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Bankacllar Dergisi, SaYI 77, 2011 

TOrkiye Bankalar Birligi'nin 54. Genel Kurulu 

Tiirkiye Bankalar Birligi'nin 31 MaYls 2011 tarihinde Istanbul'da gen;:ekle~tirilen 54. 
Genel Kurul Toplantlslnda yapllan aelll~ konu~malan a~aglda yer almaktadlr. 

Turkiye Bankalar Birligi Yonetim Kurulu Ba§kam Huseyin Aydin: 

SaYIn Bakamm, Degerli Konuklar, Degerli Meslekta~lanm, Medyamlzln Degerli 
Temsilcileri; Tiirkiye Bankalar Birligi'nin Elli Diirdiincii Genel Kurul Toplantlslna ho~ geldiniz. 
Yiinetim Kurulumuz ve Deneteilerimiz adlna hepinizi sayglyla selamllyorum. Aramlzda 
bulunmanlzdan dolaYI te~ekkiirlerimizi sunuyorum. Toplanllmlzln bu biiliimiinde ekonomide 
ve bankaclilkta yakln diinemde ya~anan geli~meleri degerlendirmek, giindemde iinemli 
giirdiigiimiiz konulan ve Birligimizin bazl faaliyetlerini sizlerle payla~mak istiyoruz. 

Diinya ekonomisinde 2010 Yllinda hlzll bir toparlanma ya~anml~, uluslararasl ticaret 
hacmi yeniden geni~lemi~, beklentiler iyile~mi~, risk i~tahlnda artl~ olmu~, yiiksek hlzda bir 
biiyiime gereekle~mi~tir. Onceki YII yiizde 0,6 oranlndaki kiieiilmenin ardlndan, diinya 
ekonomisinin 2010 Yllinda yiizde 4,5 oramnda biiyiidiigii, ticaret hacminin ise yiizde 12 
oranlnda arttlgl tahmin edilmektedir. 

Ote yandan, biiyiime iilkeler araslnda oldukea farkllilk giistermi~, geli~mekte olan iilkeler 
lokomotif ral oynaml~lardlr. Makra dengeleri giireli olarak daha giielii ve finansal sektiirleri 
daha sag lam durumda olan geli~mekte olan iilkeler biiyiimelerini daha yiiksek hlzlarda 
siirdiirmii~lerdir. Nitekim, biiyiime hlzl geli~mi~ iilkelerde yiizde 2,5 civannda, geli~mekte 
olan iilkelerde ise yiizde Tye yakln olmu~tur. Finansal sektiiriin yeniden i~levsel hale 
getirilmesi amaclyla, piyasalara likidite ve/veya sermaye destegi saglamaya yiinelik 
geni~letici para politikalan yanlnda, ie talep artl~lm destekleyen geni~leyici maliye politikalan 
uygulamalan geli~mi~ iilkelerde toparlanmaYI desteklemi~tir. 

Bu olumlu geli~meye ragmen, kiiresel krizin getirdigi dengesizlikler heniiz tam olarak 
giderilmedigi gibi krizin etkilerinin slnlrlandlnlmaslnl amaelayan iinlemlerin olumsuz yan 
etkileri de ortaya e1kmaya ba~laml~tlr. Geli~mi~ olan iilkelerde politika faiz oranlan yakln 
diinemin en du~iik diizeylerine gerilemi~, reel faiz oranlan slflra yakm hatta slflnn altlnda 
kalml~lIr. Bu sayede, bore cevirme oramndaki yiikselmenin yarattlgl baskl klsmen de olsa 
hafifletilebilmi~tir. Buna ragmen, hlzla artan biitce ae1klan ve finansal sektiire saglanan 
desteklere bagll olarak bore stokunun milli gelire oranl yiizde gO'lara ula~ml~tlr. Bu oran 
geli~mekte olan iilkelerde ortalama yiizde 40 diizeyindedir. Geli~mi~ iilkelerde, i~sizlik 
oramnda dii~ii~ olmakla birlikte, kriz iincesi ile ka~lla~tlnldlglnda hala yiiksek diizeyde 
kalmaya devam ediyor. Bu durum, COk saYlda iilkede hane halklnm, ~irketlerin, daha da 
iinemlisi finansal kurumlann bilancolanndaki dengesizliklerin iyile~mesini guele~tirmektedir. 

Diger yandan, geli~mekte olan iilkelerin bazllannda hlzll buyiime yanlnda Ismma 
emareleri de giiriilmektedir. Bu Ulkelerde guelu ie talebe dayall buyume beraberinde aktif 
fiyatlannda yukan yiinlii baskl, cari ae1kta geni~leme ve sermaye hareketlerinin 
yiinetilmesinde giieliikler de ortaya elkarml~lIr. Bunlara ek olarak, son diinemde enerji, glda, 
temel hammadde fiyatlanndaki yiiksek oranll artl~lar, Ortadogu, Kuzey Afrika'daki siyasi 
geli~meler ile Japonya'da ya~anan depremin etkileri istikrar ieinde biiyumenin 
surdiiriilmesinde a~agl yiinlii riskier yaratmaktadlr. 

Uluslararasl alandaki dengesizlikler yiinetilebilir diizeye gelinceye ve istikrar ieinde 
biiyiime ortaml yeniden saglanmcaya kadar, uluslararasl alanda giielii i~birliklerine ve siyasi 
iradeye gereksinim duyulmaktadlr. Ozellikle finansal sektiirdeki sorunlann Ciiziimii iinem 
kazanml~lIr. Esasen bu amaela olu~turulan G20 bir yandan geli~mi~ ulkelerde biiyiiyen biitce 
aelklan ve bore stoku sorunu, geli~mekte olan iilkelerde hlzll biiyumenin neden oldugu cari 
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a~lk ve artan enflasyonist baskllar uzerine goru~/oneri olu~turmaya ~all~lrken bir yandan da 
finansal sektorde daha iyi duzenleme ve denetim yaplsl uzerine ~all~malar yapmaktadlr. 

Finansal sektorde tamirat ve reform ~1I~malan gundemin ana maddelerinden bir 
tanesidir. Bu ~er~vede, sermaye yeterliligi, risk yonetimi, likidite, gozetim ve denetime ili~kin 
yakla~lmlar, finansal kurumlann denetlenmesinde etkinligin arlinlmasl amaclyla yeniden ele 
allnml~lir. iyi niyetli ~1I~malara ragmen, Ulkeler araslndaki ciddi farkllilklar nedeniyle, 
sorunlara ¢zum konusunda ·uluslararasl kabul goren ortak bir yakla~lm· uzerinde uzla~ma 
saglanamaml~tlr. Bazl ulkeler, kriz doneminde devreye sokulan onlemleri geri ~ekmeye ve 
~Ikl~ stratejileri olu~turmaya ba~larken bazl Ulkeler giderek aglrla~an durumlannl 
yonetebilmenin ~basl i~inde olmu~tur. Her ulke kendisi i~in en uygun olanl uygulamaya 
~all~lrken, kuresel dengesizliklerin giderilmesi i~in beklenenden daha uzun bir zamana 
ihtiya~ oldugu anla~llmaktadlr. 

Bu durum, finansal sektordeki kurumlar i~in i~ planlannm olu~turulmasmda ve 
beklentilerde belirsizlik yaratmaktadlr. Buna ek olarak, ekonomik alandaki riskier ve ozellikle 
bazl AB Ulkelerinin finansal sektorlerinde ortaya ~Ikan uluslararasl boyutta ciddi sorunlar, 
geli~mi~ Ulkelerde kredi piyasasmm toparlanmasml geciktirmi~tir. Buna ka~llIk, geli~mekte 
olan Ulkelerde kredi arzl hlzlanml~tlr. Bunda, uluslararasl sermaye giri~inin hlzlanmasl etkili 
olmu~tur. Uluslararasl Finans EnstitUsu'ne gore geli~mekte olan Ulkelere sermaye giri~i 2010 
Yllinda yuzde 44 oranmda buyumu~tUr. 

Ekonomik faaliyet ortamlm ve yalinm ortamlm iyile~tiren, makro dengeleri saglam, 
uluslararasl rekabet gucunu geli~tiren ve finansal sektorleri gu~lu olan Ulkeler uzun vadeli 
sermaye ~kerek kaynak azllgl engelini a~ml~lar ve buyumelerini surdurmu~lerdir. Buna 
ka~llIk, ekonomileri ve finansal sektorleri ku~uk, politika ara~lan olduk~ klsltll ve rekabet 
gucu zaYlf olan Ulkeler a~lslndan ise sermaye hareketlerinin yonetilmesinde ve istikrann 
korunmasmda ciddi zorluklar ya~anabilmektedir. Yakln ge~mi~teki deneyimler bu konuda 
olduk~a zengin omekler sunmaktadlr. Benzer bir durum Ulkemiz i~in de ge~erlidir. 

Uluslararasl gruplamalarda, geli~mekte olan ulkeler arasmda, Merkezi ve Oogu Avrupa 
grubunda yer verilen Turkiye'yi diger geli~mekte olan Ulkeler grubundan farkllla~tlran en 
onemli gosterge tasarruf oranmm du~uk, tasarruf a~lgmm yuksek ve finansal sektorun ku~uk 
ol~kte olmasldlr. Oiger yanda, ~ok saYlda Ulke i~in onemli bir sorun haline gelen bankaclilk 
sektoru, Ulkemizde krizde ekonomik faaliyeti finanse eden; ozkaynak yeterliligini yuksek 
duzeyde koruyan, aktif kalitesini iyile~tiren, ekonomide risk alglsmm du~uk duzeyde 
kalmasml saglayan ve kuresel duzeyde fark yaratan bir sektor olmu~tur. Sagllkll i~leyen bir 
bankaclilk sistemi yanmda, kamu kesimi a~lgmm ve bor~ stokunun milli gelire oramnm du~uk 
olmasl ve enflasyonun tek hanelere gerilemesi sayesinde Turkiye kuresel krizde genel olarak 
ba~anll bir slnav vermi~, ekonomik faaliyet klsa surede toparlanml~, yuksek bir buyume 
hlzlna ula~llml~tlr. 

Turkiye ekonomisi 2010 Yllinda, buyume, enflasyon ve kamu dengesi a~lsmdan 
beklentilerin uzerinde bir performans gostermi~tir. Ekonomik canlanma sayesinde i~sizlik 
oranl gerilemi~tir. Uluslararasl kredi notu yukselmi~tir. Hanehalkl tuketimi yanmda, ozel 
sektor sabit sermaye yatlnmlanndaki hlzll artl~ yoluyla buyumeyi desteklemi~tir. 

Bu arada, tasarruf oram du~meye devam etmi~, tasarruf a~lgl ise buyumu~tUr. 
Tasarruflann gayrisafi yurti~i hasllaya oram son otuz Yilin en du~uk duzeyi olan yuzde 
12,6'ya gerilemi~, tasarruf a~lgl ise yuzde 6,6'ya yukselmi~tir. 

I~ talep artl~1 yamnda gu~lu sermaye giri~ine bagll olarak TL'nin deger kazanmasmm da 
etkisiyle ithalat hlzla buyumu~, cari i~lemler a~lgl geni~lemi~tir. Net uluslararasl sermaye 
giri~i 2009 Yllinda 9 milyar dolar iken bu Yilin ilk ~eyregi sonunda 67 milyar dolara 
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yukselmi§tir. Sermaye giri§inin 23 milyar dolan portf6y yatlnml, 18 milyar dolan banka kredisi 
§eklinde olmu§tur. 

Enflasyon beklentisi genel olarak enflasyon hedefine yakln seyretmi§tir. TUketici 
enflasyonu yuzde 4 ile son yanm YUZYllhk d6nemde en du§uk duzeyinde gercekle§mi§tir. 
Merkez Bankasl klsa vadeli politika faizlerini du§urmu§, haftallk faiz oranlanm yakla§lk aynl 
duzeyde tutmu§tur. Buyume, sermaye giri§i ve kredi arzlmn hlzlanmasl t:ercevesinde, 
piyasalann norma Ie d6ndugu gerekcesiyle, parasal slklla§tlrmaYI hedefleyen "t:lkl§ stratejisi" 
altlnda bir yol haritasl at:lklanml§ ve 2010 Ylhnln ikinci t:eyreginden itibaren uygulama 
koymu§tur. 

Ekonomideki hlzh toparlanma maliye politikasl hedeflerinin de gercekle§mesine destek 
olmu§tur. BUtce at:lglnln gayri safi yurtit:i hasllaya oram yuzde 4'un altlna du§mu§tUr. 
Kamunun it: bort:lanmaslnda bort: cevirme oranl 16 puan azalarak yuzde 90 puan olmu§tur. 
Bu sayede it: bort: stokunun gayri safi yurt it:i hasllaya oran I yuzde 35'ten yuzde 32'ye 
gerilemi§tir. Kamunun toplam bort: stokunun gayri safi yurt it:i hasllaya oranl yuzde 47'den 
yuzde 42'ye du§mu§tur. 

Kamu, finansal sekt6rden daha az kaynak talep etmi§tir. TL'ye olan gut:lu talep 
sayesinde TL arat:lardan olu§an para talebinin gayri safi yurtit:i hasllaya oram yukselmeye 
devam etmi§tir. Bu sayede daha fazla kaynak 6zel sekt6riin kullammlna sunulmu§, kredi 
hacmi buyumu§tur. 

Bankaclilk sekt6rii, 2010 Ylhnda da ekonomik faaliyeti desteklemeye devam etmi§tir. 
Ekonomik faaliyetin hlzla toparlanmasl, enflasyonun du§mesi, gerek yurtit:inde gerekse 
yurtdl§lnda yerle§iklerin TL talebi, gut:lu 6zkaynaklar, kurumsal ve bireysel kredi talebindeki 
artl§, yurtdl§lnda kaynak giri§inin hlzlanmasl, para ve sermaye piyasalanmn istikrarh olmasl 
sayesinde sekt6riin performansl iyile§meye devam etmi§tir. Mevduat, kalklnma ve yatlnm 
bankalanmn toplam aktifleri 2011 Ylhnln ilk t:eyregi sonunda 1.001 milyar TL olmu§tur. 
Toplam aktiflerin gsyh'ya oranlnln yuzde 88'e yukseldigi tahmin edilmektedir. 

Kredi stokundaki Yllhk buyume hlzl yuzde 35 duzeyindedir. Kredilerin toplam aktiflere 
oram yuzde 52, gayri safi yurtit:i hasllaya oranl ise yuzde 45'tir. TL kredilerin yuzde 72 
oranlnda pay aldlgl toplam krediler hem mu§teriler hem sekt6r1er olarak geni§ bir yelpazeye 
dagllml§tlr. 

Kredilerin yuzde 68'i ticari, yuzde 32'si bireysel kredilerden olu§maktadlr. KOBi 
kredilerinin payl yuzde 23, konut kredilerinin payl yuzde 11, tuketici kredilerinin payl ise 
yuzde 24'tUr. Kredi riski du§meye devam etmi§tir. Tahsili gecikmi§ alacaklann kredilere oranl 
1,8 puan azalarak 3,8'e gerilemi§tir. Bu oran KOBI kredilerinde yuzde 4,8, tUketici 
kredilerinde ise yuzde 2,7'dir. 

Kredilerin mevduata oranl Mart 2011 d6neminde yuzde 90 ile kriz 6ncesi duzeyi 
get:mi§tir. Toplam mevduatta buyume hlzl yuzde 18, mevduatln kaynaklar it:indeki payl 
yuzde 61; gayri safi yurtit:i hasllaya oram ise yuzde 54 duzeyinde gert:ekle§mi§tir. Tersine 
para ikamesi surmu§, TL mevduatln toplam mevduat it:indeki payl yuzde 70 olmu§tur. 
Mevduatln vadesinde 6nemli bir degi§iklik olmaml§, ortalama vade 3 ayllkta yogunla§ml§tlr. 
Yurtdl§1 bankalardan saglanan kaynaklar toplam aktiflerin yuzde 12'sini finanse etmi§tir. 

Bankaclilk sekt6riinun net kar hacmi 2010 Ylhnln ikinci yanslnda yava§laml§, bu Ylhn ilk 
t:eyreginde ise azalml§tlr. Faiz ma~1n1n du§meye devam ettigi bir d6nemde kredi hacminin 
geni§lemesi, ucret ve komisyon gelirlerinin artmasl yanlnda 6zel kar§lhklann azalmasl kar 
artl§lm desteklemi§tir. Ozkaynak karhhgl 2010 Ylh sonunda yuzde 16,4, bu Ylhn ilk 
t:eyreginde ise yuzde 15,7 olmu§tur. 2010 Ylhnda bankalarln kurumlar vergisi kar§lhgl yuzde 
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24 oranlnda biiyiimii~tiir. En fazla kurumlar vergisi odeyen 10 kurum araslnda 6, 100 kurum 
araslnda ise 20 banka yer alml~tlr. 

Devlet iC borclanma senetlerinin ortalama getirisinin iizerinde gercekle~en karilhk 
performansl sayesinde ozkaynaklar 2010 Ylhna kadar biiyumeye devam etmi~ ancak ilk 
ceyrekte yakla~lk olarak aynl kalml~tlr. Ozkaynaklar 129 milyar TL'ye yiikselmi~, serbest 
ozkaynaklar ise 102 milyar TL olmu~tur. Sermaye yeteriiligi oram yiiksek bir diizeyde olmakla 
biriikte son iki ceyrekte dii~mii~tiir. 

Finansal kurumlann piyasa degeri Eyliil 2010 doneminde, 2009 Ylh sonuna gore yiizde 
31 artarak 126 milyar dolar diizeyine yiikselmi~, izleyen iki ceyrekte azalarak 113 milyar 
dolara gerilemi~tir. istanbul Menkul Klymetler Borsasl'nda i~lem goren finansal kurumlann 
piyasa degeri, hisseleri i~lem goren tum ~irketlerin piyasa degerine oranl gecen Ylhn son 
ceyreginde yiizde 41 iken bu Ylhn ilk ceyreginde yiizde 33 olmu~tur. 

l;)ube saYlslnda ve istihdamda 2003 Ylhnda ba~layan artl~ egilimi 2010 Ylhnda devam 
etmi~tir. Yllsonu itibariyle tiim zamanlann en yuksek cah~an ve ~ube saYlslna 2010 Ylhnda 
ula~llml~tlr. Internet bankaclhglna olan talep de hlzh bir biiyiime icindedir. 

Son 10 Yllhk donemdeki hlzli buyume sayesinde uluslararasl buyukluklerle olan fark 
kapanmaya ba~laml~tlr. Toplam aktiflerin gayri safi yurtiCi hasllaya oramnln diinya 
ortalamasl Tlirkiye'ye gore 2002 Ylhnda 4,3 kat iken 2009 Ylhnda 1,8 kat olmu~tur. Aym 
donemde, geli~mekte olan iilkeler ortalamasl Tiirkiye'den 2,4 kat daha yuksek iken ~imdi 
neredeyse e~itlik saglanml~tlr. 

Ki~i ba~lna banka aktifi AB iilkelerine gore 28 kattan 15 kata inmi~tir. Buna ragmen 
aradaki mesafe hala buyuktur, ozellikle AB iilkeleri ile farkln kapatllmasl iCin daha fazla 
cabaya ihtiyaC vardlr. 2009 itibariyle, Tiirkiye bankaclhk sektorii aktif biiyiikliigii, AB icinde 
on dordiincu slradadlr. Tiiketici kredilerinin gayrisafi yurtiCi hasllaya oranl yiizde 8 ile AB ile 
aym hemen hemen duzeydedir. Toplam kredilerin gayri safi yurtiCi hasllaya oram AB 
ortalamasl yiizde 162, Tiirkiye'de ise yiizde 52'dir. Konut kredilerinde oran AB'de yiizde 
52,Tlirkiye'de yiizde 6'dlr. 

Bu gostergeler aym zamanda bankacllik sektoriinun buyume potansiyelini de ortaya 
koymaktadlr. Bu nedenledir ki bankalann i~ stratejilerinin ba~lnda olceklerini ve piyasa paylnl 
biiyutmek gelmektedir. Ote yandan, biiyiimenin ongoriilenden daha hlzh olmaslnln ve cari 
aC1gln hlzla geni~lemesinin istikrar iizerindeki muhtemel olumsuz etkilerini slmrlandlrmak 
amaclYla Hiikiimet, Merkez Bankasl ve Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu bazl 
tedbirleri uygulamaya koymu~tur. Allnan onlemler ile orta ve uzun donemde ongoriilebilirligin 
artlnlmasl, kredi arzlndaki biiyiime hlzlnln yava~latllmasl ve klsa vadeli sermaye giri~inin 
caydlnlmasl ongoriilmektedir. Bugiin itibariyle, yiiksek diizeyde olan sermaye yeteriiligi oram, 
kredi hacminin daha da buyumesini destekleyecek duzeyde olsa da kredi talebinin kalitesi, 
mevduatln vade yaplsl, dii~iik tasarruf diizeyi, araclhk maliyetinin yiiksekligi yanlnda 
uluslararasl alandaki belirsizliklerin ve artan risklerin cok dikkatle degeriendirilmesi 
gerekmektedir. 

Tiirkiye Bankalar Biriigi daima istikran talep etmi~ ve bu yondeki cabalan hep 
desteklemi~tir. istikrann surdurulmesi amaclyla tedbir alinmasl konusunda hemfikir 
olunmakla beraber, bunlann iC talep biiyiimesinin yonetilmesini amaclayan butiinciiI bir 
politika yakla~lml cercevesinde uygulanmasl, bu amacla para politikasl tedbirierinin diger 
politika tedbirleriyle desteklenmesi gerektigi dii~iiniilmektedir. Aynca, kredi biiyiime hlzlna 
iIi~kin slmrlamalarda, iC iiretime, doviz kazandinci sektorlere ve ene~i yatlnmlanmn 
finansmam amaclyla verilen kredilerin haric tutulmasl talep edilmektedir. 
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Birlik olarak onceligimiz istikraril bir ortamda ekonomik faaliyeti finanse etmek i~in 
finansal sektoriin verim ve etkinliginin artlnlarak uluslararasl biiyiikliige ve giice ula~masl ve 
Istanbul'un uluslararasl bir finans merkezi olmasldlr. Esasen bu konuda yapllacak ~h~malar 
Istanbul'un uluslararasl finansal merkez olmasl projesi i~inde detayh olarak belirlenmi~tir. 
Yiiksek Plan lama Kurulu taraflndan kabul edilen Strateji ve Uygulama Planlnln klsa siirede 
uygulamaya ge~irilmesi beklenmektedir. 

SaYIn Bakamm, Degerli Konuklar, 

Bu boliimde Biriigimizin giindemi ve faaliyetleri hakklnda bilgi sunmak istiyorum. 

Rasyonel rekabet ~r~evesinde, bankaclhk ilke ve kurallan dogrultusunda finansal 
sektoriin biiyiitOlmesine ~aba sarf eden Birligimiz, ekonominin ve finansal sektoriin 
giindeminde bulunan konulan yaklndan takip etmekte, sorunlann ~ziimiine pozitif katkl 
saglayacak oneriler hazlriamakta, bunlan yetkili ki~ilere sunmakta ve izlemektedir. 
Geli~meler ve degeriendirmeler konusunda iiyelerimiz ile siirekli bilgi ah~veri~inde 
bulunulmaktadlr. Giindemimizde onemli yer tutan bazl konulara 2010 Ylhnda ~oziimler 
getirilmi~tir. Nitekim, Bankaclhk Kanunu'nda yapllan degi~iklikler ile uygulamada ka~lla~llan 
sorunlann bir boliimiine ~ziim getirilmi~tir. Risk Merkezi'nin Birligimize devredilmesini 
ongoren diizenleme yapllml~tlr. Tiirk Ticaret Kanunu'nda yapllan diizenlemelerde Biriigimiz 
onerileri onemli ol~iide dikkate allnml~tlr. Yabanci sermayeli ~irketlerin ta~lnmaz edinimine 
ili~kin yonetmelikte yapllan degi~iklikle yabanci sermayeli Tiirk bankalan aleyhine hakslz 
rekabete neden olan maddelerde degi~iklik yapllml~lIr. Kanunda yapllmasl gerekli 
degi~iklikler i~in onerilerimiz ilgili kurumlara iletilmi~tir. Tiirkiye'deki bankalar taraflndan 
diizenlenen teminat mektuplanna ihtiyati tedbir kararlannln sadece davaYI gormeye yetkili 
mahkeme taraflndan verilmesini teminen diizenleme yapllmaslna ili~kin Biriik gorii~ii uygun 
goriilerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda degi~iklik yapllml~tlr. Kayden izlenen sermaye 
piyasasl ara~lanna ili~kin tedbir, haciz ve benzeri her tiirlii idari ve adli taleplerin yerine 
getirilmesine ili~kin diizenlemede Birlik gorii~ii dogrultusunda yasala~ml~lIr. Ara~ sicil 
kaYltlanna konulan rehin ve fek i~lemlerinin elektronik ortamda yapllmasl ile ilgili e-rehin 
projesi tamamlanl~ Eyliil 2010 tarihinde uygulamaya ge~ilmi~tir. 

