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Araştırma Makalesi / Research Article  
 

Mobil Bankacılık İşlemlerinin Banka Net Karlarına 
Etkileri* 

 
Behice Canatan** 

Doç. Dr. Egemen İpek*** 
 

Öz 
 

İnternetin kullanımı ve kapsamının artmasına paralel olarak birçok alanla birlikte bankacılık 
sektörü de teknolojik dönüşümlere maruz kalmıştır. Teknolojik cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte 
yenilikler, bankaların hizmet sunma şeklini değiştirmiş ve giderek daha fazla banka dijitalleşme 
sürecine girmiştir. İş modellerinin dijitalleşmesi ve buna bağlı artan pazar payı sektörün kar 
performansını etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe inovatif 
ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip olan Türkiye özelinde 2011Q1-2021Q1 dönemde mobil bankacılık 
işlemlerinin bankaların net karlarına etkisini ARDL sınır testi yöntemi ile incelemektedir. Elde edilen 
bulgulara göre kısa ve uzun dönemde mobil bankacılık faaliyetleri ile bankaların net karları arasında 
ilişki bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mobil Bankacılık, Net Kar, ARDL Sınır Testi.  
JEL Sınıflandırması: C1, G21, O3. 

 

The Effects of Mobile Banking Transactions on Net Profits of the Bank 

           Abstract          
  

In parallel with the increase in the use and scope of the internet, the banking sector has been 
exposed to technological transformations, along with many other areas. With the spread of 
technological devices, innovations have changed the way banks provide services and more and more 
banks have entered the digitalization process. The digitalization of business models and the resulting 
increased market share may affect the profit performance of the industry. In this direction, the study 
aims to examine the effect of mobile banking development on the net profits of banks in the 2011Q1-
2021Q1, in Turkey, which has a variety of innovative products and services in the banking sector, with 
the ARDL bounds test method. According to the findings, there is a relationship between mobile 
banking activities and the net profits of banks in the short and long term. 

Keywords: Mobile Banking, Net Profit, ARDL Bounds Test. 
JEL Classification: C1, G21, O3. 
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Giriş 
 

Etkin bir bankacılık ortamı, ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde ekonomik büyümeye katkı sağlayacak etmenlerin başında ise 
teknolojik gelişmeler gelmektedir (Mwange, 2013, s.2). Dijital bankacılık, şube kanalı ile 
sunulan geleneksel bankacılık hizmetlerinin dijitalleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dijital bankacılık, bankaların teknolojik gelişimine katkı sağlamak, finansal teknoloji 
kurumlarıyla artan rekabete ayak uydurmak, ulusal ve uluslararası pazar payını geliştirmek 
ve değişen müşteri taleplerini karşılamak açısından önem arz etmektedir. Bankalara 
sağladığı yararların yanında dijital bankacılık kullanıcılarına; geleneksel bankacılığın 
gerçekleştirdiği birçok işlemi yerine getirmesiyle avantaj sağlamaktadır. Ayrıca müşterilerin 
herhangi bir mekân ve zamanda finansal işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirebilmesiyle zaman 
tasarrufu sağlamaktadır. Böylece işlem maliyetlerini azaltarak konfor alanlarından çıkmadan 
birçok faaliyette bulunma imkanı sunmaktadır. Özellikle günümüzde Covid-19 salgın 
sürecinde sosyal hayatı etkileyen kısıtlamaların artmasıyla birlikte banka şubesine gitmeye 
gerek duymadan faaliyetleri gerçekleştirme olanağı sağlayan dijital bankacılık 
uygulamalarının kullanımı ve önemi artmıştır. 
 

Bankaların dijital çağa ayak uydurmaları ve bankanın piyasa değişikliklerine adapte 
olmaları için dijital bankacılık kanallarını geliştirmeleri önem arz etmektedir (Deloitte, 2020). 
Bu kanallardan biri, günümüzde pek çok işlemin telefon ve akıllı cihazlar tarafından 
yönetilmesiyle yaygınlaşan mobil bankacılıktır.  Akıllı cihazlarla bir banka şubesi taşınır hale 
gelmiştir ve mobil bankacılık uygulamaları kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştıran bir 
unsur olmuştur. Bu durum bankaların faaliyet gösterdiği alanları, hizmet türlerini ve işlem 
yapılarını da değiştirip geliştirmiştir. Dijital bankacılık kanalları ile bankalar sektördeki 
teknolojik ilerlemeye uyum, gelişen ve değişen müşteri taleplerine cevap verilmesini 
sağlarken, rekabete ayak uydurabilme, pazar payını genişletebilme noktasında klasik 
bankacılıktan daha ileri konumdadır. Bununla birlikte ticari kuruluşlarda olduğu gibi 
bankaların da temel amaçlarından biri kar elde etmektir. Bankacılık sektöründe artan rekabet 
ve azalan kar marjları bankaları geleneksel bankacılık işlemlerinden farklı faaliyetler 
yapmaya ve kaynaklarını daha etkin kullanmaya zorlamıştır (Sönmez, 2013, s.104). Bu 
noktada iş modelinin dijitalleştirilmesi, geliştirilmiş inovasyon ortamıyla operasyon geçiş 
maliyetlerini azaltarak satış ve kar artışını kolaylaştırmaktadır (Feld vd., 2021, s.86). 
 

Geleneksel bankacılığa kıyasla birçok avantaja sahip olan mobil bankacılık kullanımı 
müşteriler tarafından talep edilmekte ve giderek daha yaygın hale gelmektedir. Artan talebe 
ayak uydurabilmek adına bankalar faaliyet alanlarını, hizmet türlerini ve işlem yapılarını 
değiştirmeye yönelik yatırımlar yapmaktadır. Yatırımlar mobil bankacılık aracılığıyla birçok 
hizmete (ödemeler, kredi kartı işlemleri, yatırım fonları, vadeli hesaplar, döviz işlemleri vb.) 
dönüşmektedir. Bu hizmetler maliyet unsuru oluşturmakla birlikte bankaların kar marjlarını 
etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, bankacılık sektöründe güçlü bir altyapıya geniş 
ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip olan Türkiye özelinde mobil bankacılık faaliyetlerinin 
bankaların net karlarına etkisi incelenecektir. Çalışmada ilk olarak mobil bankacılık hakkında 
teorik çerçeveye yer verilip ardından literatür ele alınmıştır. Akabinde veri seti, yöntem ve 
bulgulara yer verilmiş olup çalışma sonuç bölümüyle sonlandırılmıştır. 
 

1. Mobil Bankacılık 
 
Dijital bankacılık en basit ifade ile geleneksel bankacılık ile sağlanan hizmetlerin dijital 

olarak sunulmasını ifade etmektedir. Dijital bankacılığın yaygın kullanım alanlarından biri 
mobil bankacılıktır. Bankacılık sektörü mobil teknolojiyi benimseyen sektörler arasında önde 
yer almaktadır. Akıllı telefonları kullanan bankacılık sektörü, bu fırsatı mobil bankacılık 
uygulamalarını hizmetlerine daha kolay erişilmesini sağlamak için kullanmaktadır. Bankacılık 
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sektörünün hızla geleneksel bankacılık hizmetlerinden dijital platformlara kaymasını 
sağlamıştır. Bankalar müşterilerine mobil bankacılık uygulamaları ile her yerde ve her zaman 
bankacılık işlemlerini anında gerçekleştirebilmelerine fırsat sunmaktadır. Bu yönüyle 
müşteriye finansal ve bankacılık işlemleri yapmak için farklı ve hızlı bir yöntem 
sağlamaktadır. Ayrıca mobil bankacılık uygulaması bankaların ekstra şube sayısı artırmanın 
maliyetini düşürmektedir. Bunun yanında bankalar uygulamadan müşterilerin verilerini elde 
etme avantajını da elde eder ve artan veri miktarıyla teknolojiyi daha etkin kullanabilmektedir 
(Canatan ve İpek, 2021, s.35; Tungjitnob vd. 2021, s.1). 

  
Mobil bankacılık, bir finans kuruluşunun kullanıcılarının cep telefonu, tablet gibi bir 

mobil cihazla çok sayıda finansal işlemi yapmasına olanak tanıyan bankacılık ve finansal 
hizmetlerin kullanılmasını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile mobil bankacılık, cep telefonu 
üzerinden gerçekleştirilen bir bankacılık işlemi olarak tanımlanmaktadır. Mobil bankacılık 
bankaların çalışma şekillerinde devrim niteliğinde olması sebebiyle teknoloji artık kuruluşların 
başarısı için ana katalizörlerden biri olarak görülmektedir (Mwange, 2013, s.1). Mobil 
bankacılık, bankacılık uygulamaları ve finansal hizmetlerinin mobil cihazlara dönüşümünü 
sağlayarak bankalara rekabet avantajı sunmaktadır. Mobil bankacılık kullanım kolaylığı 
sağlayan, düşük işlem maliyetleri sunan, banka müşterilerine katma değerli hizmetler yaratan 
dijital bankacılık kanalıdır. Ayrıca mobil bankacılık her zaman ve her yerde hesap bilgilerine 
erişerek finansal işlemlerini gerçekleştirebilmenin yanında zaman ve para tasarrufu sağlama 
gibi avantajlara sahiptir. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması mobil bankacılıkta hızlı 
büyümenin önemli bir unsurudur. Mobil bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte farklı bir 
dijital bankacılık kanalı olan internet bankacılığı kullanım oranı azalış eğilimine geçmiştir (Luo 
vd., 2010, s.224). 
 

Türkiye Bankalar Birliği istatistiklerinde son üç ay içerisinde en az bir kez sisteme giriş 
yapan müşteriler aktif mobil bankacılığı kullanan müşteri olarak değerlendirilmektedir. 
Türkiye Bankalar Birliğine üye olan ve mobil bankacılık hizmeti veren bankaların mobil 
bankacılık ile ilgili verileri 2011 yılından itibaren Türkiye Bankalar Birliği tarafından çeyreklik 
olarak yayınlanmaktadır. Verilerin yayınlanmaya başladığı yıldan itibaren Türkiye Bankalar 
Birliği istatistikleri incelendiğinde her yıl mobil bankacılık kullanan müşteri sayısının arttığı 
görülmektedir. Çok işlevli telefonların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bankaların mobil 
bankacılık altyapılarını geliştirmeye yönelmeleri internet bankacılığının üzerinde mobil 
bankacılık müşteri sayısına ulaşmalarını sağlamıştır. Mobil bankacılık aracılığıyla yapılabilen 
işlem türleri üç başlık toplanabilmektedir. Bunlar: Finansal işlemler, finansal olmayan işlemler 
ve yatırım işlemleridir. Mobil bankacılık kullanıcılarına geniş ölçekte işlem kolaylığı sağlarken 
bankacılık sektörünün bu alanda yaptığı yatırımların artmasına ve hızlanmasına neden 
olmaktadır. Bu bağlamda artan yatırım alt yapı giderlerinin yanında bankaların net karlarına 
etkisinin incelenmesi gereken bir konu olduğu düşünülmektedir. 
 

2. Literatür 
 

Kâr maksimizasyonunda firmanın amacı, verilen girdi ve çıktı fiyatları için minimum 
maliyetle maksimum gelir üretmektir. Dolayısıyla, karı maksimize etmek için maliyetlerin 
minimizasyonu kadar, hasılatın maksimize edilmesi de gerekli bir koşuldur. Mobil bankacılık, 
bankaların alt yapı yatırımlarında ciddi bir maliyet oluştururken, banka etkinlik göstergesi 
olarak kar kısmındaki etkisinin araştırılması önemlidir. Literatürde bankaların performansını 
ölçmeye yönelik çalışmalar yer almaktadır (Jayaraman ve Srinivasan, 2014, s.223). 
Çalışmalarda banka performansı farklı karlılık oranı değişkenleriyle ifade edilirken fikir birliği 
olmadığı görülmektedir (Akhisar vd., 2015; Dinh vd., 2015; Erol vd., 2015). Bu nedenle çeşitli 
karlılık oranlarını inceleyen çalışmalardaki uyuşmazlığı giderilebilmesi ve anlamlı bir 
değerlendirme için, tüm masraflar, giderler ve vergiler düştükten sonra kalan net karın 
bankaların etkinliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca mobil 
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bankacılık verileri oran değil net değerler olup bu çalışmada banka net kar etkisine 
odaklanılması ve çalışmanın kapsadığı dönem itibariyle de ilgili literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
 

Mawutor (2014) çalışmasında elektronik bankacılığın Gana'daki bir bankanın karlılığı 
üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. 2011 yılı için uygulanan anket sonuçlarına göre, 
elektronik bankacılığın bankanın karlılığını pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Akhisar 
vd. (2015) çalışmalarında elektronik tabanlı bankacılık hizmetlerinin karlılık performansına 
etkilerini dinamik panel veri analiziyle ele almışlardır. 2005-2013 yılları arasında 23 gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkenin elektronik bankacılık hizmetlerinden oluşan; toplam kart sayısı, 
POS terminali sayısı, internet bankacılığı kullanıcı sayısı ve ATM/şube oranı analize dahil 
edilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin banka karlılığının artmasının ve elektronik 
bankacılık hizmetlerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

 
Dinh vd. (2015) internet bankacılığının 2009-2014 döneminde Vietnam'daki 

bankaların karlılık oranlarının, faiz dışı gelir ve giderlerine etkisini regresyon analizi ile 
değerlendirmişlerdir. İnternet bankacılığının faiz dışı gelirler ve dolayısıyla ticari bankaların 
karlılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Erol vd. (2015) çalışmalarında elektronik bankacılık 
işlem ücretlerinin oluşturulan karlılık denklemi üzerindeki etkisi panel birim kök testleri ve 
dinamik EKK yöntemi ile 2006-2012 dönemi için araştırılmıştır. Bankaların karlılığında 
meydana gelen artışların faiz dışı gelirlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Tunay vd. (2015) internet bankacılığı ile banka karlılığı arasındaki ilişkiyi panel 

nedensellik testleri ile analiz etmişlerdir. Çalışmada Demitrescu - Hurlin paneli nedensellik 
testi ile 2005-2013 dönemi için 30 Avrupa ülkesinin bankacılık verileri kullanılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda Euro bölgesinde internet bankacılığı ve banka karlılığı arasında doğru ve 
tek yönlü ilişki, bu bölge dışında ise Avrupa da anlamlı bir nedensellik ilişki tespit 
edilememiştir. 

 
Mabwai (2016) Kenya’da mobil bankacılık sunan ticari bankalar özelinde yaptığı 

çalışmasında mobil bankacılık işlemleri, sermaye yeterliliği, pazar payı, banka büyüklüğü 
değişkenlerinin finansal performansa etkisini regresyon analizi ile incelemiştir. Değişkenlerin 
karlılık üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ugwueze ve Nwezeaku 
(2016) çalışmalarında elektronik bankacılık ile Nijeryalı'nın performansı arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Engle-Granger eşbütünleşme testi, Ocak 2009 örneklem dönemine ait verileri 
analiz etmek için kullanılmıştır. POS'un hem tasarruflar hem de vadeli mevduatlar ile eş-
entegre olmadığı ancak vadesiz mevduatlar ile eş-bütünleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Harelimana (2017) çalışmasında mobil bankacılığın finansal performansa etkisi 

üzerine nicel ve nitel araştırma yapmıştır. Karlılık oranı göstergelerinden özkaynak karlılığı, 
aktif karlılık oranı; mobil bankacılık işlemlerinden hesaplar arası fon transferi, fatura 
ödemeleri gibi değişkenlerin finansal performansı pozitif etkilediği vurgulanmıştır. Sevim ve 
Özkan (2017) çalışmalarında 2006-2016 dönemi için internet bankacılığı kullanımının net kar 
üzerindeki etkisini regresyon analizi ile araştırılmıştır. Elektronik bankacılık hizmetlerinin 
banka karını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Ahiadorme (2018) çalışmasında Gana için dijital dağıtım kanallarının bankaların kar 

performansı ve maliyet etkinliği üzerindeki etkilerini çoklu doğrusal regresyon modeli ile 
incelenmiştir. Bulgular hem ATM hem de internet bankacılığı uygulamalarının bankaların 
gelir performansını ve maliyet etkinliğini artırdığını göstermektedir. Sonuçlar, dijital 
yeniliklerin banka performansı üzerinde önemli bir pozitif etki yaratabileceğini göstermektedir. 
Berberoğlu ve Uzun (2018) çalışmalarında 2011-2018 dönemi için mobil bankacılığının 
banka performansına etkisini ARDL yöntemi ile araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan 
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bazıları; mobil bankacılık ile banka performansı göstergesi olarak nitelendirilen aktif karlılık 
ve özkaynak karlılık arasında uzun dönemli ilişki olduğu şeklindedir.  

 
Mohamed (2019) çalışmasında Kenya’da mobil bankacılığa erişim, mobil bankacılık 

kredi ve mobil bankacılık risklerinin finansal performansa etkisini regresyon yöntemiyle 
araştırmıştır. Bulgular değişkenlerin finansal performans üzerinde etkili olduğu ve dijital kredi 
platformlarının daha hızlı kredi verilmesine olanak sağladığı yönündedir. Aduaka ve Awolusi 
(2020) çalışmalarında elektronik bankacılığın Nijerya bankacılık endüstrisindeki karlılık 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 2010-2017 dönemi için çoklu regresyon modeli kullanılan 
çalışmada elektronik bankacılık kanallarının bankanın karlılığına katkı sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 
Korkmazgöz ve Ege (2020) 2011-2019 dönemi için zaman serisi verilerine 

eşbütünleşme testi uyguladıkları çalışmalarında mobil bankacılık işlem hacimleri ile mevduat 
bankacılığına ait aktif kârlılık ve özsermaye karlılık oranları arasındaki ilişkiyi analiz edilmiştir. 
Mobil bankacılık kullanımının mevduat bankacılığı sektörü üzerinde etkisinin olduğu 
gözlemlenmiştir. Le ve Ngo (2020) momentler yöntemini kullanarak 2002-2016 dönemi için 
23 ülkede banka karlılığını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Elde edilen bulgular arasında 
banka kartı sayısı, ATM sayısı ve POS terminali sayısı gibi bilgi teknolojisi tabanlı bankacılık 
hizmet ve ürün teslim yöntemlerinin banka karlılığını artırabileceğini göstermiştir. 
 

3. Veri Seti  
 

Dijital bankacılık ile bankalar yeni teknolojileri iş yaşamlarına entegre etmeye 
odaklanmıştır. Bu yeni teknolojilerin (Ar-Ge, yazılım, uygulamalar vs) geliştirilmesine yönelik 
yüksek yatırımlar, bankaların kar marjlarını etkileyebilmektedir (Feld vd., 2021, s.86). 
Kullanımı giderek artan dijital bankacılık kanallarından biri olan mobil bankacılık 
uygulamaları, bankaların alt yapı yatırımlarında bir gider olarak karşımıza çıkarken, gelir 
kısmındaki etkisinin araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada 
2011Q1-2021Q1 dönemi için Türkiye’deki mobil bankacılık gelişiminin bankaların net 
karlarına etkisi ARDL (Auto Regressive Distribution Lag) yöntemi ile incelenmiştir. Analizde 
2011 yılından itibaren Türkiye Bankalar Birliği tarafından sağlanan ve üçer aylık dönemlere 
ait Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri olarak yayınlanan raporlardan 
yararlanılarak mobil bankacılığa ait veriler kullanılmıştır. Yine Türkiye Bankalar Birliği üyesi 
olup verilerini düzenli olarak gönderen bankaların net karlarına Türkiye Bankalar Birliği’nin 
çeyreklik olarak yayınladığı raporlardan ulaşılmıştır. 
  
 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişkenler Gözlem Ortalama Std. 

Sapma 
Minimum Maksimum 

NP 41 12.849 0.387 12.117 13.413 
AU 41 15.949 1.735 12.347 17.995 
PTV 41 30.118 3.879 20.021 34.461 
CTV 41 31.313 2.581 24.214 34.382 

 
 

Mobil bankacılığın bankaların net karlarına etki eden faktörler araştırılmış ve bu 
faktörlerin olası kısa ve uzun dönemli etkileri tahmin edilmiştir. Bağımlı değişken banka net 
karı (NP) üzerinde etkisinin olabileceği düşünülen ilgili literatürde de kullanılan bağımsız 
değişkenler; mobil bankacılık aktif müşteri sayısı (AU), finansal işlemlerde önemli bir yer 
tutan ödemeler işlem hacmi (PTV) ve yaygın olarak kullanılan kredi kartı işlem hacminden 
(CTV) oluşturulmuştur. Tablo 1’de standart sapma incelendiğinde değişkenler arasında en 
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yüksek oynaklık ödemeler işlem hacmi (PTV); en düşük oynaklık ise banka net karı (NP) 
bağımlı değişken olduğu görülmektedir. 

 
4. Yöntem 
 
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin sonuçlarının önemli olup olmadığının 

değerlendirilmesi için değişkenler arasındaki eşbütünleşme kontrol edilir. Gecikmesi 
Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımı değişkenlerinin eşbütünleşmesini daha 
esnek bir şekilde değerlendirmektedir. Bu amaçla çalışmada, eşbütünleşme ilişkisini tespit 
etmek için ARDL yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmada ilk olarak birim kök testleri, modele 
uygun gecikme uzunluğunun tespiti daha sonra eşbütünleşmeyi kontrol etmek için F-
istatistikleri, Pesaran vd. (2001) önerisine göre üst ve alt kritik sınırlarla karşılaştırmak üzere 
hesaplanmıştır. F-istatistikleri üst kritik sınırı aşarsa, eşbütünleşmenin varlığı sonucuna 
varılır. Ancak, F-istatistiği alt kritik sınırdan küçükse, eşbütünleşmenin varlığı reddedilir 
(Wang, 2022, s.6). ARDL yaklaşımında ilk olarak değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin 
olup olmadığı belirlenmektedir. İlk adıma bağlı olarak, ikinci ve üçüncü adımlar uzun vadeli 
bir ilişkinin belirlenmesinin ardından kısa ve uzun dönem katsayılar tahmin edilmektedir 
(Narayan ve Smyth, 2006, s.337). 

 
ARDL sınır testi yaklaşımının diğer eşbütünleşme tekniklerine (Granger (1987), 

Johansen (1988)) göre bazı avantajları vardır. ARDL modeli, birim kökler için belirli ön testler 
gerektiren ve entegre edilecek temel değişkenlerin birinci dereceden durağan olduğu diğer 
eşbütünleşme tekniklerinin aksine, kısa ve uzun dönemli ilişkiyi incelemek için alternatif bir 
test sağlamaktadır (Bahmani-Oskooee ve Ng, 2002, s.150). ARDL yaklaşımının bir diğer 
avantajı ise, küçük gözleme sahip olunduğunda Engle-Granger ve Johansen eş 
bütünleşmeden daha etkin sonuçlar vermesidir (Narayan ve Smyth, 2005, s.103). Pesaran 
vd. (1996), Pesaran ve Shin (1995) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır 
testinde değişkenler arası var olan ilişkilerin tespit edilebilmesi, bağımsız ve bağımlı 
değişkenlerin yalnızca I(0), veya yalnızca I(1) ya da bu iki durumunun entegre olduğu 
zamana bağlıdır (İpek, 2014, s.117).  

 
5. Ampirik Bulgular 
 
Pesaran vd. (2001) tarafından önerilen ARDL sınır testi yaklaşımında, değişkenlerin 

seviyede I(0) ve birinci farkta I(1) durağan olup olmamasında bakılmaksızın uygulanabilirken 
ikinci farkta durağan I(2) olma ihtimali tespit edilmesi gerekmektedir.  Bu tespit için yapılan 
ADF (Augmented Dickey–Fuller) ve PP (Phillips– Perron) birim kök test sonuçları Tablo 2’de 
yer almaktadır. Bu sonuçlara göre modelde yer alan değişkenlerin seviyede I(0) sabitli/sabitli 
ve trendli durağan olduğu gözlemlenmektedir. Birim kök testi sonuçlarına göre modelde yer 
alan tüm değişkenler durağanlık düzeyleri bakımından ARDL uygulamasına izin vermektedir. 
 

Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 
Değişkenler ADF PP 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

NP -1.224 -3.682** -1.765 -3.643** 
AU -7.663* -0.929 -8.329* -0.624 
PTV -2.504 -4.251** -2.500 -4.207** 
CTV -2.831 -4.411** -2.582 -4.486** 

Not: *:%1, **:%5, ***:%10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 
Birim kök tespiti gerçekleştirildikten sonra modele ait uygun gecikme uzunluğu, 

literatürde sık kullanılan Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwartz Bayesyen Kriteri (SBC) ile 



Behice Canatan - Doç. Dr. Egemen İpek 

12 

belirlenmektedir. AIC veya SBC bilgi kriterlerinden herhangi birinin en küçük olduğu 
değerdeki gecikme sayısı model için en uygun gecikme uzunluğu olarak belirlenir (İpek, 
2014). Model gecikme sayısının belirlenmesine dair bilgi kriterlerinden AIC kriteri dikkate 
alınan analiz sonucunda uygun gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir. Bu gecikme 
uzunluğuna göre temel hipotezi sınamıştır. 
 

Tablo 3. F İstatistik Değerleri 
k =3 Kritik Değerler 

F test değeri = 11.8 I(0) Alt Sınır I(1) Üst Sınır 
% 10 2.72 3.77 
% 5 3.23 4.35 
% 1 4.29 5.61 

                       Not: Kritik değerler (Pesaran vd., 2001)’den elde edilmiştir. 
 

Hesaplanan F istatistik değeri üst sınırdan büyük olması halinde değişkenler arasında 
uzun dönem ilişkisinin olmadığını gösteren temel hipotez reddedilerek eşbütünleşme 
olduğuna karar verilir (Pesaran vd., 2001,s.290). Tablo 3 incelendiğinde %5 anlamlılık 
düzeyine göre; hesaplanan F değeri tablodan elde edilen kritik üst değerinden daha büyük 
olduğu görülmektedir. Bu durumda temel hipotezi reddedilerek değişkenler arasında eş 
bütünleşme ilişkisinin var olduğu anlaşılmaktadır. Seriler arasında eş bütünleşmenin varlığı 
tespit edilmesi sonrasında, uzun ve kısa dönem ilişkiler araştırılmasına geçilmiştir. 

 
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için çalışmaya uyarlanmış 

ARDL modeli Denklem (1)’de yer almaktadır: 
 

İ İ             (1) 
 

ARDL (3,3,0,2) modeli uzun dönem sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. Aktif kullanıcı 
sayısının  (AU) uzun dönemde net kar üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre aktif kullanıcı sayısındaki %1’lik bir artış uzun 
dönemde net karı yaklaşık % 0.01 oranında artırmaktadır. Ayrıca kredi kartı işlem 
hacmindeki (CTV) artışın uzun dönemde net kar üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 
gözlenmektedir. Ödemeler işlem hacminin (PTV)  ise istatistiksel olarak uzun dönemde 
anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tablo 4. Uzun Dönem Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

AU 0.015 0.003 3.92 0.001 
PTV -6.066 1.87 3.24 0.003 
CTV -1.042 8.33 1.25 0.222 

     Not: t değerleri mutlak değer olarak verilmiştir. 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkisi, ARDL yaklaşımına dayalı Denklem (2)’de 
yer alan hata düzeltme modeli yardımı ile incelenmektedir: 

İ İ π
          (2) 

Hata düzeltme katsayısı (ECM), modelde kısa dönemde dengeden herhangi bir 
sapmanın uzun dönemde düzeltilebileceğini ifade etmektedir. Hata düzeltme katsayısı, uzun 
dönemde düzeltmenin ne kadar süreceğini ifade etmektedir (Yıldırım, 2018, s.204). Kısa 
dönem ilişkisi ARDL yöntemi ile tahmin edilen hata düzeltme model tahmin sonuçları Tablo 
5’te yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde hata düzeltme terimi ECM katsayısı -0.75 
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düzeyindedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre kısa dönemde var olabilecek 
sapmaların uzun dönemde dengeye yaklaşacağı söylenebilmektedir.  

 
Banka net karı ile aktif kullanıcı sayısı arasında cari dönem (istatistiksel olarak 

anlamsız) dışında kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve iki dönem önceki değer 
(negatif) hariç pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Genel anlamda kısa dönemde aktif 
kullanıcı sayısı banka net karlarını pozitif etkilediği başka bir deyişle aktif kullanıcı 
sayısındaki %1’lik bir artış kısa dönemde net karı yaklaşık (%0.9-0.10) oranında artırdığı 
görülmektedir. Ödemeler işlem hacmi değişkeni kısa dönemde cari değeri net karı negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Kredi kartı işlem hacmi değişkeninin ise bir dönem önceki 
değeri negatif, cari dönem ve iki dönem önceki değerleri pozitiftir. 

Tablo 5. Kısa Dönem Sonuçları 
Değişken Katsayı Standard Hata T-değeri Olasılık 
Δ  0.574 0.01 3.97 0.001 
Δ  0.094 0.01 0.66 0.512 
Δ  -0.421 0.01 -3.21 0.004 
ΔAU -0.009 0.00 -0.04 0.965 
Δ  0.100 0.02 4.60 0.000 
Δ  -0.188 0.02 -6.51 0.000 
Δ  0.096 0.02 4.40 0.000 
ΔPTV -4.569 1.41 -3.24 0.003 
ΔCTV 2.470 8.57 2.88 0.008 
Δ  -6.582 1.25 -5.27 0.000 
Δ  3.329 9.69 3.43 0.002 
EC  -0.752 0.15 -4.80 0.000 

 

 ARDL model tahmin sonuçlarının kabul edilebilirliliği, otokorelasyon ve değişen 
varyans problemi (heteroskedasite) olup olmamasıyla da bağlantılıdır (Aztimur ve Dinçel, 
2020,s.219). Model tahminlerinin otokorelasyon ve değişen varyans problemi için Breusch-
Godfrey otokorelasyon testi ve Breusch-Pagan değişen varyans testleri kullanılmıştır. Tablo 
6 tanısal test sonuçlarına göre otokorelasyon (0.1849>0.05) ve değişen varyans 
(0.3696>0.05) sorunu olmadığı görülmektedir. Ayrıca normallik varsayımının geçerliliğinin 
incelenmesi için Jargue-Bera testi kullanılmıştır, (0.2967>0.05) büyük olması artıkların 
normal dağıldığını göstermektedir. Spesifikasyon hatası/fonksiyonel biçim hatasının olmadığı 
(0.3789>0.05) Ramsey test sonucu ile görülmektedir. 

