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Bankacılar Dergisi Hakkında  
Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık 
konularında ve bu konularla  ilgili alanlarda 
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir 
dergidir. Bankacılar, akademisyenler, 
araştırmacılar, uygulamada yer alan 
profesyoneller ve politika yapıcıları arasındaki 
bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık 
mesleğinin geliştirilmesine ve literatüre katkıda 
bulunmayı amaçlar.  
 
 

Yılda dört kez sadece elektronik ortamda 
yayımlanır. Üç ana bölümden oluşur. Birinci 
bölümde, hakemler tarafından değerlendirilen, 
yayımlanması uygun görülen makalelere, ikinci 
bölümde konferans bildirisi ve konuşma 
metinlerine, üçüncü bölümde ise bankacılık 
uygulamalarına ilişkin özel araştırma yazılarına 
ve çevirilere yer verilir. 
 
Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış 
olması ve değerlendirme süreci içerisinde 
başka bir yerde yayınlama girişiminde 
bulunulmaması gerekir.  
 
Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgili 
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazım 
kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri 
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin 
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. 
Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve 
biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya 
bunların yapılması yazardan istenebilir. 
 
Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta 
(tbb@tbb.org.tr) olarak  gönderilebilir. 
 
Yayımlanması kabul edilen makalelerin 
elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir. 
Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri 
gönderilmez.  
 

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen karar 
uyarınca Bankacılar Dergisi’nin 2022 yılından 
itibaren dizinlenmeyeceği, ULAKBİM TR Dizin 
tarafından 2023 yılı için gerekli süreçler 
sonucunda ayrıca değerlendirme yapılacağı 
belirtilmiştir.  
 

Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, 
Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini 
yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. 
Yazılardan  kaynak göstererek alıntı yapılabilir.
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 65. Genel Kurulu 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 30 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 65. Genel 
Kurul Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar: 

 
Sayın Bakanım, Değerli Başkanlarım, Kıymetli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, 
Medyamızın Değerli Temsilcileri; Türkiye Bankalar Birliği’nin 65’inci Genel Kurul Toplantısına 
hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Bankalar Birliği ve Şahsım adına saygıyla selamlıyor, 
teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyorum.  
 
Sayın Bakanım, müsaadelerinizle, konuşmamda küresel ekonomide, ülkemizde ve 
bankacılıkta yakın dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek istiyorum. 
 
Dünya ekonomisinde 2021 yılında güçlü bir toparlanma oldu. Çok sayıda ülkede yüksek 
hızda ve istihdam artışı sağlayan büyüme gerçekleşti. Kriz sonrasındaki en yüksek büyüme 
hızına ulaşıldı. Uluslararası ticaret hacmi arttı. 
 
Maliye ve para politikasında karma bir yaklaşımla, geliri ve talebi destekleyici politikalar ve 
düşük fonlama faizi toparlanmayı hızlandırdı, talebin yeniden artmasını sağladı.  
 
Ancak, arz aynı ölçüde harekete geçirilemedi. Stoklar azaldı ve pandemi dönemindeki 
kapanmadan dolayı üretim aksadı, geleneksel tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Enerji, 
emtia ve gıda ürünlerinde enflasyon yukarı yönde seyretti. 
 
Buna rağmen, 2022 yılına, beklentilerin iyileştiği ve büyüme tahminlerinin yüksek kaldığı bir 
ortamda girildi. Ne var ki, kuzeyimizde yaşanan sıcak savaş yeni bir arz şokunu getirdi.  
 
Beklentiler yeniden bozuldu, öngörülebilirlik azaldı, dalgalı ortamda riskler yükseldi. Para ve 
sermaye piyasalarındaki dalgalanmanın frekansı arttı. Sermaye hareketlerinin gelişmiş 
ülkelere yönelimi hızlandı.  
 
Pandemi döneminde başlayan talep ve arz dengesizliğinin savaş nedeniyle daha da 
bozulmasından dolayı enflasyon üzerindeki baskılar arttı. Enerji ve gıda ihracatçısı iki ülke 
arasındaki savaş özellikle, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın hızlanmasına; baskının bu 
kaynakları yoğun kullanan ülkelere ve sektörlere doğru yayılmasına neden oldu. Enflasyon 
gelişmekte olan ülkelerde 1993 yılından, gelişmiş ülkelerde ise 1983 yılından sonraki en 
yüksek düzeyine çıktı.  
 
Enflasyon güveni aşağıya çekiyor, büyümeyi yavaşlatıyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından 
yapılan son değerlendirmelere göre; savaşın, küresel toparlanmayı yavaşlatması ve dünyada 
hedeflenen enflasyona ulaşılmasının beklenenden daha uzun süreceği öngörülmektedir.  
 
Ekonomi politikalarında enflasyonla mücadele ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi 
arasında öncelikler belirlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun hedeflerin üzerinde olduğu bir 
dönemde, yeni bir olumsuz arz şoku ile karşı karşıya kalan ülkeler para politikalarında, 
büyümeyi ve istihdamı desteklemek ile orta vadeli enflasyonu kontrol etmek arasında zor bir 
denge yakalamaya çalışıyorlar. 
 
Uluslararası likiditenin yüksek kalmaya devam etmesi beklense de borçlanma maliyetinin 
artacağı yönündeki sinyaller ve beklentiler güçleniyor.   
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Özetle, küresel ekonomide zor bir dönemden geçiyoruz.  
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 
 
Konuşmamın bu bölümünde ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirmek isterim. Piyasa 
mekanizmasının işlediği, dışa açık, serbest kambiyo rejiminin olduğu; Dünya, Avrupa Birliği 
ve bölgesi ile güçlü ilişkileri olan, yükselen bir piyasa ekonomimiz var. Doğal olarak, küresel 
gelişmelerden iki yönlü etkileniyoruz. Uluslararası piyasalardaki iyileşme yeni fırsatlar 
oluştururken, risklerin büyüdüğü dönemlerde bunların yayılması da hızlı oluyor.  
 
• Küresel yavaşlama ihracata,  
• enerji ve emtia fiyatlarındaki artış ithalata,  
• jeopolitik gelişmeler ve seyahat kısıtlamaları turizm gelirlerine,  
• yaptırımlar bölgesel ticarete,  
• uluslararası para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sermaye hareketlerine yansıyor.  
 
Yakın dönemde, küresel ve jeopolitik nedenlerle yaşanan şokları doğru yönettiğimizi ve 
zorluklarla baş edebildiğimizi düşünüyoruz.  
 
Üretimde çarkların dönmesi amacıyla yapılan kamu desteklerinin faydalı olduğunu gördük. 
Uygulamanın kamu kesimi üzerine getirdiği yüklerin de farkındayız.  
 
Buna rağmen, ülkemizde borçluluk oranları gerek hane halkında gerekse kamu ve özel 
sektörde, gelişmekte ve gelişmiş ülkeler ortalamasının gerisindedir. Büyümeyi 
sürdürebildiğimiz ölçüde, kamu kesimi açığının ve kamu kesimi borç stokunun yönetilebilir 
düzeyde olacağına inanıyoruz.  
 
Üretimimiz, üretim kapasitemiz, ihracatımız, gelirimiz ve istihdamımız artıyor. 2021 yılında 
yüzde 11 ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi olduk.  
 
Orta Vadeli Plan, yüzde 5 ile uzun dönem ortalamalara yakın bir büyüme öngörüyor. Özel 
sektörün ve dış talebin büyümeye olan katkısı dengeli bir seyir izliyor. Küresel tedarik 
zincirinde yaşanan darboğazların aşılmasında ülkemiz önemli bir rol üstlenmeye başladı.  
 
Yeni fırsatları ülkemizin çıkarları doğrultusunda değerlendirebilmek için üretim kapasitemizin 
arttırılması daha önemli hale geldi. Risklerin azalmasının ülkemiz için yeni fırsatlar 
doğuracağına inanıyoruz.  
 
Ekonomi programında öngörüldüğü gibi, enflasyonun düşürülmesi, kamu kesimi borçlanma 
gereğinin ve borç stokunun yönetilebilir düzeyde tutulması, yurtiçi tasarruf ve yatırım 
dengesinin sürdürülebilir olması, üretimi, yatırımı ve cari açığı azaltacak hamlelere öncelik 
veren politikaların devamlılığı makro ekonomik dengenin güçlü kalmasını destekleyecektir.  
Bu sayede;  
 
• istikrarlı bir büyüme için gerekli faaliyet ortamı oluşturulabilecek,  
• piyasalar daha etkin çalışacak,  
• özel sektörün faaliyetleri için daha fazla kaynak imkanı olacak,  
• döviz arz ve talep dengesi daha sağlıklı olarak kurulabilecek,  
• kaynaklar mümkün olan en verimli şekilde kullanılacak,  
• döviz rezervlerimiz güçlenecek,  
• finansal sektörümüz büyüyecek  
• bankaların ekonomik faaliyetin finansmanına olan katkısı da artacaktır.  
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İmkanlarımız ve tecrübemiz sayesinde performansımızın iyileşerek devam edeceğine 
inanıyoruz.  
 
Küresel bazda ve ülkemizdeki gelişmeler çerçevesinde bankacılık sektörümüzü de 
değerlendirmek isterim. Bankacılık sektörü olarak çalışmalarımıza ve hedeflerimize 
büyümekte olan ekonomimiz ve geleceğe olan olumlu beklentilerimiz rehberlik etmektedir.   
 
Yatırımlarımızla bilançomuzu büyütmeye devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi ülkemizin ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getiriyoruz. Dünya kalitesinde ürün ve hizmet 
sunmanın gerektirdiği güçlü rekabet ortamını yaşıyoruz. Sistem alt yapılarımızı güncel 
teknoloji ile yeniliyor, verimlilik artışına önem veriyoruz. Dijital uygulamalar sayesinde finansal 
sisteme erişimi arttırmaya ve kapsama alanını genişletmeye devam ediyoruz.  
 
2022 Mart itibariyle, bilançomuz 10 trilyon TL’yi aştı.   
 
Bilançonun milli gelire oranı yüzde 120’nin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke 
ortalaması olan yüzde 110’un üzerindeyiz.  
 
Nisan 2022 itibariyle, krediler 5,6 trilyon TL, menkul kıymetler portföyü ise 1,7 trilyon TL, 
seviyesindedir. Bilançomuzun yüzde 70’i kamuya ve diğer müşterilerimize kredi olarak, 
doğrudan ekonomik faaliyetin finansmanında kullandırılmıştır. 
 
Krediler hep ulaşılabilir oldu. 2022 Nisan itibariyle, 12 aylık dönemde krediler yüzde 48 arttı.  
 
Kredilerin milli gelire oranı yüzde 66’dır.  
 
Krediler müşteri grupları ve sektörel olarak geniş bir dağılım göstermektedir. 
 
Ticari kredilerin payı yüzde 81, bireysel kredilerin payı yüzde 19’dur. KOBİ’lerin toplam 
krediler içindeki payı yüzde 24 oranında paya sahiptir. Ticari kredilerin payı 2021 üçüncü 
çeyreğinden beri 4 puan arttı. Kaynaklar daha fazla reel sektörün kullanımına yönlendirildi. 
 
İlk çeyrek sonunda, ticari krediler içinde en büyük pay yüzde 28 ile imalat sanayindedir. 
İmalat sanayinin payı son iki yılda 2 puan arttı. Üretimin, ihracatın ve istihdamın belkemiğini 
oluşturan çok sayıdaki sektöre kullandırılan kredilerin payının arttırılmasının öneminin 
farkındayız. 
 
Ticari krediler içerisinde, ticaret sektörü yüzde 16, inşaat yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 
paya sahiptir. Stratejik önemi daha iyi anlaşılan turizm ve tarım sektörüne kullandırılan 
kredilerin arttırılmasında daha yoğun bir rekabet vardır.  
 
Kredilerimiz büyürken riskler makul ölçülerde seyretti. Olağanüstü dönemlerde alınan ve 
esneklik sağlayan düzenlemelerin yeniden uluslararası standartlara yaklaştırıldığı dikkate 
alınırsa bu gelişme çok daha değerlidir.  
 
Banka müşteri ilişkisinin uzun dönemli ve sağlam temelli olması, başarılı müşteri yönetimi, 
büyümenin sürdürülmesi, bankalarımızın risk yönetimindeki tecrübesi sayesinde kredi riskleri 
yönetilebilir düzeyde kalmıştır.  
 
2022 Nisan itibariyle, tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,8’dir. Bu oran ticari kredilerde 
yüzde 2,9, bireysel kredilerde ise yüzde 2,5’dur.  
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Tahsili gecikmiş alacaklar ve muhtemel riskler için yüksek oranda özel karşılık ve genel 
karşılık ayrılmıştır. Sorunlu krediler için ayrılan özel karşılık oranı yüzde 80, ikinci grupta olan 
krediler için ayrılan genel karşılık oranı yüzde 22 düzeyindedir. 
 
Yeniden yapılandırılan krediler 2021 yılsonunda 320 milyar TL seviyesinde olup toplam 
krediler içindeki payı yüzde 6,5 düzeyindedir.  İkinci gruptaki kredilerin toplam içindeki payı 
yüzde 11’dir.  
 
Kredilerin finansmanında yüksek oranda mevduat kullanılmıştır. İlk dört ay sonunda kredi-
mevduat oranı yüzde 92’dir. Bilançonun üçte ikisi mevduat ile fonlanmaktadır. Mevduatın milli 
gelire oranı ise yüzde 71’dir. Kur korumalı mevduata geçişin etkisiyle TL mevduatın toplam 
mevduat içindeki payı artmış, TL likidite iyileşmiştir. 
 
Yabancı paradan dönüşüm ile sağlanan TL kaynakların bir bölümü ile Merkez Bankası’ndan 
kullanılan kaynaklar azaltılmıştır. Yıl sonuna göre, açık piyasa işlemlerinden ve swap 
işlemlerinden sağlanan TL finansman azalmıştır.  
 
Yurtdışı bankalardan sendikasyon veya menkul kıymet ihracı yoluyla sağlanan borçlanmada 
sınırlı da olsa azalma vardır. Bunun ana nedeni yabancı para kredi talebinin gerilemesidir. 
 
Bankacılık sektörünün temel performans kriterlerinden bir tanesi olan likidite yeterlilik oranı 
yüzde 153 ile oldukça yeterli bir düzeydedir.  
 
Diğer önemli kriter olan sermaye yeterliliği de yüzde 20,4 ile makul ve kredi büyümesini 
destekleyecek seviyededir.  
 
Düzenlemelerde uluslararası standartlara yönelik normalleşme adımları ile makro ihtiyati 
önlemler nedeniyle sermaye yeterliliği oranında bir miktar düşüş beklense de oranın, en 
düşük gereklilik olan yüzde 12’nin üzerinde kalacaktır.  
 
Bu yıl net karın özkaynaklara olan katkısında bir iyileşme görülmektedir. İlk üç ayda net kar 
yüksek bir hızda artmıştır. Bunda, enflasyona endeksli menkul kıymetler, fonlama maliyetinin 
düşmesi, aktiflerin vadesinin kaynaklardan daha uzun olması, faiz getirili aktiflerin ve 
büyümeye bağlı olarak finansal hizmetlere olan talebin artması etkili olmuştur. 
 
Özkaynak karlılığı, enflasyonun gerisinde olmakla birlikte, Devlet iç borçlanma senetleri 
getirisini yakalamıştır.  
 
• Bankacılık sektörünün ekonomik faaliyete olan desteğini sürdürülebilmesi  
• risklerin doğru yönetilmesi,  
• dış finansman sağlanması,  
• uluslararası rekabet gücünün arttırılması,  
 
amacıyla özkaynakların güçlendirilmesine önem veriyor ve hassasiyet gösteriyoruz.    
 
Özkaynaklarımızı, dijital uygulamaları yaygınlaştırarak, hızlı, kolay ve ekonomik hizmet 
sunmaya, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yeni yatırımlarda da kullanıyoruz.  
 
Dijital dünyayı yakından takip ediyor, yenilikleri kendi faaliyetlerimize hızla uyguluyoruz.  
 
Dijital dönüşümün, bankaların rekabet gücüne ve pazar paylarına doğrudan etki edeceğinin 
bilincinde olarak, altyapımızı geleceğin bankacılık sisteminin öngöreceği her türlü değişime 
ayak uydurabilecek şekilde geliştiriyoruz.  
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Finansal sisteme daha geniş bir katılım sağlanıyor. Bu sayede bankalarımız her yaş ve 
coğrafyadaki müşteriye ulaşabilme şansına kavuşuyor.  
 
Bir yatırımcımızın ilk dijital bankacılık kurulması başvurusunun kabul edilmesini çok olumlu 
değerlendiriyoruz. 
 
Dijital alandaki çalışmalarımız sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat eylem planını da 
destekliyor. Sektörümüz çevre ve iklim risklerinin doğru yönetilmesine ve azaltılmasına katkı 
veriyor.  
 
BDDK’mız işbirliği içinde, düzenlemeleri ve uluslararası standartları yakından takip ediyor, 
entegre bir çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim anlayışı ile çalışmalar yapıyoruz.  
 
Bu alanda, özel önem verdiğimiz bir konu da enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın 
azaltılması ve çevresel zararların en aza indirilmesidir. Bu amaçlara yönelik özel kredi 
kuralları ve kredi ürünleri hayata geçirilmektedir.   
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 
 
Sonuç olarak;  
 
Yakın dönemdeki gelişmelerin, uzun dönemli bir bakışla uluslararası bazı önemli kararların 
alınmasına zemin hazırladığını düşünüyoruz. Her ülke enerjide, emtiada ve tarımda daha 
sağlam tedarikçi ilişkisi arayışındadır. Özellikle gıdada dışa bağımlılığı azaltacak bir yaklaşım 
içindedir. Ülkemiz bölgesinde ve uluslararası arenada potansiyeli yüksek, pozitif ayrışan 
güvenilir ve istikrarlı bir ortaktır.  
 
Yurtdışında yerleşik yatırımcılar ülkemizde iş yapmaktan memnun olduklarını dile getiriyorlar. 
Potansiyel yatırımcıların radarında da ülkemizin olduğunu, gelişmeleri çok yakından 
değerlendirdiklerini biliyoruz. 
 
Ülkemiz; yeterli iç piyasamız, genç nüfusumuz, yaygın ihracat pazarımız, büyüme 
potansiyelimiz, geniş bir yelpazeye yayılan kaliteli üretim ve hizmet kapasitemiz, dinamik 
girişimcilerimiz ile ilgi çekmeyi hak ediyor.  
 
Yenilenmekte olan alt yapı ve teknoloji yatırımları, yatırım ortamını iyileştiren ve iş yapma 
kolaylığını arttıran düzenleme ve uygulamalar, istihdam, tasarruf ve döviz geliri artışı 
sağlayan faaliyetleri önceleyen maliye politikası yaklaşımının hem yerli hem yurtdışı 
yatırımcıların iştahını olumlu etkilediği gözlemliyoruz.  
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulumuz ile ticaret ve sanayi odalarımız işbirliğinde iş 
insanlarımız ile farklı illerde yaptığımız toplantılarda illerde yeni organize sanayi bölgelerinin 
kurulmakta ve teknolojilerinin yenilenmekte olduğunu, yeni ve kapasite arttırma yatırımlarının 
hızlandığını gördük. Hem bu gelişmelerden hem de kredilerin doğru alanlarda 
kullanılmasında dolayı memnuniyet duyuyoruz. 
 
Bu nedenlerle, zorluklara rağmen, dünyada ve özellikle ülkemizde yakın geleceğe ilişkin 
beklentilerimiz olumludur. 
 
Sektörümüzde, 22 ülkeden yatırımcıya ait banka faaliyet göstermektedir. Pazarda güçlü bir 
rekabet, ülkemizin meselelerinde sağlam bir işbirliği içindeyiz. Çalışmalarımızda;  
 
• büyüme hedefinin gerçekleşmesine daha güçlü destek verebilmek amacıyla ülkemizin 
menfaatleri doğrultusunda ekonomi programının desteklenmesine,  
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• finansal sektörün büyütülmesine,  
• rekabete,  
• sektörün haklarının ve ekonominin menfaatlerinin gözetilmesine,  
• yenilikçiliğe,  
• üyelerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetine önem veriyoruz.  
 
Hükümetimiz, ilgili kurumlar, müşterilerimiz ve kamuoyu ile yakın iletişim ve işbirliği içinde 
çalışmaya, ekonomide ve finansal sektördeki gelişmelere ilişkin görüş ve önerilerimizi 
sunmaya devam edeceğiz.  
 
Birliğimiz faaliyetlerine olan desteklerden dolayı, Sayın Bakanım şahsınıza ve Hükümetimize, 
kamu kurumlarımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum.   
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genel Kurul çalışmalarının hayırlara vesile olmasını 
diler, saygılarımı sunarım. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben: 
 
Sayın Bakanım, Türkiye Bankalar Birliğinin Saygıdeğer Başkanı, Türk Bankacılık 
Sektörünün çok değerli temsilcileri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Öncelikle, Türkiye Bankalar Birliğinin 65 inci Genel Kurulunda sizlerle birlikte olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor ve bu Genel Kurulun ülkemiz ekonomisine ve 
bankacılık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. 
 
Türk bankacılık sektörü, güçlü finansal yapısı, yetkin insan kaynağı ve her şeyden önemlisi 
itibarı ile yalnızca finansal sektörün değil ekonomimizin de en önemli unsurlarından biridir. 
 
Bankalarımız, bir dalgakıran misali, ekonomimizin karşılaştığı dışsal şokların etkilerini 
hafifletmektedir.  
 
Covid 19 pandemisi ve tedarik zinciri sorunları gibi etkenler nedeniyle tüm dünya genelinde 
görülen ekonomik sorunlar, çeşitli bölgesel nedenlerle ülkemizde de hissedilmektedir. 
 
Ancak, kredi piyasamızın etkin bir şekilde çalışması, söz konusu olumsuz koşulların ülkemiz 
ekonomisine etkilerini azaltmaktadır. 
 
Bu nedenle, kredi piyasasının ve bu piyasanın tartışılmaz en büyük aktörü olan bankaların 
istikrarına ve etkinliğine özel bir önem vermekteyiz. 
 
Bankacılık sektörünün etkinliğinin iki boyutu olduğunu değerlendirmekteyiz. 
 
Bunlardan birincisi, sektörün finansal sağlamlığı ikincisi ise kredilerin doğru alanlara 
aktarılmasıdır. 
Bankalarımızın finansal sağlamlığını korumak üzere, son yirmi yılda çok önemli adımlar 
atılmıştır. 
 
Özellikle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanununa bağlı alt düzenlemeler, 
sektörümüzün kurumsal, teknolojik ve risk yönetimi altyapısını dünyaya örnek olacak bir 
noktaya getirmiştir. 
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Ayrıca tesis edilen güçlü denetim ve gözetim sistemi sayesinde, bankacılık sektörünün 
gelişimi yakından takip edilerek gerekli önlemler, pro-aktif bir anlayışla hayata geçirilmiştir. 
 
Ancak sağlıklı bir ekonomik yapı için yalnızca bankaların mali açıdan sağlam veya güçlü 
olması yeterli değildir. 
 
Ekonominin çarklarının işlemeye devam etmesi, kredi piyasasının doğru şekilde çalışmasına 
da bağlıdır. 
 
Bankacılık sektörünün görevi, ülke içindeki tasarrufların üretim yapacak, katma değer 
üretecek, ihracat gerçekleştirecek ve istihdam sağlayacak taraflara aktarılmasını sağlamaktır. 
 
Reel sektörün uygun maliyet ve vadede finansmana erişimini, ekonomik büyüme, enflasyonla 
mücadele ve işsizliğin önlenmesi için önemli görmekteyiz. 
 
Bu basit gerçek aynı zamanda bankaların uzun vadeli mali istikrarı için de hayati önem 
taşımaktadır. 
 
Çünkü hepinizin bildiği gibi, finansal sektör ve reel sektör bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. 
 
O yüzden, sıklıkla bankalarımıza ve diğer finansal kuruluşlarımıza, müşterilerini uzun vadeli 
ortaklık kurulan paydaşlar olarak görmelerini telkin ediyoruz. 
 
Bugün baktığımızda bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 59’unun 
kurumsal ve ticari kredilerden oluştuğunu görmekteyiz.  
 
Yine toplam kredilerin yüzde 23’ü ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan KOBİ’lere 
verilen kredilerden oluşmaktadır. 
 
Yani toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 82’si üretim yapan reel kesime 
kullandırılmaktadır. 
 
Söz konusu oranlar, bankacılık sektörümüzün reel ekonomiyi destekleme fonksiyonunu 
başarı ile sürdürdüğünü göstermektedir. 
 
Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bankalarımızın daha da fazla katkı sunmasını 
gerektirmektedir. 
 
Özellikle kredi tahsislerinde tematik bir yaklaşımla değerlendirme yapmaları, ülke 
ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak alanlara öncelik vermeleri gerekmektedir. 
 
Stratejik önemi haiz, cari açığı azaltacak, teknolojik inovasyon ve katma değer sağlayacak 
veya yüksek düzeyde istihdam imkânı sunacak yatırımların finansmanında kolaylaştırıcı ve 
destekleyici olunmalıdır. 
 
Bildiğiniz üzere, bu konuyla ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız çalışmalarda; 
 
Bankalarımızın kredi tahsis ve izleme süreçlerine ve sorunlu alacakların çözümlemesine 
ilişkin rehberler hazırlayarak, kredi verme ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde 
uygulamaları gereken süreçlere ilişkin adımları belirledik. 
 
Bu rehberleri hazırlamaktaki amacımız, bankaların aktif kalitelerini korurken aynı zamanda 
çok daha etkin kredilendirme uygulamalarını benimsemeleridir. 
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İnanıyorum ki bankalarımız, bundan sonraki süreçte de ekonomi yönetiminin belirlediği döviz 
kurlarında istikrar ve enflasyonun düşürülmesi politikalarına uygun, doğru alanlara yönelik 
kredi faaliyetlerini arttırarak ekonomik büyümeye ve istihdama en etkin şekilde katkı 
sunmaya devam edeceklerdir. 
 
Sayın Bakanım, değerli konuklar,  
 
Bankacılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli gelişim halinde olan bir faaliyettir. 
 
Bankacılık faaliyetinin işleyişi, araçları, hatta tanımı bile zaman içerisinde sürekli 
değişmektedir. 
 
Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler bankacılığı da aynı şekilde değişime 
zorlamaktadır. 
 
Gerekli adımların zamanında atılmaması hem finansal sektör hem de genel ekonomi için 
büyük riskler doğurma potansiyeli taşımaktadır. 
 
Bu nedenle hem sektör oyuncularının hem de denetim otoritesi olarak bizlerin, bu değişim 
sürecini çok iyi takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. 
 
Bugün de yine hem bankacılığımızı hem finansal sektörümüzün genelini hem de 
ekonomimizin bütününü etkileyecek, sizlerin de zaten takip ettiği iki konuya değinmek 
istiyorum. 
 
Bunlardan birincisi bankacılık faaliyetlerinin ve finansal hizmetlerin dijitalleşmesidir. 
 
Burada tabi bir ayrım yapmamız gerekiyor. 
 
Elbette bankalarımız çok uzun yıllardır birçok hizmetlerini gerek internet olsun gerek mobil 
olsun dijital platformlardan sunmaktadır. 
 
Bizim finansal dijitalleşmeden asıl kastımız, mevcut geleneksel bankacılık hizmetlerinin 
elektronik ortamlarda sunulması değildir. 
 
Gerçekte finansal dijitalleşme, bankacılık veya finansal faaliyetlerin yapısını değiştiren, yeni 
bir anlayışa kavuşturan inovasyon anlayışıdır. 
 
Geçtiğimiz yıl yayımladığımız yönetmelik ile “dijital banka” veya “servis modeli bankacılığı” 
olarak tanımladığımız bu faaliyetler söz konusu finansal inovasyonun çarpıcı örnekleridir. 
 
Finansal dijitalleşmenin önemli etkileri olacağını öngörüyoruz. 
 
Bunlardan birincisi, yeni finansal hizmetler sunulması veya geleneksel finansal hizmetlerin 
daha düşük maliyetli, daha hızlı veya daha etkin bir şekilde sunulmasına imkân verilmesidir. 
 
Bu anlamda dijitalleşme, finansal kapsayıcılığı arttıran, ekonomik birimlere katkı sunan 
olumlu bir gelişmedir. 
Diğer taraftan, dijital hizmetler sektöre yeni oyuncular girmesi, mevcut oyuncuların 
faaliyetlerini genişletmesi veya farklılaştırması yoluyla rekabeti arttırıcı bir unsurdur. 
 
Elbette rekabet, belirli bir seviyeye kadar, verimliliği arttıran, finansal müşterilerin faydasına 
olan bir durumdur. 
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Finansal dijitalleşme ile ilgili üçüncü olası etki, denetim süreçlerinin değişmesidir. 
 
Dijital ortam, ne yazık ki son derece hızlı gelişen ve kontrolü sağlamanın son derece güç 
olduğu bir alandır. 
 
Üstelik dijital finansal kuruluşlar, finansal işlem denetiminin yanında çok daha özel bir alan 
olan bilgi teknolojileri güvenliği konusunda da yeni denetim süreçlerinin geliştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  
 
Bu bakımdan dijital finansal kuruluşların ve bunların faaliyetlerinin etkin denetimi ve 
gözetimini sağlamak bizim önceliklerimizden biri haline gelmiştir. 
 
Diğer taraftan, ben burada finansal dijitalleşmenin yakın gelecekteki etkilerini, rekabet ve 
inovasyon boyutu ile birlikte değerlendirilmesi hususunu sektörümüzün değerli yöneticilerinin 
gündemine bir kez daha getirmek istiyorum.  
 
Sayın Bakanım, değerli konuklar, 
 
Bugün sizlerin dikkatini çekmek istediğim bir diğer husus, sıklıkla gündemimize gelen 
sürdürülebilirlik ve yeşil finansman konusudur. 
 
Sürdürülebilirlik elbette iklim değişikliği başta olmak üzere çevrenin korunması ile ilgili 
faaliyetleri içermektedir. 
 
Ancak bu kavramın getirdiği çok önemli ekonomik ve finansal sonuçlar bulunmaktadır. 
 
Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması olmak üzere, 
çevreyi korumak için alınan önlemler ilave mali yükler de getirmektedir. 
 
Karbon vergisi veya Emisyon Ticaret Sistemi gibi mekanizmalar bizim gibi gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkelere ihracat yapan ülkeleri daha fazla etkileyecektir. 
 
Reel sektör kuruluşlarımız karbon emisyon azaltımı konusunda zamanında gerekli adımları 
atmazlarsa, karbon vergisi, üretim kotası ve ihracat engeli gibi kısıtlamalarla 
karşılaşabileceklerdir. 
 
Bu yüzden şimdiden hem finansal sektör hem de reel sektör olarak önlemlerimizi almak 
zorundayız.  
 
Bankalarımız yeşil finansmana ağırlık vererek, reel sektörün karbon azaltım yatırımlarını 
desteklemelidir. 
 
Bunun için özellikle uluslararası yeşil finans piyasalarından uzun vadeli kaynak sağlanması 
önem taşımaktadır. 
 
Sayın Bakanım, değerli konuklar, 
 
Yeşil ekonomik dönüşümün finansmanı konusu yalnızca finansal sektörün sorumluluğu 
değildir. 
 
Yeşil finansmanın geliştirilmesi ve bu alanda yurtdışından kaynak sağlanması için atılması 
gereken çok önemli adımlar bulunmaktadır. 
 
Bu adımlar ancak kurumlar arası güçlü ve etkin bir işbirliği ile gerçekleştirilebilecektir. 
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Bu bağlamda, 2021 yılının Temmuz ayında yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planını”  ve 
geçtiğimiz Şubat ayında toplanan “İklim Şurasını” çok önemli bulduğumu belirmek istiyorum. 
 
Kurumumuz da bu süreçte ülkemizde yeşil bankacılığın geliştirilmesi için yol haritasını 
belirlemiştir. 
 
24 Aralık 2021 tarihinde yayımladığımız “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı” ile 2026 
yılına kadar gerekli altyapıyı tesis etmeyi hedefliyoruz. 
 
Bu amaç doğrultusunda Türkiye Bankalar Birliği ve bankalarımızın güzide temsilcileri ile çok 
yakından çalışarak sektörümüzün ve ülkemizin yeşil dönüşümüne elimizden gelen en iyi 
katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. 
 
Kamu otoritesi ve sektör temsilcileri olarak hep beraber çalışarak, önümüzdeki bu zorlu 
süreci atlatacağımıza hatta ülkemiz açısından avantaja çevireceğimize olan inancım tamdır. 
 
Sayın Bakanım, değerli konuklar, 
Sözlerime burada son verirken, Türkiye Bankalar Birliği’nin 65 inci Olağan Genel Kurulunun 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati: 
 
1958 yılından bu yana ülkemiz finans sektörünün önemli aşamalar kaydederek uluslararası 
arenada hatırı sayılır bir konuma ulaşmasında her biriniz farklı ve oldukça kıymetli roller 
üstlendiniz. Bugün köklü kuruluşlarımızdan biri olan Türkiye Bankalar Birliği’nin 65. Genel 
Kurulunda bu değerli hazirun ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve 
hepinizi tek tek içtenlikle selamlıyorum. 
 
Değerli dostlar, Türkiye ekonomisi son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm sürecinde güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda çok önemli mesafeler kat etti. Bu 
süreçte finansal hizmetler sektörümüz de ekonomimiz ile birlikte büyüdü, gelişti ve çeşitlendi. 
Ülkemiz, büyüme ve kalkınma hedeflerine birer birer ulaşırken, finansal sistem içerisindeki 
yüksek payıyla bankacılık sektörümüz de bu gelişime önemli katkılar sağladı. Sektörün 
sağlam yapısını kalıcı olarak tesisine yönelik attığımız isabetli adımlar ve uluslararası 
standartları yükselttiğimiz denetim ve gözetim uygulamaları neticesinde bugün olası şoklara 
karşı çok daha dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahibiz. 
 
Bankacılık sektörümüz reel sektör ve tasarruf sahipleri arasında gördüğü köprü vazifesiyle 
ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin gelişmesindeki kilit bir rol oynuyor. Reel sektörümüzü 
büyük yatırımlar yapabilmesi ve ölçeğini büyütebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonları uygun 
koşullar ile temin etmesi şüphesiz kritik bir önem arz ediyor. Bu çerçevede bankacılık 
sektörümüzün sağlam temeller üzerinde istikrarlı ve sağlıklı biçimde faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için bizler de gerekli tüm çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. 
 
Bankacılık sektörümüzün tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir 
döneme şahitlik ediyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü Mart ayı itibari ile 10,2 trilyon liraya 
ulaşmış bulunuyor. Finansal sistemimiz içerisinde yaklaşık yüzde 85’lik bir paya sahip olan 
sektörün aktif büyüklüğüne milli gelirlere oranı ise yüzde 141 seviyesinde. Sektörün en 
önemli finansman kalemi olan krediler 5,5 trilyon liraya, en önemli fonlama kaynağı olan 
mevduatlar ise 6 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bankacılık sektörümüzün kaynaklarını doğru 
ve verimli alanlara yönlendirmesini ekonomik aktivitenin kesintisiz seyri kadar finansal 
istikrarımızın korunması açısından da çok önemsiyoruz. Bu sebeple kredi büyümelerini 
yakinen takip ediyoruz ve temel hedef üretim, ihracat ve yatırımları arttırmak olan Türkiye 
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ekonomi modelimizle birlikte selektif kredi yaklaşımını ekonomi politikamızın odağına 
yerleştiriyoruz. Son dönemde ticari kredilerdeki artışın kredi büyümesinin ana sebebi 
olmasını bu yaklaşımla da önemsiyoruz.  
 
20 Mayıs itibariyle ticari kredi büyümesi yıllık yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleştirirken, 
tüketici kredilerinin büyümesi yıllık yüzde 23,6 seviyesinde seyrediyor ki bu kur etkisinden 
arındırılmış halde. Buna ek olarak, ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün 
özel bankalarca gerçekleştirilmesi de oldukça sevindirici bir durum.  
 
Bankacılık sektörümüz, güçlü sermaye yapısı, karlılık oranları ve yüksek aktif kalitesine 
sahip. Sektörün sermayeye yeterlilik oranı yüzde 20,4 oranında ve yasal alt sınırın 
neredeyse 2 katının da üstünde. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,9 ile oldukça da 
düşük bir seviyede. 2021 yılında 93 milyar lira net kar elde eden sektörün öz kaynak karlılığı 
ve aktif karlılığı ise sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Küresel finansal 
piyasaların da güçlü bir kredibiliteye sahip olan bankalarımız, kredilerini rahatlıkla 
yenileyebilirken borçlarını da uygun maliyetlerle başarılı biçimde çevirebiliyorlar.  
 
Kıymetli bankalarımızın ve birliğimizin mensupları; küresel ekonomi zor bir dönemden 
geçiyor. Salgının tetiklediği sıkıntıların ardından geçtiğimiz Şubat ayında başlayan ve etkileri 
tüm dünyaya yayılan Ukrayna'daki savaş da devam ediyor. Bu durum salgın sonrası 
toparlanma eğilimindeki küresel ekonominin yüzleştiği sıkıntıları maalesef daha da 
derinleştirmiş bir gelişme oldu. Emtia fiyatlarında görülen yüksek artışlar, tedarik zincirinde 
yaşanan sorunlar ve taşımacılık faaliyetlerinde görülen artışlar tüm dünyada enflasyonun sert 
bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkeler son 40 
yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla da mücadele ediyor. Yaşanan tüm bu olumsuz 
gelişmeler karşısında biz mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak vatandaşlarımızın ve 
üreticilerimizin maruz kaldıkları fiyat artışlarını ciddi oranda sübvanse ediyor, birçok destekler 
veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz.  
 
Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları teşvik 
edecek şekilde tasarladığımız ve odağında üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdama artırmak 
olan Türkiye ekonomi modelimizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 
 
Ülkemizin yakın geçmişte maruz kaldığı ve kronik bir soruna gelmiş cari açık sorunu ve 
bunun neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladığımız Türkiye ekonomi modeli ile 
ülkemiz, tüm küresel olumsuzluklara rağmen istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümeye devam 
ediyor. Öncü göstergeler ışığında bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin 
sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrek verileri 
açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü veriler büyümenin 2022 yılının ilk 
çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. 
 
Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. 
Modelimizin doğal bir sonucu olarak sanayimizin milli gelir içerisindeki payının önümüzdeki 
dönemde daha da artmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarında tarihimizde görülmemiş artışlar 
kaydediyor, her geçen gün yeni rekorlara imza atıyoruz. Nisan ayı itibariyle yıllıklandırılmış 
ihracatımız 240 milyar doları aşarken, bu ay da enerji hariç ihracatımızın ithalatımızı aştığını 
da görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstihdamda salgın döneminde kayıpları malum 
telafi ettik ve Mart ayı itibariyle istihdamımız 30 milyon kişi olarak gerçekleşti yaklaşık. 
Ekonomimiz yani üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya ve daha da önemlisi 
kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koymaya devam ediyor. Bu başarılı tabloyu tüm 
kurumlarımızla eşgüdüm halinde ülkemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için gece-
gündüz demeden çalışarak sağlıyoruz. Artan üretim potansiyelimiz ve yüksek katma değerli 
üretimle cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi ve küresel değer zincirlerine de girerek 
daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. 
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Değerli katılımcılar; Şubat ayında duyurduğumuz ve bugüne kadar yarısından fazlasını 
kullandırdığımız 60 milyar lira tutarındaki 3 farklı Hazine destekli KGF paketi ile üretken 
yatırımları ve ihracatı destekliyoruz. Finansal istikrarlı desteklemeye ilaveten kredilerin 
büyüme ve istihdam gibi doğru alanlara yönelmesini sağlamak amacıyla KOBİ, ihracat, 
yatırım ve tarım kredileri gibi alanları hariç tutarak ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu 
karşılık uygulaması getirdik. Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize destek 
olmak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini de hayata geçirdik. 
Hedef odaklı yaklaşımımızın bir yansıması olarak konut sektörüne yönelik açıkladığımız 3 
yeni destek paketiyle ilk kez konut alacak vatandaşlarımızı birinci el konut piyasasını ve 
yarım kalmış konut projelerini de destekliyoruz. Ayrıca, konut finansmanı projesini TL 
tasarruflarını desteklemeye yönelik bir bileşenle de zenginleştirdik. Bu adımlarımızla 
kredilerin ekonomik büyümeyi kuvvetlendiren ve istihdamı artıran alanlara aktarılmasını, 
böylelikle verimli sonuçlar almayı hedefliyoruz. 
 
Kıymetli misafirler; başta da söyledim, enflasyon ülkemizin ve dünyanın temel 
problemlerinden bir tanesi. Bugün artık küresel bir sorun halini alan yüksek enflasyon 
karşısında hemen hemen tüm ülkeler bir dizi önlemler alıyor ve almaya devam ediyor. 
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında 6 ay 
boyunca günde 1 milyon varil petrolün stratejik rezervlerden arz edilmesine karar verdi. 
Ayrıca, birkaç şirketin tekelinde olan et sektöründeki rekabeti artırmak için bağımsız et işleme 
tesislerine destek verdi. Çin, kömür üretiminde yurt içi üretim kapasitesini artırırken enerji 
arzına yönelik kömür ithalatındaki vergi oranlarını sıfırlamış, demir cevheri gibi emtia 
ürünlerinin ithalatını artırarak stokçuluk yapanlara karşı sert önlemler devreye almıştır. 
Meksika Hükümeti, temel gıda maddelerindeki artışları sınırlamak için şirketlerle anlaşma 
yoluna giderken, önümüzdeki 6 ay boyunca belirli ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının 
sabitlenmesini de kararlaştırdı. Çok örnek var, çoğaltmak mümkün. Bizler de politika yapıcılar 
olarak enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyor ve bu kapsamda 
adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışlı 
kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümdeki bozulmanın 
geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat 
artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya 
devam ediyoruz. Bu adımlarımızdan bazıları; gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve 
tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte yaptığımız KDV indirimleri gibi 
indirimlerdir. Ayrıca, enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere ilişkin çalışmalarımızı da Fiyat 
İstikrarı Komitesi ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 
çatısı altında da sürdürmeye devam ediyoruz.  
 
Malum dün Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olarak 
Tarım ve Orman Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanımız ve Merkez Bankası Başkanımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Bu yıl 
ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış 
sağlamayı, devir stoklarımızı da dikkate aldığımızda önümüzdeki 1 yıllık süreçte iç tüketimin 
üzerinde bir hububat üretimi gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu durumun gıda fiyatlarındaki 
enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceğine de inanıyoruz.  
Ayrıca, gıda arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen ekilemeyen tarım arazilerinin de 
tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalarını da önceliklendiriyoruz. 
Gene Komitemiz bünyesinde gıda ve tarımsal ürün piyasalarındaki gelişmeleri yakinen takip 
ediyor, kurumlar arası işbirliğini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda üreticilerin 
üzerindeki maliyet artışı baskılarını azaltmak için çiğ süt, buğday, yem ve gübre gibi temel 
girdilere ilişkin politikaları geliştiriyor, çeşitli destekler sağlıyoruz. Tarım, gıda, enerji başta 
olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni 
politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
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Yine kur korumalı mevduat gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki 
etkisini de azalttık. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri 
düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın 
refahını artırmayı ve alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 
 
Değerli Bankalar Birliği mensupları; yüzleştiğimiz sorunları kesinlikle geri plana atmıyor, 
aksine gereken tüm tedbirleri tek tek alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak 
sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla tam uyum 
içerisinde koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak 
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen toplumumuzun her 
kesimini korumak için sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. İşte beklenen Birlikten 
Berekete Kazanan Türkiye Programımız kapsamında gıda, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya, 
küçük ev aletleri, çimento, seramik, yapı malzemeleri, konut ve temizlik ürünleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldik, oldukça yapıcı ve verimli 
görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu istişareler, yarının müreffeh Türkiye’si için kilit bir role 
sahip. Bu yüzden sektör görüşmelerine büyük önem veriyor, yaptığımız bu istişareler sonucu 
etki mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Finansal sektörle de aynı toplantılarımızı sürekli bir 
hale getiriyor, gerek Bankalar Birliği ile de sık sık bir araya gelerek bu anlamda atacağımız 
adımları birlikte kararlaştırmış oluyoruz. Devlet olarak, bizim yaptıklarımıza ek olarak 
firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atma yönündeki düşüncelerini sonuna 
kadar destekliyoruz. 
 
Fiyatları istikrara kavuşturuncaya kadar milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için 
hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Birlikten Berekete Kazanan Türkiye 
Programına Türkiye Bankalar Birliği de dahil olmak üzere yayınladıkları manifesto ve 
yaptıkları çeşitli indirimlerle destek veren 50’den fazla STK’mıza, ilgili firmalara bir kez daha 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 
 
Devlet millet kucaklaşmasının güzel bir örneği olan bu programımıza destek ve katılımın gün 
geçtikçe artacağına bu yaklaşımın daha da ileri taşınarak yeni bazı örnekler ve öncü 
uygulamaların da ortaya çıkacağına inanıyorum. 
 
Değerli konuklar, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, ülkemizin son 20 yılda 
gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm süreci ve bunun neticesinde yakaladığı güçlü ve 
sürdürülebilir büyüme performansında finans sektörümüz kilit bir rol oynuyor. Geriye 
bıraktığımız süre zarfında yaşadığımız küresel finansal kriz, hain darbe girişimi, spekülatif kur 
atakları, kovid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaş gibi birçok kritik gelişme karşısında 
bankalarımızın ekonomimize sağladıkları destek ve ortaya koydukları dirayet oldukça 
sevindiricidir. Ülkemizde banka temelli gelişen finansal sistem gelişmiş ülkelerin karşılaştığı 
aşırı menkul kıymetleştirme ve varlık bonoları gibi sistemsel risklerin etkisinin Türkiye’de 
sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Buna ek olarak, düzenleme ve denetleme çerçevesi 
dışında finansal aracılık faaliyeti olarak da bilinen gölge bankacılığın ülkemizde olmaması, 
finansal istikrarımızı kuvvetlendiren diğer bir unsurdur. Ayrıca geçtiğimiz sene tasarruf 
finansmanı şirketlerine BDDK gözetim ve denetimine alarak bu alandaki olası riskleri de 
önemli ölçüde bertaraf ettik. Oluşturduğumuz elverişli ekosistem ve destekleyici altyapı 
bankacılık sektörümüzün sağlam temeller üzerinde istikrarlı büyüme içinde büyümesinin 
teminatıdır. 
Bununla birlikte ekonomimizin ölçeğini ve hedeflerimizi dikkate aldığımızda finansal sektörün 
ve finansal piyasaların büyüklüğünün arzu ettiğimiz seviyeleri henüz yakalayamadığı da bir 
gerçektir. Önümüzdeki dönem de finansal sistemimizin gelişmesi ve ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu finansmanın kesintisiz sağlanması için sizlere önemli bir sorumluluk düşüyor. 
Bankalarımızın çağın gereklerini en iyi biçimde uyum sağlayarak faaliyetlerini daha etkili ve 
daha verimli biçimde sürdüreceklerine inancımız tamdır. Başta dijital bankacılık olmak üzere 
küresel trendleri yakinen takip ederek günümüz bankacılığının gelecek vaat eden alanlarında 
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cesur adımlar atacağınızı biliyoruz. Küresel çapta önemli bir gelişim alanı olarak öne çıkan 
yeşil dönüşüm ve yeşil finansman konularında daha girişimci bir ruhla hareket etmenizi ve 
uluslararası ölçekte öne çıkmanızı arzu ediyoruz.  
 
Bankalarımızın bir yandan büyümeye odaklanırken, diğer yandan da müşteri odaklılığını 
güçlendirmesini, finansal tüketici haklarını önceliklendiren bir yaklaşımın da benimsenmesini 
bekliyoruz. Ekonomimizin farklı paydaşlarıyla çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde her 
zaman vurguladığımız bir şey var, birlikte çalışalım ve birlikte kazanalım. Biz ekonomi 
yönetimi olarak sektörün gelişimini desteklemek için gereken tüm adımları atmaya aralıksız 
devam edeceğiz. Bankacılık ve finans sektörümüz için devrim niteliğinde bir adım olacağına 
inandığımız İstanbul Uluslararası Finans Merkezi girişimini de yakın zamanda hayata 
geçireceğiz. Böylelikle bankalarımızın adeta lig atlamasını da sağlamış olacağız. 
 
Değerli dostlar, bizler dün olduğu gibi bugün de yüksek hedeflerimize inançlı ve kararlı 
adımlarla ilerleyeceğiz. Bölgesel liderliğimizi perçinleyen ve küresel arenada elimizi 
güçlendiren tüm aksiyonları beraberce almaya, bu yolda gayret sarf edip, birbirimize her 
daim omuz vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımızın 
geleceği için birlikte dökeceğimiz her damla alın teri, göstereceğimiz tüm gayretler bize 
bolluk, bereket ve rahmet olarak dönecektir. Karşılaştığımız hiçbir zorluğun bize engel 
olmasına asla izin vermeyeceğiz. Ve biliyoruz ki, zor olan başarıldığında çok daha büyük 
kazanımlar elde edeceğiz. 
 
Hepinizi tek tek içtenlikle selamlıyor, ülkemiz ve milletimiz için şimdiye kadar gösterdiğiniz ve 
ilerleyen günlerde göstermeye devam edeceğiniz tüm gayretler için teşekkürlerimi sunuyor, 
toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. 
 
 



Bankacılar Dergisi, Sayı 121, 2022 

17 

 Araştırma Makalesi / Research Article  

Bankacılık Sektörüne Yönelik Oluşturulan Sahte 
İnternet Sitelerinin Derin Öğrenme Tabanlı 
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Öz  

Özellikle finansal hassas bilgileri çalmak için kullanılan oltalama saldırıları kullanıcılar için 
kritik bir tehdit oluşturmakta ve oltalama saldırılarından kaynaklanan kayıplar artmaya devam 
etmektedir. Bu yüzden bu sitelerin engellenmesi çok önemlidir. Oltalama sitelerinin engellenmesine 
yönelik çalışmalara başlamadan önce tespit başarısını arttırmak amacıyla bu sitelerin belirgin ve 
ortak özellikleri belirlenmelidir. Bu çalışmada oltalama sitelerinin en belirgin tespit edilebilir 
özelliklerinden birisi olan URL içeriği üzerinde durulmuştur ve derin öğrenme kullanılarak hızlı 
algılama yöntemine dayalı çok boyutlu bir oltalama tespit yaklaşımı önerilmektedir. Kullanılan derin 
öğrenme metodu olarak ileri beslemeli derin sinir ağları tercih edilmiştir. Oltalama URL'si ve meşru 
URL içeren bir veri kümesi üzerinde yapılan testler sonucunda, doğruluk parametresi için %99,93 
oranı elde edilmiştir. Bu çalışmadaki deneysel sonuçlar ve literatürdeki çalışmalar göz önünde 
bulundurulduğunda oltalama URL adreslerinin tespiti için derin öğrenme yöntemini kullanmanın 
doğru bir yaklaşım olduğu kanıtlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Saldırı, Oltalama Sitesi, Çevrimiçi Bankacılık, Derin Öğrenme, URL. 
JEL Sınıflandırması: C80, G28, C45. 

Detection of Phishing Websites Created for Banking Sector with Deep Learning Method-
Based Approach 

Abstract 
Phishing attacks are especially used to steal financially sensitive information, pose a critical 

threat to users and the losses from phishing continue to increase. So, it is important to block these 
sites. Before starting the studies on the blocking of phishing sites, the distinctive and common 
features of these sites should be determined in order to increase detection success. In this study, 
URL content, which is one of the most distinctive detectable features of phishing sites, is 
emphasized. In this study, a multidimensional phishing detection approach based on a rapid 
detection method using deep learning is proposed. For the deep learning method, feed forward deep 
neural network (DNN) has been employed. As a result of tests on a dataset containing phishing and 
legitimate URLs, an accuracy rate of 99.93% was obtained. Considering the experimental results of 
this work and studies in the literature, it is proven that the use of a deep learning model is an 
appropriate approach to detect phishing URL addresses.  

Keywords: Cyber Attack, Phishing Websites, Online Banking, Deep Learning, URL. 
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1. Giriş 

Dünya genelinde sık kullanılan siber saldırılardan biri olan oltalama (phishing) 
saldırılarının ülkemizde de yaygın bir dolandırıcılık aracı olarak kullanıldığı ve önemli bir 
artışta olduğu görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere 
göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde 4,410 adet oltalama sitesi kapatılmışken 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde kapatılan oltalama sitelerinin sayısı artarak 13,200 adete ulaşmaktadır 
(Gündoğmuş, 2020). Ayrıca USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından 
açıklanan verilere göre dolandırıcılar tarafından oltalama sitelerinin genellikle trend olan 
olaylar için oluşturulduğu ve çoğunlukla kamu kurumları ile bankalara ait yasal sitelerin 
kopyalanarak hassas verilere erişildiği gözlemlenmektedir.  

Oltalama siteleri genellikle bireysel verileri ele geçirmekte ve kişileri maddi zararlara 
uğratmaktadır. Bu yüzden bu sitelerin kişisel kullanım seviyesine indirgenerek engellenmesi 
çok önemlidir. Oltalama saldırılarının tespitinde internet sitesinin içeriğine dayalı olarak 
görüntü işleme, metin işleme, kaynak kodu incelemesi, URL tabanlı inceleme, üçüncü parti 
servislerin kullanılması ve sosyal insan faktörü değerlendirmesi gibi teknikler 
kullanılmaktadır. Oltalama sitelerinin engellenmesine yönelik çalışmalara başlamadan önce 
tespit başarısını arttırmak amacıyla bu sitelerin belirgin ve ortak özellikleri tespit edilmelidir. 
Bu çalışmada oltalama sitelerinin en belirgin tespit edilebilir özelliklerinden birisi olan URL 
(Uniform Resource Locator) içeriği üzerinde durulmuştur.  

Oltalama sitelerinin tespiti için çeşitli yöntemler denenmekte olup bunların içinde en 
yaygın kullanılanlar makine öğrenmesi (machine learning) yöntemleridir. Bu çalışma 
kapsamında yapılan literatür taramasının değerlendirilmesi sonucunda makine öğrenmesi 
yöntemleri içinde derin öğrenme (deep learning) yöntemi ile daha başarılı sonuçların elde 
edildiği görülmektedir. Bu çalışmada oltalama sitelerinin tespiti için derin öğrenme yöntemi 
olarak ileri beslemeli derin sinir ağlarının (feed forward deep neural networks) kullanımı 
tercih edilmiştir. Derin öğrenme mimarisinin tercih edilme sebebi sinir ağlarının karakteristik 
yapısı sayesinde kendi içerisinde hem özellik çıkarma (feature extraction) hem de 
sınıflandırma (classification) işlemini bir arada bulundurması olmuştur.  

2. Literatür Çalışması 

Mohammad ve diğ. (2014) tarafından yapılan çalışmada, yapay sinir ağlarına, 
özellikle de kendi kendini yapılandıran sinir ağlarına dayanan oltalama saldırılarını tahmin 
etmek için akıllı bir model önerilmiştir. Oltalama web sayfalarının türünü belirlemede önemli 
özelliklerin sürekli olarak değiştiği sorunuyla başa çıkabilmek için ağ yapısını sürekli 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önerilen model, ağı yapılandırma sürecini 
otomatikleştirerek bu sorunu çözmekte ve gürültülü veriler için yüksek kabul, hata toleransı 
ve yüksek tahmin doğruluğu göstermektedir. Bu sinir ağı modeli ilk önce, gizli katmanın 
yalnızca bir nörona sahip olduğu en aza indirgenmiş üç katmanlı bir sinir ağı kurmakta ve 
ardından model eğitimi üzerine geri bildirim yoluyla gizli katman nöronlarını kademeli olarak 
arttırmaktadır. Oltalama sitesi tespitinde yapılan deneyler sonucunda %92,18 doğruluğa 
ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Sonuçlardan, üretilen tüm yapıların yüksek genelleme 
kabiliyetine sahip olduğunu görülmüştür. 

Bahnse ve diğ. (2017) tarafından yapılan çalışmada oltalama sitesi tahmini için 
uygulanan makine öğrenimi modelleri için girdi olarak URL'lerin kullanımı araştırılmıştır. Bu 
şekilde, bir özellik mühendisliği yaklaşımını ve ardından rastgele bir orman sınıflandırıcısını 
tekrarlayan sinir ağlarına dayanan yeni bir yöntemle karşılaştırılmıştır. Tekrarlayan sinir ağı 
yaklaşımının, manuel özellik oluşturmaya gerek kalmadan %98,7 doğruluk oranı sağladığı 
belirlenmiştir ve bu doğruluk oranı ile rastgele orman yöntemi %5 geride kalmıştır. Çalışma 
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sonucunda, tam içerik analizi gerektirmeyen ölçeklenebilir ve hızlı hareket eden proaktif bir 
algılama sisteminin mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Vazhayil ve diğ. (2018) makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları ile oltalama 
internet sitesi URL'lerini tespit etmek için göreceli bir çalışma yapmıştır. Çalışmada CNN ve 
CNN-LSTM sınıflandırma modelinin mimarisi oluşturulmuştur. Sistem, makine öğrenimi ve 
derin öğrenme modeli için Keras ile birlikte TensorFlow gibi araçlar kullanılarak 
tasarlanmıştır. Veri kümesi, daha iyi ölçeklenebilirlik sağlamak için birden çok kaynaktan 
aktarılmıştır. Oltalama sitesi URL veri kümesi OpenPhish ve Phishtank'tan platformlarından 
elde edilirken, kötü amaçlı veya gereksiz internet sitesi URL'leri Malware Domains 
platformundan aktarılmıştır. Burada, klasik makine öğrenimi tekniği lojistik regresyon, CNN 
gibi derin öğrenme teknikleri ve kötü amaçlı URL'leri tespit etmek için kullanılan mimariler 
olarak CNN-LSTM arasında karşılaştırmalı bir çalışma sunulmuştur. Karşılaştırma 
sonucunda, oltalama URL'lerinin sınıflandırılması için CNN-LSTM yaklaşık %98'lik doğruluk 
ile en iyi sonucu verdiği görülmüştür. 

Chen ve diğ. (2018) tarafından yapılan çalışmada oltalama saldırılarını etkili bir 
şekilde tespit etmek için LSTM tekrarlayan sinir ağlarını kullanan yeni bir algılama sistemi 
tasarlanmıştır. LSTM’nin tercih sebebi veri zamanlamasını ve uzun vadeli bağımlılıkları 
yakalama avantajına sahip olması, güçlü bir öğrenme yeteneği bulunması, karmaşık yüksek 
boyutlu büyük veri karşısında güçlü bir potansiyeli olmasıdır. Çalışmada kimlik avı sayfaları 
toplanmakta ve ardından LSTM tekrarlayan sinir ağı algoritması 12 özellik ile eğitilmektedir. 
Deneysel sonuçlar, bu modelin diğer sinir ağı algoritmalarından daha yüksek doğruluğa 
ulaştığını göstermektedir. 

Yang ve diğ. (2019) tarafından yapılan çalışmada derin öğrenmeyi kullanarak hızlı 
bir algılama yöntemine dayalı çok boyutlu bir oltalama tespit yaklaşımı önerilmektedir. 
Çalışmanın ilk adımında verilen URL'nin karakter dizisi özellikleri çıkarılmakta ve bu 
özellikler derin öğrenme ile hızlı sınıflandırma için kullanılmaktadır. Bu adım, üçüncü taraf 
yardımı veya oltalama hakkında herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir. İkinci adımda, 
URL istatistiksel özellikleri, web sayfası kod özellikleri, web sayfası metin özellikleri ve derin 
öğrenmenin hızlı sınıflandırma sonucu çok boyutlu özellikler halinde bileştirilmektedir. 
Yaklaşım, bir eşik belirlemek için algılama süresini azaltabilmektedir. Veri kümesi üzerindeki 
testte doğruluk %98,99'a ulaşmakta ve yanlış pozitif oranı ise %0,59 çıkmaktadır. Deneysel 
sonuçlar eşiği makul bir şekilde ayarlayarak, algılama verimliliğinin iyileştirilebileceğini 
göstermektedir. 

Adebowale ve diğ. (2020) tarafından yapılan çalışmada hem CNN (Convolutional 
Neural Network – Evrişimli Sinir Ağı) hem de LSTM (Long Short-Term Memory Network – 
Uzun Kısa Süreli Bellek Ağı)  yöntemlerinin derin öğrenme algoritmasını kullanan hibrit 
yaklaşım benimsenmiştir. Hem CNN hem de LSTM'nin kombinasyonu, büyük bir veri seti ve 
daha yüksek sınıflandırıcı tahmin performansı sorununu çözmek için uygun görülmüştür. Bu 
nedenle, iki yöntemi birleştirmek, LSTM ve CNN mimarisi için daha az eğitim süresi ile daha 
iyi bir sonuca ulaşırken, görüntü, çerçeve ve metin özelliklerini model tespiti için de idealdir. 
Bu yüzden, CNN ve LSTM algoritması, Akıllı Oltalama Tespit Sistemi (AOTS) (Intelligent 
Phishing Detection System - IPDS) adı verilen karma bir sınıflandırma modeli oluşturmak 
için kullanılmıştır. Özelliğin türü, yanlış sınıflandırma sayısı ve bölünme sorunları gibi çeşitli 
faktörler göz önünde bulundurularak önerilen modelin hassasiyeti belirlenmiştir. AOTS 
büyük veri kümelerine uygulandığında oltalama internet sayfalarını ve saldırılarını 
algılamadaki etkinliğini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kapsamlı bir deneysel analiz 
gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları, modelin %93,28'lik bir doğruluk oranına ve 25 sn'lik bir 
ortalama algılama süresine ulaştığını göstermiştir. 
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Sountharrajan ve diğ. (2020) tarafından yapılan çalışmada Derin Boltzmann 
Makinesi (DBM), Yığınlanmış Otomatik Kodlayıcı (İngilizcesi - SAE) ve Derin Sinir Ağı 
(Deep Neural Network -DNN) gibi derin öğrenme yöntemlerini kullanarak gerçek ve 
oltalama URL'lerinin farklı özelliklerini de araştırarak oltalama internet sitesi ayırt etme 
stratejileri önerilmiştir. DBM ve SAE, öznitelik belirleme için veri tasviriyle modelin önceden 
hazırlanması için kullanılmıştır; bunların arasında SAE, daha düşük yanlış sınıflandırma 
hatası yapmakta ve azalan bir öznitelik listesi içermektedir. Sahte veya gerçek bir URL 
olduğu bilinmeyen bir URL'yi ayırt etmede iki katlı gruplama için DNN kullanılmıştır. Önerilen 
çalışmada, diğer makine öğrenimi stratejilerinden daha düşük yanlış pozitif oranıyla %94'lük 
daha yüksek doğruluk oranına ulaşılmıştır. 

Srinivasan ve diğ. (2021) tarafından yapılan çalışmada, mevcut kötü amaçlı 
URL'lerin türevlerini tespit etmek için URL karakter seviyesi yerleştirme kullanılarak 
kodlanan CNN temelli DeepURLDetect (DURLD) modeli ve n-gramlı DNN modeli 
önerilmektedir. Karakter seviyesi yerleştirme, karakterleri sayısal biçimde temsil etmek için 
doğal dil işlemede (NLP) kullanılmaktadır. DeepURLDetect mimarisindeki gizli katmanlar 
URL'nin kötü niyetli olma olasılığını tahmin etmek için ReLU (Rectified Linear Units) 
kullanmaktadır. Çalışmada, kötü amaçlı URL algılaması için DeepURLDetect ve n-gramlı 
DNN yöntemleri, öğrenme oranı 0.001 olan ve 500 epoch’a kadar yürütülen deneyler 
yapılarak değerlendirilmiş ve optimal derin öğrenme tabanlı karakter seviyesi yerleştirme 
modeli seçilmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen başarı oranı %93 ile %98 arasında 
bulunmuştur. 

Butt ve diğ. (2021) tarafından yapılan çalışmada yasal ve oltalama URL'leri ayırt 
edilmesi için URL’lerin temel özelliklerinin keşfedilmesi üzerine yoğunlaşılmaktadır. 
Oltalama URL'lerinin örüntüsünün belirlenmesi için URL veri kümelerine derin öğrenme 
tekniği uygulanmıştır. Modelin eğitiminde çeşitli URL dizilerinde gradyanla güçlendirilmiş 
karar ağaçları algoritması ve Adam optimizasyon algoritmasının kullanıldığı derin sinir ağı 
uygulanmıştır. En sık bulunan örüntüler, sistemin oltalama URL'lerini algılamasına ve 
oltalamadan kaçınmasına yardımcı olmuştur. Model değerlendirmesi sonucunda, eğitilen 
modelin yaklaşık %92 doğruluk ve %94 f-skoru elde ettiği görülmektedir.  

Mourtaji ve diğ. (2021) tarafından yapılan çalışmada, oltalama sorununu 
algılayabilen ve kontrol edebilen altı farklı algoritma modelini birleştirerek yeni bir hibrit kural 
tabanlı çözüm geliştirmek amaçlanmaktadır. Çalışma, kara liste yöntemi, sözlüksel ve ana 
bilgisayar yöntemi, içerik yöntemi, özdeşlik yöntemi, kimlik benzerliği yöntemi, görsel 
benzerlik yöntemi ve davranışsal yöntem olmak üzere altı farklı yöntemden çıkarılan 37 
özniteliği içermektedir. Ayrıca, CART (Classification and Regression Trees), KNN (K-
Nearest Neighbor), SVM (Support Vector Machine) içeren farklı makine öğrenimi yöntemleri 
ile MLP (Multi Layer Perceptron - Çok Katmanlı Algılayıcı) ve CNN gibi derin öğrenme 
modelleri arasında karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Modellerin uygulanması için PhishTank 
platformundan oltalama URL'lerin ve Alexa platformundan da güvenli URL'lerin toplandığı 
bir veri seti oluşturulmuştur. Veri setinin %80'i eğitim ve %20'si test verisi olarak 
tanımlanmıştır. Güvenilir bir model elde etmek için on kat çapraz doğrulama yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, makine öğrenmesi yöntemlerinden SVM için 
%91.132, KNN için %92.189 ve CART için %92.915 doğruluk elde edilirken, derin öğrenme 
yöntemlerinden en yüksek doğruluk değerine sahip olan CNN için %97.945, MLP için 
%93.216 doğruluk görülmektedir. 
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Tablo 1. Literatür Çalışması Karşılaştırma Tablosu 

Yayın Kullanılan Yöntem Doğruluk Oranı (%) Yayın Tarihi 

Mohammad ve diğ. Kendi kendini yapılandıran sinir ağları 92,18 2014 

Bahnse ve diğ. Tekrarlayan sinir ağı 98,70 2017 

Vazhayil ve diğ. 
Makine öğrenimi ve derin öğrenme 
algoritmaları 

98,00 2018 

Chen ve diğ. LSTM tekrarlayan sinir ağları  Belirtilmemiş 2018 

Yang ve diğ. Derin öğrenmeyi kullanan bir algılama  98,99 2019 

Adebowale ve diğ. CNN ve LSTM 93,28 2020 

Sountharrajan ve diğ. Derin Boltzmann Makinesi, SAE, ve DNN 94,00 2020 

Srinivasan ve diğ. CNN 93,00 - 98,00 2021 

Butt ve diğ. 
Karar ağaçları ve Adam optimizasyon 
algoritmaları ile desteklenen DNN 

92,00 2021 

Mourtaji ve diğ. 

CART 92,915 

2021 

KNN 92,189 

SVM 91,132 

CNN 97,945 

MLP 93,216 

 

3. Model Mimarisi ve Matematiksel Altyapı 

Oltalama sitelerinin tespitinde kullanılan derin öğrenme yöntemi modeli olarak ileri 
beslemeli sinir ağı kullanımı tercih edilmiştir. İleri beslemeli derin sinir ağları temelde çok 
katmanlı algılayıcıların altyapısına dayanmaktadır. MLP, özellikle giriş birimleri ve çıkış 
katmanının bir ara gizli katmanla birbirine bağlandığı 2 katmanlı yapıya sahip olan en 
yaygın kullanılan sinir ağı yapısıdır (Sainlez & Heyen, 2011).  

Önerilen derin sinir ağı modeli girdi katmanı, 2 adet gizli katman ve çıktı 
katmanından oluşmaktadır. Her katmanda işlem birimi olarak kullanılan nöron sayısı farklılık 
göstermektedir. Girdi katmanında bulunan nöron sayısı, veri setinde yer alan özellik 
sayısına eşit olmak zorundadır. Bu sayede veri setinde bulunan her bir sütuna karşılık gelen 
değerler sinir ağında işleme girmek için hazırlanmış olur. Girdi katmanındaki girdi değerleri 
sinir ağının asıl işlem yapısı olan gizli katmanlara aktarılır. Derin sinir ağında yer alan her iki 
gizli katman içinde 50 adet nöron kullanımı tercih edilmektedir. Veri setinin çok büyük 
olduğu durumlar için, Eğrioğlu ve diğ. (2008) önerdiği yöntemle ağ mimarisine ait gizli 
katman sayısı ve düğüm sayısı belirlenebilir. Bu makalede işlenen veri seti nispeten küçük 
sayıldığı için, gizli katman ve düğüm sayısı manuel olarak bir seri deneme-yanılma yöntemi 
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ile belirlenmiştir. Son olarak, gizli katmanlarda yapılan işlemlerin sonucunun aktarıldığı bir 
çıktı katmanı yer almaktadır. Bu katmanda genellikle problem için aranan çözüme göre 
nöron sayısı belirlenmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada iki olasılığın yer alacağı oltalama 
sitelerinin tespiti gibi bir varlık yokluk kavramı kullanıldığından çıktı katmanında iki nöron 
tercih edilmiştir. Sonuç olarak oltalama sitelerin tespitinde kullanılmak için Şekil 1’de 
gösterildiği gibi bir mimari modeli ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 1. Önerilen DNN Modelinin Mimarisi 

 

 

Derin sinir ağlarının derinlik kavramı sinir ağlarının arttırılmış gizli katman sayısından 
gelmektedir. Derin sinir ağı mimarisinin katmanları gücünü her bir katmanda bulunan işlem 
birimleri denilen nöronlardan almaktadır. Nöronlar derin sinir ağları üzerinde hesaplamaların 
yapıldığı en temel işlem birimleridir. Bir nöronda gerçekleşen işlemlerin matematiksel ifadesi 
(1) no’lu denklemle gösterilmektedir. 

𝑓(∑𝑥𝑖𝑤𝑖𝑗 + 𝑧𝑗) = 𝛽𝑗  (1) 

 Denklem (1)’de i indisi ile özellik sayısı, j indisi ile nöron sayısı, x ile i boyutlu giriş 
vektörü, z ile önyargı vektörü, β ile j boyutlu çıktı vektörü, w ile (ixj) boyutlu ağırlık matrisi, f ile 
aktivasyon fonksiyonu ifade edilmiştir. j. nöronda gerçekleşen işlemde giriş vektöründen 
gelen tek boyutlu x matrisi ile w ağırlık matrisi çarpıldıktan sonra z önyargı matrisi ile toplanır. 
Elde edilen sonuç f aktivasyon fonksiyonu için girdi değerini oluşturur ve aktivasyon 
fonksiyonundan β çıktı vektörü elde edilmiş olur.   

Önerilen derin sinir ağı modeli çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunda (1) no’lu 
denklem ile gösterilen form, (2) no’lu denklemdeki matematiksel ifade ile gösterilmektedir.  

𝛽 = ℎ𝑖(ℎ𝑖−1…(ℎ1(𝛼))) (2) 
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Denklem (2)’de h her bir katmanda işlem yapan fonksiyonu, i indisi katman 
sayısını, α katmanın girdi vektörünü, β çıktı vektörünü temsil etmektedir.  

 Önerilen derin sinir ağı modeli içerisinde hiperbolik tanjant fonksiyonun kullanımı 
tercih edilmiştir. Aktivasyon fonksiyonu olarak tercih edilen hiperbolik tanjant fonksiyonuna ait 
matematiksel ifadeye (3) no’lu denklemle yer verilmiştir. 

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
𝑒2𝑥−1

𝑒2𝑥+1
    (3) 

(3) no’lu denklemde tanh ile hiperbolik tanjant aktivasyon fonksiyonu, x ile nöronlarda 
gerçekleşen toplama fonksiyonu çıktısı, e ile Euler sabiti ifade edilmektedir. Hiperbolik tanjant 
fonksiyonu -1 ile 1 arasındaki değerlerde çıktı üretmektedir. Fonksiyon çıktısının belli sabit 
değerler arasında hareket etmesi gelen büyük sonuçlardan daha az etkilenmesine yönelik 
avantaj sağlamaktadır.  

 Derin sinir ağına ait ağırlıkların ayarlanacak değişkenlerden oluşması sebebiyle 
öğrenme problemi bir arama veya optimizasyon problemi olarak değerlendirilmektedir. 
Dolayısıyla yeni ağırlık değerleri bulmak için bir çözüm yolunun istenilen çözüme ne kadar 
yakın olduğunun tespiti büyük öneme sahiptir. Benzer şekilde, modelin eğitimi sonucu elde 
edilen çıktı değerlerinin beklenen çıktılardan ne kadar farka sahip olduğunu ölçmek amacıyla 
kayıp fonksiyonları kullanılmaktadır. Önerilen modelde ikili sınıflandırma problemine çözüm 
arandığı için kayıp fonksiyonu olarak ikili çapraz entropi fonksiyonu tercih edilmiştir. İkili 
çapraz entropi fonksiyonuna ait matematiksel ifade denklemlerle gösterilmektedir:  

𝑞0 = 1 − ŷ, 𝑞1 = ŷ      (4) 

𝑝0 = 1 − 𝑦, 𝑝1 = 𝑦      (5) 
𝐿 = −∑𝑝𝑛 log 𝑞𝑛 =−𝑦 log ŷ − (1 − 𝑦) log(1 − ŷ)  (6) 

 (6) no’lu denklemde, L ile kayıp fonksiyonu, p ile gerçek olasılık, q ile tahmin edilen 
olasılık, y ile gerçek olasılık değeri, ŷ ile tahmin edilen olasılık değeri, log ile doğal 
logaritma, n sayısı ile 0 ve 1 tamsayı değerleri ifade edilmektedir.   

 Kayıp fonksiyonunun uygulanması sonucu elde edilen kaybı en aza indirmek için bir 
optimizasyon algoritması kullanılmaktadır. Optimizasyon algoritmaları derin öğrenme için 
önemlidir. Bir yandan, karmaşık bir derin öğrenme modelini eğitmek çok uzun sürebildiği için 
optimizasyon algoritmasının performansı, modelin eğitim verimliliğini doğrudan 
etkilemektedir. Öte yandan, derin öğrenme modellerinin performansını iyileştirmek için 
optimizasyon algoritmasındaki hiper parametrelerin hedefe yönelik bir şekilde ayarlanması 
önemlidir.  

 Bu çalışmada optimizasyon algoritması olarak Adaptive Moment Estimation (ADAM) 
algoritmasının kullanımı tercih edilmiştir. ADAM (Kingma & Ba, 2014), model eğitimi için 
kullanılan veri setinin küçük parçalara ayrılmış hali olan “minibatch” yapısında daha büyük 
gözlem setleri kullanılarak vektörleştirmeden kaynaklanan önemli ek verimlilik sağlaması, 
gereksiz verilere karşı doğal esnekliği ve yakınsamayı hızlandırmak için 
önceki gradyanları bir sonraki ile toplayan bir mekanizma bulundurması gibi tüm bu teknikleri 
tek bir etkili öğrenme algoritmasında birleştirir. Bu yüzden derin öğrenmede kullanılacak 
daha sağlam ve etkili optimizasyon algoritmalarından biri olan popüler bir algoritmadır. 
ADAM optimizasyon algoritmasının matematiksel ifadelerine aşağıdaki denklemlerle yer 
verilmiştir.  