Ozerinde ~ah~makta oldugumuz konulann bazllan ise ~unlardlr: Bankalann sunduklan 
iiriin ve hizmetlerden engellilerin rahat~a yararianabilmeleri konusundaki taslak ~11~malar 
tamamlanml~, iiyelerin gorii~iine a~llml~lIr. Konut finansmanlnda menkul klymetle~tirme 
i~levinin etkin olarak ~h~maslnl desteklemek amaclyla uluslararasl uygulamalar da 
degeriendirilerek iilkemiz i~in bir model geli~tirilmesi amaclyla teknik hazlrilklar 
tamamlanml~tlr. Esnaf ve sanatkariann kredi ve kredi kartl bor~larlnln yeniden 
yapllandlnlmaslna yonelik goniillii katilimia bir Protokol hazlrlanml~tlr. Rekabet Kurumu'ndan 
allnan menfi tespit karan ~er~vesinde uygulama ba~latllml~tlr. Risk Merkezi kurulmaslna 
yonelik yonetmelik taslagl iizerine ~h~malar siirdiiriilmekledir. 

Giindemimizde ~oziim bekleyen onemli konulardan bazllan ise ~unlardlr: Bankaclhk 
Kanununda uygulamada sorunlara neden olan maddelere ili~kin talebimiz siirmektedir. Tiirk 
Bor~lar Kanunu'nun 20 ila 25'inci maddelerinde yer alan "genel i~lem ko~ullannl' diizenleyen 
hiikiimler uygulamada ~ok ciddi sorunlara neden olacaktlr, bu konuda Birligimiz onerileri 
hazlrianml~tlr. Iflasln ertelenmesi kurumunun uygulamada ya~anan sorunlar 1~lglnda taraf 
menfaallerine daha uygun bir yasal zemine olurtulmasl amaclyla hazlrlanan degi~iklik lalebi 
Birlik giindeminde yer almaktadlr. Banka sandlklannln sosyal giivenlik sistemine bir an once 
devredilmesine imkan verecek alt diizenlemelerin tamamlanmasl beklenmektedir. Genel 
vergi diizenlemelerine gore yapllmakta olan, ancak ozel nitelikler ta~lyan tiirev i~lemlerin, 
vergi diizenlemelerindeki durumunun a~lkhga kavu~turulmasl ve uluslararasl iyi 
uygulamalara benzer hale getirilmesi amaclyla alt diizenlemelere ili~kin teknik ~h~malar 
tamamlanml~tlr, diizenlemenin klsa siirede yaYlnlanmasl hususundaki talebimiz 
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yinelenmi~tir. Gri alanlann netle~tirilmesi, araclilk maliyetinin du~urulmesini ve rekabet 
gucunun artlnlmasml destekleyen duzenleme degi~ikliklerinin yapllmasl talep edilmektedir. 

Bankaclilk sektorunun imajmm guc;:lendirilmesi hassasiyet gosterdigimiz bir konudur. Bu 
Yilin ilk c;:eyreginde yaptlrdlglmlz c;:all~ma, 2007 Yilina gore bankaclilk sektorunun imajlnda 
onemli bir artl~ gostermektedir. Kuresel krizdeki performanslmlz yamnda payda~ 

memnuniyetine odakll c;:all~malanmlzln buna olumlu katklsl olmu~tur. Bu c;:erc;:evede, 
bankalann hizmetleri ve aldlklan ucretlerin mu~terilere dogru ve etkin olarak bilgilendirilmesi, 
mu~teri ~ikayetlerinin c;:Ozumu, bankaclilk faaliyetleri hakkmda kamuoyuna bilgi verilmesi, 
finansal egitimin ve finansal sektor-universite iIi~kisinin geli~tirilmesi konulannda c;:all~lYoruz. 

Finansal egitim c;:all~malan kapsammda, hukuk, ekonomi, bankaclilk konularmda c;:ok 
saYlda toplanb duzenlenmi~tir. Egitimlere uye ve diger kurumlardan son bir Yllda 8 binin 
uzerinde ki~i kablml~br. internet uzerinden sunulan egitimlere ise 2003 Yllindan gunumuze 
kadar 61 bin ki~i ba~vurmu~tur. 

Bolgesel i~birliklerinin geli~tirilmesine yonelik c;:all~malar c;:erc;:evesinde Kuzey Klbns Turk 
Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da duzenli egitim programlan duzenlenmi~tir. Azerbaycan ve 
Arnavutluk ile Arap Bankalar Birligi'ne uye ulkelerden davet edilen bankacllara BDDK'nln da 
katillmi ile Turkiye'de egitimler duzenlenmi~tir. Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi i~birliginde 
sanayi ve ticaret odalannda riskten korunma, ihracat sigortasl ve proje finansmanl 
konulannda programlar hazlrlanml~br. 

Cevreye ve topluma duyarll davranmaya onculuk ediyor, sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket ediyoruz. Gec;:en YII 9 uyemiz adlna Birligimiz Karbon Saydamllk Projesil En 
Sorumlu Sektor odulu alml~tlr. 

2003 Yllindan beri surdurulen sosyal sorumluluk projesi "Cok Ya~a Bebek" kapsammda 
67 ilde 166 hastaneye cihaz bagl~1 yapllml~tlr. 

Saym Bakanlm, Degerli Konuklar, 

Kuresel geli~melerin uluslararasl piyasalarla entegre olmu~ her ekonomiyi c;:ok yonlu ve 
ciddi boyutta etkilemekte oldugu bir donem ya~anmaktadlr. Ekonomik ili~kilerin yeniden 
~ekillendigi, a~ina oldugumuz dengelerin degi~tigi, olaganustu ve ezber dl~1 onlemlerin 
allndlgl bir surece ~ahitlik ediyoruz. Uluslararasl geli~meler 1~lgmda hazlrlanmakta olan yeni 
duzenleme ve denetim modeli finansal sektoru etkilemeye ve ~ekillendirmeye devam 
edecektir. Ekonomide istikrar devam ettikc;:e, gelecege ili~kin beklentiler iyile~tikc;:e ve guven 
arttlkc;:a, TL'ye olan talep yanmda finansal urun ve hizmetlere olan talep de buyuyecektir. 
Bankaclilk sisteminde c;:ok daha zorlu bir rekabetin ya~anacagml tahmin ediyoruz. Bu hassas 
donemde bankalanmlza ve Birligimize onemli gorevler ve sorumluluklar du~mektedir. 

Birligimiz ve sektorumuz bugune kadar oldugu gibi bundan sonra da Ulkemizin 
menfaatlerini ilk slrada tutacaktlr. Biliyoruz ki ulkemizin menfaatleri guc;:lu, saglam ve buyuk 
bir finansal sektoru gerektirmektedir. Hedeflenen buyume hlzmm yakalanmasmda, istihdam 
artlnlmasmda ve refah duzeyinin yukseltilmesinde finansal sektorun buyuk ve saglam 
olmasmm onemli rolu vardlr. Piyasa mekanizmasmda ekonomik faaliyetin kalbi olan finansal 
kurumlann sermayesinin guc;:lendirilmesine ozen gosterilmelidir. Cunku ozkaynaklar finansal 
sektorun belkemigi, finansal sektor buyumenin en temel itici gucudur. Olkemizin yer aldlgl 
cografyada bolgesel ve ikili ili~kilerin ve slmr ticaretinin henuz arzu edilen duzeyde 
olmadlgml biliyoruz. Hem ulkemizin hem bolgemizin sahip oldugu yuksek ekonomik 
potansiyelin harekete gec;:irilerek refahm artlnlmasl surecine destek olmaya devam edecegiz. 
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Seklorumuzun ve Birligimizin bugunlere gelmesinde emegi get;:enlerden hayatta 
olmayanlan rahmelle anlyor, hayatta olanlara sagllk ve esenlikler diliyoruz. Sizlere, 
seklorumuzun ve Birligimizin t;:all~anlanna, kalkllannlzdan dolaYI le~ekkur ediyoruz. 
Desleginizin bundan sonra da surecegine inanlyoruz. Genel Kurulumuza kailimanlzdan 
dolaYI ~ukranlanmlzl sunuyoruz. 

Genel Kurulumuzun haYlrll olmaslnl diliyor, Yonelim Kurulumuz ve Denelt;:ilerimiz adlna 
hepinizi sayglyla selamllyorum. 
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Bankacllar Dargisi, SaYI 77, 2011 

Bankaclhk Duzenleme ve Denetleme Kurulu Ba§kam Tevfik Bilgin: 

Konu§mama ba§lamadan once hepinizi en iyi dileklerimle selamllyorum, BOOK 
ba§kam olarak TBB'nin son 8 genel kuruluna katllmaktan dolaYI duydugum mutlulugu sizlerle 
payla§mak isterim. TBB genel kurullan asllnda bankacllIglmlz durumunu ve gelecege ili§kin 
goru§lerimizi de yansltma imkam buldugumuz toplantllar. 

Ilk toplantllan - 2003-2004 Yilianm- hatlrhyorum. "Ne olacak?" sorusu Turkiye iCin 
§imdi ne olacak sorusu? Ounya iCin ve ozellikle Avrupa iCin. Onemli degi§iklik. 

Oegerli konuklar, 

Kuresel krizde ba§ta geli§mi§ Ulkeler olmak uzere tum uluslar, bozulan makro 
ekonomik dengelerini yeniden kurmaya call§lrken AB uyesi ulkelerden bazllannda ortaya 
Clkan borc krizi tum dunyada yeni bir tedirginlik kaynagl olmaya devam etmektedir. Asllnda 
birCOk Ulkede krizin ardlndan yeniden buyume trendine girilmesine ve makro gostergelerde 
iyile§me gozlenmesine ragmen klnlganllklann devam ettigi, kuresel saglamllgm henuz 
saglanamadlgl aClk bir §ekilde ortadadlr. 

Piyasalarda en kucuk veri klnntlsmdaki olumlu geli§meler buyuk bir co§kuyla ve 
iyimserlikle degerlendirilse de ozellikle Ulke bazmdaki riskier goz ardl edilememektedir. 
Olkemiz ise kuresel krizin olumsuzluklanndan en az etkilenen ve bu etkilerden en hlzh 
kurtulan ulkelerden biridir. 

Tum dunyada tescillenen ve takdir goren bu husus guClu yammlzm bir gostergesidir. 
Ancak dl§a aClk bir ekonomi olarak, ozellikle ticari ili§kilerimizin yogun oldugu AB ulkelerine 
ve yakm donemde altematif pazarlar olarak one Clkan ancak iC kan§lkllklarm 
istikrarslzla§tlrdlgl Ortadogu ve Kuzey Afrika Ulkelerindeki geli§melere dikkat etmeliyiz. 

Hallhazlrda devam eden, ta§lan yerinden oynatan ve ulkeleri sarsan global krizde 
Turkiyemizin en onemli direnc noktasl bankaclhk sistemi olmu§tur. Bunu sadece biz 
soylemiyoruz. Oikkat ediniz son 3 Ylldlr yazllan tum analist raporlannda Turkiye iCin dile 
getirilen ilk gorU§ bankaclilk sisteminin krize kar§1 gostermi§ oldugu dayamkllhktlr. Krizin ilk 
aylannda verilerimize biraz §upheyle baklldl: acaba bilancolar makyajll ml diye sorgunlandl 
ama geldigimiz noktada bu odadaki bankacllanmlzm yonettigi kamu-ozel, kucuk-buyuk, 
yerli-yabanci bankalanmlz; 

• Mart 2011 donemi itibanyla %18 sermaye yeterliligi oram ile G-20 Ulkeleri arasmda 
Rusya'nm (%18,4) ardlndan kucuk bir farkla ikinci slrada - daha once birinci olan yerimiz son 
bir YII icinde degi§mi§tir. 

• Vine G-20 Ulkeleri arasmda aktif karhhgl baklmmdan Endonezya'nm ardmdan Brezilya ile 
birlikte ikinci, ozkaynak karhhgl baklmmdan be§inci slrada. 

• Ozkaynaklarm toplam aktifler icindeki payl baklmmdan Rusya'nm ardmdan ikinci slrada. 

• Takibe donu§um oranmm du§uklugu baklmmdan -ki Ulkemiz aClsmdan kuresel krizin 
etkilerinin en fazla gozlendigi alanlardan biridir- g'uncu slrada. 

• Tum bunlann yanmda, G-20 ulkeleri ile diger AB uyesi Ulkeler arasmda hanehalkl borcunun 
Gayrisafi YurtiCi Haslla'ya (GSYIH) oram en du§uk ulke Turkiye'dir (%16). 
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Elbetle ki test etmek olduk~a zordur ancak iddiall bir §ekilde soyleyebilirim ki dunyada 
bilan~olan en §effaf sistemlerden biri de bizim bankaclilk sistemimizdir. Bugun dunyanm en 
iyi denetim §irketleri aylarca rakamlar uzerinde denetim yapsmlar, hemen hemen ~ok ku~uk 
duzeltmeler dl§lnda farkll bir §ey tespit edemezler. 

Bankalanmlzm intemet sitelerindeki bilan~laria bizim denetim sonrasl 
durula§lIrdlglmlz bilan~lar arasmda hi~bir fark yoktur. Unutmaymlz bundan 10 YII once 
bankalann yaYlmlanan bilan~lan ile ger~ek bilan~lan arasmda buyuk farklar 
gorulebilmekteydi ve bazl bankalar karlarml reklamlarla sizlere duyururken asllnda ger~k 
bilan~lannda zarar i~inde olabilmekteydi. 

Turk ekonomisinde bankalann sagllkslz yapllannln onemini ge~igimiz pek ~ok krizde 
hep beraber ya§adlk. Ama son krize saglam, Ylgmakll ve hazlrllkll giren bankalanmlz 
esasmda TUrk ekonomisi i~in de omurga gorevini gormu§tUr. 

Omurga sag lam oldugu i~indir ki bugun ekonominin krizden ~lkl§1 olduk~a hlzll ve 
du§uk maliyetle ger~ekle§ebilmektedir. TBS (Turk Bankaclilk Sistemi) mevcut konumunda 
tum kamu kurumlan ve bankalarm performansl onemlidir. Cok onemli diger bir parametre de 
siyasi istikrardlr. Boyle bir donemde ba§kanllk yaptlgl i~in kendimi §ansll hissediyorum. 

Degerli Konuklar, 

Gorevimiz geregi donem donem a~lktan veya gizli bir §ekilde uyardlglmlz bazl 
bankaclilk uygulamalan olmaktadlr. Ancak bunlar zamanlnda alman onlemler ile buyumeden 
engellenmektedir. Ozerinde ~1I§tlglmlz ve uyanlanmlzl ilettigimiz ~izgi dl§1 bazl ucret ve 
komisyon uygulamalan, bazl bireysel krediler ve konut kredilerindeki u~ ornekler veya 
bun lara benzer pazar payl ama~1I veya karllilk kayglsl ile ger~kle§tirilen operasyonlarda 
elbetle bundan sonra da uyanlanmlz ve gerekirse banka bazmda veya genel tedbirlerimiz 
devam edecektir. 

Degerli Bankacllar, 

UnutmaYlniz ki kurumumuz geli§melere klsa vadeli degil uzun vadeli bakmaya gayret 
gosteren, sizleri dinleyen ve kendi goru§leri ile birle§tirerek sonuca ula§lIran bir kurumdur. 
Son 6 YII i~inde karlan bunyede tutarken, sermaye yeterlik rasyosu % 12 uygularken, turev 
urunlerde yuksek seviyede alarm verirken, kredi kartmda kanun ve yonetmelikle tedbir 
allrken - ki kanunun neredeyse aYnisl Amerika'da daha sonra kanunla§lInlml§lIr- ve lisans 
konusunda hassasiyet gosterirken de ~ok ele§tirildik. Ama §u anda ihtiyatll rahatllglmlzln 
sebebi de ele§tirilen kararlar degil midir? 

$unu da ifade etmek isterim ki ge~tigimiz Yillar boyunca alman kararlardan ~k §ey 
ogrendik. Ancak aS11 ogrendigimiz bankaclligm kesin konu§malan kaldlrmayacak kadar 
degi§ken bir sektor oldugu, rehavete kapllacak en son alan oldugu ve yaklndan izlenmesi 
gerektigidir. 

Degerli Konuklar, 

Bankaclhglmlzln genel gorOnOmOne rakamlar itibariyle baktlQlmlzda seldor aktif 
buyuklugunun son 8 Yllda ortalama %21,5 buyurken, krediler kalemi %34,5, menkul degerler 
portfoyu %16,3 buyumu§tUr. Soz konusu donemde sektorun ozkaynaklan Yllilk ortalama %23 
buyurken, mevduat istikrarl1 artarak ortalama %20,6'lIk bir Yllilk buyume performansl 
gostermi§tir. Sektorun kan 2002 Yilina gore 7,7 kat artarak 2010 YIII sonunda 22,1 milyar 
TL'ye ula§ml§tlr. Sektorun ge~mi§ donemdeki bu ba§anll seyrini onumuzdeki donemde de 
devam etlirmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Bankalanmlz tarafmdan yakln ge~mi§te finansal 
araclilk fonksiyonunu daha etkili bir §ekilde yerine getirilmeye ba§lanml§, bunun sonucu 
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mevduatln krediye donii~me oranl 2002'de %36 iken 2010 sonunda %86'ya yiikselmi~tir. $u 
anda bu oran %96'dlr. Sektoriimiiz her ne kadar son Yillarda eok giielii bir biiyiime 
performansl gostermi~ olsa da AB iiyesi iilkelerle klyasladlglmlzda gerek biiyiikliik gerekse 
milli gelire oran olarak eok onemli bir potansiyele sahiptir. Olkemizde bankaclhk 
hizmetlerinden yararlanmayan ki~ilerin niifusun en az %30'u civannda bir payl oldugu 
hesaplanmaktadlr. Bankayla hie tanl~maml~ niifusun azaltllmasl bankaclligl tabana yayarak 
finansal derinle~meyi artlracak, ekonomik kalklnmaya onemli katkllarda bulunurken 
kaYltdl~lhgl da onleyecektir. 

Tiirk bankaclhk sektoriiniin olcek yaplsl son kriz sonrasl donemde fazla bir degi~iklik 
gostermemi~tir. Sektordeki ilk 8 banka 70 milyar TL'nin iistiinde aktife sahiptir. Bu bankalar 
toplam aktiflerin %75'ini olu~turmaktadlr. Bu biiyiik olcekli bankalan takip eden bankalann 
aktifleri araslnda neredeyse iki kat fark bulunmaktadlr. Toplam aktifleri 10 milyar TL'nin 
altlnda olan 33 bankanln aktif toplamlnln sektordeki payl ise %8 civanndadlr. 

Degerli Katllimcllar, 

Bu noktada bankalanmlzln temel verilerindeki son geli~meleri de sizlere aktarmak 
isterim. 20 MaYls 2011 itibariyle krediler Arahk sonuna gore % 11.1 oranlnda artarak ve 584 
milyar TL ye ula~ml~tlr - 2011 Yllinln ilk 140 giiniinde verilen krediler toplam 58 milyar 
TL'dir. (baslnda kredi rakaml olarak verilen 595 milyar TL bankalann kendi aralarlndaki kredi 
i~lemlerini kapsamaktadlr. Analizde bu tutann harie tutulmasl daha dogru degerlendirme 
yapmaya izin verecektir) 

• AYni donemde mevduat sadece 19.3 milyar TL ve % 3.1 oranlnda biiyiime kaydetmi~tir. 
2010 Yllsonu ile ka~lla~tlnldlglnda 20 MaYls 2011 itibanyla ~irketler kesimine 
(KOBI+Kurumsal) kullandlnlan krediler %10,4 artarken, bireysel krediler %12,5 artml~tlr. 
Anllan donemde konut, ta~lt, ihtiyae ve diger kredileri kapsayan tUketici kredileri %14,7 artl~ 
gosterirken, kredi kartlannda artl~ hlzl diger tUm kredi tUrierinin altlnda %5,8 oranlnda 
gercekle~mi~tir. 

• $irketler kesimine kullandlnlan kredilerdeki artl~ta ise ekonomik canlanma ve ozellikle 
KOBI'lere saglanan avantajh finansman imkanlan etkili olmu~tur. KOBI kredileri ieinde ilk 
eeyrek gereekle~melerine gore oransal olarak en hlzli artl~ mikro i~letmelerde gozlenmi~tir. 

• Kamu bankalannda ozellikle konut kredileri ile ihtiyae kredileri ve diger tiiketici kredilerindeki 
artl~lar sektor ortalamaslnln bir hayli iizerinde olmasl baklmlnda dikkat cekmektedir. $oyle ki, 
Yllsonuna gore 140 giinde konut kredilerindeki 7,3 milyar TL'lik artl~1n 2,7 milyar TL'sinin; 
ihtiyae ve diger tiiketici kredilerindeki toplam 11,1 milyar TL'lik artl~1n ise 5,6 milyar TL'sinin 
iie kamu bankaslnca kullandlnlan kredilerden kaynaklandlglnl gormekteyiz. 

• AYni donemde ~irketler kesimine kullandlnlan kredilerdeki 36,7 milyar TL tutanndaki artl~1n 
yakla~lk %60'1 ozel bankalar taraflndan kullandlnlml~tlr. 2011 Yllinln ilk 5 aYlnda, kamu 
bankalannln daha eok bireysel kredilerde, ozel bankalann ise ~irketler kesimine kullandlnlan 
kredilerde yogunla~tlgl gozlenmektedir. 

• 2011 Yllinln ilk 5 aYlnda sektoriin nakit aklm tablosu kabaca repo i~lemlerinden saglanan 
fonlar (33,8 milyar TL - %58,7), mevduat (19,3 milyar TL - %3,1), yurtdl~1 bankalardan temin 
edilen borelar (12,1 milyar TL - %12,5), menkul klymet ihraelan (7,9 milyar TL - %255) 
kalemlerindeki artl~lar ile menkul deger satl~lan (9,3 milyar TL) elde edilen fonlar kredilere 
(58,2 milyar TL - %11,1) ve zorunlu ka~lhk yiikiimliiliigii (TP ve YP) olarak TCMB'ye (40,3 
milyar TL - %72) plase edildigini gostermektedir. 
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Sektorun fonlama tarafmda 2010 YII son una gore en fazla artll1 gosteren kalem olan 
repodan saglanan fonlar 20 MaYls 2011 tarihi itibariyle 91,3 milyar TL'ye ulal1mll1 olup bunun 
48 milyar TL'si TCMB ile yapllan APi il1lemlerinden olul1maktadlr (kalan repo il1lemleri IMKB 
ve mUliterilerle yapllan il1lemlerdir). 

Sistem kaynak ihtiyacini repo-APi, sendikasyon, yurti!(i ya da dl111 tahvil ve mevduat 
vasltaslyla karl]llamaktadlr. Mevduatln onemi devam etmektedir Ancak alternatif fonlama 
ara!(lan, i!(inden ge!(ilen donem itibariyle biraz daha one !(lkmll1t1r. 

• Mevduat vade degil1imi: Alman kararlar neticesinde Yllsonunda 1 ay vadeli mevduatln toplam 
mevduat i!(indeki payl % 25.4'den % 17.4'e gerilemil1, 3 ay vadeli mevduat payl % 
53.5'den % 55.1'e ve 6 ay vadeli mevduat ise toplam mevduat i!(indeki payl %4'den %8.8'e 
yukselmil1tir. 

• Net faiz ma~1 dUlimektedir. TL kar marjl Mart 2011 itibariyle %4.9, YP'de ise % 2.1 'dir. 2010 
YII sonunda soz konusu rakamlar %5.6 ve % 2.5 idi) 

Bankaclhk 2010 ve 2011 Ylhndaki munzam karl]lhklardaki artll1a ilk tepki olarak 
mevduat faizlerini bir miktar al1agl !(ekerek, kredi faizlerini bir miktar yukselterek ve faiz dl111 
diger kalemlere (ucret ve komisyonlar gibi) yogunlal1arak all maya cahl1mll1tlr. Ancak son 
donemde mevduat faizleri artlk dirence dayanamamll1 ve l1u and a %9-10 duzeyine !(Ikan 
faizler soz konusudur. Elbetle ki bu artll1 kredi faiz oranlannda trendi devam etmektedir. 

Oegerli Konuklar, 

Bankaclhk sektoru buyumenin motoru olarak kabul edilen bir sektordur. Bu nedenle 
onumuzdeki donemde ozellikle reel sektorun kaynak ihtiyaclnln giderilmesi onem 
tal1lmaktadlr. Ekonomi genelinde surdurulebilir bir buyumenin bankaclhk sektoru tarafmdan 
desteklenmesi ekonominin makul dengeler i!(inde buyumesine yardimci olacaktlr. Kurum 
olarak yeni donemde bankaclhglmlzln temellerini etkileyecek ve !(Ok onem verdigimiz birka!( 
hususu da sizlerle paylal1mak isterim. 

1. Risk merkezi: TBB nezdinde olul1acak olan risk merkezi bankaclhglmlzm gelecegi 
baklmmdan hayati oneme sahiptir. Artlk oyle bir sistem kurulacaktlr ki mUliterilerin kredi 
iideme ahl1kanhklan ve performanslan faizlere veya sair imkanlara olumlu yanslyacaktlr. 
Sadece bankaclhk bilgileri degil, ASKI, ISKI ya da cep telefonu odemeleri ya da vs. 

2. Basel 11- Haziran 2012. 

3. TBB statUsu: Kanun geregi Birlik gorul1u ahnarak BOOK tarafmdan Bakanlar Kuruluna 
gonderilerek yururluge girmektedir. Temsilin daha etkin ve BOOK'ya iletilecek gorul1lerin 
daha kapsaYlcl olmasl i!(in ku!(uk bankalannm TBB yonetim kuru lunda temsil oranlnln 
artlnlmasmm zaman I geldigini dUliunmekteyiz. 