Tablo 6. Tanısal Testler 
Testler Olasılık Değeri 
Breusch-Godfrey 0.1849 
Jargue-Bera 0.2967 
Ramsey RESET  0.3789 
Breusch-Pagan 0.3696 

 
Son olarak tahmin sonuçları elde edilen ARDL modellerinde parametre kararlılığını ve 

yapısal kırılma olup olmadığını inceleyen CUSUM ve CUSUM of Squares (CUSUMSQ) 
testleri Şekil 1’de yer almaktadır. Bu sonuçlara göre modellerin istikrarlı olduğu başka ifade 
ile herhangi bir yapısal kırılmanın olmadığı sonucuna varılmaktadır. 
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Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Grafikleri 

 
 

6. Sonuç 
Bankacılık sektörü sürekli gelişen ve değişen günümüz teknoloji çağında pek çok 

sektöre nazaran iş yaşamına dijitalleşmeyi entegre eden güçlü bir teknolojik altyapıya 
sahiptir. Geleneksel bankacılığa kıyasla birçok avantaja sahip olan dijital bankacılık 
kanallarının kullanımı müşteriler tarafından talep edilmekte ve giderek daha yaygın hale 
gelmektedir. Artan talebe ayak uydurabilmek adına bankalar faaliyet alanlarını, hizmet 
türlerini ve işlem yapılarını değiştirmeye yönelik yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar maliyet 
unsuru oluşturmakla birlikte bankaların kar marjlarını etkileyebilmektedir. Günümüzde yaygın 
olarak kullanılan mobil bankacılık artık neredeyse her bankanın hizmet sunduğu bir alan 
haline gelmiştir. Böylece dijitalleşme ile birlikte mobil bankacılık kanalının bankalar için 
önemli bir yatırım çeşitliliği olduğu ve bankacılık sektörüne ait ürünlerin kullanımını etkilediği 
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, bankacılık sektöründe inovatif ürün ve hizmet 
çeşitliliğine sahip olan Türkiye özelinde 2011Q1-2021Q1 dönemi için Türkiye Bankalar 
Birliği’nden elden edilen bankaların kullanıcılarına sundukları mobil bankacılık hizmetlerinin 
banka net karları üzerine etkisi ARDL sınır testi yöntemi ile araştırılmıştır. 

 
Bankaların günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliğini artırabilmeleri teknolojiden 

geçerken bu alana ciddi ölçüde yatırım yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu alana 
yönelik yüksek yatırımlar bankaların alt yapı yatırımlarında ciddi bir maliyet oluştururken, 
banka etkinlik göstergesi olarak kar kısmındaki etkisinin araştırılması önemlidir. Mobil 
bankacılık uygulamalarının bankalar açısından genel anlamda olumlu olduğu görülmektedir. 
Çıkarılan bu sonuç literatürde yer alan kısıtlı sayıda dijital bankacılığın farklı kanallarını konu 
alan (Sevim ve Özkan 2017; Le ve Ngo 2020) çalışmalar ile uyum sağlamaktadır. 
Literatürden farklı olarak çalışma fikir birliği olmayan çeşitli karlılık oranlarına (Harelimana 
2017; Berberoğlu ve Uzun 2018) değil daha anlamlı bir değerlendirme için banka net 
karlarına odaklanmıştır. Genel olarak sonuçlara bakıldığında mobil bankacılığın bankaların 
karlarını sürdürülebilir düzeyde artırmaları ve faaliyetlerinin verimliliği açısından pozitif etki 
oluşturduğu görülmektedir.  

 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre mobil bankacılık uygulamalarından olan aktif 

kullanıcı sayısının banka net karlarını hem uzun dönemde hem de kısa dönemde anlamlı ve 
pozitif yönde etkilediği tahmin edilmiştir. Elde edilen bu sonucun olası nedeni olarak mobil 
bankacılık aracılığıyla bankaların işlem sayısının arttığı ve bu işlemlerin daha düşük maliyetle 
gerçekleşmesine olanak sağlaması gösterilebilir. Bu durum bankacılık sektöründe 
dijitalleşme çerçevesinde yapılacak yatırımların süreklilik ilkesini temel alacak biçimde 
geliştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. İkinci bir bulgu olarak 
kredi kartı işlem hacmi ile kısa dönemde banka net karları arasında bir dönem öncesi dışında 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki elde edilmiştir. Kredi kartı kullanımı oldukça 
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yoğun olmakla birlikte, kredi kartları en yaygın ve kolay borçlanma davranışını temsil 
etmektedir. Kredi kartı işlem hacmi artışlarında olası nedenler arasında, online işlemlerin 
artması, kullanıcıların gıda gibi en temel harcamaları dahi dijitalleşen ödeme yöntemleriyle 
gerçekleştirmesi gösterilebilir. Özellikle pandemi döneminde kullanıcılar belirsiz sağlık 
koşullarında temassız ödeme ve kredi kartlarında dijital ödeme seçeneğine yönelmiş ve kredi 
kartı işlem hacmi artmıştır.  

 
Ödemeler işlem hacmi elde edilen bir diğer bulgu olup banka net karlarını uzun 

dönem ve kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği görülmektedir. 
Mobil bankacılıkla yapılan ödeme işlemleri kapsadığı faaliyetler açısından bankaların diğer 
işlevlerine nazaran daha az komisyona sahip olmaktadır. Bankalar temel olarak mevcut 
müşteri potansiyelini kaybetmemek adına bu rolü üstlenebilmektedir. Elde edilen bulgular 
genel olarak değerlendirildiğinde mobil bankacılık işlemlerinin bankaların net karları 
açısından olumlu bir dönüt sağladığı görülmektedir. Mobil bankacılık kullanım kolaylığı, her 
zaman hesap bilgilerine erişerek finansal işlemlerini yapabilme olanağı sağlaması gibi 
nedenlerle oldukça tercih edilmektedir. Değişen ve gelişen müşteri taleplerine ayak 
uydurabilmeleri adına bankaların mobil bankacılık uygulamalarına inovatif işlevler eklemeleri 
veya mevcut olanların etkisini artırmaları ve bunu minimum maliyetle gerçekleştirip 
maksimum verim almayı hedeflemeleri sürdürülebilir düzeyde net kara ulaşabilmeleri 
açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında gelecek 
çalışmalarda farklı değişkenler üzerinden muhtemel etkiler araştırılabilir, ayrıca banka 
bazında gerekli veriler elde edilebildiğinde, her banka özelinde net kar üzerine etkisi 
incelenebilir. 
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Öz 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal gelişme ile sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi farklı 

finansal baskı dönemlerine göre incelemektir. Bu kapsamda 1998 Ocak ve 2020 Temmuz aralığında 
aylık veriler kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişki Eşik Değerli Vektör Otoregresyon (Threshold 
VAR-TVAR) model ile araştırılmıştır. Çalışmada finansal gelişme göstergesi olarak kredi hacmi, 
ekonomik büyüme için ise sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, düşük finansal baskı 
dönemlerinde özel bankalar tarafından verilen krediler ile sanayi üretimi arasında çift yönlü, yüksek 
finansal baskı dönemlerinde sanayi üretiminden kredi hacmine yönelik tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğu göstermektedir. Diğer taraftan, kamu bankaları tarafından verilen krediler her iki rejimde de 
sanayi üretiminin Granger nedeni olarak bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, Finansal Gelişim, Ekonomik Büyüme, Finansal Baskı. 
JEL Sınıflandırması: E51, G21, C5. 

The Relationship Between Bank Credits and Industrial Production in Turkey 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between financial development and industrial 
production over the different financial stress periods. In this context, Threshold VAR-TVAR models 
were used to determine the relationship between the variables with monthly data between January 
1998 and July 2020. In the study, credit volume is used as an indicator of financial development, and 
industrial production Index is used for economic growth. The empirical results show that there is 
bidirectional Granger causality between private bank credit and industrial production during periods of 
low financial stress. However, we find only unidirectional causality from industrial production to private 
bank credit during high financial stress periods. On the other hand, public bank credit is determined 
Granger cause of industrial production in both regimes.  
 
Keywords: Bank Credits, Financial Development, Economic Growth, Financial Stress. 
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1. Giriş 
Finansal sektör içerisinde finansal araçlar, piyasalar ve aracı kurumların tasarruf 

oranları, yatırım kararları gibi çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Gerçekleşen teknolojik 
yeniliklerle birleştiğinde, finansal gelişimin ekonomik büyümeyi etkileyebileceği uzun yıllar 
tartışma konusu olmuştur. Ekonomi literatürüne bakıldığında, diğer birçok önemli faktöre ek 
olarak, bir ülkenin ekonomik performansı, uzun vadeli ekonomik büyümesi ve refahının 
finansal gelişme derecesiyle ilişkili olduğu savunulmaktadır. Bir finansal sistemin büyüklüğü; 
derinliği, erişimi, verimliliği ve istikrarı gibi faktörlerle ölçülmektedir. Finansal gelişme derecesi 
ne kadar yüksekse, riskin çeşitlendirilmesine izin veren finansal hizmetlerin kullanılabilirliği o 
kadar geniş olmaktadır. Bu çeşitlendirme, bir ülkenin uzun vadeli büyümesine ilişkin etki 
alanını genişletmekte ve nihayetinde finansal hizmetlere erişimi olan üreticilerin ve 
tüketicilerin refahını iyileştirmektedir (WEF, 2012, s.4). 

Finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi artırmak için bir politika aracı olabileceği 
düşüncesi ile finansal piyasaların gelişimi hızlanmıştır. Fakat, finansal gelişim ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin yönü de sürekli tartışılmaktadır. Gelişen literatür sayesinde çeşitli 
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar temelde arz öncüllü hipotez (örn. Gurley ve Shaw, 1955; 
McKinnon, 1973) ve talep takipli hipotez (Robinson, 1952) olarak iki grupta incelenmektedir. 
Talep takipli hipotez, ekonominin reel kesiminde yer alan yatırımcı ve tasarruf sahiplerinin 
taleplerine finansal kurumların ve hizmetlerin cevap vermesi üzerine şekillenmiştir. Buna 
göre, finansal sistemdeki gelişmeler, iktisadi büyüme sürecindeki en önemli sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Arz öncüllü hipoteze göre ise finansal sistemdeki gelişmelerin uzun 
dönemde büyüme sürecini teşvik edeceği öngörülmektedir (Yüce, Akıncı ve Yılmaz, 2013, 
s.113). Arz öncüllü hipotezde büyüme ve finansal gelişim arasındaki nedensellik ilişkisi 
finansal gelişmelerden ekonomik büyümeye doğru olmaktadır. Buna göre iyi gelişmiş bir 
finans sektörü ekonomik büyümenin ön koşuludur (Adeyeye, Fapetu, Aluko ve Migiro, 2015, 
s.31).  

Finansal gelişme, genellikle finansal aracılık hizmetlerinin niceliğinde, niteliğinde ve 
verimliliğindeki iyileşmeyi gösteren bir süreç olarak tanımlanır. Bu süreç, birçok faaliyet ve 
kurumun etkileşimini içerir. Sonuç olarak, tek bir gösterge ile ele alınmamaktadır (Abu-Bader 
ve Abu-Qarn, 2008, s.890). Finansal gelişmişlik göstergeleri literatürde çeşitli formlarda ele 
alınmış ve ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde büyük önem arz etmiştir. Finansal 
sistemlerin çok boyutlu doğası, finansal gelişmeyi ölçmek için çeşitli göstergeleri kullanma 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ancak, finansal gelişmeyi ölçmek için hangi göstergenin / 
göstergelerin en uygun temsili sağlayacağını belirlemek kolay bir iş değildir ve bu konuda 
literatürde henüz bir fikir birliği sağlanamamıştır. Finansal gelişimin ölçülmesinin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkileri de bir diğer tartışma konusudur. Ekonomik büyümeyi 
etkileyebilecek birçok faktör bulunmakla birlikte bankacılık sektörü bu açıdan büyük önem arz 
etmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemi büyük ölçüde bankacılık 
sektörüne dayanmaktadır. Bankacılık sektörü ekonomik büyüme için ihtiyaç duyulan fon ve 
tasarrufların toplanmasına katkıda bulunarak birçok projenin hayata geçirilmesine de olanak 
sağlamaktadır. Sektör dışında kalan kişi ve kurumların sisteme kazandırılmasıyla ülke 
tasarrufları artmış, bu tasarruflar ise sermaye birikimini destekleyerek, kredi mekanizmaları 
ile ekonomik büyüme ve istihdam yaratmıştır (Turgut ve Ertay, 2016, s.115).  

Bu çalışmanın amacı, banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
Türkiye özelinde kamu ve özel bankaların mali olmayan kesime sağlamış olduğu krediler 
üzerinden incelemektir. Çalışmada özellikle kamu ve özel sektör banka ayrımına gidilmesinin 
sebepleri vardır. Örneğin, kamu bankalarının faaliyet amaçlarından biri de ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya katkı sağlamaktır. Ayrıca, kamu bankaları, özel bankalar tarafından finanse 
edilemeyen yatırımlara da fon sağlama amacını taşımaktadır.  Ancak bu durum küçük ve orta 
büyüklükte işletmeler de dahil olmak üzere özel kesimin dışlanmasına sebep olmuştur. Kamu 
bankaları birçok ülke için bütçe açıklarının finansmanının sağlanmasında büyük rol 
oynamaktadır. Bu kapsamda hükümete kullandırılan kredi ve borçlanma senetlerinin, 
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bankaların toplam aktifleri içindeki payı da artmıştır. Öte yandan, kamu bankaları, kamu 
iktisadi teşebbüslerine de önemli derecede finansman kaynağı olmuştur (Uçarkaya, 2006, 
s.12). 

Ekonomik durgunluk dönemlerinde bankalar kredi koşullarını sıkılaştırarak kredi 
vermede isteksiz davranırken, genişleme dönemlerinde ise bankalar kredi hacmini 
genişletme meyillindedirler. Bununla birlikte özellikle Covid-19 pandemi sürecinde, 
kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla kamu bankalarının kredi 
hacmini genişleterek bu döngüyü tersine çevirdiği görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada 
iki temel soruya cevap aranmaktadır. İlk olarak, banka kredileri ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki kredi koşullarının sıkılaştığı ve genişlediği dönemlerde farklılaşmakta mıdır? 
İkincisi ise, söz konusu farklılık kamu ve özel bankalar için benzer midir?  

Literatürde kredi koşullarının sıkılaştığı ve genişlediği dönemler farklı değişkenler ile 
ölçülse de bu çalışmada Türkiye ekonomisi için hesaplanan finansal baskı endeksi kredi 
koşullarının bir göstergesi olarak dikkate alınmıştır. Çünkü finansal baskının yüksek olduğu 
dönemlerde bankalar üzerindeki baskı artmakta ve sermaye maliyeti yükselmektedir. 
Böylelikle bankalar daha yüksek maliyetlerle kredi vermeye niyetli olduklarından kredi 
hacimleri düşmektedir. Kredi koşullarının sıkılaştığı ve genişlediği dönemler finansal baskının 
yükseldiği ve azaldığı dönemlere tekabül etmekte ve bu nedenle finansal baskının düşük ve 
yüksek olduğu dönemlerde banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Eşik Değerli 
Vektör Otoregresyon (Threshold VAR-TVAR) yöntemiyle incelenecektir. Bu çalışmada eşik 
değişken olarak Cevik, Dibooglu ve Genc (2013) tarafından hesaplanan finansal baskı 
endeksi kullanılacaktır.  

Literatürde finansal gelişme ile sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda 
çalışma olmasına rağmen, bu çalışma iki açıdan literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
İlk olarak, finansal gelişme göstergesi olarak banka kredileri dikkate alınmış ve örneklemde 
yer alan bankalar için özel ve kamu ayrımı yapılarak, banka kredilerinin sanayi üretimi 
üzerindeki etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. İkinci olarak, kredi hacmi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin ekonomik konjonktüre göre değişip değişmediği sorgulanmış ve finansal 
baskının düşük ve yüksek olduğu dönemlerde değişkenler arasındaki dinamik ilişki TVAR 
model ile araştırılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma banka kredileri ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi kamu ve özel banka ayrımına göre ve finansal baskının düşük ve yüksek 
olduğu dönemlere göre inceleyen literatürdeki ilk çalışmalardan biri konumundadır.  

Çalışma temelde beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci 
bölümde Türkiye’de bankacılık sektörünün yapısı hakkında bilgi sunulacak ve üçüncü 
bölümde konuya ilişkin literatüre yer verilecektir. Dördüncü bölümde ekonometrik 
metodolojiye yer verilerek beşinci bölümde analiz sonuçları yer alacaktır. Son bölümde ise 
genel bir değerlendirme yapılacaktır.  

 

2. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Yapısı 
1923 yılında gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi Türkiye’de bankacılık sektörünün 

gelişimine yön veren önemli bir girişim olmuş ve neticesinde 1924 yılında, Türkiye İş Bankası 
kurulmuştur. Daha sonrasında, 1933 yılında Sümerbank’ın, 1935 yılında Etibank’ın ve 1938 
yılında Halk Bankası’nın kurulması bankacılık alanında yaşanan önemli gelişmelerdendir 
(Çekin, 2019, s.9). Ardından sanayileşmenin de etkisiyle özel bankalar kurulmaya başlanmış 
ve 1960’a kadar özel sektör ön plana çıkmıştır. Bu süreçte 1944’te Yapı ve Kredi Bankası, 
1946’da Garanti Bankası, 1948’de Akbank gibi özel sermayeli bankalar faaliyetlerine 
başlamıştır. 1960-1980 arası dönemde ise politika değişiklerine gidilerek bankacılık 
sektöründe planlı dönem başlamıştır. Bu dönemde bankaların sayısı artmamış yalnızca 
mevcut bankaların şube sayılarında artış sağlanmıştır. Diğer taraftan, özel bankaların çoğu 
holding bankacılığına dönüşmüştür.  



Bankacılar Dergisi 

21 

1980’li yıllarda başlayan finansal serbestleşme politikaları sonucu Türkiye’de banka 
sayıları artış göstermiş ve sektör finansal sistem içinde önemli bir yere sahip olmuştur. 
Gelişmeleri izleyen yıllarda, 1981’de Sermaye Piyasası Kanununu çıkmış, 1983’te Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur. 1986 yılında ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(İMKB) faaliyetlerine başlamıştır. Böylelikle, finansal araçlar gelişmeye başlayarak tasarruf 
sahiplerinin değerlendireceği olanaklar artış göstermiştir. Diğer taraftan, 1986 yılında TCMB 
bünyesinde para piyasasının çeşitli alt piyasaları; 1986’da bankalararası para piyasası, 
1987’de açık piyasa işlemleri, 1988’de döviz piyasası ve 1989’da altın piyasası faaliyete 
başlamıştır. 2000 yılında ise TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yönetmeliği yürürlüğe 
konmuştur (TCMB, 2015, s.23). Türkiye’de 2000 Kasım ve 2001 Şubat tarihlerinde yaşanan 
krizlerle birlikte, TMSF’ye aktarılan bankalara ek olarak banka birleşmelerinin de yaşandığı 
gözlemlenmiştir. Şöyle ki, 2000 yılında Türkiye’de banka sayısı 79 iken, 2003 yılında banka 
sayısı 55’e gerilemiştir. 2003 yılında, üç adet kamu bankası kalmıştır. Bu yıllardan itibaren 
(Tablo 1) özel ulusal mevduat bankaların sayısı azalırken yabancı mevduat bankaları ise 
2005’ten itibaren artmıştır. 2013 yılına gelindiğinde kalkınma ve yatırım bankası sayısı 13 
iken, katılım bankası sayısı 4’te kalmıştır (TCMB, 2015, s.27).  

 
Tablo 1. 2000-2013 Dönemine İlişkin Banka Sayıları 

Banka Türleri 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Toplam Banka Adedi 79 55 51 50 49 48 49 

Mevduat Banka Adedi 61 36 34 33 32 31 32 

Kamu Bankaları 4 3 3 3 3 3 3 

Özel Bankalar 28 18 17 11 11 11 11 

TMSF Bünyesindeki Bankalar 11 2 1 1 1 1 1 

Yabancı Bankalar 18 13 13 18 17 16 17 

Kalkınma / Yatırım Bankaları 18 14 13 13 13 13 13 

Katılım Bankaları - 5 4 4 4 4 4 

Kaynak: BDDK, (2020). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Eylül 2020. BDDK, Veri ve 
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı. 
(https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_000014_64.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2020). 

 

Tablo 2. Son 3 Yıl (2018-2019-2020) İtibariyle Banka Sayısı 

Banka Türleri 2018 2019 2020 

     Mevduat Bankası 34 34 34 

Kamu Sermayeli Bankalar 3 3 3 

Özel Sermayeli Bankalar 9 9 9 

Yabancı Sermayeli Bankalar 20 21 21 

    TMSF’ye devredilen 1 1 1 

    Yatırım ve Kalkınma Bankaları 13 13 14 

    Katılım Bankaları 5 6 6 

Toplam 52 53 54 

Kaynak: TBB (2020). Faaliyet Raporu 2019-2020. Türkiye Bankalar Birliği, Mayıs. 
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 2020 yılında yayımlamış olduğu rapora göre, 2020 Mart 
itibariyle Türkiye’de 34 mevduat bankası ile 14 yatırım ve kalkınma bankası olmak üzere 
toplam 54 banka faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevduat bankalarının 3’ü kamu sermayeli, 9’u 
ise özel sermayeli olarak belirtilmiştir. Yabancı sermayeli bankalar 2020’de 21 iken, TMSF’ye 
devredilen sayı ise 1’dir. Son olarak, 6 tane katılım bankası faaliyet göstermektedir. Tablo 
2’de bankaların sayısına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 3’teki verilere göre; mevduat bankalarının sahip olduğu aktiflerin sektör 
içindeki payı yüzde 87, yatırım ve kalkınma bankalarının payı yüzde 7, katılım bankalarının 
payı ise yüzde 6 olarak kaydedilmiştir. Öte yandan kamu sermayeli mevduat bankalarının 
sahip olduğu aktiflerin payı yüzde 34, özel sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 31 ve 
yabancı sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 22 olarak ölçülmüştür. Ek olarak, kredi 
ve mevduat bilgilerine bakıldığında 2019 yılında yabancı para cinsinden krediler 10,1 Milyar 
Dolar azalırken, yabancı para cinsinden mevduat dışı kaynaklar 19,3 Milyar Dolar azalmıştır. 
TBB (2020) raporuna göre ilgili dönemde krediler TL cinsinden büyürken, yabancı para talebi 
gerilemiştir. 2019 yılının ilk yarısında %-6 olan kredi büyüme hızı 2019 sonunda %-1 
olmuştur. 2020 yılı Mart ayında ise %3 olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde kredilere oranla 
mevduatlar daha hızlı artış göstermiştir. Kredi mevduat oranı ise 2019 yılında 14 puan 
düşerek %104 olarak raporlanmıştır (TBB, 2020). 

 
Tablo 3. 2019 Yılına İlişkin Banka Gruplarının Sektör Payları 

Banka Türleri Aktifler (%) Krediler (%) Mevduat (%) 

     Mevduat Bankası 87 87 92 

Kamu Sermayeli Bankalar 34 36 37 

Özel Sermayeli Bankalar 31 30 32 

Yabancı Sermayeli Bankalar 22 21 23 

    Yatırım ve Kalkınma Bankaları 7 8 0 

    Katılım Bankaları 6 5 8 

Sektör Payı 100 100 100 

Kaynak: TBB, (2020). Faaliyet Raporu 2019-2020. Türkiye Bankalar Birliği, Mayıs. 

 

Türkiye’de bankacılık sektörü, 640 Milyar Euro aktif büyüklüğüyle AB ülkeleri 
nezdinde 13. sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ortalaması ise 1.548 Milyar Euro olarak 
ölçülmüştür. Türkiye’de banka aktiflerinin GSYİH’ye oranı %105 olarak hesaplanmış ve bu 
oran Avrupa Birliği ortalamasının altında yer almıştır. Kredilerin aktife oranı Türkiye’de %62 
iken, AB ortalaması %67’dir. Mevduatın pasifler içindeki payı Türkiye’de %53 iken AB 
ülkelerinde ortalama %54’tür. Öte yandan özkaynakların aktife oranı Türkiye’de %11 iken AB 
ortalaması %8’tir. Son olarak, Türkiye’de her 100.000 kişiye 14 adet şube ile 257 çalışan 
düşerken, Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama olarak 27 adet şube ile 652 çalışan 
düşmektedir (TBB, 2020).  

Krediler, tasarrufların krediye dönüştürülmesini sağladığı ve ekonomide paranın 
değişim aracı olarak kullanılmasında büyük fayda yarattığı için finansal gelişmenin göstergesi 
olarak kullanılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik göstergelerine bakıldığında finansal 
sistemde bulunan hane halkı, işletmeler ve diğer ekonomik birimlerin krediler ile finanse 
edildiği görülmüştür. Krediler, tasarrufların etkin dağıtımına katkıda bulunmakta, tasarrufların 
yatırımlara aktarılmasını sağlamakta, asimetrik bilgiyi de azaltarak işlem maliyetlerini 
düşürmekte ve finansal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayarak ekonomik büyümeye önemli 
katkıda bulunmaktadır (Şenel, 2020, s.811). 
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Grafik 1’de yer alan yıllar itibariyle bankaların sağladığı toplam kredilerin cinsi ve 
büyüklüğü incelendiğinde, Eylül 2020 döneminde, toplam kredi hacmi 3.555 milyar TL olarak 
ölçülmüştür. Bu miktarın 2.280 milyar TL’si Türk parası cinsinden kredilerden, 1.275 milyar 
TL ise yabancı para cinsi kredilerden oluşmaktadır (BDDK, 2020). 
 

Grafik 1. 2012-2020 Dönemi Bankaların Toplam Kredi Hacmi  

 
Kaynak: BDDK, (2020). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Eylül 2020. BDDK, Veri ve 
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı. 
(https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_000014_64.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2020). 

Grafik 2’de 2020 yılında bankaların sağlamış olduğu kredilerin türlerine göre 
dağılımı yer almaktadır. Buna göre, toplam krediler içinde kurumsal ve ticari kredilerin payı 
%54’tür. KOBİ kredilerinin payı %24 ile ikinci sıradayken tüketici kredilerinin (kredi kartları da 
dâhil) payı %22 olarak gerçekleşmiştir. 

 
Grafik 2. 2020 Yılı Sağlanan Kredilerin Dağılımı 

 
Kaynak: BDDK, (2020). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Eylül 2020. BDDK, Veri ve 
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı. 
(https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_000014_64.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2020). 
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Grafik 3’te yıllar itibariyle kredi türlerinin gelişimi yüzde olarak belirtilmektedir. Eylül 
2020’de; kurumsal ve ticari kredilerin payı %54 (1.908 milyar TL), KOBİ kredilerin payı %24 
(848 milyar TL) ve son olarak tüketici kredilerin payı (kredi kartları da dahil) %22 (799 milyar 
TL) olmuştur. 

 
Grafik 3. Kredi Türlerinin Yıllar İçindeki Seyri (2012-2020 Dönemi) (%) 

 
Kaynak: BDDK, (2020). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Eylül 2020. BDDK, Veri ve 
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı. 
(https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_000014_64.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2020). 

3. Literatür Taraması 
Finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisi literatürde kapsamlı bir şekilde ele 

alınmıştır. Bankacılık sistemi, finansal kalkınmanın ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu 
önemli bir kanaldır. Tasarrufların etkin kullanımı ve kurumsal yönetişim uygulama konusunda 
bankacılık sektöründeki gelişimin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu savunulmaktadır 
(Tongurai ve Vithessonthi, 2018, s.195). 

Finansal gelişmenin banka kredileri vasıtasıyla ekonomik büyüme üzerindeki 
katkısına bakıldığında, literatürde ele alınan ülke ve dönem bazında sonuçların farklılaştığı 
görülmektedir. Örneğin, Thangavelu ve Jiunn (2004), Avustralya için 1960-1999 dönemini ele 
almışlardır. Çalışmada ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi kredi hacmi 
ve parasal büyüklük açısından incelemişlerdir. Bu kapsamda, kişi başına düşen milli gelir ile 
M2/GSYİH ve özel sektör kredileri/GSYİH değişkenleri arasında eşbütünleşme ve 
nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ekonomik büyümeden finansal 
gelişmeye doğru nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ghirmay (2004), 13 Afrika ülkesini ele 
aldığı çalışmada finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisine odaklanmıştır. Çalışmada 
1974-2004 aralığını baz alarak reel GSYİH ve finansal aracı kurumlar tarafından özel sektöre 
verilen krediler kullanılmıştır. Hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi kullanılarak 
yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre, ele alınan ülkeler ve yıllar itibariyle finansal 
gelişmeden ekonomik büyümeye yönelik bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.   