𝑡 ∈ 1,2, … , 𝑇𝑜𝑙𝑚𝑎𝑘ü𝑧𝑒𝑟𝑒𝑔𝑡 = ∇𝑡𝑓𝑡(𝑥𝑡−1) (7) 
𝑛𝑡 = 𝛽1𝑛𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡   (8) 
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𝑚𝑡 = 𝛽2𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝑔𝑡
2   (9) 

𝑛′𝑡 =
𝑛𝑡

1−𝛽1
𝑡 𝑣𝑒𝑚′𝑡 =

𝑚𝑡

1−𝛽2
𝑡   (10) 

𝑔′𝑡 =
𝜇𝑛′𝑡

√𝑚′𝑡−𝜖
     (11) 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 − 𝑔′𝑡    (12) 

Burada ft(x) x parametreli stokastik amaç fonksiyonu, gt t. adımdaki gradyanları, nt birinci 
momenti, mt ikinci momenti, β1, β2∈ [0,1) ağırlıklandırma parametrelerini, μ öğrenme 
oranını, ϵ sıfıra bölünmeyi önlemek için küçük bir değeri, xt ağırlık vektörünü (başlangıç 
parametre vektörü) temsil etmektedir. Problemin çözümünde optimum sonuçlar elde 
edebilmek için denklemdeki parametrelerin yaygın seçenekleri μ=0.001, ϵ=10-8, β1 = 0.9 
ve β2 = 0.999'dur. β1 ve β2 göz önünde bulundurulduğunda varyans tahmininin (ikinci 
moment), momentum teriminden çok daha yavaş hareket ettiği görülmektedir. ADAM'ın temel 
adımlarından biri, hem birinci moment hem de gradyanın ikinci momentinin bir tahminini elde 
etmek için üstel ağırlıklı hareketli ortalamaları kullanmasıdır.   

 (7) no’lu denklemde t zaman adımında stokastik hedefe göre gradyanları alınır. 
(8) no’lu denklemde önyargılı ilk moment tahmini güncellenir. (9) no’lu denklemde önyargılı 
ikinci moment tahmini güncellenir. (10) no’lu denklemde önyargıya göre düzeltilmiş ilk 
moment (n’t) ve ikinci moment tahminleri (m’t) hesaplanır. (11) ve (12) no’lu denklemlerle 
parametrelerin güncellenme işlemi tamamlanır.  

4. Veri Seti  

Bu bölümde oltalama URL’lerinin toplanma aşamasından bu URL’lerin modelin 
eğitimi için kullanılabilir bir veri setine dönüştürülmesi aşamasına kadarki geçen süreç 
hakkında bilgi verilmektedir. 

4.1. Veri Toplama 

Bu çalışma kapsamında oltalama siteleri ile ilgili veri setini oluşturan URL adresleri 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM) tarafından tespit edilmiş oltalama sitelerinin yer verildiği internet 
sitesi üzerinden elde edilmiştir. Bu çalışma için URL adreslerinin bilgilerinin listesinde 
bulunan açıklama sütunu kısmında “bankacılık” ifadesine yer verilen oltalama siteleri 
kullanılmıştır. Diğer taraftan yasal URL adreslerinin seçiminde Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından listelenmiş bankalar ile resmi kamu kuruluşlarının adresleri 
kullanılmıştır. 

Python’da yazılan bir program aracılığıyla USOM internet sitesinde (USOM, 2021) 
yer alan URL adresleri metin dosyasına kaydedilmiştir. Bir sonraki bölümde metin 
dosyasında yer alan oltalama sitelerinin derin öğrenme modelinin eğitiminde kullanılacak 
biçime dönüşümünden bahsedilecektir. 

4.2. Veri Setinin Oluşturulması 

Bu bölümde oltalama URL adreslerinin Aydın ve diğ. (2020) yaptığı çalışmada yer 
alan özellikler baz alınarak sayısal değerlerden oluşan bir veri setine dönüştürme 
adımlarından bahsedilmektedir. Çalışmada yer verilen dönüştürme adımlarında kullanılan 
programlar tamamen bu çalışmaya özgün oluşturulmuştur. Bu bölümde her bir özelliğin 
oltalama adresleri üzerinde uygulanmasıyla veri setinde yer alacak sayısal değerlerin 
belirlenmesi için oluşturulan kriterler ve algoritmalar detaylı olarak incelenmektedir. Aydin ve 
diğ. (2020) yaptığı çalışmada bahsedilen özellikler, Türkiye için yapılan çalışmaya uygun 
olacak şekilde uyarlanmıştır.  
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A grubu özellikler  

Alfabetik ve numerik karakterlerin ve kombinasyonlarının şüpheli şekilde bulunma 
durumunun araştırıldığı bölümdür.   

Bu gruptaki özellikler oltalama sitelerinde kullanımı muhtemel karakterlerin URL’de 
geçme sayısını, geçme sayılarının toplamını, oltalama URL’lerinin toplam karakter 
uzunluğunu, URL’in host kısmında yer alan [0,9] arası tamsayıların adedini, URL’in host 
kısmında yer alan “.” karakterinin adedini, oltalama URL’in host kısmındaki toplam karakter 
uzunluğunu, URL içerisindeki en uzun kelimenin karakter uzunluğunu, URL içerisinde yer 
alan kelime sayısını, URL’in host kısmında yer alan kelime sayısını, URL içerisinde harf-
rakam-harf ve rakam-harf-rakam deseninin bulunma durumunu göstermektedir. 

B grubu özellikler  

Bu grubun özellikleri, oltalama URL adresleri içerisinde yer alan kelimelerin analizini 
kapsamaktadır. Oltalama siteleri için inandırıcı olmak ya da dikkat çekmek amacıyla 
dolandırıcılar tarafından çeşitli kelimeler kullanılmaktadır. Bu grubun özellikleri sayesinde 
URL adresinde yer alan kelimeler modelin eğitiminde etkili olarak kullanılabilmektedir.  

Bu grubun özelliklerinin çıkarımı için bir kelime modülü tasarlanmıştır. Bu kelime 
modülü tamamen çalışmaya özgü olarak hazırlanmış bir programdır. Kelime modülü 
sayesinde kelimeler dinamik olarak elde edildiğinden bu grubun özellik sayısı değişkenlik 
göstermektedir. Fakat veri seti hazırlama programının tasarımı sayesinde B grubu 
özelliklerinin sayısındaki değişiklikler modelin eğitimini hiçbir şekilde yanıltmamaktadır. Bu 
grubun özellikleri tamamen kelime modülünden elde edildiğinden bu bölümle ilgili ayrıntılara 
bir sonraki bölümde yer verilmiştir.  

C grubu özellikler  

Bu grubun özellikleri oltalama URL adreslerinde yer alan internet sitesinin güvenlik 
sertifikaları, URL yolunda yer alan dosya uzantıları gibi güvenlik unsurlarını analiz 
etmektedir.   

Bu grupta sitede güvenlik sertifikasını temsil eden “https” kelimesi, URL adresinde 
“http” karakterinin birden fazla geçme durumu, “https” karakterinin birden fazla geçme 
durumu, “www” karakterinin birden fazla geçme durumu, muhtemel tehlikeye sahip program 
dosya uzantıları, ‘script’ dosya uzantıları, kısa yol uzantıları, ofis programı ‘macro’ uzantıları 
incelenmektedir.  

D grubu özellikler  

Bu grubun özellikleri oltalama URL adreslerini alan adını tanımlayan bilgilere göre 
incelemektedir. 

URL adresi içerisinde yer alan herhangi bir IP adresinin varlığı, birden fazla üst 
seviye alan adının bulunup bulunmadığı, URL adresi içerisinde herhangi bir üst seviye alan 
adının bulunup bulunmadığı, ‘host’ kısmı dışında kalan URL yolunda marka adının varlığı, 
URL’in ‘host’ kısmında yer alan marka adının yanında herhangi bir kelimenin varlığı, URL’in 
‘host’ kısmında bulunan alan adının yanında herhangi bir alt alan adı varlığı ve URL’in adres 
kısaltma servislerinden yararlanılıp yararlanmama durumu incelenmektedir. 
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Kelime Modülü 

Bu bölümde oltalama URL’lerinde geçen kelimelerin herhangi bir manuel müdahale 
olmadan program tarafından otomatik olarak çıkarılmasından bahsedilmektedir. 

Kelime modülü, çok sayıdaki oltalama URL’leri içinden kelimelerin çıkartılmasındaki 
zorluklar ile başa çıkmak ve manuel olarak incelenmesi sonucu gözden kaçırılmasını 
engellemek için tasarlanmış bir programlama algoritmasıdır. Bu modül sayesinde oltalama 
URL’leri hangi miktarda olursa olsun oltalama kelimeleri zaman kaybedilmeden hızlı bir 
şekilde elde edilebilmektedir.  

Kelime modülü hazır metin madenciliği kütüphanelerinden önemli farklara sahiptir. 
Türkçe’ye uyumlu bir metin madenciliği kütüphanesi kelimeler arasında boşluk ve 
noktalama işaretleri varken kelimeleri tespit edebilmektedir. Fakat URL adresleri gibi bitişik 
kelimelerin yer aldığı sözcük öbeklerinde bu kütüphaneler yardımıyla URL içinde yer alan 
kelimelerin algılanması mümkün değildir. Kelime modülü bu durumla başa çıkabilmek için 
bu çalışmaya özel olarak tasarlanmıştır. Kelime modülü karakterler arasında boşluk 
olmasından ve noktalama işaretlerinin ve benzeri işaretlerin bulunmasından etkilenmeyecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

Göz alıcı kelimeler için oluşturulmuş B grubu özelliklerin belirlenmesi için kelime 
modülü kritik rol oynamaktadır. B grubu özelliklerin kelimeleri bu modülde yapılan 
değerlendirme neticesinde belirlenmektedir. Oltalama URL’lerine göre hazırlanan B grubu 
özelliklerin belirlenmesi için kelime modülü kendi içinde üç temel işlevden oluşmaktadır. 
Kelime modülünün 3 farklı işleve sahip bölümlerine Şekil 2’de yer verilmektedir. 

Şekil 2. Kelime Modülünün İçyapısı ve Bölümleri 

 

Mustafa Aydın - - Dr. İsmail Bütün Prof. Dr. Sevinç Gülseçen



Bankacılar Dergisi 

27 

İlk işlev oltalama URL’lerini birbirleriyle karşılaştırarak içinden anlamlı ve anlamsız 
bütün kelimeleri bulmak için tasarlanmıştır. Bu işlev sayesinde tekrar eden harf öbeklerinin 
elde tutulmasıyla önemli bir göz alıcı kelimenin dikkatten kaçması engellenmiş olur.  

İkinci işlev sözlük kontrolü işlemidir. Bu işlevde ilk işlevden gelen anlamlı ve anlamsız 
ortak bütün harf öbeği veri tabanındaki Türkçe sözlükte aratılır. Sözlükte yer almayan 
anlamsız kelimeler elenerek elde ettiğimiz kelime listesinin kullanılabilir hale gelmesi 
sağlanır.  

Son olarak üçüncü işlevin görevi ise oltalama URL’lerinde geçen anlamlı kelimelerin 
toplamdaki kullanım sıklığını kaydetmektir. Ayrıca kelimelerin kullanım sıklığı üzerinde 
yapılan değerlendirmeler sonucu eşik değerinin belirlenmesi ve bu eşik değerinin üstünde 
kalan kelimelerin seçiminin yapılması yine bu işlevle gerçekleştirilmektedir. 

 Kelime modülünün bahsedilen bölümlerindeki tüm işlemlerden sonra modelin eğitimi 
için hazırlanan B grubu özelliklerinin göze alıcı kelimeleri belirlenmiş olacaktır. Kelime 
modülünün oltalama URL veri setine uygulanması sonucu 342 adet göz alıcı kelime elde 
edilmiştir. Bu 342 adet göz alıcı kelimenin toplam URL içerisinde geçme sıklığı Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2. Tüm Veri Setinden Elde Edilen Göz Alıcı Kelimelerin Sıklığı 

Kelimeler Frekans Kelimeler Frekans Kelimeler Frekans Kelimeler Frekans Kelimeler Frekans 

aidat 309 istem 24 vakif 10 bilgilendirme 5 guvenlik 3 

iade 270 sistem 24 arac 9 bili 5 haziran 3 

turk 263 arti 23 duyuru 9 birlik 5 iran 3 

devlet 236 baskanlik 23 emen 9 bonus 5 kamusal 3 

vuru 209 form 23 esis 9 destekci 5 kara 3 

basvuru 207 bakanligi 22 guzel 9 diyesi 5 kayit 3 

deste 167 adem 21 hazine 9 erce 5 mani 3 

turkiye 158 edik 21 hizli 9 eris 5 medya 3 

destek 153 ineb 21 iletisim 9 guvenli 5 name 3 

hizmet 124 ergi 20 sigar 9 hazir 5 onayli 3 

evde 121 geri 20 yeni 9 ilgilendirme 5 onda 3 

iris 117 kuru 20 yukleme 9 isler 5 ortak 3 

giris 116 urus 20 yuru 9 kalk 5 sayfa 3 

andemi 107 denizde 19 denizden 8 kurumsal 5 tala 3 

pandemi 106 erin 19 geldi 8 meri 5 tarife 3 

diye 87 mail 19 genel 8 payi 5 tozel 3 

kredi 87 ceki 18 iska 8 tekci 5 vuruk 3 

bank 85 ilim 18 kala 8 vize 5 yetim 3 

deme 85 isim 18 kilisi 8 vurut 5 yilbasi 3 

internet 84 ramazan 18 temmuz 8 yasa 5 zamani 3 

odeme 75 tali 18 yara 8 aktif 4 abak 2 

kart 70 atlari 17 ziraat 8 alim 4 agun 2 

hediye 69 bayram 17 agit 7 asla 4 ahiz 2 

anli 64 cekilis 17 aile 7 ayli 4 akla 2 

islem 64 finans 17 arak 7 bakiye 4 anapara 2 

kanli 64 kilis 17 besi 7 birlikte 4 artis 2 
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orgu 62 atil 16 daire 7 deva 4 asit 2 

sorgu 62 bireysel 16 elek 7 diba 4 avize 2 

sosyal 62 ekler 16 emis 7 dijital 4 bile 2 

saglik 60 ortali 16 etsiz 7 diyen 4 borcu 2 

orta 57 takip 16 hemen 7 edim 4 comert 2 

azan 54 tekler 16 hesap 7 erden 4 cumhurbaskanligi 2 

lama 54 vatandas 16 ilen 7 esiz 4 deneme 2 

merkez 54 vergi 16 ileri 7 ezim 4 diyet 2 

ulama 52 vurus 16 ilik 7 halka 4 ekonomik 2 

deniz 50 atilim 15 ipci 7 ikrar 4 elleme 2 

islemler 48 katilim 15 orum 7 imce 4 elli 2 

paket 41 bedava 14 takipci 7 isleri 4 emekli 2 

erim 40 dava 14 ucretsiz 7 istikrar 4 eneme 2 

halk 40 firsat 14 acilik 6 izin 4 evin 2 

kampanya 40 irsat 14 aktarim 6 kamus 4 eyin 2 

yardim 40 kasi 14 alin 6 kont 4 genelge 2 

para 39 talep 14 andemik 6 laka 4 hepsi 2 

sorgulama 39 destegi 13 bankacilik 6 mika 4 kalb 2 

yapi 39 kamu 13 birli 6 onay 4 karar 2 

kazan 35 servis 13 borc 6 plaka 4 komunikasyon 2 

urum 35 uygulama 13 dagitim 6 saglikli 4 kontor 2 

akan 34 dirimli 12 dene 6 sonuc 4 kontrol 2 

anka 34 indirimli 12 dimi 6 tural 4 lira 2 

bakan 34 sana 12 emek 6 uruk 4 meni 2 

cumhur 33 tasi 12 emik 6 urunu 4 miza 2 

kapi 32 zira 12 enli 6 yisa 4 olusturma 2 

mide 32 anti 11 eter 6 abil 3 ongun 2 

banka 31 aranti 11 haber 6 alma 3 sanal 2 

etleri 31 arin 11 icin 6 anali 3 sayi 2 

dirim 29 atis 11 isba 6 arda 3 sinirsiz 2 

indir 29 garanti 11 mayis 6 arife 3 site 2 

mobil 29 guncel 11 operator 6 atim 3 size 2 

sube 29 guven 11 ramazanda 6 ayit 3 ster 2 

kapisi 28 ajans 10 sanayi 6 bakanlik 3 telekomunikasyon 2 

pisi 28 akif 10 sati 6 banko 3 trol 2 

hayat 27 alba 10 tarim 6 basi 3 ulke 2 

indirim 27 alka 10 urun 6 bini 3 vatandaslarin 2 

anlik 26 bilgi 10 yardimi 6 dede 3 veri 2 

ceza 26 duyur 10 yeter 6 ekli 3 virus 2 

trafik 26 ilgi 10 aninda 5 ekonomi 3 yeme 2 

fatura 25 kurum 10 anlar 5 enba 3 
  

ozel 25 maliye 10 atin 5 girisim 3 
  

tura 25 uyur 10 bayi 5 gunler 3 
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 Tüm veri setinden elde edilen 342 adet kelimenin bir kısmı, az sayıda sıklığa sahip 
olduğundan ve modelin eğitimi üzerinde gereksiz yük teşkil edeceğinden elenmesinin gerekli 
olduğu düşünülmüştür. Bu sebeple kelimelerin hangi sıklık miktarından itibaren seçileceği 
eşik değeri sıklıkların aritmetik ortalamasına göre belirlenmiştir. 342 adet kelimenin sıklık 
ortalamaları alındığında eşik değeri yaklaşık 21 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan eşik 
değeri baz alındığında 342 kelime içerisinden 78’inin göz alıcı kelime olarak kullanımı uygun 
görülmüştür. Tablo 3’de veri setinde kullanılacak 78 adet göz alıcı kelimelerin hangileri 
olduğu ve B grubu özelliklerden hangilerine karşılık geldiği gösterilmektedir. 

Tablo 3. Eşik Değerinin Üstünde Kalan Göz Alıcı Kelimeler 

Özellik Kelime Özellik Kelime Özellik Kelime Özellik Kelime 

B1 adem B21 destek B41 iris B61 pandemi 

B2 aidat B22 devlet B42 islem B62 para 

B3 akan B23 dirim B43 islemler B63 pisi 

B4 andemi B24 diye B44 istem B64 saglik 

B5 anka B25 edik B45 kampanya B65 sistem 

B6 anli B26 erim B46 kanli B66 sorgu 

B7 anlik B27 etleri B47 kapi B67 sorgulama 

B8 arti B28 evde B48 kapisi B68 sosyal 

B9 azan B29 fatura B49 kart B69 sube 

B10 bakan B30 form B50 kazan B70 trafik 

B11 bakanligi B31 giris B51 kredi B71 tura 

B12 bank B32 halk B52 lama B72 turk 

B13 banka B33 hayat B53 merkez B73 turkiye 

B14 baskanlik B34 hediye B54 mide B74 ulama 

B15 basvuru B35 hizmet B55 mobil B75 urum 

B16 ceza B36 iade B56 odeme B76 vuru 

B17 cumhur B37 indir B57 orgu B77 yapi 

B18 deme B38 indirim B58 orta B78 yardim 

B19 deniz B39 ineb B59 ozel 
  

B20 deste B40 internet B60 paket 
  

 

Göz alıcı kelimeler için eşik değeri değişken olduğundan daha sık geçen ve güncel 
olan kelimeler otomatik olarak zaman içerisinde eskilerinin yerini alabilecektir. Tablo 3’de 
belirtilen B grubu özelliklerinin sayısı da eşik değerine göre değişiklik gösterecek şekilde 
dinamiktir. 

4.3. Veri Önişleme 

Veri seti hazırlama aşamasında oltalama URL’lerine sırasıyla belirlenen özelliklerin 
uygulanması sonucu URL adresler sayısal veri setine dönüştürülmüştür.  Şekil 3’te genel 
olarak veri önişleme adımında yer verilen işlemler görülmektedir. 

Önerilen derin öğrenme modelinin önceki bölümde hazırlanan veri setiyle 
eğitilebilmesi için Python geliştirme ortamında kullanılan Keras ve Tensorflow makine 
öğrenme hazır kütüphanelerindeki fonksiyonlar kullanılmaktadır. Hazırlanan veri seti 
formatının bu fonksiyonlarla uyumlu işlem yapılabilmesi için Pandas kütüphanesinin 
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DataFrame() fonksiyonu kullanılarak veri seti uygun formata dönüştürülmüş olur. Ayrıca veri 
seti, çalışma içerisinde titiz bir şekilde hazırlandığı için yanıltıcı değerler ve boş değerler 
bulunmamaktadır. 

Şekil 3. Veri Önişleme Adımları 

 

 Bir sonraki aşama olarak modelin eğitimi için veri setinin eğitim ve test veri setleri 
olarak bölünmesi gerekmektedir. Veri setinin bölünme oranları için belli bir standart 
bulunmamakla birlikte yaygın tercih edilen %70-%30 oranı için ayrı ayrı deney yapılmıştır.  
Genel olarak sistemin aşırı öğrenmeye gitmemesi için bu oranların kullanımı idealdir. 

 Önerilen derin öğrenme modelinin eğitimi için veri hazırlamanın bir parçası olarak 
normalleştirme tekniği uygulanmaktadır. Normalleştirme, veri setindeki sütunların sayısal 
değerlerini, bilgi kaybına sebep olmadan ya da değer aralıklarında yer alan farklılıkları 
bozmaksızın ortak bir ölçek kullanımı için değiştirme işlemidir. Orijinal veri setindeki 
sayıların ölçeğinde yer alan büyük farklılıklar sorunlara neden olabilir. Normalleştirme işlemi, 
hem model için kullanılan bütün sayısal değer içeren sütunlara uygulanan ölçek bazındaki 
değerleri korurken, hem de orijinal verilerdeki genel dağılımı ve aralarındaki oranları korumak 
için yeni değerler oluşturarak karşılaşılacak sorunları engeller. Ayrıca optimizasyon 
algoritmaları gibi algoritmaların verileri doğru biçimde modelleyebilmesi için normalleştirme 
işlemi gereklidir. 

 Hazırlanan veri setindeki değerlerin normalizasyonu için her özelliği doğrusal olarak 
[0,1] aralığında yeniden ölçeklendiren min-maks normalleştiricisi kullanılmıştır. (13) no’lu 
denklemde sütundaki değerlerin [0,1] aralığında yeniden ölçeklendirme formülü 
gösterilmektedir. 

𝑧 =
𝑥−𝑚𝑖𝑛(𝑥)

𝑚𝑎𝑥(𝑥)−𝑚𝑖𝑛(𝑥)
    (13) 

 Burada x her bir özelliğe karşılık gelen değeri, min(x) veri setindeki en küçük değeri, 
max(x) veri setindeki en büyük değeri, z ise normalizasyon değerini temsil etmektedir.  
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5. Deney Ortamı ve Performans Metrikleri 

5.1. Deney Ortamı 

 Önerilen derin öğrenme modelinin tasarımında programlama dili olarak Python 3.8 
versiyonu kullanılmıştır. Python programlama dili, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile 
ilgili denenmiş ve olgunluğa erişmiş çok sayıda kütüphaneye sahip olduğu için tercih 
edilmiştir. Derin öğrenme çalışmasına yardımcı olması için hazırlanmış kütüphanelerden 
Keras, Numpy, Pandas ve Scikit-Learn kütüphaneleri bu çalışma için kullanılmaktadır. 
Modelin tasarımı için geliştirme ortamı olarak ise Anaconda Spyder IDE tercih edilmiştir. 
Model eğitiminin yapıldığı deney için kullanılan ana makine; 1.8GHz - Intel Core i7 8550U 
serisi işlemci, 16GB ana bellek kapasitesi, 512GB SSD harici disk kapasitesi ve Windows 10 
Home işletim sistemi özelliklerine sahiptir. 

5.2. Performans Metrikleri 

Modelin performansını değerlendirmek için Tablo 4’te yer verilen Karmaşıklık Matrisi 
ve Doğruluk, Kesinlik, Geri Çağırma (Duyarlılık), F ölçümü (Visa, 2011) değerleri 
kullanılmıştır.  

Tablo 4. Karmaşıklık Matrisi 
Pozitif Tahmin Negatif Tahmin 

Gerçek Pozitif  Doğru Pozitif 
(DP)  

Yanlış Negatif 
(YN)  

Gerçek Negatif  Yanlış Pozitif 
(YP)  

Doğru Negatif 
(DN)  

 

Doğruluk, tüm testlerde doğru tespit edilen vakaların sayısıdır. (14) no’lu denklem ile 
tanımlanan doğruluk, doğru tespitlerin tüm tespitlere oranlanması ile elde edilir.  

Doğruluk = 
DP+DN

DP+DN+YP+YN
  (14) 

(15) no’lu denklem tarafından tanımlanan kesinlik, doğru tespit edilen şüpheli 
vakaların şüpheli olarak tahmin edilen tüm vakalara oranıyla elde edilir. 

Kesinlik = 
DP

DP+YP
   (15) 

 (16) no’lu denklem ile tanımlanan geri çağırma, doğru tespit edilen şüpheli vakaların 
tüm gerçek şüpheli vakalara oranı ile elde edilir. 

Geri çağırma = 
DP

DP+YN
  (16) 

 (17) no’lu denklem ile tanımlanan F skoru, kesinlik ve geri çağırma arasındaki 
dengeyi gösterir. 

F Skoru =2 ×
Kesinlik×GeriÇağırma

Kesinlik+GeriÇağırma
  (17) 
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6. Bulgular ve Sonuçlar 

Önerilen DNN modelinin eğitimi için 4,427 oltalama URL’i ve 107 adet yasal URL 
kullanılmış ve bu URL’ler veri seti hazırlama aşamasında bahsedilen özellikler baz alınarak 
derin öğrenmenin uygulanabileceği numerik değerler veri setine dönüştürülmüştür. Veri seti 
model için eğitime uygun hale geldikten sonra Tablo 5’te gösterildiği gibi veri seti eğitim ve 
test olmak üzere %70-%30 oranında iki bölüme ayrılmıştır.  

Tablo 5. Veri Setinin Bölünmesi 

 
Yasal Oltalama 

Eğitim 75 3,098 

Test 32 1,329 

Toplam 107 4,427 

 

DNN modelinde katman sayısının ve düğüm yoğunluğunun, öğrenmede yüksek 
başarım elde edilmesi ile ilintili olabileceği (incelenmekte olan veri setinin karmaşıklığı ile 
orantılı bir biçimde) bilinmektedir. Bu parametrelerin başarı oranına etkisini değerlendirmek 
ve DNN modelinin eğitimi aşamasında daha doğru değerlendirme yapmak için katman 
sayıları ve birbirine yakın olmayacak şekilde düğüm sayıları değiştirilerek ve veri seti 
büyüklüğü de göz önünde bulundurularak 6 farklı DNN modeli kurulmuştur. Bu mimarilerde 
katman sayısının ve düğüm sayısının model eğitimindeki başarısı araştırılmıştır. 6 farklı DNN 
mimarisi ile elde edilen deney sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 6. DNN Modelin Test Sonuçları 

 

Tablo 6’da gösterilen değerler incelendiğinde güvenlik için önemli olan geri çağırma 
değerlerine katman ve düğüm sayısının etki etmediği görülmektedir. Kesinlik değeri 
açısından değerlendirme yapıldığında Mimari 2, Mimari 3 ve Mimari 6’nın en yüksek değeri 
aldığı görülmekle birlikte performans açısından daha az katman ve düğüm bulunduğu için 
Mimari 2 en makul tercih olmaktadır. Modelin doğruluğu ise kesinlikle benzer şekilde 
değerlendirildiğinde Mimari 2’nin daha makul olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo 6’daki verilerin ışığında DNN Mimarisinde 2 katman ile 3 katman arasında 
performans açısından ciddi bir farklılık gözlemlenmemiştir. Örneğin Mimari 3 (2 katman 100 
düğüm) ile Mimari 6 (3 katman 100 düğüm)’nın arasında hiçbir fark yoktur (Doğruluk, 
Kesinlik, Geri Çağırma, F Skoru). Aynı katman sayısında düğüm sayısındaki artışın, doğruluk 
performansında küçük bir iyileştirme sağladığı gözlemlenmiştir. Bunun bir nedeni ise 
maksimum doğruluk seviyesi olan 1.0’e yaklaşılması ile ilgilidir.  

Modelin oltalama URL sitelerini tespit etmedeki başarı oranının %99,93 olması 
yapılmış diğer çalışmalardan daha yüksek bir orana sahip olduğunu kanıtlamıştır. 

 
 

Mimari Katman Düğüm Doğruluk Kesinlik Geri Çağırma F Skoru 

1 2 10  0.9987  0.9993   0.9993   0.9993 
2 2 50  0.9993   1.0   0.9993   0.9997 
3 2 100  0.9993   1.0   0.9993   0.9997 
4 3 10  0.9987  0.9993   0.9993   0.9993 
5 3 50  0.9987   0.9993   0.9993   0.9993 
6 3 100  0.9993   1.0   0.9993   0.9997 

Ortalama 2-3 10-100  0.9990  0.9997  0.9993  0.9995 
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7. Sonuç  
 
Bu çalışmada oltalama amaçlı URL adreslerinin tespiti için derin öğrenme modeli 

kullanılmıştır. Literatürde yer alan oltalama URL adreslerinin derin öğrenmeyle tespiti üzerine 
yapılmış diğer çalışmalar incelendiğinde kullanılan çeşitli derin öğrenme modellerinin sahte 
URL tespitinde iyi sonuçlar elde ettiği çıkarılmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar göz 
önünde bulundurulduğunda oltalama URL adreslerinin tespiti için derin öğrenme modeli 
kullanımının doğru bir yaklaşım olduğu kanıtlanmaktadır.  

Bu çalışmada 4,427 oltalama URL’i ve 107 adet yasal URL kullanılmıştır. Oltalama 
saldırılarının doğası gereği yasal bir URL adresinden çok sayıda oltalama adresi 
üretilmektedir. Gerçek hayat senaryosu referans alındığında oltalama URL adreslerinin 
sayısı yasal URL sayısından fazla olmaktadır. Bununla birlikte sonraki çalışmada dengeli veri 
oluşturularak yeniden analiz yapılması planlanmaktadır.    

Çalışma kapsamında önerilen derin öğrenme modeli MLP tabanlı 2 gizli katmandan 
oluşan bir DNN modelidir. DNN modelinin başarısına katman ve düğümlerin etkisini 
araştırmak için 6 adet farklı deneysel mimari hazırlanmıştır. Bu 6 adet farklı mimariye sahip 
DNN modelleri oltalama veri setiyle eğitilmiş ve önerilen modelin diğer 5 modele göre en 
optimum çözüm sağladığı görülmüştür. 

 Önerilen DNN modeli oltalama URL adreslerinin tespitinde %99.93 doğruluğa ulaşmış 
ve diğer çalışmalar içinde daha yüksek bir başarı göstermiştir. Bu çalışmada özellik tabanlı 
yaklaşım kullanılarak önerilen oltalama saldırısı tespit tekniğini olabildiğince yalın, modüler 
ve kullanıcı dostu hale getirmek de amaçlanmıştır. Bununla birlikte önerilen modelde önem 
derecelerine göre seçilen minimum değişken sayısı sistemin genel doğruluğuna ve işlem 
hızına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla modelin başarılı olmasında en büyük etken URL 
adreslerini iyi analiz eden bir özellik setinin uygulanmış olmasıdır. Gruplanarak seçilen 
özellikler modelin doğru şekilde öğrenmesinde önemli bir paya sahiptir. 

 Bir sonraki çalışma olarak derin öğrenme tabanlı çalışan anlık oltalama sitesi tespiti 
yapan bir sistemin bir internet tarayıcısına entegrasyonu planlanmaktadır. Böylece 
kullanıcılar URL girdiği zaman ya da bir URL açmak istediklerinde siteye yönlendirilmeden 
önce adresin güvenilirliği için kullanıcıya risk puanı gösterilebilecektir. 
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Zımni Oynaklık Endeksleri Arasında Etkileşim: 

Ampirik Bir Uygulama 
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Öz 
 

Bu çalışmada, ülke grupları ve bireysel ülkelerin finansal piyasalarındaki belirsizlik beklentilerini 
ifade eden zımni oynaklık endeksleri arasındaki etkileşim farklı zaman boyutları perspektifinde 
incelenmiştir. Zımni oynaklık endeksleri olarak gelişmiş piyasalar (VXEFA), gelişen piyasalar 
(VXEEM), ABD (VIX), Almanya (V1X), Çin (VHSI), Hindistan (NIFVIX) ve Japonya (VXJ) çalışmaya 
dâhil edilmiştir. Analiz sürecinde RALS-LM birim kök testi ve Breitung ve Candelon frekans alanı 
nedensellik testi kullanılmıştır.	   Bulgular, belirsizlik beklentileri arasındaki etkileşimin dönemsel olarak 
değiştiğini, kısa dönemde mevcut olmayan ilişkinin, orta ve uzun dönemde ortaya çıkabildiğini işaret 
etmektedir. Ayrıca nedensellik ilişkisinin niteliğinin dönemler itibarıyla değiştiği elde edilen bulgular 
arasındadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zımni Oynaklık Endeksi, Frekans Alanı Nedensellik Analizi, RALS-LM Birim Kök 
Testi. 
JEL Sınıflandırması: C22, C58, G17. 
 

Interaction Between Implied Volatility Indices: An Empirical Application 
 

Abstract 
 

In this study, the interaction between implied volatility indices, which express the uncertainty 
expectations in the financial markets of country groups and individual countries, is examined from the 
perspective of different time frequencies. Developed markets (VXEFA), emerging markets (VXEEM), 
USA (VIX), Germany (V1X), China (VHSI), India (NIFVIX), and Japan (VXJ) are included in the study 
as implied volatility indices. RALS-LM unit root test and Breitung and Candelon frequency domain 
causality test were used in the analysis process. Findings indicate that the interaction between 
uncertainty expectations changes periodically, and the relationship that does not exist in the short run 
may emerge in the medium and long term. In addition, it is among the findings that the dimensions of 
the causality relationship change by term. 
 
Keywords: Implied Volatility Index, Frequency Domain Causality Test, RALS-LM Unit Root Test. 
JEL Classification: C22, C58, G17. 
 

1. Giriş 
 
Geleneksel olarak, pay senedi piyasasının temel fonksiyonu, yatırımcılara fazla fonlarını 

değerlendirmek için yatırım alternatifleri sunarken, firmalara farklı yatırımcılardan fon toplama 
ve işlerini genişletme fırsatı sağlamaktır. Pay piyasasının diğer fonksiyonlarının yanı sıra, bu 
fonksiyon finansal piyasa performansını ekonomik olarak sorgulamanın temel alanlarından 
biri olarak kabul edilmiştir. Son yıllardaki çalışma ve kanıtlar ise geleneksel portföylere 
alternatif bir yatırım sınıfı olarak türev ürünler ve piyasa kullanımının önemini işaret 
etmektedir (Batten, Ciner ve Lucey, 2010: 65). Her iki piyasanın belirleyicilerini anlamak 
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politika yapıcılar, yatırımcılar ve tüketiciler için son derece önemlidir. Politika perspektifinden, 
herhangi bir piyasadaki oynaklığın itici güçlerini ve sonuçlarını anlamak, finansal ve 
makroekonomik istikrarı sağlayacak politikaları formüle etmek ve finansal darboğaz veya 
borsa çöküşleri sırasında piyasalar arasında bulaşmayı önlemek için çok önemlidir. Öte 
yandan, yatırımcılar ve tüketiciler için bu tür bilgiler onların fiyatları tahmin etmelerine, riskleri 
çeşitlendirmelerine ve riskten korunmalarına, türev alım satımı ve portföy optimizasyonu için 
stratejiler formüle etmelerine yardımcı olacaktır (Chinzara, 2011,s. 28; Corradi, Distaso ve 
Mele, 2013, s. 203; Mo, Gupta, Li ve Singh, 2018,s. 543). Bununla birlikte, ekonomik 
serbestleşme, ticaret ve yatırım akışları yoluyla ekonomiler arasında entegrasyonun artması 
nedeniyle, piyasaların bağlantıları son otuz yılda hızla artmaktadır. Bu durum farklı 
piyasalarda yatırım yapmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak, ilgili süreç piyasalar arasındaki 
korelasyonlarda önemli artışlara yol açmaktadır. Bu durum ise, özellikle gelişmiş ekonomiler 
arasında, uluslararası yatırımcılara sunulan çeşitlendirmenin faydalarını azaltmaktadır 
(Badshah, 2018, s. 27). Değişen zaman ve koşullar yatırımlar için hem risk hem de getiri 
perspektifinde avantajların yanında kısıtlar da doğurmaktadır. 

 
Yatırımcı açısından, çok sayıda ve farklı nitelikte unsurlar bulunmakla birlikte, temel 

perspektif getiri ve risktir. Oynaklık, varlık değerlemesi için temsili bir risk ölçüsüdür ve bu 
nedenle oynaklığın yayılma özelliği göstermesi, esasen riskin yayılmasıdır. Uluslararası pay 
senedi piyasaları arasında büyük şokların meydana gelmesi ve yayılması, piyasa 
entegrasyonu, piyasa stresi dönemlerinin ortaya çıkması ve finansal krizlerin analizi 
çalışmaları için temel önemdedir. Ek olarak, piyasa oynaklığının getirilerden çok daha fazla 
değiştiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, ülkeler arası oynaklıklar üzerine bir çalışma, piyasa 
dinamikleri ve özellikle yayılma etkileri yoluyla piyasa entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi 
verebilir. Bu noktada önem arz eden, dikkate alınacak oynaklık ölçütüdür (Peng ve Ng, 
2012,s. 2-3). Piyasa oynaklığı tarihsel (çoğunlukla pay senedi endeksi getirilerinin standart 
sapması yoluyla ölçülür) veya ileriye dönük (zımni olarak ifade edilmekte ve türev enstrüman 
(opsiyon) fiyatları aracılığıyla hesaplanmaktadır) olmak üzere gruplanmaktadır. Mevcut 
literatür, zımni oynaklık ölçüsünün yukarıda bahsedilen diğer ölçülere göre üstünlüğüne dair 
kanıtlar sunmaktadır (Fleming, Ostdiek ve Whaley, 1995; Poon ve Granger, 2003; Bollerslev, 
Tauchen ve Zhou, 2009). Çoğu opsiyon tüccarının iyi bilgilendirilmiş kurumsal işlemciler 
olduğu göz önüne alındığında, zımni oynaklığın gelecekteki oynaklığı tahmin etmede tarihsel 
oynaklıktan daha iyi bir ölçü olduğu kabul edilmektedir. Zımni oynaklık endeksleri sadece 
tarihsel oynaklık bilgilerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcıların gelecekteki 
piyasa koşullarına ilişkin beklentilerini de yansıtmaktadır (Liu, Ji ve Fan, 2013: 861). Diğer bir 
ifade ile zımni oynaklık endeksleri bir piyasanın gelecekteki belirsizlik beklentilerini ve bu 
beklentilerdeki değişiklikleri temsil etmektedir. Tarihsel oynaklık verilerinin aksine, zımni 
oynaklık, gelecekteki oynaklığın riskten bağımsız beklentisinin tahminini içermesi nedeniyle 
oynaklığın yayılmasını incelemek için daha elverişlidir (Yang, Zhou ve Cheng, 2020,s.393). 