4. Artan rekabetin belirleyici oldugu ortamda bankalanmlzm oyunu kurallar dahilinde oynamasl 
i!(in gerekli mudahalelerin dogal oldugunu ifade etmek isterim. Bankalanmlzln ozellikle 
bireysel mUliterilere sunduklan urun, hizmet ve ucretlerin l1effaf, anlal1lhr, kolay eril1ilir ve 
karl]llal1t1nlabilir olmasl onemlidir. Bunu saglamak uzere kurum internet sayfamlzda bu 
bilgileri sunmaya bal1ladlk. Haziran 2011 sonrasl deneme suresi bitecek ve yanhl1 ve 
gecikmeli bilgilendirmeler tedbir almamlza sebebiyet verecektir. 

5. Bankaclhk sektorumuz hali hazlrda bal1latllgl !(evre Ulkelerde yatlnm yapma yonundeki 
politikalannl sektorun buyumesi ve kSrllhglnl surdurmesi a!(lslndan !(Ok onemsiyoruz. 
Onumuzdeki donemde de bankalanmlzln farkh cografyadaki yatlnm flrsatiannl takip etmesi 
yerinde olacaktlr. 

13 



Tevfik Bilgin 

Degerli Katlhmcllar, 

TBS kriz diineminde defalarca test edilmi§tir ve onaylanml§tlr. Ancak gec;:mi§ geride 
kalml§tlr ve bundan sonra gelecek aylar ve performanslar iinem kazanmaktadlr. BOlOn 
giizler ba§anh Dian sektiirOn uzerindedir. 

Gec;:en YII bu aylarda bankalardaki yOksek performansm ashnda kriz diineminde 
alman kararlann bir sonucu oldugu, gelecek Yillarm gerc;:ek bankaclhktan kazanllan 
performansl daha belirgin hale getirecegi ve bankalanmlzm dikkatli olmalan gerektigini ifade 
ediyorduk. Ancak yorumlanmlza bu sefer cari aC;:lkla ilgili geli§meler sebebiyle alman kararlar 
farkh boyut katml§tlr. 

Cari aC;:lk elbeUe ki iinemli bir risk ve klnlganhk noktasldlr. Bu baglamda alman bir 
klslm tedbirler hepimizin malumudur. Kararlar sonrasmdaki geli§meleri musaadenizle 
ba§hklar halinde aktarmak isterim. 

• Alman kararlar sonraslnda merkez bankasmda getirisiz olarak tutu Ian meblag TL'de 65 
milyar TL, YP'de 33 milyar TL olmak Ozere 98 milyar TL'dir. Esasmda bu meblag 
uzerinden kaybedilen getiri dikkate ahndlgmda Bankalanmlzm uzerindeki kurumlar 
vergisi yuku %20 degil %40'lar uzerinde bir seviyeye yukselmi§tir. Fonlamada artan 
mevduat faizlerini dikkate aldlglmlzda oran yOkselme egilimindedir. TOrkiye'de en yuksek 
vergiyi iideyen, kaYltdl§1 1 TL'nin dahi olmadlgl ve bilanc;:olan en §effaf Dian sektiir ise 
bankaclhk sektiirOdOr. 

• Sektiirde kredi buyumesi 2011 Ocak aymda % 09 (4 5 milyar TL) ,$ubat aymda Ocak 
sonuna giire %2.8 (15 milyar TL), Mart aymda $ubat sonuna giire %2.1 (11.6 milyar TL), 
nisan aymda Mart sonuna giire %1.7 (9.3 milyar TL) ve en son 20 MaYls 2011 itibariyle 
bOyOme Dram % 11.1 'dir. Aylar arasmdaki iizellikle $ubat ve Mart aylannda artl§ dikkat 
c;:ekicidir ancak iizellikle bu aylarda ve Ylhn ilk 5 aymda genel olarak en iinemli sebep, 
halklmlzda kredi maliyetlerinin yukselecegi beklentisi ve bununla ilgili haberler ve 
yorumlar tOketimi kamC;:llaml§tlr. 

• Bankalanmlz 2010 Ylh boyunca kredilerde %34 oranmda buyOmO§tor. Bu sene ilk 5 ayda 
ise bOyOme Dram malumunuzdur. Basmda rakamlar verilirken genelde bir Yllhk kredi 
bOyOmesi verilmektedir. Gec;:en sene sonlanndaki hlzh buyOmeyi elimine etmek ic;:in 
Ocaktan bu yana kredi bOyOmesini vermek daha yararh olabilir. Nitekim % 25'lik slmr da 
bu Ylh kapsamaktadlr. Kredi mekanizmasmda yava§lama egilimi siizkonusudur ve 
tahminlerimize giire bankalanmlz ortalamada YII sonunda bu hedef civannda 
buyuyeceklerdir. 

Diger yandan tanm, ene~i, ihracat ve vergi kredisi gibi cari aC;:lgl artlran degil azaltan 
hatla gelecek Yillarda cari aC;:lgm daha da bOyOmesine engel olacak kredi tOrleri farkh 
algllanabilir. Bunlan ayn tutarsak bankalanmlzln 2011 kredi bOyOmesinin %20'ler 
dOzeyinde DimasI bile muhtemeldir. 

• Aynca kuc;:uk bankalarla buyuk bankalann buyume oranlannln aym olmadlglm, bir buyuk 
bankanm bir ayhk kredi rakamlmn kOc;:Ok bir bankanm bir Yllhk kredi rakamlna e§it 
olabildigini de belirtmek isterim. 
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Son aylarda iizellikle bOyOk bankalanmlz API'den yogun bir §ekilde fon kaynagl 
bulmaktadlr. Hele mevduat faizlerinin son diinemde %10'lara C;:lktlgl bir ortamda APi 
kaynagl hesaph bir fon kaynagldlr. Ancak bir banka ic;:in c;:ok saYlda mudinin yatlrdlgl 
kuc;:uk kuc;:uk mevduatlar APi'den daha kahcl ve saghkhdlr. Bankacllanmlz kesinlikle 
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mevduatln esas ve vazget;:ilemez oldugunu ve mudileri goz ardl etmemeleri gerektigini 
unutmamalldlrlar. 

• Bankaclilk sistemi kullandlrdlgl kredileri izleyebildigimiz, aldlglmlz kararlann etkisini 
hesaplayabildigimiz ve allnan kararlan hit;:bir yere kat;:madan -i~letmeyi kapatmadan -
sonuna kadar uygulamak zorunda olan i~letmelerdir. 

• TBS'nin genel olarak sermayesi dagltllmaml~ kaynaklar vasltaslyla giit;:lendirilmektedir. 
Cmegin get;:en sene elde edilen karlann dagltllmayan yakla~lk 18 milyar TL'si sermayeye 
eklenecek ve bunlar kredilere kaynak olacaktlr. Yurtdl~1 krediler ve tahvil ve bonolar ise 
diger kaynaklardlr. Esas temel kaynak ise ozkaynak - yani karllllktir. Bunu gayet iyi bilen 
bankalar karllilk it;:in daha fazla getiri elde ettikleri bireysel krediler gibi alanlara veya daha 
yiiksek kar marjl saglayan mikro KOBi kredilerine yonelmi~lerdir. Ciinkii biiyiik kurumsal 
mii~teriler nazll ve pazarllk giiciine sahiptir. Diizenleyici otoriteleri en t;:Ok endi~elendiren 
ihtimal ise kar marjl yiiksek mii~terilerin ma~inal -subprime- mii~teri olma ihtimali ve 
bunun ileride yaratacagl takip riskidir. Asllnda son donemde bireysel kredilerdeki arayl~1n 
bir sebebi de bu alanln daha fazla getiri blrakmasldlr. 

• Diger yandan yurtdl~1 bankalann Tiirkiye'deki firmalara dogrudan kredi kullandlrabilmeleri 
maliyet avantajlna sahiptir. Aynca onlarca iilkede faaliyette bulunan bankalann 
Tiirkiye'de de bankalan varsa - konsolide dii~iindiiijiimiiz zaman - benzer maliyet 
avantajlnl varllglnl asllnda bu bankalar it;:in de soyleyebilirim. Firmalann yurtdl~lndan 
kullandlgl yakla~lk 90 milyar dolar kredi biiyiikliigii de resmi daha net gosterebilmektedir. 
Bu ise yerli bankalanmlzln maliyet baklmlndan yan~ta geride kalmaslna sebebiyet 
verebilmektedir. 

SaYIn Bakanlm, Saygldeger Kallllmcilar, 

Konu~mamln sonunda diinyada bankacllIgln olmadlgl bir iilke ornegi 
gosterilemeyecegini, geli~mi~ ve geli~mekte olan iilkelerde itici giiciin sagllkll bankaclilk 
yaplslndan geldigini ve gent;: niifusu ile oviindiigiimiiz iilkemizde gent;: niifusu harekete 
bankacllIgln ve destekleyecegi projelerin get;:irecegini ifade etmek isterim. 

Nitekim ~u anda Tiirkiye'ye ve bankaclilk sistemimize olan giiven tahminlerimize gore 
yaklnda lisans hususunda ifade ettiijimiz 300 milyon ABD dolarllk iddiall Slnln dahi goze 
alacak banka orneklerini bize gosterecektir. 

Degerli bankacllanmlz, get;:ligimiz uzun Yillar boyunca t;:Ok ~eyler ya~adlk. Ama her 
zaman birbirimizi dinledik ve saygl gosterdik. Bu noktada ~ahsen sizlere te~ekkiir etmek 
istiyorum. Miisaadenizle yiizlerce anldan birini de aktarmak isterim. 6 sene once 
bankalanmlz kredi kartlna taksit uygulamaslnda ut;: noktalara gitmi~lerdi. Karpuza, ekmeije, 
it;:ilen suya, t;:iijnenip alilan saklza dahi birkat;: aya varan taksitler ba~laml~lI. Bankacllanmlza 
bunun yanll~lIklanni anlattlk ve bankalanmlz 0 giinden bugiine kadar glda ve akaryaklta 
taksit uygulamaslnl kestiler. Dikkat ediniz hit;:bir kanuni slnlrlama olmamaslna ragmen 
bankacllanmlz hassasiyetimizi payla~ml~lardlr. Dii~iinebiliyor musunuz 2008'de ba~layan 
krize taksitlerle ~i~mi~ kredi kartl borcuyla girseydik ne yapardlk. Boylesine seviyeli ve 
ka~llIkll anlaYI~ t;:Ok kuruma nasip olmaz. Miisaadenizle sadece bu kiit;:iik ornekte degil, 
diijer kararlanmlzda da beraberce iilke it;:in en iyisini aradlijlmlz ve bundan sonra da 
arayacaijlmlz bankalanmlza ve bankacllanmlza te~ekkiir etmek istiyorum. TBS'nin 2015 
Yilina varmadan 1.5 trilyon TL biiyiikliigii, son krizden sonra t;:evre iilkeler araslnda Ylldlzl 
daha da parlayan konumuyla ve diinyaYI bilen t;:all~anlan ile yoluna sagllkll bir ~ekilde devam 
etmesi dileklerimle hepinize saygllanml sunuyor, sabnnlz it;:in te~ekkiir ediyorum. 
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gerektiği halde adım atamamak, bunlar bir bakıma göz göre göre pek çok ülkede sorunun 
büyümesini beraberinde getiriyor. Bu ülkelerde ne oluyor? Bu sefer merkez bankaları 
çaresizlikten, piyasaya şimdiye kadar görülmemiş miktarlarda likidite sürmek zorunda 
kalıyorlar. Bunun metodu da ağırlıklı olarak kamu kağıtlarının, hatta gittikçe uzayan vadede 
kamu kağıtlarının piyasadan toplanması. Bu yapılırken de harıl harıl tabi para basılması. 
Merkez bankalarının, hem Amerika Merkez Bankası için söylüyorum bunu hem Avrupa 
Merkez Bankası: Merkez bankalarının bilançolarının normale dönmesi yıllar hatta yine bazı 
durumlarda on yıllar alabilecek.  

 
Bununla beraber enflasyon riski, gelişmiş ülkelerde ciddi ciddi tartışılır hale geldi. 

Karar alabilen, adım atabilen, o cesareti gösteren ülkelerde merkez bankaları, para 
politikalarında sıkılaştırıcı tedbirleri almaya başladılar. Merkez bankaları, tabi, bu işi aslında 
yapması gereken son kurum. Ağırlıklı olarak görev hükümetlerde, siyasi iradede. Ancak 
dediğim gibi siyasi irade hareket edemeyince, paralize olunca, merkez bankaları ya o ülkeyi 
göz göre göre iflasa bırakacak ya da yardım edecek, iflastan kurtaracak. Merkez bankaları 
sadece şu anda bankalar için bir son borç verici değil pek çok ülkede devletler için de bir son 
borç verici durumuna düşmüştür. Merkez bankası başkanlığı yapanlara şöyle bir bakın, 
hayatları boyunca savundukları ilkelerden, savundukları doğrulardan mesleklerinin son iki üç 
yıllık döneminde büyük tavizler vermeye başladılar. Kendi mesleki hayatlarında ciddi iç 
tutarsızlıklar yaşamaya başladılar. Yine sebep çaresizlik.  

 
Böyle bir dünya konjonktüründe zaten sıkıntıların büyük olduğu, işsizliğin hala pek 

çok ülkede yüksek seyrettiği ve bununla beraber sosyal olayların gittikçe yaygınlaştığı ve 
siyasi krizlerin genişlediği bir dünyada bir de hemen yanı başımızda Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki son gelişmeleri gözlemleye başladık. Bu gelişmeler başta petrol fiyatları olmak 
üzere pek çok kanaldan dünyayı etkiliyor. Bir ölçüde Türkiye’yi de etkiliyor. Böylesine 
karmaşık bir küresel ve bölgesel konjonktürde Türkiye’nin kendi yaptıklarına çok çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Şu anda, yani açık söyleyeyim, hem kamu kesimi için hem de bankalarımız 
için hata marjının son derece küçük olduğu bir dönemdeyiz. Hatalara şu anda açıkçası 
tolerans gösterecek, hataları absorbe edecek küresel ve bölgesel bir konjonktür yok. Çok çok 
dikkatli gitmemiz gerekiyor. Her adımımızı iyice hesaplayıp, kitaplayıp dikkatlice atmamız 
gerekiyor. İşte bu noktada, Türkiye’de hem kamu kesimine hem de özel bankalarımıza büyük 
bir görev ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk düşmekte. Kamunun mutlaka doğru 
politikalar, ihtiyatlı politikalar uygulaması gerekiyor. Her türlü olumsuz senaryoyu dikkate 
alan, olası en kötü senaryolara dahi hazır bir makro ekonomik çerçeve çizmesi gerekiyor 
kamu kesiminin. Yine bankalarımızın, mutlaka genel ekonomik dengeleri gözeten ve sistemin 
bütününü dikkate alan bir çizgi izlemesi gerekiyor. Türkiye’nin şu anda sahip olduğu en 
önemli dayanak noktalarından bir tanesi güçlü bankacılık sektörü. Yüksek sermaye yeterlilik 
rasyosuyla, kaliteli aktifleriyle Türk bankacılık sektörü şu anda tüm dünyada övgüyle anılan, 
başarılarından söz edilen bir sektör. Bunu da bir yandan bizim Türkiye olarak yaptığımız 
doğru düzenleme ve tavizsiz denetleme çerçevesi var. Ama öte yandan da kuşkusuz sizlerin, 
banka yöneticilerimizin basiretli duruşu var. Bu sağlam dayanak noktasını sadece ve sadece 
güçlendirmemiz gerekiyor, asla bir zafiyete, bir zayıflığa izin vermememiz gerekiyor.  

 
Türkiye’nin önemli dayanak noktalarından bir tanesi de; sağlam kamu maliyesi 

yapısı. 2010 yılında kamu borcunu milli gelirine oran olarak düşüren tek ülke Avrupa’da 
Türkiye ve bu düşüşü öyle az bir düşüş değil, yüzde 45,5’ten 41,6’ya düşmüş durumda. Yine 
şöyle bir bütçe açığımıza bakacak olursak, 2009 yılında, 2009 yılının böyle ortalarına 
baktığımızda yüzde 7,4’e doğru giden bir bütçe açığını hemen aldığımız tedbirlerle o yıl için 
yüzde 5,5’e düşürdük. Geçen seneyi yüzde 3,6’yla kapattık, bu sene yüzde 3’ün oldukça 
altında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor şu anda. Ve üstelik bu bir seçim yılında 
gerçekleşiyor. Türkiye bir seçime gidiyor, ama bakıyorsunuz şu anda Mayıs ayının son 
günündeyiz, Nisan sonu rakamları elimizde. Nisan sonu itibariyle bütçe performansı 
öngörülenden de daha iyi bir noktada. Seçime giden bir ülkede beklersiniz ki bütçede biraz 
kaymalar olur, öngörülmeyen harcamalar olur, bakarsınız böyle popülist vergi indirimleri 
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gündeme gelebilir, ama Türkiye’de bunların hiçbirisi olmuyor. Hele hele seçimlere şöyle 
neredeyse 12-13 gün kalan bir dönemde bütün muhalefet partileri kime daha fazla para 
dağıtacağım yarışına girmiş iken, bizim sapasağlam yerimizde durmamız aslında bu basiretli 
tutumun ve asla popülizme yer yok, asla seçim ekonomisine yer yok söylemimizin de aslında 
bir gereği. Çünkü biz sadece önümüzdeki birkaç haftayı değil,  birkaç ayı değil, birkaç yılı 
değil, 2023’ün Türkiye’sini düşünüyoruz. 2023’ün Türkiye’si için bugünden hazırlıklar 
yapıyoruz. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmuş, 2 trilyon dolarlık bir milli 
gelir hacmine ulaşmış, 500 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşmış bir Türkiye hayal 
ediyoruz.  

 
2023 yılı için yine Türkiye’nin bankacılık sektörünün de kendisi için hedefler çizmesi 

son derece önemli. 2 trilyon dolarlık bir ekonomide ne kadar büyüklükte bir aktif olmalı Türk 
bankacılık sektörünün, bununla ilgili de şimdiden bir hesap kitap, analiz ve hedefler koymakta 
ben büyük fayda görüyorum. Sürdürülebilir, makul bir hedef, hayali hedefler değil ya da 
Türkiye’nin genel istikrarını tehlikeye atabilecek hedefler değil, ama makul, Türk bankacılık 
sektörüne yakışan, Türkiye’ye yakışan bir sektör büyüklük hedefi, ki bu hedef açıkça ortaya 
konduğunda bizim kısa vadeli politikalarımıza da daha iyi yön verecektir. Kısa vadeli 
politikalar konusunda hem bankacılarımız için, hem kamu kesimi için daha sakin, daha 
kendinden emin bir duruş da ortaya konacaktır.  

 
Türk bankacılık sektörünün bir yandan dünyayla yarışta geri kalmaması gerekiyor, 

ama öte yandan da sağlam, sıhhatli duruşunu koruması gerekiyor. Çünkü Allah korusun milli 
gelirinin yüzde 300’üne, 400’üne, 500’üne ulaşmış bankacılık sektörü olan ülkelere 
bakıyoruz, o ülkelerde bankacılık sektöründe bir problem çıktığında devlet ben kefilim 
dediğinde de pek bir anlamı kalmıyor artık. Yani toplam ekonomik büyüklüğünün 3 misli, 5 
misli büyüklüğe ulaşmış bankacılık sektörü sarsıldığında o ülkenin devleti çıkıyor diyor ki ben 
kefilim. Senin kefilliğin artık çok anlam taşımıyor. Çünkü büyüklüğün işte 4’te 1’i, 5’te 1’i 
kadar toplam ekonomik büyüklüğün var devlet olarak, dolayısıyla bir bakıma ipin ucu 
tamamen elden kaçabiliyor. Bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor ve emin adımlarla 
geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor. 

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; Türkiye’nin pek çok ülkeden, özellikle bu 

ülkede sıkıntı yaşayan ülkelerden en önemli farklarından bir tanesi de, yani güçlü bankacılık 
sektörü dedik, güçlü kamu maliyesi yapısı dedik ve üçüncü önemli bir konu para politikası 
duruşu. Merkez Bankamızın para politikası hem kriz öncesi dönemde, hem kriz dönemde ve 
şimdi krizden hızla çıktığımız dönemde gerçekten günün gereğini yerine getiren ve değişen 
şartlara hızlı ayak uyduran bir para politikası duruşu oldu. Yani Türkiye eğer hızlı 
toparlandıysa bunun önemli sebeplerinden birisi de Merkez Bankamızın zamanlı ve kararlı 
uygulamaları. Tabi bu konularla ilgili çok farklı görüşler olabilir, farklı yaklaşımlar olabilir. Biz 
açıkça söylüyorum, Merkez Bankamızın attığı adımların hep arkasında olduk. Israrla, inatla 
destekledik, Merkez Bankamıza güç verdik ve bu böyle olmaya da devam edecek.  

 
Merkez bankaları ya da düzenleyici diğer otoriteler, örneğin BDDK dönem dönem 

hiç de popüler olmayan adımlar atmak zorunda kalabilirler. İşte o dönemlerde kendilerini 
yalnız da hissedebilirler. Bağımsız otoriteleri güçlü kılan aynı zamanda siyasi iradenin onların 
arkasında sağlam duruşudur. Yoksa hangi bağımsız otorite olursa olsun, eğer siyaset 
kurumuyla ciddi bir çatışma, bir karşı karşıya gelme söz konusuysa, bu kurumun uzun 
vadede pozisyonunu korumasıyla ilgili zaten soru işaretleri oluşabilir. Kısa vadede bir şey 
olmaz, bağımsızdır, ama uzun vadeli politikaları konusunda şüpheler oluşmaya başlayabilir. 
Dolayısıyla, bizim Hükümet olarak bağımsız kurumlarımıza tam bir destek vermemiz, 
arkalarında sapasağlam duruşumuz onların yaptıkları işte sadece ve sadece daha güçlü, 
daha başarılı kılar. İşte biz biraz da bu bilinçle kurumlarımızı hep destekledik, bundan sonra 
o dönemde de desteklemeye devam edeceğiz.  
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Değerli konuklar, değerli katılımcılar; hem Bankalar Birliği Başkanımız, hem de 
BDDK Başkanımız sektörle ilgili oldukça bilgiler sundu, isabetli bilgiler sundu. Dolayısıyla, 
ben sektörle ilgili çok fazla detaya şu anda artık girmek istemiyorum. Ancak birkaç konu var 
ki bu konulara da değinmekte fayda görüyorum. 

 
Bizim önümüzdeki dönemde önemli gündem maddelerimiz var, önemli reform 

alanlarımız var. Bu reform alanlarından böyle sıralayacak olursak en önemli diyelim ki 5 
tanesi nedir diye. Bunlardan bir tanesi; İstanbul’u bir bölgesel ve uluslararası finans merkezi 
yapmayla ilgili atacağımız adımlar, yapacağımız reformlar. Bununla ilgili seçim sonrası ve 
Meclis açıldıktan sonra uygulamaya girmek üzere bir yasama paketi hazırlığı içerisindeyiz şu 
anda. İstanbul Finans Merkezi adını vereceğimiz bu yasama paketi, İstanbul Finans 
Merkeziyle ilgili yasama paketi içerisinde farklı farklı kanunlarda düzenlemeler ve farklı 
adımlar olacak. Biraz önce Hüseyin Bey’in yaptığı sunuşta, hani gündemdeki konulardan 
tutun da onun da ötesine giden, daha uzun vadeye de bakan bir reform paketini toplu bir 
şekilde Meclis’e sunup, toplu bir şekilde Meclis’te bir anda tartışılıp topluca yasalaşması gibi 
bir niyetimiz var, böyle bir hazırlığımız var. Çünkü bu düzenlemeler parça parça Meclis’te 
görüşüldüğünde konsantrasyon bozulabiliyor. Yani aynı komisyon bankacılıkla ilgili çok 
spesifik bir konuya baktıktan hemen sonra dönüyor diyelim ki tarıma bakıyor, dönüyor 
enerjiye bakıyor. Sonra tekrar bankacılığa döndüğünde aynı tartışmaların, aynı konuların 
tekrar tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Halbuki bu yasalar toplu bir şekilde ve bir paket 
anlayışıyla yapılsa, bu şekilde düzenlense çok daha kolay ve hızlı bir sonuç alabileceğimiz 
ve bir bütünlük içerisinde, o 2023 Türkiye’sinin bankacılık sektörüne, o 2023’te dünyanın en 
büyük 10 finans merkezi içinde yer alacak, İstanbul’un finans piyasasını bir bakıma 
düzenleme imkanımız böylece olacak. Bu bizim yaptığımız önemli hazırlıklardan bir tanesi. 

 
Yine önümüzdeki dönemde bir başka önemli reform alanımız; Türkiye’nin yatırım 

ortamını iyileştirmeyle ilgili adımlar. Daha genel bir çerçevede, sadece bankacılık değil, yerel 
sektör kuruluşları için de yatırım ortamını iyileştirmek için atacağımız adımlar. Türkiye hızla 
yatırımlara devam etmesi gerekiyor, hızla doğrudan sermaye girişini sağlamaya devam 
etmesi gerekiyor ve yükselen oranlarda bunu sağlaması gerekiyor. Bunun için de mutlaka 
yatırımcılarla daha dost, yatırımcılara daha kucak açan, onların işlerini kolaylaştıran bir 
düzenleme çerçevesi gerekiyor. Merkezi Hükümetten yerel yönetimlere kadar her alanda 
iyileştirmeye ihtiyaç olan konularımız var ve bu da yine önemli gündem maddelerimizden bir 
tanesi. 