Abu-Bader ve Abu-Qarn (2008), Mısır için finansal gelişme ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Analiz için, kişi başına düşen reel GSYİH, yatırımların 
GSYİH'ye oranı, para stok oranı, M2’nin GSYİH’ye oranı, özel sektör banka kredilerinin 
nominal GSYİH’ye oranı değişkenleri dikkate alınmış ve eşbütünleşme, Vektör Hata 
Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Analizden elde edilen 
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bulgulara göre, yatırımlardaki artışın Mısır’ın ekonomik büyümeye olumlu katkı yaptığını 
belirlemişlerdir. Ek olarak, ekonomik büyümeyi hızlandırmanın anahtarı olarak finansal 
sektörün gelişmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Jalil ve Ma (2008), çalışmalarında 1960-2005 
yılları için Pakistan ve Çin’i ele alarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisini ele 
almışlardır. Çalışmada M2/GSYİH oranı, mevduat yükümlülükleri/GSYİH oranı ve özel 
sektöre verilen kredileri kullanmışlar ve değişkenler arasındaki ilişkiyi ARDL metodolojisi ile 
araştırmışlardır. Analiz sonuçları finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Caporale, Rault, Sova ve Sova (2014), 1994-2007 yılları için 10 AB ülkesini ele 
alarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisini dinamik panel model çerçevesinde ele 
almışlardır. Elde edilen bulgulara göre, finansal gelişmenin artması ve aktif bir bankacılık 
sektörünün varlığı ekonomik büyümeyi de desteklemektedir. Uygulanan nedensellik testine 
göre, finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. Akpansung ve Babalola (2011), 1970-2008 döneminde Nijerya'da bankalar 
tarafından verilen krediler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu 
kapsamda, Granger nedensellik testi, regresyon analizini kullanmışlardır. Granger 
nedensellik testi sonuçları, GSYİH’den özel sektöre verilen kredilere yönelik tek yönlü 
nedensellik ilişkinin olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi sonuçları, özel sektöre 
verilen kredilerin ele alınan dönem boyunca ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini 
göstermektedir. Carby, Craigwell, Wright ve Wood (2012), Barbados için 1946-2011 yıllar 
aralığını baz almıştır. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisini Vektör Hata Düzeltme 
ve VAR modellerini kullanarak araştırmışlardır. Bu kapsamda ele alınan göstergeler 
M2/GSYİH oranı, toplam krediler/GSYİH oranı ve reel GSYİH’dir. Analiz sonuçlarına göre, 
kısa dönemde ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru tek yönlü, uzun dönemde ise 
değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 

Simwaka, Munthali, Chiumia ve Kabango (2012), Doğu Afrika ülkesi Malawi’deki 
finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 1980-2010 dönemi 
için ARDL Sınır Testi Yaklaşımı uygulanan çalışmada, finansal gelişmişlik göstergeleri 
olarak; özel sektör kredilerinin GSYİH’ye oranı, GSYİH, özel sektör kredilerinin yurtiçi 
kredilere oranı kullanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, uzun vadede finansal gelişme ile 
ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre, ekonomik büyümenin finansal gelişmenin Granger nedeni olduğu, 
finansal gelişmeden ekonomik büyümeye yönelik bir nedensellik ilişkisi olmadığı görülmüştür. 
Diğer bulgulara bakıldığında, ekonomik büyüme ile banka mevduatları arasında GSYİH'nin 
yüzdesi olarak zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Avdjiev ve Zeng (2014) ABD için 1955:1 – 
2012:4 dönemine ilişkin çeyreklik veriler kullanarak kredi piyasası koşulları, para politikası ve 
ekonomik faaliyet arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yöntem olarak Eşik Vektör Otoregresyon 
(TVAR) modelini dikkate aldıkları çalışmada, eşik değişken olarak reel ekonomik büyüme 
değişkenini kullanmışlardır. Analiz sonuçlarına göre, kredi piyasası koşulları, para politikası 
ve ekonomik faaliyet arasındaki etkileşimlerin, ekonominin büyüme ve küçülme dönemlerine 
göre değiştiğini göstermektedir. Ekonominin daralma dönemlerinde, çıktı büyümesine ve 
kredi büyümesine yönelik şokların en büyük etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer 
şekilde, para politikası şoklarının etkisi en güçlü olduğu dönemler ekonomik aktivitenin 
yavaşladığı dönemlere denk geldiği belirlenmiştir. 

Ayadi, Arbak, Naceur ve De Groen (2015), Güney Akdeniz bölgesindeki 11 ülkeyi 
ele alarak finans sektörü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu 
kapsamda, panel veri analizi yardımıyla 1984-2010 dönemini ele almışlardır. Çalışmada 
sektörün hem niteliksel hem de niceliksel özelliklerini de ele almışlardır. Bu kapsamda, reel 
GSYH’deki yüzde değişim, özel sektör banka kredileri, bankaların mevduat hesabı, 
borsadaki işlem hacmi ve borsadaki şirketlerin işletme sermayesi kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre, özel sektöre verilen krediler ve banka mevduatları ile büyüme arasında zıt 
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yönlü ilişki olduğunu bulunmuştur. Ek olarak, borsa büyüklüğünün ve likiditenin, özellikle 
kurum kalitesi düşük olduğunda büyümede önemli bir rol oynadığı saptanmıştır.  

Guerra (2017), Meksika için banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisini 
araştırmıştır. Çalışmada VAR model yardımıyla 2001Q1 - 2016Q4 dönemi ele alınmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre, bankacılık kredilerinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu bulunmuştur. Bulgular ekonomik büyümeden kredi büyümelerine doğru Granger 
nedensellik ilişkisi olduğu yönündedir. Alexiou, Vogiazas ve Nellis (2018) dinamik panel 
modelleri ile 1998-2014 dönemi için 34 Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde 
makroekonomik ve finansal değişkenler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Elde ettikleri 
bulgulara göre finansal gelişimden ekonomik büyüme yönelik olan bir nedenselliğin yüksek 
bir finansal gelişme düzeyinde azalışa geçtiği hatta negatif olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 
çok fazla finansmanın ekonomik büyüme için maliyetli olduğu ve finansal gelişme ile reel 
ekonomi arasındaki bağın giderek zayıfladığı belirlenmiştir. Caporale ve Helmi (2018), İslami 
bankalar tarafından sağlanan kredi hacmi ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisini iki farklı 
örneklem üzerinden incelemişlerdir. İlk örneklem olarak İslami bankaların olmadığı 7 ülkeyi 
(Arjantin, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala ve Peru) ve ikinci örneklem grubu 
olarak hem İslami hem de konvansiyonel bankaların olduğu 7 ülkeyi (Endonezya, Türkiye, 
İran, Singapur, Ürdün, Tunus ve Malezya) dikkate almışlardır. Sonuçlara göre, İslami 
bankaların bulunduğu ülkelerde kredi hacminden GSYİH’ye yönelik uzun dönemde 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İslami bankaların olmadığı ülkelerde kısa dönemde de 
nedensellik ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Baş ve Kara (2018), çalışmalarında Türkiye’yi ele 
alarak 2008-2018 dönemi için krediler ve ekonomik büyüme ilişkisine odaklanmışlardır. 
ARDL modeli ve kısıtsız hata düzeltme modeli (UECM) uygulanan çalışmada hem kısa hem 
uzun vadede banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerine ilişkisinin olduğunu 
bulgulamışlardır. 

Škare, Sinković ve Porada-Rochoń (2019), Polonya için finansal gelişme ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1990-2018 yılları arasında üçer aylık veriler kullanarak 
ele almışlardır. Çalışmada finans sektörünün borç verme yapısı farklı bir yorum katılarak, 
toplam krediler içinde hane halkı ile firmaların payı ayrıştırılarak hesaplanmıştır. Çalışmada 
kullanılan diğer göstergeler; reel GSYİH, sermaye stok fiyatı, beşerî sermaye, işsizlik, ihracat 
ve ithalat toplamları, GSYH’deki endüstri payı, sabit yatırımlar, özel sektör kredileri, hisse 
senedi kapitalizasyonu, faiz oranları, banka kredileri/mevduat oranı, banka varlık getirileri, 
banka Z-Skoru değişkenleridir. VECM modelden elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde 
ampirik ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve serilerin uzun hafıza özelliklerine sahip 
olduğu vurgulanmıştır. Eren ve Ergin Ünal (2019) çalışmalarında Türkiye için 1999Q1 ile 
2018Q1 dönemini kapsayan çeyreklik veriler ile finansal gelişme ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme değişkeni olarak GSYİH’deki 
büyüme oranları, finansal gelişme göstergesi olarak da özel sektörün kullandığı kredilerin 
GSYİH’ye oranı ve para arzının (M2) milli gelire oranı kullanılmıştır. ARDL sınır testi, Toda 
Yamamoto ve Hatemi-J testleri yapılan çalışmada ekonomik büyümeden finansal 
gelişmişliğe doğru bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Literatürde finansal gelişme ve sanayi üretim endeksi göstergeleri kullanılarak 
yapılan çalışmalara bakıldığında, Vazakidis ve Adamopoulos (2009), 1978-2007 dönemi için 
Yunanistan için finansal gelişme ile ekonomik büyümesi arasındaki nedensel ilişkiyi Vektör 
Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanarak araştırmışlardır. Finansal gelişmişlik göstergesi 
için borsa endeksi ve özel sektöre verilen krediler ele alınmıştır. Ekonomik büyüme 
göstergeleri ise GSMH büyümesi ile sanayi üretim endeksi olmuştur. Bulgulara göre, 
ekonomik büyümenin borsa endeksine ve sanayi üretim endeksine, sanayi üretim endeksinin 
ise kredi piyasası gelişimine neden olduğu saptanmıştır. Son olarak, ekonomik büyümenin, 
sanayi üretiminin büyümesi yoluyla hisse senedi piyasası ve kredi piyasası üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Udoh ve Ogbuagu (2012), Nijerya için 1970-2009 
dönemini ele alarak ARDL tekniği ile finansal sektörün gelişimi ve sanayi üretimi arasındaki 
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eşbütünleşme ilişkisini araştırmışlardır. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi saptanmış 
olup, finansal gelişmişlik değişkenlerinin hem uzun hem de kısa dönemde sanayi üretimini 
negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini belirlemişlerdir. Finansal 
gelişmenin sanayi üretimi üzerindeki olumsuz etkinin nedeni olarak finans sektörünün 
verimsizliğini ön plana çıkarmışlar ve finansal kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılmasını, 
teknolojinin ve girişimciliğin ön plana alınarak geliştirilmesini savunmuşlardır.  

Gokmenoglu, Ozatac ve Eren (2015), Türkiye'de sanayileşme, finansal gelişme ve 
karbon emisyonları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi kullanarak incelemişlerdir. 
Bulgulara göre, finansal gelişmeden karbon emisyonlarına doğru tek yönlü bir ilişki söz 
konusudur. Ek olarak hava kirliliğinin finansal gelişmeden de kaynaklandığı görülmektedir. 
Dolayısıyla finansal aracıların yatırımlarını düşük karbon bazlı ürünlere yapmaları halinde 
indirimli özel kredilerle desteklenebileceğini önermişlerdir. He, Xue ve Zhu (2017) 
çalışmalarında finansal gelişmenin Çin'in farklı bölgelerindeki endüstriyel gelişimi üzerindeki 
etkisini 1998-2010 dönemi özelinde incelemişlerdir. 30 bölgeden elde edilen panel model 
sonuçlarına göre, bölgesel olarak iyi gelişen finansal piyasaların itici gücü, dış finansmana 
erişime bağımlı sanayi sektörleridir. İkinci bir bulgu, Çin’deki sanayi üretimi ve dolayısıyla 
ekonomik büyümenin ana belirleyicileri doğrudan yabancı yatırımlar ve alternatif finansman 
kanallarıdır. Öte yandan bankacılık sistemi ve sermaye piyasaları gibi finansal göstergelerin 
bölgesel sanayi üretimine etkisi nispeten az olmaktadır. Ahad, Dar ve Imran (2019) Pakistan 
için 1972-2014 dönemini ele alarak finansal gelişme ile sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Bulgulara göre finansal gelişmenin endüstriyel büyüme üzerinde hem kısa 
hem de uzun dönemde olumlu bir etkisi vardır. VECM model ve Granger nedensellik 
sonuçlarına göre, uzun dönemde finansal gelişme ile endüstriyel üretim arasındaki çift yönlü 
nedensellik olduğu görülmüştür. Öte yandan, varyans ayrıştırma yaklaşımı, finansal 
gelişmenin endüstriyel üretimi açıklamada önemli katkıları olduğunu göstermektedir.  

4. Ekonometrik Metodoloji 
Çalışmada kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki öncelikle geleneksel 

Vektör Otoregresyon (VAR) model üzerinden, Granger nedensellik testi ve etki-tepki 
analizleri ile incelenecektir. Ardından, Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen 
frekans alanında nedensellik testi uygulanacak ve değişkenler arasındaki ilişkinin kısa ve 
uzun dönemde değişip değişmediği araştırılacaktır. Son olarak, banka kredileri ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin düşük ve yüksek finansal baskı dönemlerinde değişip 
değişmediğini araştırmak için Eşik değerleri VAR model tahmin edilecektir.  

4.1. VAR Model ve Granger Nedensellik Testi 
1970’li yıllara kadar makro ekonomik büyüklükler arasındaki ilişki geniş ekonometrik 

modeller vasıtasıyla incelenmekteydi. Bununla birlikte 1980’li yıllardan itibaren bu yaklaşım 
birçok nedenden dolayı terkedilmeye başlanmıştır. Örneğin, Bretton Woods Sisteminin 
çökmesi ve büyük çaplı finansal krizler gibi önceden bilinmeyen dışsal şoklara bağlı olarak 
söz konusu modellerin düşük öngörü performansı sunması ve Sims’in (1980) büyük ölçekli 
Keyneysen modellere getirmiş olduğu eleştiriler VAR modellerinin kullanılmasını ön plana 
çıkarmıştır. Büyük ölçekli eşanlı ekonometrik modellerden farklı olarak VAR modelde tüm 
değişkenler içsel olarak ele alınmaktadır (Tarı, 2006, s.434). 

Bu nedenle VAR modelde önsel olarak değişkenler üzerinde içsel dışsal ayrımı 
yapılmamakta ve sistem yaklaşımı çerçevesinde her bir değişken kendi ve diğer 
değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerinden tahmin edilmektedir (Henriques ve Sadorsky, 
2008, s.1000). VAR modelinin matematiksel model formu aşağıdaki gibidir: 

1 1t t p t p t ty A y A y Bx ε− −= + + + +  (1) 
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Denklem (1)’de yt içsel değişkenler vektörü (sanayi üretim endeksi ve kredi hacmi), 
xt dışsal değişkenler vektörü (sabit terim), A1, …, Ap ve B tahmin edilen katsayılar matrisi ve 
εt sağ taraf değişkenleriyle ilişkisiz seri korelasyonsuz hata terimlerini ifade etmektedir. 

Klasik regresyon modellerinden farklı olarak, VAR modelde tahmin edilen katsayılar 
direk olarak yorumlanmamaktadır. Bu nedenle değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler, 
nedensellik testi, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri kullanılarak tespit 
edilmektedir.  

VAR modelde Granger nedensellik sınaması otoregresif değişkenlere sıfır 
kısıtlaması konularak Wald testi ile yapılmaktadır. Bu bağlamda, Yt ve Xt gibi iki zaman serisi 
arasında Xt’ten Yt’ye yönelik nedensellik ilişkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla Yt’nin 
bağımlı değişken olduğu modelde Xt’in gecikmeli değerlerine sıfır kısıdı konmakta ve Xt’in 
gecikmeli değerlerinin topluca istatistiksel olarak anlamlı bulunması durumunda Xt  Yt’nin 
Granger nedeni değildir sıfır hipotez reddedilmektedir. Söz konusu nedensellik ilişkisi Yt’nin 
gelecekte alacağı değerleri öngörmeye çalışırken Xt’in gecikmeli değerlerinin modele dahil 
edilmesinin daha başarılı öngörüler vereceğini göstermektedir. Klasik Granger nedensellik 
analizinde serilerin durağan olması gerekmekte ve modele Xt’in kaç gecikmeli değerinin dahil 
edilmesi hususunun bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, VAR model tahmin edilirken 
optimal gecikme sayısı Akaike bilgi kriterine göre belirlenmektedir. 

Etki-tepki analizi sistemdeki değişkenlerin kendi ve diğer değişkenlerde ortaya 
çıkacak beklenmedik şoklara vermiş olduğu tepkileri göstermektedir. Zaman serilerinde hata 
terimleri şokları ifade ettiğinden, etki-tepki analizi sistemde yer alan her bir değişkenin hata 
terimine verilen pozitif ve negatif şoklara verilen tepkilerin tamamını yansıtmaktadır. Bu 
bağlamda etki-tepki analizinde şoku veren değişken etkiyi gösterirken, şoku alan değişken 
ise tepkiyi göstermektedir.  İki değişken arasında değişkenlerden birinin diğerine neden 
olduğu yargılamasına dayalı olarak yapılan bu analiz “etki-tepki” analizi olarak adlandırılır 
(Tarı, 2006, s.435).  

4.2. Frekans Alanında Nedensellik Testi 
Literatürde ilk olarak Geweke (1982) ve Hosoya (1991) değişkenler arasındaki 

dinamik ilişkiyi frekans boyutunda incelememize olanak sağlayan formel bir test yöntemi 
önermişlerdir. Breitung ve Candelon (2006) ise söz konusu testlerdeki hesaplama 
güçlüklerini ortadan kaldıran ve frekans alanında nedensellik ilişkisini araştırmamıza olanak 
sağlayan daha basit bir test yöntemi geliştirmiştir. Geweke (1982), Yao ve Hasoya (2000) ve 
Hasoya (2001) tarafından geliştirilen test yönteminin teorik alt yapısı aşağıdaki gibi 
gösterilebilir (Çevik ve Bektaş, 2019 ve Çalışkan, Kantarcı ve Çevik, 2021). 

t = 1, …, T şeklinde zaman boyutunu göstermek üzere  iki boyutlu 
değişken vektörü olarak tanımlanırsa, zt’nin sonlu-sıralı VAR model formu aşağıdaki gibi 
gösterilebilir: 

 (2) 

burada   2 x 2 boyutlu gecikme polinomu ve   
şeklinde gösterilmektedir. Hata terimi εt’nin ortalaması  ve varyansı  
olacak şekilde beyaz gürültü olduğu varsayılmakta ve burada Σ pozitif tanımlı bir matristir. 

 ve  olacak şekilde, G alt üçgensel matrisi ’nin Cholesky 
ayrışımı olarak gösterilmektedir. Durağanlık koşulu altında Denklem (2) Hareketli Ortalama 
(MA) süreci şeklinde aşağıdaki gibi gösterilir: 

 (3) 

  (4) 
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burada   ve  şeklindedir. xt'nin spektral yoğunluğu aşağıdaki 
gibidir: 

 (5) 

Geweke (1982) ve Hosoya (2001) frekans alanında nedensellik ilişkisini aşağıdaki 
gibi tanımlamıştır: 

 (6) 

Denklem (6)’da  eşitliği sağlanırsa, ω frekansında y’den x’e yönelik 
nedensellik ilişkisi yoktur. Yao ve Hosoya (2000), Denklem (6)’daki test istatistiğini 
hesaplayabilmek için  ve  değerleri yerine VAR modelden elde 
edilen tahmin değerlerini kullanılmasını önermiş ve daha sonra sıfır hipotezi test etmek için 
delta yönteminin uygulanabileceğini belirtmiştir. Öte yandan, bu test yöntemi VAR 
parametrelerinde karmaşık doğrusal olmayan kısıtlamalara dayanmakta ve bu nedenle 
uygulanması oldukça zordur. 

Breitung ve Candelon (2006) ω frekansında y, x’in Granger nedeni değildir sıfır 
hipotezini test etmek için çok daha basit bir yaklaşım önermiştir. Sıfır hipotez  

şeklinde ifade edilir ve =  ve  olarak tanımlanır. Burada 
g22, G-1 'in alt çapraz köşegen elemanıdır ve , ’nin determinantıdır. y, ω 
frekansında x’in Granger nedeni değilse aşağıdaki eşitlik gerçekleşir: 

 (7) 

burada , ’nin (1,2) elemanıdır. Böylece, gerekli ve yeterli koşullar aşağıdaki gibi 
yazılabilir: 

 olduğunda; 

 ve  (8) 

Frekans alanında nedensellik testi yukarıdaki denklemlere uygulanan doğrusal 
kısıtlamalara dayanır. Gösterimi basitleştirmek için  ve  şeklinde yazacak 
olursak, böylece xt için VAR denklemi aşağıdaki gibi yazılır: 

 (9) 

hipotezi aşağıdaki doğrusal kısıtlama ile eşdeğerdir. 

 (10) 

burada  şeklindedir ve R(ω) aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 (11) 

Breitung ve Candelon (2009) nedensellik yoktur sıfır hipotezini sınamak için 
kullanılan test istatistiğinin  frekans aralığında 2 ve T-2p serbestlik dereceli F 
dağılımına sahip olduğunu belirmiştir. Frekans alanında nedensellik testinde farklı frekans 
düzeylerine karşılık gelen zaman boyutu  formülü ile hesaplanmaktadır. Breitung 
ve Candelon (2006) frekans alanında nedensellik testinin eşbütünleşik seriler için 
uygulanabileceğini ve aynı zamanda bütünleşme derecesi farklı olan seriler için Toda ve 
Yamamoto (1999) tarafından geliştirilen yönteminin bu test için uygulanabileceğini 
belirtmiştir. Ciner (2011) ω = 2.5, 1.5 ve 0.5 frekans değerlerinin sırasıyla kısa, orta ve uzun 
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dönemi işaret ettiğini ve ω = 0.1 frekans değerinin kalıcı nedensellik ilişkisini işaret ettiğini 
belirtmiştir. 

4.3. TVAR ve Rejimlere Bağlı Nedensellik Testi 
Bununla birlikte, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkinin her zaman doğrusal olmadığını ve özellikle örneklem dönemi 
uzadıkça politika değişiklikleri, krizler ve doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı 
değişkenler arasındaki ilişkilerin farklılaşabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda çalışmada 
finansal koşulların iyi ve kötü olduğu dönemlerde kredi olanaklarının ve buna bağlı olarak 
kredi hacminin farklılaşabileceği varsayımı altında kredi hacmi ile sanayi üretimi arasındaki 
ilişki doğrusal olmayan yöntem olan TVAR modeli ile ayrıca analiz edilecektir. Bu nedenle 
Balke (2000) tarafından geliştirilen aşağıdaki TVAR model dikkate alınmıştır: 

[ ] ( )( ) [ ]1 1 2 2
1 1t t t t t t d ty A y B L y A y B L y I s uγ− − −= + + + > +  (12) 

Denklem (12)’de yt içsel değişkenler vektörünü göstermekte ve I gösterge 
fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Modelde s eşik değişkeni, d eşik değişken için gecikme 
faktörünü ve γ eşik değeri göstermektedir. Buna göre, t-d döneminde finansal baskı endeksi 
eşik değerin üstünde olduğunda fonksiyon bir değerini alırken, finansal baskı endeksi eşik 
değerin altında olduğunda fonksiyon sıfır değerini almaktadır. B1(L) ve B2(L) gecikme 
polinomunu, A1 ve A2 eşanlı terimleri göstermektedir. 

Banka kredileri ile sanayi üretimi arasındaki ilişkinin finansal baskının düşük ve 
yüksek olduğu dönemlerde değişip değişmediğini belirlemek amacıyla (diğer bir ifadeyle söz 
konusu değişkenler arasında bir eşik değer etkisi olup olmadığını anlamak amacıyla) bir 
doğrusallık testinin yapılması gerekmektedir. Eğer eşik değer γ önceden bilinmiş olsa idi, sıfır 
hipotez olan A2 = B2(L) = 0 eşitliği geleneksel F testi ile araştırılabilirdi. Bununla birlikte, eşik 
değerli modellerde eşik değer önceden bilinmediği için geleneksel F testi 
uygulanamamaktadır. Bu nedenle öncelikle örneklem döneminin başından ve sonundan 
belirli sayıda gözlem değeri (örneklemin %15’i) atılarak, eşik değişkenin aldığı tüm değerler 
dikkate alınarak model tahmin edilmekte ve modelin hata kareleri toplamı en küçük yapan 
değer eşik değer olarak dikkate alınmaktadır. Bu eşik değere bağlı olarak rejimler boyunca 
tahmin edilen katsayıların aynı olduğu sıfır hipotezi altında Wald istatistiği hesaplanmaktadır. 
Balke (2000) en büyük Wald istatistiği (sup-Wald), ortalama Wald istatistiği (avg-Wald) ve 
üssel Wald istatistiği (exp-Wald) olmak üzere üç farklı test istatistiği önermiştir. Test 
istatistikleri asimptotik dağılmadığı için değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmede doğrusal 
olmayan modelin daha iyi sonuç verdiği sıfır hipotezi hakkında karar vermek için özyineleme 
yöntemi kullanarak hesaplanmış p-değerleri kullanılmaktadır. Buna göre sıfır hipotezin 
reddedilmesi durumunda TVAR modelin VAR modele göre daha üstün sonuç verdiği 
söylenmekte ve finansal baskı eşik değerine göre ekonomik büyüme ile kredi hacmi 
arasındaki ilişki aşağıdaki gibi modellenmektedir: 

( )
( )

1 1 1
1 1

2 2 2
1 1

eğer Yüksek finansalbaskı rejimi

eğer Normalfinansalbaskı rejimi

θ γ

θ γ

− −

− −

= + + + >

= + + +

t t t t d

t t t t d

y c y u s

y c y u s
 (13) 

Denklem (13)’te yt sanayi üretim endeksi ve banka kredilerini içeren içsel 
değişkenler vektörünü, s finansal baskı değişkenini göstermektedir. Çalışmada eşik değerin 
optimal gecikme sayısı model bilgi kriterlerinden yararlanılarak belirlenmiştir. 

5. Analiz Sonuçları 
Çalışmada banka kredileri ile sanayi üretimi arasındaki ilişki Türkiye özelinde kamu 

ve özel bankaların mali olmayan kesime sağlamış olduğu krediler üzerinden incelenecektir. 
Finansal gelişme ile sanayi üretimi arasındaki ilişki 1997 Ocak ile 2020 Temmuz dönemi için 
aylık veriler ile incelenecektir.1 Bu kapsamda, sanayi üretim endeksi ekonomik büyüme 
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göstergesi olarak dikkate alınmıştır.2 Abu-Bader ve Abu-Qarn (2008) ve Ductor ve Grechyna 
(2015) ve Durusu-Ciftci, İspir ve Yetkiner (2017) çalışmalarında olduğu gibi, finansal gelişme 
göstergesi olarak mevduat bankaları tarafından sağlanan yurtiçi kredi hacmi kullanılmıştır.3 
Ayrıca kredi hacmi ile sanayi üretimi arasındaki ilişkinin kamu ve özel mevduat bankalarına 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla, kamu ve özel mevduat bankları 
tarafından verilen yurtiçi krediler ayrı ayrı incelenmiştir. Sanayi üretim endeksi Dünya 
Bankası Küresel Ekonomik Monitör veri tabanından elde edilmiştir. Mevduat bankaları 
tarafından sağlanan kredi hacmi TCMB Elektronik Veri Dağıtım sisteminden elde edilmiş olup 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak reel hale getirilmiştir. Serilerin birim kök içermesi 
ve potansiyel mevsimsel etkileri içinde barındırması nedeniyle yıllık büyüme oranları 
hesaplanmış ve analizlerde bu şekilde kullanılmıştır. Finansal baskı endeksi Cevik, Dibooglu 
ve Kenc (2013) tarafından önerilen yöntem ve değişkenler dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Bu bağlamda finansal baskı endeksinin bileşenleri olarak; kur baskı endeksi, bankacılık 
sektörü hisse senedi piyasası endeksinin volatilitesini, hisse senedi piyasasının (BİST 100) 
volatilitesi, kısa vadeli borçlar, ülke risk primi ve finansal işlemler dengesi dikkate alınmış ve 
temel bileşenler analizi kullanılarak finansal baskı endeksi hesaplanmıştır. Aşağıda seri 
açıklamalarına değinilmiştir: 

SUE: Sanayi üretim endeksinde yıllık büyümeyi, 

KH_T: Mevduat bankaları tarafından verilen yurtiçi kredi hacmindeki büyümeyi, 

KH_O: Özel ve yabancı mevduat bankaları tarafından verilen yurtiçi kredi 
hacmindeki yıllık büyümeyi, 

KH_K: Kamu mevduat bankaları tarafından verilen yurtiçi kredi hacmindeki yıllık 
büyümeyi, 

FBE: Finansal Baskı Endeksini temsil etmektedir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin örneklem dönemi içindeki seyirleri Grafik 4 ve 
Grafik 5’te gösterilmiştir. Grafik 4 ve Grafik 5 incelendiğinde, gerek sanayi üretim endeksi 
büyüme oranı gerekse kredi hacmindeki büyüme oranlarının 1999, 2001 ve 2009 yıllarında 
ciddi şekilde azaldığı görülmektedir. Bu sonuç beklentiler ile uyumludur çünkü söz konusu 
dönemlerde hem Türkiye ekonomisinde hem de küresel ölçekte önemli krizler 
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, küresel Covid-19 pandemisine bağlı olarak 2020 yılında 
sanayi üretimi önemli bir şekilde azalırken, banka kredilerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca, 
2001 krizinde kamu bankaları tarafından sağlanan krediler özel bankalar tarafından sağlanan 
kredilerden daha fazla daralırken, bu durum 2009 ve 2020 yıllarında tersine dönmüştür. 
Özellikle küresel Covid-19 pandemi sürecinde üretimi teşvik etmek amacıyla kamu 
bankalarının önemli bir rol üstlendiği Grafik 5’ten net bir şekilde görülmektedir. 