 
Gastineau (1977), Chicago Board Options Exchange'in (CBOE) ilk opsiyon 

sözleşmelerinin ticaretini başlatmasından (26 Nisan 1973) birkaç yıl sonra, opsiyon piyasası 
fiyatlarına dayalı bir oynaklık endeksi oluşturan ilk akademisyendir. Takip eden yıllarda, 
araştırmacılar (Galai, 1979; Cox ve Rubinstein, 1985) Gastineau'nun paradigmasını takip 
etmiştir. Ancak, Whaley'in (1993) mihenk taşı niteliğindeki çalışması, opsiyon fiyatlarının 
zımni oynaklığına dayalı endeksler alanının temelini oluşturmuştur. Daha spesifik olarak, 
Whaley zımni oynaklık endeksini hesaplamak için bireysel pay senedi opsiyonları yerine 
endeks opsiyonlarını dikkate alan ilk kişi olarak yenilikçi bir metodoloji geliştirmiş ve bu 
şekilde sistematik, çeşitlendirilemez riske vurgu yapmıştır. Ayrıca, sadece alım opsiyonlarını 
kullanan önceki çalışmaların aksine hem alım hem satım opsiyonlarını kullanmış ve bu 
şekilde indeks tarafından yakalanan bilgi içeriğini artırmıştır (Fleming ve diğerleri, 1995,s. 
267). VIX resmi olarak 1993'te tanıtılmış, ancak o sırada mevcut VIX seviyesinin tarihsel 
seviyelerle karşılaştırmasını kolaylaştırmak için, Ocak 1986'nın başına kadar uzanan endeks 
opsiyon fiyatları kullanılarak dakikalık değerler hesaplanmıştır. Eylül 2003'te, CBOE, eski 
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VXO ile karşılaştırıldığında iki temel farklılığı olan yeni VIX'i tanıtmıştır. Öncelikle, iki 
endeksin farklı temel endeksleri vardır, VIX S&P 500 endeksinde yazılan opsiyonlara 
dayanırken, VXO, S&P 100'deki opsiyonları kullanmaktadır. İki endeks arasında iyi bir 
korelasyon olmasına rağmen, değişimin gerekçesi S&P 500 endeksinin daha kapsayıcı bir 
endeks olması ve ABD sermaye piyasalarının gösterge parametresi olarak kabul edilmesidir. 
Ayrıca, yeni VIX herhangi bir modelden bağımsız olduğu ve Black-Scholes/Merton modeline 
dayanmadığı için, iki endeks zımni oynaklığın hesaplanması için farklı yöntemler 
kullanmaktadırlar. VIX endeks metodolojisi Demeterfi, Derman, Kamal ve Zou (1999) 
tarafından oynaklık swaplarının fiyatlaması çerçevesinde geliştirilen gelecekteki varyansın 
gerçeğe uygun değeri kavramına dayanmaktadır (Whaley, 2009: 99; Siriopoulos ve Fassas, 
2013: 234-241). CBOE, zımni bir oynaklık endeksi olan VIX'i resmi olarak tanıtan ilk organize 
borsadır. Söz konusu endeks, çok hızlı bir şekilde ABD pay senedi piyasasının referans risk 
ölçüsü haline gelmiştir. VIX örneğini takiben, dünyadaki diğer borsalar kendi endekslerini 
(Deutsche Börse: VDAX (1994); Marché des Options Négociables de Paris: VX1-VX6 
(1997); vd.) tanıtmıştır. Günümüzde ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarının büyük 
bir çoğunluğu bir veya birden fazla zımni oynaklık endeksi tanıtmış ve kullanıma sunmuştur. 

 
Bu çalışma, zımni oynaklık endekslerinin farklı piyasalardaki gelecekteki gelişim 

beklentilerinin birbiriyle bağlantılı olup olmadığını incelemek, başka bir ifade ile piyasa 
katılımcılarının, farklı piyasalardaki oynaklıkların gelecekteki gelişimine ilişkin benzer 
beklentilere sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Daha teknik olarak, 
mevcut çalışma piyasalar arasındaki oynaklık beklentilerinin yayılma etkisi gösterip 
göstermediğini ampirik olarak analiz etmektedir. Çalışmanın müteakip bölümleri sırasıyla, 
daha önce yapılmış çalışmaların literatür kapsamında incelemesi, veri seti ve uygulanan 
metodoloji, ampirik bulgular ve sonuç kısmından oluşmaktadır.   

 
2. Literatür 
 
Zımni oynaklık endekslerine yönelik geniş kapsamlı bir literatür bulunmaktadır. Bu 

alanda özellikle geniş kabul görmüş VIX endeksi ile ulusal borsa endeksleri arasındaki 
etkileşim önemli bir alan teşkil etmektedir. Ulusal literatürde zımni oynaklığı konu edinen 
çalışmaların tamamına yakınının bu kapsamda bulunmakta olduğu, VIX endeksi ile ulusal 
borsa temel endeksi olan BIST 100 veya sektör endeksleri etkileşiminin farklı yöntemler ile 
analiz edildiği tespit edilmiştir. Zımni oynaklık endekslerine ilişkin diğer bir çalışma alanı ise 
diğer finansal varlıklar ile olan etkileşimlerdir. Bu noktada ilgili zımni oynaklık endeksi ile 
emtia veya farklı finansal varlıklara ilişkin beklentiler arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. 
Başka bir ifade ile farklı finansal enstrümanlara ilişkin zımni oynaklık endeksleri etkileşimi 
araştırılmaktadır. Borsa endekslerinin zımni oynaklık endeksleri ile finansal varlık zımni 
oynaklık endekslerine ilişkin çalışmalar (Badshah, Frijns ve Tourani-Rad, 2013; Bouri, Jain, 
Biswal ve Roubaud 2017; Alqahtani ve Chevallier, 2020; Urom, Ndubuisi ve Ozor, 2021; 
Naeem, Qureshi, Farid, Tiwari ve Elheddad, 2021) yanında; farklı emtia ve döviz kurlarına 
ilişkin zımni oynaklık endeksleri arasındaki etkileşime yönelik çalışmalar (Awartani, Aktham 
ve Cherif, 2016; Dutta, 2018a; Ding, Huang ve Chen, 2021) da literatürde yer almaktadır. 
Borsa endekslerinin zımni oynaklıkları arasındaki etkileşim ise literatürün bir diğer önemli 
kısmını ve ayrıca bu çalışmanın konusunu teşkil eden kısmı oluşturmaktadır.  

 
 Wagner ve Szimayer (2004) VIX (ABD) ile VDAX (Almanya) endeksi arasındaki ilişkiyi 

Poisson sıçramalarına izin veren bir ortalamaya dönüş modeli altında analiz etmişlerdir. Veri 
seti 02/01/1992-31/12/2002 dönemini kapsamakta ve günlük gözlem verilerinden ve 
piyasaları etkileme potansiyeli olan olaylardan oluşmaktadır. Çalışma bulguları, sıçramaların 
genellikle ülkeye özgü olduğu, bununla birlikte ABD para politikası, makroekonomik veriler ve 
şirket karlarıyla ilgili beklenti dışı yayınların sıçramalara neden olduğu ve döviz piyasası 
hareketlerinin oynaklık şoklarına neden olduğu yönündedir. Äijö (2008) VDAX, VSMI (İsviçre) 
ve VSTOXX (Avrupa) endeksleri arasındaki ilişkiyi 01/01/2000-31/12/2004 dönemi için VAR, 
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Granger nedensellik, etki tepki ve varyans ayrıştırma testleri ile analiz etmiştir. Elde edilen 
bulgular, VDAX endeksinden hem VSMI hem de VSTOXX endekslerine doğru bir nedensellik 
ilişkisi ile VSMI ve VSTOXX endeksleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin 
bulunduğu yönündedir. Ayrıca, varyans ayrıştırma analizi çerçevesinde, VSMI ve VSTOXX 
endekslerinin varyans yapısı üzerinde VDAX endeksinin büyük etkisi olduğu rapor edilmiştir. 
Siriopoulos ve Fassas (2013) 13 zımni oynaklık endeksi (VIX, VXN (Nasdaq/ABD), MVX 
(Kanada), VXJ (Japonya), VSMI, VSTOXX, VFTSE (İngiltere), VDAX, VXD(DJIA/ABD), 
VCAC (Fransa), VBEL(Belçika), VAEX(Hollanda), RVX(Russel2000/İngiltere)) arasındaki 
ilişkiyi 01/2001-07/2009 dönemi ve günlük frekanslı veriler için GJR-DCC-GARCH modeli ile 
analiz etmişlerdir. Yazarlar,  yatırımcıların gelecekteki belirsizliklere ilişkin beklentilerinin 
önemli derecede entegre olduğunu, yıllar içinde incelenen tüm oynaklık endeksleri için 
koşullu korelasyonlarda bir artış olduğu ve finansal piyasalardaki türbülans dönemlerinde 
zımni oynaklık endeksleri arasındaki koşullu korelasyonların arttığını rapor etmişlerdir. 

 
Dutta (2018b), VIX, VXFXI (Çin) ve VXEWZ (Brezilya) endeksleri arasındaki ilişkiyi VAR-

GARCH, ARDL ve Toda-Yamamoto Granger nedensellik testleri ile 16/03/2011-31/12/2016 
dönemi ve günlük frekanslı veriler bazında analiz etmiştir. Çalışma bulguları, ABD 
pazarından diğer pazarlara uzun vadeli belirsizlik aktarımı,  ABD piyasası ile incelenen 
gelişmekte olan piyasalar arasındaki portföy çeşitlendirmesinden elde edilen kazanımları 
azaltabilecek yüksek korelasyonların mevcudiyeti şeklindedir. Ayrıca, Toda-Yamamoto 
Granger nedensellik testi sonuçlarına göre Çin ve ABD zımni oynaklık endeksleri arasında 
çift yönlü, ABD ve Çin zımni oynaklık endekslerinden Brezilya zımni oynaklık endeksine 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi rapor edilmiştir. Badshah, Bekiros, Lucey ve Uddin (2018), 
VIX, VXFXI (Çin) ve VXEWZ (Brezilya) yanında VXEEM (MSCI gelişen piyasalar (26 ülke) 
borsa yatırım fonu) endeksini de veri setine dahil etmişler, 16/03/2011-16/01/2016 dönemini 
kapsayan günlük frekanslı gözlemler ile veri setini oluşturmuşlardır. Kantil regresyon, 
zamana göre değişen kopula, lineer ve non-lineer Granger nedensellik testleri ile 
gerçekleştirilen analiz süreci sonucunda VIX'deki değişiklikler ile gelişen piyasa oynaklıkları 
arasında güçlü pozitif ilişkilerin mevcudiyeti, bağlantıların üst kantillerde daha güçlü olma 
eğiliminde olduğu ve ilişkinin oldukça asimetrik olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik testi 
sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, analiz türüne göre değişmekle birlikte VIX 
endeksinden VXFXI ve VXEWZ endekslerine doğru güçlü bir nedensellik ve her iki analiz 
yönteminde stabil olmak üzere VIX endeksinden VXEEM endeksine doğru bir nedensellik 
ilişkisi rapor edilmiştir. 

 
 BenSaïda, Litimi ve Abdallah (2018), VIX, VFTSE, VCAC, VDAX, VAEX, VSMI, VHSI, 

JNIV (Japonya) endeksleri arasındaki ilişkiyi 02/01/2001-31/12/2017 ve günlük frekanslı 
gözlemleri Markov rejim değişim VAR modeli ile analiz etmiştir. Bulgular, sekiz gelişmiş 
finansal pay senedi piyasasının oynaklık endeksleri arasında, toplam ve yönlü yayılmaların, 
net risk ileticisi ile net risk alıcısı olma arasında sık değişimlerle birlikte çalkantılı dönemlerde 
daha yoğun olduğunu, tersine, sakin dönemlerde, oynaklık yayılımlarının nispeten ılımlı 
olduğu yönündedir. Sakin dönemlerde, ABD ve Almanya net oynaklık ileticileri; Hong Kong 
ve Japonya ise net oynaklık alıcılarıdır. Yang ve diğerleri (2020), Diebold ve Yılmaz (2014) 
yönteminin genişletilmesiyle oynaklık yayılma ağları oluşturarak küresel finans piyasalarında 
zamanla değişen sistemik riski incelemişlerdir. Çalışma, VIX, VDAX, VFTSE, VSMI, VCAC , 
VXJ (Japonya), VKOSPI (Kore), VHSI, VXEEM ve MOVE endekslerini değişkenler ve 
03/2011-12/2018 dönemini analiz aralığı olarak tanımlamaktadır. Elde edilen bulgular, VIX ve 
dolayısıyla ABD borsasının ağın merkezi ve oynaklığın diğer piyasalara yayılmasında baskın 
bir rol oynadığını işaret etmektedir. Merkez Bankası'nın niceliksel genişlemeden çıkması, faiz 
oranlarını yükseltmesi ve bilançosunu küçültmesi nedeniyle küresel sistemik risklerin 
yoğunlaştığı çalışmada belirtilen diğer bir sonuçtur.  

 
Bouri, Lien, Roubaud ve Shahzad (2018), VIX ve BRICS ülke borsalarının zımni oynaklık 

endeksleri arasındaki ilişkiyi 16/03/2011-31/01/2018 dönemi için VAR, Granger nedensellik 
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ve frekans alanı nedensellik testleri ile analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgular, ABD ile 
Rusya, Brezilya ve Çin zımni oynaklık endeksleri arasında çift yönlü; ABD zımni oynaklık 
endeksinden Hindistan ve Güney Afrika zımni oynaklık endekslerine doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisini göstermektedir. Badshah (2018), 16/03/2011-30/10/2015 dönemi için 
VIX, VXEFA (MSCI EAFE/Gelişmiş Piyasalar-ABD/Kanada) ve VXEEM endeksleri 
arasındaki ilişkiyi VAR, etki-tepki, ADCC-GARCH testleriyle analiz etmiştir. Çalışma bulguları, 
VIX endeksinin öncü bir role sahip olduğu ve VXEFA ve VXEEM için bilgi içeriğine sahip 
olduğu yönündedir. VIX endeksine yönelik bir şok VXEFA ve VXEEM'e yayılmakta olduğu, 
gelişen piyasaları temsil eden VXEEM endeksinin, VXEFA endeksine göre daha fazla 
etkilendiği rapor edilmiştir. Endeksler arasındaki korelasyonların çalkantılı dönemlerde artıp, 
sakin dönemlerde azaldığı bildirilmiştir. Smales (2022), G7 ülkeleri (VIX, VIXC (Kanada), 
VCAC, VDAXNEW), IVIMIB (İtalya), VXJINDX(Japonya), VFTSEIX) ve BRICS ülkeleri 
(VXEWZ, VXFXIVL (Çin), NIFVIXI (Hindistan), RTSVXVL (Rusya),JSAIVI (Güney Afrika) ve 
01/2001-12/2020 dönemini kapsayan veri seti ile zımni oynaklık endeksleri arasındaki 
etkileşimi araştırmıştır. VAR ve Granger nedensellik testleri analiz sürecinde uygulanmıştır. 
Yazar, ABD piyasalarındaki belirsizliğin küresel borsa belirsizliğinde önemli bir rol oynadığını, 
ABD piyasalarındaki artan belirsizlik küresel pazarlara iletildiğini ve yayılma etkisi 
gösterdiğini, küresel piyasa belirsizliğindeki değişimlerin ise ABD piyasa belirsizliğindeki 
değişiklikleri açıklama gücünün olmadığını rapor etmiştir. Kriz dönemlerinde karşılıklı 
bağlantılılıklarda belirgin bir artış olmakla birlikte, iki büyük kriz (Global finansal kriz (2007-
2009), COVID (2020)) sırasında karşılıklı bağımlılıkların değiştiği de çalışma tespitlerinden 
biridir.  

 
Sensoy ve Omole (2018) Türkiye sermaye piyasaları için zımni oynaklık endeksi 

önermişlerdir. VBI sembolü ile tanıtılan zımni oynaklık endeksinin hesaplanmasında VIX 
metodolojisi takip edilmiş ve endeks 01/10/2013-28/02/2017 dönemi için hesaplanmıştır. VBI 
ile VIX ve V2X (Avrupa/STOXX) endekslerinin ilişkisi ise VAR ve etki tepki analizleri ile test 
edilmiştir. Çalışma bulguları, VBI endeksinin, gelecekte gerçekleşecek oynaklığın güçlü bir 
tahmincisi olduğu, Türkiye'nin kendi finansal göstergeleri ile önemli ölçüde korelasyona sahip 
olduğu yönündedir. Ayrıca, ABD Pay senedi piyasasından Türkiye piyasasına zımni oynaklık 
yayılımı mevcudiyeti rapor edilmiştir. 

 
Çalışmaların büyük çoğunluğunun gelişmiş ülke piyasalarına yönelik olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi gelişen piyasalara ilişkin zımni oynaklık endekslerinin nispeten 
daha yeni hesaplanmaya başlamasıdır. Finansal sistem ve piyasaların derinliği bu durum 
üzerinde etkilidir. Bununla birlikte, çalışma sonuçları topluca değerlendirildiğinde ABD zımni 
oynaklık endeksinin diğer piyasalar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu, diğer ülke 
endekslerinin de çeşitli düzeyde etkileşimde bulunduğu ifade edilebilir. 

 
Literatür incelemesi sonucunda özellikle borsa zımni oynaklıkları arasında sınırlı sayıda 

çalışma olduğu görülmektedir. Bu alana yoğunlaşarak, hem bireysel hem de grup olarak ülke 
borsaları zımni oynaklık endeksleri arasında, kısa, orta ve uzun vadeli etkileşim 
dinamiklerinin analizine yönelik bir çalışmanın mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma bu 
eksikliği gidermeyi ve literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.  

 
3. Veri Seti Ve Metodoloji 
 
3.1. Veri Seti 

 
Çalışma iki alt veri seti barındırmaktadır. Öncelikle VIX ile gelişen ülkeleri temsilen 

VXEEM ve gelişmiş ülkeleri temsilen VXEFA endeksleri, VIX ile ülke grupları arasındaki 
ilişkinin tespitine yönelik kullanılmıştır. VXEEM, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi borsa 
yatırım fonuna dayanmakta ve 25 gelişen ülkeyi kapsamaktadır. VXEFA, MSCI Gelişmiş 
Piyasalar Endeksi borsa yatırım fonuna dayanmakta, 21 gelişmiş ülke büyük ve orta ölçekli 
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menkul kıymetlerini kapsamakta ve ABD ile Kanada’yı dışlamaktadır. İkinci olarak ise, VIX ile 
bireysel ülke zımni oynaklığı arasındaki etkileşimi için 2020 yılı itibarıyla en yüksek gayri safi 
yurtiçi hasılaya (World Bank, 2021) sahip dört ülkeye (Çin (VHSI), Hindistan (NIFVIX), 
Almanya (V1X), Japonya (VXJ)) ait endeksler kullanılmıştır. Böylece hem gelişmiş hem de 
gelişen ülke ekonomilerinin önemli temsilcilerine ilişkin münferit sonuçlara ulaşma 
hedeflenmiştir. Ülke grupları ve münferit ülke borsalarına ilişkin her bir zımni oynaklık 
endeksi aynı yatırım ufkuna sahip olarak (30 gün) hesaplanan endekslerden seçilmiştir. 
Böylece, beklenti vadelerinde de uyum sağlanmış olmaktadır. 

 
Çalışmanın veri seti 02.01.2018-30.12.2021 tarihlerini kapsamakta ve günlük frekanslı 

gözlem birimlerinden oluşmaktadır. CBOE merkezli endeksler (VIX, VXEEM, VXEFA) CBOE 
resmi internet adresinden temin edilmiştir. Ülke zımni oynaklık endeksleri ise (VHSI, NIFVIX, 
V1X, VXJ)  investing.com adresinden sağlanmıştır.  

 
3.2. Metodoloji 
 
Çalışmada öncelikle serilerin durağanlığı RALS-LM birim kök testiyle araştırılmıştır. 

Entegrasyon derecesinin belirlenmesinin akabinde Breitung ve Candelon (2006) nedensellik 
testi süreci yürütülmüştür. RALS-LM birim kök testleri, zaman serilerinde sıklıkla karşılaşılan 
normal dağılıma uymama durumunda daha güçlü sonuçlar üretmektedir. Breitung ve 
Candelon (2006) nedensellik testi ise, nedensellik ilişkisini farklı dönemler çerçevesinde 
yorumlayabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir.  

 
Sahte regresyon, değişkenler arasındaki yüksek ilişki (korelasyon) değerlerinin gerçek 

durumu yansıtmaması (Granger ve Newbold, 1974: 111) şeklinde tanımlanabilir. Zaman 
serilerinin analizinde sahte regresyon problemini elimine etmek için öncelikle durağanlık testi 
gerekmektedir. Durağanlığın testinde çok fazla yöntem bulunmakla birlikte (Gujarati, 2004), 
diğer yöntemlere kıyasla sonuçların daha net yorumlanması noktasında avantaj sağlayan 
birim kök testleri çoğunlukla tercih edilmektedir (Sakarya & Akkuş, 2018: 358). Değişken 
veya serilerin nitelikleri göz önüne alınarak farklı birim kök testleri geliştirilmektedir. Finansal 
zaman serilerinde sıklıkla karşılaşılan normal dağılımın sergilenmemesi (Hepsağ ve Yaşar 
Akçalı, 2019: 63) durumunda ise daha güçlü sonuçlar üretmek amacıyla Meng, Im, Lee ve 
Tieslau (2014) ve Meng, Lee ve Payne (2016) tarafından “kalıntılarla arttırılmış en küçük 
kareler” (RALS-LM) birim kök testi geliştirilmiştir.  

 
Meng vd. (2014) ve Meng vd. (2016) RALS-LM birim kök testi Genişletilmiş ADF birim 

kök testinin LM versiyonunu geliştiren Schmidt ve Phillips (1992) çalışmasına 
dayanmaktadır. Schmidt ve Phillips (1992) çalışmasında baz alınan model aşağıdadır: 

 
!! = !!!! + !! , !! = !!!!! + !!        (1) 
 
Eşitlik 1’de birim kök varlığını ifade eden sıfır hipotezi ! = 1’dir. !! = 1, ! ! sabit terim ve 

trend değişkenini ifade etmektedir. !! = 1, !,!!! ,… ,!!" ,!"!! ,… ,!"!" !  ile hem sabit hem de 
trend değişimine izin veren model tanımlanabilir. ! ≥ !!" + 1, ! = 1,… ,! için !!" = 1 ve tersi 
durumda 0’dır; ! ≥ !!" + 1 için !"!" = ! − !!" ve tersi durumda 0’dır; !, maksimum yapısal 
kırılma sayısı ve !!", i. yapısal kırılmanın yeridir. Yapısal kırılmalı model ile, yapısal 
kırılmaların dikkate alınmadığı Schmidt ve Phillips (1992) birim kök testi, Lee ve Strazicich 
(2003, 2004) birim kök testine dönüşmektedir. RALS-LM birim kök testi ise bahsi geçen birim 
kök testlerinin kalıntılarla arttırılmış halidir (Hepsağ ve Yaşar Akçalı, 2019 s. 64).  

 
LM ilkesini takiben, regresyondan birim kök testi istatistiği elde edilir: 
 
∆!! = !!∆!! + !!!!! + !!         (2) 
 



Bankacılar Dergisi 

41 

!! = !! − Ψ − !!!!         (3) 
 
Burada !! LM trendinden arındırılmış !! serisidir, ! ise !! ve !! 'nin birinci farkının 

kullanıldığı regresyondan elde edilen katsayı vektörüdür. 
 
!!", Eşitlik 2'deki sıfır hipotezi (! = 0) sınayan t-istatistiği olduğu kabul edildiğinde; trend 

kırılmalarının varlığında kırılma konumu parametresine bağlı olacaktır. Böyle bir durumda, 
olağan LM testi ile RALS prosedürünü birleştirmek sorunlu olacaktır. Meng vd. (2016) 
çalışmalarında birim kök test istatistiğini kırılma konumuna bağımlılıktan arındırabilecek bir 
dönüşüm önermişlerdir. İlgili dönüşüm aşağıdadır: 

 

!!∗ =

!
!!!

!! !"#  ! ≤ !!!
!

!!!!!!!
!! !"#  !!! < ! ≤ !!!

⋮
!

!!!!"
!! !"#  !!" < ! ≤ !

       (4) 

 
 
Burada !! ve !!∗ sırasıyla dönüştürülmemiş ve dönüştürülmüş serileri temsil eder. Test 

regresyonundaki !! (Eşitlik 3), !!∗ ile yeni bir test regresyonu olacak şekilde değiştirildiğinde 
aşağıdaki eşitlik elde edilmektedir: 

 
∆!! = !!∆!! + !!!!!∗ + !!        (5) 

 
LM testinin verimliliğini geliştirmek için yazarlar, normal dağılmayan hata terimi 

hakkındaki bilgileri kullanarak RALS yöntemini benimsemişlerdir. Normal dağılmayan 
hataların bilgisini yakalamak için hata teriminin karesinin ikinci ve üçüncü momentlerini Eşitlik 
5'e dahil etmişlerdir. Bu durum, hata terimleri simetrik olmadığında ! tahmincisinin 
verimliliğini artırır. Trend kırılmaları ile dönüştürülmüş RALS-LM test istatistiği aşağıdaki 
eşitlikten elde edilmektedir: 

 
∆!! = !!∆!! + !!!!!∗ + !!!!+!!        (6) 
 
!! = !!! −   !!, !!! −   !! − 3!!!! ′,  !! = !!! !!

!!
!!!     (7) 

 
Eşitlik 6, Eşitlik 2 ile !! = !!!!+!! noktasında ilişkilidir. !!

! Eşitlik 2’den elde edilen 
kalıntılardır. !!, !! ile ilişkisizdir ve ! = ! !!!! /! !!!  olması nedeniyle ! !!! = ! !!! −
! !!!! !/! !!! ’dir. Böylelikle, ! !!! <   ! !!!  Eşitlik 6'daki hata teriminin varyansının 

Eşitlik 2'dekinden daha küçük olduğu anlamına gelir. Bu sonuç, test gücünün artmasında bir 
avantaj sağlayacaktır. ! = 0 için karşılık gelen t istatistiğini !!"#$!!"∗  olarak ifade edildiğinde, 
yeni testin asimptotik dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
!!"#$!!"∗ = !!!"∗ + 1 − !!!        (8) 
 
!! = ! !!! /! !!!   
 
Burada, ! iki hata teriminin varyanslarının göreli oranını temsil etmektedir. Kırılmasız 

RALS-LM testinin (!!"#$!!") asimptotik dağılımı !!"#$!!" → !!!" + 1 − !!! 'dir (Meng ve 
diğerleri, 2014). LM testinde trend değişimlerine (trend-shift) izin verildiğinde dağılım bu 
gösterimle aynı kalır, ancak Eşitlik 4'teki dönüşüm olmadan kırılmaların konumuna bağlıdır. 
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RALS-LM test istatistiğinin asimptotik dağılımı, bu dönüşüm aracılığıyla parametre 
konumuna bağlı değildir. RALS-LM test istatistiği gözlem sayısı (T) ve ! parametresine bağlı 
olarak hesaplanan kritik değerler ile karşılaştırılmakta, test istatistiği mutlak değerce kritik 
değerlerden küçük olması birim kökün varlığını ifade eden sıfır hipotezin reddedilememesi 
anlamına gelmektedir. 
 

Norbert Wiener (1956), bir zaman serisinin diğer bir zaman serisinin tahmini için 
kullanılabilmesi durumunda ilk değişkenin sonraki değişkenin “nedenseli” olduğuna ilişkin 
teorik görüşü ortaya atmış, Granger (1969) ise ilgili sürecin testine ilişkin yöntem 
geliştirmiştir. Böylece, Granger nedenselliği ölçülebilir hale getirmiştir. Granger’in akabinde 
aynı konsepti farklı noktalara odaklanarak açıklamaya çalışan çok sayıda nedensellik testi 
geliştirilmiştir.  Breitung ve Candelon (2006) nedensellik testi, farklı frekanslar (zaman 
aralıkları) için test istatistikleri sunmaktadır. Dolayısıyla, kısa, orta ve uzun dönemdeki 
etkileşimlerin her biri için ayrı sonuç elde edilebilmektedir.  

 
Frekans alanı nedensellik testinde değişkenler arasındaki muhtemel nedensellik ilişkisini 

sınayabilmek için iki boyutlu !! = !! , !! ! zaman serisi vektörü (! = 1,… ,!) oluşturulmakta ve 
!!: 

 
 Θ ! !! = !!           (9) 
 

olmak üzere sonlu sıralı bir VAR temsiline sahip olduğu varsayılmaktadır.  Θ ! = ! − Θ!! −
⋯− Θ!!!, !!!! = !!!! olmak üzere 2x2 gecikme boyutlu polinomu ifade etmektedir. !! hata 
vektörünün beyaz gürültü olduğu varsayılmakta, ! !! = 0 ve ! !!!!! = ∑ eşitliğine sahiptir. 
Burada Σ, pozitif tanımlıdır (Breitung ve Candelon, 2006: 364-367). 

 
!, Cholesky ayrıştırmasının (!′! = Σ!!) alt üçgen matrisi olsun, öyle ki !(!!!!!) ve 

!! = !!!’dir. Sistemin durağan bir yapıda olduğu varsayıldığında, sistemin hareketli ortalama 
(MA) temsili aşağıdadır:  

 

!! = Φ ! !! =
Φ!!(!) Φ!"(!)
Φ!"(!) Φ!!(!)

!!!
!!!   

 

= Ψ L !! =
Ψ!!(!) Ψ!"(!)
Ψ!"(!) Ψ!!(!)

!!!
!!!        (10) 

 
Burada Φ ! = Θ ! !! ve Ψ L = Φ ! !!!’dir. Bu eşitlikler yardımıyla !!’nin spektral 

yoğunluğu !! ! = !
!!

Ψ!!(!!!")
! + Ψ!"(!!!")

!
 şeklinde gösterilebilir. 

 
Geweke (1982) ve Hosoya (1991) çalışmalarında önerilen nedensellik ölçümü aşağıdaki 

gibi gösterilmiştir: 

!!→! ! = !"# !!!! !

!!!(!!!")
!         (11) 

 

= !"# 1 + !!"(!!!")
!

!!!(!!!")
!          (12) 

 
Ψ!"(!!!") = 0 olması durumunda ölçüm sıfıra eşit olacaktır, böylece herhangi bir ! 

frekansında y x’in nedeni değildir, başka bir ifade ile y değişkeninden x değişkenine bir 
nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. !!’nin elemanlarının !(1) ve eşbütünleşik olması 
durumunda, otoregresif polinom Θ !  birim köke sahip olacak ve polinom kökleri birim 
çemberin dışında kalacaktır. Eşitlik 9’un her iki tarafından !!!! çıkarılmasıyla 
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∆!! = Θ! − ! !!!! + Θ!!!!! +⋯+ Θ!!!!! + !! = Θ ! !!!! + !!    (13)

  
 

ulaşılır. Burada Θ ! = Θ! − ! + Θ!! +⋯+ Θ!!!. y, x’in Granger nedeni olmaması 
durumunda Θ(L) veya Θ !  elemanları sıfıra eşit olmaktadır. Frekans alanı yaklaşımında 
nedensellik ilişkisinin ölçümü dikeyleştirilmiş (orthogonalized) MA gösterimi kullanılarak 
tanımlanabilir:  

 
∆!! = Φ ! !! = Ψ(!)!!         (14)

  
 
Burada; Ψ ! = Φ ! !!!,   !! = !!! ve ! alt üçgen matris ve öyle ki ! !!!!! = ! 

olmaktadır. İki değişkenli eşbütünleşik sistemlerde ! Eşbütünleşik vektörü temsil etmek 
üzere !Ψ 1 = 0’dır ve öyle ki !′!! durağan bir süreç izlemektedir. Durağan bir süreçte elde 
edilecek nedensellik ölçümü aşağıdaki gibi gösterilmiştir: 

 

 !!→! ! = !"# 1 + !!"(!!!")
!

!!!(!!!")
!         (15) 

 
Breitung ve Candelon (2006) çalışmasında ifade edildiği üzere, !!→! ! = 0, ! 

frekansında y’den x’ bir nedensellik ilişkisinin bulunmaması durumunda Ψ!"(!!!") = 0. 

Ψ ! = Θ(!)!!!!! kullanılarak Ψ!" ! = − !!!!!"(!)
!(!)

 elde edilir. Burada; !!!, !!! matrisinin 
düşük diagonal elamanlarını, Θ(L)  ise Θ(L)’nin detarminantını göstermektedir. !!!, Σ’nin 
pozitif tanımlı olması varsayımından ötürü pozitiftir. !!",! , Θ! matrisinin (1, 2) elemanlarını 
göstermek üzere, y’den x’e doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı hipotezi şu şekilde 
sınanır: 

 
Θ!"(!!!") = !!",! cos !" − !!",! sin !" !!

!!!
!
!!! = 0  

 
Θ!"(!!!") = 0 olması için gerekli ve yeterli kısıtlar: 

 
!!",! cos !"

!
!!! = 0         (16) 

 
!!",! sin !" = 0!

!!!          (17) 
 
Eşitlik 17’deki kısıt fonksiyonunda sıfır ve ! değerinin her frekansında sin !" = 0 

olacağından, kısıt bu durumlarda dışlanabilir. Breitung ve Candelon (2006), !! = !!!,! ve 
!! = !!",! olmak üzere notasyonları sadeleştirip VAR denkleminde x ile y arasındaki ilişkiyi 
yeniden formüle etmişlerdir: 

 
!! = !!!!!! +⋯+ !!!!!! + !!!!!! +⋯+ !!!!!! + !!!     (18) 
!!→! ! = 0 hipotezi, 
 
!!:! ! ! = 0          (19) 
 

doğrusal kısıta eşittir. Burada; ! = !!,… ,!! ′ ve ! ! =
cos(!) cos(2!)
sin(!) sin(2!)

      … cos(!")
      … sin(!") . 
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Bu kısıtlamalar altında, standart F testi kullanılarak Granger nedenselliğinin yokluğunu 
ifade eden sıfır hipotezi sınanabilmektedir. F istatistiği Eşitlik 19 için ! ∈ (0,!) ve !(2,! −
2!) şeklinde dağılım göstermektedir. Burada; 2 kısıt sayısını, T ve p ise sırasıyla gözlem 
sayısını ve gözlem sırasını temsil etmektedir. Frekans alanı nedensellik testinde değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisi dönemsel olarak tanımlanabilmektedir. Kısa dönem frekansları 
! = 2.00 − 2.50, orta dönem frekansları ! = 1.00 − 1.50 ve uzun dönem frekansları 
! = 0.01 − 0.05 değerlerinden oluşmaktadır (Ciner, 2011). 

 
4. Bulgular 
 
Bulgular bölümünde, ampirik analizler neticesinde ulaşılan sonuçlar yer almaktadır. 

Öncelikle serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler, ardından birim kök testi ve nedensellik testi 
sonuçları rapor edilmektedir. Tablo 1’de serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
listelenmektedir. 
 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 
 VIX VXEEM VXEFA VIX* VHSI NIFVIX V1X VXJ 
Ortalama 20,259 23,2104 17,9127 20,2662 21,2392 19,1658 21,126 21,0865 
Medyan 17,91 21,38 16,07 17,935 20,165 16,7075 18,505 19,915 
Maksimum 82,69 92,46 75,17 82,69 64,8 83,6075 86,01 60,67 
Minimum 9,15 14,19 7,77 9,22 12,93 10,525 12 12,98 
Std. Sapma 8,9063 7,9037 7,8965 8,9697 5,5736 8,6106 8,9727 6,6169 
Çarpıklık 2,7602 3,6959 2,7589 2,8582 3,1624 3,6383 3,0496 2,6128 
Basıklık 14,4212 23,9628 14,9941 15,1389 19,8352 20,4284 16,4462 12,4879 
 Jarque-Bera 6725,098a 

(0,000) 
20648,26a 

(0,000) 
7284,483a 

(0,000) 
6421,044a 

(0,000) 
11535,56a 

(0,000) 
12722,2a 
(0,000) 

7775,36a 
(0,000) 

4184,598a 
(0,000) 

Gözlem Sayısı 1003 1003 1003 856 856 856 856 856 
 

a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. () olasılık değerini 
göstermektedir. VIX*, VIX endeksinin ülke zımni oynaklık endeksi gözlem sayıları ile yeknesak 
versiyonunu ifade etmektedir.   
 

Serilerin standart sapma değerleri dikkate alındığında, en yüksek değişkenlik gösteren 
ve dolayısıyla en riskli serilerin sırasıyla V1X, VIX ve NIFVIX endeksleri olduğu, en düşük 
standart sapma değerlerinin ise sırasıyla VHSI, VXJ, VXEFA ve VXEEM endeksleri olduğu 
görülmektedir. Çarpıklık değerlerine bakıldığında tüm endekslerin, beklenen şekilde, pozitif 
değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum endeks değerlerinin eğrinin sağ tarafında 
yoğunlaştığı ve pozitif değer alma olasılığının negatif değer alma olasılığından daha yüksek 
olduğu anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile söz konusu endeksler gündelik bazda 
düşüşten çok yüksek kapanış değerine sahiptir. Endeks değerlerinin her biri Gauss dağılımı 
ifade eden değerlerden yüksektir (leptokurtic dağılım) ve ilgili serilerde ekstrem değerlerin 
gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu değer VXEEM için en 
yüksek, VXJ için ise en düşüktür. Tabloda raporlanan Jarque-Bera test istatistiklerine göre 
serilerin standart normal dağılıma uymadıkları sonucu tespit edilmiştir.  