 
Bir başka önemli reform alanımız; işgücü piyasası, istihdam. Krizin en derin olduğu 

dönemde, Türkiye’nin en şiddetli hissettiği dönemde, 2009’un böyle 1. çeyreğin sonuna 
doğru Türkiye’deki işsizlik oranı aylık bazda mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 16’ya kadar 
çıkmıştı. En son açıklanan Ocak, Şubat, Mart verisi, ki biz ona Şubat rakamları diyoruz, 
işsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 10,1’e düşmüş durumda şu anda. Tabi bu 
oldukça hızlı bir toparlanma. Sadece son 12 aylık dönemde, yani verilerin yayınlandığı son 
12 aylık dönemde 1 milyon 535 bin kişi daha işgücüne Türkiye’de katılmış durumda. Burada 
hem sanayi sektörümüz önemli, hem de hizmetler sektörümüz önemli. Hizmetler sektöründe 
de çok ciddi bir istihdam artık Türkiye’de oluşuyor. Zaten çalışanlara baktığımızda sanayi 
sektöründe 2 misli çalışan hizmet sektöründe. Ancak sorunlarımız var, bu yüzde 10.1’e kadar 
inmiş işsizliği o hedeflediğimiz yüzde 5’e, 2023 hedefi biliyorsunuz yüzde 5’e indirebilmek için 
sadece hızlı büyüme yetmeyecek. İşgücü piyasasıyla ilgili yapısal reformlara yoğun ağırlık 
vermemiz gerekiyor.  

 
Eğitim politikalarımızla modern ekonomik yapımızın daha güzel bir uyum sağlaması 

için adımlar atmamız gerekiyor. OECD ülkeleri içerisinde, ki geçen hafta yayınlanan OECD 
raporunda da durum tekrar tescil edildi, en katı piyasa Türkiye’de. Bir yandan işsizliğin çok 
olduğu, ama bir yandan da çalışanların en uzun saatler çalıştığı ülke yine Türkiye. Hani 
işverenler yeni adam alma yerine, mevcudu daha uzun saatler çalıştırmayı tercih ediyor. 
Bunun en önemli sebebi; katılıklar. İşte bu konularda ileri adımlar atmamız gerekiyor. Zaten 
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Birliğine devrettik. Fakat buradaki işin püf noktas, sadece negatif kredi geçmişi değil, artk 
insanlarn ve şirketlerin pozitif kredi geçmişinin de tutulacak oluşu. Şimdi biz gittiğimiz her 
yerde bize diyorlar ki, Sayn Bakanm bir sicil aff. 2 defa yapld bu sicil aff. Merkez 
Bankasnn kaytlarndan bunlar silmek. Fakat bunun ne kadar etkin olmayan bir yaklaşm 
olduğunu, ne kadar aslnda boşa kürek çekme olduğunu da bu iki uygulamada da gördük. 
Piyasann gerçekleriyle hiç de uyuşmayan bir yaklaşm. Nihayet kredi vermek, kredi almak, 
kredi verenle alan arasnda ve gönüllülükle oluşan bir iş. Yani biz kimseye zorla şuna kredi 
ver diyecek durumumuz yok. O sicil aff olduğunda bütün o hafzalar Merkez Bankasnda 
değil, bütün bankalarmzda bir işin hafzas var. Şimdi onlarn hepsini birden silmek mümkün 
değil. Dolaysyla, bunu ancak negatif ve pozitif sicili bir arada tutarak uygulamak çok çok 
önemli. Ve diyelim ki, bir vatandaşmz ömrü boyunca 1000 tane çek yazdysa ve bunun 
sadece 2’si döndüyse, 998 tanesini ödediyse şu anda bu bizim sicil kaytlarnda görünmüyor. 
Sadece 2 tane dönen görünüyor, kara listede adam. Halbuki dönen çeki sadece binde 2. 998 
tanesini ödemiş. İşte bu ödediği ve ödemediği, yani pozitif ve negatif kredi sicilini komple 
Bankalar Birliği tarafndan tutuluyor oluşu, tutulacak oluşu ve bunun kreditörlerle borçlunun 
isteği üzerine paylaşacak oluşu da Türk bankaclk sisteminde ve Türk kredi sisteminde 
diyelim genel anlamyla gerçekten reform niteliğinde bir adm. Bunun kararlarn biz tabi 1 yl 
önce aslnda vermiştik, ama uygulamas ancak yasal düzenlemesi ve Bankalar Birliğinin 
hazrlklar şu anda devam ediyor. İnşallah Türkiye’ye bu çok çok faydal bir uygulama olacak 
diye düşünüyoruz.  

 
Bir başka önemli konu; bankaclk sektörümüzün imaj. Şimdi bu değerli arkadaşlar, 

ağrlkl olarak sizlerin elinde. Yani adm atarken, karar verirken mutlaka müşteriyle olan uzun 
vadeli ilişkiyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani sadece bu ay, bu yl müşteriden iyi 
para kazanaym da, ondan sonra ne olursa olsun dememek gerekiyor. Uzun vadeli güven 
ilişkisini müşteriyle ve vatandaşlarmzla geliştirmek gerekiyor. İşte bu noktada faizler zaten 
piyasa şartlar ya da düzenleme çerçevesi neyse üç aşağ beş yukar oralarda oluşuyor. 
Ancak bunun dşnda alnan ücretlerde de mutlaka makul rakamlar uygulamak gerekiyor. Bir 
ilk aşama olarak şimdi BDDK bu ücretleri kendi internet sitesinde mukayeseli bir şekilde 
yaynlamaya başlyor. Bu vatandaşmz sadece bilgilendirmek içindir, vatandaşmz 
mukayese etsin, ona göre banka tercihini yapsn diye. Ama öyle durumlar oluyor ki baz 
müşteriler bankaya şöyle ya da böyle bağlanmş oluyor. Yani pazarlama terminolojisinde ele 
düşmüş, avuca düşmüş müşteri kavram. İşte onlara da insafl olmak gerekiyor, ölçülü, makul 
hareket etmek gerekiyor. Nasl olsa bana mahkum, dolaysyla şu ücreti alaym, bu ücreti 
alaym yaklaşm uzun vadede ilişkileri bozuyor, imaj da zedeleyebiliyor. Onun için makul 
gitmekte fayda var ama, öte yandan şunu da biliyoruz ki bankaclk sektörümüzün bilanço 
yaps da önemli. Yani faizlerin düşmesiyle beraber faiz gelirleriyle faiz dş gelirleri 
mukayese ettiğimiz zaman, toplam kârllk, sermaye ve shhatli bilançolar da önemli, bunu da 
biliyoruz. Zaten eğer bugüne kadar bu işin üzerine çok da fazla gitmediysek açkças sadece 
söylemlerle ve bir bakma uyarlarla yön vermeye çalştysak biraz da sebebi bu. Yani bir 
yandan bankalarmzn sermayesini ve kârllğn da düşünmek zorundayz. Ama aradaki 
dengeyi en iyi yine sizler kuracaksnzdr diye tahmin ediyorum. Çünkü bu iş sizlerin mesleği, 
hani yllardr, on yllardr, belki şimdi salonda 30 yldr, aşkn zamandr bankaclk 
yapanlarmz var. Dolaysyla, işte o hassas dengeyi tutturup, müşteriyi üzmeden, krmadan 
onun uzun vadede gönlünü kazanacak bir denge, ama öte yandan da tabi bilançolar 
sağlamlğn korumak. Bunu sağladğmz zaman ümit ediyorum ki bununla ilgili şikayetler ve 
imajla ilgili sorunlar da çözüm yoluna gidecektir.  

 
Şimdi benim son değinmek istediğim nokta, aslnda ilk açlşta bahsettiğim konularla 

alakal, ki biliyorsunuz küresel düzenlemede, bankaclk sektörüyle ilgili küresel düzenlemede 
Türkiye bir G-20 üyesi olarak çok aktif olarak her şeyin içinde. G-20’de öngörülen, G-20 
çerçevesinde oluşturulan çok farkl yaplar var, işte Finansal İstikrar Kurulu gibi. Ve bütün 
buralarda bizim yerine göre Merkez Bankamz, yerine göre BDDK, yerine göre SPK etkin, 
aktif bir şekilde işin içinde. Yani küresel anlamda ne düzenleme yaplacaksa, yaplyorsa 
Türkiye sonuna kadar o işin içinde ve Türkiye’nin oluru, onay olmadan da karar alnamyor 

üçüncü bir reform paketi, yasama paketimizde işte bu istihdam alanında olacak. İstanbul 
Finans Merkezi bir paket, yatırım ortamının iyileştirilmesi bir diğer paket, üçüncüsü de 
istihdam paketi. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Ve dediğim gibi, seçimlerden 
hemen sonra ve Meclis açıldıktan sonra yasama sürecine sokacak şekilde bu çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Tabi şu anda seçim ortamında sosyal taraflarla bu işin istişaresi çok sıhhatli 
olmaya biliyor. Maalesef bazı sivil toplum kuruluşlarımızda, bazı gönüllü oluşumlarımızda 
ideolojiler ağır basabiliyor seçim ortamında. Dolayısıyla, bu seçimler bittikten sonra herkes 
şöyle normale döndükten sonra, o ideolojik eğilimlerin etkisindeki sivil toplum kuruluşlarımız 
tekrar şöyle akıllarını başlarına topladıktan sonra onlarla da tabi bunların istişarelerini bu yaz 
aylarında rahatlıkla yapıp, mümkün olduğu kadar bir mutabakat zemini oluşturup, ondan 
sonra bu adımları atmayı düşünüyoruz. Şimdi bizim bu alanlar tabi Türkiye’nin önünü açacak, 
Türkiye’nin gerçekten dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisini olmasını istiyorsak o hedefe 
götürecek olan adımlar, biz bunları böyle görüyoruz açıkçası.  

 
Bankacılıkla ilgili biraz daha şöyle bir detaylara, ki kısa kısa bahsedildi bunlardan 

ama, benim önem verdiğim birkaç detaya değineceğim burada müsaade ederseniz. 
Bunlardan bir tanesi; kamu ile bankacılık sektörünün ilişkisi özellikle finansman açısından. 
Şimdi Türkiye’de kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının aşağıya doğru çekilmesi her sene her 
sene azalması aslında bizim bankacılık sektörümüzü normalleştiren belki de en önemli 
faktörlerden bir tanesi. Yani bankalar ağırlıklı olarak mevduat ya da diğer kaynakları 
kamunun finansmanında kullanırken, şimdi artık Hazine her sene her sene daha az 
borçlanmaya ihtiyacım var dediği için, bu kaynaklar asıl gitmesi gereken yerlere 
yönlendirilebiliyor. Ve bu kaynaklara açıkça söyleyeyim özel sektör çok daha verimli 
kullanıyor, çok daha etkin kullanıyor, çok daha üretken alanlara yöneliyor bu kaynaklar. 
Kamu kesiminin borçlanma gereğinin yüksek olması demek, işte bütçe dengesinin bozuk 
olması, gelirden daha fazla harcama ihtiyacı ve bu harcamaların da muhtemelen çok da 
isabetli olmaması demek. Oysa, harcama kamu kesiminden özel sektöre doğru kaydıkça, 
özel sektör banka finansmanıyla bunu gerçekleştikçe genel dengeler açısından da son 
derece olumlu sonuçları görüyoruz ve Türkiye’nin ekonomik büyümesi, daha çok katma 
değer üretmesi buralardan geçiyor.  

 
Bir başka konu, esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili Bankalar Birliğinin şu anda yaptığı 

çalışma ve protokol çalışması. Biz bunun taslağını detaylı olarak inceledik Hükümet olarak, 
bazı görüşlerimiz de oldu. Ama sonuçta baktığımızda oldukça dengeli bir yaklaşım, hem 
bankalar açısından, hem de borçlu esnafımız açısından oldukça dengeli bir yaklaşım orada 
görünüyor. Bu protokollerin imzası tamamlanıp uygulama başladıktan sonra ben arzu 
ediyorum ki hem mümkün oldukça çok bankamız bu sistem içerisinde yerini alsın, hem de 
mümkün oldukça çok sayıda esnafımız yine bu yapılandırma için başvursun. Şartlar fena 
değil, yani oldukça hani o temerrüt faizlerini falan normale dönüyor, taksitlendirme 
opsiyonları var, ki yanılmıyorsam 100 bin liranın altında olan tüm esnaf ve sanatkârı 
kapsayacak bir düzenleme bu. Hem bankalarımız için yani fazla masrafa girmeden, çok da 
uğraşmadan tahsilatın biraz daha hızlanması ve kolaylaşmasını da beraberinde getirecektir, 
hem de esnafımız için önemli bir rahatlama da meydana getirecektir. Aslında biz bunu bu 
yeniden yapılandırma, yasamızın içerisine koymayı da bir ara düşündük. Daha sonra Ekrem 
Bey’le de, Bankalar Birliği Genel Sekreterimizle de bir değerlendirmemiz oldu. Hani yasayla 
mı yapalım, yoksa gönüllükle mi? Tabi bu işin doğal, tercih edileni gönüllülükte, 
bankalarımızın kendi kendine bu işi yapabiliyor olması. Yani her defasında yasayla bizim yok 
kredi kartları, yok esnaf borçları bunları yapılandırmamız çok da arzu ettiğimiz durum değil. 
Fakat, bankalarımız arasında mutabakatta bazen güçlük oluyor. Örneğin, 2009’da yaptığımız 
kredi kartıyla ilgili yeniden yapılandırmada bankalarımızın sistemin parametreleri konusunda 
böyle bir mutabakatı oluşamadı. En sonunda bize gelen, ya dediler biz çok şey yapamadık 
kendi aramızda, fazla bir zemin bulamadık, ama siz makul bir çerçeve ortaya koyarsanız, bu 
çerçeveye de herkes uyacaktır dediler ve onun için biz bir yasal düzenleme yapmak zorunda 
kaldık. Keşke o da böyle gönüllülükle olsaydı. Ama iyi de işledi, o kredi kartı yeniden 
yapılandırmadan çok sayıda genel müdürümüz bana ayrı ayrı zamanlarda ya bu çok iyi oldu, 
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hem iyi tahsilat yaptık, hem iyi bir bilanço temizliği oldu, öte yandan da vatandaşlarımız ciddi 
ölçüde rahatladı. Yılların biriktirdiği problemlerin bir bakıma kolay bir şekilde çözümüne 
yardımcı oldu. Bu esnaf ve sanatkârlarla ilgili bu uygulamayı biz destekliyoruz ve umarız ki 
yoğun bir katılımla iyi sonuçlar verir.  

 
Bir başka önemli değinmek istediğim konu; bu risk merkeziyle ilgili konu. Bu tabi çok 

önemli bir adım, tarihi bir adım. Bunu biz 6111 Sayılı Yasayla Merkez Bankasından Bankalar 
Birliğine devrettik. Fakat buradaki işin püf noktası, sadece negatif kredi geçmişi değil, artık 
insanların ve şirketlerin pozitif kredi geçmişinin de tutulacak oluşu. Şimdi biz gittiğimiz her 
yerde bize diyorlar ki, Sayın Bakanım bir sicil affı. 2 defa yapıldı bu sicil affı. Merkez 
Bankasının kayıtlarından bunları silmek. Fakat bunun ne kadar etkin olmayan bir yaklaşım 
olduğunu, ne kadar aslında boşa kürek çekme olduğunu da bu iki uygulamada da gördük. 
Piyasanın gerçekleriyle hiç de uyuşmayan bir yaklaşım. Nihayet kredi vermek, kredi almak, 
kredi verenle alan arasında ve gönüllülükle oluşan bir iş. Yani biz kimseye zorla şuna kredi 
ver diyecek durumumuz yok. O sicil affı olduğunda bütün o hafızalar Merkez Bankasında 
değil, bütün bankalarımızda bir işin hafızası var. Şimdi onların hepsini birden silmek mümkün 
değil. Dolayısıyla, bunu ancak negatif ve pozitif sicili bir arada tutarak uygulamak çok çok 
önemli. Ve diyelim ki, bir vatandaşımız ömrü boyunca 1000 tane çek yazdıysa ve bunun 
sadece 2’si döndüyse, 998 tanesini ödediyse şu anda bu bizim sicil kayıtlarında görünmüyor. 
Sadece 2 tane dönen görünüyor, kara listede adam. Halbuki dönen çeki sadece binde 2. 998 
tanesini ödemiş. İşte bu ödediği ve ödemediği, yani pozitif ve negatif kredi sicilini komple 
Bankalar Birliği tarafından tutuluyor oluşu, tutulacak oluşu ve bunun kreditörlerle borçlunun 
isteği üzerine paylaşacak oluşu da Türk bankacılık sisteminde ve Türk kredi sisteminde 
diyelim genel anlamıyla gerçekten reform niteliğinde bir adım. Bunun kararlarını biz tabi 1 yıl 
önce aslında vermiştik, ama uygulaması ancak yasal düzenlemesi ve Bankalar Birliğinin 
hazırlıkları şu anda devam ediyor. İnşallah Türkiye’ye bu çok çok faydalı bir uygulama olacak 
diye düşünüyoruz.  

 
Bir başka önemli konu; bankacılık sektörümüzün imajı. Şimdi bu değerli arkadaşlar, 

ağırlıklı olarak sizlerin elinde. Yani adım atarken, karar verirken mutlaka müşteriyle olan uzun 
vadeli ilişkiyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani sadece bu ay, bu yıl müşteriden iyi 
para kazanayım da, ondan sonra ne olursa olsun dememek gerekiyor. Uzun vadeli güven 
ilişkisini müşteriyle ve vatandaşlarımızla geliştirmek gerekiyor. İşte bu noktada faizler zaten 
piyasa şartları ya da düzenleme çerçevesi neyse üç aşağı beş yukarı oralarda oluşuyor. 
Ancak bunun dışında alınan ücretlerde de mutlaka makul rakamlar uygulamak gerekiyor. Bir 
ilk aşama olarak şimdi BDDK bu ücretleri kendi internet sitesinde mukayeseli bir şekilde 
yayınlamaya başlıyor. Bu vatandaşımızı sadece bilgilendirmek içindir, vatandaşımız 
mukayese etsin, ona göre banka tercihini yapsın diye. Ama öyle durumlar oluyor ki bazı 
müşteriler bankaya şöyle ya da böyle bağlanmış oluyor. Yani pazarlama terminolojisinde ele 
düşmüş, avuca düşmüş müşteri kavramı. İşte onlara da insaflı olmak gerekiyor, ölçülü, makul 
hareket etmek gerekiyor. Nasıl olsa bana mahkum, dolayısıyla şu ücreti alayım, bu ücreti 
alayım yaklaşımı uzun vadede ilişkileri bozuyor, imajı da zedeleyebiliyor. Onun için makul 
gitmekte fayda var ama, öte yandan şunu da biliyoruz ki bankacılık sektörümüzün bilanço 
yapısı da önemli. Yani faizlerin düşmesiyle beraber faiz gelirleriyle faiz dışı gelirleri 
mukayese ettiğimiz zaman, toplam kârlılık, sermaye ve sıhhatli bilançolar da önemli, bunu da 
biliyoruz. Zaten eğer bugüne kadar bu işin üzerine çok da fazla gitmediysek açıkçası sadece 
söylemlerle ve bir bakıma uyarılarla yön vermeye çalıştıysak biraz da sebebi bu. Yani bir 
yandan bankalarımızın sermayesini ve kârlılığını da düşünmek zorundayız. Ama aradaki 
dengeyi en iyi yine sizler kuracaksınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu iş sizlerin mesleği, 
hani yıllardır, on yıllardır, belki şimdi salonda 30 yıldır, aşkın zamandır bankacılık 
yapanlarımız var. Dolayısıyla, işte o hassas dengeyi tutturup, müşteriyi üzmeden, kırmadan 
onun uzun vadede gönlünü kazanacak bir denge, ama öte yandan da tabi bilançoları 
sağlamlığını korumak. Bunu sağladığımız zaman ümit ediyorum ki bununla ilgili şikayetler ve 
imajla ilgili sorunlar da çözüm yoluna gidecektir.  
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Şimdi benim son değinmek istediğim nokta, aslında ilk açılışta bahsettiğim konularla 
alakalı, ki biliyorsunuz küresel düzenlemede, bankacılık sektörüyle ilgili küresel düzenlemede 
Türkiye bir G-20 üyesi olarak çok aktif olarak her şeyin içinde. G-20’de öngörülen, G-20 
çerçevesinde oluşturulan çok farklı yapılar var, işte Finansal İstikrar Kurulu gibi. Ve bütün 
buralarda bizim yerine göre Merkez Bankamız, yerine göre BDDK, yerine göre SPK etkin, 
aktif bir şekilde işin içinde. Yani küresel anlamda ne düzenleme yapılacaksa, yapılıyorsa 
Türkiye sonuna kadar o işin içinde ve Türkiye’nin oluru, onayı olmadan da karar alınamıyor 
G-20’de biliyorsunuz. Çünkü G-20 tüm ülkelerin konsensüsüyle karar veren bir mekanizma. 
İşte bu noktada da bizim hem küresel düzenlemeler konusunda gerçekten söylediğimizin çok 
ağırlığı oluyor, çünkü G-20 masası etrafında son krizde bankacılık sektörü etkilenmeyen, 
sağlam olan belki birkaç tane ülke var, bir tanesi de işte Türkiye. Dolayısıyla, bizim 
söylediklerimizin önemli bir ağırlığı oluyor ve düzenlemelere yön veriyoruz. Öte yandan ne 
yaparsak yapalım şu andaki mevcut sorunların çözümü tabi ayrı bir konu. Düzenleme ileriye 
doğru problemler tekrar etmesin, yaşadıklarımızı tekrar yaşamayalım, hatalardan ders 
çıkaralım diye bu düzenlemeler yapılıyor.  

 
Bir de kucağımızda sorunlar var, örneğin bu Yunanistan sorunu. Şimdi bugünlerde 

özellikle dünya gündemine de sık sık geldiği için ben buradan ifade etmek istiyorum. Yani 
Yunanistan’ın iflasına, temerrüde düşmesine kesinlikle izin verilmemeli. Bunun herkes için 
öngörülemeyen sonuçları olacaktır. Yani Avrupa Birliği’ne üye bir ülkenin borcunu 
ödeyemeyecek duruma düşmesinin sonuçları gerçekten çok vahim olabilir.  Şu anda Avrupa 
Birliği ile IMF ortak bir programla ve ortak bir finansmanla Yunanistan, İrlanda, Portekiz gibi 
ülkelerin problemlerine çözüm üretmeye çalışıyorlar. İlave finansman sağlayarak ve bu 
ülkelerin mümkün olduğunca piyasadan borçlanma zorunda kalmasınlar diye bu yapılıyor. 
İşte piyasa borcu da kademe kademe kademe IMF-AB borcuna dönüyor. İşte bu noktada 
mutlaka gerekiyorsa ilave finansman sağlanmalı. Çünkü ilave finansmanda rakamın bellidir, 
30 milyardır, 40 milyardır 50 milyardır. Ama temerrüde düştükten sonra Almanya’ya, 
Fransa’ya ne maliyet getireceğinin ölçülebileceğini ben çok zannetmiyorum. Yani o ülkelerde 
kaç tane bankayı nasıl etkileyecek, bu bankaların bilançosuna ne kadar zarar verecek. 
Mesela o bankaları tekrar yeniden sermayelendirmek için Alman Devleti, Fransız Devleti 
neler yapmak zorunda kalacak. Ya da sadece sinyal etkisi, demek ki Avrupa Birliği’ne üye bir 
ülke de batabiliyormuş. Bunun sinyal etkisi, şu anda nasıl olsa kurtarılır, nasıl olsa yardım 
edilir diye bir bakıma piyasaların hesabını kitabını yaptığı çok sayıda ülkeyle ilgili 
değerlendirmelerinin de tekrar bir revize edilmesine sebep olacaktır. Yani risk algılaması çok 
ciddi şekilde yükselecektir. Tabi bunun yardım eden ülkeler açısından siyasi zorlukları var, 
bunun da farkındayız, kolay değil bugünkü Alman Parlamentosundan Yunanistan’a bir destek 
paketi daha çıkartmak. Ama işte siyasi liderlik burada gerekiyor. Yani Alman Hükümetinin 
kendi parlamenterlerini ikna etmesi gerekiyor. Madem Hükümet, madem iktidarda bir 
koalisyon Hükümeti var, koalisyon Hükümetinin dönüp kendi parlamenterlerine bunun 
zararlarını anlatması gerekiyor. Ve ilk 110 milyar euroluk pakette Avrupa Merkez Bankası ve 
IMF Başkanı’ndan yardım istediler. İkisi geldi Alman Parlamentosuna tek tek izah ettiler, grup 
grup toplantılar yaptılar ve ikna ettiler. Aslında argümanlar hiç de farklı değil, hala aynı 
argümanlar geçerli. Tabi Yunanistan’ın da adımlar atması gerekiyor. Yani bir yandan yapısal 
reformlarını devam ettirmesi gerekiyor, bütçe tedbirlerini kararlılıkla uygulaması gerekiyor, 
ama öte yandan da özelleştirmelerine hız vermesi gerekiyor. Özelleştirecek varlıkların değeri 
de aslında Yunanistan’ın genel istikrarıyla çok alakalı. Yani sallantılı olan bir ülkenin 
varlıklarının değeriyle, hani artık tamam bu ülkede bir problem yaşanmayacak güveni 
oluştuktan sonraki değerler çok farklı. Yani özelleştirilecek kuruluşları alt alta yazıp da bir 
değer hesabı yaptığınızda, işte bir kötü senaryodaki değerle iyi senaryodaki değeri çok çok 
farklı olacaktır. Yani en basitinden gayrimenkul dahi olsa, yani hepiniz biliyorsunuz çok çok 
farklı olacaktır. Dolayısıyla önce o güveni oluşturup, ondan sonra özelleştirme konusunda 
bazı taleplerde bulunmanın biz daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir 
ihtimalin, bir temerrüt, iflas seçeneğinin kesinlikle gündemde olmaması gerektiğini 
düşünüyoruz.  
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Dediğim gibi iş dönüyor dolaşıyor, yükün, sorumluluğun önemli bir kısmının 
hükümette olduğunu görüyoruz. O ülkenin hükümeti güçlü mü değil mi, dediğini yapabiliyor 
mu yapamıyor mu, korkuyor mu korkmuyor mu, adım atabiliyor mu atamıyor mu. Ve 
Türkiye’yi diğer bütün ülkelerden ayıran en önemli faktör, yani baştan işte saydım, sağlam 
bankacılık, sağlam kamu maliyesi, Merkez Bankasının zamanında ve doğru adımları bunların 
hepsi tamam, ama bütün bunların üstünde ve ötesinde gerektiğinde korkmadan doğru 
adımlara atacak ve gerektiğinde zor kararlar almaktan kaçınmayacak bir siyasi irade. 
Dönüyor dolaşıyor iş buna dayanıyor. Ve Türkiye diğer ülkelerden ayrıştıysa, farklıysa, 
Türkiye yüksek bir büyüme hızını yakaladıysa, Türkiye’de tüketici güven endeksi, üretici 
güven endeksi çok yüksek noktalardaysa, Türkiye’de bankacılık sektörü geleceğe güvenip 
kredi hacmi açısından çok hızlı bir genişleme içerisine rahatlıkla girebildiyse, korkmadıysa 
işte bütün bunların arkasındaki o varsayım var, nasıl olsa gerektiğinde gereği yapılır. Ve bu 
da boşuna oluşmuyor. Tabi 8,5 yıldır kararlı bir duruş, kararlı bir uygulamanın sonucu. Yani 
8,5 yılda neler neler gördük, inişler çıkışlar oldu, iyi günler oldu kötü günler oldu, dünyada 
sıkıntıların olduğu dönemler oldu. Kendi içimizde çok ciddi sorunlar yaşadığımız dönemler 
oldu, işte 2007’de bir e-muhtıra vakası yaşadık. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili çok enteresan 
kararlar çıkabildi yargımızdan. Yani dünyada hiçbir sağlam hukukçunun olur, uygundur 
görüşü veremeyeceği kararlar alınd  bu ülkede. Yine 2008 yılında bir parti kapatma davası 
yaşadık. Ama bütün bunlar çok şükür artık gerimizde kaldı, arkada kaldı ve son 12 Eylül’deki 
Anayasa değişikliğiyle beraber de artık Türkiye’de benzer olayların yaşanmaması bir bakıma 
önemli ölçüde garanti altına alındı. Ve ne oldu? Baktılar ki eski metotlar işe yaramıyor, işte 
asker korkusu, darbe korkusu, rejim ve ideoloji tartışmaları üzerinden seçim kazanılamıyor 
Türkiye’de, üstelik halkın yüzde 58’i güçlü bir şekilde kardeşim, o tartışmalar artık Türkiye’de 
bitti, biz inanmıyoruz, satın almıyoruz dedi bunu halk. Ondan sonra döndük dolaştık bu seçim 
kampanyasında artık partiler daha önce de dediğim gibi kim daha çok para dağıtacağız 
yarışına girdi. Bir bakıma şu açıdan olumlu: Yani bir rejim tartışması, işte darbe iyi midir kötü 
müdür tartışmalarını artık geride bırakmış bir Türkiye var. Ama maalesef ortaya atılan 
projelerle, ortaya atılan söylemlerle adeta 1990’ların, hatta daha önceye dönelim 1970’lerin o 
yanlış ekonomi politikalarını çağrıştıran söylemler var. Şimdi halk buna da bir ayar verecektir 
mutlaka, onun da bir düzeltilmesi yapılacaktır. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki seçim 
dönemlerinde böyle partiler, ayağı yere basan, gerçekçi, sağlam politikalar uygularlar.  