Analizin ilk aşamasında Türkiye ekonomisi için 1997 ile 2020 dönemleri arasında 
finansal baskı endeksi hesaplanmış ve endeksin aldığı değerler Grafik 6’da gösterilmiştir. 
Grafik 6’daki değerler incelendiğinde, finansal baskının resesyon dönemlerinden önce 
artmaya başladığı ve endeksin resesyon dönemlerinde pozitif olduğu diğer dönemlerde ise 
genelde negatif değerler aldığı görülmektedir. Özellikle 1998-2002 yılları arasında finansal 
baskının oldukça yüksek olduğu net bir şekilde görülmekte ve endeks en yüksek değere 
2001 yılının ortasında ulaşmaktadır. Bu sonuç teorik beklentiler ile uyumludur çünkü söz 
konusu dönemde hem Türkiye’de hem de diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok 
sayıda finansal kriz ortaya çıkmıştır (2000 ve 2001 Türkiye krizi, 1996-1997 Güneydoğu Asya 
krizi, 2000 Amerika dot.com krizi, 2001 Arjantin krizi gibi). 2001 yılının sonundan itibaren 
endeks düşmeye başlamış ve 2009 yılına kadar negatif değerler almıştır. Bununla birlikte, 
2007-2008 küresel finansal krize bağlı olarak Türkiye’de finansal baskı artmaya başlamış ve 
endeks 2009 yılında pozitif değer almıştır. Bu tarihten itibaren endeks tekrar düşmüş ve 2018 
yılına kadar yatay bir seyir izlemiştir. 2018 yılının başlangıcından itibaren döviz kurlarına 
yönelik spekülatif atakla birlikte finansal baskı tekrar artmaya başlamış ve 2019 yılında 
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endeks pozitif değerler almıştır. Bu sonuçlar, hesaplanan endeksin Türkiye ekonomisindeki 
önemli olayları yakalamada başarılı olduğunu göstermekte ve ekonomik durgunluk 
dönemlerinde endeks yükselmektedir. Bu nedenle finansal baskı endeksinin yüksek olduğu 
dönemlerde kredi koşullarının sıkılaştığı ve endeksin düşük olduğu dönemlerde kredi 
koşullarının gevşek olduğunu ifade edebiliriz. 

 
Grafik 4. Sanayi Üretim Endeksi ve Toplam Kredi Hacmindeki Yıllık Büyüme Oranları 
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Grafik 5. Kamu ve Özel Bankalar Tarafından Sağlanan Kredi Hacmindeki Yıllık Büyüme Oranları 
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Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 4’teki 

sonuçlara göre, örneklem dönemi içinde sanayi üretim endeksinde yıllık ortalama büyüme 
oranı %4.3 iken, toplam kredi hacmindeki yıllık büyüme oranı %9.3 olarak belirlenmiştir. 
Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise kamu bankaları tarafından sağlanan kredilerdeki 
ortalama büyüme oranının özel bankalardan daha fazla olduğudur. Serilerin normal dağılıma 
sahip olup olmadığı Jarque-Bera testi ile araştırılmış ve serilerin normal dağılımlı olduğunu 
belirten sıfır hipotez %1 önem düzeyinde reddedilmiştir. Ayrıca değişkenlerin bağımsız ve 
türdeş dağılımdan gelip gelmediği Brock, Dechert, Scheinkman ve LeBaron (1996) 
tarafından geliştirilen test (BDS testi) ile araştırılmış ve sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.4 
BDS testi sonuçlarına göre, değişkenlerin bağımsız ve türdeş dağılımdan geldiğini belirten 
sıfır hipotez %1 önem düzeyinde tüm değişkenler için reddedilmiştir. Bu sonuçlar, serilerin 
doğrusal olmayan özellikler sergilediğini göstermekte ve bu nedenle doğrusal olmayan 
modellerin değişkenler arasındaki ilişkiyi betimlemede daha üstün sonuçlar verebileceği ifade 
edilebilir. Son olarak, değişkenlerinin bütünleşme dereceleri ADF ve PP birim kök testleri ile 
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araştırılmıştır. Tablo 4’teki sonuçlara göre, seriler ADF testine göre %10 önem düzeyinde, 
PP testine göre %5 önem düzeyinde ve KPSS testinde göre %1 önem düzeyinde durağan 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar serilerin düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. 
 

Grafik 6. Finansal Baskı Endeksi 

 
Not: Taralı alan Harding ve Pagan (2002) yöntemine göre hesaplanan resesyon dönemlerini 
göstermektedir. 

Daha sonra iki değişkenli VAR modeller tahmin edilmiş ve sırasıyla Granger 
nedensellik testi ve etki-tepki analizleri yapılmıştır.5 Kredi hacmi ile ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 5’te yer alan sonuçlara 
göre, sanayi üretim endeksinden toplam kredi hacmi ile özel mevduat bankaları kredi hacmi 
değişkenlerine yönelik %1 önem düzeyinde nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bununla birlikte 
toplam kredi hacmi ile özel mevduat bankaları kredi hacmi değişkenleri %5 önem düzeyinde 
sanayi üretim endeksinin Granger nedeni olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, kamu bankaları 
kredi hacmi ile sanayi üretim endeksi arasında %5 önem düzeyinde karşılıklı nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonuçları, ele alınan örneklem dönemi içinde 
kredi hacmi ile sanayi üretim endeksi arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu 
göstermekte ve söz konusu bu ilişkinin bankaların özel ya da kamu bankası olmasına göre 
değişmediğini belirtmektedir.  
Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

 SUE KH_T KH_O KH_K 

Ortalama 0.043 0.093 0.087 0.102 

Medyan 0.057 0.108 0.094 0.150 

Maksimum 0.221 0.490 0.456 0.616 

Minimum -0.367 -0.393 -0.367 -0.680 

Std. Sapma 0.081 0.179 0.170 0.231 

Jarque-Bera 175.483 [0.000] 10.233 [0.006] 2.029 [0.363] 93.434 [0.000] 

BDS 0.256 [0.000] 0.363 [0.000] 0.366 [0.000] 0.380 [0.000] 

ADF -2.683*** -1.802* -1.819* -1.962** 

PP -4.028*** -2.337** -2.321** -2.514** 

KPSS 0.106*** 0.233*** 0.220*** 0.359*** 
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Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. Bilgi 
kriteri ölçütü olarak AIC kullanılmıştır. Jarque-Bera normallik testini, BDS ise serilerin türdeş ve 
bağımsız dağılımdan geldiğini gösteren test istatistiğidir. BDS testinde p-değerleri 5000 tekrarlı 
özyineleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

 
Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Gecikme Sayısı Test İstatistiği p-değeri 

SUE → KH_T 12 28.323  [0.005] 

KH_T → SUE 12 23.655  [0.022] 

SUE → KH_O 11 40.576  [0.000] 

KH_O → SUE 11 22.134 [0.023] 

SUE → KH_K 2 7.688  [0.021] 

KH_K → SUE 2 6.438  [0.040] 

Not: Gecikme sayısı Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Optimal gecikme sayısında model stabil 
bulunmuş ve hata terimlerinin otokorelasyonsuz olduğu belirlenmiştir. 

 

Geleneksel Granger nedensellik testine ek olarak frekans alanında nedensellik testi 
uygulanmış ve sonuçlar Grafik 7’de gösterilmiştir. Frekans alanında nedensellik testini 
uygulayabilmek için optimal gecikme sayısının 3 veya daha fazla olması gerektiğinden, kamu 
bankaları tarafından sağlanan kredi hacmi ile sanayi üretimi arasındaki nedensellik ilişkisi 
raporlanamamıştır. Grafik 7’nin üst panelinde yer alan sonuçlara göre, sanayi üretim 
endeksinden toplam kredi hacmine yönelik kısa ve uzun dönemde nedensellik ilişkisi 
belirlenirken, toplam kredi hacminden sanayi üretim endeksine kısa ve orta dönemde 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Grafik 7’nin alt panelinde yer alan sonuçlara göre ise, 
sanayi üretim endeksi özel mevduat bankaları kredi hacminin kısa, orta ve uzun dönemde 
Granger nedeni iken, özel mevduat bankaları kredi hacminden sanayi üretimine sadece kısa 
ve orta dönemde bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu sonuçlar sanayi üretim 
endeksindeki gelişmelerin kredi hacmi üzerinde kalıcı bir etki yaptığını gösterirken, kredi 
hacminin sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisi genellikle kısa ve orta dönemde ortaya 
çıkmaktadır. 
 

Grafik 7. Frekans Alanında Nedensellik Testi Sonuçları 
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Not: Kesikli çizgi %5 önem düzeyindeki kritik değerdir. 
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Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü tespit edebilmek amacıyla etki-tepki analizi 
yapılmış ve sonuçlar Grafik 8’de gösterilmiştir. Grafik 8’de yer alan sonuçlar Koop, Pesaran, 
ve Potter (1996) tarafından önerilen genelleştirilmiş etki-tepki analizi sonuçlarıdır. Bu 
sonuçlara göre, sanayi üretim endeksinde beklenmedik bir artış ortaya çıktığında kredi hacmi 
pozitif tepki vermekte ve bu tepkiler 10 ay boyunca istatistiksel olarak anlamlıdır. Sanayi 
üretim endeksinin kredi hacminde beklenmedik bir artışa vermiş olduğu tepki genelde pozitif 
olmasına rağmen, bu tepkilerin istatistiksel olarak anlamlılığı bankaların özel ya da kamu 
olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, sanayi üretim endeksinin özel mevduat 
bankalarının kredi hacmindeki beklenmedik bir artışa vermiş olduğu tepki ilk iki ay boyunca 
istatistiksel olarak anlamlı iken, kamu bankalarının kredi hacmine vermiş olduğu tepki ikinci 
aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı olmakta ve bu durum beşinci aya kadar devam 
etmektedir. 

 
Grafik 8. Doğrusal VAR Modele Dayanan Etki Tepki Analizi Sonuçları 
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        Not: Kesikli çizgi %95 önem düzeyinde güven sınırlarıdır. 

 

Kredi hacmi ile sanayi üretimi arasındaki ilişkinin yüksek ve düşük finansal baskı 
dönemlerinde farklı olup olmadığını araştırmak amacıyla TVAR model tahmin edilmiş ve 
daha sonrasında TVAR modelin doğrusal VAR modele göre daha iyi sonuç verip vermediği 
üç farklı Wald testi ile araştırılmış ve sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Üç modelin 
tahmininde doğrusal VAR modelde kullanılan gecikme sayısı dikkate alınmıştır. Eşik 
değişken için en uygun gecikme sayısı ise bir olarak bulunmuştur. Toplam kredi hacminin 
dikkate alındığı modelde eşik değer -0.186, özel sektör kredi hacminin dikkate alındığı 
modelde eşik değer -0.262 ve kamu bankaları kredi hacminin dikkate alındığı modelde eşik 
değer -0.007 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, özel sektör mevduat bankaları açısından 
yüksek finansal baskı dönemi için daha düşük bir endeks değerinin olduğunu, kamu 
bankalarının ise daha yüksek bir finansal baskı düzeyini dikkate aldığını göstermektedir. 
Wald testi sonuçları ise TVAR modelin doğrusal VAR modele göre %5 anlamlılık düzeyinde 
daha üstün sonuç verdiğini göstermektedir. 
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Tablo 6. Eşik Değer Etkisi İçin Wald Testi Sonuçları 

Model d γ Sup-Wald Avg-Wald Exp-Wald 

SUE ve KH_T 1 -0.186 128.270 [0.042] 69.671 [0.269] 59.298 [0.050] 

SUE ve KH_O 1 -0.262 120.857 [0.056] 66.666 [0.373] 55.596 [0.064] 

SUE ve KH_K 1 -0.007 64.760 [0.009] 19.261 [0.023] 27.192 [0.011] 

     Not: Parantez içindeki değerler 1000 tekrarlı özyineleme sonucu elde edilen p-değeridir. 

 

Rejimlere göre Granger nedensellik sınması sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 
Tablo 7’deki sonuçlara göre, düşük finansal baskı rejiminde toplam kredi hacmi ile sanayi 
üretimi arasında %1 önem düzeyinde karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer 
taraftan, yüksek finansal baskı rejiminde kredi hacmi ile sanayi üretimi arasında nedensellik 
ilişkisi mevcut değildir. Özel mevduat bankaları açısından sonuçlar incelendiğinde ise, düşük 
finansal baskı rejiminde kredi hacmi ile sanayi üretimi arasında karşılıklı bir nedensellik 
ilişkisi varken, yüksek finansal baskı rejiminde sadece sanayi üretiminden kredi hacmine 
yönelik bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu sonuç, özellikle finansal baskının arttığı 
dönemlerde, özel bankaların ekonomik büyüme performansına göre kredi hacmini 
değiştirdiğini göstermektedir. Kamu bankaları açısından nedensellik testi sonuçları 
incelendiğinde ise tam tersi bir durumun olduğu görülmektedir. Buna göre, sanayi 
üretiminden kredi hacmine yönelik her iki rejimde bir nedensellik ilişkisi mevcut değilken, 
kredi hacmi her iki rejimde de sanayi üretiminin Granger nedeni olarak belirlenmiştir. Söz 
konusu nedensellik ilişkisi düşük finansal baskı rejiminde daha güçlü bir şekilde 
reddedilirken, yüksek finansal baskı rejiminde %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Bu sonuç ise, kamu bankaları tarafından mali olmayan kesime sağlanan kredilerin 
gerek resesyon gerekse genişleme dönemlerinde ekonomik büyümeyi önemli derecede 
etkilediğini göstermektedir. 

Rejimlere göre değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için etki-tepki 
fonksiyonları hesaplanmış ve bankaların sahiplik durumlarına göre sonuçlar Grafik 9’da 
gösterilmiştir. Toplam ve özel mevduat bankaları için bulunan sonuçlara göre, düşük finansal 
baskı rejiminde gerek toplam kredi hacmi gerekse özel mevduat bankaları kredi hacmi sanayi 
üretim endeksinde beklenmedik bir şoka pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepki 
vermektedir. Benzer şekilde, sanayi üretim endeksinin toplam ve özel sektör mevduat 
bankaları kredi hacminde beklenmedik bir artışa pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepki 
verdiği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, yüksek finansal baskı rejiminde toplam kredi hacminin 
ve sanayi üretim endeksinin vermiş olduğu tepkiler istatistiksel olarak anlamlı 
bulunamamıştır. Özel mevduat bankalarının kredi hacmi ise sanayi üretim endeksinde 
beklenmedik bir artıştan olumlu etkilenerek söz konusu şoka pozitif ve istatistiksel olarak 
anlamlı tepki vermektedir.  

Kamu mevduat bankaları için elde edilen sonuçlar farklılık arz etmektedir. Şöyle ki, 
kredi hacmi her iki rejimde de sanayi üretim endeksinde beklenmedik bir artışa olumlu tepki 
vermektedir. Bununla birlikte, düşük finansal baskı rejiminde kredi hacminin vermiş olduğu 
tepki istatistiksel olarak anlamlı değilken, yüksek finansal baskı rejiminde tepkiler dördüncü 
aydan sonra istatistiksel olarak anlamlı olmaktadır. Sanayi üretim endeksi her iki rejimde 
kredi hacmindeki beklenmedik bir artışa pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepki 
vermektedir. Düşük finansal baskı rejiminde bu tepkiler 10 ay boyunca istatistiksel olarak 
anlamlı iken, yüksek finansal baskı rejiminde ikinci ayda istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. 
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Tablo 7. Rejimlere Göre Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Düşük Finansal Baskı Rejimi  Yüksek Finansal Baskı Rejimi 

SUE → KH_T 38.697 [0.000] 17.225 [0.141] 

KH_T → SUE 39.128 [0.000] 13.440 [0.337] 

SUE → KH_O 28.940 [0.000] 28.016 [0.003] 

KH_O → SUE 43.252 [0.000] 9.648 [0.562] 

SUE → KH_K 0.842 [0.659] 4.534 [0.103] 

KH_K → SUE 13.635 [0.001] 5.208 [0.073] 

Not: Gecikme sayısı Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir.  

 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, düşük finansal baskı rejiminde sanayi 
üretim endeksi ile toplam ve özel mevduat bankaları kredi hacmi arasında karşılıklı bir 
etkileşim söz konusuyken, kamu mevduat bankaları açısından kredi hacminden sanayi 
üretim endeksine yönelik bir ilişki bulunmuştur. Yüksek finansal baskı rejiminde, toplam kredi 
hacmi ile sanayi üretim endeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sanayi üretim 
endeksi özel mevduat bankaları tarafından sağlanan kredi hacminden anlamlı bir şekilde 
etkilenmezken, kredi hacmi sanayi üretim endeksinde beklenmedik bir artışa olumlu tepki 
vermektedir. Kamu mevduat bankaları açısından ise değişkenler arasında karşılıklı bir ilişki 
söz konusudur. Bu sonuçlara göre, ekonomi genişleme döneminde iken (kredi koşullarının 
daha gevşek olduğu dönemlerde) kredi hacmi ile sanayi üretim endeksi arasında karşılıklı bir 
etkileşim mevcutken, daralma dönemlerinde (kredi koşullarının daha sıkı olduğu dönemlerde) 
kamu mevduat bankalarının büyümeye katkı yaptığı söylenebilir. Bu bağlamda yüksek 
finansal baskı dönemlerinde kamu bankalarının üstlendiği rol ekonomik büyüme açısından 
hayati bir önem taşımaktadır. 

 
Grafik 9. TVAR Modele Dayanan Etki Tepki Analizi Sonuçları 
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Sonuç 
Finansal sistemlerin temel amaçlarından biri, fon fazlası bulunan kesimden fon 

eksiği olan kesime yönelik fon transferlerini gerçekleştirmesidir. Bankalar bu amaca yönelik 
önemli bir görev üstlenmektedir. Örneğin, bankalar yurtiçi ve yurtdışından topladıkları fonları, 
fon ihtiyacı olan kurumlara kredi sağlayarak önemli bir işlevsellik sağlayabilmektedirler. Söz 
konusu krediler ise, ekonomik büyümenin istikrara kavuşması için önemli bir yol sunmaktadır. 
Bu bağlamda, çalışmada banka kredileri ile sanayi üretimi arasındaki ilişki finansal baskının 
düşük ve yüksek olduğu dönemlere göre incelenmiştir. Çalışmada toplam kredi hacminin 
yanında kamu ve özel banka ayrımına gidilerek kredi hacmi değişkenleri tanımlanmış ve söz 
konusu değişkenlerin sanayi üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki literatürde oldukça geniş bir 
şekilde ve birçok perspektiften ele alınarak incelenmiştir. Literatürde yer alan bazı 
çalışmalarda finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru (arz yönlü) bir nedensellik 
ilişkisi bulunurken, farklı çalışmalar ise ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru (talep 
yönlü) bir nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Öte yandan bazı çalışmalar çift yönlü nedensellik 
ilişkisine vurgu yaparken, söz konusu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulamayan 
çalışmalar da literatürde bulunmaktadır. Dolayısıyla literatürde konu üzerinde bir fikir birliği 
henüz sağlanmamış olmasına rağmen, ele alınan göstergeler ile ortaya çıkan sonuçların 
para politikalarının etkinliği açısından önemli olduğu görülmektedir.  

Kredi hacmi ile sanayi üretimi arasındaki ilişki ilk olarak doğrusal VAR model 
üzerinden araştırılmış ve nedensellik testi sonuçları incelendiğinde, sanayi üretim 
endeksinden toplam kredi hacmi ile özel mevduat bankaları kredi hacmi değişkenlerine 
yönelik nedenselliğin anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, toplam kredi hacmi ile özel 
mevduat bankaları verilen kredilerden sanayi üretim endeksine yönelik nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. Kamu bankaları tarafından verilen krediler ile sanayi üretim endeksi arasında 
çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür.  Dolayısıyla, kredi hacmi ile sanayi 
üretim endeksi arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin bankaların özel ya da kamu 
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bankası olmasına göre değişim göstermediği saptanmıştır. Nedensellik ilişkilerinin varlığına 
veya yönüne ilişkin yapılan çalışmalara bakıldığında bu çalışma literatüre ilk katkıyı burada 
yapmaktadır. Bankaların özel ya da kamu bankası şeklinde ayrım yapılması analiz 
sonuçlarında farklılık göstermemiştir. 

İkinci aşamada kredi koşullarının sıkılaştığı ve gevşediği dönemlerin belirlenmesi 
amacıyla finansal baskı endeksi hesaplanmış ve bu endeks TVAR modelde eşik değişken 
olarak dikkate alınmıştır. Daha sonrasında, kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
doğrusal olmayan yöntemlerden TVAR modeline göre tahmin edilmiş ve TVAR modelin 
klasik VAR modele göre üstünlük gösterip göstermediği de incelenmiştir. Bu bağlamda Wald 
testi sonuçları TVAR modelinin kredi hacmi sanayi üretimi ilişkisini açıklamada VAR modele 
göre daha üstün sonuçlar verdiğini göstermiştir.  

TVAR modelden elde edilen bulgulara göre, finansal baskının düşük olduğu 
dönemlerde kredi hacmi ile sanayi üretimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır. Finansal baskının yüksek olduğu dönemlerde ise söz konusu ilişkinin 
kaybolduğu dolayısıyla değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı 
görülmektedir. Bu sonuçlar Avdijev ve Zeng (2014); Alexiou, Vogiazas ve Nellis (2018)’nin 
bulgularıyla da tutarlılık göstermektedir. Avdajiv ve Zeng (2014) ekonomi konjonktür 
döngüsünün bir aşamasından diğerine geçerken kredi piyasası koşulları ve ekonomik faaliyet 
arasındaki etkileşimlerin önemli ölçüde değiştiğine dair kanıtlar sunmuşlardır. Diğer yandan 
özel ve kamu bankaları açısından sonuçlar değerlendirildiğinde, düşük finansal baskı 
rejiminde özel mevduat bankalarının verdiği krediler ile sanayi üretimi arasında karşılıklı bir 
nedensellik ilişkisi bulunurken, yüksek finansal baskı döneminde yalnızca sanayi üretiminden 
kredi hacmine yönelik bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir. Kamu bankaları açısından 
ise sonuçlar farklılık göstermiştir. Şöyle ki, düşük ve yüksek finansal baskı rejiminde sanayi 
üretiminden kredi hacmine yönelik nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Öte yandan kamu 
bankaları tarafından verilen krediler her iki rejimde de sanayi üretiminin Granger nedeni 
olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bankacılık sektörü ekonomik daralmaların olduğu 
dönemlerde de toparlayıcı rol üstlenmekte ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye’deki finansal sistem içerisinde 
bankacılık sektörünün önemi vurgulanmıştır. Bankacılık sektörünün sağladığı kredilerin 
ekonomik büyüme üzerinde etkisi olduğu ve özellikle finansal baskının arttığı dönemlerde 
banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin zayıfladığı sonucuna varılmıştır. 
Sonuçlardan yola çıkılarak aşağıdaki politika önerileri geliştirilebilir: 

- Gerek literatürde yer alan çalışmalar gerekse bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 
göstermektedir ki, Türkiye’de finansal sistemdeki gelişmeler ekonomik büyüme için kilit 
bir faktördür.  
 

- Bankacılık sektörünün büyüme üzerindeki etkisi göz önüne alındığında sektörün iyi 
yönetişim politikalarıyla güçlendirilmesi, yenilikçi araçların sunulması ve yapısal 
reformlarla desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi önerilmektedir.  
 

- Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iş çevrimleri göz önüne 
alındığında değişebilmektedir. Bu sebeple politika yapıcıların ekonomik konjonktürü 
yakından takip etmeleri ve buna göre öncü politikalar geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü 
ekonomik dalgalanmaların veya resesyonun hâkim olduğu dönemlerde finansal derinlik 
azalmakta ve bu durum ekonomiyi olumsuz etkileyebilmektedir.  
 

- Bu çalışmadaki bulgular, finansal baskının yüksek olduğu dönemlerde banka kredileri ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin zayıfladığını göstermektedir. Bu nedenle 
sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından, yüksek finansal baskı dönemlerinde 
bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik edecek politika ve düzenlemelerin 
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oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu kredilerin ekonomik büyümeye 
ve istihdama katkı sağlayacak projelere yönlendirilmesi önem arz etmektedir. 
 

- Çalışmada finansal gelişmişlik göstergesi olarak sadece banka kredileri dikkate 
alınmıştır. Bu bağlamda ileride yapılacak çalışmalarda finansal gelişme düzeyi farklı 
değişkenlerle ölçülerek, finansal gelişme ekonomik büyüme ilişkisi daha geniş açıdan 
incelenebilir.   
 

- Çalışma daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu kapsamda farklı ülkeler 
için finansal baskı endeksi hesaplanarak, finansal gelişme ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki uluslararası ölçekte ele alınabilir. Böylece ülkelere özgü makroekonomik 
politikalar, yasal düzenlemeler, para politikalarındaki farklılıklar ve siyasi faktörler göz 
önüne alınabilir.  
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Dipnotlar: 
                                                

1 Cevik, Dibooglu ve Kenc (2013) finansal baskı endeksini 1997 yılından itibaren hesapladıkları için, 
veri setinin başlangıç dönemi 1997 yılı olarak seçilmiştir. Buna rağmen, sanayi üretim endeksi ve kredi 
hacmi değişkenleri yıllık fark alınarak oluşturulduğu için ekonometrik modellerin tahmininde kullanılan 
veri seti 1998 Ocak ayından başlamaktadır. 
2 Literatürde sanayi üretim endeksini ekonomik büyüme göstergesi olarak kullanan çok sayıda çalışma 
mevcuttur. Örneğin, Kassim (2016) ve Sharif, Jammazi ve Raza (2017).  
3 Finansal gelişmeyi ölçebilmek için literatürde mevduatlar ve para arzı değişkenleri de 
kullanılmaktadır. Çalışmada banka kredilerinin kullanılmasının temel nedeni, finansal gelişme ile 
sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi kamu ve özel bankalar açısından incelemektir. 
4 BDS testi 2 ile 6 arasındaki boyutlar dikkate alınarak gerçekleştirilmiş fakat tabloda sadece 3. boyut 
için elde edilen sonuçlar raporlanmıştır. Diğer boyutlar için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
5 VAR model sonuçları istenmesi halinde yazarlardan temin edilebilir.  
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Öz 

 Bir firmanın kazancı, işletmenin kısa vadedeki performansı ve uzun vadedeki potansiyelleri 
hakkında önemli bilgi aktardığı için en önemli muhasebe verilerinden birisini oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda finansal piyasaların temel aktörü olan bankaların kazançlarının sürdürülebilirliği önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bankacılık sektörünün kazanç kalitesinin analiz edilmesidir. 
Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve verilerine eksiksiz ulaşılabilen 26 
ticari bankanın kazanç kalitesi muhasebe esaslı ölçüm yöntemleri (tahakkuk kalitesi, kalıcılık, 
öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük) ile analiz edilmiştir. Analizler 2010Q1-2020Q2 dönemleri arasında 
çeyrek dönemlik verilerden yararlanılarak panel veri analizi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda, Türk 
bankacılık sektörünün tahakkuk kalitesi ve kazanç kalıcılığı açısından değişkenlik gösterdiği tespit 
edilmiştir. Pürüzsüzlük modeli sonuçlarına göre ise sektörünün nakit akışlarında kazançlardan daha 
fazla bir değişkenliğin olduğu, ancak bunun bankaların kazançlarını pürüzsüz göstermek amacıyla, 
kredi zarar karşılıklarını kullandıklarını gösterecek düzeyde bir bulgunun olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Türk bankacılık sektörünün muhasebe esaslı kazanç kalitesi açısından en yüksek kaliteye 
sahip olduğu özelliğinin öngörülebilirlik seviyesi olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Kazanç Kalitesi, Kazanç Kalitesi Ölçümü. 
JEL Sınıflandırması: G10, G21, M41. 

Accounting-Based Approaches to Measurement of Quality of Earnings: Findings In The 
Turkish Banking Sector 

Abstract 

A firm's earnings constitute one of the most important accounting data, as it conveys important 
information about the short-term performance and long-term potential of the enterprise. In this context, 
the persistence of the earnings of banks, which are the main actors of financial markets, is important. 
The main purpose of this study is to analyse the earnings quality of the banking sector. For this 
purpose, the earnings quality of 26 commercial banks operating in Turkey, whose data can be 
accessed in full, were analysed with accounting-based measurement methods (accrual quality, 
persistence, predictability and smoothing). Analyses were made with panel data analysis using 
quarterly data between 2010Q1-2020Q2. As a result of the analysis, it has been determined that the 
Turkish banking sector varies in terms of accrual quality and earnings persistence. According to the 
results of the smoothing model, it is concluded that there is more variability in the cash flows of the 
sector than the earnings, but this is not enough to show that the banks use the loan loss provisions to 
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show their earnings smoothing. It has been determined that the feature of the Turkish banking sector 
with the highest quality in terms of accounting-based earnings quality is the level of predictability. 
 
Keywords: Banking Sector, Earnings Quality, Earning Quality Measurement. 
JEL Classification: G10, G21, M41. 

 1. Giriş 

 Finansal sektör içinde yerine getirdikleri görevler ile bankalar istihdama, üretime ve 
ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda  bankacılık sektörü 
yüzyıllardır ekonomik sistemin başarılı ya da başarısız olmasında hayati bir rol oynayan, 
finansal sistemin önemli ayaklarından biridir (Ugbede vd., 2013: 3). Bankalar kendilerinden 
beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirebildikleri ölçüde yatırımları finanse ederek 
ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Bankacılık sektörü, ekonominin büyük bir kısmını finanse 
etmektedir. Dolayısıyla, sektörden beklenen faaliyetleri ve fonksiyonları sağlıklı bir şekilde 
yerine getirebilmesi için güçlü ve sağlam bir yapıya sahip olması gerekir (Kartal, 2018; Yetiz 
ve Kılıç, 2021, s.152). Dolayısıyla finansal sistemin dinamikleri açısından bankacılık sektörü 
sürekli ve dikkatli bir şekilde izlenmelidir.  