 
Çalışmada serilerin durağanlığının tespiti için öncelikle LM ve bir kırılmalı LM testi 

uygulanmış birim kök test regresyonlarına ait kalıntılarının normal dağılım göstermediği 
(Jarque Bera test istatistiği) tespit edilmiştir. Dolayısıyla, geleneksel LM testleri sonuçlarının 
güvenilir kabul edilmemesi neticesinde serilerin durağanlık düzeylerinin tespiti için kırılmasız 
ve bir kırılmalı RALS-LM birim kök testleri uygulaması tercih edilmiştir. Tablo 2’de LM 
testlerine ilişkin bulgular ve RALS-LM birim kök test sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 2:	  Geleneksel LM ve RALS-LM Birim Kök Testi Sonuçları 
Panel A: Geleneksel LM Birim Kök Test Sonuçları 
Endeksler τ-LM JB τ-LM(1) JB 

VIX -3,5390(20) 26368,0799a -3.3595(20) 18248,1164a 
VXEEM -3,9706(8) 66312,3271a -2,3434(8) 68683,6857a 
VXEFA -3,6383(20) 88090,9954a -1,9123(20) 16076,0964a 

VIX* -3,7659(16) 12947,5891a -3,7554(14) 14512,4897a 
VHSI -3,9697(7) 6445,9093a -2,7270(18) 5368,4989a 

NIFVIX -3,2024(21) 7414,0511a -3,9686(7) 4356,4498a 
V1X -3,6538(14) 12152,0881a -4,1709(13) 10636,8029a 
VXJ -3,7766(18) 3386,7832a -3,9222(20) 2794,9985a 

Panel B: RALS-LM Birim Kök Testi Sonuçları 
Endeksler τ-RALS-LM ρ2 τ-RALS-LM(1) ρ2 TB1 
VIX -9,30782 (20)a 0,50 -6,54175(20)a 0,60 27.10.2020 
VXEEM -6,05821(8)a 0,60 -6,99126(15)a 0,60 24.02.2021 
VXEFA -5,63381(20)a 0,70 -3,78987(20)b 0,70 11.06.2020 
VIX* -6,89876(16)a 0,60 -5,32557(16)a 0,60 27.10.2020 
VHSI -5,83617(7)a 0,60 -6,23086(7)a 0,60 25.01.2019 
NIFVIX -5,60434(21)a 0,60 -5,11461(21)a 0,60 25.02.2021 
V1X -6,77938(14)a 0,60 -7,61467(14)a 0,60 14.06.2018 
VXJ -7,38415(18)a 0,70 -7,01705(18)a 0,70 02.07.2021 

 
JB, Jarque Bera test istatistiği notasyonudur. a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini 
ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler uygun gecikme uzunluklarıdır. VIX*, VIX endeksinin ülke 
zımni oynaklık endeksi gözlem sayıları ile yeknesak versiyonunu ifade etmektedir.	  RALS-LM kırılmasız 
birim kök testi için kritik değerler Meng, vd. (2014) çalışmasından elde edilmiştir. RALS-LM(1) sabitte 
ve trendde bir kırılmalı birim kök testi için kritik değerler Meng, vd. (2016) çalışmasından elde 
edilmiştir.  
 

Tablo 2 incelendiğinde her bir seriye ilişkin hem kırılmasız hem de kırılmalı test 
istatistiklerinin kritik değerlerden büyük olduğu, birim kök varlığını ifade eden sıfır hipotezinin 
reddedildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bütün seriler düzeyde durağan, başka bir ifade ile 
sıfırıncı dereceden entegredir. Serilerin durağanlığının tespitinin ardından Breitung ve 
Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi sürecine geçilmiştir. Breitung ve Candelon 
(2006) frekans alanı nedensellik testine ilişkin bulgular Tablo 3 ve Tablo 4’te yer almaktadır. 
Tablo 3 ve 4’te !’ bir kesri olarak ! değerleri yer almakta ve ! frekans değerlerine işaret 
etmektedir. Frekans (!), ! = 2!/! ile gözlem birimleri döngüsü veya dönemsel olarak ifade 
edilebilmektedir. Burada ! gözlem birimidir. Mevcut çalışmanın gözlem birimleri günlüktür. 
Dolayısıyla, burada kısa dönem (! > 2) olarak 3 güne kadar olan süreyi, uzun dönem 
(! < 0,05)  olarak ise 126 gün ve daha sonraki dönem gözlemleri ifade edilmektedir. 

 
VIX endeksi ve ülke gruplarına zımni oynaklık endekslerine ilişkin bulguların yer aldığı 

Tablo 3; VIX endeksinden, gelişen piyasalar zımni oynaklığını temsil eden VXEEM 
endeksine doğru tek yönlü ve dönem uzadıkça etkisi artan bir nedensellik ilişkisini işaret 
etmektedir. VIX endeksi ile gelişmiş piyasalar zımni oynaklığını temsil eden VXEFA endeksi 
arasında ise bütün dönemlerde çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
VIX endeksinden VXEFA endeksine olan nedenselliğin VXEFA endeksinden VIX endeksine 
olan nedensellikten daha güçlü olduğu görülmektedir. Gelişen ve gelişmiş piyasalar arasında 
kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi bulunmamakta, orta dönemde gelişmiş piyasalardan 
gelişen piyasalara tek yönlü, uzun dönemde ise çift yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. 
Gelişmiş piyasalardan gelişen piyasalara olan nedenselliğin gelişen piyasalardan gelişmiş 
piyasalara olan nedensellikten daha güçlü olduğu ifade edilebilir. VIX ile gelişmiş ülkeler 
(VXEFA) zımni oynaklık endeksleri ve dolayısıyla belirsizlik beklentilerinin gelişen ülkelerden 
(VXEEM) daha önce şekillendiği, gelişen ülke zımni oynaklık endekslerini tahmin etmede 
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yararlı olduğu rapor edilmektedir. Ülkeler arasında, zımni oynaklık endekslerinin münferit 
olarak analiz edildiği testlere ilişkin sonuçlar ise Tablo 4’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3: VIX - Ülke Grupları Zımni Oynaklık Endeksleri Breitung ve Candelon 

Nedensellik Testi Sonuçları 

Granger Nedensellik 
Breitung ve Candelon Frekans Alanı Nedensellik 

Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem 
ω =0,01 ω =0,05 ω =1,00 ω =1,50 ω =2,00 ω =2,50 

VIX ≠> VXEEM  107,4401a 

(0,0000) 
107, 4523a 
(0,0000) 

69,9372a 
(0,0000) 

59,7600a 
(0,0000) 

16,7360a 
(0,0002) 

0,5294 
(0,7674) 

VXEEM ≠>  VIX  1,5461 
(0,4615) 

1,5487 
(0,4609) 

0,8366 
(0,6581) 

0,2997 
(0,8607) 

0,0273 
(0,9864) 

0,1570 
(0,9244) 

VIX ≠> VXEFA  77,7551a 
(0,0000) 

77,6674a 
(0,0000) 

58,3702a 
(0,0000) 

52,4263a 
(0,0000) 

18,8175a 
(0,0000) 

11,1121a 
(0,0038) 

VXEFA ≠>  VIX  15,0153a 
(0,0005) 

15,0636a 
(0,0005) 

19,1259a 
(0,0000) 

7,5387b 

(0,0230) 
4,7111c 

(0,0951) 
4,4942 

(0,1057) 

VXEEM ≠>  VXEFA  5,4059c 

(0,0670) 
5,3989c 

(0,0672) 
5,1912c 

(0,0745) 
3,8533 

(0,1456) 
1,9253 
(0,3818) 

3,3892 
(0,1836) 

VXEFA ≠>  VXEEM  82,3640a 
(0,0000) 

82,4496a 
(0,0000) 

35,5553a 
(0,0000) 

8,1714b 

(0,0168) 
0,3245 

(0,8502) 
1,9038 

(0,3859) 
 

a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. () olasılık değerini 
göstermektedir.	  

	  
Tablo 4: VIX - Ülke Zımni Oynaklık Endeksleri Breitung ve  

Candelon Nedensellik Testi Sonuçları 

Granger Nedensellik 
Breitung ve Candelon Frekans Alanı Nedensellik 

Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem 
ω =0,01 ω =0,05 ω =1,00 ω =1,50 ω =2,00 ω =2,50 

VIX* ≠> VHSI  193,4804a 
(0,0000) 

193,0955a 
(0,0000) 

181,5886a 
(0,0000) 

169,4010a 
(0,0000) 

67,5734a 
(0,0000) 

26,1016a 
(0,0000) 

VHSI ≠>  VIX*  1,6588 
(0,4362) 

1,6604 
(0,4359) 

0,6069 
(0,7382) 

3,1927 
(0,2026) 

13,4398a 
(0,0012) 

16,0211a 
(0,0003) 

VIX*≠> NIFVIX 93,6110a 
(0,0000) 

93,5966a 
(0,0000) 

41,3234a 
(0,0000) 

20,2793a 
(0,0000) 

0,6004 
(0,7406) 

11,4433a 
(0,0032) 

NIFVIX ≠>  VIX* 6,9688b 

(0,0306) 
6,9882b 

(0,0303) 
12,1394a 
(0,0023) 

12,6277a 
(0,0018) 

6,7758b 

(0,0337) 
3,6670 

(0,1647) 

 
 
VIX*≠>  V1X 

 
 

106,4800a 
(0,0000) 

 
 

106,4553a 
(0,0000) 

 
 

95,3961a 
(0,0000) 

 
 

94,8450a 
(0,0000) 

 
 
100,1790a 
(0,0000) 

 
 

103,1140a 
(0,0000) 

V1X ≠>  VIX* 14,0457a 
(0,0008) 

14,0689a 
(0,0008) 

20,8118a 
(0,0000) 

16,9416a 
(0,0002) 

13,3372a 
(0,0012) 

11,8206a 
(0,0027) 

VIX*≠>  VXJ 324,6905a 
(0,0000) 

324,0357a 
(0,0000) 

372,1179a 
(0,0000) 

355,9762a 
(0,0000) 

154,5035a 
(0,0000) 

88,9080a 
(0,0000) 

VXJ ≠>  VIX* 7,8067b 

(0,0201) 
7,7974b 

(0,0202) 
3,6886 

(0,1581) 
0,1595 

(0,9233) 
6,2926b 

(0,0430 
14,0396a 
(0,0008) 

VHSI ≠>  NIFVIX 57,9326a 
(0,0000) 

57,8745a 
(0,0000) 

38,9361a 
(0,0000) 

18,9252a 
(0,0000) 

2,8188 
(0,2442) 

9,1897b 

(0,0101) 

NIFVIX ≠>  VHSI 10,2638a 
(0,0059) 

10,2872a 
(0,0058) 

8,0835b 

(0,0175) 
3,1452 

(0,2075) 
0,2787 

(0,8698) 
1,0975 

(0,5776) 

VHSI ≠>  V1X 9,3496a 
(0,0093) 

9,2896a 
(0,0096) 

4,8533c 

(0,0883) 
6,0335b 

(0,0489) 
11,4630a 
(0,0032) 

14,9775a 
(0,0005) 

V1X ≠>  VHSI 122,3563a 
(0,0000) 

122,1099a 
(0,0000) 

95,0002a 
(0,0000) 

58,6260a 
(0,0000) 

10,3034a 
(0,0057) 

19,2115a 
(0,0000) 
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VHSI ≠>  VXJ 2,3485 
(0,3090) 

2,3457 
(0,3094) 

3,8515 
(0,1457) 

4,6822c 

(0,0962) 
4,8167c 

(0,0899) 
4,8381c 

(0,0890) 

VXJ ≠>  VHSI 12,9654a 
(0,0015) 

13,0063a 
(0,0014) 

10,6358a 
(0,0049) 

5,2055c 

(0,0740) 
3,5580 

(0,1688) 
2,9910 

(0,2241) 

NIFVIX ≠>  V1X 0,7425 
(0,6898) 

0,7532 
(0,6861) 

5,1500c 

(0,0761) 
4,8005c 

(0,0906) 
4,1175 

(0,1276) 
3,8825 

(0,1435) 

V1X ≠>  NIFVIX 99,7700a 
(0,0000) 

99,9046a 
(0,0000) 

44,9603a 
(0,0000) 

13,2937a 
(0,0012) 

2,0080 
(0,3663) 

14,0324a 
(0,0008) 

NIFVIX ≠>  VXJ 13,0765a 
(0,0014) 

13,0172a 
(0,0014) 

10,8515a 
(0,0044) 

7,1247b 

(0,0283) 
3,2250 

(0,1993) 
3,1397 

(0,2080) 

VXJ ≠>  NIFVIX 29,2969a 
(0,0000) 

29,3869a 
(0,0000) 

15,7980a 
(0,0003) 

9,2943a 
(0,0095) 

1,8604 
(0,3944) 

0,5612 
(0,7553) 

V1X ≠>  VXJ 161,2379a 
(0,0000) 

161,0444a 
(0,0000) 

152,9129a 
(0,0000) 

181,7199a 
(0,0000) 

193,2367a 
(0,0000) 

197,5751a 
(0,0000) 

VXJ ≠>  V1X 10,1460a 
(0,0062) 

10,1470a 
(0,0062) 

18,5730a 
(0,0000) 

22,3033a 
(0,0000) 

22,5770a 
(0,0000) 

22,4532a 
(0,0000) 

 

a, b, c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. () olasılık değerini 
göstermektedir. VIX*, VIX endeksinin ülke zımni oynaklık endeksi gözlem sayıları ile yeknesak 
versiyonunu ifade etmektedir. 

 
Tablo 4’te ülke zımni oynaklık endeksleri arasındaki ilişkilere yönelik bulgular yer 

almaktadır. ABD zımni oynaklık endeksi VIX’ten Çin (VHSI), Hindistan (NIFVIX), Japonya 
(VXJ) ve Almanya (V1X) zımni oynaklık endekslerine doğru hem kısa hem orta hem de uzun 
dönemde bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Çin (kısa dönem), Hindistan, Almanya ve 
Japonya (kısa ve uzun dönem) zımni oynaklık endekslerinden VIX endeksine de bir 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. VIX ve Dolayısıyla ABD zımni oynaklık endeksinden diğer 
ülke zımni endekslerine doğru olan nedensellik aksi yöndeki nedensellik ilişkisinden daha 
güçlüdür. Çin zımni oynaklık endeksi VHSI’den Hindistan ve Almanya zımni oynaklık 
endekslerine doğru hem kısa hem orta hem de uzun dönemde, Japonya zımni oynaklık 
endeksine ise kısa dönem ve %10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 
Hindistan (orta ve uzun dönem), Almanya ve Japonya (orta ve uzun) zımni oynaklık 
endekslerinden VHSI endeksine de bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Çin zımni oynaklık 
endeksinden Hindistan zımni oynaklık endeksine olan nedensellik ilişkisi ters yöndeki 
nedensellik ilişkisinden ve Almanya zımni oynaklık endeksinden Çin zımni oynaklık 
endeksine olan nedensellik ilişkisi, aksi yöndeki nedensellik ilişkisinden önemli ölçüde daha 
güçlüdür. Hindistan zımni oynaklık endeksinden Almanya (orta dönemde) ve Japonya (orta 
ve uzun dönem) zımni endekslerine bir nedensellik ilişkisi bulunurken, ters yöndeki ilişki de 
(Almanya ve Japonya için orta ve uzun dönemde) geçerlidir. Japonya ve Almanya zımni 
oynaklık endeksleri arasında ise her bir dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Almanya zımni oynaklık endeksinden Japonya zımni oynaklık endeksine olan 
nedensellik ilişkisi, aksi yöndeki nedensellik ilişkisinden önemli ölçüde daha güçlüdür. Tablo 
3 ve 4’te yer alan bulguların grafiksel gösterimi Ek 1 ve Ek 2 olmak üzere çalışma sonunda 
yer almaktadır. 
 

Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi sonuçları dönemsel ve bir 
bütün olarak Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekilde yer alan nedensellik ilişkileri %5 anlamlılık 
düzeyindedir. 
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Şekil 1: Breitung ve Candelon Nedensellik Testi Sonuçları Şema Gösterimi 
Uzun Dönem Orta Dönem Kısa Dönem 

   

   
 
 

Şekil 1 incelendiğinde, farklı zaman boyutlarının nedensellik ilişkisinin niteliğini 
değiştirdiği net bir şekilde görülmektedir. Kısa dönemde mevcut olmayan, gözlenmeyen bir 
nedensellik ilişkisi, orta ve uzun dönemde ortaya çıkabilmektedir. Başka bir olgu ise tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisinin karşılıklı bir ilişkiye veya karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin tek yönlü 
bir ilişkiye dönüşebilmesidir. 
 

5. Sonuç 
 

Günümüzde, teknolojik imkânlar ve serbestleşme atmosferinin de büyük etkisi ile 
piyasalar ve ülkeler arasındaki entegrasyon düzeyi artmıştır. Genel anlamda küresel bir 
ekonomik sistem söz konusudur. Bu çerçevede, sistem unsurları olarak değerlendirilebilecek 
ekonomilerin sistemsel bir kriz ile etkilenmemesi, bir unsurdaki normal dışı durumun çevre 
unsurlar ve hatta sistemin kendisini etkilememesi mümkün değildir. Dolayısıyla, unsurlar 
arasındaki etkileşimin niteliği çok sayıdaki taraf için kontrol, korunma ve aksiyon alma 
noktasında önem arz etmektedir. 

 
Bu çalışmada, ülke grupları ve bireysel bazda ülkeler ve ilgili ülke finansal 

piyasalarındaki belirsizlik beklentilerini ifade eden zımni oynaklık endeksleri arasındaki 
etkileşim farklı zaman boyutları perspektifinde incelenmiştir. Piyasalar arasında ilişkinin 
tespiti, beklentilerin ortak şekillendiği veya bir piyasadan diğerine yayıldığı, başka bir ifade ile 
etkileyen piyasadaki beklentilerin etkilenen piyasadaki beklentileri tahmin etmede 
kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etmektedir. Çalışma, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke grupları ile bu gruplar içerisinde en büyük ekonomiye sahip ülke zımni oynaklık 
endekslerini incelemesi noktasında literatürde yer alan çalışmalardan daha geniş kapsamlı 
bir perspektif sunmaktadır. Bununla birlikte, etkileşimin kısa-orta-uzun dönem olarak ayırımı 
çalışmayı farklı ve özgün bir konuma yerleştirmektedir. 

 
Analizler neticesinde elde edilen bulgular olgusal olarak değerlendirildiğinde, belirsizlik 

beklentileri arasındaki etkileşim veya nedensellik ilişkisi dönemsel olarak değişmektedir. Kısa 

VIX

VXEFAVXEEM

VIX

VXEFAVXEEM

VIX

VXEFAVXEEM
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dönemde mevcut olmayan, gözlenmeyen bir nedensellik ilişkisi, orta ve uzun dönemde 
ortaya çıkabilmektedir. Başka bir olgu ise tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin karşılıklı bir 
ilişkiye veya karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin tek yönlü bir ilişkiye dönüşmesi, başka bir 
ifade ile nedensellik ilişkisinin niteliğinin değişmesidir. Bulgular olay bazlı değerlendirildiğinde 
ise, VIX ile gelişmiş ülkeler (VXEFA) zımni oynaklık endeksleri ve dolayısıyla belirsizlik 
beklentilerinin gelişen ülkelerden (VXEEM) daha önce şekillendiği, gelişen ülke zımni 
oynaklık endekslerini tahmin etmede yararlı olduğu tespit edilmiştir. Bireysel ülkeler arasında 
ise nedensellik ilişkisi karşılıklı olarak gözlenmekte, gelişen ülkeler (Çin ve Hindistan) zımni 
oynaklık endeksleri çoğunlukla diğer ülkelerin piyasalarındaki beklentileri onaylamakta ve 
takip etmektedir. Literatür ile kıyaslandığında, bulgular daha önce yapılan çoğu çalışmanın 
sonuçları ile örtüşmektedir. Badshah ve diğerleri (2018) çalışmasında üst kantillerdeki 
ilişkinin yoğunluğu, bu çalışmada seçilen 2018-2021 döneminin genel olarak ticaret savaşları 
ve pandemi unsurları nedeni ile finansal stres ve sıkıntı dönemi olması nedeniyle, mevcut 
çalışma ile uyum göstermektedir. Badshah (2018) çalışması için, VXEFA ve VXEEM 
endeksleri arasındaki ilişki hariç olmak üzere, VIX ülke gruplarını etkilediği bulgusu 
örtüşmektedir.	   Siriopoulos ve Fassas (2013) çalışmasında belirtildiği şekilde beklentiler 
büyük ölçüde entegredir. Bu noktada değinilmesi gereken, bulguların aksi olarak 
raporlandığı, Bouri ve diğerleri (2018) çalışmalarıdır.  Bu çalışmada Çin ve Hindistan serileri 
ve uygulanan yöntem ortaktır. Ancak, veri seti 2011-2018 dönemini kapsamaktadır. 
Dolayısıyla, mevcut çalışmanın veri seti Bouri ve diğerleri (2018) çalışmalarının müteakip 
dönemini kapsamakta ve genel olarak ticaret savaşları ve pandemi nedeni ile bir finansal 
stres dönemi ifade etmektedir. Sonuç olarak incelenen dönemin niteliği kısa-orta-uzun 
dönem dâhil olmak üzere nedensellik ilişkisinin niteliğinde değişime neden olmaktadır. 

 
Çalışma sonuçları ve bulgularının uygulamaya yönelik karşılığı bulunmaktadır. Örneğin, 

X zımni oynaklık endeksinin Y zımni oynaklık endeksini etkilemesi durumu, Y’deki belirsizlik 
beklentilerinin X’teki belirsizlik beklentilerinden etkilendiği veya onu takip ettiği şeklinde 
yorumlanabilmektedir. X’deki artış (azalış) Y’de bir artışa (azalışa) neden olacaktır. Özellikle 
farklı yatırım ufuklarına ve uluslararası yatırımlara sahip yatırımcıların alım satım işlemlerini 
geçekleştirmesi ve riskten korunmak için pozisyon alması adına proaktif bir çerçeve 
sunulmaktadır. Bankalar ve portföy yönetim şirketleri gibi finansal kurumlar için de sonuçlar 
sahip oldukları varlık ve yükümlülükleri yönetme noktasında benzer şekilde önemlidir. Kanun 
koyucular, politika yapıcılar gibi otoriteler için ise piyasaların düzenlenebilmesi ve piyasalar 
arasındaki yayılma etkisinin denetlenebilmesi adına önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır 
ki, ticaretin temelini oluşturan rasyonel mantıktan uzak dahi olsa yatırımcıların sahip olduğu 
farklı görüş ve beklentilerdir, alım satım sürecinin devamlılığı için bu husus elzemdir 
(Shostak, 1997,s. 29). 
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Ek 1: VIX ve Ülke Gruplarına İlişkin Breitung ve Candelon (2006) Frekans Alanı 
Nedensellik Testi Grafikleri 
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Ek 2: VIX ve Ülke Zımni Oynaklık Endekslerine İlişkin Breitung ve Candelon (2006) 
Frekans Alanı Nedensellik Testi Grafikleri 
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Öz 

 
Veri ve teknoloji, finansal marketteki değişiklikleri tetiklemekte, yeni iş modellerinin ve 

ürünlerin ortaya çıkmasına, firmaların müşterileri ile olan ilişkilerinin şekillenmesine neden olmaktadır. 
Açık bankacılık henüz olgunluk çağına erişmemiş olsa da; genel olarak açık bankacılık ürünlerinin 
kapsamının “ödeme hesapları” ile sınırlı olması, müşterilerin kullanmakta oldukları finansal ürünlerin 
ise ödeme hizmetlerinden çok daha geniş olması; müşterilerin finansal durumları üzerindeki 
hâkimiyetin açık bankacılık ürünleri ile sağlanmasının zor olması sebepleriyle tüm finans paydaşlarını 
ve verilerini kapsam dâhiline almayı hedefleyen “Açık Finans” (Open Finance) kavramı ortaya 
çıkmıştır. Çalışmamızda açık bankacılık, açık finans kavramı, açık finansın faydaları, riskleri ile Avrupa 
Birliği ve Türkiye’deki regülatif gelişmeler incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fintek, Açık Bankacılık, PSD2, Dijital Finans, Açık Finans, BaaS. 
JEL Sınıflandırması: G18,G21, G23, G28, K23, K29, L50, O30, O38. 
 

From Open Banking to Open Finance 
Abstract 

  
 Data and technology are increasingly driving changes in financial markets, producing new 

business models, products, and ways for firms to engage with their customers. Even though Open 
banking, has not reached its maturity yet; the concept of Open Finance has emerged with an aim to 
include all financial services providers and financial data, since the scope of open banking framework 
is generally limited to "payment accounts” while the financial products which are used by customers 
are wider than payments services; it is difficult to give the customer control over their financial data 
and financial well-being with open banking product. In our study, the concept of open banking, open 
finance, the benefits and risks of open finance, and regulatory developments in the European Union 
and Turkey are examined. 

Keywords: Fintech, Open Banking, PSD2, Digital Finance, Open Finance, BaaS. 
JEL Classification: G18, G21, G23, G28, K23, K29, L50, O30, O38. 
 

1. Giriş 
 

Çağımızın en değerli varlığı olan veriye erişimin ve verinin paylaşılmasının ekonomik 
ve sosyal etkisinin fevkalade olumlu olacağı belirtilmektedir (Hoffman, 2021, s.343)1. Veri-
temelli inovasyonlar (data-driven innovations) halihazırda ekonomideki birçok sektörde köklü 
değişiklikler meydana getirmektedir (Hoffman 2021, s.343). Finansal sistem ise, reel 
ekonomiyi destekleyen ekonomik fonksiyonları güvenli ve etkin bir şekilde yerine 
getirmekte;2. bu fonksiyonları yerine getirirken etkin bir bilgi ve iletişim teknolojileri 
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(Information and Communication Technologies-ICT) altyapısına ihtiyaç duymaktadır 
(European Systemic Risk Board-ESRB, 2020, s.7). Bilginin ve verinin çok önem arz ettiği 
finans sektörü ise son elli yıldır sayısallaştırmayı (digitization) ve veriselleştirmeyi 
(datafication)3  kapsayan dijital dönüşüm süreci geçirmektedir (Buckley, Arner, Zetzsche ve 
Selga, 2019, s.1-2). Bununla birlikte finansal gelişmeler ve teknolojik yenilikler daima 
etkileşim içinde olduğundan finansal teknolojiler (Fintek)4 yeni bir inovatif olgu olarak 
değerlendirilmemektedir (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD, 
2019, s.1-2). Diğer taraftan, Fintek kavramının günümüzde ivme kazanmasının ve yenilikçi 
(disruptive)5 bir etkiye sahip olmasının asıl nedenleri, sunulan teknolojilerdeki değişim ve 
adaptasyonun çok hızlı olması, farklı sektör oyuncularının finansal dönüşüm sürecine dâhil 
olarak market yapısını değiştirmesi ve müşterilerin6 taleplerindeki değişim olarak 
gösterilmektedir (OECD, 2019, s.3; Buckley ve diğerleri, 2019, s.3)7. Finans sektöründeki bu 
yenilikçi dönüşüm, hem arz hem de talep edenler tarafındaki faktörlerden kaynaklanmaktadır. 
Zira arz edenler tarafına baktığımızda; uygulama programlama ara yüzünün (application 
programming interface-API8), bulut bilişimin (cloud computing), büyük verinin (big data), 
yapay zekanın (artificial intelligence -AI) kullanılması, internete erişimin ve akıllı telefonların 
kullanımının yaygınlaşması, yeni teknolojilere adapte olma süresinin giderek azalması 
(OECD, 2020, s.9-11; Financial Stability Board-FSB, 2019, s.5), market oyuncuları 
arasındaki rekabet ilişkisinin rekaberliğe (co-opetition) dönüşmesi9 ve işbirliğinin artması 
sebepleriyle başta market oyuncularının yapısı (Özcan ve Zachariadis, 2017, s.14)10 olmak 
üzere finansal ürünlerde, ürünlerin sunulduğu kanallarda, iş yapış şekillerinde gözle 
görülebilen yenilikçi dönüşümler meydana gelmiştir11. Talep eden tarafında karşımıza çıkan 
ilk faktör, özellikle e-ticaretin müşterilere kazandırdığı anlık, kullanıcı-odaklı, kesintisiz, hızlı 
deneyimler sonucunda müşterilerin, kullandıkları diğer uygulamalardan da aynı, hatta daha 
yüksek deneyimleri beklemesidir. Müşterilerin daha yüksek beklenti içerisinde girmeleri 
ticaretin dijital hale dönüşmesinden ve internet bağlantılı cihazların (internet-connected 
devices) gerçek zamanlı işlem yapma yeteneğine haiz olmasından kaynaklanmaktadır 
(OECD, 2020, s.11; FSB, 2019, s.10). Demografik kökenli diğer faktör, dijital yerlilerin (digital 
natives) müşteriler içindeki sayısının giderek artmasıdır (OECD, 2020, s.11; FSB, 2019, 
s.11). Teknolojik gelişmelere uyumun en hızlı olduğu bu grubun, finansal teknolojileri 
kavrayıp hayatlarına adapte etme süresi çok kısa olacaktır. Diğer taraftan market 
dinamiklerinde köklü değişiklik meydana getiren ve bankacılığın dijital dönüşümünü 
hızlandıran bir diğer faktör ise Covid-19 virüsü ile Covid-19 kapsamında getirilen 
kısıtlamalardır12.  

Bununla birlikte, bankaların hakimiyeti altında bulunan müşteri verisine üçüncü taraf 
sağlayıcıları (third party provider–TPP) tarafından müşterilerin açık rızasıyla erişilmesini, 
müşterilerin verilerine ve finansal durumlarına hakim olmalarını sağlayacak müşteri-merkezli 
uygulamaların ve servislerin üretilmesini hedefleyen (Basel Committee on Banking 
Supervision -BCBS , 2019, s.4), özü itibariyle bankacılık ve ödeme hizmetleri alanındaki 
inovasyonu ve rekabeti arttırmayı amaçlayan (Hoffman, 2021, s.371; Özcan ve diğerleri, 
2017, s.4) Açık Bankacılık (Open Banking), fintek uygulamalarının regülasyon temelli en 
yakın tarihli ve en yenilikçi etkiye sahip ürünüdür. Açık bankacılık henüz olgunluk çağına 
erişmemiş olsa da, teknolojik gelişmelerin, sektörler arasındaki bağlantısallığın artması; açık 
bankacılık ürünlerinin genel olarak kapsamının “ödeme hesapları”13 ile sınırlı olması 
(Financial Conduct Authority -FCA, 2019, s.9; European Commission-EU-COM, Open 
Finance Consultation, 2022, s.1; EU-COM, Open Finance, 2022, s.2), bununla birlikte 
müşterilerin kullanmakta oldukları finansal ürünlerin çok geniş olması, müşterilerin finansal 
durumları üzerindeki hâkimiyetinin açık bankacılık ürünleri ile sağlanmasının zor olması 
(FCA, 2019, s.9-10; EU-COM, 2020, s.14) sebepleriyle tüm finans paydaşlarını ve verilerini 
kapsam dâhiline almayı hedefleyen “Açık Finans” (Open Finance) kavramı ortaya çıkmıştır. 
Çalışmamızda öncelikle açık bankacılık kavramı genel hatları ile irdelenecek, akabinde açık 
finans kavramı, faydaları, riskleri ile Avrupa Birliği ve Türkiye’deki gelişmeler ele alınacaktır.  
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2. Açık Bankacılık 
 

En genel tanımı ile açık bankacılık, müşterinin açık rızası doğrultusunda banka 
nezdinde tutulan müşteriye ait ödeme verilerinin, müşteriye özgü uygulama ve servisler 
üretilmek üzere banka tarafından üçüncü taraf sağlayıcısı14 ile paylaşılması, bu verilere 
üçüncü taraf sağlayıcısının güvenli15 bir şekilde erişmesinin sağlanmasıdır (BCBS, 2019, s. 
4). Açık bankacılık, bankacılık sektöründe şeffaflığı, müşterinin finansal varlıkları ve verileri 
üzerindeki hâkimiyetini arttıran teknoloji odaklı bir evrim olarak nitelendirilmektedir 
(Mastercard, 2021, s. 5). Her ne kadar bankalar nezdinde tutulan müşterilere ait verilerin 
müşterinin izni ile üçüncü taraflarla paylaşılması bankacılık sektöründe yeni bir uygulama 
olmasa da (BCBS, 2019, s. 4)16, açık bankacılık sistemi dâhilinde yapılan işbu paylaşımın 
yenilikçi etki doğurması,. bankacılığın ve müşteriye ulaşmadaki kapalı sistemin değişmesine 
yol açmasından, bankaların müşteriye ürün sunma sürecinde daha açık hale gelmesinden 
kaynaklanmaktadır (Fintech İstanbul ve Bankalararası Kart Merkezi-BKM, 2019, s.7). Diğer 
taraftan açık bankacılık, banka ile müşteri verisi arasındaki ilişkiyi değiştirmektedir (Ziegler, 
2021, s.735). Bu kapsamda bankanın müşteri verisinin sahibi (data-owner) pozisyonu verinin 
koruyucusuna (data-custodian) (Ziegler, 2021, s.735); açık bankacılığın veri taşınabilirliği ve 
rıza mekanizması sayesinde müşterinin ise verileri üzerindeki pasif rolü aktif bir role 
dönüşmektedir. Banka ile müşterisi arasındaki özel, kapalı (gizli) ve güvene dayalı bir 
ilişkiden doğan (Leong, 2020, s.1-2; Battal,2001,s.104-107) müşteri sırrının korunması 
yükümlülüğü kapsamında, bankanın hâkimiyetinde bulundurduğu müşteri verilerine üçüncü 
bir tarafça erişilmesi ve/veya bu taraf ile paylaşılması noktasındaki hâkim durumu (Carletti, 
Claessens, Fatás, Vives, 2020, s.112; Rekabet Kurumu, 2021, s.31 vd),. açık bankacılık ile 
giderek azalmakta, aynı anda müşterinin kendi verisi üzerindeki hâkimiyeti giderek artmaktır 
(Careltti ve diğerleri, 2020, s.112).   

Dünya genelindeki açık bankacılık uygulamaları incelendiğinde, banka nezdinde 
tutulan müşteriye ait verilere erişilmesi ve paylaşılması noktasında üç farklı yaklaşımın17 
benimsendiği (BCBS, 2019, s. 4-5), bu farklı yaklaşımlarda erişime ve paylaşıma konu olan 
müşteri verilerinin kapsamının da farklılık arz ettiği görülmektedir. Emredici (prescriptive) 
yaklaşımı benimseyen ülke uygulamalarında, hem bankalar nezdinde tutulan müşteri verisine 
TPP’ler tarafından erişilmesi ve paylaşılması hem de TPP’lerin ülke içerisinde yetkilendirilmiş 
kuruluş tarafından lisanslanmış olması zorunlu tutulmakta (BCBS, 2019, s. 4)18; açık 
bankacılık paydaşları arasındaki veri erişim ve paylaşımlarının ilgili ülke tarafından belirlenen 
standartlar dâhilinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bazı ülkeler ise, bu kadar katı 
uygulamalar yerine kolaylaştırıcı (facilitative) yaklaşımı benimsemekte, yetkilendirilmiş kurum 
tarafından veri erişimi ve paylaşımına ilişkin rehberler, standartlar yayımlanmakla birlikte açık 
bankacılık paydaşlarının bu standartlara uyması ve verileri paylaşması zorunlu 
tutulmamakta, bir nevi açık bankacılık uygulamalarına yön verilmektedir (BCBS, 2019 s. 5 
vd)19. Pazar-odaklı (market-driven) yaklaşımı benimseyen ülkelerde ise, açık bankacılığa 
özgü düzenlemelere veya rehberlere yer verilmemekte, açık bankacılık paydaşları arasındaki 
veriye erişim ve paylaşım zorunlu tutulmadığı gibi yasaklanmamaktadır (BCBS, 2019, s. 5 
vd)20.  

Birleşik Krallık’ın açık bankacılığın doğduğu ve en yetkin örneklerini veren yer olarak 
adlandırılması (Zachariadis,2020,s.9; FCA, 2019, s.3), Avrupa Birliği (AB) ’nin Ödeme 
Hizmetleri Direktifi 2 (2015/2366/EC Payment Service Directive 2 - PSD2) düzenlemesinin 
ülkemiz tarafından kabul edilerek iç hukukumuza adapte edilmesi21 sebepleriyle, bu iki 
düzenleme hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.  

Birleşik Krallık’ın açık bankacılık serüveni, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar 
Kurumu’nun (Competition and Markets Authority - CMA) 201622 yılında Birleşik Krallık 
bireysel bankacılık piyasası üzerinde yapmış olduğu incelemeler ile başlamış, Açık 
Bankacılık Uygulama Kurumu’nun (Open Banking Implementation Entity - OBIE) kurulması, 
açık API standartlarının düzenlenmesi, Krallık’taki en büyük dokuz bankanın açık bankacılık 
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ekosistemine dâhil olmasının ve oluşturulan API standardının kullanılmasının zorunlu 
tutulması ile devam etmiş, 2017 yılında PSD2 düzenlemesi Ödeme Servisleri Düzenlemeleri 
(Payment Services Regulations 2017) ile iç hukuka adapte edilmiştir (Ziegler, 2021, s.753 
vd)23. OBIE’nin Eylül 2021 verilerine göre, Birleşik Krallık’ta açık bankacılık uygulamalarını 
sunmak üzere 311 şirket lisanslanmış, 113 açık bankacılık ürünü piyasaya sürülmüş ve 
yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından bu ürünler kullanılmıştır (Mastercard, 2021, s. 71). 

Avrupa Birliği içerisindeki elektronik ödemelerin Euro ile tek bir para transfer protokolü 
dâhilinde gerçekleştirilmesini amaçlayan Avrupa Tek Ödeme Alanı (Single Euro Payments 
Area - SEPA)24 sisteminin önemli kilometre taşlarından birisi olan Ödeme Hizmetleri 
Direktifi’nin (2007/64/EC-Payment Service Directive –PSD) kabul edilmesinden itibaren 
özellikle elektronik ve mobil ödeme sektöründe yaşanan teknolojik gelişim ve yaygınlaşma 
sonucunda PSD kapsamında regüle edilmeyen yeni ödeme hizmetlerinin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır (PSD2, Gerekçe, 3). Regülasyona tabi olmayan bu yeni hizmetlerin müşteriler 
arasında yaygınlaşması ile birlikte müşterilerin Birlik içinde etkin ve güvenli bir şekilde ödeme 
hizmetlerinden yararlanmaları tehlikeli hale gelmiştir (PSD2, Gerekçe, 4). Bu nedenle işbu 
hizmetleri sunan sağlayıcıları düzenleme altına almak, Birlik içerisindeki ödeme hizmetlerine 
yasal netlik kazandırmak, bunu yaparken müşterilerin daha etkin, şeffaf ve güvenli tercihler 
yapmasını, ödeme hizmetlerinden yararlanması sağlamak amacıyla PSD’in revize edilmesi 
zarureti hâsıl olmuştur (PSD2, Gerekçe, 4,5,6). 

PSD2’nin yasal çerçevesi, fon transferlerinin elektronikleştirilmesi25 (electronification 
of the transfer of funds), teknik tarafsızlık26 (technical neutrality) ve rekabeti teşvikleyici 
yaklaşımdan27 (pro-competitive approach) oluşmaktadır (Gimigliano ve Beroš, 2021, s.3). Bu 
unsurları açık bankacılık çerçevesinde incelenmesi yerinde olacaktır. 