 
Örneğin çıkıyor bugün bir siyasi parti genel başkanı diyor ki, ben Merkez 

Bankası’ndaki o dövizi dağıtacağım vatandaşa. Şimdi işte salonda gülüşmeler var, çünkü 
sizler de işi bilen kişilersiniz. Şimdi Merkez Bankası o dövizi nasıl biriktirmiş? Türk Lirasını 
vermiş döviz almış. Ve bu döviz tekrar bir şekilde hani piyasanın ihtiyacıysa, verilecekse Türk 
Lirasını alıp karşılığında döviz verecektir. Sen Türk Lirasını vermişsin o piyasada duruyor, bir 
de eldeki dövizi dağıtıyoruz. Bu tamamen karşılıksız para basma. Bir sürü projeler 
açıklanıyor, ben diyorum ki ya bu kadar proje hazırlayan ekipler varsa, bir de kaynak ekibi 
oluşsa keşke. Bunun kaynağını da şuradan şuradan sağlayacağız, şu metotlarla bunun 
kaynağını oluşturacağız, böyle bir çalışma yok. Yani bir bakıma 12 Eylül referandumuyla 
Türkiye’de bir dönem kapandı. Ama seçim ortamının belki de paniğiyle ekonomi 
politikalarında ya da ortaya atılan projelerde, söylemlerde o 90’ların, 70’lerin popülist, 
enflasyon üreten, kaynak hesabı yapılmayan, bütçe açığını artıracak, Merkez Bankası’na bir 
bakıma ciddi külfetler getirecek söylemler şu anda tartışılıyor, konuşuluyor. Eskiye göre bir 
miktar iyi diyoruz ama, tabi çok çok bu işin düzelmesi gerekiyor, kalitenin çok yükselmesi 
gerekiyor.  

 
Çünkü bir ülkede demokrasinin kalitesi sadece düzenlemeyle olmuyor. O ülkedeki 

siyasi partilerin ortaya koydukları fikirlerin, yaklaşımların, projelerin de kalitesi önemli. Yani 
biz sadece iktidar Partisi olarak, hani böyle ayağı yere basan yaklaşımlar yapmaktan 
yoruluyoruz doğrusu. Yani her konuda basiretli, dikkatli ve günün gereği neyse onu 
korkmadan uyguluyoruz. Ama öte taraftan da böyle çok farklı farklı tartışmalar, farklı farklı 
konular gündeme geliyor. Bu da bir ders olur diye ümit ediyoruz, ki bundan sonraki seçim 
dönemlerinde artık sadece alternatif proje üretme değil, sadece laf değil, ayağı yere basan, 

ı
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somut, kaynağı, hesabı kitabı iyi yapılmış ve bir bütünlük iç tutarlılık içeren projelerle diğer 
partiler de gündeme gelir, karşımıza gelir, bizim arzumuz, umudumuz bu. Ancak bu Türk 
demokrasisini ilerletecektir, bu Türkiye’nin dışarıdan da daha çok saygı gören bir ülke 
olmasını beraberinde getirecektir. Kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum yaklaşımını 
artık Türkiye’de inanın hiç kimse görmek istemiyor. Onu biz artık tarihe gömelim diyoruz, o 
anlayışın artık eski dönemlerin yanlış yaklaşımları olarak tarihin bir döneminde kalsın. 
Türkiye hep geleceğe güvenle bakan, gerçekçi politikalar uygulayan ve gelişmiş 
demokrasilerde nasıl gerçekler üzerinde siyaset yapılıyorsa, Türkiye’de de gerçekler 
üzerinde siyaset yapılamasını arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Ben tekrar Bankalar Birliğimize 
teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum ve 54. Olağan Genel Kurulu’nun da hayırlı olmasını 
diliyorum. Sağ olun.  
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Özet 

Kredilerin finansal piyasalarda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilinse de kredilerin geri 
dönmeme riski de kaçnlmaz bir durumdur. Belirli bir getiri karşlğnda risk alan yatrmclar, 
kendilerini bu riskten korumak amacyla bu risklere karş zamannda önlem almak istemektedirler.  Bu 
amaçla yatrmclar, ortaya çktğ zamandan bu yana piyasas ciddi bir şekilde artan ve yatrmclarn 
belirli bir ödeme karşlğnda riski karş tarafa aktardğ kredi türev ürünlere yönelmektedir.  
 
Bu çalşmada piyasalarda en çok işlem gören kredi türev ürün olan kredi temerrüt swaplarnn prim 
tutarnn hesaplanmas olarak adlandrlan fiyatlamasnda kullanlan modeller ayrntl bir şekilde 
incelenmiştir. Çalşmada kredi temerrüt swaplarnn fiyatlamasn etkileyen finansal göstergeler 
belirlenerek, prim tutarn hesaplayan bir model bulunmaya çalşlmştr. Bu amaçla OECD ülkeleri için 
finansal göstergeler için regresyon ve panel veri analizleri uygulanarak iki farkl model kurulmuştur. 
Analizde 01/10/2008-15/12/2010 dönemini kapsayan günlük veriler kullanlmştr. Elde edilen analiz 
sonuçlarna göre kredi temerrüt swap spreadlerini etkileyen değişkenlerin yönü ve düzeyi belirlenerek 
sonuçlara ilişkin yorumlar yaplmştr. 
 
Anahtar Kelimeler: Kredi temerrüt swap, cds, kredi türevleri, kredi riski, fiyatlama.  

1. Giriş 
 

Kredi riski, kredi müşterisinin yaplan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü 
ksmen veya tamamen zamannda yerine getirememesinden veya kredi değerliliğindeki 
azalmadan dolay bankann maruz kalabileceği zarar olaslğ olarak ifade edilir. Kredi riski, 
aktiflerinin büyük çoğunluğu kredilerden oluşan bankalar başta olmak üzere tüm finansal 
kuruluşlar için büyük önem taşmaktadr. 
 

Kredi riskinin artmas ile risk yönetimi önem kazanmş ve riskin karş tarafa 
aktarlmas amacyla kredi türev ürünleri kullanlmaya başlanmştr. Piyasalarda ilk olarak 
1996 ylnda işlem gören kredi türev piyasalar, kredi riskinin artş göstermesiyle günümüzde 
daha da önemli bir duruma gelmiştir. 
 

Kredi türevleri, krediden bağmsz olarak kredi riskinin üçüncü tarafa farkl getiri ve 
risk oranlar üzerinden aktarlmasna ve borçlunun kendisini temerrüt riskine karş koruyarak 
riskin karş tarafa aktarlmasna olanak sağlayan araçlardr (Altntaş, 2009). Riskin transfer 
edilmesini sağlayan kredi türev ürünleri arasnda kredi temerrüt swaplar özellikle son birkaç 
yldr olağanüstü artş göstererek, kredi türevleri arasnda da en çok kullanlan ürün olarak 
dikkat çekmiştir.  
 

Kredi temerrüt swap (CDS) işlemleri, koruma alan tarafn düzenli prim ödemeleri 
yaptğ ve bunun karşlğnda da koruma satan taraftan referans tarafn temerrüde düşmesi 

                                                            
*  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Öğretim Üyesi. 
** T.C. Ziraat Bankas A.Ş. Kredi Risk İzleme Daire Başkanlğ, Uzman Yardmcs. 
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durumunda zararn tazmin edilmesi talebi hakkn aldğ, iki taraf arasnda yaplmş olan bir 
kredi türevi sözleşmesidir (Jorion, 2003).  
 
Grafik 1: CDS Sözleşmelerinin İşleyişi 
 

 
 

CDS sözleşmesinin fiyatlamas esnasnda ödenen prim tutarna “CDS Primi 
(Spreadi)” denilmektedir. Bu prim, koruma satn alan tarafn sözleşme süresince ödeyeceği 
yllk tutar ifade etmekte ve sözleşmenin nominal tutarnn yüzdesi olarak belirtilmektedir. 
Bu yüzde, baz puan (basis point) olarak ifade edilmekte ve 100 baz puan %1’e karşlk 
gelmektedir. Literatürde, kredi türev piyasalarnda en basit finansal yapya sahip olan bu 
ürünün spreadleri ile ilgilenilmiş ve spreadlerin belirlenmesine yönelik fiyatlama çalşmalar 
yaplmştr. 
 

Bu çalşmada kredi temerrüt swaplarnn fiyatlamas olarak adlandrlan prim tutarnn 
hesaplanmas üzerine kullanlan modeller ayrntl bir şekilde incelenmiştir. Uygulama 
ksmnda kredi temerrüt swaplarnn fiyatlamasn etkileyen finansal göstergeler belirlenerek, 
prim tutarn hesaplayan bir model bulunmaya çalşlmştr. Bu amaçla OECD ülkeleri için 
finansal göstergeler kullanlarak regresyon analizi ve panel veri analizi ile iki farkl model 
kurulmuştur. Ayrca, ülkeler düşük ve yüksek ratingli olmak üzere ikiye ayrlarak analizler 
tekrarlanmştr. 
 
2. CDS Spreadlerinin Tahmin Yöntemleri 

 
Kredi temerrüt swaplarnn fiyatlamasnda son 15 ylda çeşitli yöntemler (model) 

geliştirilmiştir. Bu modellerde önemli olan bazlar tarih sras gözetilerek aşağda verilmiştir. 
 
2.1. Duffie Modeli (1999) 
 

Kredi temerrüt swaplarnn fiyatlamasnda ilk akademik çalşmalardan biri olan 
            .  

çalşmada yazar CDS çeşitlerinden yalnzca basit kredi swaplaryla ilgilenmiş ve farkl 
eklemeler yaparak modelini genişletmiştir. Ayrca sözleşmede karş taraflar olarak 
adlandrlan A ve B taraflarnn da temerrüde düşmediği varsaylmştr. 
 

Kredi olay T’deki vade zamanndan önceki τ annda gerçekleşirse D ile gösterilen 
koruma satan tarafn yapacağ ödeme, borçlanma enstrümannn nominal değeri (100 br 
olarak alnrsa) ile τ annda tahvilin piyasa değeri olan ��τ� arasndaki farka eşit olmaktadr. 
 

� � ��� � ��τ�                                                                 (1) 
 
 Bu modelin başlangcnda, yaplan fiyatlamaya göre baz varsaymlarn sağlanmas 
öngörülmüştür.  

 

 

Koruma Alan 
Taraf    

Referans Taraf   

Koruma Satan 
Taraf   

Kredi  

Temerrüt durumunda yaplacak ödeme  Faiz + 
anapara 
ödemesi   

Periyodik prim ödemesi 
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 Kredi olaynn gerçekleşmesiyle birlikte erken sonlanmada faiz oran swapnn 
değerinin hesaba katlmas ihtiyac bertaraf edilir.  

 Temerrüt durumunda birikmiş CDS primleri ödenmez. 
 Referans varlk değişken faizli bir tahvil (FRN) olup CDS sözleşmesiyle ayn vadeye 

sahiptir. 
 İlgili değişken, faizli tahvili açğa satmann maliyeti olmayp, işlem örneğin repo veya 

ters repo şeklinde yaplabilir. Genel bir teminat oran alarak ters repo yapan tarafn 
repo pozisyonunu istediği vadeye kadar uzatabileceği varsaylr. 

 Piyasalardaki alş satş işlemlerinde oluşan fark gibi bir işlem maliyetleri yoktur. Kredi 
olay gerçekleştiğinde yaplan son ödeme, C tarafndan ihraç edilen kağdn sonraki 
kupon ödemesinin hemen ardndan yaplr. Eğer ödeme hemen yaplmazsa birikmiş 
faizler de hesaplamaya dahil edilebilir. 

 Kredi olay gerçekleştiğinde, C tarafndan ihraç edilen FRN’nin koruma alan 
tarafndan koruma satan tarafa fiziksel olarak verilmesi ve karşlğnda tahvilin 
nominal değerini tahsil etmesi ile son bulur.  

 
Duffie (1999) çalşmasnn sonraki bölümlerinde, yukarda bahsedilen varsaymlarla 

başlangç durumunu oluşturduğu CDS modelini, varsaymlar gevşeterek geliştirmiştir.  
 
2.2. Hull ve White Modeli (2000) 
 

Hull ve White (2000) modeli, ödemenin tek referans kuruluşun temerrüde düşmesi 
koşuluna bağl olduğu ve karş taraf riski içermeyen CDS fiyatlamasnn metodolojisini 
anlatr. Model, beklenen geri kazanm oran varsaymlaryla CDS fiyatlamasnn hassasiyetini 
ve arbitraj imkannn hemen hemen hiç olmadğ durumlarda kesin fiyatn hesaplanp 
hesaplanamayacağn test eder. Modelde temerrüt olaslğ, faiz oran ve geri kazanm 
orannn birbirinden bağmsz olduğu varsaylr. Fakat ne yazk ki, gelişmiş modellerde bu 
varsaym kabul etmek çok da mümkün değildir. Kullanlacak model için tanmlamalar 
aşağda verildiği gibidir: 
 
T : CDS sözleşmesinin vadesi 
q�t� : t zamanndaki risk-nötr temerrüt olaslğnn yoğunluğu 
R� : Referans varlğn risksiz ortamda zamandan bağmsz olarak beklenen geri kazanm  

oran 
u�t� : 0 ve t zaman arasndaki ödemelerin bugünkü değeri 
��t� : t zamannn hemen öncesindeki t* annda yaplan, t-t* şeklinde gösterilen ödemenin 

bugünkü değeri 
v�t� :  t anndaki 1 $’n bugünkü değeri (iskonto faktörü) 
w : CDS alcs tarafndan her yl yaplan ödemelerin toplam 
s : CDS’in 0 değerine sahip olmas için w’nn almas gereken değer 
π : CDS’in ömrü boyunca herhangi bir temerrüt olaynn meydana gelmemesinin risk- nötr 

olaslğ 
��t�  : t annda referans varlğn üzerinde biriken kupon faizinin tahvilin nominal değerine 

oran 
 

Koruma alan taraf için CDS sözleşmesinin değeri, beklenen temerrüt ödemesinin 
bugünkü değeri ile temerrüt anna kadar yaplan prim ödemelerinin bugünkü değerinin 
farkna eşit olacaktr. 
 

� �� � R� � ��t�R��q�t�v�t��t �T
� w� q�t��u�t� � ��t���t � wπu�T�T

�                (2) 
 

Buna göre s ile gösterilen CDS spreadinin değeri ise yukarda verilen formülü 0’a 
eşitleyen w değerine eşit olacaktr.  
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s � � ���R������R������������T
�

� ���������������������T�T
�

                                                   (3) 

 
Bu hesaplamada, CDS spreadinin belirleyicileri için yaplan analizlerde arbitraj 

imkannn olmadğ yaklaşm kullanlmştr. Arbitraj imkannn olduğu durumlarda 
hesaplanan ve s� ile gösterilen CDS spreadi ile s arasndaki ilişki ise aşağdaki eşitlikle 
gösterilmektedir. 
 

s � �����R���R��
���R��������                                                             (4) 

 
2.3. Hull ve White Modeli (2001) 
 

Hull ve White (2001), 2000 ylnda yaptklar çalşmalarn genişletmiş, Hull ve White 
(2000) modeline ek olarak karş taraf temerrüt riskini hesaba katmalarnn yan sra referans 
kuruluşa ait birden çok varlktan herhangi birinin temerrüde düşmesi durumunda ödemenin 
yaplmasn ele almşlardr. Bu durumu dikkate alarak, modeli farkl referans kuruluşlar veya 
kamu kuruluşlar arasndaki temerrüt korelasyonlarnn modeli biçiminde geliştirmişlerdir. Hull 
ve White (2000) modelinde olduğu gibi, temerrüt olay, risksiz faiz oran ve geri kazanm 
orannn bağmsz olduklar varsaylr. Ayrca model temerrüt durumunda talep edilecek 
miktarn da tahvilin nominal değeri ile birikmiş faizlerin toplamndan oluştuğu varsaym 
altnda gerçekleştirilir. 
 
T : CDS sözleşmesinin vadesi 
R� : Referans varlğn temerrüt olayndaki beklenen geri kazanm oran 
θ�t��t : Karş taraf temerrüde düşmeden önce ve t ile t + t zamanlar arasndaki referans 

tarafn risk-nötr temerrüt olaslğ 
��t��t : Referans taraf temerrüde düşmeden önce ve t ile t + t zamanlar arasndaki karş 

tarafn risk-nötr temerrüt olaslğ 
u�t� : 0 ve t zaman arasndaki ödemelerin bugünkü değeri 
e�t� : t zamannn hemen öncesindeki t* annda yaplan, t-t* şeklinde gösterilen birikmiş 

ödemenin bugünkü değeri 
v�t� : t anndaki $1 bugünkü değeri (iskonto faktörü) 
w : CDS alcs tarafndan her yl yaplan ödemelerin toplam 
s : CDS’in 0 değerine sahip olmas için w’nn almas gereken değer. CDS spreadi       

olarak tanmlanr. 
Π : CDS’in ömrü boyunca (vade süresince) ne referans varlkta ne de karş tarafta bir 

temerrüt olaynn meydana gelmemesinin risk-nötr olaslğ 
��t� : t annda referans varlğn üzerinde biriken kupon faizinin tahvilin nominal değerine 

oran 
 

Koruma alan taraf için CDS sözleşmesinin değeri, beklenen temerrüt ödemesinin 
bugünkü değeri ile temerrüt anna kadar yaplan prim ödemelerinin bugünkü değerinin 
farkna eşit olacaktr: 
 
� �� � R� � ��t�R��θ�t�v�t�dtT
� � w� �θ�t�u�t� � θ�t�e�t� � ��t�u�t��dt � wπu�T�T

�           (5) 
 

Buna göre s ile gösterilen CDS spreadinin değeri ise yukarda verilen formülü 0’a 
eşitleyen w değerine eşit olacaktr.  
 

s � � ���R������R��θ���������T
�

� �θ��������θ��������������������π��T�T
�

                                               (6) 
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2.4. Skinner ve Townend Modeli (2002) 
 

CDS’ler için yaplan ilk ampirik tahmin olan bu çalşmada Skinner ve Townend CDS’leri 
bir satm (put) opsiyonu olarak görmüş ve regresyon tabanl bir model oluşturmuştur. 
Yazarlar put call paritesinin biçimini türeten referans varlkta uzun pozisyonda olan taraf (alc 
taraf) ile CDS sözleşmesinde uzun pozisyonda olan taraf eşleştirmiştir. Buna göre P CDS 
fiyatn, X opsiyon için uygulama fiyatn, B kredi riski içeren tahvilin değerini, r risksiz faiz 
orann ve t vade zamann göstermek üzere, fiyatlamay gösteren eşitlik aşağda verildiği 
gibi oluşturulmuştur: 
 
                                                              P � Xe��� � B                                                            (7) 
 

Put call paritesi için belirtilen şartlardan, put ve call opsiyonlarnn Avrupa tipi olmas 
ile dayanak varlk üzerinde ödenebilecek kar paynn olmamas şartlar, kar paylar ödenen 
dayanak varlk üzerine yazlan Amerikan tipi opsiyonlar içeren put call paritesi şeklinde 
gevşetilerek put call paritesi aşağda verildiği gibi snrlandrlmş iki eşitsizliğe dönüşür. 
 
                                                        Xe��� � B � � � � � � � �                                             (8) 
 

Eşitsizlikte Amerikan tipi put opsiyon olarak görülen CDS’in değeri p, referans tahvilin 
nominal değerinin bugünkü değeri B ve kupon ödemelerinin nominal değeri D ile 
gösterilmiştir. 
 

CDS primlerinin nakit akmnn fiyatlamas için kredi riski içeren stokastik faiz oran 
modeline ihtiyaç olduğundan Eşitlik 8’in ampirik hesaplamalarnda problemler meydana 
gelebilir. Bunun çözümü için CDS fiyat yerine getirisi hesaplanacaktr. Fakat, CDS fiyatnn 
hesaplanmasnda oluşabilecek hatalardan dolay Eşitlik 8’in direkt olarak uygulanmas 
problemli olabileceğinden, CDS fiyatlamasn da belirlemesi gereken standart bir put 
opsiyonunun değerini belirleyen beş faktörün kullanlmas uzmanlar tarafndan tavsiye 
edilmiştir. Hesaplama hatalarndan kaçnmak ve bu düşünceyi test etmek için fiyatlama 
yerine getiri kullanlarak aşağda yer alan regresyon modeli oluşturulmuştur. 
 

Ds� � a � ��FO� � ��Getiri� � ��Vol� � ��Vade� � ��Fiyat� � ε�              (9) 
 
 
 
Ds� : Baz puan cinsinden t annda CDS’in değeri 
FO : Risksiz faiz oran 
Getiri : Referans varlk üzerindeki garanti edilen getiri 
Vol : Faiz oran volatilitesi 
Vade : CDS sözleşmesinin vadesi 
Fiyat : Temerrüt olay gerçekleştiğinde yaplacak temerrüt ödemesi (uygulama fiyat) 
ε�   : Hata terimi 
 

Karmaşklktan kaçnmak için yazarlar değişken faiz veya yabanc para üzerinden 
işlem gören tahvilleri içeren sözleşmeleri veri setinden çkarmşlardr. Ayrca CDS primlerinin 
Asya krizini yanstp yanstmadğn test etmek amacyla örneklemi kriz dönemi swaplar ve 
kriz dönemini içermeyen swaplar olmak üzere iki kategoriye ayrmşlardr.  
 