 Bankacılık sektörünün finansal istikrarının sağlanmasında, kazançların kalitesi önemli 
bir rol oynamaktadır. Her sektörde olumsuz sonuçlar yaratması muhtemel olduğu gibi, 
bankacılık sektöründe de, kazanç kalitesinin düşüklüğü banka istikrarını, pazarın banka 
değerlemesini ve kredi kalitesini azaltabilmektedir (Jin, Kanagaretnam ve Liu, 2018, s.163). 
Kazanç kalitesi, kazançların çok boyutlu tanımlayıcı bir özelliğidir ve aynı zamanda bir 
işletmenin faaliyet hedeflerine ulaşmadaki başarısını değerlendirmek için kullanılan bir 
ölçüdür (Pangaribuan vd., 2019, s. 4). Bu bağlamda kazanç tutarları işletmenin mevcut 
performansını doğru bir şekilde yansıtan, gelecekteki işletme performansının 
göstergelerinden biri olan ve işletmenin mevcut değerliliğini ölçmek için iyi bir özet 
ölçütlerden biri olup, bu niteliklere sahip olan kazançların yüksek kalitede olma ihtimali 
yükselmektedir (Dechow ve Schrand, 2004).  

Çalışmanın, literatüre önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Yapılan literatür 
incelemesinde yerel yazında kazanç kalitesi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmakla 
beraber; bankacılık sektörüne yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte 
uluslararası literatürde kazanç kalitesi farklı boyutlar açısından değerlendirilmiş olup, ilgili 
farklı boyutların tamamını aynı çalışma kapsamına alan çalışma sayısının sınırlı kaldığı 
gözlemlenmiştir. Bankacılık sektörü ile finansal sistem ve ekonomik büyüme arasında sıkı bir 
ilişki bulunduğu (Levine ve Zervos, 1998) bilinmektedir. Bu bağlamda Türk bankacılık 
sektörünün kazanç kalitesi ile ilgili bir çalışmanın gerçekleştirilmesi bu çalışmanın temel 
motivasyonunu oluşturmakta ve çalışmayı özgün bir nitelik kazandırdığı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada Türk bankacılık sektörünün kazanç kalitesinin analizi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda çalışmada giriş bölümünü takiben ikinci bölümde kazanç kalitesi kavramı, 
özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve literatür taramasına yer verilerek elde edilen bulgular 
özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ise analiz kapsamındaki evren ve örneklem, veri toplama 
yöntemleri ve gerçekleştirilen analizlere ait değişkenler ile analiz yöntemleri, analizlerde 
kullanılan modeller detaylı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise çalışmanın bulguları 
modeller bazında değerlendirilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise ulaşılan bulgular 
özetlenerek önerilere yer verilmiştir.  

2. Literatür  

Çalışmanın bu bölümünde kazanç kalitesi kavramı, literatürdeki çalışmalar ışığında 
incelenmiştir. Çalışmada ayrıca kazanç kalitesi, muhasebe esaslı yaklaşımlar (tahakkuk 
kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük) açsından ele alınmış ve konu ile ilgili 
çalışmalara yer verilmiştir. 
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2.1.  Kazanç Kalitesi Kavramı  

Kazanç kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre; satılan bir mal, yapılan bir iş veya 
harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri anlamlarına gelmektedir. Gelir Vergisi 
Kanunu (GVK) her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançları ticari kazanç olarak 
tanımlamaktadır (Mad. 37). Ticari kazancın bu tanımı, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 
değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine istinaden 
ölçülmektedir. Buna göre kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler 
arasındaki müspet fark olarak tanımlanmaktadır (Mad. 39). 

Kazanç, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği kar miktarıdır ve işletme tarafından 
üstlenilen eylemlerin elde ettiği ekonomik faydaların en somut ölçüsüdür (Kowerski, 2013, s. 
42). Kazanç, bir işletmenin katma değerli faaliyetlere ne ölçüde katıldığını gösterirken aynı 
zamanda işletme değerindeki artış ve azalışların da göstergesi konumundadır. Bu nedenle 
kazanç, işletme faaliyetlerinin değerlendirmesinde temel ölçüt olup performansın ayırt edici 
bir göstergesi konumundadır (Takacs ve Szucs, 2019, s.175). Kazanç, işletmelerin finansal 
performans değerlendirmesinin önemli bileşenlerinden birisi olduğundan dolayı, kazancın 
niteliği ve güvenilirliği günümüzde önemli araştırma konularından birisi haline gelmiştir. 

İşletmelerin raporlamış oldukları finansal bilgilerin kalitesini tanımlayan ortak terim ise 
kazanç kalitesidir  (Hawborn Dahlstedt, 2019). İlk defa Graham ve Dodd (1934) tarafından 
‘Güvenlik Analizi’ kitabında kullanılan ‘kazanç kalitesi’ kavramının tanımlanması konusunda 
üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım bulunmamaktadır (Schipper ve Vincent, 2003; Norrman ve 
Vaigur, 2013, s.4). Aksine, birçok farklı bakış açısıyla tanımlanabilecek kavramsal bir terim 
olarak görülmektedir (Ismail, 2011, s.43; Kamarudin ve İsmail, 2014, s.227). Bu bağlamda 
kazanç kalitesi ile ilgili literatürde yapılan tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

Ohlson ve Zhang (1998) kazanç kalitesini finansal raporlarda sunulan kazançların 
kalıcı kazançlara olan yakınlık derecesi olarak tanımlarken; Beneish ve Vargus (2002) bir 
işletmenin gelecekteki mevcut kazançlarını sürdürme olasılığı olarak tanımlamaktadır. 
Benzer şekilde Martani ve Khairurizka (2009) kazanç kalitesini; bir işletmenin rapor edilen 
kazançlarının güvenilirliğinin ve inanılırlığının ifadesi olarak; Andriani, Nurnajamuddin ve 
Rosyadah (2021) ise kazanç verilerinin piyasa koşullarına yanıt verme yeteneği şeklinde 
tanımlamaktadır. Li (2011) ise kazanç kalitesini işletmenin kalıcı kazançlarını yansıtma 
yeteneği olarak tanımlamıştır. Kazanç kalitesi bir firmanın finansal sağlığını değerlendirmenin 
önemli bir yönü olup rapor edilen kazançların firmanın gerçek ve gelecekteki kazançlarını 
yansıtma ve tahmin etme yeteneğidir (Gissel, Giacomino ve Akers, 2005). Yatırımcılar ve 
alacaklılar, kazanç yoluyla yönetim performansını değerlendirebiliyor, yatırım risklerini ve 
gelecekteki kazançları tahmin edebiliyorsa, kazanç kaliteli olarak tanımlanabilir (Kurniawati, 
2016). Kazanç kalitesi, kazanç bilgilerinin net hissedar servetindeki değişimi ölçmede önemli 
bir rol oynar ve bir işletmenin kar elde etme kabiliyetinin göstergesidir (Dewi ve Yadnyana, 
2019). Özetle kazanç kalitesi, yatırımcı, çalışanlar, kredi verenler, tedarikçiler ve ticari 
alacaklılar, müşteriler ve hükümetler gibi kullanıcılara güvenilir bilgi sağlayan, finansal 
raporlamanın temel amacını karşılama kabiliyetidir (An, 2009, s.55).  

Kazanç kalitesi terimi, akademisyenler, yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları 
tarafından her ne kadar yaygın olarak kullanılsa da kazanç kalitesi tanımları oldukça farklı 
olma eğilimindedir. Çünkü her bir karar verici kazanç kalitesinin rollerine ve ihtiyaçlarına göre 
kazanç kalitesinin farklı özelliklerine değer vermektedir. Örneğin, finansal tablo kullanıcıları 
(hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar) genellikle değer ilişkisini kazanç bilgilerinin en 
önemli özelliklerinden biri olarak belirtmektedir (Dechow ve Schrand, 2004). İşletme 
yatırımcıları ana bilgi kaynağı olarak finansal raporlara güven duymaktadır. Bu nedenle 
işletme tarafından sağlanan finansal bilgilerin karar verme süreçleriyle ilgili olması kritik önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda, bilginin “zamanlılığı” ve “öngörülebilirliği” yatırımcıların 
işletmelerin gelecekteki performanslarını tahmin etmelerine yardımcı olur ve zamanında bilgi 
edinmelerini sağlar. Yatırımcıların aksine, alacaklılar için, genellikle işletmelerin kredi 
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ödemelerinin garantisini daha fazla önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, alacaklı taraf için, 
kazançların kalıcı olma özelliği daha yüksek önem arz etmektedir. Alacaklılar ayrıca 
borçlularının kazançlarını agresif bir şekilde raporlamalarını önlemek için bilginin 
muhafazakârlığına odaklanmaktadır. Finansal tablo kullanıcılarından olan devlet, genellikle 
ulusal istatistiklerin ve vergi gelirlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlayabilmek için 
kazançların pürüzsüzlüğü ile ilgilenmektedir (Lu, 2012, s. 54). Bu nedenlerle literatürde yer 
alan çalışmalarda kazanç kalitesinin ölçüm modelleri ve bu ölçüm modellerinin önem 
derecesi hakkında mutabık olunan bir görüşten söz etmek pek mümkün olmamaktadır. 

Yıllar boyunca, işletme ile ilgili kararların yararlılığını temsil etmek için çeşitli kazanç 
kalitesi ölçütleri geliştirilmiş ve günümüzde bu ölçütler genel anlamda kazanç kalitesi için 
belirleyici hale gelmiştir (Persakis, 2018, s. 28). Kazanç kalitesi üzerinde belirleyici olduğu 
düşünülen faktörler tablo 1’de özetlenmiştir; 

 

Tablo 1. Kazanç Kalitesini Etkileyen Faktörler 

Firmaya Ait Özellikler 

 Firmanın performansı,  
 Firma büyüme oranı  
 Firmanın yatırımları, 
 Firmanın borçluluk oranı,  
 Firmanın büyüklüğü vb… 

Finansal Raporlama Uygulamaları 
 Muhasebe yöntemleri, 
 Finansal raporlama uygulamaları,  
 İlke ve kuralları vb… 

Yönetişim ve Kontroller 

 Yönetim kurulu, 
 İç Kontrol mekanizması, 
 Yönetim sahipliği, 
 Yönetim tazminatı, 
 Yönetim değişikliği vb… 

Denetçiler 
 Denetçi büyüklüğü, 
 Denetçi ücretleri vb… 

Dış Faktörler 
 Politik Faktörler, 
 Sermaye Düzenlemeleri, 
 Vergi Düzenlemeleri vb… 

Kaynak: Dechow, Ge ve Schrand (2010)’un çalışmasından derlenmiştir. 
 

Tablo 1 incelendiğinde kazanç kalitesini etkileyen faktörlerin genel olarak beş madde 
etrafında toplandığı gözlemlenmektedir. Elbette bu maddelere farklı faktörlerin de eklenmesi 
mümkündür.  

Kazanç kalitesinin ölçümünde literatürde iki ana yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
muhasebe esaslı yaklaşımlar ve ikincisi ise piyasa esaslı yaklaşımlardır.  Muhasebe esaslı 
yaklaşımlar; tahakkuk kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük olarak ele 
alınırken; piyasa esaslı yaklaşımlar, muhafazakarlık, değer ilişkisi ve zamanlılık açısından 
ölçülmektedir. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, muhasebe esaslı yaklaşımların ölçümünde 
muhasebe verilerine ihtiyaç duyulurken, piyasa esaslı yaklaşımlarda işletmenin piyasa 
verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Türk bankacılık sisteminin kazanç kalitesinin 
ölçümü muhasebe esaslı yöntemler olan tahakkuk kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve 
pürüzsüzlük modelleri açısından ele alınmıştır. Kazanç kalitesi ölçümünde kullanılan 
yaklaşımlar Şekil 1’de gösterilmiştir: 
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Şekil 1. Kazanç Kalitesi Ölçüm Yöntemleri 

 

Kaynak: Pagalung ve Sudibdyo (2012)’nun çalışmasından derlenmiştir. 

 Kazanç kalitesinin ölçümünde kullanılan modellerinin başında tahakkuk kalitesi yer 
almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre ‘tahakkuk’ kelimesi ‘gerçekleşme’, ‘yerine gelme’ 
ve gerçekliği anlaşılma olarak tanımlanmaktadır. Tahakkuk, Arapça bir sözcük olup bir 
alacağın veya borcun ödenebilecek duruma gelmesi, bir parasal alacak hakkının doğması 
anlamlarında kullanılmaktadır. Tahakkuk kavramı, muhasebe biliminde ise bir alacak 
hakkının doğduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Tahakkuk, gelirin nitelik ve tutar olarak 
kesinleşmesi olup, tahakkuk etmiş gelirlerin talep edilebilir hale gelmesidir. Bunun için geliri 
doğuran olayın eksiksiz olarak meydana gelmiş olması gerekir. Tahakkuk, doğal olarak gelire 
hak kazanılmış olmasını da içerir. Başka bir ifade ile hak kazanılmayan gelirin tahakkuk 
etmesi söz konusu olamaz. Tahakkuk esası, gelirin elde edilmiş olması için hukuken o gelire 
alacaklı olmayı yeterli saymaktadır (Safoğlu ve Oktar, 2007, s.38).  

Mevcut muhasebe uygulamasında, firmanın kazançları nakit bileşeni ve tahakkuklar 
bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluşur. Harris, Huh ve Fairfield (2000); Penman (2001) ile 
Francis vd. (2004), kazanç kalitesini değerlendirmek için yaptıkları çalışmasında ‘nakit’ 
şeklinde olan kazançların daha arzu edilir olduğunu vurgulamışlardır. Bu noktada tahakkuk 
kavramını nakit kazançlar ile toplam kazançlar arasındaki fark olarak tanımlamak 
mümkündür. Tahakkukların fonksiyonu, nakit akışlarının muhasebeleştirilmesini zaman 
içinde değiştirmek, dengelemek veya ayarlamaktır. Böylece düzeltilmiş tutarlar (kazançlar) 
firma performansını daha iyi gösterebilir. Ancak, tahakkuklar, gelecekteki nakit akışlarının 
varsayımlarını ve tahminlerini gerektirir. Dolayısıyla, tahakkuklar kararların, tahminlerin ve 
tahsislerin ürünüdür (U-Thai, Meek ve Nabar, 2006, s.19).  

Tahakkuklar gelecekteki nakit akışlarının tahminidir ve daha düşük bir tahmin hatası 
içerdiğinde kazançlar gelecekteki nakit akışlarını daha iyi temsil edecektir (An, 2009, s. 117). 
Dechow ve Dichev (2002) tahakkuklardaki tahmin hatasının büyük olması durumunda 
tahakkuk ve kazançların kalitesinin düştüğünü savunmaktadır ve bu noktada tahakkukların 
kalitesi gündeme gelerek kazanç kalitesinin önemli bir özelliği halini almaktadır.  

 Ancak bankaların reel sektördeki işletmelerden farklı işleyen muhasebe sistemi 
nedeni ile banka muhasebesi gereği bankaların tahakkuklarının ölçülmesi oldukça zordur. 
Banka tahakkuklarının ana bileşenini temsil ettikleri için, beklenen kredi zararı karşılıkları 
(BKZK), banka gelir tablolarındaki temel tahakkukları temsil etmektedir. Bu nedenle, banka 
kazançlarının kaliteleri üzerinde birinci dereceden etkisinin olması muhtemel olarak kabul 
edilmektedir (Bushman ve Williams, 2009; Lawal, 2012, s.83). Sonuç olarak kredi zarar 
karşılıkları bankalardaki en önemli tahakkuklardan birisidir (Danisman, Demir ve Ozili, 2021, 

Kazanç Kalitesi 
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Ölçüm 
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s. 924). Bu bağlamda kredi zararları karşılığında öngörülen karşılık miktarları kullanılarak 
bankaların tahakkuk (dolayısıyla kredi zarar karşılıkları) kalitesi ölçülmeye çalışılır.  

Son yıllarda yapılan akademik çalışmalar ve düzenlemelerin, bankacılık sektöründeki 
kredi zarar karşılıkları yoluyla kazançların manipüle edilmesi üzerine yoğunlaştığı 
görülmektedir. Yüksek kaldıraç nedeniyle kazanç kalitesi konusu, finansal olmayan 
kurumlara göre bankalarda daha sorunludur. Dolayısıyla banka yöneticileri fonlama için 
mevduat sahiplerine ve merkez bankasına bağlı oldukları için daha fazla risk almaktadır 
(Salem, Usman ve Ezeani, 2021, s. 345).  

Çalışmada kullanılan ikinci kazanç kalitesi ölçüm modeli olan kalıcılık, mevcut 
kazançların ne kadarının gelecekte devam edeceği ve dönemden döneme ne kadar 
sürdürülebileceği olarak tanımlanmaktadır (Dechow ve Schrand, 2004; An, 2017: 83). Diğer 
bir ifadeyle kazanç performansının gelecek döneme kadar devam edeceği düzeydir (Sloan, 
1996; Givoly, Hayn ve Katz, 2010, s. 7).  Ayrıca Miller ve Rock (1985) kalıcılığı, mevcut 
beklenmedik kazançlar nedeniyle gelecekteki beklenen kazançlardaki değişimin bugünkü 
değeri olarak tanımlamaktadır. Francis vd. (2004)’ne göre kalıcılık, gecikmiş kazançlar 
üzerindeki mevcut kazançların gerilemesinden kaynaklanan eğim katsayısı olarak ölçülür. 
Lipe (1990)’ye göre ise kalıcılık, cari dönemdeki yeniliğin (yani bir ortalamadan sapma) 
gelecekteki gerçekleşmede ne ölçüde kaldığını yansıtmaktadır (Peng, Huang ve Zhao, 2008, 
s. 42). Muhasebe açısından değerlendirildiğinde, gelir tablosunda rapor edilen olağandışı ve 
tekrar etmeyen kalemlerin kazançların kalıcılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu 
kabul edilmektedir (Özcan ve Kepçe, 2021, s.18). Kalıcı özelliğe sahip kazançlar tekrar eden 
kazançlardır (Hoang, 2014, s. 96). 

Genel olarak, literatürdeki çalışmalar, kazançların kalıcılığını, mevcut kazançların 
gelecekte ne ölçüde devam edeceğini veya tekrarlanacağını ölçerek yatırımcılara özkaynak 
değerlemesinde yardımcı olmak için doğru karar alma açısından tanımlamaktadır (Eliwa, 
2015: 32). Kazanç kalıcılığı ne kadar yüksek olursa, kazanç kalitesinin de o kadar yüksek 
olması beklenmektedir (Beisland, Mersland ve Randoy: 2014). Aynı zamanda, kalıcılık 
genellikle kazanç tahminlerinin doğruluğunu arttırdığı için kazançların arzulanan bir özelliği 
olarak da görülmektedir (Bhattacharya, Daouk ve Welker, 2003; Jaweher ve Mounira, 2014, 
s. 99; Persakis, 2018, s.62).  

Özetle kazançlardaki yüksek kalıcılık, yatırımcılar için değerli olan istikrarlı, 
sürdürülebilir ve daha az volatil bir kazanç düzeyini gösterdiğinden, yüksek kazanç kalitesi ile 
de ilişkilidir (Lawal, 2012, s. 85). Kalıcı kazançlar genellikle yatırımcılar veya analistler 
tarafından istenen bir niteliktir. Çünkü gelecek dönemlerde tekrarlama olasılığı daha 
yüksektir ve bu nedenle gelecekteki kazanç performansının tahmin edilmesine yardımcı 
olabilir (Dechow ve Schrand, 2004; Lu, 2012, s. 64). Bununla birlikte, raporlanan kazançların 
kalıcılığı hem muhasebe standartlarının uygulamalarının hem de raporlayan işletmenin 
temeldeki iş modeli ve çalışma ortamının bir fonksiyonudur (Schipper ve Vincent, 2003). 
Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar, tahakkukların nakit akışlarından daha düşük bir 
kalıcılığa sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir (Dechow, Ge ve Schrand, 2010: 10; 
Demerjian vd., 2013, s. 479). 

Üçüncü model olarak ele alınan öngörülebilirlik (Kazanç öngörülebilirliği), mevcut 
kazançların veya bunların bileşenlerinin gelecekteki nakit akışları olarak ne ölçüde 
gerçekleştiği şeklinde tanımlanmaktadır (Dechow, Kothari ve Watts, 1998; 135; Paz, 2012; 
35). Başka bir deyişle  kazançların öngörülebilirliği, mevcut kazançların gelecekteki 
kazançları ve gelecekteki nakit akışlarını tahmin etme yeteneğini ifade etmektedir (U-Thai 
vd., 2006,s. 22). 

Son olarak muhasebe esaslı model olan pürüzsüzlük ise, kazançların düzgünlüğünü, 
yöneticilerin firmalarının kazanç sürecinde gerçekleşen dalgalanmalarını azaltmak için 
raporlama takdirini kullanma girişimi olarak tanımlanabilir (Singh, 2014, s. 17). 
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2.2. İlgili Araştırmalar  

 Literatürde bankacılık sektöründe kazanç kalitesi ve kazanç kalitesi göstergeleri ile 
ilgili çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar kazanç kalitesi kavramı ile ilgili 
araştırmalar ve bu çalışmanın da konusu olan bankalarda kazanç kalitesi ile tahakkuk kalitesi 
ve kalıcılık unsurları ile ilgili araştırmalar olmak üzere iki açıdan ele alınmıştır.  

 Literatürde bankacılık sektöründe kazanç kalitesini inceleyen çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Takacs ve Szucs (2019), çalışmasında bankacılık sektöründe faiz 
oranlarındaki herhangi bir değişikliğin kazanç özellikleri üzerinde ve dolayısıyla kazanç 
kalitelerinde meydana getirdiği değişimi incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda faiz 
oranlarının düşmesinin kazanç kalitesi ölçüm yöntemlerinden kalıcılığı, öngörülebilirliği ve 
kazançların sürdürülebilirliği gibi tüm kazanç kalitesi unsurları üzerinde olumsuz etki 
meydana getirdiği bulgusuna ulaşmışlardır. Da Silva vd., (2019), yapmış oldukları 
çalışmalarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)’nın benimsenmesinin 
banka kazanç kalitesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma bulguları, uluslararası 
muhasebe standartlarının benimsenmesinin yalnızca kazançların kalıcılık boyutunda bir 
kalite artışı sağladığını göstermiştir. Jin, Kanagaretnam ve Liu (2018) de yapmış oldukları 
çalışmada bankaların fonlama yapılarının kazanç kaliteleri ile olan ilişkisini ortaya koymayı 
amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda perakende fonlara toptan fonlardan daha fazla ağırlık 
vermenin, bankaların kazanç kalitesini artırdığı sonucunu elde etmişlerdir. García‐Sánchez 

ve García‐Meca (2017) de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ile kazanç kalitesi arasındaki 
ilişkinin ele alındığı çalışmalarında KSS’un banka kazançlarının kalitesi üzerindeki etkisinin, 
yatırımcıların korunması ve banka düzenlemesinin daha yüksek olduğu ülkelerde özellikle 
yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Oluoch ve Mwaita (2015) ise banka büyüklüğü ve 
kazanç kalitesi ilişkisini inceledikleri çalışmalarında küçük bankaların büyük bankalardan 
daha az güvenilir kazanç verilerine sahip oldukları ve Kenya'daki küçük bankaların düşük 
kazanç kalitesine sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Hassan (2015) tarafından yapılan 
çalışmada da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın kabul edilmesinin mevduat 
bankalarının kazanç kalitesine pozitif etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fang, Hasan ve Li 
(2014) ise son yirmi yılda meydana gelen kapsamlı bankacılık reformlarının Orta ve Doğu 
Avrupa’daki geçiş ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların kazanç kalitesini nasıl etkilediğini 
tespit etmek amacıyla yapmış oldukları çalışmalarında, reformların kazanç kalitelerini önemli 
ölçüde pozitif yönde etkileme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılırken aynı zamanda banka 
risk alma davranışı ve kazanç kalitesi arasında da negatif ilişki tespit etmişlerdir. 
Kanagaretnam, Lim ve Lobo (2011) yapmış oldukları çalışmalarında ulusal kültürler ile 
bankaların kazanç kalitesi arasındaki ilişkiyi ele almışlar ve sonuç olarak yüksek bireycilik, 
yüksek güç mesafesi ve düşük belirsizlikten kaçınma özelliklerindeki toplumlardaki 
bankaların daha sorunsuz kazançlara sahip olma eğiliminde oldukları sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Literatürde yer alan çalışmalarda kazanç kalitesi üzerine çok sayıda çalışma 
bulunmasına rağmen, kazanç kalitesinin ölçülmesi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Özellikle literatürde, bu çalışmanın da konusu olan bankaların kazanç 
kalitesinin ölçümü ile ilgili çok az çalışma yer almaktadır. Türk bankalarında kazanç kalıcılığı 
konusunu inceleyen ilk çalışma Bektaş (2007)’a aittir. Çalışmada, 1989 – 2003 dönemleri 
arasında faaliyet göstermekte olan 28 banka üzerine zaman serisi analizi yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, uzun dönemde ortalama karların sıfıra yaklaştığı ve 
karlılığın kalıcılığının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber uzun dönemde Türk 
bankacılık sisteminde sektörün rekabetçi yapısının ortalamanın üzerindeki karları ortadan 
kaldırdığı da çalışmanın bir diğer sonucudur (Aslan ve İskenderoğlu, 2012, s.60). Türk 
bankaları üzerine gerçekleştirilmiş bir diğer çalışma da Kaplan ve Çelik (2008)’e aittir. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kısa dönemde karlılığın kalıcılığının mevcut olduğu 
ve nispi olarak ortalamadan yüksek karların oluştuğu tespit edilmiştir. Fakat uzun dönemde 
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sektördeki rekabet nedeniyle ortalamanın üzerinde karların oluşmadığı sonucu elde 
edilmiştir. 

Kazanç kalitesi ile ilgili olarak uluslararası literatürde bankacılık da dahil olmak üzere 
pek çok sektör üzerine gerçekleştirilen çalışmalar bulunmasına karşın, Türkiye’de kazanç 
kalitesi konusunda sınırlı çalışma bulunmaktadır. Sakarya ve Koçak (2016) Borsa İstanbul 
(BİST)’da işlem gören işletmeler üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında, ilgili 
işletmelerin kazanç yönetiminin varlığının, kazanç kalitesi üzerinde negatif bir etkiye yol 
açtığı sonucuna ulaşmışlardır. Azarıfar ve Ayanoğlu (2020) yapmış oldukları çalışmalarında, 
kazanç kalitesi ile muhafazakarlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki 
tespit etmişlerdir. Adıgüzel (2017) tarafından, IFRS’ye uyumun, şirketlerin kazanç kalitesi 
üzerine olan etkisinin incelendiği çalışmada ise, Türkiye’de IFRS uygulayan şirketlerin yerel 
raporlama çerçevesine göre daha az tahakkuk yönetimi yaptığı ve kazanç kalitelerinin daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Türk 
finansal sisteminin önemli bir parçası olan bankacılık sektörü üzerinde, kazanç kalitesi 
konusu ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada ise, Türk bankacılık 
sektöründe yer alan bankalar özelinde kazanç kalitesinin ölçülerek literatürdeki bu eksikliğin 
giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma, kazanç kalitesinin muhasebe esaslı 
göstergelerinden olan tahakkuk kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük unsurları 
açısından ele alınmıştır. Çalışmanın bu haliyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3. Veri ve Metodoloji  

Çalışmanın bu bölümünde, analiz kapsamındaki evren ve örneklem, veri toplama 
yöntemleri ve gerçekleştirilen analizlere ait değişkenler ile analiz yöntemleri detaylı olarak 
açıklanmıştır. 

Bu çalışmanın evreninde Türk bankacılık sisteminde yer alan 53 adet banka 
bulunmaktadır. Bu evren içinde yer alan yatırım ve kalkınma bankaları, doğrudan kredi 
vermemeleri ve mevduat kabul etmemeleri nedeniyle; katılım bankaları ise, faizsiz çalışma 
prensipleri nedeniyle, diğer bankaların yaptıkları faize dayanan faaliyetlerin bir kısmını 
gerçekleştirememeleri nedeni ile faaliyetleri açısından geleneksel bankalardan farklı özellik 
göstermektedirler. Bu nedenlerden dolayı bu banka grupları çalışmanın kapsamı dışında 
tutulmuştur. Ayrıca, tüm dönemlerde yeterli gözlemin bulunamaması, bazı gözlemlerin 
birbirleriyle uyumsuz olması, bankaların birleşme, satın alma, devir vs. işlemlerinden dolayı 
faaliyet yapısında değişiklik göstermesi, faaliyete başlama yılları ile çalışma zaman aralığı 
arasındaki uyumsuzluk gibi nedenlerle çalışma 26 banka ile sınırlanmıştır. Kısaca, çalışma 
kapsamının Türkiye’de faaliyette bulunan ticari bankalar ile sınırlı olduğu söylenebilir. 
Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun internet 
sitelerindeki veri tabanlarından sistematik şekilde derlenmiştir. İlgili veriler 2010Q1 – 2020Q2 
dönemlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda 26 adet banka sayısı ve 42 adet dönemi kapsayan 
toplam 1092 adet gözlem incelenmiştir. Verilerin analizinde Stata ve EViews paket 
programlarından yararlanılmıştır. Yukarıda kapsamı belirtilen bankaların kazanç kalitesinin 
ölçümü amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, kullanılmış olan veri setlerinin hem yatay 
kesitlere hem de dikey (zaman) kesitlere ait değerler içermesi nedeniyle panel veri analizi 
yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. Aşağıda kısaca araştırmanın modelleri 
açıklanmıştır. 