AB’nin açık bankacılık serüveni ise PSD2’nin ödeme emri başlatma hizmeti (payment 
initiation services) - ödeme başlatma hizmet sağlayıcısı (payment initiation service provider -
PISP) ve hesap bilgisi hizmeti (account information services) - hesap bilgileri hizmet 
sağlayıcısı (account information service provider-AISP) adlı yeni iki ödeme hizmetinin/hizmet 
sağlayıcısının28 Direktif kapsamında düzenleme altına alması ve Direktif’in yürürlüğe girmesi 
ile başlamıştır29. Ödeme başlatma hizmeti sunan PISP’ler ile hesap bilgisi hizmeti sunan 
AISP’ler, üçüncü taraf sağlayıcısı (TPP) olarak adlandırılmaktadır. 

Ödeme başlatma hizmeti, başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında tutulan bir ödeme 
hesabıyla ilgili olarak ödeme hizmeti kullanıcısının açık rızası üzerine bir ödeme emri 
başlatma hizmetidir (PSD2 m.4/15). Bu hizmet kapsamında PISP, bir başka servis 
sağlayıcısında tutulan ödeme hesabına kullanıcının açık rızası doğrultusunda girerek, 
kullanıcının hesabı ile satıcının hesabı arasında fonları transfer etmekte, transfer 
tamamlandığında satıcıyı bilgilendirmektedir (Hoffman, 2021, s. 373; Fintech İstanbul ve 
BKM, 2019, s.17.). Hesap bilgi hizmeti ise, ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ya başka bir 
ödeme hizmeti sağlayıcısı ya da birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından tutulan bir 
ya da daha fazla ödeme hesabıyla ilgili konsolide bilgi sağlayan çevrimiçi bir hizmettir (PSD2 
m.4/16). Bu hizmet ile müşteri tarafında müşterinin ödeme verileri üzerindeki hâkimiyetinin ve 
finansal durumu hakkındaki farkındalığının artması, müşterinin daha akıllı finansal tercihler 
yapması; servis sağlayıcıları tarafında müşterinin ödeme verilerini kullanarak katma değerli 
(Fintech İstanbul ve BKM, 2019, s.17) ve müşteri merkezli inovatif ürünlerin üretilmesi 
hedeflenmektedir (Hoffman, 2021, 371 vd). Müşterinin ödeme hesap bilgilerini tutan 
bankalar, PSD2 kapsamında hesap hizmeti ödeme hizmet sağlayıcısı (account servicing 
payment service provider – ASPSP) olarak adlandırılmaktadır (Zachariadis, 2020, s. 10 vd; 
Hoffman, 2021, s. 374). 

PSD2 ve RTS-SCA kapsamında, açık bankacılık hizmetlerine konu olacak ödeme 
hesaplarının çevrimiçi erişebilir olması gerekmektedir. Çevrimdışı veya fiziki olarak 
erişilebilen  ödeme hesaplarının PSD2 kapsamı dışında kalmaktadır (PSD2 m.66/1 ve 
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m.67/1). Ödeme hesaplarının kapsam itibarıyla çevrimiçi erişilebilme ile sınırlandırılması, 
PSD2’nin transferlerinin elektronikleştirilmesi unsurunun bir parçası olarak yorumlanmasıdır.  

Birleşik Krallık’ın aksine PSD2’da ASPSP ile TPP’ler arasındaki veri alışverişinde, 
yani bankalar nezdinde tutulan müşteri verilerine TPP’ler tarafından hangi teknolojik 
uygulama vasıtasıyla erişileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. API günümüzde 
test edilmiş en güvenilir teknoloji olarak karşımıza çıksa da, PSD2 kapsamında ne API 
teknolojisine ne de farklı bir teknolojiye ilişkin ifadeye yer verilmemiştir (Hoffman, 2021, s. 
371 vd.; Özcan ve Zachariadis, 2017, s. 4; Mastercard, 2021, s.10 vd.; Zachariadis, 2020,  
s.10)30. Bunun yerine PSD2 m. 66 ve m. 67 kapsamında ASPSP ile TPP arasındaki erişim 
kurallarına yer verilmiş, Avrupa Birliği Bankacılık Kurumunca (European Banking Authority–
EBA) hazırlanan taslak Avrupa Birliği Komisyonu (Komisyon) tarafından 27 Kasım 2017 
tarihli ve 2018/389 sayılı Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması için Düzenleyici Teknik 
Standartlar ve İletişimin Ortak ve Güvenli Açık Standartları (Regulatory Technical Standards 
for Strong Customer Authentication and Common and Secure Open Standards of 
Communication -RTS-SCA) başlıklı tüzük kabul edilmiştir (Mastercard, 2021, s. 8 vd. ; 
Zachariadis, 2020, s.11). Bu nedenle Direktif ve Tüzük kapsamında çizilen sınırlara uymak 
ve veriye erişimi güvenli kılmak şartıyla servis sağlayıcılar tarafından veriye erişimde 
kullanılacak olan teknolojinin tarafsız/“nötr” olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır.  

PSD2 kapsamında lisanslama faaliyetlerinde, rekabeti teşvikleyici yaklaşımın bir aracı 
olarak risk-temelli yaklaşım (risk-based approach) benimsenmiştir. Bu kapsamda ödeme 
pazarına Fintek, start-up gibi şirketlerin girişini kolaylaştırmak adına, tüm servis 
sağlayıcılarını tek ve yüksek bir lisans gereksinime tabi tutmak yerine, sunulmak istenen 
ödeme hizmeti bazında farklı31 lisans gereksinimlerine tabi tutmaktadır (Hoffman, 2021, 
s.373; Colangelo ve Borgogno, 2020, s.17; PSD2, Gerekçe, 31 ve 35). Lisanslamada risk-
temelli yaklaşımın benimsenmesinin rekabeti teşvikleyici yaklaşımın araçlarından birisi olarak 
değerlendirmek yerinde olacaktır.  

Açık bankacılık özelinde rekabeti teşvik eden ve çığır açan en önemli düzenleme ise, 
PSD2 ve alt düzenlemesi niteliğindeki RTS-SCA tüzüğü kapsamında, bankaları tuttukları 
müşteri hesaplarına TPP’ler tarafından erişilmesinin, müşterilerin açık rızası doğrultunda, 
zorunlu tutulmasıdır (Özcan ve Zachariadis, 2017, s. 4; Hoffman, 2021, s. 372 vd;  Özcan ve 
Zachariadis, 2021, s.2, Gimigliano ve Beroš, 2021, s.2; Colangelo ve Borgogno, 2020, s.17). 
Bu doğrultuda PSD2’nin 36. maddesi ile üye devletler, ödeme kurulumlarının kredi 
kuruluşlarının ödeme hesap hizmetlerine tarafsız, ayrımcı olmayan ve orantılı bir erişimi 
sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. Yine üye devletler, müşterinin ödeme başlatma hizmeti 
sağlayıcısından yararlanma (PSD2 m.66/1) ve hesap bilgilerine erişme izni veren hizmetleri 
kullanabilme (PSD2 m.67/1) haklarına sahip olmasını sağlamakla yükümlü kılınmışlarıdır. 
Hesaba erişim ilkesi kapsamında (Access to Account - XS2A) ASPSP sıfatıyla bankalar, 
TPP’ler ile ödeme başlatma ve hesap bilgisi hizmetleri yerine getirmek amacıyla güvenli bir 
şekilde iletişime geçmek32 (PSD2 m.66/4/a, m.67/3/a), TPP’ler tarafından bu hizmetleri ifası 
kapsamında yöneltilen işlemleri nesnel nedenler hariç olmak üzere ayrımcılık yapmaksızın 
yerine getirmek (PSD2 m.66/4/c, m.67/3/b) ile yükümlü kılınmıştır. Bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin, taraflar (ASPSP ile TPP) arasında sözleşmesel bir ilişkinin varlığına bağlı 
olmadığı da düzenleme altına alınmıştır (PSD2 m.66/5, m.67/4; Özcan ve Zachariadis, 2021, 
s.2; Hoffman, 2021, s. 371; Schweitzer ve Welker,2021, s.122-123). TPP’lerin ASPSP ile 
arasında kural olarak sözleşme ilişkisinin bulunmaması, ASPSP’ler nezdinde tutulan müşteri 
verilerine TPP’ler tarafından erişilmesinin zorunlu tutulması ve ASPSP’lerin hizmetlerin ifa 
edilmesi kapsamında güvenli bir ara yüz (interface) sunmakla mükellef olması, ödeme 
pazarındaki rekabet ortamının ve müşterilerin kendi verileri üzerindeki hâkimiyetinin 
arttırılmasına, TPP’lerin pazara girişlerini kolaylaştırmasına yol açmaktadır. 

Mastercard’ın 2021 tarihli raporuna göre, PSD2’nin 2018 yılında yürürlüğe 
girmesinden yaklaşık on sekiz ay geçmesine rağmen, PSD2 tüm AB ülkelerinde iç hukuka 
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aktarılmış, 2020 yılı sonu itibariyle 450 TPP açık bankacılık uygulamalarını sunmak üzere 
lisanslanmış, ülke bazlı API standartları bulunmakla birlikte AB genelinde 20 API derleyicisi 
(aggregators) kullanıma sunulmuş,  açık bankacılık uygulamaları ülkeler33 bazında yeterli 
olgunluğa ulaşmıştır (Mastercard, 2021, s.17).  

3. Açık Finans 
 

Açık finans, açık bankacılığın bir sonraki adımı olarak, özellikle açık bankacılık 
uygulamalarında belirli bir olgunluğa ulaşmış, toplum tarafından benimsenmiş ülkelerde 
(Birleşik Krallık, AB, Avusturalya gibi) ortaya çıkmış ve ülke otoriterler tarafından mercek 
altına alınmıştır. Bu başlık altında ilk olarak açık finans kavramı irdelenmiş, akabinde açık 
finansın potansiyel yarar ve riskleri ile seçilmiş ülkelerdeki gelişmelere ilişkin açıklamalara 
yer verilmiştir. 

3.1. Kavram  
 

FCA tarafından açık finans34, açık bankacılık konsepti üzerine kurulan, müşterilerin 
kendi finansal verilerine35 erişmesine ve TPP’ler ile paylaşmasına imkân sağlayan; TPP’lerin 
ise, bu müşteri verilerini kullanarak müşterilerin güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını 
karşılayacak inovatif ürün ve servisler üretmesini mümkün kılan bir fırsat olarak 
tanımlanmaktadır (FCA, 2021, s.4).  

Komisyon tarafından yayımlanan Dijital Finans Strateji’sinde açık finans kavramı, 
müşterilerce izin verilen verilerin, bankalar ve üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından yeni 
finansal ürünlerin üretilmesi amacıyla paylaşılması ve kullanılması olarak açıklanmaktadır 
(EU-COM, 2020, s.14). 

Komisyon tarafından yakın bir tarihte yayımlanan Açık Finans Müzakere metninde 
açık finans kavramı, finansal sektör kuruluşları nezdinde tutulan müşteri verilerine, 
müşterilere kapsamlı ve çeşitli finansal servisler sunmak amacıyla üçüncü taraf sağlayıcıları 
tarafından erişilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (EU-COM, Open Finance Consultation, 
2022, s.1; EU-COM, Open Finance, 2022, s.2). 

Softtech Teknoloji Raporu’nda açık finans kavramı, açık bankacılığın ve PSD2’nin 
devamı olarak nitelendirilmekte, açık finans ile hesap sorgulama ve hesaptan para transferi 
başlatma işlemlerinin genişletilerek, sigorta, yatırım, konut kredisi, ticari kredi, kişisel finans 
yönetimi gibi daha geniş işlemlerin dâhil edildiği ve açık finansın, finansal hizmetleri 
müşterileri tarafından sağlanan ve onlar adına oluşturulan verilerin, bu müşteriler tarafından 
sahip olunması ve kontrol edilmesi ilkesine dayandığı belirtilmektedir (Esen, 2020, s.138 vd.)  

Deutsche Bank tarafından açık finans, açık bankacılık konseptinin vadeli mevduat, 
yatırım, kredi hesapları, sigorta gibi diğer finansal veri veya varlıkları kapsayacak şekilde 
genişletilmesi olarak tanımlanmaktadır (Deutsche Bank, 2022, s.4).  

Açık bankacılık, genel olarak ödeme hesabı verileri sınırlı iken; açık finans ile tasarruf, 
konut, tüketici, ticari kredi hesapları, yatırım hesapları, emeklilik ve sigorta hesapları gibi 
müşterilere finansal durumlarına hâkim olmalarını sağlayacak verilerin dâhil edilmesi 
planlanmaktadır (FCA, 2019, s.12; EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.1; EU-
COM, Open Finance, 2022, s.1; Morvan, 2020, s.2; Esen, 2020, s.142). Açık bankacılıkta 
genel olarak ASPSP sıfatı bankalara, TPP sıfatı ise ödeme kuruluşlarına ait iken; açık 
finansla birlikte bu kuruluşlara banka-dışı diğer (sigorta, sermaye piyasası, yatırım, emeklilik 
vb) finansal kuruluşların da eklenmesi beklenmektedir (EU-COM, Open Finance 
Consultation, 2022, s.19-29; EU-COM, Open Finance, 2022, s.1). 

Bu sayede, müşterinin açık rızası doğrultusunda, TPP’lerin müşterinin finansal 
ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit etmesine yardımcı olacak finansal müşteri verilerine 
erişebilmesi, bu verilerden yararlanarak müşterinin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını 
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karşılayacak inovatif ürün ve servisler üretebilmesi; müşterinin de finansal verileri üzerindeki 
hâkimiyetini sağlaması, finansal durumu hakkında bütüncül bir bakış açısına sahip olması, 
sunulan finansal ürünlerin seçimini ve finansal servis sağlayıcılarını kolayca değiştirebilmesi, 
doğru ve mantıklı finansal seçimlerde bulunabilmesi, finans sektöründe inovasyonun ve 
rekabetin arttırılması amaçlanmaktadır (FCA, 2021, s. 4. vd; EU-COM, 2020, s. 14; Mills, 
2020; BIS, 2020, s.2; EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.5; EU-COM, Open 
Finance, 2022, s.2-3 Esen, 2020, s. 142).   

3.2. Fayda ve Riskler 
 
 Açık finans, potansiyel faydalarının yanı sıra müşterilere, finansal kuruluşlara ve 
finansal sisteme riskler ve zorluklar da getirmektedir. Bu başlık altında, açık finansın faydaları 
ve riskleri irdelenmektedir.  

3.2.1. Faydalar  
  

Açık finans ile müşterinin finansal durumu hakkında bütüncül bir bakış açısına sahip 
olmasına imkân sağlayacak finansal yönetim uygulamalarının sunulmasını kolaylaştırarak, 
müşterinin finansal verilerine ve durumuna hâkim olması hedeflenmektedir (FCA, 2019, 
s.11). Bu sayede, müşterinin bilinçli bir şekilde finansal varlıkları üzerinde harcama ve yatırım 
yapması, varlıklarını basiretli bir şekilde yönetmesi mümkün olacaktır. TPP’lerin açık finans 
düzenlemesi kapsamında müşteriye ait tüm finansal verilere ulaşmasının ve bu verileri 
yeninden kullanmasının mümkün olmasının sonucu olarak, müşteri merkezli, müşterinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin/servislerin piyasa sunulması kolaylaşacaktır (FCA, 2019, 
s. 11; EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.5; EU-COM, Open Finance, 2022, s.3; 
Esen, 2020, s.142).  

Dijital servis ve platformlar arasında veriye erişimi ve verinin paylaşılmasını artırmayı 
teşvik eden önemli araçlardan birisi olarak veri taşınabilirliği (data portability) (OECD, 2021, 
s.5), müşterinin verileri üzerindeki hakimiyetini, bu verilerin bir servis sağlayıcısından diğerine 
aktarılmasını mümkün kılarak, güçlendirmektedir (OECD, 2021, s.7; Schweitzer ve 
Welker,2021, s.119). Bu sayede veri taşınabilirliği, müşterinin bir servis sağlayıcısına olan 
bağımlılığını, kitlenme etkisini (lock-in effect) azaltmakta, servis sağlayıcısını değiştirmesini 
kolaylaştırmakta, müşteriyi merkezine alarak verileri üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmaktadır 
(OECD, 2021, s.8; Schweitzer ve Welker, 2021, s.118 vd). Diğer taraftan veri taşınabilirliği, 
marketteki rekabeti artırmakta, servis sağlayıcılarını müşteri merkezli ve veri-temelli inovatif 
ürünler üretme yönünde teşvik etmekte, markete sunulan yeni-inovatif ürünler ise müşteriye 
daha fazla tercih sunmaktadır (OECD, 2021, s.19 vd). Veri taşınabilirliğinin ise açık 
bankacılığın kalbinde yer aldığı fakat bunun ödeme hesabı verisi ile sınırlı olduğu ifade 
edilmektedir (Arner, Castellano ve Selga, 2022, s.34; OECD, 2021, s.59-60; Crisanto, 
Ehrentraud,  Lawson ve Restoy, 2021, s.11). Açık finans konseptinde ise, banka nezdinde 
tutulan ödeme verileri dışında diğer hesap verilerine ve finansal ürün bilgilerine de TPP’ler 
tarafından erişilmesinin ve TPP’ler ile paylaşılmasının açık finans düzenlemesi kapsamında 
mümkün kılınmasıyla birlikte finans sektöründe şeffaflığın ve rekabetin artması, piyasaya 
girişin kolaylaşması beklenmektedir (EU-COM, 2020, s. 14; EU-COM, Open Finance 
Consultation, 2022, s.5; EU-COM, Open Finance, 2022, s.3). Açık finansta erişilecek ve 
paylaşılacak veri setinin tüm finansal verilere yayılmasıyla birlikte veri taşınabilirliğinin 
kapsamı da genişleyecek, müşterinin finansal verileri üzerindeki hâkimiyeti güçlenecek; 
finansal servis sağlayıcıları arasında geçiş yapması kolaylaşacak bir diğer ifade ile 
müşterinin bir servis sağlayıcısı üzerindeki kitlenme etkisi (lock-in effect) azalacaktır (OECD, 
2021, s.19 vd). Oluşması beklenen rekabet ortamında inovatif finansal ürünlerin artması, 
finansal ürünlere ulaşımdaki masraf ve giderlerin müşteri lehine azalması, diğer bir ifade ile 
müşterinin rekabetçi fiyatlara ve tekliflere ulaşması, müşterilerin rekabet ortamından 
yararlanarak, finansal ürün sağlayıcılarını kolaylıkla değiştirebilmesi mümkün hale gelecektir 
(European Supervisory Authority-ESA, 2022, s.18-19; Banks for International Settlements-
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BIS, 2020, s.2-3; ; EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.5; EU-COM, Open 
Finance, 2022, s.2-3 ).  

Finansal ürünlere ilişkin verilerin paylaşımına yönelik kapsayıcı bir düzenleme ile 
finans sektörünün veriye dayalı finansı tamamen benimsemesi destekleyecektir. Bu 
kapsamda açık finans ürünlerini sunacak olan şirketlerin müşterinin, açık rızası 
doğrultusunda, finansal verilerine erişerek, müşteriye sunulacak olan ürünün ve müşterinin 
kredibilitesinin daha doğru bir şekilde saptanması kolaylaşacak; bu sayede, daha ucuz 
finansmana ve daha fazla kredi opsiyonuna erişim mümkün hale gelecek,  krediye erişim 
sıkıntısı yaşayan müşteriye kredi sunulabilecektir (FCA, 2019, s. 11 vd; EU-COM, Open 
Finance Consultation, 2022, s.28 ).  

Hâlihazırda herhangi bir bankada hesabı bulunmayan, finansal sisteme dâhil 
olmayan, finansal hizmetlere ulaşamayan kişilerin veri temelli finanstan hareketle açık finans 
kapsamında sunulacak olan ürünlere (kredi, sigorta, yatırım vs.) ulaşması, finansal sisteme 
dâhil edilmesi diğer bir ifadeyle finansal kapsayıcılığın arttırılması mümkün olacaktır (EU-
COM, Open Finance, 2022, s.3)36.    

3.2.2. Riskler  
  
 Açık finansın temelinde müşterilerin açık rızasıyla müşterinin finansal bilgilerine 
erişilmesi ile bu bilgilerin/verilerin yeniden kullanılması ve açık finans paydaşları arasında 
paylaşılması yer almaktadır (FCA, 2019, s. 14). Açık finans kapsamında paylaşılan müşteri 
verisinin daha da artış göstermesi, bu verilere erişecek olan TPP’lerin artması, erişim ve 
paylaşım sırasında kullanılacak teknolojinin finans sektörü içerisinde farklılık arz etmesi, bu 
sürece dahil olan çalışan sayısının ve sektörler arasındaki bağlantısallığın artış göstermesi, 
müşteriye ait finansal verilerin tek bir uygulamada/yerde toplanmasının mümkün hale 
gelmesi sebepleriyle müşteriye ait finansal ve/veya kişisel verilerin çalınması, ifşa edilmesi 
ihtimali giderek artmaktadır (ESA, 2022, s.40; EU-COM, Open Finance, 2022, s.3). Ayrıca, 
her ne kadar müşteri kendisine ait finansal verilerinin yeniden kullanılması yönündeki açık bir 
rıza göstermiş olsa da, birbirinden farklı düzenleme ve denetime tabi finansal şirketlerce ve 
bu şirketlerin destek hizmet aldığı şirketler tarafından bu verilerin müşterinin rızasıyla 
belirlenen sınırlar içerisinde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi de giderek 
zorlaşmaktadır. Bu nedenle oluşturulacak açık finans yasal çerçevesinde müşteri 
bilgilerine/verilerine paydaşlar tarafından erişilmesinin ve bu verilerin yeniden kullanılmasının 
sınırlarının dikkatlice çizilmesi yerinde olacaktır. Ek olarak, potansiyel veri ihlallerini 
engellemek ve/veya ihlallerden doğan zararı en aza indirgemek amacıyla etkin bir (finansal) 
veri yönetişiminin (financial data governance)37 öngörülmesi isabetli olacaktır. Diğer yandan, 
açık finans ürünlerinin sunulmasında kullanılacak olan verilerin etik ilkeler çerçevesinde 
kullanılmasının sağlanması ile makine öğrenme ve AI teknolojileri kapsamındaki 
algoritmaların yanlı (bias) bir şekilde (müşterilerin dışlanması, fiyat ayrımcılığı gibi 
kullanımlar) oluşturulmasının engellenmesi de önem arz etmektedir (FCA, 2019, s.23-24; 
EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.13; EU-COM, Open Finance, 2022, s.3; 
OECD, 2020-C, s.22; FCA, 2021, s.16). Zira, servis sağlayıcılar tarafından kullanılan 
karmaşık algoritmaların müşterileri üzerindeki etkisinin veri analitiği,  ML ve AI hakkında 
yeterli deneyimi bulunmayan düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından anlaşılmasını da 
zorlaştırmaktadır (ESA, 2022, s.39-40).  

Açık finans işlemlerine konu veri paylaşımları sırasında finansal kuruluşların bilgi 
sistemlerini kullanmalarından doğan veri ihlali, suiistimali, tahrifatı (falsification), 
şifrelenmemiş giriş (un-encrypted login), hizmet engelleme saldırıları (denial of service 
attack) gibi hususlar genel itibariyle operasyonel risk veya operasyonel riskin bir alt başlığı 
olarak siber risk içerisinde sınıflandırılmakta (BCBS, 2019, s.18; Buckley, Arner, Zetzsche, 
Dirk ve Selga, 2019, s.10 vd) ise de;. finansal kuruşlar, finansal marketler ve finansal market 
altyapıları arasındaki yüksek seviyedeki bağlantısallık sebebiyle yerel bir siber olayın, çok 
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kolay bir şekilde tüm finansal marketi ve dolasıyla bulunduğu ülke ekonomisini tehdit eden bir 
saldırıya dönüşme potansiyeline sahip olduğu (ESRB,2020, s.5) göz ardı edilmemelidir. Zira, 
finansın giderek sayısallaşması ve veriselleşmesi, finans sektöründeki farklı paydaşlar 
arasındaki bağlantısallığın ve karmaşıklığın kayda değer bir artış göstermesi, finans 
kuruluşlarının her birinin reel ekonomide birbirinden farklı öneme sahip fonksiyonları yerine 
getirmeleri, bu fonksiyonları yerine getirirken bilgi sistemlerine muhtaç olmaları, siber 
korsanların sürekli yeni bir siber saldırı türü geliştirme içinde olmaları sebepleriyle herhangi 
bir siber saldırının finansal sistemin bütünlüğünü ve istikrarını bozacak sistemik bir riske 
dönüşmesi giderek kolaylaşmaktadır (Buckley ve diğerleri, 2019, s. 11; ESRB, 2020, s. 22). 
Buckley ve diğerleri tarafından belirtildiği üzere, siber güvenlikten doğan risklerin 
operasyonel riskin bir alt dalı olan siber risk veya operasyonel risk olarak sınıflandırılmak 
yerine, bu riski yeni bir risk grubu olarak adlandırmak yerinde olacaktır (Buckley ve diğerleri, 
2019, s. 35). 

 Diğer taraftan, açık finans kapsamındaki geniş veriye erişim rejimi marketteki 
rekabetin bozulmasına sebebiyet verebildiği ifade edilmektedir38 (OECD, 2020-C, s.24). Veri 
paylaşımı marketteki şeffaflığın haddinden fazla oluşmasına sebebiyet vererek gizli (tacitly) 
rekabet karşıtı anlaşmaların ortaya çıkması sonucunu doğurabileceği gibi finansal veri içeren 
bilgiler rekabeti bozacak şekilde kullanılabilmektedir (Hoffman, 2020, s.365 vd.). Bigtekler 
(Bigtech- TechFin), ana faaliyetleri teknoloji ve veri olan, dijital platform iş modelini 
benimseyen ve bu faaliyetlere ek olarak doğrudan doğruya finansal servis ve ürünler sunan 
büyük teknoloji şirketleri39 olarak tanımlanmaktadır (Frost, Gambacorta, Huang, Shin ve 
Zbinden, 2019, s.1; Crisanto ve diğerleri, 2021, s.3) Bigtekler hâlihazırda kullanıcılarına ait 
önemli verileri bünyelerinde barındırmaktadır.  Bigtekler faaliyetleri gereğince kendilerinde 
bulunan verileri, açık finans uygulamaları kapsamında elde edecekleri finansal veriler ile 
birleştirmeleri halinde meydana gelecek veri seti, pazara giriş, pazar gücü ve rekabet karşıtı 
anlaşmalar gibi önemli rekabet hukuku sorunları doğurabileceği belirtilmektedir (OECD, 
2020-C, s. 25 vd.; Hoffman, 2021, s. 395 vd.; Arner ve diğerleri, 2021, s.7 vd.; Rekabet 
Kurumu, 2021, s.70 vd; Çeşit, 2019, s. 89 vd). Bu nedenle açık finans kapsamında erişilmesi 
planlanan verilerin ve erişim standartların rekabet hukuku açışından irdelendikten sonra 
oluşturulması yerinde olacaktır40.  

 Açık finansa dâhil olması beklenen finansal kuruluşlar, genel itibariyle birbirinden 
farklı denetim ve gözetim otoritelerine tabi oldukları için bu otoriteler tarafından belirlenen 
farklı düzenlemelere uymakla mükelleflerdir. Örneğin bankacılık düzenleme ve denetleme 
otoritesi tarafından bankalarca kullanılmasına izin verilen bilgi ve iletişim teknolojisi, sigorta 
düzenleme ve denetleme otoritesi tarafından yasaklanmış olabilir. Düzenlemeler arasındaki 
bu farklılıklar, finansal kuruluşları ve marketin genelini kapsam dâhiline almayı hedefleyen 
açık finansın amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Diğer taraftan söz konusu 
farklılıklar finansal kuruluşların uyum maliyetini artırabilir. Aşırı uyum maliyetine tabi olunması 
ise markete yeni inovatif oyuncu girişlerinin yavaşlamasına ve rekabetin azalmasına 
sebebiyet verebilir. Ayrıca kapsayıcı bir açık finans düzenlemesi hem çeşitli konularda farklı 
yasal zorunlulukları/standartları içerebilir hem de farklı düzenleyici otoritelerinin41 ilgili 
kanunlarca tahsis edilmiş yetki ve denetim alanlarının çakışmasına sebebiyet verebilir. 
Denetleyici otoriteler arasındaki çakışmaları en aza indirmek ve açık finanstan maksimum 
faydayı sağlamak amacıyla kapsayıcı açık finans düzenlemesinin oluşturulması sırasında bu 
denetleyici otoritelerin sürece dâhil edilmesi (OECD, 2021, s. 5-6 ve s.37-40; World 
Economic Forum, 2022, s.26-29; OECD, Interoperability, 2021, s. 27 ve s.49; Rekabet 
Kurumu, 2021, s. 91),. gerekiyorsa açık finans teknik standartlarını tanzim etme ve uygulama 
amacına özgü bir otoritenin oluşturulması, tüm paydaşları kapsayacak ortak bir standardın 
hazırlanması, bu standartlara uyumun kuruluşlara aşırı maliyet yüklememesi yerinde 
olacaktır. Bu hususta Birleşik Krallık, CMA’nın kararı doğrultusunda OBIE kurumunu 
oluşturarak açık bankacılığın Krallık içerisinde gelişmesini ve dünyadaki en başarılı 
örneklerinden birisi olmasını sağlamıştır (OECD, Interoperability, 2021, s. 47;FCA, 2021, 



İsmail  Emre Sözügüzel 
 

66 

s.26). Birleşik Krallık’ta açık bankacılıktan açık finansa geçişte; HM Hazinesi, CMA, FCA ve 
Ödeme Sistem Regülatorü (Payment System Regulator -PSR) tarafından birlikte yapılan 
açıklamada, CMA’nın OBIE’nın kuruluşuna ilişkin kararının ötesine geçildiği, açık bankacılık 
ve finans gelişimlerini yönetecek yeni bir Ortak Düzenleyici Gözetim Komitesi (Joint 
Regulatory Oversight Committee-JROC) oluşturma kararı alındığı ifade edilmiştir42.   

 Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, müşteriye ait verilere erişilmesi ve paylaşılması 
sırasında kullanılacak olan ara yüz ile erişim ve paylaşımda uyulması gereken standartların, 
(teknolojik mimari43, güvenlik protokolleri, rıza yönetim metodu, müşteri doğrulama, 
sorumluluk, uyuşmazlık çözüm yöntemleri) rekabetin ve inovasyonun desteklenmesi ile 
müşterinin korunması arasındaki denge göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir 
(Rekabet Kurumu, 2021, s. 91). Bu noktada, standartların oluşturulması sürecine özel 
sektörün etkin bir şekilde dâhil edilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz (World Economic 
Forum, 2022, s.29). Açık finans kapsamında, açık ve standart bir API sisteminin tercih 
edilmesinin açık finans ekosistem paydaşları için yararlı olacağını, zira bu şekilde sistemlerin 
birlikte çalışabilirliğinin (interoperability) mümkün hale geleceğini düşünmekteyiz (BIS, 2020, 
s.2; EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.19; OECD, Interoperability, 2021, s. 12 
ve s.24). 

 Açık bankacılıkta (BCBS, 2019, s. 17; Özcan ve Zachariadis, 2021, s.5) olduğu gibi 
açık finansta da hileli, yanlış, yetkisiz işlemler ile müşteri verilerinin müşterinin açık rızası 
sınırları dışında paylaşılması, bu verilerin ifşa edilmesi hallerinde nihai olarak hangi tarafın 
sorumlu olacağının tespit edilmesi zordur. Zira, açık finans ile birlikte işlem zincirine dâhil 
olması beklenen finansal kuruluşlarının sayısı artmakta, TPP’lerin destek hizmet alımı 
kapsamında hizmet aldıkları şirketlerin (dördüncü taraf –fourth party) de potansiyel finansal 
işleme dâhil olması ile sorumluluğun ve müşteri verilerin ifşa edilmesi halinde müşterinin 
uğramış olduğu zararın tespit edilmesi giderek zor bir hale gelmektedir. Bu nedenle açık 
finans düzenlemesinde hileli, yetkisiz, yanlış, gecikmeli işlemler gibi tüm sorumluluk hallerini 
kapsayacak şekilde nihai sorumlu olacak olan tarafın tespit edilmesi, ispat yükünün müşteri 
dışındaki diğer finansal kuruluşlar üzerine bırakılması, bu finansal kuruluşların sorumlu 
olmayacağı hallerin ise açıkça düzenleme altına alınması yerinde olacaktır. Ayrıca, açık 
bankacılıkta olduğu gibi açık finans işlemlerine özgü etkili ve yeterli bir alternatif çözüm 
mekanizmasının düzenleme kapsamında öngörülmesi de yerinde olacaktır (BCBS, 2019, 
s.14-15.)  

3.3. Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Gelişmeler  
  
 Bu başlık altında Avrupa Birliği ve Türkiye’deki açık finansa ilişkin gelişmelere yer 
verilmektedir. 

3.3.1. Avrupa Birliği  
  
 Müşterilerin finansal servislere dijital ortamlarda ulaşımının artması, finansal markette 
yer alan inovatif market katılımcılarının yeni teknolojiler üretmesi ve var olan iş modellerinin 
köklü bir şekilde değişmesi, verinin en önemli varlık olarak değerlendirilmesi sebepleriyle 
finansın geleceğinin tamamen dijital olacağı, finansın giderek dijitalleşmesinden doğabilecek 
risklere karşı finansal sistemin ve müşterilerin korunmasının zaruri olduğundan hareketle 
(EU-COM, 2020, s.1-2) Komisyon tarafından 24 Eylül 2020 tarihinde Dijital Finans Stratejisi 
(Digital Finance Strategy) yayımlanmıştır.  

Dijital Finans Stratejisi’nde 2024 yılına kadar tamamlanması hedeflenen dört öncelik 
belirlenmiştir: 1) Dijital Tek Pazar44 (Digital Single Market)’daki finansal servisler arasındaki 
ayrışmaları tespit ederek müşterilerin sınır ötesi servislere erişmesini sağlamak ve Avrupa 
menşeli finansal firmaların dijital operasyonlarını geliştirmelerine yardım etmek, 2) dijital 
inovasyonu kolaylaştıracak şekilde AB regülasyon çerçevesini adapte etmek, 3) Avrupa Veri 
Stratejisi (European Data Strategy) 45’ne dayalı olarak Avrupa finansal veri alanını 
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oluşturmak, finans sektörü içerisinde geliştirilmiş olan veriye erişim ve paylaşımı dâhil etmek, 
veri-merkezli inovasyonu desteklemek, 4) finansal sistemin dijital operasyonel dayanıklılığı 
(operational resilience) artırmak da dahil olmak üzere dijital dönüşümle ilgili zorlukları ve 
riskleri tespit etmektir. 

Dijital Finans Stratejisi’nin üç numaralı önceliğinin yazımız ile doğrudan ilişkili olması 
sebebiyle ilk olarak üç numaralı önceliğin güncel regülatif gelişmelerle birlikte incelenmesi 
yerinde olacaktır.  

Avrupa Veri Stratejisinde, Komisyonca Birlik içerisindeki veriye daha iyi bir şekilde 
erişime ve verinin paylaşımına olan ihtiyacın altı çizilmiş, kamuya ve bireylere ait verilerin 
erişim ve paylaşıma dâhil edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Komisyon, 1) regüle edilmiş 
tüm finansal bilgilere anlık olarak erişilmesini sağlayarak, 2) raporlama ve denetleme 
faaliyetlerinde inovatif bilgi sistemleri araçlarının kullanılmasını destekleyerek, 3) Birlik finans 
sektör paydaşları arasında ve ötesinde veri paylaşılmasını teşvik ederek (Açık Finans), 
finansal ortak veri alanını oluşturmayı amaçlamaktadır (EU, 2020, s. 11-12). 

Bu kapsamda Komisyon 2024 yılına kadar, Avrupa Veri Stratejisi, taslak Dijital 
Servisler Kanunu (Digital Services Act) uyumlu bir açık finans düzenlemesini tamamlanmayı 
hedeflemektedir. PSD2 ile başlayan ve fakat ödeme hesabı verisi ile sınırlı olan veriye erişim 
ve paylaşım zorunluğunu genişleterek, veri koruma ve rekabet hukuku ile uyumlu bir şeklinde 
tüm finansal servislere yayılmasını, paylaşıma konu olan verilerin genişletilmesini, finansal 
servislerin tam anlamıyla veri odaklı inovasyon merkezi haline gelmesini hedeflemektedir 
(EU, 2020, s. 13).  

Komisyon tarafından yakın zamanda yayımlanan Açık Finans Müzakeresi metni 
görüşe açılmıştır. Söz konusu metinde açık finans kavramı tanımlanmış, açık finansın 
kapsamına ve uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunulmuş, yararları ve risklerine 
değinilmiştir (EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s. 4 vd; EU-COM, Open Finance, 
2022, s.1 vd.). Metinde AB açık finans düzenlemesi ile birlikte PSD2’nun da revize edileceği 
ifade edilerek, PSD2’nun revizyonuna ilişkin olarak ayrı bir metin de kamuoyunun görüşüne 
açılmıştır (EU-COM, Open Finance, 2022, s.1; EU-COM, Payment Services, 2022, s.2).  

Bu doğrultuda PSD2’nin revize edilmesi beklenmektedir46. Zira PSD2 kabul 
edildiğinde var olmayan veyahut yeni ortaya çıkan servislerin Fintek şirketleri tarafından 
müşterilere sunulmaya başlanması, güncel teknolojiler (dijital cüzdan, temassız ödemeler vb) 
kullanılarak yeni ödeme çözümlerin piyasa sürülmesi PSD2’nun revize edilmesi ihtiyacının 
gerekçelerinden birisi olarak gösterilmektedir (EU-COM, Payment Services 2022, s.2). 
Bununla birlikte gelişen teknolojiler ve finansın giderek dijitalleşmesinin yeni tür 
dolandırıcılıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğinden bahisle, hâlihazırdaki RTS-SCA 
düzenlemesinin de gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (EU-COM, Payment 
Services 2022, s.2). PSD2 ve RTS-SCA’nun revize edilmesinin bir diğer gerekçesinin hesaba 
erişim ilkesinin sektörde yarattığı sorunlar olduğu ifade edilmektedir. Özellikle sektörde 
birden farklı API standardının mevcut olması bu soruna örnek olarak gösterilmekte; geçerli 
ortak bir API standardının gerekliliği yeniden vurgulanmaktadır (EU-COM, Payment Services 
2022, s.3). Bu kapsamda PSD2’nun kapsam, tanımlar, istisnalar, lisanslama gereksinimleri 
bölümlerinin, güvenliğe ilişkin hükümlerinin ve RTS-SCA düzenlemesinin, hesaba ve ödeme 
sistemlerine erişim ilkesinin güncellenmesi beklenmektedir (EU-COM, Payment Services 
2022, s.3).   