Eşitlik 9 için doğrusal regresyon kullanlarak yaplan tahminler oldukça olumlu 
sonuçlar vermiştir. Elde edilen sonuçlara göre düzeltilmiş R�, % 99,5 olarak bulunmuştur. 
Ayrca analize dahil edilen beş değişkenin uygulama fiyat dşnda kalan dört tanesinin 
istatistiksel olarak anlaml bulunmasnn yannda vade ve uygulama fiyatnn katsaylar 
beklenilenin aksine negatif işaretli olarak çkmştr. Hem belirtme katsaysnn çok yüksek 
olmas hem de tersyönlü katsaylarn meydana gelmesi sonucunda çoklu bağlantdan 
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şüphelenilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bulunan çoklu bağlanty gidermek için 
değişkenlerin birinci farklar alnarak dönüşüm uygulanmştr. Elde edilen yeni regresyon 
modeli şu şekilde gösterilmiştir: 
 
 Ds� � Ds��� � � � ���FO� � FO���� � ���������� � ���������� � ������� � �������                                      �������������������������������������� � �������� � ���F����� � F�������� � ��                                         (10) 
 

Birinci farklar alnarak yeniden hesaplanan istatistiklere göre elde edilen sonuçlar bir 
önceki sonuçlara göre fazla farkllk göstermemiş, ek olarak volatilite de istatistiksel olarak 
anlamsz bulunmuştur. Diğer yandan R� yine yüksek olarak kalmş ve %98 olarak 
bulunmuştur. Ayrca vade ve uygulama fiyat için katsay işaretleri yine negatif yönlü 
çkmştr. Bu bulgular da, elde edilen sonuçlarn güvenilir olduğu biçiminde yorumlanmştr. 
Veriler incelendiğinde kriz CDS’lerinin vadelerinin yaklaşk 3 yllk, kriz dş vadelerin ise 
yaklaşk 7 yllk olmasndan ve kriz dönemi primlerinin, kriz dş dönemi primlerine göre daha 
yüksek olmasndan dolay vade için regresyon katsays pozitif yerine negatif çkmştr. 
Benzer bir durum uygulama fiyatnda da meydana gelmiştir. Kriz döneminin başlangcnda 
CDS primleri yüksek olmasna rağmen uygulama fiyat çok düşük olarak gerçekleşmiştir. 
Fakat krizin devam etmesi üzerine fiyatta aşr bir yükselme görülmesine rağmen primlerde 
daha makul bir artş görülmüştür. Bu nedenle istatistiksel olarak anlamsz bir sonuç ortaya 
çkmştr. 
 
2.5. Hull, Pedrescu ve White Modeli (2004) 

 
Bu yazarlar tarafndan yaplan çalşmada iki hedef üzerinde durulmuştur. İlk aşamada 

CDS spreadleri ile tahvil getirileri arasndaki ilişki, ikinci aşamada ise CDS spreadleri ile 
rating notlar arasndaki ilişki tahmin edilmiştir. 
 

Çalşmann ilk bölümündeki teoriye göre, CDS spreadleri ile tahvil getiri spreadleri 
yakn ilişkilidir. Referans kuruluş tarafndan ihraç edilen n yllk tahvilin getirisi �, n yllk 
risksiz tahvilin getirisi � ve n yllk CDS spreadi � olmak üzere aşağdaki eşitlik oluşur: 
 
                                                               �� � � � �                                                              (11) 
 
�� temerrüt annda tahvil üzerindeki birikmiş faiz olarak tanmlanr. Tahvili elinde 
bulundurana tahvilin nominal değeri ile birikmiş faiz orannn toplamndan satma hakk veren 
CDS sözleşmesinin beklenen temerrüt ödemesi, normal CDS sözleşmesi üzerindeki 
beklenen temerrüt ödemesinin � � �� katdr. Buna göre ayarlama yapldğnda Eşitlik 11 
yeniden düzenlenerek şu şekilde oluşturulur: 
 

� � ���
����                                                                 (12) 

 
Eşitlik 12’deki ana problem � ile gösterilen risksiz faiz orannn seçimidir. Tahvil 

satclar risksiz faiz oran için skontolu Devlet tahvilinin verim eğrisine (Treasury zero curve) 
yönelirken, türev satclar büyük finansal kuruluşlar için para piyasalarndaki verim eğrisine 
(swap/LIBOR zero curve) yönelir. Buna göre çalşmada Eşitlik 12’nin test edilmesi ve risksiz 
faiz orann belirlenmesi amacyla her iki faiz oran için de analiz yaplmş ve 5 yl vadeli 370 
adet CDS fiyat, 5 yllk tahvil getirileriyle karşlaştrlmştr. Eşitlik 12’de �� � ��� olarak 
varsaylarak ilgili eşitlikte yerine konmuştur. 
 

� � ��� � ���� � �                                                     (13) 
 
Çalşmada eşitliği test etmek amacyla da iki alternatif model oluşturulmuştur. 
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                                           (14) 
 

                                           (15) 
 
İlgili eşitlikler kullanlarak yaplan analiz sonucunda elde edilen regresyon sonuçlar Eşitlik 16 
ve Eşitlik 17’de verildiği gibi oluşmuştur. 
 

                                              (16) 
 

                                                 (17) 
 

Belirtme katsaylar ilk model için %94,1, ikinci model için %96,1 bulunmasna rağmen 
modellerde  ve  olmas gerekliliği belirtilmiştir. Buna göre elde edilen regresyon 
modelleri incelendiğinde, her iki modelde de  hipotezi kabul edilmiştir.  değeri ise %99 
güven düzeyinde Devlet tahvili oran kullanldğnda önemli derecede 1’in üstünde, swap 
oran kullanldğnda ise önemli derecede 1’in altnda olarak bulunmuştur. Bu nedenle 
çalşmada CDS piyasalarnda risksiz faiz oran olarak bu iki orann arasnda yer alan 
gösterge kâğd faiz orannn kullanlmas önerilmiştir. 
 

Çalşmann ikinci bölümünde iki çeşit test yaplmştr. İlk olarak rating olay belirlenmiş 
ve rating olayndan önce ya da sonra kredi spreadlerinin değişip değişmediği test edilmiştir. 
İkinci bölümde ise kredi spread değişimleri belirlenmiş ve rating olaynn kredi spreadinde 
meydana gelen değişime bağl olup olmadğ test edilmiştir. İlk bölümde elde edilen 
sonuçlara göre, kredi notunun düşürülmesi için gözden geçirilmesi ve negatif görünüm 
durumlarnda %99 güvenilirlikle CDS spreadinin rating olaylarnn 30 gün öncesinden arttğ 
bulunmuştur. Ayrca, kredi notunun düşürülmesinden önceki 90 gün içerisinde CDS 
spreadleri yaklaşk olarak 38 baz puan artarken, ayn dönemde spreadlerdeki artş kredi 
notunun düşürülmesi için gözden geçirilmesi durumunda 24 baz puan, negatif görünüm 
durumunda ise 29 baz puandr. Benzer testler pozitif olaylar için de yaplmş, fakat 
değişimlerin meydana gelmesinin CDS spreadlerini düşürdüğü gözlenmesine rağmen 
anlaml sonuçlar elde edilememiştir. İkinci bölümde elde edilen sonuçlara göre, kredi notu 
düşenlerin %42,6’snn, kredi notunun düşürülmesi için gözden geçirilenlerin %39,8’inin ve 
negatif görünüme sahip olanlarn ise %50,9’unun bu duruma düşmesinin nedeninin CDS 
spreadlerindeki değişimden kaynaklandğ sonucuna varlmştr. Benzer testler pozitif olaylar 
için yapldğnda ise sonuçlarn anlaml çkmadğ görülmüştür. 
 
2.6. Zhang, Zhou ve Zhu Modeli (2009) 

 
Bu çalşmada 5 yllk CDS spreadleri, yüksek frekansl hisse senedi fiyatlar 

kullanlarak firmalarn volatilite ve sçrama riski (jump risk) ile açklanmaya çalşlmştr. Hisse 
senedi volatilitesindeki zaman değişimleri için hem tarihsel (uzun dönemli) hem de 
gerçekleşen (ksa dönemli) volatilite verileri kullanlmştr. 
 

Firmalarn bilanço bilgileri için geri kazanm oran, kaldraç oran, hisse senedi getiri 
oran (ROE) ve kar pay ödeme oran kullanlmştr.  
 

Makro finansal veri olarak da S&P 500 günlük getiri endeksi, S&P 500 endeksinin 
volatilitesi (VIX), 3 aylk Hazine bonosu faiz oran ve 10 yllk Devlet tahvili ile 3 aylk Hazine 
bonosu faiz oranlar arasndaki fark olarak tanmlanan getiri eğrisi olmak üzere 4 adet 
değişken seçilmiştir. Rating değişkeni ise A ve üstü, BBB, BB ve alt olmak üzere 3 rating 
kategorisinde incelenmiştir.  
 

CDS spreadlerinin açklanmasnda firmalarn sçrama risklerinin ve volatilitelerinin 
rolünü tahmin etmek için En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) uygulanmştr. Buna göre 
oluşturulan regresyon denklemi Eşitlik 18’de verilmiştir. 
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                                                                                            (18) 

 
  : Hisse senedi fiyat volatilitesi 

  : Sçrama riski 
 : Firma rating notu 
  : Makroekonomik veriler 
  : Firma bilanço bilgileri 

 
Analizler uygulanrken ilk olarak denkleme yalnzca volatilite ve sçrama değişkenleri 

alnmş, daha sonraki aşamada rating, makro finansal değişkenler ve bilanço bilgileri de 
modele dahil edilmiştir.  
 

Öncelikle yalnzca volatilite ve sçrama değişkenlerinin bileşenleri kullanlarak 8 farkl 
regresyon modeli oluşturulmuştur. Sonuçlarda en yüksek  değeri 1 yllk tarihsel volatilite, 
1 haftalk gerçekleşen volatilite, 1 yllk sçrama yoğunluğu, sçrama volatilitesi, pozitif 
sçrama ve negatif sçrama değişkenleri kullanlarak elde edilmiş ve belirtme katsays %53 
olarak bulunmuştur. Ayrca pozitif sçrama spreadleri 8 baz puan azaltrken, negatif sçrama 
spreadleri 25 baz puan artrabilmektedir. 
 

Çalşmann ikinci bölümünde CDS spreadlerini belirleyen kredi ratingleri, makro finansal 
durumlar ile firmalarn bilanço bilgileri de bağmsz değişken olarak alnmş ve 4 farkl 
regresyon modeli oluşturulmuştur. Rating notlar sral değişken olarak kodlanarak AAA, AA, 
A, BBB, BB, B ve CCC olmak üzere 7 kategoriye ayrlmş ve yalnzca rating bilgilerinin CDS 
spreadlerini %47 gibi yüksek bir oranla açkladğ görülmüştür. Bu modele volatilite ve 
sçrama riski ile makro finansal faktörler ve bilanço bilgileri de dahil edilerek %73 ile oldukça 
yüksek bir açklama oran elde edilmiştir. Ayrca tüm değişkenler için elde edilen katsaylar 
beklendiği yönde işarete sahip olup, istatistiksel olarak anlamldr.  
 
2.7. Ericsson, Jacobs ve Oviedo Modeli (2009) 
 

Ericsson, Jacobs ve Oviedo (2009) CDS spreadlerinin belirtenleri arasndaki doğrusal 
ilişkiyi araştrmş ve modele kaldraç, volatilite ve risksiz faiz oran değişkenlerini dahil 
etmiştir. Çalşmada  firmann  anndaki kaldrac  , volatilitesi ise  ile 
gösterilmiştir. Analizlerde risksiz faiz oran olarak 10 yllk devlet tahvili getirisi alnmş ve  
ile gösterilmiştir. Bağml değişken olan spread de  ile gösterilerek Eşitlik 19’da yer alan 
regresyon denklemi oluşturulmuştur: 
 

                                    (19) 
 

Çalşmada ayrca değişkenlerin farklar için ve bağmsz değişkenlerin ayrlmasyla tek 
değişkenli regresyon modelleri de kurulmuştur. Bağmsz değişkenlerin işaretleri 
incelendiğinde ise, CDS spreadleri ile volatilite ve kaldraç oran arasnda pozitif, risksiz faiz 
oran ile negatif ilişki elde edilmiştir. 
 

Düzey ve fark regresyonlar karşlaştrldğnda, katsaylar için elde edilen değerler 
önemli derecede benzerlik göstermektedir. Rating notlar arasndaki sonuçlarda ise baz 
farklar olduğu gözlenmiştir. Buna göre, volatilite ve kaldraç değişkenleri için düşük ratinge 
sahip kuruluşlarn katsay değerlerinin, yüksek ratingli kuruluşlara göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür.  Ayrca, düşük ratinge sahip firmalar için spreadlerin faiz oranlarna karş daha 
hassas olduğu sonucuna varlmştr. Düzey üzerinden yaplan regresyon analizinde, 
bağmsz değişkenlerin bağml değişken CDS spreadi ile arasnda %60’lk bir ilişki varken, 
farklar üzerinden yaplan analizde bu ilişki %23 olarak gerçekleşmiştir. Düşük ratinge sahip 
kuruluşlarda ’nin tüm durumlar için yüksek ratingli kuruluşlara göre biraz daha yüksek 
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olduğu görülmüştür. Volatilitenin %1 orannda artmas CDS spreadlerini 0,8 ile 1,5 baz puan 
arasnda artrrken, kaldraç orannn %1 orannda artmas spreadleri 4,8 ile 7,3 baz puan 
arasnda arttrmaktadr. Risksiz faiz orannn %1 artmas ise CDS spreadini 20 ile 34,5 baz 
puan arasnda azaltmaktadr.  
 

Çalşmann sonraki bölümünde tüm bağmsz değişkenler için basit regresyon analizi 
uygulanmş ve değişkenlerin katsay işaretlerinin çoklu regresyon analizi ile ayn olduğu 
görülmüştür. 
 
2.8. Baum ve Wan Modeli (2010) 

 
Baum ve Wan tarafndan 2010 ylnda yaplan çalşma iki aşamadan oluşmaktadr. İlk 

aşamada makroekonomik belirsizliğin CDS spreadleri üzerindeki etkisini araştrmak için 
verilere Havuzlanmş En Küçük Kareler Yöntemi (pooled OLS) uygulanrken, ikinci aşamada 
ise CDS spreadlerini belirleyen tahvili ihraç eden kuruluşun kredi durumunu etkileyebilecek 
gözlenemeyen sabit etkilerini kontrol etmek amacyla sabit etkili (fixed effect) panel 
regresyon analizleri uygulanmştr. 
 

Çalşmada kullanlan bağmsz değişkenler makroekonomik belirsizlik, 1 aylk hisse 
senedi getirisi, günlük fiyatlardan hesaplanan 1 aylk getiri volatilitesi,  firmann piyasa fiyat, 
kaldraç oran, ROE, kar pay ödeme oran, 3 aylk Hazine bonosu faiz oran, 10 yllk Devlet 
tahvili ile 3 aylk Hazine bonosunun faiz oranlar arasndaki fark olarak ölçülen spread ve 
derecelendirme notlar olup, makroekonomik belirsizlik olarak GSYH büyüme oran, sanayi 
üretim endeksi ve S&P 500 bileşik endeksi belirlenmiş ve bu belirsizlikler için farkl modeller 
elde edilmiştir. Sonuçlar her üç makroekonomik belirsizlik için de ayr ayr elde edilmiş olup, 
her üç değişkenin de CDS spreadleri üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak önemli etkiye 
sahip olduğu sonucuna varlmştr. Diğer değişkenler incelendiğinde, spreadler ile getiri 
volatilitesi ve kaldraç oran değişkenleri arasnda pozitif; hisse senedi getirisi, log (piyasa 
değeri) ve ROE değişkenleri arasnda negatif ilişki vardr. Modelde kullanlan diğer bağmsz 
değişkenlerin CDS spreadlerin üzerinde istatistiksel olarak anlaml etkiye sahip olmadğ 
sonucuna ulaşlmştr. Ayrca modellerden  katsaysnn yaklaşk %62 olarak bulunmas, 
bağmsz değişkenlerin CDS spreadlerini yüksek düzeyde açklama gücüne sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrca firmalar A ve üstü, BBB, BB ve alt olmak üzere üç rating grubuna 
ayrlarak analizler tekrarlanmştr. Sonuçlarda en dikkat çekici değişken ROE olmuştur. İlk 
grupta ROE değişkeni istatistiksel olarak anlamsz çkarken, ikinci grupta tüm örneklem 
modelindeki katsayya göre oldukça küçük, üçüncü grupta ise tüm örneklem modeline göre 
yüksek çkmştr. 
 

Tüm örneklem için uygulanan sabit etki panel regresyon analizinden elde edilen 
sonuçlara göre, makroekonomik belirsizliklerden yalnzca GSYH değişkeni anlaml 
bulunmuştur. Değişkenler için bulunan katsaylar beklendiği yönde çkmştr. Ayrca, GSYH 
üzerinden oluşturulan modelde, ksa dönemli faiz oran ve dönemlik faiz spreadi anlamsz 
çkarken; hisse senedi getirisi, volatilite, log(piyasa değeri) ve kaldraç oran %99,9, kar pay 
ödeme oran %95 güven düzeyinde anlaml çkmştr. 
 
3. Uygulama 
 

Kredi temerrüt swaplar bir ülkenin riskliliğinin ölçülmesindeki en önemli 
göstergelerden biridir. Ülke riskinin artmasyla CDS spreadleri artmakta, riskin azalmasyla 
spreadler de düşüş göstermektedir. Bu olgunun doğruluğunun ortaya konmas amacyla 
OECD ülkelerine ilişkin finansal göstergeler ile CDS spreadleri arasndaki ilişki regresyon 
modelleri ile incelenmiştir (Demirkan, 2011). 
 

Analizler 34 üyeye sahip OECD ülkeleri üzerinden yaplmştr. Fakat tüm ülkelerin 
verilerini yeterli miktarda geriye yönelik açklamamalar nedeniyle daha sağlkl sonuçlara 
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ulaşabilmek amacyla yeterli veri elde edilebilen 17 ülke (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, 
İspanya, İsveç, Japonya, Şili, Yunanistan, Portekiz, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Meksika, Polonya,  Güney Kore ve İsrail) analizlere dahil edilmiştir. Analizlerde, en çok işlem 
gören vade olduğu için 5 yllk CDS spreadleri veri setine alnmştr. Finansal gösterge olarak 
analize borsa endeksi, 2 yllk (İsrail ve Meksika’da 2 yllk devlet tahvili bulunmamas 
nedeniyle 1 yllk faiz oranlar alnmştr) faiz oranlar ve 10 yllk devlet tahvili faiz oranlar ile 
ülkelerin Moody’s uzun dönem yabanc para kredi ratingleri (Aaa’dan C’ye kadar olan rating 
aralğ 1’den 20’ye kadar sralanarak sralayc ölçek kullanlmştr) dahil edilmiştir. Analizler 
günlük fiyatlar üzerinden Ekim 2008 – Aralk 2010 dönemini kapsamakta olup her değişken 
için 9003 veri kullanlmştr. 
 
3.1. Regresyon Analizi Sonuçlar 

 
Öncelikle bağmsz değişkenlerle CDS spreadleri arasndaki ilişki miktarn incelenmiştir. 

 
Tablo 1: Çoklu Korelasyon, Belirtme ve Düzeltilmiş Belirtme Katsaylar  
 

Model R R -Kare 
Düzeltilmiş R 

Kare Standart Hata
1 ,771a ,594 ,594 89,21510
a. Kestiriciler: (Sabit), Rating, Borsa, İki yllk, On yllk 

 
Elde edilen sonuçlara göre, CDS spreadlerindeki değişimin %59,4’ü borsa endeksi, rating, 2 
yllk ve 10 yllk faiz oranlar tarafndan açklanabilmektedir. 
 
�� çoklu belirtme katsaysnn yüksek çkmasnn yannda modelin anlamllğ da test edilerek 
aşağdaki Varyans Analizi Tablosu oluşturulmuştur. 
 
Tablo 2: Varyans Analizi Tablosu 
 

Model 
Kareler 
Toplam sd 

Kareler 
Ortalamas F p 

1 Regresyon 1,049E8 4 2,623E7 3295,793 ,000a 

Artk 7,162E7 8998 7959,334   
Toplam 1,765E8 9002    

a. Kestiriciler: (Sabit), Rating, Borsa, İki yllk, On yllk 
    Bağml Değişken: CDS 
 
��: �� � �� � �� � �� � �  (Model anlamszdr) 
��: En az bir �� � � (Model anlamldr)  
 
� � ����� < � � ���� olduğundan �� reddedilir. Buna göre modelin istatistiksel olarak anlaml 
olduğuna %95 güven düzeyinde karar verilmiştir.  
 

Modelin anlaml çkmasnn ardndan değişken katsaylarnn anlamllğ test edilerek, 
CDS spreadlerini etkileme yönü ve düzeyi incelenmiş, daha sonra çoklu doğrusal regresyon 
modelindeki bağmsz değişkenler arasnda güçlü ilişkilerin olmas istenmediğinden çoklu 
bağlant olup olmadğ araştrlmştr. 
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Tablo 3: Katsaylarn Anlamllk Testleri ve Çoklu Bağlant Analizi 
 

Model 

Standartlaştrlmamş 
Katsaylar 

Standartlaştrlmş 
Katsaylar 

t p 
Çoklu Bağlant İstatistikleri

B St. Hata Beta Tolerans VIF 
1 (Sabit) 18,711 2,851  6,564 ,000   

x1:İkiyllk 23,425 ,799 ,530 29,304 ,000 ,138 7,254
x2:Onyllk 12,204 1,122 ,225 10,877 ,000 ,105 9,495
x3:Borsa -,004 ,000 -,440 -50,328 ,000 ,591 1,692
x4:Ratng 10,269 ,616 ,227 16,669 ,000 ,244 4,098

 
Tüm bağmsz değişkenler için aşağda verilen hipotez kurularak değişken katsaylarnn 
anlamllğ test edilmiştir. 
 
��: �� � �  (Katsay anlamszdr) 
��: �� � � (Katsay anlamldr)  
 
Tüm katsaylar için � � �,��� < � � �,�5 olduğundan �� reddedilir. Buna göre katsaylarn 
anlaml olduğuna ve tümünün modelde yer almas gerektiğini %95 güven düzeyinde karar 
verilmiştir.  
 
Önemli bir kriter olan çoklu bağlantnn kontrolünde, Tolerans (� � ���) değerlerinden hiç biri 
0’a yakn olmadğndan ve VIF değerlerinden hiçbiri 10’dan büyük olmadğndan çoklu 
bağlant sorununun olmadğ ve model denkleminin kurulabileceği sonucuna ulaşlmştr. 
Buna göre elde edilen denklem aşağda verildiği gibidir: 
 
��: iki yllk devlet tahvili faiz oran 
��: on yllk devlet tahvili faiz oran 
��: borsa endeksi 
��: ülke rating   
olmak üzere, 

� � √��� � �7959,334 � �9,��5 
 

�� � ��,7�� � �3,4�5�� � ��,��4�� � �,��4�� � ��,��9�� � �9,��5              (20) 
                              (2,851)    (0,799)      (1,122)       (0,000)       (0,616)                  
 

Elde edilen sonuçlara göre, ilişki katsaylar beklenen yönde gerçekleşmiş ve CDS 
spreadlerinin faiz oranlar ve ratinglerle pozitif, borsa endeksiyle negatif ilişkiye sahip olduğu 
görülmüştür. 2 yllk faiz oranlarnn %1 artmas CDS spreadlerini 23,425 baz puan artrrken, 
10 yllk faiz oranlarnn %1 artmas spreadleri 12,204 baz puan yukar çkartacaktr. Borsada 
meydana gelen 1000 puanlk bir artş spreadleri 4 baz puan aşağ çekerken, ülke ratinginin 
düşerek bir üst puana çkmas spreadleri 10,269 baz puan artracaktr. 
 

Finansal göstergelerle yaplan analizlerin ikinci aşamasnda veri setinde yer alan 17 
ülke, ratinglerine göre iki gruba ayrlmştr. Buna göre Aa3 ve üstündeki sekiz ülke (Belçika, 
Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Japonya ve Şili) ilk grupta, A1 ve altndaki dokuz 
ülke (Yunanistan, Portekiz, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Polonya, Kore 
ve İsrail) ikinci grupta yer almştr. 
 

Elde edilen sonuçlara göre, yüksek ratingli ülkelerde CDS spreadlerindeki değişimin 
%32,2’si borsa endeksi, 2 yllk ve 10 yllk faiz oranlar tarafndan açklanabilmektedir. ��  
çoklu belirtme katsays tüm veri setine göre oldukça düşük çkmştr. Bunun nedeni, bu 
ülkeler gelişmiş ülke olduklarndan dolay finansal piyasalarnn oldukça derin olmas 
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sebebiyle kullanlan üç finansal göstergenin oldukça aktif olan bu piyasalar açklamakta 
yetersiz kalmas ve daha birçok etkenin spreadler üzerinde etkisinin olmas ihtimalidir. 
Oluşturulan varyans analizi tablosunda modelin anlaml olduğu sonucuna varlmş ve 
bağmsz değişkenlerin katsay anlamllk testleri yaplmştr. 
 