Bu çalışmanın yöntemini kazanç kalitesinin ölçümünde kullanılan muhasebe esaslı 
modeller (tahakkuk kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük) oluşturmaktadır. İlgili 
modellerde kullanılan değişkenlerin anlamları ve hesaplanmasına ilişkin detaylar Tablo 2’de 
yer almaktadır. 
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Tablo 2. Değişkenler ve Hesaplanma / Elde Edilme Şekilleri 

Değişken Tanım Hesaplanma (Elde Edilme) Şekli 

BZKG 
2018’e kadar “Kredi ve Diğer Alacaklar 
Değer Düşüş Karşılıkları”, 2018 itibariyle 
“Beklenen Zarar Karşılıkları Giderleri”. 

Bankaların gelir tablosu verilerinden 
yararlanılarak derlenmiştir. 

BZK 
2018’e kadar “Özel Karşılıklar”, 2018 
itibariyle “Beklenen Zarar Karşılıkları”. 

Bankaların bilanço verilerinden 
yararlanılarak derlenmiştir. 

KRD Brüt Krediler 
Bankaların bilanço verilerinden 
yararlanılarak elde edilmiştir. 

DKRD Kredilerdeki Yüzde Değişimi 
Bir önceki çeyrek dönemdeki kredi tutarının 
mevcut döneme kadar değişim oranı. 

KDK 
Kayıttan düşülen (aktiften silinen) 
krediler. 

Bankaların finansal tablolarının ‘dipnotlar’ 
verilerinden yararlanılarak derlenmiştir. 

TK 
Takipteki Krediler Oranı 

 

(2018’e kadar doğrudan bilanço verileri 
(Takipteki Krediler), 2018 yılı itibariyle donuk 
alacaklar (Grup III, Grup IV ve Grup V 
toplamı))/Toplam Krediler 

AKO Aktif Karlılığı Net Kar / Ortalama Toplam Varlıklar 

NFK 
Olağanüstü Kalemler Öncesi Net 
Faaliyet Karı 

Bankaların gelir tablosu verilerinden 
yararlanılarak derlenmiştir. 

BFNA Bankacılık Faaliyetlerinden Nakit Akışları 
Bankaların nakit akışı tablosu verilerinden 
yararlanılarak derlenmiştir. 

Kazanç kalitesinin ölçümü ile ilgili olarak Tahakkuk Kalitesi Modeli literatürde en 
yaygın kullanılan modeldir (Kanagaretnam vd., 2010; Lawal, 2012). Tahakkuk kalitesi 
modelinde, değişken olarak bankaların “beklenen zarar karşılıkları” kalemlerine 
odaklanılmaktadır. Bunun temel nedeni bu kalemin belirli sınırlar dahilinde esnekliğe sahip 
olması ve ‘özellikli tahakkuk’ hesabı olarak adlandırılmasıdır (Greenawalt ve Sinkey Jr, 
1988). Bu kapsamda ilgili kalemin normal bileşenleri olan bağımsız değişkenleri ile panel 
regresyon modeli kurularak normal tahakkuklar elde edilmektedir. Ardından ilgili regresyon 
modelinin kalıntıları kaydedilmektedir. Bu kalıntılar ekonometrik anlamda Kalıntılar tahmin 
değerleri ile gerçekleşen değerler arasındaki farktır ve açıklanamayan kısımlardır (Akpınar, 
2014, s.39). Benzer bir tanımı ise bağımlı değişkenin gözlemlenen değeri ile bağımlı 
değişkenin tahmini değeri arasındaki farktır (Bayata ve Hattatoğlu, 2010). Bu kalıntı değerler 
anormal tahakkukları (ALLP) temsil etmekte ve bunların miktarına göre tahakkuk kalitesi 
hakkında yorumlama yapılmaktadır. Kalıntılar ne kadar fazla ise, tahakkuk kalitesinin o kadar 
düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Krishnan ve Zhang, 2014, s.288). İlgili model 
aşağıda yer almaktadır: 

BZKGi,t = β0 +β1BZKi,t-1 + β2DKRDi,t + β3KRDi,t + β4KDKi,t + β5TKi,t + ɛi,t                                           (1) 

Panel regresyon modeli olarak kurulan ve 1 numaralı eşitlikte yer alan, BZKG bağımlı 
değişkeni temsil ederken BZK, DKRD, KRD ve TK değişkenleri bağımsız değişkenler olarak 
banka tahakkuklarının normal bileşenlerini temsil etmektedir. Modelin kalıntıları ise yukarıda 
açıklandığı şekilde anormal tahakkukları göstermektedir. 

Diğer ölçüm modeli olan kazançların kalıcılığını ölçmeye yönelik literatür 
incelendiğinde, bankacılık sektöründe benzer yöntemin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu 
bağlamda kalıcılığın ağırlıklı olarak kazancın zaman serisine ait veriler ile ilgili olduğu 
görülmektedir (Kaya ve Akbulut, 2021, s.2). Kalıcılık, literatürde ağırlıklı olarak iki model 
kullanılarak ölçülmektedir. Bu çalışmada iki model de kullanılmıştır. İlk model aşağıdaki 
gibidir: 

AKOi,t = β0,i + β1,iAKOi,t-1 + ɛi,t                                                                                      (2) 
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Eşitlik 2’deki Panel regresyon modelinde, cari dönem AKOi,t değeri bağımlı değişken 
iken, bir önceki döneme ait AKOi,t-1 değeri bağımsız değişkeni temsil etmektedir. β1 
katsayılarının cari dönem kazanç şokunun gelecekteki kazançlar üzerinde daha büyük bir 
etkiye sahip olmasına (daha fazla kalıcılık) neden olduğunu göstermektedir. Bu modelde 1'e 
yakın (veya 1'den büyük) β1 değeri son derece kalıcı kazançlar anlamına gelirken, 0'a yakın 
değerler ise son derece geçici (kalıcı olmayan) kazançlar anlamına gelmektedir. Kalıcı 
kazançlar, daha yüksek kaliteli kazançların göstergesi olurken, geçici kazançlar daha düşük 
kazanç kalitesini ifade etmektedir. 

Literatürde kazancın kalıcılığını test etmede en yaygın kullanılan ikinci metod da birim 
kök analizleridir. Bankacılık sektöründe kalıcılık birçok çalışmada Aktif Karlılğı (AKO)’nın 
birim kök içerip içermediğine göre karar verilmiştir. Bankalarda kazancın kalıcı olup olmadığı 
bu çalışmada LLC (Levin-Lin-Chu) (2002), MADF (Multivariate Augmented Dickey Fuller) 
(1981) ve IPS (Im-Pesaran-Shin) (2003) panel birim kök testleri ile test edilmiştir (Aslan ve 
İskenderoğlu, 2012: 60). Çalışmalarda bankaların aktif karlılığı ekonometrik açıdan durağan 
bir özellik gösteriyorsa, diğer bir ifadeyle seri birim kök içeriyorsa bu durumda kalıcı olmayan 
bir nitelikten söz edilmektedir. Aksi durumda, yani birim kökün tespit edilmesi, dolayısıyla 
aktif karlılık serisinin durağan bir özellik göstermemesi durumunda ise birim kökün varlığı göz 
önüne alındığında kazanç rakamının sürekli ve kalıcı olduğu söylenebilmektedir (Aslan ve 
Altınöz, 2018, s. 545).  

Üçüncü model olan öngörülebilirliğin tahmini için literatürde en yaygın kullanılan 
model, tipik olarak kalıcılık denkleminden hata varyansının karekökünün alınması ile 
ölçülmektedir (Lipe, 1990; Francis vd., 2004; U-Thai vd., 2006; Lawal, 2012). Bu çalışmada 
da öngörülebilirliği ölçmek amacıyla, Lawal (2012) ve Lipe (1990)’yi takiben eşitlik 3’deki 
model kullanılmıştır.  

 

                                                                                     

  3 numaralı eşitliğe göre daha yüksek ONG değeri, daha düşük kazanç öngörülebilirlik 
seviyesini göstermekte ve bu da daha düşük kaliteli kazanç anlamına gelmektedir (Lawal, 
2012: 87).  

Dördüncü ve son model olan kazançların pürüzsüzlüğü, kazançların net faaliyet 
karlarının standart sapmasının, işletme nakit akışlarının standart sapmasının oranı olarak 
ölçülmektedir (Leuz vd., 2003; Francis vd., 2004; LaFond, Lang ve Skaife, 2007; Gaio ve 
Raposo, 2011: 475; Lawal, 2012: 88).  İlgili formül eşitlik 4’de yer almaktadır: 

 

                            
 Modelde, 1’in altındaki değerler, işletme nakit akışlarında kazançlardan daha fazla 
değişkenliği gösterir ve bu durum kazançları pürüzsüzlük için tahakkukların kullanılması 
anlamına gelir. PURUZ’un daha yüksek değerleri, daha az kazanç pürüzsüzlüğü anlamına 
gelmektedir. Pürüzsüzlük, tipik olarak kazançların arzu edilen bir özelliği olarak 
görülmektedir. Aksi durumda kazançların oynaklığı anlamına gelir ki bu durum istenmeyen ve 
düşük kaliteli kazançların göstergesi olarak nitelendirilmektedir (Gaio ve Raposo, 2011, 
s.475). 

Bu çalışmada bankaların kazanç kalitelerini muhasebe esaslı modeller açısından 
ölçmek amacıyla panel veri analizinden yararlanılmıştır. Modellerin panel regresyon analizine 
geçmeden önce regresyon analizinden sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için bazı önkoşul 

ONGi,t  

= [σ2 (ɛi,t)]
(1/2)                                                                                                                                                               (3) 

PURUZi,t  

= 
𝝈(𝑵𝑭𝑲)

𝝈(𝑩𝑭𝑵𝑨)
                                                                                     (4) 
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testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda, veri 
setinde yer alan serilere uygun olan analiz yöntemi tercih edilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmada ilgili modelleri analiz etmek için ilk olarak seriler arasında yatay 
kesit bağımlılığının varlığı incelenmiştir. Yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları, bir sonraki 
aşama olan birim kök testi seçiminde önemli bir etken olmaktadır. Panel veri setinde yatay 
kesit bağımlılığının reddedilmesi durumunda 1. nesil birim kök testleri uygulanabilir. Ancak 
panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı söz konusu ise 2. nesil birim kök testlerini kullanmak 
daha tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır (Çınar, 2010,s.594). İkinci 
önkoşul testi de panel birim kök, dolayısıyla durağanlık analizleridir. Zaman serilerinde 
olduğu gibi panel verilerde de, değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkilerden 
söz edebilmek için serilerin durağanlık şartını taşımaları önemlidir (Sarıkovanlık vd., 2019, 
s.19). Serilerin durağan olmadığı tespit edildiğinde, durağan hale getirildikten sonra 
analizlere devam edilmektedir. Önkoşul testlerinden sonraki aşama tahmin yöntemleri 
arasında seçim yapmaktır. Panel veri analizinde genel olarak tüm gözlemlerin homojen 
olduğu, yani birim ve/veya zaman etkilerinin olmadığı düşünülüyorsa, klasik modelin; birim 
ve/veya zaman etkilerinin olduğu düşünülüyorsa sabit veya rassal (tesadüfi) etkiler 
modellerinin kullanılması uygun olmaktadır (Tatoğlu, 2020, s.176). İkinci durum söz konusu 
ise, panel regresyon tahmininde sabit ve rassal etki arasındaki seçim önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkmaktadır (Sarıkovanlık vd., 2019, s.170). Bu analizden elde edilen sonuca uygun 
olarak geliştirilmiş olan heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon testleri 
de analizlerin sonraki aşamasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda nihai olarak elde edilen veri 
seti özelliklerine en uygun olan regresyon analizi modeli tercih edilerek analiz 
tamamlanmaktadır.  

Tablo 3’de modellerde kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler yer 
almaktadır. 

 

Tablo 3. Modellerde Kullanılan Değişkenlere Dair Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Min. Max. 

BZKG 1.092 597 1.21 0,0000 10700 

BZK 1.092 836 1.56 0,0000 15000 

KRD 1.092 51400 8.02 686000 558000 

DKRD 1.092 0.32 7.39 -0.8336 233.7383 

KDK 1.092 78 2.19 0,0000 3280 

TK 1.092 0.9484 6.40 0.0000858 64.0725 

AKO 1.092 0.08 0.01 -0.1150 0.1320 

NFK 1.092 846 1460 -873 10300 

BFNA 1.092 1050 2330 -11900 16800 

Tablo 3’de yer alan tanımlayıcı istatistik sonuçları incelendiğinde 1.092 adet gözlemin 
değerlendirmeye alındığı gözlemlenmektedir. Sonuçlara göre değişkenlerin 2010Q1-2020Q2 
dönemleri arasındaki Türk bankacılık sektörüne ait finansal veri ortalamaları görülmektedir.  
Tablodan da görülebileceği gibi BZK ortalaması BZKG’nin %71’i oranındadır. Buna göre 
bilançoda raporlanan beklenen zarar karşılıkları hesabının gelir tablosuna yansıma oranının 
%71 oranında olduğunu söylemek mümkündür. 

 

4. Bulgular ve Yorum  

Çalışmanın bu bölümünde, Türk bankacılık sektörünün kazanç kalitesinin ölçümüne 
yönelik, tahakkuk kalitesi, kalıcılık, öngörülebilirlik ve pürüzsüzlük modelleri analiz 
sonuçlarına ve yorumlarına yer verilmiştir.  
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4.1. Tahakkuk Kalitesi Modeline İlişkin Bulgular 

Türk bankacılık sektörünün tahakkuk kalitesinin ölçümü için ilk olarak veri setinin 
yatay kesit bağımlılığı analiz edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığını ölçmek amacıyla yapılan 
analiz sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Tahakkuk Kalitesi Modeli Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 
Model Breusch-Pagan LM Pesaran Scaled LM Pesaran CD 

Tahakkuk Kalitesi 
2236.181 
(0.0000)* 

74.96269 
(0.0000)* 

30.89252 
(0.0000)* 

* %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
 

Tablo 4’de yer alan yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre, elde edilen olasılık 
değerlerinin 0.05’den küçük olduğu ve dolayısıyla tahakkuk kalitesi modelinde yatay kesit 
bağımlılığının olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yatay kesit bağımlılığı 
testlerinden hem Breusch-Pagan LM, hem Pesaran Scaled LM ve hem de Pesaran CD testi 
sonuçları, seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğunu doğrulamaktadır. Bu durumda 
yatay kesit bağımlılığının varlığına yönelik olarak geliştirilen ikinci nesil birim kök testlerinin 
tercih edilmesi kararlaştırılmıştır. Pesaran CADF (2007) testinin kullanıldığı analiz sonuçları 
Tablo 5’de gösterilmiştir. Bu tablodaki testlerin tamamında hem ‘sabit terimli’ hem de ‘sabitli 
ve trendli’ koşullara izin verilmiş ve 3 gecikme olduğu durumda CADF test sonuçları tablolar 
halinde sunulmuştur. T-bar (𝑡̅ ) ve Z[t-bar] (Z(𝑡̅)) istatistikleri, %90 (cv10), %95 (cv5) ve %99 
(cv1) güven düzeyinde verilen kritik değerlere göre incelenmiştir. 

 

Tablo 5. Tahakkuk Kalitesi Modeli Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Sabit Terimli Kritik Değerler Olasılık Değeri 

 Z[t-bar] t-bar %10 %5 %1  

BZKG -4.438 -2.588  
 

-2.080 
 
 

 
 

-2.160 
 

 
 

-2.300 
 

0.000*** 

BZK 7.945 -0.305 1.000 

KRD 5.267 -0.799 1.000 

DKRD -5.543 -2.792 0.000*** 

KDK -0.176 -1.802 0.430 

TK 0.043 -1.762 0.517 

Değişkenler Sabitli ve Trendli Kritik Değerler Olasılık Değeri 

 Z[t-bar] t-bar %10 %5 %1  

BZKG -1.507 -2.600  
 

-2.580 
 

 
-

2.650 
 

 
 

-2.780 
 
 

0.066* 

BZK 3.911 -1.665 1.000 

KRD 2.818 -1.854 0.998 

DKRD -4.874 -3.181 0.000*** 

KDK 1.380 -2.102 0.916 

TK 0.675 -2.223 0.750 

***, ** ve * işaretleri sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 
 

Tablo 5’de tahakkuk kalitesi modeline ait değişkenlerin birim kök testi sonuçları 
görülmektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre BZKG ve DKRD değişkenlerine 
ait istatistik değerleri (Z[t-bar] ve t-bar) kritik değerlerden her iki koşulda da küçüktür ve bu 
değişkenlere ait olasılık düzeylerinin sabit terimli koşulunda yüksek düzeyde (%1) anlamlılığa 
sahip olduğu görülmektedir. BZKG değişkenine ait olasılık değeri ‘sabitli ve trendli’ koşulda 
anlamlılık düzeyi %10’dur. Bu durumda bu değişkenler için seviyesinde durağan olduğu 
söylenebilir ve dolayısıyla H0 (birim kök vardır seri durağan değildir) hipotezi reddedilmekte 
ve H1 (birim kök yoktur seri durağandır)  hipotezi kabul edilmektedir. Diğer değişkenler (BZK, 
KRD, KDK ve TK), incelendiğinde dört değişkene ait istatistik değerlerinin kritik değerlerden 
her iki koşulda da küçük olduğu gözlemlenmektedir. Olasılık değerlerinin de istatistiksel 
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olarak anlamsız olduğu gözlemlenen değişkenler için seviyesinde durağan olmadıkları 
söylenebilir. Bu durumda H0 (birim kök vardır seri durağan değildir) hipotezi kabul 
edilmektedir. Sonraki analizlerde yapılması gereken, bu serilerin farkları alınarak durağan 
hale getirildikten sonra analizlerin gerçekleştirilmesidir. Sonraki aşamada tahakkuk kalitesi 
modeline dair Klasik ve birim/zaman etkili modeller seçimi amacıyla yapılan F Testi ve LR 
(Likelihood Ratio) Test’ine ait sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Tahakkuk Kalitesi Panel Regresyon Analizi Tahminci Testleri 

F Testi Olasılık Değeri LR Testi Olasılık Değeri 

5,97* 0,000 55,61* 0,000 

*, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir  

Tablo 6 incelendiğinde, %1 anlamlılık düzeyinde F testi ve LR sonuçları 
incelendiğinde verilerin birim etki barındırdığı ve bu nedenle klasik modelin uygun olmadığı 
sonucuna varılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre klasik modelin uygun olmadığı, 
dolayısıyla sabit etkili veya tesadüfi etkili modelin kullanılması gerekmektedir. Bu analizin 
ardından ilgili etkilerin sabit mi yoksa rassal mı olduğunu tespit etmek, dolayısıyla sabit 
etkiler tahmincisi ile tesadüfi etkiler tahmincisi arasında karar vermek üzere geliştirilen 
Hausman Testi uygulanmıştır. İlgili testlerin hipotezileri aşağıdaki gibidir: 

H0: Bağımsız değişkenler ve hata terimleri ilişkisizdir. (Rassal Etkiler Modeli geçerlidir) 

H1: Bağımsız değişkenler ve hata terimleri ilişkilidir. (Sabit Etkiler Modeli geçerlidir) 

Analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

 

Tablo 7. Sabit Etkiler Modeli ile Tesadüfi Etkiler Modeli Arasında Seçim 

Hausman Testi Olasılık Değeri 

0,64 0,99 

      *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir 

Hausman Testi sonuçlarına göre H0: Bağımsız değişkenler ve hata terimleri ilişkisizdir 
(Rassal Etkiler Modeli) hipotezi istatistiksel olarak reddedilemediğinden dolayı rassal etkili 
modelin kullanımının geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Uygun panel veri modelinin rassal etkiler modeli olması şeklinde karar verilmesinin 
ardından varsayımlardan sapmalar, heteroskedasite (diğer ismiyle değişen varyans), 
otokorelasyon ve birimler arası korelasyon olarak tanımlanan sorunların varlığı şeklinde 
tanımlanmaktadır (Şenol ve Karaca, 2017,s. 13). Elde edilen tüm sonuçlar sonrasında 
kurulan modele ilişkin ve rassal etkiler modeline uygun geliştirilmiş olan heteroskedasite 
varlığının testi için Levene, Brown ve Forsythe (1974), otokorelasyon varlığını test etmek 
amacıyla Baltagi-Wu LBI (1991) ve Düzeltilmiş Bhargava ve diğ. Durbin-Watson Testi 
kullanılırken birimler arası korelasyon problemlerinin var olup olmadığı Friedman’s Test ve 
Free’s Test ile sınanmıştır ve sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8’de görüldüğü üzere rassal etkiler modelinde heteroskedasitenin varlığını 
saptamak için Levene, Brown ve Forsythe (1974)’nin testleri kullanılmıştır. 26 birim için 
kalıntıların ortalaması ve standart sapmalarına da yer verilen bu teste Levene, Brown ve 
Forsythe’nin test istatistikleri (W0, W50, W10) (23,429) serbest dereceli Snedecor F tablosu 
ile karşılaştırılarak “birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi 
reddedilmektedir. Modelde heteroskedasitenin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 8. Rassal Etki Modeli Birimlere Göre Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası 
Korelasyon Testi Sonuçları 

Heteroskedasite  

Levene, Brown ve Forsythe Testi 

W0= 2,5709* 

df(23,429) W50= 2,3783* 

W10= 2,5491* 

Oto-Korelasyon 
 

Düzeltilmiş Bhargava ve diğ. 
Durbin-Watson Testi 

Baltagi-Wu LBI Testi 

Katsayı Katsayı 

1,21* 1,66* 

Birimler Arası Korelasyon 
Friedman’s Test Free’s Test 

806.740* 7.206 

*, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir 

 

İkinci varsayımdan sapma olan korelasyonun varlığını test etmek amacıyla iki 
yöntemden yararlanılmıştır. Genel olarak söz konusu testlerde, otokorelasyon test 
sonuçlarının ‘2’ olması serilerde otokorelasyonun olmadığını ifade etmektedir (Kılıç, 2020, s. 
52). 2’nin altında olması ise kurulan modelde otokorelasyon bulunduğunu göstermektedir. 
Rassal etki modelinde otokorelasyon Düzeltilmiş Bhargava vd. Durbin Watson ve Baltagi-Wu 
LBI ile gerçekleştirilmiştir. Sonuca göre elde edilen kritik değerler 2’den küçüktür. Bu sonuç 
kurulan rassal etki modelinde otokorelasyonun varlığını göstermektedir.  

Son varsayım olan birimler arası korelasyon sorununun test edilmesi için Friedman ve 
Free’s testlerinden yararlanılmıştır. Friedman (1937), birimler arası korelasyonu test etmek 
amacıyla, Spearman’ın rank korelasyon katsayısı kullanılarak hesaplanan ve parametrik 
olmayan bir test önermiştir. Bir diğer test de Frees’e ait olan (1995, 2004), rank korelasyon 
katsayılarının karelerinin toplamına dayanan bir testtir. Tabloda gösterilen test sonuçları 
incelendiğinde birimler arası korelasyon sorununun varlığından söz etmek mümkündür. 

Panel veri modellerinde heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon 
sorunlarının varlığı durumunda tutarlı tahminciler için standart hataları düzelten dirençli 
tahminciler kullanılmalıdır (Gülcan ve Dalgar, 2019, s.612). Bu bağlamda çalışmada, bu 
noktaya kadar veri setine dair Rassal Etkiler Modeli’ne uygun olduğu ve bu üç problemi 
barındırdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla panel regresyon analizinin gerçekleştirilebilmesi için, 
bu koşullar ile uyumlu bir tahmin metoduna ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu bu metodun 
literatürdeki karşılığı ise; heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon 
problemlerine karşı dirençli bir tahmin metodu olarak geliştirilen “Driscoll ve Kraay Standart 
Hatalar ile Sabit Etkiler Regresyonu (1998)” tahmincisidir (Ünsal, 2017, s.23). Bu çalışmada 
kullanılan Driscoll ve Kraay standart hatalar ile rassal etkiler regresyonuna ait sonuçlar 
aşağıdaki Tablo 9’da yer almaktadır. 

Modelde görüldüğü gibi, beklenen zarar karşılıkları hesabının gelir tablosundaki 
yansıması olan beklenen zarar karşılıkları giderlerinin normal tahakkuk olarak nitelendirilen 
kısımlarının tahmini için, toplam krediler (KRD), kayıttan düşülen krediler (KDK), takipteki 
krediler (TK), kredilerdeki değişim oranı (DKRD) gibi kredi portföyünün kalitesiyle ilişkili 
değişkenler kullanılmaktadır (Acar ve İpçi, 2019, s. 2551). 

Tablo 9’daki tahmin sonuçları incelendiğinde, modelin R2 değeri %86 olarak tespit 
edilmiştir. Yani BZKG’nin (beklenen zarar karşılığı giderleri) %86’sı modele dahil edilen 
bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. BZK (beklenen zarar karşılıkları) bağımsız 
değişkeninin BZKG bağımlı değişkeni üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla 
beklenen zarar karşılığı giderlerinde %1’lik bir artış kredi zarar karşılığında % 6 oranında 
negatif yönlü bir etki meydana getirmektedir. Başka bir ifade ile gelir tablosu kalemi olan 
BZKG’nin bilanço verisi olan BZK’daki karşılığı % 6’dır. Bu durum, beklenen bir durum 
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olmakla beraber önceki dönemlerde yeterli tutarda karşılık ayrılması durumunda cari 
dönemde ayrılması gereken tutarın daha düşük olması durumunu yansıtmaktadır.  

 

Tablo 9. Tahakkuk Kalitesi Driscoll ve Kraay Standart Hatalar ile Rassal Etkiler Regresyonu 
Sonuçları 

Değişkenler 
(Bağımlı Değişkenler: BZKG) 

Katsayılar Standart Hata t p> |t| 

BZK -0,5538* 0.3048 -1.82 0.077 

KRD 0.9943*** 0.0558 18.16 0.000 

DKRD 0.0899*** 0.0133 6.75 0.000 

KDK 0.0027** 0.0010 2.61 0.013 

TK 0,7183*** 0.0117 11.12 0.000 

Sabit Terim -5.4364*** 1.3168 -4.13 0.000 

R
2
: 0,8647 

Gözlem Sayısı: 581 

Wald chi2(5): 844.02 

Prob>chi2: 0,0000 

***, ** ve * işaretleri sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 
 

Bir diğer sonuca göre, beklenen zarar karşılığı giderlerindeki %1 oranındaki bir artış, 
kredilerde %10 oranında pozitif yönde bir etkiye neden olurken, aktiften silinen krediler 
üzerinde %9 oranında pozitif bir etkiye yol açmaktadır. Son olarak BZKG bağımlı 
değişkenindeki %1’lik bir artışla takipteki kediler üzerinde %7 oranında pozitif yönlü bir etkiye 
sahip olduğu gözlemlenmektedir. Modelin R2, Wald ve Prob. değerleri incelendiğinde modelin 
bir bütün olarak anlamlı olduğu kabul edilmiştir. Tabloda sonuçları görülen bu regresyon, 
bankacılık sektörünün normal tahakkuk sonuçlarını gösterirken, modelin kalıntıları anormal 
tahakkukları temsil etmektedir. Modelin kalıntı değerlerinin standart sapması da, banka 
düzeyinde tahakkuk kalitesi göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Yüksek standart sapma 
değeri düşük tahakkuk kalitesini, düşük standart sapma değeri ise yüksek tahakkuk kalitesini 
ifade etmektedir (Dechow ve Dichev, 2002). Sözü edilen regresyon analizi kalıntı değerleri 
ise Tablo 10’da yer almaktadır. 

 

Tablo 10. Tahakkuk Kalitesi Regresyon Analizi Kalıntı Sonuçları 

Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Min. Max. 

581 0.029477 0.780685 -3.057965 2.953707 

 

Analizden elde edilen kalıntılara (hata terimlerine) ait veriler incelendiğinde standart 
sapma oranının 0,78 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, Suadiye 
(2021)’nin bulguları ile karşılaştırıldığında, bankacılık sektörünün ilgili sektörlerden (sırasıyla; 
holding sektörü (0,581), ulaştırma (0,175), inşaat (0,139), madencilik (0,135), toptan ve 
perakende ticaret (0,132), teknoloji (0,11), imalat (0,10) ve elektrik gaz ve su (0,09) 
sektörlerinden) daha düşük tahakkuk kalitesine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu 
sonuçların değerlendirilmesin sektör farklılığının dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. 
Benzer bir diğer çalışma ise Temiz (2018)’e aittir. BIST 100 endeksi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışma bulgularına göre, dört grup bazında değerlenen firmaların kalıntı 
standart sapmaları (tahakkuk kaliteleri) 0,01 ile 0,06 arasında değişmektedir. Ayrıca, Minf ve 
Slimi’nin 2016 yılında, Güney Afrika borsasında işlem gören 46 işletmenin tahakkuk kalitesini 
ölçme üzerine gerçekleştirdikleri çalışmasında, 2010-2012 yılları arası Güney Afrika firmaları 
için kalıntılarının standart sapmasını ortalama 0,12 olarak tespit etmişlerdir. Bankacılık 
sektöründe ulaşılan sonuçlara ise Ugbede vd. (2013) örnek gösterilebilir. Çalışma 2007-2011 
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yılları arasında, tüm Nijerya bankaları ve Malezya ticari bankalarının tahakkuk kalitesini 
ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Nijerya’da faaliyet gösteren 
bankaların tahakkuk kaliteleri 1.95; Malezya’da faaliyet gösteren bankalar için ise 0.08 olarak 
tespit edilmiştir. 

 

 4.2. Kalıcılık Modeline İlişkin Bulgular 

Türk bankacılık sektörünün kazanç kalıcılığının ölçümü için ilk olarak veri setinin 
yatay kesit bağımlılığı analiz edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığını ölçmek amacıyla yapılan 
analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. 