Bu hususta, PSD2 ve RTS-SCA kapsamında veriye erişim ve paylaşımda kullanılan 
teknik standartlarda değişikliğe gidileceğini düşünmekteyiz. Zira API günümüzde test edilmiş 
en güvenilir teknoloji olarak karşımıza çıksa da, PSD2 ve RTS-SCA kapsamında ne API 
teknolojisine ne de farklı bir teknolojiye ilişkin ifadeye yer verilmemiştir (Hoffman, 2021, s. 
371 vd.; Özcan ve Zachariadis, 2017, s. 4; Mastercard, 2021, s.10 vd. ; Zachariadis, 2020,  
s.10). Bu nedenle API teknik standardının oluşturulması markete bırakılmıştır (Özcan ve 
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Zachariadis, 2021, s.5). Berlin Group, STET and Polish API gibi market girişimleri, PSD2 ve 
RTS-SCA’nın teknolojik tarafsızlık ilkesinin boşluğunu doldurmaya çalışmakta ise de, söz 
konusu girişimlerin özünde bağlayıcı bir statüye sahip olmadığı, her bir standardın farklı 
gereksinimlere sahip olduğu ve bu durumun ise paydaşların anılan standartlara uyum 
maliyetini arttırdığı, farkı standartların markette anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği dikkate 
alındığında (Deustbank, 2022, s. 12; Mastercard, 2021, s.9-12; BCBS, 2019, s.6); AB 
sınırları içerisinde geçerli ortak bir API standardına duyulan ihtiyacın giderek arttığını ifade 
etmek yerinde olacaktır. Zira geçerli ortak bir API standardının olmayışı açık bankacılığın ve 
finansın sahip olduğu potansiyele ulaşmasına engel teşkil edebilmekte; veriye erişim ve 
paylaşım noktasında paydaşları operasyonel ve siber risklerle baş başa bırakabilmektedir 
(BCBS, 2019, s.18). Söz konusu risk ve sorunları en aza indirmek, açık bankacılık ve 
finansın sahip olduğu potansiyele erişmesini sağlamak, dijital finansı desteklemek amacıyla 
(Euro Retail Payments Board- EPRB, 2022, s. 3-4; Deustbank, 2022, s.14) ERPB tarafından 
hazırlanan raporda da belirtildiği üzere;. pan-Avrupa’da geçerli olmak, ödeme hesabı ve 
ötesinde kullanılmak üzere, ERPB ve Avrupa Ödemeler Konseyi (European Payments 
Council-EPC) önderliğinde “SEPA Payment Account Access API” standardı çalışmaları 
başlanmış ve “SEPA Payment Account Access Multi-Stakeholder Group” oluşturulmuştur 
(EPRB, 2022, s.4; Deustbank, 2022, s.14).  

Diğer taraftan, açık finans ekosisteminde yer alan paydaşların birbirleri ile 
etkileşebilmeleri için uzaktan, güvenli bir şekilde müşterinin kimliği ile işleme ilişkin rızasının 
tespit edilebilmesi (identification) ve doğrulanabilmesi (authentication) elzemdir (BIS, 2020, 
s.2-3). Dijital kimlik sistemlerinin müşterinin kimliğinin tespit edilmesi ve işlemin taraflarının 
doğrulanması sürecince kullanılması ise giderek yaygınlaşmaktadır (World Economic Forum, 
2022, s.26-27). 

Bu noktada PSD2 ve RTS-SCA, ödeme hizmet sağlayıcılarına müşterilerinin ödeme 
hesaplarına online olarak eriştiklerinde müşterilerine güçlü kimlik doğrulama (strong 
customer authentication) uygulama yükümlülüğü getirmektedir (European Banking Authority-
EBA, 2019, s.2). Güçlü kimlik doğrulama, müşteriye ait en az iki bileşenden oluşmakta; söz 
konusu bileşenler, müşterinin “bildiği (knowledge)”, “sahip olduğu (possession)” veya 
“biyometrik bir karakteristiği olan (inherence) " unsurların seçilmesiyle meydana gelmektedir 
(EBA, 2019, s.3-4). Biyometrik karakteristik, bir kişinin biyolojik veya davranışsal 
karakteristiği olup kişinin vücuduna ait bir fiziksel parçası, fizyolojik karakteristiği ve vücut 
tarafından üretilen davranışsal süreci veya bunların bir araya gelmesinden oluşan şeyleri 
ifade etmektedir (EBA, 2019, s.4). Bu bileşene örnek olarak müşterinin retinası, irisi, yüzüne 
ait karakteristik özellikleri, ses, parmak, kalp atış hızı gibi biyolojik özellikleri örnek olarak 
gösterilmektedir (EBA, 2019, s.5). Müşteri kimliğinin doğrulanmasında biyometrik 
karakteristiğin kullanılması ise giderek yaygınlaşmaktadır (EBA, 2019, s.4). Yakın zamanda 
güncellenmesi planlanan AB Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi 
(2014/910/EC Electronic Identification And Trust Services For Electronic Transactions- 
eIDAS) ile e-IDAS’ın uygulama alanının genişletilmesi (EU, 2020, s.6), SCA sürecinde etkin 
bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir (EU-COM, Retail, s.11 vd; Arner ve diğerleri, 2021, 
s.34-37). Bu noktada değinilmesi gereken bir diğer husus ise Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı 
(the European Digital Identitiy Wallet) düzenlemesidir47. eIDAS revizyonun bir parçası olan 
Dijital Kimlik Cüzdan, gerçek ve tüzel kişilerin özel ve kamu hizmetlerine erişebilmeleri ve 
kimliklerini doğrulayabilmeleri amacıyla kimlik bilgilerinin saklanmasını ve üçüncü taraf 
sağlayıcılarının bu bilgilere erişebilmesini mümkün kılan bir ürün olarak tanımlanmaktadır 
(EU-COM, Open Finance Consultation, 2022, s.11). Dijital Kimlik Cüzdanı’nın SCA sürecinde 
kullanılması beklenmektedir. 

Diğer taraftan, RTS-SCA m.10 ile ödeme hizmet sağlayıcıları, hesap hizmeti bilgisi 
servisinin ifasında güçlü kimlik doğrulama uygulama yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır. 
Bu istisna hizmet sağlayıcıların, müşterinin online olarak hesap bakiyesine ve son hesap 
hareketlerine erişmesi ve herhangi bir hassas müşteri verisi açıklanmaması şartıyla, 
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müşteriye güçlü kimlik doğrulama uygulanmaması imkanı vermektedir (EBA, 2022, s.3). 
Halihazırda, SCA müşterinin ödeme hesabına online olarak ilk defa erişmesi ve ilk defa 
erişmesinden itibaren geçen her (en az) 90. günün sonunda uygulanmaktadır. Bu nedenle 
müşteri her doksan günde bir yeniden doğrulama yapmak zorunda kalmaktadır. Yeniden 
doğrulama yapılmaması halinde ise TTPler, banka nezdinde tutulan müşterinin ödeme 
hesabı verilerine erişmemektedir. Her doksan günün sonunda yeniden doğrulama yapılması 
hem TPPlere hem de müşterilere olumsuzluklar oluşturmakta; açık bankacılık hizmetlerinin 
sürekli bir şekilde ifasını engellemektedir (EBA, 2022, s.5-8). Söz konusu zorlukları ortadan 
kaldırmak, açık bankacılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak adına EBA, RTS-SCA m.10’da 
değişiklikler yaparak doksan günlük yenileme süresini yüz seksen güne çıkarmıştır (EBA, 
2022, s.17 vd). Diğer taraftan yapılan değişikliklerle birlikte, ihtiyari doğası gereği ödeme 
ekosisteminde sorunlara yol açan söz konusu istisna, zorunlu bir uygulama haline 
dönüşmüştür (EBA, 2022, 3-8). 

Açık finans ekosisteminde veri taşınabilirliğini ve veri paylaşılmasını teşvik edilmesi 
hususunda dikkate alınması gereken taslak düzenlemeler ise Dijital Hizmetler Yasası (Digital 
Services Act48) ve Dijital Pazarlar Yasasıdır (Digital Markets Act – DMA49) (Crisanto ve 
diğerleri, 2021, s.10). Özellikle taslak DMA düzenlemesi, dijital piyasaları etkileme gücüne 
sahip online platformları (BigTekleri) geçit bekçisi (gatekeeper) olarak tanımlamakta 
(Rekabet Kurumu, 2021, s. 80-81; Akman, 2021, s.6); söz konusu platformlara, muhtelif 
yükümlülükler getirmeyi hedeflemektedir (Akman, 2021, s.9 vd; Rekabet Kurumu, 2021, s. 
81). Taslak DMA’nun ilgili maddeleri uyarınca, geçit bekçisi niteliğine haiz olan platformlara, 
nezdinde tuttukları kullanıcılarına ait verilerin efektif bir şekilde taşınabilmesini sağlama ve 
kullanıcıları ile diğer servis sağlayıcılarının anılan platformların yazılım ve uygulamalarına 
erişebilmelerini mümkün kılma yükümlülüğü öngörülmektedir (DMA m.6/1/f ve h; Rekabet 
Kurumu, 2021, s. 81; Akman, 2021, s.11-12). Geçit bekçilerine getirilmesi planlanan 
yükümlülükler ile online platformlar nezdinden tutulan kullanıcılara ait verilerin paylaşılması, 
üçüncü bir servis sağlayıcısına taşınabilmesi mümkün hale geleceğinden bahisle, AB veri 
paylaşım rejiminin daha uyumlu olacağı ifade edilmektedir (Crisanto ve diğerleri, 2021, s.11). 
Bu sayede, açık finans ekosistemine dâhil olan paydaşların, Bigtekler nezdinde tutulan 
müşterilerine ait verilere, müşterilerinin rızası doğrultusunda, erişebilmeleri mümkün hale 
gelecektir (Crisanto ve diğerleri, 2021, s.12). Açık bankacılıkta kabul edilen hesaba erişim 
ilkesi ile bankalara ve nezdinde ödeme hesabı bulunduran hizmet sağlayıcılarına (elektronik 
para kuruluşu ve ödeme hizmeti sağlayıcıları) getirilen tek taraflı yükümlülük, anılan 
kuruluşlar lehine değiştirilmiş olacaktır (Rekabet Kurumu, 2021, s.80).  

Diğer taraftan EBA önderliğinde diğer düzenleyici otoritelerin katılımı ile Uzak Müşteri 
Edinimi (Dijital Onboarding) sırasında kimlik tespiti ve doğrulaması işlemlerinde, sadece 
bankalar tarafından değil, bu süreci yürüten üçüncü tarafları da kapsayacak şekilde 
kullanılmak üzere kılavuzlar yayımlamak, ülkelerdeki farklı Müşteri Durum Tespiti (Customer 
Due Dilience - CDD) düzenlemelerini tek bir düzenleme ile harmonize hale getirmeyi 
amaçlamaktadır50. Ayrıca,  CDD amacıyla toplanan bilgilerin veri koruma düzenlemelerine 
uygun olarak nasıl yeniden kullanılacağının Avrupa Birliği Veri Koruma Otoritesinin 
(European Data Protection Board-EDPB) önderliğinde düzenleme altına alınması 
amaçlanmaktadır (EU, 2020, s. 5-6.)  

Mevcut Kara Paranın Aklanması (Anti Money Laundering–AML) ve Terörizmin 
Finasmanı Önleme (Combating the Financing of Terrorism–CTF) düzenlemelerinde 
yapılacak olan değişikler ile CDD sürecinin inovatif teknolojilere uygun ve her ülkede farklı ek 
yükümlülüklere uyum sağlama zorunluluğu olmaksızın, kesintisiz, sınır ötesi operasyona 
mümkün hale getirilmesi, finansal servis sağlayıcısının CDD sürecinde müşteri verisine 
erişiminin arttırılması, teknik standartlarda sorumluluk, şeffaflık ve etik kullanım dâhil, müşteri 
durum tespiti gerekliliklerini karşılamak için üçüncü taraflarla ilgili düzenlemelerin daha da 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır (EU, 2020, s. 7; Gökben, 2020, s. 33).  
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Dijital Finans Stratejisi’nde finansın dijitalleşmesinden doğabilecek risklere ilişkin 
olarak bir takım hedeflere yer verilmiştir. Özellikle teknoloji firmalarının finansal kurumlarla 
aynı ortamda ve platformda çözüm üretmelerinin tüm finans sistemini etkileyebilecek riskleri 
de doğurabileceğinden bahisle finansal istikrarı sağlamak adına “aynı aktivite, aynı risk, aynı 
kural” (same activity, same risk, same rules) ilkesinin düzenleyici ve denetleyici otoriteler 
tarafından uygulanmasının yerinde olacağı belirtilmiştir (EU, 2020, s.15 vd).  

Diğer taraftan, dijital finansın ICT’lere olan bağımlılığın, paydaşlar arasındaki 
bağlantısallığın yoğunlaşması, siber atakların giderek artması gibi sebeplerden hareketle 
Komisyon tarafından Dijital Operasyonel Dayanıklılık (Digital Operational Resilience - 
DORA)51 adlı yeni bir düzenlemenin gerekliliğinin altı çizilmiştir.  DORA, finansal sistemdeki 
tüm katılımcıların siber saldırılar ve diğer risklerden doğabilecek riskleri/zararları 
azaltabilmeleri için gerekli önlemlerin alınabilmesini, tüm finansal firmaların ICT dahilinde 
gerçekleşebilecek her türlü kesinti ve tehdide karşı dayanıklı olmalarını sağlamayı 
amaçlamakta; bulut bilişim servis sağlayıcıları gibi ICT sağlayıcılarına ilişkin gözetim 
çerçevesine yer vermektedir (EU, 2020, s.17). 

Ayrıca 2024 yılına kadar, finansal kuruluşların kamuyu aydınlatma ile yükümlü 
oldukları bilgileri standartlaşmış ve makine tarafından okunabilir bir formatta açıklanabilmesi 
hedeflenmektedir. Komisyon, Sermaye Piyasaları Birliği Eylem Planı52’nın bir parçası olarak, 
uygun yeni bir altyapı geliştirerek sermaye piyasalarıyla ilintili kamuya açık tüm açıklamalara 
erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kamuyu aydınlatma kapsamında, ulusal kayıtlarda 
şirketler tarafından kamuya açıklanan finansal bilgilerin Açık Veri Direktifi belirtilen “yüksek 
değerli veri kümeleri” olarak kabul edilmesi planlanmakta; kripto varlıklara ilişkin taslak53 
düzenlemesinden itibaren, kamuya açıklanan bilgilerin sistematik olarak makineler tarafından 
okunabilir bir formatlarda sunulmasını zorunlu hale getiren yasal değişiklikler yapmayı 
hedeflemektedir (EU, 2020, s. 12-13; Gökben, 2020, s. 38). 

3.3.2. Türkiye  
 
 Temelini PSD1 ile E-Para Direktifi (E-Money Directive54)’nin oluşturduğu 6493 sayılı 
Kanun55 ile ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme 
kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 6493 
sayılı Kanunun uygulanmasında ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri açısından 
T.C. Merkez Bankası (Merkez Bankası), ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları 
açısından ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkili kılınmıştır56. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Temmuz 2019’da sunulan 11. Kalkınma Planı ile 
uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir 
fintek ekosisteminin oluşumunu desteklenmesi kapsamında (m.250), açık bankacılık hukuki 
altyapısını güçlendirmek amacıyla PSD2 ile mevzuat uyumu sağlanması hedeflenmektedir 
(m.250.5.)57. 

Bu hedefler doğrultusunda, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7192 sayılı Kanun) ile ödeme sistemi 
ve hizmeti alanlarında PSD2 ile Türk hukuku arasındaki yeknesaklığı sağlamak amacıyla 
BDDK’nın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki yetkileri Merkez Bankası’na devredilmiş; 7192 
sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 6493 sayılı Kanun’un “Ödeme Hizmeti” başlıklı 12. maddesinin 
birinci fıkrasına “Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti 
sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini,” ile 
“Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının 
ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin 
konsolide edilmiş bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunulması hizmetini,”; 7192 sayılı 
Kanun’un ve 9. maddesi ile 6493 sayılı Kanun’un “Özellik gösteren ödeme hizmetleri” başlıklı 
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14/A. maddesinin ikinci fıkrasına “Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci 
maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan faaliyetler kapsamında başka bir 
ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye 
yetkilidir.” düzenlemeleri eklenerek, açık bankacılık kapsamında sunulan ödeme emir 
başlatma hizmeti ve hesap bilgisi hizmeti uygulamalarının yasal zemini oluşturulmuştur. Yine 
aynı Kanun değişikliği ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) 
kurulmasının hukuki altyapısı oluşturulmuştur. 

7192 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun’a getirilen yenilikler arasında, PSD2’nun 
rekabeti teşvik eden ve market yapısında yenilikçi bir etki oluşturan hesaba erişim ilkesine 
(Access to Account - XS2A) ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir. 7192 sayılı Kanun 
ile getirilen yeniliklerin temelinin PSD2’nun oluşturulmasına, PSD2’nun açık bankacılığa 
ilişkin düzenlemelerinde emredici (prescriptive) yaklaşımın benimsenmesine rağmen, 6493 
sayılı Kanunun hâlihazırdaki durumu itibariyle bankalar nezdinde tutulan müşteriler ait ödeme 
bilgilerine/verilerine TPP’ler tarafından müşterilerin açık rızası doğrultusunda erişilmesi, 
anılan Kanun nezdinde, zorunlu tutulmamaktadır.  

Diğer taraftan Merkez Bankası tarafından hazırlanan 01.12.2021 tarihli ve 31676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği) ile Türkiye’de 
faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve 
faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik 
para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleme altına alınmıştır. Diğer taraftan Merkez 
Bankası tarafından hazırlanan ve aynı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (Veri Paylaşım Tebliğ) ile ödeme 
kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandıkları bilgi 
sistemlerinin yönetimi ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından 
denetlenmesi ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım 
servislerine ilişkin usul ve esasların çerçevesi çizilmiştir. İşbu ikincil düzenlemeler (Ödeme 
Hizmetleri Yönetmeliği ve Veri Paylaşım Tebliğ) kapsamında, PSD2 ve RTS-SCA’nun açık 
bankacılığa ilişkin düzenlemeleri iç hukukumuza kazandırılmıştır.  

İkincil düzenlemeler ile özellikle açık bankacılık hizmetlerinin ifasında kullanılacak 
olan ara yüz ile standartların (teknolojik mimari, güvenlik protokolleri, rıza yönetim metodu, 
müşteri doğrulama, sorumluluk, uyuşmazlık çözüm yöntemleri v.b.) yasal zemini 
oluşturulmuştur.  

İkincil düzenlemelerde PISP, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı (ÖBHS); AISP, 
hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı (HBHS); ASPSP ise, hesap hizmeti sağlayıcısı (HHS) olarak 
ifade edilmektedir. PSD2 ve RTS-SCA’nun aksine, ikincil düzenlemelerde açık bankacılık 
hizmetlerinde “ödeme hesabı”nın hangi tür hesapları kapsadığı açıkça düzenleme altına 
alınmıştır. Bu kapsamda, HHS nezdinde bulunan vadesiz hesaplar, işlem hesapları, kredi 
kartı hesapları, elektronik para hesapları ve “diğer hesaplar” ödeme hesabı olarak 
değerlendirilmiştir. Diğer hesapların ödeme hesabı olarak nitelendirilebilmesi için ise, işbu 
hesapların: müşteri adına açılması, başka bir hesaba bağlı olmaksızın diğer kişilere fon 
aktarma yeteneğine haiz olması ve geçici hareketlerin izlendiği hesaplar olarak 
nitelendirilmemiş olması gerekmektedir (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.59/8). Son olarak 
PSD2’da düzenleme altına alındığı gibi bir ödeme hesabının açık bankacılık hizmetlerine 
dâhil olabilmesi için işbu ödeme hesabına çevrim içi olarak erişilmesi şartı da Yönetmelikte 
kendine yer bulmuştur (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.60/1, m.61/1).  

İkincil düzenlemelerin mehaz PSD2 ve RTS-SCA’dan ayrılan bir diğer yönü58 ise 
teknik tarafsızlık ilkesinden kaynaklamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, PSD2’nun yasal 
çerçevelerinden birisini oluşturan teknik tarafsızlık ilkesi uyarınca, Direktif kapsamında 
ASPSP ile TPP’ler arasındaki veri alışverişinde hangi tür teknolojinin/ara yüzün 
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kullanılacağına ilişkin bir düzenleme yer verilmemiş, bu husus inovasyonun desteklemesi 
amacıyla hizmet sağlayıcılarına bırakılmıştır. Merkez Bankası tarafından hazırlanan ikincil 
düzenlemelerde ise, TPP’ler (ÖBHS/HBHS) ile HHS (ASPSP) arasındaki veri paylaşımında59 
API ara yüzünün kullanılması; açık bankacılık hizmetlerinin sunulmasında BKM tarafından 
kurulan BKM-API Geçidi60 yapısına bağlanılması, bir diğer değişle açık bankacılık 
kapsamındaki veri alışverişinin BKM API üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu tutulmuştur 
(Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.59/5; 60/4; 61/4; Veri Paylaşım Tebliğ m.23/1,6; 24/1). 
Merkez Bankası tarafından  “Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (Öhvps) API İlke ve 
Kuralları” kılavuzu yayımlanarak açık bankacılık hizmetlerinde kullanılacak API ilişkin teknik 
standartlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Merkez Bankası, 2022, s.9 vd).  

İkincil düzenlemelerin PSD2 ve RTA-SCA’dan farklı olan bir diğer yönü ise, açık 
bankacılık hizmetlerinin sunulması noktasında müşterinin açık rızasının değil, “onayının” 
aranmasıdır. PSD2’nun “Rıza ve Rızanın Geri Alınması” başlıklı 64. maddesinde, gönderenin 
rızası, ilgili ödeme işleminin geçerlilik şartı olarak düzenlenmiş; gönderen tarafından ödeme 
işlemine onay verilmemesi hali ise yetkilendirilmemiş ödeme işlemi olarak adlandırılmıştır 
(PSD2 m.64/1-2).  PSD2 m.66/2 ve m.67/2/a uyarınca, hem ödeme emri başlatma hem de 
hesap bilgisi hizmetinin sunulmasında ise, kullanıcının/müşterinin açık rızasının bulunması 
gerekliliği hüküm altına alınmıştır. PSD2’nun açık bankacılık hizmetlerine ilişkin hükümleri 
kapsamındaki açık rıza kavramı ise, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (2016/679/EC General 
Data Protection Regulation-GDPR) kapsamındaki veri işleme şartlarından birisi olan açık rıza 
kavramından farklıdır. Zira Avrupa Birliği Veri Koruma Otoritesi tarafından PSD2 ile GDPR 
arasındaki ilişkiye ilişkin olarak yayımlanan Raporda, PSD2 kapsamındaki açık rızanın, bir 
veri işleme şartı değil, ödeme hizmetleri sözleşmesine getirilen ek bir yükümlülük olduğu 
kabul edilmiştir (EDPB, 2020, s.13 vd; Taştan ve Saruhan, 2020, s.29)61. Ödeme Hizmetleri 
Yönetmeliğinin m.60/2 ve m.61/2/a hükümleri kapsamında ise, hem ödeme emri başlatma 
hem de hesap bilgisi hizmetlerinin sunulmasında kullanıcının/müşterinin bu hizmetlere ilişkin 
rızası yeterli görülmüş, PSD2’dan farklı olarak açık bankacılık hizmetlerinin sunulmasında 
“açık rıza” şartı aranmamıştır.  

İkincil Düzenlemelerin PSD2 ve RTS-SCA hükümlerinden ayrılan bir diğer yönü ise, 
hesap bilgisi hizmetinin ifasına ilişkin olarak güçlü kimlik doğrulama yükümlülüğünün 
istisnasına yer verilmemesidir. Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, PSD2 ve RTS-
SCA ödeme hizmet sağlayıcılarına, müşterilerinin ödeme hesaplarına çevrimiçi olarak 
eriştiklerinde müşterilerine güçlü kimlik doğrulama (strong customer authentication) 
uygulama yükümlülüğü getirmekte (EBA, 2019, s.2); RTS-SCA m.10 ile ise ödeme hizmet 
sağlayıcıları, hesap hizmeti bilgisi servisinin ifasında güçlü kimlik doğrulama uygulama 
yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır. Veri Paylaşım Tebliğ’inin m.10 ile ödeme 
hizmetlerinin ifasında uygulanacak kimlik doğrulama yükümlülüğüne ilişkin detaylı hükümlere 
yer verilmiş; RTS-SCA’nun SCA ilişkin düzenlemeleri ile uyum sağlanmıştır. Hesap bilgisi ve 
ödeme emri başlatma hizmetlerinin ifasında uygulanacak kimlik doğrulama yükümlülüğü ise 
Veri Paylaşım Tebliğ’inin m.26’da düzenleme altına alınmıştır. Anılan maddenin birinci fıkrası 
uyarınca hesap bilgisi hizmetinde, müşterinin onayının alınması esnasında müşteriye 
m.10’da belirtilen hükümlere uygun olarak güçlü kimlik doğrulama uygulanacağı ifade 
edilmiştir. Hesap bilgisi hizmeti özelinde ise, müşteriye güçlü kimlik doğrulama 
uygulanmasına ilişkin bir istisnaya yer verilmemiştir. Anılan maddede, ödeme emri başlatma 
hizmetinde de müşteriye güçlü kimlik doğrulama uygulanacağına yer verildikten sonra, 
müşteriye güçlü kimlik doğrulama uygulanmasına ilişkin istisna veya ilave güvenlik 
önlemlerini belirleme hususunda Merkez Bankası’na yetki verilmiştir (Veri Paylaşım Tebliğ 
m.26/2-3). 

HBHS ve ÖBHS tarafından açık bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi için ikincil 
düzenlemelerde yer verilen usul ve esaslara uyum sağlanması; bu hususun BKM tarafından 
yürütülecek teknik kontrol ve değerlendirme sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlanması; bu 
hizmetlerin sunulması amacıyla BKM nezdinde kayıt altına alınan ödeme hizmetleri 
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sağlayıcıları listesine kaydın tamamlanması; 6493 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerde 
getirilen faaliyet izin sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması gerekmektedir (Ödeme 
Hizmetleri Yönetmeliği m.59/1,2,3,4). HHS’ler ise, nezdinde bulundurdukları ödeme 
hesaplarına, BKM’ye bağlanarak, açık bankacılık hizmetlerinin ifasına uygun bir şekilde 
TPP’lerin erişmesini mümkün kılacak gerekli altyapıyı sağlamakla yükümlü kılınmıştır 
(Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği  m.59/5). 

İkincil düzenlemelerde, PSD2’nun hesaba erişim ilkesine ilişkin düzenlemeleri ile 
paralel hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda HHS sıfatıyla bankalar, TPP’ler ile ödeme 
başlatma ve hesap bilgisi hizmetleri yerine getirmek amacıyla güvenli bir şekilde iletişime 
geçmek, TPP’ler tarafından bu hizmetleri ifası kapsamında yöneltilen işlemleri nesnel 
nedenler hariç olmak üzere ayrımcılık yapmaksızın yerine getirmek (Ödeme Hizmetleri 
Yönetmeliği m.60/2, m.61/3) ile yükümlü kılınmıştır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, 
taraflar (HHS ile TPP) arasında sözleşmesel bir ilişkinin varlığına bağlı olmadığı da 
düzenleme altına alınmıştır (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.60/4, m.61/4).  

Bununla birlikte tarafların hesaba erişim ilkesinden doğan ücret, masraf, komisyon ve 
diğer menfaatlere ilişkin hususları sözleşmeye konu edebilecekleri düzenleme altına 
alınmıştır (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.60/4, m.61/4). PSD2’da ise, rekabetin teşvik 
edilmesi yaklaşımın bir aracı olarak TPP’lerin HHS nezdinde bulunan ödeme hesaplarına 
erişiminin, taraflar arasındaki sözleşmesel bir ilişkiye bağlı olmadığı yönündeki düzenlemede 
herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir (PSD2 m.66/5, m.67/4). Hatta PSD2 kapsamında 
ödeme hesabı verilerine TPP’ler tarafından erişilmesinin ücretsiz olduğu, taraflarca ödeme 
hesabı verileri dışındaki veri setlerinin (vadeli mevduat, kredi hesapları vb.) paylaşmasının 
kararlaştırılması halinde, ücret veya masrafın gündeme geleceği ifade edilmektedir (BCBS, 
2019, s.17; FCA, Our Apporach, 2021, s.227). Diğer taraftan, anılan ikincil düzenlemedeki 
“diğer menfaatler” ifadesinin yoruma muhtaç olduğunu düşünmekteyiz. Bu hususta, TPP’lerin 
HHS nezdinde tutulan ödeme hesaplarına erişimini kısıtlayan, erişimi için şartlar öngören 
veya erişilmesini sözleşmesel bir ilişkin varlığını bağlayan hükümlere yer verilemeyeceğini 
belirtmek isteriz (FCA, Our Apporach, 2021, s.227). Anılan ikincil düzenlemelerin lafzından 
hareketle, Merkez Bankası tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, hesaba erişim 
ilkesi kapsamında HHS’lerin TPP’lerden ücret talep edebileceğini düşünmekteyiz (Ödeme 
Hizmetleri Yönetmeliği m.59/7). Söz konusu maddi taleplerin ise, doğrudan ve sadece bu iş 
ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle orantılı makul bir seviyede olmasının zorunlu olduğu ifade 
etmek isteriz (Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği m.59/7).  

Ülkemizde açık bankacılık hizmetlerinin tanımına ise ilk defa BDDK tarafından 
hazırlanan, 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların 
Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik62 (Bilgi Sistemleri 
Yönetmeliği) kapsamında yer verilmiştir. Açık bankacılık servislerinin, bir elektronik 
bankacılık hizmeti olduğu (m. 3/1/l) belirtilerek, “Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket 
eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu 
finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya 
gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalı” şeklinde 
tanımlanmış (m. 3/1/a), Bilgi Sistemleri Yönetmeliğin 41. maddesinin ikinci fıkrasında açık 
bankacılık servisleri aracılığıyla sunulabilecek hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin usul ve 
esaslarını belirleme yetkisi BDDK’ya verilmiştir. 

Bilgi Sistemleri Yönetmeliğinden hareketle, söz konusu açık bankacılık servislerin 
sadece 5411 sayılı Bankacılık Kanunu63 kapsamında BDDK tarafından lisanslanmış 
bankalarca sunulabileceği, servis sağlayıcısı yönünden 6493 sayılı Kanuna göre daha dar bir 
uygulama alanına sahip olduğu düşünmekteyiz. Diğer taraftan Bilgi Sistemleri Yönetmeliği 
kapsamında sunulacak olan açık bankacılık servislerinin “bankanın sunduğu finansal 
servisleri” kapsadığı dikkate alındığında, açık bankacılık servislerinin ifasında paylaşılacak 
olan verinin “ödeme hesabı bilgileri/verileri” ile sınırlı olmadığını, bu yönü itibariyle 6493 sayılı 
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Kanuna göre daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu düşünmekteyiz (Merkez 
Bankası, 2022, s.9). Son olarak 6493 sayılı Kanunun İkincil Düzenlemeleri ile açık bankacılık 
servilerinin ifasında API’nın kullanılması zorunlu tutulmuş iken; Bilgi Sistemleri Yönetmeliği 
kapsamında servis sağlayıcılar tarafından veriye erişimde kullanılacak olan teknolojinin API 
ile sınırlandırılmadığını, API ile birlikte web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerin 
de kullanabileceğini, bu nedenle Bilgi Sistemleri Yönetmeliği’nin açık bankacılık 
düzenlemelerinin teknolojik olarak tarafsız/“nötr” olduğu düşünmekteyiz.  

Bu noktada değinilmesi gereken bir diğer kavram servis modeli bankacılığıdır 
(Banking As a Servis). Zira açık bankacılık ile en çok karıştırılan kavram ise servis 
bankacılığı kavramıdır. Açık bankacılıkta, banka nezdinde tutulan finansal müşteri verilerinin 
TPP’lerin erişimine açılması esası hâkim iken; servis bankacılığında, bankacılık servis, ürün 
veya uygulamaların TPP’lere açılması, TPP’lerin bu sürece dâhil edilmesi, bankacılık 
lisansını kullanarak TPP’lerin müşterilere ürün ve servisler sunması esası hâkimdir (Medici, 
2019, s.9; Keser ve Atabey, 2021, s.60-62). Her iki kavram bakımından ortak sayılabilecek 
olan husus ise API kullanımıdır. Açık bankacılıkta, banka sağlamış olduğu API aracılığıyla 
güvenli bir şekilde finansal müşteri verilerine TPP’lerin erişmesini mümkün kılmakta, veri 
paylaşımını API ara yüzü ile yerine getirmektedir. Servis bankacılığında ise, banka sahip 
olduğu API portalı üzerinde TPP’lerin regüle bankacılık altyapısını kullanmalarını, kendi 
müşterilerine bankacılık lisansına sahip olmadan bankacılık ürün ve hizmetleri sunmalarını 
mümkün kılmaktadır (Medici, 2019, s.9; Keser ve Atabey, 2021, s.61-62) . 

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) tarafından servis modeli 
bankacılığı, banka dışındaki diğer organizasyonlara dijital bankacılık servislerini üretme ve 
sunma imkânı tanıyan uçtan uca bir süreç olarak tanımlanmıştır (CCAF ve diğerleri, 2020, s 
108). BDDK tarafından 29.12.2021 tarih ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital 
Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’te (Servis 
Modeli Bankacılığı Yönetmeliği) ise servis modeli bankacılığı, “Arayüz sağlayıcıların 
sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan açık 
bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık 
işlemlerini gerçekleştirebildikleri hizmet modeli” (Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği, 
m.3/1/i); arayüz sağlayıcısı, “Mobil uygulaması ya da internet tarayıcısı 
temelli arayüzü üzerinden, servis bankasının sunduğu bankacılık hizmetlerine bankanın açık 
bankacılık servisleri yoluyla ulaşarak, müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine 
imkân sağlayan sermaye şirketi şeklinde kurulmuş işletmeler” olarak tanımlanmaktadır 
(Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği, m.3/1/b). BDDK, servis bankalarının arayüz 
sağlayıcılara vereceği hizmetlere ilişkin kullandıracağı açık bankacılık servisleri hakkında 
teknik kriterler ile usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır (Servis Modeli Bankacılığı, 
m.13/11) . 

 
Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek arayüz 

sağlayıcısı özünde bankalara hizmet sunan bir destek hizmeti kuruluşu niteliğindeki fintek 
şirketidir (Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği, m.13/6). Arayüz sağlayıcısı olarak bir servis 
bankasına destek hizmeti verilebilmesi, anılan Yönetmelik ile 5/11/2011 tarihli ve 28106 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin 
Yönetmeliği’nde (Destek Hizmeti Yönetmeliği) düzenlenen yükümlülüklere uyulması ve 
BDDK’dan izin alınması şartlarına bağlanmaktadır (Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği, 
m.13/6). 6493 sayılı Kanun ve İkincil Düzenlemelerinin aksine, arayüz sağlayıcısı olarak açık 
bankacılık hizmetlerinin sunulması bir lisanslamaya tabi tutulmamaktadır. Yine, 6493 sayılı 
Kanun ve İkincil Düzenlemelerinin aksine, BDDK tarafından servis modeli bankacılık 
kapsamında servis bankalarınca arayüz sağlayıcılarına kullandırılacak açık bankacılık 
servislerinin ifasında uygulanacak ara yüz ile standartlara (teknolojik mimari, güvenlik 
protokolleri, rıza yönetim metodu, müşteri doğrulama, sorumluluk, uyuşmazlık çözüm 
yöntemleri v.b.) ilişkin bir düzenlemeye henüz yer verilmemiştir.  
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25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte 
yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun (7222 sayılı Kanun) ile 5411 sayılı Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. 
7222 sayılı Kanunun 10. maddesinde ilk kez müşteri sırrının tanımına64 yer verilmiş, “Diğer 
kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, bu 
maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hâller haricinde, 24/3/2016 
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası 
alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki 
üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve bunlara aktarılamaz.” şeklindeki düzenlemeye yer 
verilmiştir. Ayrıca aynı madde yer alan “Sır niteliğindeki bilgilerin, üçüncü ve dördüncü fıkralar 
uyarınca yapılacak paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları 
belirlemeye veya bunlara ilişkin sınırlamalar getirmeye Kurul yetkilidir.” düzenlemesi ile sır 
niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin düzenleme yetkisi BDDK’a verilmiştir.  

BDDK tarafından hazırlanan 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (Sır Yönetmeliği) ile 
banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, 
şekil, usul ve esasları belirlenmiştir. Sır Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasında, “İşlemin 
doğası gereği yurt içinde ya da yurt dışında kurulu banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme, 
menkul kıymet mutabakat veya mesajlaşma sistemleri ile etkileşimin gerekli olduğu ve 
işlemin tamamlanabilmesi için yurt içindeki ya da yurt dışındaki taraflarla müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasının işlemin zorunlu unsuru olduğu, yurt içi/yurt dışı fon 
transferi, yurt dışı akreditif, teminat mektubu, referans mektubu gibi işlemler için, işlemin 
müşteri tarafından başlatılması ya da elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik dağıtım 
kanalları üzerinden müşteri tarafından emir girilmesi, söz konusu paylaşımlar bakımından 
üçüncü fıkrada belirtilen müşteri talep ya da talimatı yerine geçer.” hükmüne yer verilmiştir.  

Açık bankacılığa ilişkin olarak yukarıdaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 
6493 sayılı Kanun kapsamında “hesaba erişim ilkesine” yer verilmediği, bankalar nezdinde 
tutulan ödeme hesaplarına TPP’lerce müşterinin açık rızası doğrultusunda gerçekleştirilecek 
olan erişimin PSD2’nun aksine kanuni bir zorunluluk olmadığı/ emredici bir kanuni hüküm 
olarak değerlendirilemeyeceğini düşünmekteyiz. 

Diğer taraftan, İkincil Düzenlemeler kapsamında, açık bankacılık servislerinin ifasında 
API kullanımının ve anılan düzenlemelerde yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 
zorunlu olduğu, PSD2 ve RTS-SCA’nın hesaba erişim ilkesine İkincil Düzenlemeler 
kapsamında yer verildiğini düşünmekteyiz. Ülkemiz açık bankacılık düzenlemelerinde ise 
halihazırda ikili bir yapının oluştuğunu, ödeme hesabı verisi ile sınırlı hesap bilgisi hizmeti ve 
ödeme emri başlatma hizmetinin Merkez Bankasının denetim ve düzenlemesi ile 6493 sayılı 
Kanun ve İkincil Düzenlemelerine tabi olmasına rağmen; bunun dışında kalan açık bankacılık 
servisleri ile servis modeli bankacılığı kapsamındaki servislerin BDDK düzenleme ve 
denetimi ile Bilgi Sistemleri Yönetmeliği ve Servis Modeli Bankacılığı hükümlerine tabi 
olduğunu düşünmekteyiz.  

Bu noktada ödeme hesaplarına ait bilgilerin büyük çoğunluğunun 5411 sayılı 
Kanunun 73. Maddesi kapsamında müşteri sırrı niteliğine haiz olduğu, 5411 sayılı Kanunun 
73. maddesinde ise TPP’ler ile bankalar arasında açık bankacılık hizmetlerinin ifasına ilişkin 
olarak gerçekleştirilecek bilgi/veri paylaşımlarına ilişkin bir istisnaya yer verilmediği, 5411 
sayılı Kanunun 73. maddesinin 3. fıkrasının lafzından hareketle açık bankacılık hizmetlerinin 
ifası sırasında müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin TPP ile paylaşılabilmesi için müşterinin açık 
rızasına ek olarak “müşteriden gelen bir talep ya da talimat”ın varlığının aranmasının zaruri 
olduğu (Taştan ve Saruhan, 2020, s.26) düşünmekteyiz. Bununla birlikte Sır Yönetmeliğinin 
6. maddesinin 6. fıkrasında ise işlemin doğası gereği ödeme hizmet sağlayıcılarının, ödeme 
sistemleri ile etkileşiminin gerekli olduğu ve işlemin tamamlanabilmesi müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasının işlemin zorunlu unsuru olduğu hallerde “müşteriden 
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gelen bir talep ya da talimat”a gerek duyulmadığı düzenlendiğinden, açık bankacılık 
hizmetlerine ilişkin olarak müşterinin işlemi başlatması veya müşteri tarafından bu yönde 
emir girilmesinin yeterli olacağını, ek olarak müşterinin talep veya talimatına gerek 
duyulmayacağını, Sır Yönetmeliğinin bu düzenlemesi ile 5411 sayılı Kanunun 73. 
maddesinde düzenleme altına alınmayan bir istisnaya yer verildiğini düşünmekteyiz.  

Diğer taraftan BDDK tarafından hazırlanan, 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve 
Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik”, 01.05.2021 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmelik kapsamında bankalar tarafından yeni 
müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik 
tespiti yöntemlerine ve bu yöntemlerin güvenli çalışabilmesine ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. 

7247 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” ile 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinin üçüncü fıkrasına, “bir ödeme 
hizmetinde taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin yer aldığı çerçeve sözleşmelerin belli 
şartlar dâhilinde bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve 
müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabileceği” hükmü 
eklenerek 6493 sayılı Kanun ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşları tarafında da 
ödeme ve elektronik para hizmetlerinin ifasında uzaktan müşteri kazanımının yolu açılmıştır. 
Yürürlüğe giren ikincil düzenlemeler ile uzaktan müşteri ediminin altyapısı oluşturulmuştur.65 

Ülkemiz özelinde açık finans yönelik değinilmesi gereken bir diğer güncel strateji 
belgesi ise, 23.03.2021 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Ekonomi Reformları Eylem Planı (Eylem Planı)’dır66. Bu Eylem Planı’nda; finansal teknoloji 
alanının geliştirilmesine öncülük edecek gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak yetkili 
bir yapı tesis edilerek, sektörün gelişimini destekleyecek düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 
yol haritasının belirleneceği bir FinTek Strateji Belgesi’nin hazırlanması (3.6.a), ödemeler 
alanında faaliyet gösteren FinTek kuruluşlarının Merkez Bankası tarafından işletilen ödeme 
sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişiminin sağlanması (3.6.b), ödeme ve 
elektronik para kuruluşlarının BKM nezdinde temsilinin sağlanması (3.6.c), ödemeler 
alanında “regülasyon deney alanı” (sandbox) kurulması (3.6.d), Fintek girişimlerinin 
desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulması (3.6.e) 
planlamaktadır. Finans sektörüne ilişkin bir diğer önemli plan ise, halihazırda Türkiye 
Bankalar Birliği nezdinde faaliyet gösteren Risk Merkezi’nin Merkez Bankası nezdinde 
yeniden organize edilmesidir (3.4.a). Bu noktada, açık finansı desteklemek adına, 6493 sayılı 
Kanun kapsamında lisanslanmış ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da Risk 
Merkezi’nde temsilinin sağlanması ve/veya Risk Merkezi’nde finansal müşteriler hakkında 
toplanan verilere erişiminin mümkün kılınması yerinde olacaktır (Rekabet Kurumu, 2021, 
s.85). 

Anılan Eylem Planı kapsamında, Merkez Bankası tarafından 09.07.2021 tarihinde 
yayımlanan duyuruda67, 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık 
ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi’ne bankaların yanı sıra 
6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının da dahil edilmeye 
başlandığı belirtilmiştir. Yine Eylem Planında amaçlar doğrultusunda 05.08.2021 tarihli ve 
31559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Banka Hesap 
Numarası (IBAN) Hakkında Tebliğ (2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 
2021/5) ile “ödeme hizmeti sağlayıcısı” olarak bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT) ile birlikte 6493 sayılı Kanun kapsamında lisanslandırılmış ödeme ve e-para 
kuruluşlarına da IBAN oluşturma imkanı sağlanmıştır. 

Yukarıda anılan düzenlemeler ile ülkemiz açık bankacılık regülasyonlarının sağlam 
bir yasal zemine kavuşturulduğunu, müşteriler tarafından açık bankacılık hizmetlerinin 
benimsenmesiyle birlikte açık bankacılığın bir sonraki adımı olan açık finansa geçişin daha 
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kolay olacağını bununla birlikte açık bankacılık alanındaki ikili regülatif yapının paydaşların 
işbu düzenlemelere uyum yükümlülüğünü ağırlaştıracağını, açık finansın tam potansiyeline 
ulaşmasını sağlamak adına Birleşik Krallık’ın açık bankacılık yaklaşımının referans olarak 
alınmasının, açık finansa özgü finansal otoritelerin temsilcileri (Merkez Bankası, BDDK, 
Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, BKM, Dijital Finans Ofisi, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı) ile özel sektör paydaşlarından meydana gelecek bir kurumun oluşturulmasının 
yararlı olacağını düşünmekteyiz.  

4. Sonuç  
 

Günümüz finteklerinin finans sektörü üzerindeki yenilikçi etkisi hem arz hem de talep 
edenler tarafındaki faktörlerden kaynaklanmakta; bu yenilikçi etkiyle birlikte finansal market 
yapısı giderek değişmekte, inovatif market yapıları ortaya çıkmakta; dijital dönüşüm 
sürecinde ICT’lere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Yenilikçi etki sonucunda oluşan 
market yapısı ise hem geleneksel hem de kendisine özgü riskleri bünyesinde 
barındırmaktadır.  

Fintek uygulamalarının regülasyon temelli en yakın tarihli ve en yenilikçi etkiye sahip 
ürünü  açık bankacılık, özü itibariyle bankacılık ve ödeme hizmetleri alanındaki inovasyonu 
ve rekabeti arttırmayı amaçlamakta, bankaların hakimiyeti altına bulunan müşteri verisine 
TPP’ler tarafından müşterinin açık rızası doğrultusunda erişilmesini, müşterilerin verilerine ve 
finansal durumlarına hakim olmalarını sağlayan müşteri-merkezli uygulamaların ve 
servislerin üretilmesini hedeflemektedir.  

Açık bankacılık uygulamaları ve yasal çerçevesi ülkeden ülkeye değişmekte ise de, 
genel olarak üç farklı yaklaşımın ülke uygulamalarına yayıldığı görülmektedir. AB, Birleşik 
Krallık’ta ise özellikle PSD2 ile birlikte emredici yaklaşım benimsenmektedir. Emredici 
yaklaşımın benimsendiği, açık bankacılık yasal çerçevesinin ve taraflar arasında ödeme 
hesabı verilerinin paylaşılmasının ve bu verilere erişilmesinin zorunlu olduğu bu ülkelerde, 
açık bankacılığın müşteri tabanının geneline yayılması, müşteriler tarafından benimsenmesi 
kolaylaşmaktadır.  

Açık bankacılık henüz olgunluk çağına erişmemiş olsa da; açık bankacılık konsepti 
üzerine kurulan, müşteriler tarafından sağlanan ve müşteriler adına oluşturulan verilerin, yine 
müşterilerce sahip olunması ve kullanılması ilkesine dayanan; müşterilerin kendi verilerine 
erişmesine ve TPP’ler ile paylaşmasına imkân sağlayan, TPP’lerin ise, bu müşteri verilerini 
kullanarak müşterilerin güncel ve gelecekteki finansal ihtiyaçlarını karşılayacak inovatif ürün 
ve servisler üretmesini mümkün kılan açık finans kavramı ortaya çıkmıştır.  

Açık finans, PSD2 ile başlayan fakat “ödeme hesabı verileri” ile sınırlı olan 
uygulamaları finansal sistemin geneline yayarak, müşterilerin finansal durumlarına hâkim 
olmalarını, erişim ve paylaşıma dahil olan verilerin artması ile müşteri- merkezli finansal 
ürünlerin piyasa sürülmesinin giderek kolaylaşmasını, müşterinin finansal ihtiyaçlarını doğru 
bir şekilde tespit etmesine yardımcı olacak finansal müşteri verilerine paydaşlarca 
erişebilmesini hedeflemektedir. 

Açık finans bünyesinde her ne kadar müşteriler ve servis sağlayıcıları adına faydalar 
barındırsa da, bu uygulamalardan doğan/doğabilecek risklerin doğru bir şekilde tespit 
edilmesi; diğer taraftan müşteriye ait verilere erişilmesi ve paylaşılması sırasında kullanılacak 
olan standarttın, rekabetin ve inovasyonun desteklenmesi ile müşterinin korunması 
arasındaki denge gözetilerek belirlenmesi, açık finans uygulamaları ile düzenleme yetkileri 
kesişen denetleyici otoritelerin sürece dâhil edilmesi, bu standartlara uyumun finansal 
kuruluşlara aşırı maliyet yüklememesi yerinde olacaktır. 

Açık finans kapsamında, açık ve standart bir API sisteminin tercih edilmesinin açık 
finans ekosistem paydaşları için yararlı olacağını, zira bu şekilde sistemlerin birlikte 
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çalışabilirliğinin (interoperability) mümkün hale geleceğini düşünmekteyiz. Diğer taraftan, açık 
finans ekosisteminde yer alan paydaşların birbirleri ile etkileşebilmeleri için uzaktan, güvenli 
bir şekilde müşterinin kimliği ile işleme ilişkin rızasının tespit edilebilmesi (identification) ve 
doğrulanabilmesi (authentication) elzem olduğu dikkate alındığında, ülke genelinde hem 
gerçek hem de tüzel kişiler için geçerli dijital kimlik uygulamasının geliştirilmesinin yararlı 
olacağını düşünmekteyiz.  

Birleşik Krallık’ın açık bankacılık (ve muhtemelen açık finans) alanında en önemli 
ülkelerden biri olarak gösterilme gerekçelerinin; açık bankacılığın uygulanması amacıyla 
OBIE kurumunun oluşturulması, açık bankacılık teknik standartlarının çelişkiye mahal 
vermeyecek şekilde belirlenmesi ve açık API kullanımının zorunlu tutulması olduğunu 
düşünmekteyiz.  

Ülkemizde ise, Merkez Bankası tarafından çıkarılan İkincil Düzenlemeler, BDDK 
tarafından çıkarılan Bilgi Sistemleri Yönetmeliği ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği ile 
açık bankacılık düzenlemelerinde ikili regülatif yapının oluşturulduğunu, İkincil 
Düzenlemelerde açık bankacılık hizmetlerinin ifasında API kullanımının zorunlu olmasına 
rağmen BDDK tarafından çıkarılan düzenlemelerde henüz açık bankacılık servislerinde 
kullanılacak teknolojinin belirlenmediğini,. bu durumun paydaşların maliyet ve uyum 
yükümlülüğünü ağırlaştırmasının önüne geçilmesini ve açık bankacılığın ve özellikle açık 
finansın tam potansiyeline ulaşmasını teminen, açık finansa geçişte Birleşik Krallık’ın açık 
bankacılık yaklaşımının referans olarak alınmasının, açık finansa özgü finansal otoritelerin 
temsilcileri (Merkez Bankası, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, BKM, 
Dijital Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı) ile özel sektör paydaşlarından meydana 
gelecek bir kurumun oluşturulmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz. 
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Dipnotlar 
 
1
 Bknz: OECD, 2019, s.1 vd. 

2
 Financial Stability Board (FSB)’a göre kritik fonksiyonlar: mevduat kabul etmek, fon vermek, ödeme, takas, 

saklama ve mutabakat hizmeti sunmak, sermaye piyasaları ve yatırım hizmetleri sunmaktır Bu fonksiyonlar 
hakkında detaylı bilgi için bknz: FSB, 2013, s.3 vd.  
3
 Sayısallaştırma, analog bir bilginin dijital bir formata dönüştürülmesi; veriselleştirme, yeni teknoloji ve metotların 

kullanılması yoluyla hayatın her alanının dijital bir veriye dönüştürülmesi olarak tanımlanmakta; dijital dönüşümün 
ise bu iki süreci kapsadığı ifade edilmektedir (Arner, Castellano ve Selga, 2022, s.4-5; Mejias ve Couldry, 2019, 
s.1-3). Söz konusu kavramlar hakkında detaylı bilgi için bknz Mejias ve Couldry, 2019, s.1 vd. 
4
 Bu çalışmamızda Fintek, finans ve teknolojiyi bünyesinde barındırarak finansal çözümler sunan yeni teknolojiler 

olarak tanımlanmaktadır. ; Fintek kavramı ve gelişimi için bknz : Arner, Barberis ve Buckley, 2015, s. 2 vd; CCAF, 
World Bank ve World Economic Forum, 2020, s. 3 vd;  Fintek kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye’deki gelişimi 
için bknz. Ulbrich, 2019, s.7 vd. 
5
 Yıkıcı/Yenilikçi dönüşüm, müşterilerin hâlihazırda değer atfettiği niteliklerden oldukça farklı niteliklere sahip ürün, 

hizmet veya iş modellerinin ortaya çıkmasını doğuran inovatif dönüşümler olarak tanımlanabilir (Dal, 2020; 
Rekabet Kurumu, 2021, s.5). Bu kapsamda finansal ekosistemde yenilikçi dönüşüm, markette henüz bulunmayan 
ve piyasaya sürülmesi ile birlikte markette önemli değişikler meydana getiren ürün ve/veya hizmetler ile söz 
konusu hizmetlerin sunulmasındaki iş modellerindeki köklü değişimler olarak ifade edilebilir (Rekabet Kurumu, 
2021, s.5). Yenilikçi bir etkiye sahip olduğu belirtilen Fintek ürünlerine: temassız ödeme, dijital/ elektronik cüzdan, 
elektronik para, kripto varlıklar, Fintek ve Bigtek şirketleri tarafından sunulan Fintek ve bigtek kredileri; yeni iş 
modellerine ise, dijital platform ve servis bankacılığı (Banking-as-a-Service) örnek olarak gösterilebilir (Resti, 
2021, s.8 vd; Carletti ve diğerleri, 2020, s.55 vd). Yine, Fintek ve Bigtek kredilerinin tahsisi aşamasında ise bu 
şirketler tarafından klasik banka- müşteri ilişkisi ve finansal hesaplara ilişkin bilgiler yerine, alternatif veya standart 
olmayan bilgilerin kullanılması da yenilikçi dönüşüme örnek olarak gösterilmektedir (Carletti ve diğerleri s.8 vd). 
Diğer taraftan, özellikle Bigteklerin, geleneksel ve regüle edilmiş ödeme sistemi dışında, kendi ödeme sistemleri 
kurarak platformları üzerinden müşterilerine ödeme hizmetleri sunmaları da yenilikçi dönüşümün ödeme hizmeti 
ve sistemleri üzerindeki etkisine örnek teşkil etmektedir (Carletti ve diğerleri, 2020, s.51 vd). Yıkıcı/yenilikçi 
inovasyon ile destekleyici inovasyon kavramları hakkında detaylı bilgi için bknz Rekabet Kurumu, 2021, s. 5 vd; 
Dal, 2020, s.12 vd.  
6
 Bu çalışmamızda müşteri kavramı, hem gerçek ve tüzel kişileri hem de ödeme hizmet kullanıcısını kapsayacak 

şekilde kullanılmaktadır. 
7
 Buckley, Arner, Zetzsche ve Selga tarafından küresel toptan-perakende sektörünün doğuşu, 2008 Küresel 

Finansal Krizi’den Fintek start-uplarının aşırı artış göstermesi, Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen 
dijital finansal dönüşüm ve büyük teknoloji şirketlerinin (BigTek) finansal servislerdeki artan rolü ile sistemler 
arasındaki bağlantısallığın (interconnectivity) artması, finansal dijital dönüşümün nedenleri olarak gösterilmektedir 
(Buckley, Arner, Zetzsche ve Selga, 2019, s.2-3); Brummer ve Yadav’ a göre ise, Fintek ürünlerinin tasarımında 
verinin önemli bir yere sahip olması, algoritmik programların otomasyonlarında ileri seviye yapay zeka ve makine 
öğrenmesinin kullanılması ve sahip olunan iş modelleri ile finansal işlemleri merkeziyetsizleştirmeyi amaçlanması 
sebepleriyle, günümüz-modern Finteklerini geleneksel  Finteklerden ayrıştırmaktadır. (Brummer, ve Yadav, 2019, 
s. 264 vd.) 
8
 API (Appilacation Programming Interface), iki bilgisayar programının ağ üzerinden birbirleri ile konuşabilmelerini 

sağlayan ara yüz olarak tanımlanabilir. API’nın finansal servislerdeki kullanımı için bknz: Özcan ve  Zachariadis, 
2017, s.3 vd. 
9
 Rekaberlik kavramı, İngilizcedeki rekabet (competition) ve işbirliği (cooperation) kelimelerinin bir araya 

gelmesinden oluşmakta; pazarda rekabet içerisinde bulunan firmaların piyasaya ürün veya hizmet sunmak 
amacıyla birlikte çalışmaları, işbirliğinde bulunmaları olarak tanımlanmaktadır (Blank ve Dorf, 2013, s. 345; 
Canko, 2019). Fintek açısından rekaberlik ise, geleneksel finansal kuruluşlar ile yenilikçi finansal teknoloji 
şirketlerinin piyasaya birlikte inovatif finansal ürün veya hizmetler sunmalarıdır.  
10

 Örneğin şube modeline ve kapalı bir sisteme sahip olan bankacılıkta, yukarıda belirtilen inovasyonlarla birlikte 
müşteri-merkezli platform modeli, neobank, dijital bankacılık gibi yeni modellere geçiş yapılmaktadır. Neobank ve 
Dijital Bankacılık kavramlarını için bknz: Balkan ve Aydın, 2021; Platform modeli için bknz.: Özcan/Zachariadis, 
2017, s.10 vd.; Açık bankacılık ile platform Bankacılığı arasındaki ilişki için bknz: Keser Berber ve Atabey, 2021. 
11

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of The Regions on ‘a Digital Finance Strategy for the EU’, COM, 2020/591, 
s. 1-2. (EU, Digital Finance) 
12

 Avrupa Parlementosu’na bağlı EGOV tarafından hazırlanan Raporda, Covid-19’un bankacılık sektörü 
üzerindeki etkisi doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan sonuçları, a) uzun soluklu 
kapanmalar (lockdowns) ve uzaktan çalışma modeli müşterilerin e-ticarete olan bağımlılığını artırmış, bu husus 
ise müşterilerin davranışlarına yansımıştır. b) E-ticaret aşırı artış göstermesi ve fiziksel temasın aşırı azalması 
sebebiyle fiziki para, banknot kullanımı giderek azalmış ve müşteriler bankacılık-dışı finansal kuruluşlar 
(nonbanking financial institions -NBFI) tarafından sağlanan inovatif ödeme yöntemlerine aşırı rağbet göstermiştir. 
c) Ülke ekonomilerinde yaşanan küçülme ve artan işsizlik sebepleriyle bankaların müşterilerine kullandırdıkları 
kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşanmış, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarında artış meydana gelmiştir. 
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Dolaylı sonuçları ise, a) inovatif ürünler (temassız ödeme, dijital cizdan, kripto varlık alım satımı vb) sunan 
NBFIlerin pazardaki payı giderek artmış, bu husus geleneksel ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bankanın karlılığını 
olumsuz yönde etkilemiştir. b) Giderek dijitalleşen bankaların iş modellerinde değişiklikler meydana gelmeye 
başlamış; dijital platform, servis bankacılığı (Banking-as-a-Service ) gibi yeni modellerin bankalar tarafından 

kullanımı artmıştır. c) Hem arka hem de ön ofisi giderek dijital hale gelen ve hizmet sunumunda üçüncü taraf 
sağlayıcısına bağlılığı artan bankalar, siber ataklara karşı giderek savunmasız hale gelmiş; uzaktan çalışmalar 
bankanın siber saldırıya uğrama ihtimalini artırmıştır. Detaylı bilgi için bknz Resti, 2021; s.8 vd; CCAF ve diğerleri, 
2020, s. 45 vd. 
13

 Ödeme hesabı, Payment Services Directive 2 (PSD2) m.4/12’de ödeme işlemlerinin yürütülmesi için kullanılan 
bir veya daha fazla ödeme hizmeti kullanıcısı adına düzenlenen bir hesap olarak; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (6493 sayılı 
Kanun) m.3/1/r bendinde, ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan 
hesap olarak tanımlanmaktadır. 
14

 Üçüncü taraf sağlayıcısı, en genel haliyle bankacılık düzenlemesine ve denetimine tabi olmayan, bankacılık 
organizasyonu dışında yer alan tüzel kişiliktir. Başka bir otoritenin denetimine tabi olabileceği gibi düzenleme ve 
denetim altında olmayan bir tüzel kişilik de olabilir. bknz; BCBS, 2019, s.19. 
15

 Ülke uygulamaları farklı olmakla birlikte, banka nezdinde tutulan müşteriye ait verilere erişimde API, ekran 
kazıma (screen scraping) ve tersine mühendislik (reverse engineering) teknolojileri kullanılmaktadır. Bknz. BCBS, 
2019 s.6.  
16

 Banka ile müşteri arasındaki ilişkinin, gizliliği ve mahremiyeti barındırması sebebiyle bu ilişkiden doğan bilgilerin 
(müşteri sırrı, banka sırrı, kişisel veri vb.) kanundan doğan haller hariç olmak üzere, üçüncü taraflarla 
paylaşılmaması, bu bilgilere erişilmemesi esas iken; açık bankacılık ile birlikte banka ile müşteri arasındaki bu 
kapalı ilişki daha açık, erişilebilir bir hale gelmiştir. Bknz: Leong, 2020, s. 5 vd. 
17

 Bu farklılıklar; erişime ve paylaşıma konu teknik standartların tanzim edilip edilmediğinden, tanzim edilen 
standartların bağlayıcı bir etkiye sahip olup olmadığından, erişim ve paylaşma yetkisinden (okuma-read veya 
read/write-yazma), erişime ve paylaşıma konu müşteri verilerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Bknz. BCBS, 
2019 s.5 ve 11; Fintech İstanbul ve BKM, 2019, s.17;  Özcan ve Zachariadis, 2017, s. 4-5; Arner, Buckley ve 
Zetzsche, 2021, s. 14 vd. 
18

 Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Meksika, Avusturalya 
19

 Hong Kong, Singapur, Güney Kore 
20

 Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Çin 
21

 7192 Sayılı Kanunun Madde Gerekçeleri, s. 10 vd. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss117.pdf. 
22

 CMA, https://www.gov.uk/cma-cases/review-of-banking-for-small-and-medium-sized-businesses-smes-in-the-
uk  
23

 Açık bankacılık düzenlemeleri CMA, OBIE, FCA ve Payment System Regulator (PSR) tarafından yürütülmekte 
olup Birleşik Krallık’ın açık bankacılık serüveni hakkında detaylı bilgi için bknz. Zachariadis, 2020, s. 9 vd.; 
Mastercard, 2021, s. 69 vd.; OBIE, 2018, s. 3 vd; Fintech İstanbul ve BKM, 2019, s. 22 vd; Ziegler, 2021, s. 753 
vd.   
24

 SEPA sistemi hakkında bknz : <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/about-sepa> ; Gimigliano, 2016, s. 
27 vd. ; Arner ve diğerleri, 2021, s. 14, 
25

 PSD2’nin  3. üncü maddesinin “ (a) nakit olarak yapılan ödemeler”, “(c) banknot ve bozuk para”, (g) çek gibi 
kağıt bazlı ödemelerden anlaşılacağı üzere, nakit, banknot gibi kağıt bazlı ödemeler direktifin dışında tutulmuş, 
Direktif elektronik olarak gerçekleştirilen fon transferleri ile sınırlandırılmıştır (Gimigliano, 2016, s.30). 
26

 PSD2 ile ödeme hizmetlerinin tanımlanmasında ve sınıflandırılmasında Direktif kapsamında belirli teknolojik 
niteliklerin kullanılması yerine, hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılacak olan teknolojilerin kanun koyucu 
tarafından kasti olarak “nötr” veya “tarafsız” olması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu şekilde ödeme hizmet 
sağlayıcılarının günümüz ve gelecekteki teknolojileri kullanarak inovatif ödeme hizmetleri sunmaları 
desteklenmiştir. PSD2 hem ödeme hizmetlerinin tanımlanmasında hem de açık bankacılıkta kullanılan arayüzün 
kullanılmasında teknik tarafsızlık ilkesini benimsemiştir (PSD2- Gerekçe, 18, 20 ve 21; Arner ve diğerleri, 2021, s. 
15 vd; Gimigliano ve Beroš, 2021, s.3).   
27

 Kanun koyucu tarafından bankacılık ve ödeme ekosistemine giriş gereksinimlerinin çok zor olması sebebiyle 
ekosisteme girişi kolaylaştırmayı ve yeni oyucular tarafından müşterilere daha fazla ürün seçeneği sunmayı, 
servis sağlayıcısının sunmuş olduğu hizmetler ile bu hizmetlerin barındırdığı riskleri dikkate alarak farklı servis 
sağlayıcılarına farklı lisans gereksinimleri sunarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bknz : Gimigliano, 2016, s. 
33; Hoffman, 2021, s.371.   
28

 AISP ve PISP üçüncü parti taraf sağlayıcısı (third-party service provider- TPP) olarak anılmaktadır. 
29

 AB’deki ödeme servislerinin gelişimi için bknz.:, JANCZUK-Gorywoda, 2016, s.2 vd ; Gimigliano, 2016, s. 25 
vd.; Fintech İstanbul & BKM, 2019, s. 15 vd; Ulbrich, 2019, s. 90 vd. 
30

 Her ne kadar AB’de kabul görmüş bir API standardı bulunmasa da, STET, PolishAPI, Swiss Corporate API, 
Berlin Group NextGenPSD2 stardartları AB’de kabul görmüş API standartlarıdır.bknz. Mastercard, 2021, s. 9-10; 
Deutsche Bank, 2022, s. 12.  
31

 Örneğin PSD2 m. 33  kapsamında sadece hesap bilgisi hizmetinin sunulmak istenilmesi halinde, ilgili servis 
sağlayıcısı diğer hizmet sağlayıcılarında farklı ve daha hafif lisans gereksinimlerine tabi tutulmaktadır. Risk- 
temelli yaklaşımı benimseyen diğer madde hükümleri ise : PSD2, m. 5/4 ve m. 10’dur.  
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32
 ASPSP’ler,  TPP’lerin hizmetlerin ifa edilmesi sırasında kendilerini tanıtabilmelerine imkan sağlayan, güvenli bir 

şekilde iletişim kurma özelliklerine haiz en az bir arayüz (interface) sunmakla mükelleftir. Teknik tarafsızlık ilkesi 
kapsamında ASPSP’ler verilere erişim ve paylaşım noktasında TPP’lere sunulacak olan arayüzleri, PSD2 m.36, 
65, 66, 67 ve 98  hükümleri ile RTS-SCA’nın m.30 vd. hükümlerine riayet etmek koşuluyla serbestçe 
belirleyebilmektedir. (RTS-SCA, Gerekçe,20; RTA m.30 vd). 
33

 AB üyesi ülkeler bazında açık bankacılığın gelişimi için bknz Mastercard, 2021, s. 17 vd.  
34

 FCA, bir başka çalışmasında açık finansı, açık bankacılık benzeri veri paylaşım ve üçüncü taraf erişiminin daha 
çeşitli finansal sektör ve ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmesi olarak tanımlanmıştır (FCA, 2019, s.3) 
35

 Finansal verinin kapsamı geniştir. Bankacılık işlemlerine, müşterinin hesabına, finansal market ve ürünlerine 
(hisse bilgiler, şirket hakkındaki muhasebe verileri vb ), ilişkin bilgileri, finansal servis sağlayıcısı veya müşterisi 
tarafından finansal işlemlerin ifası sırasında kullanılan kişisel veri niteliğine haiz olmayan bilgileri ve müşterinin 
hesabı, işlemi ile bağlantılı kişisel veri niteliğindeki bilgileri kapsamaktadır (Arner, Castellano ve Selga, 2022, 
s.17). 
36

 Açık bankacılık ve finansal kapsayıcılık hakkında detaylı bilgi için bknz: Plaitakis ve Staschen, 2020, s. 3 vd. 
37

 Finansal veri yönetişimi hakkında detaylı bilgi için bknz Arner, Castellano ve Selga, 2022, s. 2 vd; Komisyon 
tarafından yakın zamanda yayımlanan Açık Finans Müzakere metninde de finansal veri yönetişiminin öneminin 
altı çizilmiştir. Güncel durum itibarıyla finansal sektörde müşteri verisine erişimin ve verinin yeniden 
kullanılmasının zor olduğu, bu zorluğun; geçerli ortak bir teknik stadardın olmayışından, standartlar arasındaki 
birlikte çalışabilirliğin (interoperability) eksikliğinden, veriye erişim ve paylaşımın kapsamındaki belirsizlikten, 
müşterilerin güveninin eksikliğinden, yüksek kaliteli API geliştirmesi noktasındaki teşviklerin eksikliğinden 
kaynaklandığı ifade edilmektedir (EU-COM, Open Finance, s.2). Bu zorlukların ortadan kaldırılması ve AB tek 
pazarından etkin bir şekilde yararlanmayı sağlamak amacıyla efektif iş çözümlerinin sunulmasını mümkün kılmak 
için AB nezdinde finansal veri yönetişiminin harmonize edilmesinin zaruri olduğu ifade edilmektedir ( EU-COM, 
Open Finance, s.2). 
38

 Veriye erişimin doğurabileceği rekabet sorunları hakkında detaylı bilgi için bknz. Rekabet Kurumu, 2021. 
39

 Amazon, Apple, Facebook and Google, Ant Financial (part of Alibaba Group), Tencent, Samsun Pay, 
Wechat/Webank Line,  
40

 Veriye erişimin ve verinin paylaşılmasının rekabet hukuku boyutundaki sorunları hakkında detaylı bilgi için bknz 
OECD, Interoperability, 2021 s.14 vd; OECD, 2021, s.19 vd. 
41

 Bankalar yönündeki bankacılık düzenleme ve denetleme, sigorta şirketleri yönünden sigortacılık düzenleme ve 
denetleme, sermaye piyasası yönünden sermaye piyasası düzenleme ve denetleme otoritelerini, rekabet 
kurumunu, kişisel verileri koruma kurumunu, tüketicinin korunması kurumunu içerebilir.  
42

 https://www.gov.uk/government/publications/joint-statement-by-hm-treasury-the-cma-the-fca-and-the-psr-on-
the-future-of-open-banking, E.T. 08.04.2022 
43

 API, screen scraping, reverse engineering veya daha farklı bir mimari olabilir. 
44

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions ‘a Digital Single Market Strategy for Europe’, COM (2015) 

192 final, 
45

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions ‘a European strategy for data’, COM (2020) 66 final. 
46

 Zira, Dijital Finans Stratejisi ile bağlantılı olarak Komisyon tarafından yayımlanan AB Perakende Ödemeler 
Stratejisi’nde ( Retail Payments Strategy for the EU) PSD2 ve RTS-SCA ile getirilen düzenlemelerin açık 
bankacılık özelinde tam etkisini gösteremediği, SCA’nın özellikle e-ticaret marketi hazırlıklarının yetersiz veya geç 
olması sebebiyle yürürlüğe girmediği, hesaba erişim ilkesinin halihazırda düzenleyicilere ve paydaşlara sorunlar 
yaşattığı, bu sorunların özellikle ortak bir API düzenlemesinin olmayışından kaynaklandığından bahisle PSD2’nin 
ekosistemin sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinin gerektiği açıkça vurgulanmıştır.Bknz: EU-
COM, Retail,2020, s.15 vd.   
47

 Bakınız, proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EU) No 
910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity, COM/2021/281 final, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN  
48

 Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council On A Single Market For Digital 
Services (Digital Services Act) And Amending Directive 2000/31/EC COM/2020/825 Final https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en 
49

 Proposal for a Regulation of the European Parliament And of the Council On Contestable And Fair Markets In 
The Digital Sector (Digital Markets Act), Com/2020/842 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en 
50

 Detaylı bilgi için bknz: EBA, Remote-2021, s. 2 vd. 
51

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Digital Operational Resilience for 
the Financial Sector and Amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and 
(EU) No 909/2014, COM/2020/595 final, Brussels, 24.09.2020 
52

  Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic 
And Social Committee And The Committee Of The Regions ‘a Capital Markets Union for people and businesses-
new action plan’, COM (2020) 590 final.  
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53

 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in 
Crypto-assets, and Amending Directive, COM (2020) 593 final; European Commission, Proposal for a Regulation 
of the European Parliament and of the Council on a Pilot Regime for Market Infrastructures Based on Distributed 
Ledger Technology, COM (2020) 594 final; Dijital Finans Staretejisinde kripto varlıklara ilişkin olarak getirilmesi 
planlanan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi için bknz: Zetzsche ve diğerleri, 2020, s.2 vd. 
54

 Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, 
pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 
2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC ( E- Money Directive), OJ L 337, 23.12.2015. 
55

 Ödeme ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanunu, Kanun Numarası: 6493, Kabul Tarihi: 26.03.2013, RG 27.03.2013/28690 
56

 6493 sayılı Kanunun yayımlanmasını takiben, 27.06.2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik ve Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine 
İlişkin Tebliğ yürürlüğe girmiştir. 6493 sayılı Kanun ile PSD1’e ilişkin detaylı açıklamalar için bknz: Güven  ve 
Irmak, 2018, 95 vd.; Erdem, 2021, s. 3 vd. 
57

 Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Cumhurbaşkanlığı, Stratejı̇ ve Bütçe Başkanlığı,2019; 11.Kalkınma Plan’ı ile fintek 
ekosistemine getirilmesi hedeflenen düzenlemeler için bknz : Ulbrich, 2019, s. 159 vd.  
58

 İkincil düzenlemelerde mehaz PSD2 ve RTS-SCA tanımlanmayan bir veri setine yer verilmiştir. Bu veri seti 
“rekabet duyarlı veri” olarak adlandırılmakta; bu kavram Tebliğ’de, ücret, komisyon, faiz gibi fiyat ile 
ilişkilendirilebilir her türlü niceliksel veri olarak tanımlanmaktadır (Veri Paylaşı Tebliğ m.3/1/ iii); Vadeli faiz oranı, 
işlem ücret ve komisyonları, POS alacak komisyon oranı/tutarı, POS alacak vadesi, üye işyeri ile çalışma 
koşullarına ilişkin diğer ticari verilerin rekabete duyarlı veri olarak nitelendirilebileceği yönünde bknz. Rekabet 
Kurulu, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş, Muafiyet, D: 2019-4-061, K: 
20-55/767-340, T: 24.12.2020,  
59

 Tebliğ’de veri paylaşım servileri, müşteriler adına hareket eden tarafların API’ler vasıtasıyla HHS’nin sunduğu 
ödeme hizmetlerine uzaktan erişerek Kanun kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebildikleri veya bu tür 
işlemlerin gerçekleştirilmesi için HHS’ye talimat verdikleri elektronik kanal olarak tanımlanmıştır (Veri Paylaşım 
Tebliğ m.3/1/üüü). 
60

 BKM-API Geçidi Tebliğ’de, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan ödeme 
hizmetlerinin sunulması için Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca BKM tarafından kurulacak 
yapı olarak tanımlanmıştır (Veri Paylaşım Tebliğ m.3/1/l).  
61

Açık bankacılık ile kişisel verileri koruma hukuku arasındaki ilişki hakkında detaylı bilgi için bknz. EDPB, 2020, s. 
2 vd; Taştan ve Saruhan, 2020, s.19 vd) 
62

 Yönetmelik bir kısım maddeleri yönünden 01.07.2020 tarihi itibarıyla olmak üzere, 01.01.2021 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca işbu Yönetmelik ile ilk defa API’nin tanımına yer verilmiştir. ‘API: Bir yazılımın başka bir 
yazılımda tanımlanmış işlevleri kullanabilmesi için oluşturulmuş uygulama programlama arayüzünü ifade 
etmektedir’ (Bilgi Sistemleri Yönetmeliği m.3/1/c). 
63

 Bankacılık Kanunu, Kanun Numarası: 5411, Kabul Tarihi: 19.10.2005, RG 01.11.2005/25983 
64

 ‘Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere 
ait veriler, müşteri sırrı hâline gelir.’ (5411 sayılı Kanun m.73/3/c.3.); Müşteri sırrı ile açık bankacılık arasındaki 
ilişki hakkında detaylı bilgi için bknz: Leong, 2020, s. 6 vd.; Keser Berber ve Atabey, 2021,  s. 77 vd. ; Arner ve 
diğerleri, , 2021,s.17. 
65

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) ile11/10/2001 tarihli ve 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin 
doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleme altına 
alınmıştır. 
66

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021, https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2021/06/Ekonomi-Reformlari-Eylem-
Plani-1.pdf  
67

 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-28 
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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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