 

Tablo 11. Kalıcılık Modeli Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Model Breusch-Pagan LM Pesaran Scaled LM Pesaran CD 

Kalıcılık 
3176.639 
(0.0000)* 

111.8505 
(0.0000)* 

39.50123 
(0.0000)* 

* %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir 

 

Tablo 11’de yer alan yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre, elde edilen olasılık 
değerlerinin 0.05’den küçük olduğu görülmüş, kazanç kalitesi ölçümünde kullanılan kalıcılık 
modelinde yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yatay kesit 
bağımlılığı testlerinden hem Breusch-Pagan LM, hem Pesaran Scaled LM hem de Pesaran 
CD testi sonuçları, seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğunu doğrulamaktadır. Bu 
durumda yatay kesit bağımlılığının varlığına yönelik olarak geliştirilen ikinci nesil birim kök 
testlerinin tercih edilmesi kararlaştırılmıştır. Pesaran CADF (2007) testinin kullanıldığı analiz 
sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir. Bu tablolardaki testlerin tamamında hem ‘sabit terimli’ 
hem de ‘sabitli ve trendli’ koşullara izin verilmiş ve 3 gecikme olduğu durumda CADF test 

sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. T-bar (𝑡̅ ) ve Z[t-bar] (Z(𝑡̅)) istatistikleri, %90 (cv10), 
%95 (cv5) ve %99 (cv1) güven düzeyinde verilen kritik değerlere göre incelenmiştir. İlgili 
birim kök testi sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur. 

Kalıcılık modeline ait birim kök testi sonuçlarının yer aldığı Tablo 12 incelendiğinde 
AKO değişkenine ait istatistik değerlerinin her iki koşulda da kritik değerlerden küçük olduğu 
ve dolayısıyla H0 (birim kök vardır seri durağan değildir) hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla 
H1 hipotezi kabul edilmiştir ve birim kök yoktur, seri durağandır. Değişkene ait olasılık değeri 
de yüksek düzeyde anlamlı (%1) olarak gözlemlenmektedir.  Sonraki aşamada kalıcılık 
modeline dair klasik ve birim/zaman etkili modeller arasında karar verebilmek amacıyla 
yapılan F Testi ve LR ait sonuçlar Tablo 12’de sunulmuştur. 

 

Tablo 12. Kalıcılık Modeli Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Sabit Terimli Kritik Değerler Olasılık Değeri 

 Z[t-bar] t-bar %10 %5 %1  

AKO -3.774 -2.466 -2.080 -2.160 -2.300 0.000*** 

Değişkenler Sabitli ve Trendli Kritik Değerler Olasılık Değeri 

 Z[t-bar] t-bar %10 %5 %1  

AKO -3.043 -2.865 -2.580 -2.650 -2.780 0.001*** 

***,** ve * işaretleri sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Tablo 13 incelendiğinde, %1 anlamlılık düzeyinde F testi ve LR testi sonuçlarının 
birim etki barındırdığı ve bu nedenle de klasik modelin uygun olmadığı sonucuna 
varılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre klasik modelin uygun olmadığı sabit etkili veya 
tesadüfi etkili modelin kullanılması gerektiği gözlemlenmektedir.  
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Tablo 13. Kalıcılık Modeli Panel Regresyon Analizi Tahminci Testleri 

F Testi Olasılık Değeri LR Testi Olasılık Değeri 

6,34 0,000 69,69 0,000 

*, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir  

 

Ardından birim ve zaman etkilerinin tablodaki testler dahilinde tespit edildiği regresyon 
modelinde sabit etkiler tahmincisi ile tesadüfi etkiler tahmincisi arasında karar vermek üzere 
yapılan Hausman Testi uygulanmıştır. İlgili analiz sonuçları Tablo 14’de yer almaktadır. Tablo 
14’de yer alan Hausman Testi sonuçlarına göre H0: Bağımsız değişkenler ve hata terimleri 
ilişkisizdir (Rassal Etkiler Modeli) hipotezi istatistiksel olarak reddedilmiş, dolayısıyla sabit 
etkili bir modelin kullanımının geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

Tablo 14. Sabit Etkiler Modeli ile Tesadüfi Etkiler Modeli Arasında Seçim 

Hausman Testi Olasılık Değeri 

217,42* 0,00 

  *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir 
 

Uygun panel veri modelinin sabit etkiler modeli olması şeklinde karar verilmesinin 
ardından bu koşullara özel olarak gerçekleştirilen heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler 
arası korelasyonun varlığı sınanmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar sonrasında kurulan modele 
ilişkin ve sabit etkiler modeline uygun geliştirilmiş olan heteroskedasite varlığının testi için 
Değiştirilmiş Wald Testi; otokorelasyon varlığını test etmek için Düzeltilmiş Bhargava ve diğ. 
Durbin-Watson ile Baltagi-Wu LBI (1991) Testleri kullanılırken; birimler arası korelasyon 
problemlerinin var olup olmadığı Friedman’s Test ve Frees testleri ile test edilmiş ve sonuçlar 
Tablo 15’de sunulmuştur. 

Tablo 15’deki analiz sonuçları incelendiğinde Wald istatistiği olasılık değeri 0,000 
olarak hesaplanmıştır. Bu durumda serilerde değişen varyans probleminin olduğunu 
söylemek mümkündür (p=0,000<0,001). Sabit Etkiler Modelinde otokorelasyon sorunu 
varlığının sınandığı Düzeltilmiş Bhargava ve diğ. Durbin-Watson Testi ile Baltagi-Wu LBI 
Testi sonuçları incelendiğinde sonuçların ‘2’ kritik değerine oldukça yakın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu durum kurulan sabit etki modelinde otokorelasyon sorununun söz 
konusu olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Tablo 15’de yer alan Friedman ve Free’s test 
sonuçları incelendiğinde sabit etki modelinde birimler arası korelasyon sorununun 
varlığından söz etmek mümkündür. 

 

Tablo 15. Sabit Etki Modeli Birimlere Göre Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası 
Korelasyon Testi Sonuçları 

Heteroskedasite  

Değiştirilmiş Wald Testi 

χ
2 

Olasılık Değeri 

77746,18* 0,0000 

Oto-Korelasyon 
 

Düzeltilmiş Bhargava ve diğ. 
Durbin-Watson Testi 

Baltagi-Wu LBI Testi 

Katsayı Katsayı 

1.9599* 1.9962* 

Birimler Arası Korelasyon 

Friedman’s Test Frees 

Katsayı Katsayı 

506.339* 7.351* 

*, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir 
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Tablo 15‘de yer alan tüm bu sonuçlar özetlendiğinde, sabit etkiler modeline göre 
incelenen üç temel problemden (heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon) 
ikisinin (heteroskedasite ile otokorelasyon) varlığından söz edilebilir. Bu sorunlardan 
kurtulmak ve daha güvenilir sonuçlar ortaya koyabilmek amacıyla literatürde genel olarak iki 
tür yaklaşım kullanılmaktadır. Birincisi “Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi – 
Feasible Generalized Least Squares (FGLS)”, diğeri ise Prais – Winsten yaklaşımı olarak da 
bilinen “Standart Hataları Düzeltilmiş Panel – Panel Corrected Standard Errors (PCSE)” 
yöntemidir. Beck ve Katz (1995)’ın çalışması, yatay kesit boyutu zaman boyutundan daha 
büyük olan veri setlerinde PCSE yaklaşımının daha tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir 
(Okuyan ve Taşçı, 2010: 64). Bu çalışmadaki veri setinin yatay kesit boyutu (26 firma) zaman 
boyutundan (42 dönem) daha küçük olduğundan tahminler, PCSE yaklaşımı ile yapılmıştır. 
Bununla beraber çalışmada kalıcılığın analiz edilmesinde, değişen varyans ve birimler arası 
korelasyonun varlığına karşı dirençli olduğu bilinen, Beck-Katz (1995) tarafından geliştirilen 
Robust (Dirençli) tahminci kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 16’da sunulmuştur. 

 

     Tablo 16. Kalıcılık Beck-Katz Tahmincisi Sonuçları 

Değişkenler 
(Bağımlı Değişkenler: AKOt ) 

Katsayılar 

AKO(t-1) 0,5439* 

Sabit Terim 0,0038* 

Grup Sayısı 26 

Her gruptaki min. Gözlem Sayısı 41 

Wald Testi 
χ

2
(1) 

47.94* 

R
2
 0.2908 

Gözlem Sayısı 1.066 

      *, %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir 

Tablo 16 incelendiğinde, sonuçlara göre, parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu söylemek mümkündür. AKO(t-1) ve Sabit Terim değişkenine ait katsayı pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuçlar T-1 dönemlerdeki kazançların kazancın kalıcılığı ile 
pozitif bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu β1 katsayısının 1’e beklendiği kadar 
yakın olmadığı görülmektedir (0,5439). Literatür incelendiğinde sonuçlar β1’in  ‘0’ ve 
‘1’değerlerine yakınlığına göre yorumlanmaktadır. 1’e yakın değerler yüksek kalıcılığı temsil 
ederken, 0’a yakın değerler kalıcı olmayan değerleri göstermektedir. Analiz sonuçları β1’in 0 
ve 1’in ortasında bir değer olan 0,54’ü göstermektedir. Bu durumda Türk Bankacılık 
sisteminde kazançların kalıcılığının düşük olmadığı ifade edilebilir.  Literatürde, kalıcılık 
katsayısı olarak nitelendirilen bu değere uyumlu bir diğer örnek de Kaplan ve Çelik (2008)’e 
aittir. Çalışmada 1980 – 1998 dönemleri arasında faaliyet göstermekte olan 24 banka 
üzerine gerçekleştirilen analizde, aktif kalitesinin regresyon testi sonucunda kalıcılık 
katsayısını 0,36 olarak tespit edilmiştir. Bektaş (2007) ise bu değeri 0,42 olarak elde etmiştir. 

Bunun yanında önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, kalıcılık ölçümünde en yaygın 
kullanılan bir diğer yöntem olan birim kök testleridir. Bankacılık sektöründe kalıcılık birçok 
çalışmada Aktif Karlılığı (AKO)’nın birim kök içerip içermediğine göre karar verilmektedir 
(Aslan ve İskenderoğlu, 2012, s.60). Çalışmalarda bankaların aktif karlılığı ekonometrik 
açıdan durağan bir özellik gösteriyorsa, diğer bir ifadeyle seri birim kök içeriyorsa bu 
durumunda kalıcı olmayan bir nitelikten söz edilmektedir. Aksi durumda, yani birim kökün 
tespit edilmesi durumunda, dolayısıyla aktif karlılık serisinin durağan bir özellik göstermemesi 
durumunda ise birim kökün varlığı, dolayısıyla kazanç rakamının sürekli ve kalıcı olduğu 
söylenebilmektedir (Aslan ve Altınöz, 2018, s.545). Tablo 12’de görülen birim kök testi 
sonuçları da, AKO değişkeninin birim kök içermediğini göstermektedir. Bu sonuç bankalarda 
karlılığın kalıcı olmadığını ifade etmektedir. Yüksek rekabetin söz konusu olduğu sektörlerde 
uzun vadede ortalamadan daha yüksek kar ve zarar söz konusu olmaz (Aslan ve 
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İskenderoğlu, 2012, s. 65). Öte yandan uzun vadede ortalamanın üstünde bir karlılığın var 
olması durumunda ise karlılığın kalıcılığından bahsetmek mümkündür. Bankacılığın finans 
piyasalarındaki rolü dikkate alındığında kazanç kalıcılığı konusunun bankalar açısından 
oldukça önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu analiz sonuçlarına göre bankacılık 
sektöründe kazancın değişken olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bu sonuç, Aslan ve 
İskenderoğlu (2012)’nun, 1998 - 2009 dönemi için 25 bankanın oluşturduğu panel veri seti ile 
gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Benzer bir sonuç da, 
kazancın kalıcılığı konusunda Türkiye’de ilk çalışma olarak kabul edilen Bektaş (2007)’a 
aittir. 1989 – 2003 dönemleri arasında faaliyet göstermekte olan 28 banka üzerine 
gerçekleştirilen çalışmada, birim kök varlığı reddedilerek bankaların kazançlarının kalıcı 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bankacılığın finans piyasalarındaki rolü dikkate alındığında 
karlılığın kalıcılığı konusunun bankalar açısından taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum, sektördeki yoğun rekabetin bir göstergesi niteliğindedir. 

 

4.3. Öngörülebilirlik Modeline İlişkin Bulgular 

Bankacılık sektöründe kazancın kalıcılığının ölçümüne dair geliştirilen regresyon 
modelinde bankalara ait dönem karının bir sonraki dönem karını açıklama gücü ve dönem 
karının katsayı değerine dair çıkarımlar yapılmaktadır. Kazancın kalıcı olma özelliğinin bir 
kalite göstergesi olarak ifade edilmesinin altında yatan temel neden, iki bankadan daha 
yüksek kalıcılık katsayısına sahip olan banka dönem karının gelecek dönem performansı 
hakkında daha kullanışlı bir özet bilgi olması ve değerleme modellerinde yüksek kalıcılık 
katsayısına sahip banka karının daha düşük değerleme hatasına sahip olacağıdır (Dechow 
vd., 2010; Temiz, 2018,s.87). Öte yandan ilgili modelin kalıntı değeri tahmin edilebilir 
(öngörülebilir) olmayan kazanç tutarını ifade etmektedir. Söz konusu kalıntı değerlerin 
standart sapması da banka düzeyinde öngörülebilirlik göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, kalıcılık ve öngörülebilirliğin tutarlı olmayabileceği olası bir 
durum da söz konusu olabilmektedir.  

Formülde kullanılan σ(altı sigma), değişkenliğin temel ölçütüdür (Kansoy ve Dirgar, 
2008: 15). Buna göre yukarıda yer alan model sonucunda yüksek standart sapma değeri 
düşük kazanç kalitesini, düşük standart sapma değeri ise yüksek öngörülebilirlik ve 
dolayısıyla yüksek kazanç kalitesini ifade etmektedir (Lipe, 1990; Francis vd., 2004; U-Thai 
vd., 2006; Lawal, 2012). Kalıntılara ait detaylı bilgiler Tablo 17’de sunulmuştur.  

Tablo 17. Öngörülebilirlik Modeli için Kalıntıların Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 

Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Min. Max. 

1066 0.000278 0.009926 -0.098877 0.110545 

 

Modelin kalıntı değerlerinin standart sapmaları hesaplanmış ve sonuç 
‘0,009926’olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Türk bankacılık sektörünün kazancının yüksek 
oranda tahmin edilebilir olma (öngörülebilirlik) özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

4.4. Pürüzsüzlük Modeline İlişkin Bulgular 

Standart sapma hesaplama sonuçlarına göre pürüzsüzlük için hesaplanan net faaliyet 
karının standart sapma değerlerinin, bankacılık faaliyetlerinden nakit akışlarının standart 
sapmasına oranı aşağıda gösterildiği gibi 1092 gözlem için aritmetik ortalama değeri olan 
‘0,6245’olarak bulunmuştur. 

𝝈(𝑵𝑭𝑲)

𝝈(𝑩𝑭𝑵𝑨)
 = 0,6245 
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Modelde, 1’in altındaki değerler, işletme nakit akışlarında kazançlardan daha fazla 
değişkenliği ifade etmektedir. Sıfıra yakın sonuçlar ise, kazançları pürüzsüzleştirmek için 
tahakkukların kullanıldığı anlamına gelmektedir. Yüksek pürüzsüzlük değerleri, daha düşük 
kazanç kalitesi anlamına gelmektedir. Pürüzsüzlük, tipik olarak kazançların arzu edilen bir 
özelliği olarak görülmektedir. Aksi durum kazançların oynaklığı anlamına gelir, istenmeyen ve 
düşük kaliteli kazançların göstergesi olarak nitelendirilmektedir (Gaio ve Raposo, 2011, s. 
475). Ancak burada araştırılan konu müdahale yoluyla kazanç pürüzsüzleştirme eyleminin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamaya çalışmaktır. Elde edilen 0,62 sonucu Türk 
bankacılık sektöründe, bankacılık faaliyetlerinden doğan nakit akışlarındaki değişimin, 
kazançlardaki değişimden daha fazla olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ancak bu durum 
tahakkuklar yoluyla kazanç düzeltme ya da pürüzsüzleştirme eğiliminin olduğunu net bir 
şekilde göstermemektedir.  

 5. Sonuç 

Bu çalışmanın temel amacı Türk bankacılık sektörünün kazanç kalitesinin 
ölçülmesidir. Türkiye’de finansal sistemin önemli unsurlarından biri olan bankacılık 
sektörünün, sürdürülebilir finansal istikrarın devamı için kazanç kalitesinin önemi açıktır. Bu 
bağlamda bu kurumların kazançlarının kalitelerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. 
Yapılan literatür incelemesinde kazanç kalitesinin ölçümünde araştırmacıların genel olarak, 
kazanç kalitesini muhasebe esaslı ve piyasa esaslı yöntemler olarak iki ana grup altında, 
kazancın yedi özelliği üzerinde yoğunlaşarak araştırmalarını yaptığı gözlemlenmiştir. 
Literatürdeki çalışmalar, kazanç kalitesinin, pek çok faktörden etkilenirken aynı zamanda pek 
çok faktör üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 
çalışmalarda kazanç kalitesinin ölçüm modelleri ve bu ölçüm modellerinin önem derecesi 
hakkında kesin olarak mutabık olunan bir görüşten söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu 
bağlamda literatürde çalışma amaçlarına göre kazancın belirli özellikleri üzerinde ağırlıklı 
olarak durulan çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise Türk bankalarının kazanç 
kalitesinin ölçümünde muhasebe esaslı modeller kullanılmıştır.  

Çalışmada ilk olarak tahakkuk kalitesi incelenmiştir. Bankacılık sektörünün homojen 
bir sektör oluşu ve çalışmada tek bir tahakkuk (beklenen zarar karşılıkları) kalemine 
odaklanılması, sonuca daha somut şekilde ulaşılabilmesi noktasında avantaj sağlamıştır. 
Aynı zamanda ilgili tahakkukların kazanç kalitesinin yanı sıra çeşitli sinyalizasyon, sermaye 
yönetimi ve yönetici tazminatı gibi birden fazla unsur için gösterge niteliğinde bir kavram 
olduğu görülmektedir. Diğer yandan, tahakkuklar banka faaliyetleri neticesinde ortaya 
çıktığından, bu faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerin tahakkuklarda ortaya çıkan 
değişikliğe paralel olması beklenmektedir. Dolayısıyla, tahakkuklarda meydana gelen bir 
değişikliğin, bankanın da aktif veya pasiflerindeki bir değişiklikle ilişkili olması 
beklenmektedir. Analiz sonuçlarında normal tahakkukların kalıntılarının standart sapması 
olarak temsil edilen anormal tahakkukların 0,78 olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen bu 
sonuçlara göre Türk bankacılık sektörünün tahakkuk kalitesi açısından değişken bir yapıya 
sahip olduğu ifade edilebilir.  

Çalışmada, ikinci olarak muhasebe esaslı kazanç kalitesi unsurlarından olan kazanç 
kalıcılığı ölçülmüştür. Analiz sonuçları Türk bankacılık sektörünün kazançlarının kalıcılık 
açısından negatif yönlü bir izlenim göstermektedir. Bu sonuç Türk bankacılık sektörünün 
kazanç kalıcılığı üzerine gerçekleştirilen diğer çalışmalarla da benzerlik göstermektedir. Bu 
durum, Türk bankacılık sektöründeki yoğun rekabetin bir göstergesi niteliğindedir. Yüksek 
rekabetin etkisi altında olan sektörlerde uzun vadede ortalamadan daha yüksek kar ve zarar 
oluşmamaktadır. Diğer bir ifade ile bankaların maruz kaldığı ve kazançlarındaki bu kalıcılık 
veya sürdürülebilirliğindeki dalgalanmaya sebep olan riskler çoğunlukla sektörün kendi iç 
dinamiklerinden ileri gelmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi, bankacılık sektöründe de 
“rekabetin” riskliliğe yol açan önemli bir faktör olduğu düşünüldüğünde analiz sonuçlarında 
kazanç kalıcılığının değişkenliği beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Kazanç 
kalıcılığının değişkenliği aynı zamanda kazanç kalitesi üzerinde negatif yönlü bir değişime 
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neden olacağından, kalıcılık açısından Türk bankacılık sektörünün pozitif ve negatif yönlü 
değişken bir kazanç kalitesine sahip olduğu söylenebilir. 

 

Üçüncü olarak Öngörülebilirlik modeli sonuçlarına göre, Türk bankacılık sektörünün 
kazanç kalitesinin yüksek oranda tahmin edilebilir olma (öngörülebilirlik) özelliğine sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Son olarak pürüzsüzlük modeli analiz sonuçlarına göre de Türk 
bankacılık sektörünün nakit akışlarında kazançlardan daha fazla bir değişkenliğin olduğu, 
ancak bunun bankaların kazançlarını pürüzsüz göstermek amacıyla, kredi zarar karşılıklarını 
kullandıklarını gösterecek düzeyde bir bulgunun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Kazanç kalitesinin ölçümünde sadece muhasebe temelli modellerin kullanılması, bu 
çalışmanın kısıtlarından birisidir. Bununla birlikte, çalışma yalnızca bankacılık sektörünü 
kapsamaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, kazanç kalitesinin ölçümünde piyasa 
temelli modeller ile bankacılık sektörü dışındaki sektörlerin kazanç kalitesinin ölçümü 
gerçekleştirilebilir. 
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      Öz 

      Teknolojik devrim, çığ gibi büyüyen finansal teknoloji (FinTek) şirketleri, sınırsız hizmet bekleyen 
müşteriler ve veri paylaşımını esas alan regülasyonlar, bankacılıkta yeni bir devre işaret etmektedir. 
Yeni devir, açık bankacılık, Avrupa Birliği ülkelerinden Çin’e, Amerika Birleşik Devletleri’nden Güney 
Amerika ülkelerine kadar çok geniş coğrafyada sunulan bankacılık hizmetlerinin kapsamının 
genişlemesini sağlamaktadır. Yeni dönemde müşteri verilerinin FinTek şirketlerle paylaşılması ile daha 
yenilikçi, kapsayıcı ve pratik hizmetlerin sunulması amaçlanmaktadır. Ülkelerin açık bankacılık 
uygulamalarında önemli farklılıkları ve benzerlikleri gösterdiği görülmektedir. Tanımlayıcı türde 
gerçekleştirilen bu çalışmada dünyanın en büyük iki ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki düzenleyici kurumların açık bankacılık hakkında yürüttüğü çalışmalar ile birlikte 
kavramın ilk kez hayata geçirildiği Birleşik Krallık ve ilgili mevzuatın henüz hazırlanma aşamasında 
olduğu Türkiye’de atılan adımlar kronolojik olarak incelenmektedir. Çalışma boyunca açık bankacılık, 
en temel hatlarıyla ödeme emri başlatma hizmeti ve hesap bilgileri sağlama hizmeti ile bu hizmetlerin 
sağlayıcıları üzerinden değerlendirilmektedir. 
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Preparation for Alibabas’ World: Open Banking Regulations 

  Abstract 

     Technological revolution, avalanche-growing financial technology (FinTech) companies, 
customers waiting for unlimited service, and regulations based on data sharing point to a new era in 
banking. The new era, open banking, provides an expansion of the scope of banking services offered 
in a wide geography from European Union countries to China, from the United States to South 
American countries. In the new period, it is aimed to provide more innovative, inclusive and practical 
services by sharing the authorized data of customers with FinTech companies. It is seen that the 
countries show significant differences and similarities in their open banking practices. In this 
descriptive study, the steps taken in the United Kingdom, where the concept was first implemented, 
and in Turkey, where the relevant legislation is still under preparation, together with the studies carried 
out by the regulatory institutions in the world's two largest economies, the United States of America 
and the People's Republic of China, are chronologically. Throughout the study, open banking is 
evaluated mainly through the payment initiation service and account information service and their 
providers. 
 
Keywords: Open Banking; Future of Banking; FinTech; PSD2. 
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Giriş 
 
Geleneksel anlamda bankacılık hizmetlerinin akıllı mobil cihazlar aracılığıyla 

sunulması finansal hizmetler sektöründe büyük yenilikleri beraberinde getirmiştir. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde (Çin) işletmeden işletmeye faaliyet göstermek üzere Alibaba’nın ve 
tüketiciden tüketiciye faaliyet göstermek üzere de Taobao’nun kurulması ticari hayatta bir 
devrimin yalnızca başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu sırada gelişme kaydeden internetin 
odağında dijital teknolojilerin (Blokzincir, Bulut Bilişim, Büyük Veri, İşlemci Gücü, Yapay 
Zekâ, 5G, Nesnelerin İnterneti) yoğun olarak kullanıldığı yeni finansal çözümlerin müşterilere 
ulaştığı bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Alibaba tarafından kurulan e-ticaret sitelerinden 
yapılan işlemlerin güvenilirliğini sağlamak ve ödeme komisyonlarının düşmesini sağlamak 
üzere 2004 yılında Alipay’in kurulması finansal teknolojilerin ticari hayata entegrasyonu adına 
milat olarak kabul edilmektedir. Alipay alıcı ile satıcı arasındaki güven boşluğunu doldurmaya 
ve işlem maliyetlerini düşürmeye yönelik iş planının başarılı olması sonucunda yalnızca e-
ticaret sitelerinde değil, çevrimdışı olarak marketlerde, taksilerde, fatura ödemelerinde 
kullanılan bir ödeme aracı olarak yaygınlaşmıştır.  

Ödeme aracı olarak büyük pazar kazanan Alipay ve çeşitli finansal hizmetlerin 
sunulmasını sağlamak üzere Ant Group’un 2014 yılında faaliyete geçmesiyle Alibaba 
finansal hizmet almak isteyen müşterilerine ödeme sistemlerinden varlık yönetimine, mikro 
finansman desteğinden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaya başlamıştır. 
2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla Ant Group tarafından sunulan ödeme hizmeti haricinde çeşitli 
finansal hizmetlerde yaklaşık 700 milyar USD tutarında işlem hacmine ulaşılırken toplam 
kullanıcı sayısı ise 1,5 milyar kişiye yaklaşmıştır (Alibaba Group 2020, s. 58). Ant Group’un 
bu başarısının sırrını sunduğu yenilikçi teknoloji kadar benimsediği stratejide aramak 
gerekmektedir. Finansal hizmetler sunan ve geçmişi çok eskiye dayanan, müşterilerince 
güvenilirliği yüksek olan şirketlerle rekabet etmektense onlara yüksek teknolojili platform 
sağlayan bir alt yapı sağlayıcı olmak yeni strateji olarak görülmektedir. 

Yenilikçi hizmetlerini yaygınlaştıran finansal teknoloji (FinTek) şirketlerinin büyük 
kazanımlar elde ettiği son on yıllık dönem, harcama alışkanlıklarından yatırım tercihlerine 
kadar müşterilere ait verilerin yeni hizmetlerin oluşturulması için önemini ortaya çıkarmıştır. 
Alibaba’nın Ant Group’unun örneğinde olduğu gibi müşteri verilerinden daha katma değerli 
hizmetlerin sunulabileceği düşüncesiyle ortaya çıkan açık bankacılık, müşterilerin onayı 
doğrultusunda bankalarda tutulan verilerinin bir düzenleyici tarafından veri toplamasına izin 
verilmiş olan üçüncü taraflarla paylaşılması anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği’nde (AB) 
2009 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri Yönergesi’nin (Payment Services 
Directive 1; PSD1) revizyonu olan ve 2019 yılında yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri 
Yönergesi 2 (Payment Services Directive, PSD2) ile açık bankacılığın regülatif altyapısı 
oluşturulmuştur. AB ülkeleri için bağlayıcı olan ancak AB coğrafyası dışında da kabul gören 
bir yaklaşım olan PSD2 ile faaliyet alanındaki tüm bankaların yetkilendirilmiş üçüncü taraf 
işletmeciler (Third Party Provider; TPP) ile müşteri izni doğrultusunda veri paylaşımı yapması 
zorunlu bir hâl almıştır. Bu doğrultuda henüz TPP’lerin sahip oldukları verileri bankalarla 
paylaşması adına bir zorunlulukları bulunmamaktadır. PSD2 düzenlemesiyle birlikte birçok 
ülkede açık bankacılık önemli bir tabana kavuşmuştur. Oluşan farkındalığın bir neticesi 
olarak da farklı ülkelerdeki düzenleyici kurumlar bu alanın üzerinde çalışma yapmaya ve 
kendi ülkelerindeki bankacılık sektörünü açık bankacılığa hazırlamaya başlamıştır. Zira açık 
bankacılığın tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Alibaba’nın finansal hizmet 
sunan iştiraki Ant Group gibi yeni şirketlerin ve Alipay gibi yeni uygulamaların hayata 
geçmesi muhtemeldir. Bu nedenle de birçok ülkede düzenleyici kuruluşlar açık bankacılık 
üzerine farklı yaklaşımları benimseyerek hem geleneksel bankacılık sisteminin yaşanacak 
olan yenilikten olumsuz etkilenmesini önlemeye hem de ülkedeki yenilikçilik ekosistemini 
desteklemeye çalışmaktadır. Bu çalışma, bu başlık altında Alibaba’nın gelişimi üzerinden 
seçilmiş ülkelerdeki açık bankacılığa ilişkin çalışmaları incelemektedir. Açık bankacılığın 
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yaygınlaşmasıyla birlikte Alibaba gibi şirketlerin yaygınlaşacağı beklentimizden hareketle 
Birleşik Krallık’taki, Türkiye’deki, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) ve Çin’deki açık 
bankacılık üzerine çalışmalar incelenmiştir. 

Literatür 

Avrupa Parlamentosu’nun PSD1’in revizyonu olan PSD2 ile tanımladığı açık 
bankacılık finansal hizmetler sunan tüm kuruluşların iş yapış biçimlerini değiştirmeye 
başlamıştır. Literatür adına henüz birkaç yıllık bir kavram olması nedeniyle açık bankacılık 
hakkında yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu ve var olan çalışmaların da kuruluşların 
uygulayabileceği stratejilerin üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Açık bankacılığa ilişkin 
değerlendirme ve şirket stratejilerinin incelendiği öncü çalışmalardan birinde Omarini (2018), 
finansal hizmetler sunmak üzere yeni oyuncuların dâhil olmasının, regülatörler tarafından 
bankacılık sektörüne rekabet ve dijitalleşme anlamında uygulanan baskının sektör adına 
tehditleri olduğu kadar fırsatları da barındırdığı görüşü paylaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
ulaşılan, FinTek’lerin açık bankacılık düzenlemeleri ile bankalarla birlikte çalışmaya 
başlamasının dijital altyapı ve hizmet sunumunda inovasyon sağlayarak yeni müşterileri 
finansal hizmet almaya çekeceği ve müşteri verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmet ve 
teklifler sunacağı varsayımı açık bankacılığın gelişiminin ülkelerin finansal hizmetler sektörü 
açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. Literatürde ülkelerin açık bankacılığa 
ilişkin düzenlemelerini ele alan çalışmaların olduğu görülmüştür. 

Zachariadis ve Özcan (2017) çalışmasında Birleşik Krallık ve AB’deki açık bankacılık 
uygulamalarını incelemiştir. Çalışmada Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılış sürecinin getirdiği 
belirsizlikle vakit kaybetmeksizin bankaların açık API sürecinin maliyetini göz ardı ederek 
üçüncü tarafları platformlarına entegre etmeye yoğunlaşmaları gerektiğini söylenmiştir. 

Broderick ve Palm (2018) çalışmalarında PSD2 düzenlemesinin İsveç’te uygulama 
stratejilerini inceleyerek İsveç’teki finansal hizmetler sunan kuruluşların mevcut regülasyona 
nasıl cevap verebileceği sorusuna cevap aramıştır. Benzer bir çalışmada Moen ve Helgoy 
(2018) açık bankacılık düzenlemelerinin barındırdığı ticari riskler üzerine eğilirken Norveç’te 
faaliyetlerini sürdüren finansal hizmetler sunan kuruluşların düzenlemeyle büyük risk altında 
kaldığına vurgu yapmıştır. 

BKM (2019) tarafından yapılan çalışmada genel hatlarıyla açık bankacılığın getirileri 
incelenerek seçilmiş ülkelerdeki durum ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye’deki mevcut 
çalışmalardan bahsedilerek nasıl bir açık bankacılık ekosisteminin Türkiye’de kurulması 
gerektiğiyle ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Sivathanu (2019) Hindistan’daki durumu ele alan çalışmasında müşterilerin açık 
bankacılık uygulamalarının maliyetleri düşürücü etkisi sebebiyle verimliliği artıracağı 
görüşünde birleştiği ancak ciddi güvenlik kaygıları barındırdığı sonucuna ulaşmıştır. Hsieh 
(2019) açık veri, açık API ve açık ekosistem üçlemesiyle açıkladığı açık bankacılık 
kavramının Tayvan’daki gelişimini incelemiştir. Pandy (2020) çalışmasında açık bankacılık 
konusunda seçilmiş ülkelerdeki mevcut duruma değinerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
için çıkarımlarda bulunmuştur. Şahin ve Cantürk (2020) API teknolojisinin gelişimini ve 
Türkiye’deki açık bankacılık uygulamalarının hukuki altyapısını incelediği çalışmada farklı 
ülkelerin regülatif yaklaşımlarını da değerlendirmiştir. 

İngiltere 

Açık bankacılık alanında ilk adımların atıldığı AB’nin PSD2 düzenlemesiyle aynı 
dönemde, 2016 yılında, Birleşik Krallık’ta Rekabet ve Piyasa Otoritesi (Competition and 
Market Authority; CMA) tarafından bankacılık sistemindeki rekabet eksikliğinin konu edildiği 
bir rapor hazırlanmıştır. Raporda Birleşik Krallık’taki büyük bankaların yeni müşteriler 
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kazanmak için yenilikçi hizmetler oluşturmak zorunda kalmadığı, oluşturulan yenilikçi 
hizmetlerin pazar payı çok düşük olan bankalar tarafından hayata geçirildiği belirtilerek 
çözüm önerisi olarak açık bankacılık kavramının bankacılık sistemine hızlı bir şekilde 
entegrasyonunun sağlanması tavsiye edilmiştir (Competition and Market Authority 2016). 
Raporu takiben Açık Bankacılık Çalışma Grubu (Open Banking Working Group; OBWG) 
kurularak bu alandaki çalışmaların tek elden yürütülmesi amaçlanmıştır (Zachariadis ve 
Ozcan 2017, s. 13-14). Bu doğrultuda API’lerin açıklığa kavuşturulması adına teknik 
standartların belirlenmesi amacıyla faaliyet gösteren 9 bankanın (HSBC, Barclays, RBS, 
Santander, Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Danske Bank, Lloyds, Nationwide) CMA 
tarafından görevlendirilmesi sonucunda Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (Open Banking 
Implementation Entity; OBIE) kurulmuştur (Ramdani, Rothwell ve Boukrami 2020, s. 4). 

Ocak 2018’de Yolt ve Lloyds bankaları arasında hesap bilgilerinin aktarımının 
sağlanmasıyla birlikte açık bankacılık Birleşik Krallık’ta uygulanmaya başlamıştır. CMA 
tarafından görevlendirilen 9 büyük banka dışında 40 banka da kendi istekleriyle bu 
uygulamaya geçmiştir (BKM 2019, s. 22). Temmuz 2021 itibarıyla Finansal Yönetim Otoritesi 
(Financial Conduct Authority; FCA) tarafından lisanslanmış olan ve Birleşik Krallık’ta faaliyet 
gösteren 291 kuruluş açık bankacılığı uygulamaktadır (Open Banking 2021). Hindistan ve 
Avustralya gibi ülkeler de Birleşik Krallık ve AB’nin benimsediği düzenleyici yaklaşımı kabul 
etmiştir. Mayıs 2020 itibarıyla Hindistan, Hesap Birleştiricilik Çerçevesi (Account Aggregator 
Framework) yayınlamış ve Hindistan’ın bu adımından hemen sonra da Temmuz 2020’de 
Avustralya Müşteri Veri Hakları Kanunu (Consumer Data Rights Act) kapsamında açık 
bankacılığı uygulamaya başlamıştır. 

Türkiye 

AB’de ve Birleşik Krallık’ta açık bankacılık kavramına ilişkin adımların atılmasıyla 
birlikte Türkiye’de mevcut mevzuatın uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmaların 2019 yılı 
itibarıyla başladığı görülmektedir. Doğası gereği açık bankacılık ekosisteminin oluşumu, 
bankacılık sektöründen ödeme sistemlerine, bankalar harici finansal hizmetlerin sunumundan 
teknolojine sektörüne kadar geniş bir çerçevede yaşanmaktadır. 

Türkiye’de Kasım 2019’da kabul edilen ve Ocak 2020’de hayata geçmeye başlayan 
adımlarla birlikte Türkiye’de mevcut düzenlemelerin PSD2’ye uyumu tesis edilmeye 
başlamıştır. Bu doğrultuda Tablo 1, doğrudan bu çalışmanın ele aldığı anlamda ödeme ve 
hesap bilgileri ayağıyla açık bankacılığın Türkiye’deki mevcut durumuna ilişkin mevzuatı 
göstermektedir. Açık bankacılık tanımı geniş kapsamla ele alındığında şüphesiz ki tablonun 
5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ya da 
31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti 
Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” gibi 
çeşitli kanun ve düzenlemelerle genişletilmesi mümkündür. 

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 4. Bölümünün 12. Maddesinin 1. Fıkrasının 
sonuna yapılan eklemelerle ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme 
hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri 
başlatma hizmetinin ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme 
hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla 
ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda 
sunulması hizmetini ifade eden tanımlamalar yapılarak ödeme emri başlatma hizmeti 
(Payment Initiation Service; PISP) ve hesap bilgileri sağlama hizmeti (Account Initiation 
Service; AIS) tanımlanmıştır. Her ne kadar açık bankacılık yapılan bu düzenlemeden çok 
daha derinlikli bir alan olsa da, yapılan bu değişiklik ile ülkemizde kavrama dair mevzuat 
altyapısının oluşturulmasına yönelik ilk adım atılmıştır. İlgili kanunla yapılan değişikliklerle 
birlikte bu alanda faaliyet gösteren firmaların TCMB’den faaliyet izni alması gerekmekle 
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birlikte, bu alanda faaliyet gösteren oyuncu sayısının artmasıyla yeni kullanıcı deneyimlerinin 
yaşanması ve hem kullanıcılar hem de bu alanda hizmet gösteren şirketler lehine yeni 
açılımların sağlanması muhtemeldir. 

Tablo 1. Türkiye’de Açık Bankacılık Ekosistemi Üzerine Düzenlemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bununla birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ortak ihtiyaçlarının 
karşılanması, mesleğin gelişiminin sağlanması amacıyla ödeme kuruluşları ve elektronik 
para şirketlerinin üye olmasının zorunlu olacağı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para 
Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) kuruluşu da “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” 
kapsamında yaşanan diğer bir gelişme olmuştur. 

 2020 yılı itibarıyla Türkiye’deki mevzuatta açık bankacılıkla ilgili gelişmeler 
hızlanmıştır. Yürürlüğe giren “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan tanımlamalarda açık bankacılık; “Müşterilerin ya 
da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi 
yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini 
gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik 
dağıtım kanalı” olarak 3. Madde ile tanımlanmıştır. Elektronik bankacılık dağıtım 
kanallarından yürütülen işlemlerin tümünde zaten bankalar tarafından uygulanmakta olan en 
az iki bileşenli kimlik doğrulamada müşterilerin beyan edip kullandığı verilerin gizliliğinin 
sağlanmasını bankaların sorumluluğu hâline getirilmiştir. (Taştan ve Saruhan 2020, s. 14). 
İlgili mevzuatın güvenlikle ilgili olan çalışmaları incelendiğinde görülecektir ki, Türkiye’de 
faaliyet gösteren bankalar BDDK kaynaklı olarak son derece sıkı güvenlik tedbirlerini 
sunmakla görevlendirilmişlerdir. Yönetmelik ile 6493 Sayılı Kanun’da açık bankacılıkla ile ilgili 
çalışmaları yapma görevi TCMB’ye verilmesiyle birlikte konunun ödemeler alanına düşmeyen 
kısımları hakkında düzenlemelerin yapılması hususunda BDDK yetkili kılınmıştır. Yönetmelik 
kapsamında BDDK’nın TPP’lerin ve bankaların ödeme hizmetleri (AISP ve PISP) haricinde 
sundukları hizmet alanlarını regüle etmesi sorumluluğu oluşmuştur.  

TCMB tarafından hazırlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının 
Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri 
Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” 1 Aralık 2021’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ve Tebliğ ile 
daha önce yürürlükte olan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları 

Yıl Düzenleme Adı 

2013 
6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 

2019 
507 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Güvenli Mobil Ödeme ve E-belge 
Yönetim Sistemi Tebliği) 

2019 

7192 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

2020 
31069 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik 
Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

2021 
31676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 

2021 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin 
Tebliğ 

2021 
Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında 
Yönetmelik 
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ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ve  “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik 
Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” yürürlükten 
kaldırılmıştır. 1 Aralık 2021’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ ile PISP ve AISP sağlayacak 
olan şirketlerin iş yapış ve bilgi sistemlerine ilişkin düzenlemeler yapılarak faaliyetleri 
esnasında uymaları gereken kurallar ilan edilmiştir. Mevcut durumda faaliyet iznine sahip 
olan kuruluşlar için uyum adına konulan son tarih 1 Aralık 2022’dir. 

Yönetmelik ile müşterinin ödemelerde kullanılabilecek fonu ödeme aracını ihraç eden 
PISP kuruluşuna harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda fonun 
elektronik para olarak ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren fizikî veya fizikî 
varlığı bulunmayan ödeme aracını ifade edecek şekilde ön ödemeli araç kavramı 
tanımlanmıştır. Bu kavrama ilave olarak herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan 
ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması 
suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkânı bulunan veya bulunmayan 
şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen anonim ön ödemeli 
araç da tanımlanmıştır. Anonim ön ödemeli araç kullanımı Güven Damgası sahibi TPP’lerle 
yapılacak işlemlerle sınırlandırılmıştır. Yine Yönetmelik ile kuruluşların kredi vermesi ve kredi 
verdiği izlenimini yaratacak şekilde reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması ile 
taksitlendirme yapması yasaklanmıştır. Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşları 
(Operatörler) ödeme hizmetlerini abonelerin yazılı ya da çağrı merkezine bırakacağı onay 
haricinde ilk aşamada kapalı tutmakla yükümlü kılınmış ve ergin müşterilerin bu hizmeti 
kullanımı ancak yasal temsilcilerinin onayı şartına bağlanmıştır. Daha önce “Bankalarca 
Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin 
Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile bankalara getirilen dijital yöntemlerle müşteri edinimi 
imkânı Yönetmeliğin 37. Maddesi ile PISP ve AISP kuruluşlarına da tanınmaktadır.  

Aynı gün yürürlüğe giren Tebliğ ise kuruluşların bilgi sistemlerine ilişkin 
yükümlülüklerini düzenleyerek onlara şirket içi yönetişimden ağ sınıflandırmasına kadar 
geniş bir çerçevede yükümlülükler ve uyulması gereken kurallar tanımlamaktadır. Buna göre 
sunulan hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla ikincil sistemlere kullanıma 
hazır olacak şekilde erişilebildiği, personelin çalışmasına imkân tanıyacak ve birincil merkez 
ile aynı riskleri taşımayacak şekilde oluşturulmuş şekilde “İkincil Merkez ve Sistemleri” 
kurmak ve test etmek yükümlülüğü getirilmiştir. Yurt dışındaki kuruluşlarla yapılacak olan iş 
birliklerinde, kuruluşun TCMB’den izin alması ve sunulacak hizmetlerdeki taraflardan en az 
birisinin yurt dışında olması şartı bağlanmıştır. 

“Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında yetkili kılındığı ödemeler alanı haricinde kalan alan için BDDK, 29 Aralık 2021 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe gimiş olan “Dijital 
Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” ile servis 
modeli bankacılığa ilişkin ekosistemin ilk adımını atmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında dijital 
bankaların kuruluşu için asgari sermaye tutarı 1 milyar TL olarak belirlenmiştir. Servis Modeli 
Bankacılığı kavramının tanımının “arayüz sağlayıcıların sundukları arayüz yoluyla, 
müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan açık bankacılık servisleri aracılığıyla 
bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri hizmet 
modeli” olarak yapıldığı Yönetmelik, FinTek’ler tarafından banka, ödeme kuruluşu, elektronik 
para kuruluşu hizmetlerini sunduklarının izlenimini uyandıracak ifadelerin kullanılmasını 
yasaklamıştır. 

Gerek 11. Kalkınma Planı’nda verilen sorumluluk gerekse de 2020 yılı itibarıyla 
Türkiye’de açık bankacılık konusunda atılan adımlar ile bu alanda ticari farkındalık oluşmaya 
başlamıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların dışarıya açtıkları API sayılarında gözle 
görülür artış yaşanmıştır. Açık bankacılık çözümleri hazırlayan BirAPI isimli FinTek’in 
verilerinden hazırlanan Tablo 1’de gösterildiği üzere açık bankacılıkla ilgili Türkiye’deki ilk 
düzenlemelerin gündeme geldiği Eylül 2019’dan Temmuz 2021’e 23 ayda yüzde 108 artış 
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yaşanmıştır. Aynı dönemde API’lerini açan banka sayısı 8’den 10’a yükselmiştir. 2021 yılının 
ilk yedi ayında yüzde 27 artış görülmektedir.  

Tablo 1. Türkiye’de Açılan API Sayıları (BirAPI 2021) 

                     
Tarih                  
Bankalar 

 
Eylül 
2019 

 
Şubat 
2020 

 
Mayıs 
2020 

 
Ağustos 
2020 

 
Aralık 
2020 

 
Şubat 
2021 

 
Temmuz 
2021 

Banka 1 9 9 9 9 10 13 13 

Banka 2 29 33 34 36 36 49 64 

Banka 3 203 271 338 372 398 433 483 

Banka 4 3 3 4 9 9 14 16 

Banka 5 75 75 78 79 81 86 86 

Banka 6 0 0 3 5 9 17 20 

Banka 7 31 32 32 32 37 41 46 

Banka 8 8 22 22 22 29 29 67 

Banka 9 56 56 56 56 56 56 56 

Banka 10 0 0 0 0 10 11 11 

Toplam 414 501 576 620 675 749 862 

 

Yeni düzenlemelerin gerçekleşmesinin beklendiği 2021 yılının ikinci yarısı içerisinde 
açılan API sayısının hızla artması ve finansal hizmet sağlayan kuruluşların API’ların 
açılmasının sunduğu ticari fırsatları daha iyi kavramasıyla da 2022 ya da 2023 yılı itibarıyla 
açık bankacılığın bankalar adına bir zorunluluk olarak hayata geçirilmesi beklenmektedir. Bu 
alanda atılacak adımların gecikmeksizin AB mevzuatına uygun şekilde hayata geçirilmesi, 
Türk ekonomisinin lokomotifi olan bankacılık sisteminin rekabetçiliğinin, verimliliğinin ve 
yenilikçiliğinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir (Uşaklı 2021, s. 66-68). 

Açık bankacılık konusunda AB ve Birleşik Krallık’ın izlediği düzenleyici strateji kadar 
diğer büyük ekonomiler tarafından uygulanan alternatif stratejiler de mevcuttur. ABD’de 
yapılan çalışmalar henüz regülasyona dönüşmekten son derece uzak olsa da bazı 
bankaların kendi inisiyatifleriyle ve farklı kurumların çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 
standartlar neticesinde API’lerini açtıkları görülmektedir (Pandy 2020, s. 5-6).  

ABD  

2017 yılında Müşteri Koruma Prensipleri: Müşteri Onaylı Finansal Veri Paylaşımı ve 
Toplanması (Consumer Protection Principles: Consumer Authorized Financial Data Sharing 
and Aggregation) kapsamında verilerin üzerinde müşterinin kontrolünün sağlanması 
önerilmiştir. Hazine Bakanlığı’nın ifadesiyle bağlayıcı olmayan ancak yönlendirici olarak 
atılan adımlar neticesinde 2018 yılında 20 olan ABD’de açık bankacılığı kullanan finansal 
hizmet sunan kuruluş sayısının 2021 yılı itibarıyla 200’ün üzerine çıkması beklenmektedir 
(Pandy 2021, 3-4). Sektörün geleceğini ifade eden açık bankacılığın yaşanan Covid-19 
salgını ile ivme kazanması olasıdır. Aktif banka sayısının yüksek olduğu ülkede açık 
bankacılıkla ilgili çalışmalar farklı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar 
içerisinde en geniş kapsayıcılığa ulaşanlar Takas Merkezi (National Automated Clearing 
House; NACHA) ve Finansal Bilgi Paylaşımı ve Analizi Merkezi (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center; FS-ISAC) ile FS-ISAC’ın yan kuruluşu olan 
Finansal Veri Paylaşımı Kurumu (The Financial Data Exchange; FDX) kurumları tarafından 
yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar bankalar için bağlayıcı olmamakla birlikte öneri niteliği 
taşıması nedeniyle farklı banka grupları tarafından benimsenmekte ya da 
benimsenmemektedir. 
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PSD2 ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Requirement; 
GDPR) gibi düzenlemeler AB ülkeleri için bağlayıcı olsalar da etkileri dünya çapına yayılarak 
devam etmektedir. Açık bankacılık standartların ilişkin çalışmasında FS-ISAC PSD2 
düzenlemesine paralel bir şekilde, AB ile bankacılık işlemi yapan ABD’de faaliyet gösteren 
bankaların veri paylaşımında uygulayabileceği standart paketini 2018 yılında belirlemiştir 
(Uşaklı 2021, 89-90). Finansal hizmet sağlayan büyük kuruluşlar ve FinTek’ler arasında API 
standartlarının ve veri paylaşımına dair konuların belirlenmesi amacıyla FS-ISAC ile birlikte 
çalışma yürüten FDX, geniş çaplı uyumun sağlanması adına büyük yol katetmiştir (Pandy 
2020, 6). FDX çalışmasında müşteri onayının alınması, verinin paylaşılması ve API’lerin 
izlenmesiyle ilgili önerilerini de yayımlamıştır. FDX ve NACHA tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalarda bankalara API’lerini veri dağıtım süreçlerinde aktif olarak kullanmaları ve 
mümkün olan en yüksek standardizasyonun sağlanması önerisinde bulunulmuştur (Şahin ve 
Cantürk 2020, 171). 2019 yılında NACHA tarafından ilan edilen AFINIS isimli çalışma 
grubunun oluşturduğu çalışma çerçevesinde finansal kurumlar ve FinTek’ler arasındaki 
müşteri verisi paylaşımının hukuki çerçevesine dair standardizasyon önerileri ortaya çıkmıştır 
(Trustly 2021). Çalışma ile NACHA üyesi olan kuruluşların hepsinin ayrı ayrı veri paylaşımı 
konusunda birbirleriyle görüşme ve anlaşma yapmasının önüne geçilmiştir. Finansal 
kurumlarla FinTek’lerin şeffaflık, müşteri kontrolü, güvenlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri 
doğrultusundaki tüketiciyi koruma düzenlemeleri çerçevesinde iş birliği yapmalarının 
mümkün kılınmasına yönelik adım atılmıştır.  

ABD’de büyük teknoloji şirketleri açık bankacılık için itici güç oluşturarak dijital 
hizmetleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadır. 2017 yılında Wells 
Fargo Intuit ile veri paylaşım anlaşması imzalayarak müşterilerine sahip oldukları veriler 
üzerinde daha fazla kontrol vermeye başlamıştır. Afinis grubunun üyelerinden JP Morgan’ın 
veri analitiği platformu Envestnet Yodlee ile yaptığı anlaşma neticesinde banka müşterilerine 
ait verilerin sahibi olan müşterilerin onayı neticesinde ABD genelinde 1.200’ün üzerinde 
FinTek’in uygulamalarıyla paylaşılabilmesine imkân tanınmıştır. NACHA’nın yayımladığı 
modelin yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür iş birliklerinde bulunan tarafların API’lerini birbirlerine 
açmaları sırasında uzun süren görüşmelere gerek kalmaksızın iş birliklerinin kurulabilmesi 
beklenmektedir (Machin 2019).  

Hiç şüphe yok ki, ABD’de de açık bankacılık, finansal hizmetlerin sunumundaki dijital 
dönüşümün bir katalizörü olacaktır. Oracle tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen bir 
çalışmada ABD’deki müşterilerin yüzde 69’unun tüm finansal hizmetlerin dijital teknolojiler 
aracılığıyla sunulması gerektiğine inandığını ve yüzde 30’unun da yeni nesil dijital bankalara 
ya da FinTek’lere müşteri verilerini açmaya hazır olduklarını ortaya koymuştur. Deloitte 
tarafından yapılan çalışmada ise ABD’deki müşterilerin açık bankacılık konseptini 
kullanmaya hazır olduklarını göstermektedir. Çalışmada tüm yaş gruplarından yüzde 20’lik 
kesim açık bankacılığı önemli bir gelişme olarak bulurken bu oran Y kuşağında yüzde 39’a 
yükselmektedir (Pandy 2021, s. 8). Aynı çalışma bankaların açık bankacılığı seçici şekilde 
uygulamasının, daha uygun olacağı iddiasında bulunurken, bankalara henüz hiçbir şekilde 
açık bankacılık uygulamayan bankalara karşı mukayeseli üstünlük sağlayabilecekleri bir araç 
olarak açık bankacılığı önermektedir (Deloite 2017, s. 9).  

Çin 

Dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında yer alan Çin’de ise hem AB/Birleşik 
Krallık hem de ABD uygulamasıyla ortak özellikleri bulunan bir strateji uygulanmaktadır. 
Müşterilerin uygulamalara adaptasyonunun yüksekliği ve inovasyon ortamının gelişmişliği 
sebebiyle Birleşik Krallık ile sıklıkla karşılaştırılan Çin, ilgili alandaki regülasyonların hafifliği 
ile Birleşik Krallık’tan ayrışmaktadır. Süper uygulamaların (Alipay ve Wechat) ve dijital 
ekosistemin hızla geliştiği Çin inovasyonun önündeki engelleri kaldırmaya yönelik olarak 
adımlar atarken bir yandan da devletin (ya da devlet destekli şirketlerin) ekonomi üzerindeki 
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gücünün azalmamasına çalışmaktadır. Çin’de şu an açık bankacılıkla ilgili atılan adımlar 
PSD2 örneğinde olduğu gibi bir zorunluluk olarak yürütülmemektedir.  

Çalışmalar fazlaca kullanıcıya sahip olan Tencent ve Alibaba gibi firmaların ödeme 
hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapmasıyla hızlanmıştır (EPA 2020, s. 10-11). Çin’de hızlanan 
çalışmaların hükümetin belirlediği düzenleme ya da standartların yokluğunda, devlet ortaklığı 
bulunan büyük teknoloji şirketlerinin öncülüğünde ilerlemektedir. Özellikle Alibaba ve 
Tencent’in başını çektiği finansal hizmetler sunan kuruluşlar ve teknoloji firmaları düzenleyici 
yönlendirmelerin yokluğunda kuruluşların inisiyatifiyle veri paylaşım altyapısını oluşturmaya 
çalışmaktadır (Uşaklı 2021, 91). Ulusal Internet Finans Kurumu (National Internet Finance 
Association; NIFA) verilerine göre ülkedeki ticari bankaların yüzde 65’i 2020 yılı itibarıyla 
finansal hizmetler sunan diğer kuruluşlarla iş birliği yapılan platform hazırlıklarını yaparak 
paylaşımı ve açıklığı öne çıkaran ekosistemin oluşması için çalışmaktadır (Chen 2020, s. 3).  

Henüz açık bankacılık uygulamaları Çin’de erken dönemlerini yaşamasına karşın 
çeşitli şirketler tarafından yapılan çalışmalarda müşterilerin daha iyi hizmet almak adına 
verilerinin diğer şirketlerle paylaşılmasını desteklediği sonucuna ulaşılmıştır (Srinivas, Jain ve 
Schopes 2019, s. 29). Xin yaptığı çalışmada Çinli müşterilerin yüzde 49’unun açık 
bankacılığın kendilerine olumlu getirileri olacağı görüşünden hareket ederek bunu 
desteklediği söylenmiştir. API standartlarının ve veri güvenliği ilkelerinin belirlenmesiyle ilgili 
önemli bir adım atan Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası (People’s Bank of China; PBOC) 
Şubat 2020’de güvenlik standartlarını duyurarak açık bankacılığın Çin’de hiçbir kurala tâbi 
olmadan uygulanmasının önüne geçmiştir (Chen 2020, s. 3-5). 

İlerleyen günlerde Çin’deki düzenleyicilerin açık bankacılık konusunda daha detaylı 
yol haritası hazırlaması beklenmektedir. Bu hazırlığın kamuoyuyla paylaşılması üzerine Çinli 
şirketlerin 2000’li yılların başında banknot ve kredi kartının yerine mobil ödeme sistemlerini 
gündelik hayata entegre etmesi örneğinde olduğu gibi 2020’li yılların başında da açık 
bankacılık alanındaki uygulamalara da hızlıca adapte olacaklarını beklemek abartı 
olmayacaktır.  

Sonuç 

Bugün atılan adımlarla sektörün geleceğine işaret eden açık bankacılığı farklı 
stratejilerle uygulayan ülkeler bulunmaktadır. Ekosistemin verimli işlemesi için yapılan 
çalışmalarda ülkelerin düzenleyici otoriteleri farklı yaklaşımların benimsendiği görülmüştür. 
Bu çalışmada dünyanın en büyük ekonomilerinde ve Türkiye’deki düzenleyicilerin açık 
bankacılığa yaklaşım stratejileri incelenmiştir. Yapılan incelemede Birleşik Krallık’ta 
AB’dekine benzer bir şekilde katı regülasyonun uygulandığı, Türkiye’de yakın ticari ilişkide 
bulunduğu Birleşik Krallık ve AB’dekine paralel şekilde düzenlemelerin hayata geçirilmesine 
yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ve yeni mevzuatın tanımlanması anlamında hareketli 
geçen 2021 yılı sonrasında 2022 yılı ile birlikte bu çalışmaların tamamlanmasına dair 
beklentilerin olduğu görülmüştür. İki büyük ekonomi olan ABD ve Çin örneklerinde ise farklı 
birer yaklaşımın geliştirildiği; ABD’de son 5 yılda yapılan çalışmalarla uyumun gönüllülük 
esasıyla sürdürüldüğü ancak bu durumun zaman içerisinde çok başlılık oluşturabileceği ve 
Çin’de ise henüz yapılan çalışmalarla çok hafif standardizasyonun sağlanması nedeniyle 
düzenleyicinin etkisinin eksik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birçok ülke tarafından PSD2 ile 
ya da muadili bir düzenlemeyle uygulanmaya başlanan açık bankacılık uygulamalarına 
ağırlık veren kuruluşların, müşterilerden verilerini işleme ve paylaşmaya dair alacakları 
izinlerle diğer bankalara göre farklılaştırılmış hizmet sunmaları müşterilerin ve ekosistemin 
yararına olacaktır.  
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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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