Tablo 4: Yüksek Ratingli Ülkeler İçin Katsay Anlamllk Testleri ve Çoklu Bağlant 
Analizi 
 

Model 

Standartlaştrlmamş 
Katsaylar 

Standartlaştrlmş 
Katsaylar 

t p 

Çoklu Bağlant 
İstatistikleri 

B St. Hata Beta Tolerans VIF 
1 (Sabit) -4,636 2,854  -1,624 ,104   

x1:İkiyllk 17,182 1,463 ,234 11,747 ,000 ,386 2,591
x2:Onyllk 11,908 1,197 ,199 9,948 ,000 ,382 2,621
x3:Borsa ,003 ,000 ,327 25,998 ,000 ,966 1,035

    Bağml Değişken: CDS 
    Yalnzca RATING <= Aa3 durumlar için  
 

Çoklu bağlant testi yapldğnda, Tolerans (1����) değerlerinden hiçbiri 0’a yakn 
olmadğndan ve VIF değerlerinden hiçbiri 10’dan büyük olmadğndan çoklu bağlant 
sorununun olmadğ görülmüştür. Buna göre elde edilen denklem aşağda verildiği gibidir: 
 
��������������������������������������� � √��� � �2271,239 � �7,��� 
 

�� � ��,�3� � 17,1�2�� � 11,9���� � �,��3�� � �7,���                         (21) 
                                       (2,854)   (1,463)       (1,197)      (0,000) 
 

Elde edilen sonuçlara göre, beklendiği gibi CDS spreadleri ile faiz oranlar arasnda 
pozitif yönlü ilişki çkmasna rağmen, borsa endeksiyle spreadler arasnda beklenenin aksine 
pozitif ilişki çkmştr. Borsa endeksi ekonomiyi iyi şekilde yansttğndan endeksin yükselmesi 
finansal piyasalarn derinliğini gösterir ve bu durum da risk primlerini düşürür. Özellikle kriz 
dönemlerinde meydana gelen balon artşlar nedeniyle borsa endeksinin beklenenin aksine 
etki göstermiş olabileceği düşünülmektedir. 
 

Ratingi düşük ülke verilerinin kullanlmas ile elde edilen sonuçlara göre, düşük ratingli 
ülkelerde CDS spreadlerindeki değişimin %55,5’i borsa endeksi, 2 yllk ve 10 yllk faiz 
oranlar tarafndan açklanabilmektedir. �� çoklu belirtme katsays tüm veri seti için elde 
edilen değere yakn ve yüksek bulunmuştur. Oluşturulan varyans analizi tablosunda modelin 
anlaml olduğu sonucuna varlmş ve bağmsz değişkenlerin katsay anlamllk testleri 
yaplmştr. 
 
Tablo 5. Düşük Ratingli Ülkeler İçin Katsay Anlamllk Testleri ve Çoklu Bağlant 
Analizi 
 

Model 

Standartlaştrlmamş 
Katsaylar 

Standartlaştrlmş 
Katsaylar 

t p 

Çoklu Bağlant 
İstatistikleri 

B St. Hata Beta Tolerans VIF 
1 (Sabit) 22,382 5,405  4,141 ,000   

x1:İkiyllk 23,344 1,072 ,504 21,777 ,000 ,182 5,507
x2:Onyllk 23,877 1,543 ,391 15,473 ,000 ,152 6,571
x3:Borsa -,005 ,000 -,560 -45,192 ,000 ,634 1,578

 Bağml Değişken: CDS 
Yalnzca RATING >= A1 durumlar için 
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Çoklu bağlant testi yapldğnda, Tolerans (1 -���) değerlerinden hiçbiri 0’a yakn 
olmadğ ve VIF değerlerinden hiçbiri 10’dan büyük olmadğ için çoklu bağlant sorununun 
bulunmadğ sonucuna ulaşlmştr. Buna göre elde edilen denklem aşağda verildiği gibidir: 
 

� � √AKO � �11829,09 � 108,��2 
 

y� � 22,�82 � 2�,����� � 2�,8���� � 0,00��� � 108,��2                        (22) 
                                     (5,405)    (1,072)      (1,543)        (0,000)          
 

Elde edilen sonuçlara göre, beklendiği gibi CDS spreadleri ile faiz oranlar arasnda 
pozitif yönlü, borsa endeksiyle spreadler arasnda negatif ilişki çkmştr. Yüksek ratingli 
ülkelerle karşlaştrldğnda, düşük ratinge sahip ülkelerin faiz oranlarnn spreadler üzerinde 
daha fazla etkiye sahip olduğu ve 2 yllk faiz oranlarndaki %1’lik bir artşn spreadleri 23,344 
baz puan, 10 yllk faiz oranlarndaki %1’lik bir artşn ise 23,877 baz puan arttrdğ 
görülmüştür. 
 
3.2. Panel Veri Analizi Sonuçlar 
 

Uygulamann ikinci aşamasnda; 17 tane OECD ülkesine ilişkin Ekim 2008 – Aralk 2010 
dönemindeki günlük veriler kullanlmas nedeniyle zaman etkeninin de dikkate alnmas 
gerektiği düşünülerek Panel Veri Regresyon Yöntemi’nin uygulanmasna karar verilmiştir 
(Ashenfelter vd., 2003). Bu nedenle uygulanan Panel Veri Analiz Yöntemi’nden ilk olarak 
havuzlanmş (pooled) veriler için regresyon analizi bulunmuştur. Bu verilerden elde edilen 
EKK tahmin sonuçlarna göre tüm katsaylarn model denklemine katklarnn anlaml olduğu 
görülmüştür (Demirkan,2011). 
 
Tablo 6: Havuzlanmş EKK Sonuçlar 
 
Bağml değişken: CDS   
Metot: Havuzlanmş EKKY   
Örneklem: 10/01/2008 - 12/15/2010   
Gözlem says 576   
Kesit says:  17   
Toplam gözlem:9792  

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği             p   

x1:Ikyllk 17,51079 0,536793 32,62111 0,0000 
x2:Onyllk 19,64710 0,616379 31,87505 0,0000 

              x3:Borsa -0,004396 8,15E-05 -53,93067 0,0000 
x4:Ratng 9,724938 0,580317 16,75799 0,0000 

R-kare 0,590716    Bağml değ. ortalamas 153,8118 
Düzeltilmiş R-kare 0,590591    Bağml değ. St. sapmas 138,3308 
Regresyonun st. hatas 88,51112    Akaike bilgi kriteri 11,80454 
Artk kareler toplam 76681325    Schwarz kriteri 11,80748 
Log olabilirlik -57791,04    Hannan-Quinn kriteri. 11,80554 
Durbin-Watson ist. 0,011476    

     
Uygulanacak olan panel veri tekniğinde sabit veya rasgele etkiler modelinden 

hangisinin kullanlacağna karar verilmesi amacyla Hausman Testi uygulanmştr.  
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Tablo 7: Rastgele Etki - Hausman Testi 
 
Rasgele Etki - Hausman Testi  
Havuz: FINANSAL    
Rasgele Etki Testi  

 Ki-Kare İst. Ki-Kare sd.         p  

Rasgele 176,446466 4 0,0000

 
Test sonuçlarna göre p değerinin � � ���� değerinden küçük çkmas nedeniyle 

model parametreleri sabit etki modeli yöntemi ile tahmin edilecektir. 
 

Sabit etki panel veri analizi sonuçlar da EKK yöntemi sonuçlar ile benzer olup, tüm 
bağmsz değişkenlerin modele katks anlaml bulunmuş ve aşağda verilen denklem elde 
edilmiştir. 
 

y�� � ��������� � σ� � ���������� � ���������� � ���������� � ���������� � ���      (23) 
 

Elde edilen sonuçlara göre değişkenlerin katsaylar beklenen yönde çkmş ve 
spreadlerin borsa ile negatif diğer değişkenler ile pozitif ilişkide olduğu görülmüştür. Modelde 
her bir ülke için elde edilmesi istenen spread değeri için σ� sabit katsays yerine ülkelerin 
sabit etki katsaylar kullanlmaktadr. 
 
Tablo 8: Sabit Etki – Panel Veri Analizi Sonuçlar 
 
Bağml değişken: CDS   
Metot: Havuzlanmş EKKY   
Örneklem:10/01/2008 - 12/15/2010   
Gözlem says: 576   
Kesit says: 17   
Toplam gözlem: 9792  

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği             p   

C -284,0644 4,929017 -57,63104 0,0000 
x1:Ikyllk 20,77805 0,669366 31,04142 0,0000 
x2:Onyllk 21,37198 1,134432 18,83936 0,0000 

            x3:Borsa -0,001909 0,000181 -10,56635 0,0000 
x4:Ratng 61,77486 1,096262 56,35043 0,0000 

Sabit Etkiler     
BELÇİKA 137,4703    
FRANSA 179,2242    

ALMANYA 178,7594    
YUNANİSTAN 13,34152    

İTALYA 141,3915    
PORTEKİZ 104,9011    
İSPANYA 241,9739    
İSVEÇ 182,5841    

TÜRKİYE -657,3284    
ÇEK -52,67613    

MACARİSTAN -185,4827    
MEKSİKA -236,4637    
POLONYA -85,00745    

KORE -72,63910    
ŞİLİ 3,909373    

İSRAİL -23,17333    
JAPONYA 129,2154    
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Belirtme katsays incelendiğinde ise %82,61 ile EKKY’ne göre çok daha yüksek bir 

değer elde edilmiştir. Buna göre spreadlerin %82,61’i bağmsz değişkenler tarafndan 
açklanabilmektedir. 
 

Panel veri analizi, ülkeler yüksek ve düşük ratingli ülkeler olmak üzere iki gruba 
ayrlarak tekrarlanmştr.  
 
Tablo 9: Yüksek Ratingli Ülkeler İçin Havuzlanmş EKKY Sonuçlar 

 

 
Tüm değişkenlerin anlaml olarak bulunmasnn ardndan Hausman Testi yaplarak 

tüm veri setinde olduğu gibi sabit etki modelinin kullanlmas gerektiği görülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R-kare 0,826113     Bağml değ. ortalamas 153,8118 
Düzeltilmiş R-kare 0,825757     Bağml değ. St. sapmas 138,3308 
Regresyonun st. hatas 57,74265     Akaike bilgi kriteri 10,95201 
Artk kareler toplam 32578604     Schwarz kriteri 10,96743 
Log olabilirlik -53600,05     Hannan-Quinn kriteri. 10,95724 
F-istatistiği 2321,030     Durbin-Watson ist. 0,030767 
p(F-istatistiği) 0,000000    

 
Bağml değişken: CDS    
Metot: Havuzlanmş EKKY    
Gözlem says: 576    
Kesit says: 8    
Toplam gözlem: 4608   

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği             p    

x1:Ikyllk 27,66948 1,111659 24,89025 0,0000  
x2:Onyllk 6,926457 0,616284 11,23907 0,0000  

             x3:Borsa 0,002962 0,000120 24,73451 0,0000  

R-kare 0,262374     Bağml değ. ortalamas 84,86744  
Düzeltilmiş R-kare 0,262054     Bağml değ. St. sapmas 56,50665  
Regresyonun st. hatas 48,54136     Akaike bilgi kriteri 10,60336  
Artk kareler toplam 10850595     Schwarz kriteri 10,60755  
Log olabilirlik -24427,14     Hannan-Quinn kriteri. 10,60483  
Durbin-Watson ist. 0,014898     
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Tablo 10: Yüksek Ratingli Ülkeler İçin Sabit Etki – Panel Veri Analizi Sonuçlar 
 

 
Elde edilen sonuçlara göre değişkenlerin modele katklar anlaml bulunmuş ve Eşitlik 

24’de verilen model denklemi elde edilmiştir: 
 

y�� � �������� � �� � ���������� � ���������� � ���������� � ���           (24) 
 

Yüksek ratingli ülkeler modelinde çoklu belirtme katsays tüm veri setine göre daha 
düşük gerçekleşerek %54,2 olarak bulunmuştur. Bu sonuç daha önce uygulanan EKK 
yönteminde elde edilen sonuca benzer olup yorum; yüksek ratingli ülkeler için yaplan yorum 
doğrultusunda piyasalarn derinliği nedeniyle çoklu belirtme katsays tüm veri setine göre 
oldukça düşük olabilmektedir. 
 

Son olarak analizin düşük ratingli ülkelere EKKY’nin uygulanmas sonucunda tüm 
katsaylarn anlaml olduğu sonucuna varlmştr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bağml değişken: CDS   
Metot: Havuzlanmş EKKY   
Örneklem:10/01/2008 - 12/15/2010   
Gözlem says: 576   
Kesit says: 8   
Toplam gözlem: 4608 
 

 

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği             p   

C 248,0338 7,898372 31,40316 0,0000 
x1:Ikyllk 21,26656 1,006376 21,13183 0,0000 
x2:Onyllk -34,34202 2,016449 -17,03094 0,0000 

              x3:Borsa -0,011765 0,000582 -20,22800 0,0000 
Sabit Etkiler     
BELÇİKA -40,62613    
FRANSA -65,28500    

ALMANYA -66,51176    
İTALYA 230,4358    
İSPANYA 106,4744    
İSVEÇ -107,9315    

JAPONYA -34,78298    
ŞİLİ -21,77285    

R-kare 0,542006    Bağml değ. ortalamas 84,86744 
Düzeltilmiş R-kare 0,541009    Bağml değ. St. sapmas 56,50665 
Regresyonun st. hatas 38,28261    Akaike bilgi kriteri 10,13025 
Artk kareler toplam 6737170    Schwarz kriteri 10,14562 
Log olabilirlik -23329,10    Hannan-Quinn kriteri. 10,13566 
F-istatistiği 544,0243    Durbin-Watson ist. 0,021606 
p(F-istatistiği) 0,000000    
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Tablo 11: Düşük Ratingli Ülkeler İçin Havuzlanmş EKKY Sonuçlar 
 
Bağml değişken: CDS   
Metot: Havuzlanmş EKKY   
Gözlem says: 576   
Kesit says: 9   
Toplam gözlem: 5184  

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği             p   

x1:Iki yllk 18,33064 0,751553 24,39035 0,0000 
x2:On yllk 30,19444 0,706200 42,75624 0,0000 

            x3:Borsa -0,005131 0,000102 -50,27555 0,0000 

R-kare 0,553823     Bağml değ. ortalamas 215,0956 
Düzeltilmiş R-kare 0,553651     Bağml değ. St. sapmas 159,1458 
Regresyonun st. hatas 106,3243     Akaike bilgi kriteri 12,17144 
Artk kareler toplam 58570454     Schwarz kriteri 12,17524 
Log olabilirlik -31545,38     Hannan-Quinn kriteri 12,17277 
Durbin-Watson ist. 0,012165    

 
    Burada da yine panel veri analizinde hangi yöntemin kullanlacağnn karar verilmesi 
için Hausman Testi uygulanmş ve düşük ratingli ülkeler için de sabit etki modelinin 
kullanlmas gerektiği görülmüştür.  
 

Elde edilen sonuçlara göre üç değişkenin de modele katklar anlaml bulunmuş ve 
Eşitlik 25’de verilen model denklemi elde edilmiştir: 
 

y�� � �������� � �� � ���������� � ���������� � ���������� � ���           (25) 
 

Elde edilen sonuçlara göre düşük ratingli ülke spreadlerinin %75,14’ü faiz oranlar ve 
borsa endeksi tarafndan açklanabilmektedir.  
 
Tablo 12: Düşük Ratingli Ülkeler İçin Sabit Etki – Panel Veri Analizi Sonuçlar 
 
Bağml değişken: CDS   
Metot: Havuzlanmş EKKY   
Örneklem:10/01/2008-12/15/2010  
Gözlem says: 576   
Kesit says: 9   
Toplam gözlem: 5184  

Değişken    Katsay St. Hata t-istatistiği              p  

C -295,6750 8,608575 -34,34657 0,0000
x1:Ikyllk 25,66646 1,016637 25,24644 0,0000
x2:Onyllk 54,86433 1,538164 35,66872 0,0000

                            x3:Borsa 0,000802 0,000255 3,148796 0,0016
Sabit Etkiler     
Yunanistan 177,0196    

Portekiz 136,6046    
Türkiye -453,5065    

Çek 101,8908    
Macaristan -64,09255    

Meksika -90,69740    
Polonya -26,74191    

Kore 99,97918    
İsrail 119,5441    
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4. Bulgular ve Tartşma 
 

Borçlunun temerrüt riskine karş koruma sağlayarak, riskin üçüncü tarafa transfer 
edilmesini sağlayan kredi türev ürünleri arasnda kredi temerrüt swaplar özellikle son birkaç 
yldr olağanüstü artş göstererek, kredi türevleri arasnda da en çok kullanlan ürün olarak 
dikkat çekmiştir. Kredi temerrüt swap (CDS) işlemleri, kredi riskine karş koruma 
sağlanmasn ve bu riskin başkalarna transfer edilmesini sağlamak amacyla türetilen, 
koruma alan tarafn düzenli prim ödemeleri yaptğ ve bunun karşlğnda da koruma satan 
taraftan referans tarafn temerrüde düşmesi durumunda zararn tazmin edilmesi talebi 
hakkn aldğ, iki taraf arasnda yaplmş olan bir kredi türevi sözleşmesidir.  
 

Bu çalşmada, son zamanlarda piyasalarda ve literatürde oldukça geniş yer bulan 
CDS sözleşmelerinin fiyatlamasna değinilmiştir. Bu amaçla öncelikle kredi temerrüt 
swaplarnn fiyatlamas olarak adlandrlan prim tutarnn hesaplanmas üzerine kullanlan 
modeller ayrntl bir şekilde incelenmiştir. Uygulama ksmnda ise fiyatlamay etkileyen 
finansal göstergeler belirlenerek, prim tutarn hesaplayan bir model bulunmaya çalşlmştr. 
Bu amaçla OECD ülkeleri için finansal göstergeler kullanlarak regresyon analizi ve panel 
veri analizi ile iki farkl model kurulmuştur. Ayrca, ülkeler düşük ve yüksek ratingli olmak 
üzere ikiye ayrlarak analizler tekrarlanmştr. 
 

Çalşmada, OECD ülkeleriyle çalşlmş olup, veri eksikliği veya yetersizliği nedeniyle 
34 üye ülkeden 17 tanesi analizlere dahil edilmiştir. Analizlerde, en çok işlem gören vade 
olduğu için 5 yllk CDS spreadleri veri setine alnmştr. Finansal gösterge olarak borsa 
endeksi, 2 yllk (İsrail ve Meksika’da 2 yllk devlet tahvili bulunmamas nedeniyle 1 yllk faiz 
oranlar alnmştr) ve 10 yllk devlet tahvili faiz oranlar ile ülkelerin Moody’s uzun dönem 
yabanc para kredi ratingleri analize dahil edilmiştir. Finansal göstergeler için yaplan 
analizler günlük fiyatlar üzerinden alnmş olup Ekim 2008 – Aralk 2010 dönemini 
kapsamaktadr.  

 
Uygulamann ilk aşamasnda yaplan CDS spreadleri ve finansal göstergeler 

arasndaki regresyon analizi sonuçlarna göre, CDS spreadlerindeki değişimin %59,4’ü 
modele alnan bağmsz değişkenler tarafndan açklanabileceği sonucuna ulaşlmştr. Model 
ve modeldeki tüm değişkenlerin katsaylarnn anlaml çkmas sonucunda tüm bağmsz 
değişkenler modele dahil edilmiş ve regresyon denklemi oluşturulmuştur. Elde edilen 
sonuçlara göre, ilişki katsaylar beklenen yönde gerçekleşmiş ve CDS spreadlerinin faiz 
oranlar ve ratinglerle pozitif, borsa endeksiyle negatif ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. İkinci 
aşamada ülkeler yüksek ve düşük ratingli ülkeler olmak üzere iki kategoriye ayrlmş ve 
analizler tekrarlanmştr. Yüksek ratingli ülkelerde CDS spreadlerinin %32,2’sinin bağmsz 
değişkenler tarafndan açklandğ sonucuna ulaşlmştr. Bu düşük yüzdenin de gelişmiş ülke 
olmalar sonucunda finansal piyasalarnn oldukça derin olmas sebebiyle kullanlan üç 
finansal göstergenin oldukça aktif olan bu piyasalar açklamakta yetersiz kalmas ve daha 
birçok etkenin spreadler üzerinde etkisinin olduğu düşünülmüştür.  Sonuçta tüm katsaylar 
anlaml olarak bulunmuş ve model oluşturulmuştur. Düşük ratingli ülkeler için yaplan 
analizlerde elde edilen modelin açklama gücü tüm veri setinde elde edilen sonuca yakn 
olarak %55,5 olarak bulunmuştur. Model ve katsaylar da anlaml bulunarak regresyon 
modeli oluşturulmuştur. 

R-kare 0,751475    Bağml değ. ortalamas 215,0956
Düzeltilmiş R-kare 0,750947    Bağml değ. st. sapmas 159,1458
Regresyonun st. hatas 79,42208    Akaike bilgi kriteri 11,58974
Artk kareler toplam 32624284    Schwarz kriteri 11,60491
Log olabilirlik -30028,61    Hannan-Quinn kriteri. 11,59505
F-istatistiği 1421,710    Durbin-Watson ist. 0,025130
p(F-istatistiği) 0,000000    
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Daha sonra değişkenlere panel veri analizi tekniği uygulanarak EKKY ile 

karşlaştrlmştr. Genelde benzer sonuçlar elde edilmesine rağmen panel veri analizinde 
daha yüksek belirtme katsaylarna ulaşlmştr. Uygulanan Hausman Testi sonucuna göre, 
panel veri ile yaplan tüm analizler Sabit Etkiler Modeli ile yaplmştr. Tüm veri setiyle yaplan 
analiz sonuçlarna göre CDS spreadlerindeki değişimin %82,6’s modele alnan bağmsz 
değişkenler tarafndan açklanabileceği sonucuna ulaşlmş ve analize dahil edilen her ülke 
için ayr sabit katsaylar elde edilmiştir. Çoklu regresyon analizinde olduğu gibi tüm 
değişkenler anlaml ev katsaylar beklenen yönde gerçekleşmiştir. Sonraki aşamada ülkeler 
ratinglerine göre ikiye ayrlmş ve rating bağmsz değişkeni modelden çkarlarak analizler 
tekrarlanmştr. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yüksek ratingli ülkeler için spreadlerdeki 
değişimin %54,2’sinin bağmsz değişkenler tarafndan açklanabileceği sonucu elde 
edilmiştir. Düşük ratingli ülkeler için yaplan analizlerde elde edilen açklama gücü yüksek 
ratingli ülke modeline göre daha yüksek olarak bulunmuş ve %75,1 olarak elde edilmiştir. 
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Özet  
 
Bu çalşmada Türkiye’deki bankalarn, güncel insan kaynaklar yönetimi (İKY) uygulamalar 

açsndan durumlar irdelenmektedir. Araştrma kapsamn Türkiye Bankalar Birliği’ne üye özel 
bankalar oluşturmaktadr. Araştrmamza veri sağlayan 30 banka; İK departmanlarnn yaplanmas, İK 
yöneticilerinin özellikleri, İKY’nin stratejik niteliği ve İK uygulamalar açsndan incelenmektedir. 
Araştrmamzn bulgular, bankalarn İKY uygulamalarnda oldukça gelişmiş ve sistematik olduklarn, 
rekabetin gereklerine uygun seçeneklere yöneldiklerini ortaya koymaktadr.  

 
Anahtar kelimeler: İnsan kaynaklar yönetimi (İKY), bankalar, strateji.  

  
1. Giriş 

 
Günümüzde çalşma yaşamna hâkim olan aşr rekabet; birey, organizasyon ve 

sektör düzeyinde yarattğ sonuçlar itibariyle insan kaynaklar yönetimi (İKY) 
uygulamalarnda etkisini yoğun bir biçimde hissettirmektedir. İKY uygulamalar açsndan 
özellikle son on yl ele alndğnda, global ve yerel pek çok faktörün neden olduğu belirgin 
değişikliklerin etkisinin, ülkemizdeki bankalarn İK politika ve uygulamalarnda da önemli 
değişikliklere neden olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalşmada ülkemizdeki bankalarn 
modern İKY uygulamalarnn, gelişim sürecindeki deneyimleri açsndan özel durumundan 
hareketle, güncel baz özellikleri irdelenmeye çalşlacaktr. Bu amaçla İK departmanlarnn 
yaplanmas, İK yöneticilerinin özellikleri, İK işlevinin stratejik niteliği ve İK faaliyetlerinin temel 
özellikleri belirlenmeye çalşlacaktr. Akademik alanda bankalar temel alan çok sayda tez 
ve benzeri çalşmada daha çok yönetim ve İKY’nin spesifik konularna yoğunlaşldğndan, 
bu makalede bankalarn İKY alanndaki durumu genel ve bütüncül bir bakş açs ile ele 
alnacaktr.  

 
Türk bankaclk sisteminin genel gelişimine paralel olarak, bankalardaki İKY 

uygulamalarnn da geçirdiği evreler üçe ayrlarak ele alnabilir: 
 

1. 1980 öncesi- Geleneksel Personel Yönetimi uygulamalar, 

2. 1980-2000- Personel Yönetiminden İKY’ye geçiş ve gelişmiş İKY uygulamalar, 

3. 2001 sonras- İKY uygulamalarnda etkinlik ve verimlilik çabalarnda artş. 

Personel departman ad altnda İK faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 1980 öncesi 
dönemde, bankalarda genellikle eğitim departmanlar ayr bir birim olarak görülmektedir.  
Doğal olarak eğitim-geliştirme işlevi ile personel faaliyetlerinin (terfi, nakil vb.) birbirleri ile 
olan yakn ilişkisi bu iki birimin her ne kadar yapsal olarak bu dönemde ayr da olsalar, yakn 
işbirliğini beraberinde getirmiştir. 

 

                                                 
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dal.   

    İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dal.   
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1980-2000 yllar arasndaki ikinci dönemin özellikle 1990 sonrasnda bankalarda 
personel departmanlarnn İK departman adn aldğn ve çoğunluğunda da eğitim 
departmannn İK departmanna bağlandğ görülmektedir. Güncel İK uygulamalar arasnda 
performans değerlendirme ve kariyer planlama, bankalarmzn birincil önem taşyan İK 
fonksiyonlar olarak alglanmaya başlanmş ve gerek dşardan destek alarak gerekse kendi 
kaynaklar ile bankalar, var olan sistemlerini güncelleştirmeye ya da yeni sistemler 
oluşturmaya başlamşlardr. Yine bu dönemde seçme yerleştirme faaliyetlerinin de yeni bir 
takm teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalşldğ ve günümüzde “değerlendirme 
merkezi” ad verilen uygulamalarn ilk kez bankalarmzda uygulandğn söylemek kanmzca 
hatal olmayacaktr. Özellikle ilk kez “yönetici aday” ad altnda toplu olarak yaplan genç ve 
vasfl eleman istihdamna bu dönemde bankalarda rastlanmaktadr.  

 
2000’den günümüze kadar olan dönemin ayr bir dönem olarak ele alnmş olmasnn 

en önemli nedenini, 2001 ylnda yaşanan ekonomik kriz ve bunun sonuçlarndan bankalarn 
İK sistemlerinin de etkilenmiş olmas olarak açklayabiliriz. Önceki döneme göre kaynaklarn 
daha etkinlikle kullanmnn zorunlu olduğunun anlaşlmas ile birlikte, bankalarn İK 
uygulamalarnda daha seçici ve maliyet odakl politikalar izledikleri görülmektedir. Buna 
ayrca 2000’li yllara kadar edinilen deneyimler de eklendiğinde, günümüzde bankalarn İK 
politika ve uygulamalarnn daha bilinçli/bilgili ve tutarl görüşlere dayal olduğunu ifade 
etmenin hatal olmayacağ düşünülmektedir.  

 
Yukarda da açklandğ gibi bankalarmzn modern İKY uygulamalar konusundaki 

deneyimleri diğer sektörlerdeki uygulamalar dikkate alndğnda oldukça fazladr.  Bu açdan 
modern İKY uygulamalarnn ülkemizdeki gelişimi konusunda bankalarn liderlik rolü 
oynadğn ve pek çok sektöre/işletmeye örnek oluşturduğunu ifade etmek hatal 
olmayacaktr.  
 
2. Araştrmann Amac ve Kapsam 

 
Güncel İKY uygulamalar açsndan Türkiye’deki bankalarn durumunu belirlemeye 

çalştğmz ve 2008 yl verileriyle hazrlanan bu araştrmann kapsamn, Türkiye Bankalar 
Birliği’ne üye (kamu bankalar hariç olmak üzere) 38 banka oluşturmaktadr. Veri toplama 
arac olarak geliştirdiğimiz anket formlar, bu bankalarn tamamna ulaştrlmş ve 30 anket, 
İK yöneticileri tarafndan yantlanarak geri gelmiştir. Dolaysyla araştrmamzda geri dönüş 
oran %78,95’tir. Araştrma kapsamnda bulunan bankalarda çalşanlarn, (kamu bankalar 
hariç) toplam banka çalşanlarna oran ise %70,94’tür. 

 
3. Araştrmann Bulgular 

 
Araştrmann bulgular, bankalara ilişkin genel bilgilerin sunulmasnn ardndan, İK 

departmanlarnn yaplanmas, İK yöneticilerinin özellikleri, İKY’nin stratejik niteliği ve İK 
uygulamalar olmak üzere dört bölümde ele alnacaktr. 

 
Bankalara İlişkin Genel Bilgiler 

 
Tablo 1’de tarafmza verileri ulaşan 30 bankaya ait bilgiler yer almaktadr. Sermaye 

yaps açsndan toplam 30 bankann 9’u yerli, 10’u yabanc, 11’inin de yerli-yabanc ortaklğ 
niteliğinde olduğu görülmektedir. Kuruluş yl olarak söz konusu bankalarn 20’sinin 1980-
2000, 8’inin 1980 öncesi, sadece ikisinin de 2000’den sonra kurulduğu görülmektedir. 

 
Bankalarn çalşan saylar 1000’den az ve 1000 ve fazla olarak bir ayrma tabi 

tutulmuş ve 14 bankann çalşanlarnn saysnn 1000’den fazla 16’snn ise 1000’den az 
olduğu görülmüştür. Banka çalşanlarnn eğitim düzeyleri genellikle oldukça yüksek olup, 
bankalarn çoğunluğunda çalşanlarnn % 60’tan fazlasn en az üniversite mezunu 
çalşanlar oluşturmaktadr. Bu bölümde ayrca bankalarn sendikalaşma oran da 
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sorgulanmş ve 30 bankadan sadece üçünün yetkili sendikaya sahip olduğu, diğer 27’sinde 
yetkili sendika bulunmadğ görülmüştür. İK uygulamalarna ilişkin diğer bulgularn 
değerlendirilmesinde önemli olacağ düşünülerek soru formunda bankalarn işgücü devir 
oranlarna ait sorular da yer almştr. 30 bankadan 4’ü işgücü devrini hesaplamadklarn, 
26’s ise hesapladklarn ifade etmişlerdir. İşgücü devri orann hesaplayan bankalarn 
11’inde bu orann; % 6-10, 10’unda ise % 11-20 arasnda olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 1: Bankalara İlişkin Genel Bilgiler 
 
Genel özellikler  f % 
Sermaye yaps Yerli sermayeli 

Yabanc sermayeli 
Ortaklk 

9 
10 
11 

30.0 
33.3 
36.7 

Kuruluş yl 1980’den önce 
1980-2000 
2000’den sonra 

8 
20 
2 

26.7 
66.7 
  6.7 

Çalşan says 1000’den az 
1000 ve fazlas 

14 
16 

46.7 
53.3 

Üniversite mezunlarnn oran % 21-60 
% 60’tan fazla 

8 
22 

26.7 
73.3 

Yetkili sendika Var  
Yok 

 3 
27 

10.0 
 90.0 

İşveren sendikas Üyesi 
Üyesi değil 

 2 
28 

  6.7 
93.3 

İşgücü devri Hesaplanyor 
Hesaplanmyor 

26 
 4 

86.7 
13.3 

 
İşgücü devir oran 

% 2-5 
% 6-10 
% 11-20 
% 20’den fazla 

 2 
11 
10 
  1 

  8.3 
45.8 
41.7 
 4.2 

 
İK Departmanlarnn Yaplanmas 
 

İK departmannda çalşan kişi saysn belirlemeye yönelik soruyu yantlayan 26 
bankann 7’sinde İK departmannda çalşan kişi saysnn 4’den az, 5’inde 4-10 arasnda, 
4’ünde de 10’dan fazla olduğu görülmüştür. Bu verilerden anlaşldğna göre yantlayc 
bankalarn yarsndan fazlasnda 10 kişinin üstünde İK çalşan vardr. Ayrca bu soruya 
verilen yantlarla bankalarn 19’unda İK departmanlarnn çeşitli birimleri olduğu da 
görülmektedir. Bu durumda çeşitli İK fonksiyonlar açsndan söz konusu bankalarda 
uzmanlaşmann varlğndan bahsetmek hatal olmayacaktr. 

 
Tablo 2: İK Departmanlarnn Yaplanmas  

 
  f % 
İK/Personel departman Var  

Yok 
26 
 4 

86.7 
13.3 

İK departmannda çalşan says 4’ten az 
4-10 
10’dan fazla 

 7 
 5 
14 

26.9 
19.2 
53.8 

İK departmannda alt birimler Var  
Yok 

19 
 7 

73.1 
26.9 

Hiyerarşik düzey says En fazla 2 
2’den fazla 

 7 
19 

26.9 
73.1 

Yönetsel pozisyon says 1 
2-10 
10’dan fazla 

 5 
19 
 2 

19.2 
73.1 
  7.7 
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İK Yöneticilerinin Özellikleri 
 

Araştrmada İK yöneticilerinin unvanlar açsndan şöyle bir dağlm göze 
çarpmaktadr: Toplam 26 bankann 17’sinde (% 65.4) İK’dan sorumlu bir genel müdür 
yardmcs vardr. Bu bulgu bankalardaki İK uygulamalarnn stratejik niteliğini göstermek 
açsndan oldukça önemlidir. Zira bilindiği gibi bir organizasyonda insan kaynağnn rekabet 
avantaj sağlayan bir kaynak olabilmesi önemli ölçüde fonksiyonun organizasyonun üst 
kurullarnda temsili ile ilişkilidir (Fombrun v.d., 1984, s.23). İK’dan sorumlu genel müdür 
yardmclar araclğ ile İK fonksiyonunun temsil edildiği bankalarda, bu yöneticilerin 
pozisyonlarnn yüksek oluşu, İK’nn bu bankalarda yönetimin stratejik partneri olduğu 
görüşünü doğrulamaktadr. 
 
 Araştrmada yöneticilerin çeşitli özellikleri incelenirken cinsiyet değişkeni de ele 
alnmş ve İK yöneticilerinin % 65.4’ünün erkek olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi olarak da 
İK yöneticilerinin % 46.2’sinin lisans düzeyinde eğitimleri olduğu ve eğitim alan olarak 
çoğunluğun (% 56) işletme-iktisat alanlarndan geldiği anlaşlmaktadr. Mühendislik alannda 
eğitim görmüş yöneticilerin orann da % 20 oluşu ilginç bir bulgudur. Bu bulgu, İK 
uygulamalarnn etkinliğinin belirlenmesine ilişkin ölçme-değerlendirme vb. saysal 
faaliyetlerin bankalarda diğer sektörlere nazaran daha fazla uygulanabilmesinde mühendislik 
gibi bir alanda eğitim görmüş İK yöneticilerinin etki ve katksn akla getirmektedir. 
 

Araştrmada İK yöneticilerinin lisansüstü eğitim alp almadklar da sorgulanmş ve 
yantlayclarn % 30.8’inin lisansüstü eğitimi olduğu, ancak % 76.9 gibi yüksek bir orannn 
sektör deneyimi olduğu belirlenmiştir. Sektör deneyiminin İK yöneticilerinin performansn en 
az yüksek lisans eğitimi almş olmak kadar etkileyeceği düşünülürse, bu bulgularn da 
bankalardaki İK faaliyetlerinin etkinliğini olumlu olarak etkileyeceği anlaşlmaktadr. 
 
Tablo 3: İK Yöneticilerinin Özellikleri 
 
  f % 
Unvan İK-Genel Müdür Yrd.  

Müdür 
Direktör 

17 
 8 
 1 

65.4 
30.8 
 3.8 

Cinsiyet Kadn 
Erkek 

 9 
17 

34.6 
65.4 

Eğitim Düzeyi Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

 1 
13 
12 

3.8 
50.0 
46.2 

Eğitim alan İşletme ve İktisat 
Mühendislik 
Sosyal Bilimler 
Diğer 

14 
 5 
 3 
 3 

56.0 
20.0 
12.0 
12.0 

İKY konusunda lisansüstü eğitim Var 
Yok 

 8 
18 

30.8 
69.2 

Sektör deneyimi Var 
Yok 

20 
 6 

76.9 
23.1 

Meslek örgüt üyeliği Var 
Yok 

 8 
18 

30.8 
69.2 
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İKY’nin Stratejik Niteliği 
 

Çalşmada bankalara çeşitli işlevler açsndan yazl İK politikalarnn varlğ sorulmuş 
ve Tablo 4’ten de görüleceği gibi, bankalarda oldukça yüksek oranda yazl İK politikalar 
olduğu sonucuna ulaşlmştr. Bu bulgularda dikkat çekici bir husus olarak, ücret yönetimine 
ilişkin yazl politikalarn varlğnn oransal olarak diğer işlevlerden daha düşük olduğu 
anlaşlmaktadr (% 73.1). Bu da bize ücretlendirme faaliyetlerinde esneklik sağlamak amac 
ile açklk ilkesinin varlğnn diğer fonksiyonlara göre daha az olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 4: Yazl İK Politikalar 

 
   f % 
İK temin ve seçim politikalar Var 

Yok 
25 
1 

96.2 
 3.8 

Eğitim ve geliştirme politikalar Var 
Yok 

24 
2 

92.3 
 7.7 

Ücret yönetimine ilişkin politikalar Var 
Yok 

19 
7 

73.1 
26.9 

Performans yönetimine ilişkin politikalar Var 
Yok 

24 
2 

92.3 
 7.7 

Kariyer yönetimine ilişkin politikalar  Var 
Yok 

22 
4 

84.6 
15.4 

 
İKY’nin stratejik ortak niteliğini belirlemede yararlanlan önemli bir unsur da, İK 

yöneticisinin organizasyonun üst kurullarndaki varlğdr (Sadullah, 2010, s.16). Bankalarda 
en üst düzeydeki İK yöneticileri genellikle Genel Müdür Yardmcs düzeyinde bulunsa da, bu 
yöneticiler bankalarn ancak yarya yaknnda (% 46) yönetim kurullarnda yer almaktadrlar. 
Diğer yandan İK yöneticilerinin bankalarn yönetim kurullarndaki varlğna ilişkin orann 
önceki baz araştrma sonuçlarna kyasla daha yüksek olduğunu da belirtmek gerekir.  

 
Tablo 5: Stratejik Niteliğe İlişkin Çeşitli Değişkenler 

 
  f % 
İşletme stratejileri Var  

Yok 
23 
7 

76.7 
23.3 

İK’nn işletme stratejilerine katks Stratejilerin oluşturulmasnda 
ve uygulanmasnda  
Katk yok 

23 
 
0 

100 
 
0 

İK stratejileri Var  
Yok 

22 
 1 

95.7 
 4.3 

İKY’nin değerlendirilmesi Evet  
Hayr 

13 
13 

50.0 
50.0 

İK yöneticisinin üst kurullardaki varlğ Evet  
Hayr 

12 
14 

46.2 
53.8 

İK-hat yönetici işbirliği düzeyi İleri düzeyde snrl veya yok 22 
  4 

84.6 
15.4 

 
Nitekim çeşitli sektörlerden işletmelerin katldğ önceki baz araştrmalarn bulgularna 

göre bu oran, ancak % 24 (Uyargil v.d., 2005, s.16) ve % 37 (Aydnl, 2007, s.255) olarak 
tespit edilmiştir. Dolaysyla bankalarda İK yöneticilerinin üst kurullarda ortalamadan daha 
yaygn olarak bulunduğu ifade edilebilir.   

  
İK faaliyetlerinin etkinliği açsndan önem taşyan bir unsur olan İK-hat yönetici işbirliği 

düzeyleri (Larsen ve Brewster, 2003) incelendiğinde bankalarn çoğunda (% 85) İK ile hat 
yöneticiler arasnda ileri düzeyde işbirliği bulunduğu görülmektedir.   
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İK Uygulamalar 
 

Çalşmada bankalarn İK uygulamalar fonksiyonlar düzeyinde ele alnarak 
incelenmeye çalşlmştr. Elde edilen bulgulara göre öncelikle bankalarn tamam eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bankalarda işletme dşndaki eğitmenlerden yararlanma 
oldukça yaygndr. Diğer yandan bankalarn ancak yarya yakn, sadece eğitim vermekle 
görevli personel istihdam etmektedir. Bankalarn yaygn biçimde eğitmen olarak 
yararlandklar kaynaklardan biri de, banka içindeki konusunda uzman olan çalşan ve 
yöneticilerdir (Bkz. Tablo 6). 

 
Tablo 6: Eğitim Uygulamalar 
 
  f % 
Eğitim faaliyetleri Yaplyor 

Yaplmyor 
30 
 0 

100 
   0 

Eğitim bütçesi Var 
Yok 

28 
 2 

      93.3 
 6.7 

İşletme içinde eğitmen istihdam Evet 
Hayr 

12 
18 

40.0 
60.0 

İşletme dş eğitmenlerden yararlanma Evet  
Hayr 

28 
 2 

93.3 
  6.7 

Eğitimde konusunda uzman 
yöneticilerden yararlanma 

Evet 
Hayr 

21 
 9 

70.0 
30.0 

 
Eğitim faaliyetlerini takiben bankalarda en yaygn olan İK sistemleri, performans 

değerlendirme sistemleridir. Bankalarn yars çalşanlarnn performansn ylda bir kez 
değerlendirirken, yarya yakn ise ylda iki veya daha sk değerlendirme yapmaktadr. 
Performans değerlendirme konusunda bankalarn karma yöntemler kullandklar dikkati 
çekmektedir. Tablo 7’de görüldüğü gibi bankalarn önemli bir ksm hem hedeflere hem de 
yetkinliklere dayal değerlendirme yapmaktadr.  

 
Tablo 7: Performans Uygulamalar 

 
 f % 

Performans değerlendirme sistemi  Var  
Yok 

 28 
  2 

93.3 
 6.7 

Performans değerlendirme  
Sklğ 

Ylda ikiden çok 
Ylda iki kez  
Ylda bir kez 
Ylda birden az 

 1 
11 
15 
 1 

 3.6 
39.2 
53.6 
  3.6 

Değerlendirme sistemi Sadece yetkinliklere dayal  
Hedeflere ve yetkinliklere 
dayal 

7 
     21 

 

25.0 
75.0 

 
Bankalardaki ücret uygulamalar incelendiğinde, yaplan ödemelerin hem işletme 

içinde çeşitli pozisyonlar açsndan tutarllğna,  hem de işgücü piyasasndaki benzer işlere 
ödenen ücretlerle tutarl olmasna bankalar tarafndan dikkat edildiği anlaşlmaktadr. 
Özellikle piyasa ücret araştrma sonuçlarndan yoğun rekabet ortamnda yaygn olarak 
yararlanlmaktadr. Yine bankalarn önemli bir ksm, çalşanlar performanslarna dayal 
olarak ücretlendirecek sistemlere sahiptir (Bkz. Tablo 8).  
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Tablo 8: Ücret Uygulamalar 
 

  f % 
İş değerlendirme çalşmalar Yaplyor 

Yaplmyor 
22 
 8 

73.3 
26.7 

Piyasa ücret araştrmalar Var  
Yok 

28 
 2 

93.3 
 6.7 

Performansa dayal ücretlendirme Evet 
Hayr 

25 
 4 

83.3 
16.7 

 
Bankalar arasnda oldukça yaygn olan bir İK uygulamas da, İK planlamasdr. 

Bankalar İK temininde hem sanal kariyer sitelerinden, hem de İK temini konusunda hizmet 
veren dş kaynaklardan yararlanmaktadrlar (Bkz. Tablo 9). Bankalarda çalşanlarn 
sistematik olarak ilerlemelerine olanak sağlayan terfi sistemleri de oldukça yaygndr (Bkz. 
Tablo 10).  

 
Tablo 9: İK Planlama, Temin ve İşe Yerleştirme Uygulamalar 
 
  f % 
İK planlama çalşmalar Yaplyor 

Yaplmyor
24 
 6 

80.0 
20.0 

Standart oryantasyon program Var  
Yok 

22 
 8 

73.3 
26.7 

Sanal kariyer sitelerinden yararlanma Evet 
Hayr 

26 
 4 

86.7 
13.3 

İK temin şirketlerinden yararlanma Evet 
Hayr 

20 
10 

66.7 
33.3 

 
Bankalarn İK uygulamalar konusundaki yaklaşmlar genel olarak 

değerlendirildiğinde bankalarn gerek planlama, gerek çeşitli İK sistemlerinin varlğ 
konularnda oldukça gelişmiş olduklar ifade edilebilir. Nitekim sektörler aras karşlaştrma 
yapldğnda bankalarn; otellere, tekstil ve ilaç şirketlerine kyasla İKY’nin hemen her 
alannda daha gelişmiş, sistematik, rekabetin gereklerine uygun seçeneklere yöneldikleri 
görülmektedir (Aydnl, 2007).  

 
Tablo 10: Çeşitli İK Sistemlerinin Varlğ 

 
  f % 
Terfi sistemi  Var  

Yok 
24 
  6 

80.0 
20.0 

İK bilgi sistemleri Var  
Yok 

22 
  6 

80.0 
20.0 

Yetkinliklere dayal İKY Evet 
Hayr 

23 
  7 

76.7 
23.3 

Memnuniyet araştrmalar Yaplyor 
Yaplmyor 

16 
14 

53.3 
46.7 

Öneri sistemleri 
 

Var  
Yok 

23 
  7 

76.7 
23.3 
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Sonuç 
 

1980’li yllarn ikinci yarsndan itibaren oldukça bilimsel ve modern İK uygulamalar ile 
diğer sektörlere liderlik yapan bankalar, günümüzde uzun yllara dayanan deneyimleri ile 
hem toplumsal hem de kurum kültürlerine uygun İK sistemleri oluşturarak, bugün ulaştklar 
noktada da diğer sektörlerdeki pek çok işletmeye örnek olmaya devam etmektedirler. Ayrca 
günümüzde diğer sektörlerdeki işletmelerin birçoğunda bankalarn İK departmanlarndan 
yetişmiş deneyimli İK uzman ve yöneticilerinin istihdam ediliyor olmas, İKY alannda 
bankalarn önemini daha da artran bir olgu olarak karşmza çkmaktadr. Bu kişiler yeni 
işletmelerinde, bankalarda edindikleri deneyimlerinden yararlanarak, bulunduklar sektörlere 
İKY program ve uygulamalarn tantmakta ve genel olarak İKY alannn Türkiye’deki 
öneminin artmasna katkda bulunmaktadrlar. 
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Finansal Krizler ve Aktarm Kanallar: Literatür 
İncelemesi 

 
 
 
Dr. Abdurrahman Korkmaz* 
 
 

Özet 
 

1994 Meksika ve özellikle de 1997 Doğu Asya Krizleri, finansal krizlerin arkasnda yatan dinamikleri 
belirlemeyi amaçlayan çalşmalar açsndan devrim niteliğinde dönüşümlere yol açmştr. Söz konusu 
iki finansal krize ilişkin olarak yaplan bu radikal vurgu, çok ksa bir zaman dilimi içerisinde birden çok 
ekonomide gerçekleşen finansal kriz süreçlerini öncelemelerinden ileri gelmektedir. Bu durum, 
herhangi bir ekonomide gerçekleşen finansal krizin, diğer baz ekonomilere de aktarlmş olabileceği 
yönündeki tartşmalarn alevlenmesine neden olmuştur. Finansal krizlere ilişkin iktisat literatürü ise, ilk 
anda böylesi bir aktarm kanalnn mevcudiyetini sorgulamaya yönelmiş; bu yönelim de finansal 
krizlerin aktarmna ilişkin teorik ve ampirik argüman saysnn kayda değer biçimde yükselmesi ile 
sonuçlanmştr. Mevcut çalşma; özellikle son dönemlerde gerçekleşen finansal krizlerin oluşum 
sürecini açklama konusunda hatr saylr bir katk sağlayan söz konusu alternatif kanallarn, yerleşik 
finansal kriz teorilerinin oldukça önemli bir açğn telafi ettiğini ve günümüz uluslararas ekonomi 
politikas üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlamaktadr. 

 
Anahtar Kelimeler: Finansal krizler, bulaşma etkisi, karşlkl bağmllk etkisi, yaylma etkisi; muson 
etkisi.  

 
1. Giriş 
 
Gelişmekte olan ekonomilerin, ulusal tasarruf veya daha doğru ifadesi ile ulusal sermaye 

yetersizliğinden dolay duyduklar dş kaynak ihtiyac; söz konusu ekonomilerin özellikle 
1980’li yllardan itibaren liberalizasyon politikalar uygulamaya başlamalar ile sonuçlanmştr. 
Gelişmekte olan ekonomilerde uygulamaya koyulan liberalizasyon politikalar, yeni pazarlara 
ulaşma arzusu içerisindeki sanayileşmiş ekonomilerin ve büyük ölçüde onlarn kontrolünde 
olan uluslararas kuruluşlarn da teşviki ile her geçen gün artan bir ivme kazanmştr. Bahse 
konu olan liberalizasyon politikalar; gelişmekte olan ekonomilere yönelik yabanc sermaye 
girişlerinin artmasna yol açarken; artan yabanc sermaye girişleri sonucunda elde edilen 
fonlar ise, zamanla verimsiz alanlara ve/veya etkileri ancak uzun dönemde ortaya çkacak alt 
yap yatrmlarna kanalize edilmeye başlanmştr.Diğer yandan, gelişmekte olan ekonomilere 
ilişkin ulusal para birimleri de, o dönemlerde oldukça popüler olan yönetimli dalgalanma ve 
sabit döviz kuru rejimleri ile yabanc sermaye girişlerinin bir sonucu olarak aşr değerli 
seviyelere ulaşmş ve böylece dş ticaret dengeleri de hzla bozulmuştur. Kullanlan dş 
kaynak miktarnn artmas yannda ortaya çkan dş ticaret açğnn finansman ihtiyac ise, 
söz konusu ekonomilerin yabanc sermayeye olan bağmllklarn daha da artrarak 
krlganlklarn yükseltmiştir. Dolaysyla, yabanc sermaye girişlerinin yavaşlamas veya 
durmas; söz konusu ekonomilerde faaliyet gösteren finansal sektörün darboğaza düşmesine 
yol açmş ve bu skntl durum ksa sürede ekonominin geneline yaylmştr. Maliye ve para 
politikalarndaki başarszlklar ile siyasi istikrarszlklar da, bazen finansal krizleri tetikleyici 
bazen de yalnzca şiddetini artrc yardmc faktörler olarak devreye girmiştir.  
 

Bu kurgu, çok genel bir yapya sahip olmakla birlikte gelişmekte olan ekonomilerin 
yakalandklar finansal krizlerin birçoğunu kabaca da olsa açklayabilmektedir. Ancak 1994 
Meksika ve özellikle de 1997 Doğu Asya Krizleri, finansal krizlerin arkasnda yatan 

                                                            
*Öğretim Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfkebir MYO. 
 

52

 Bankacılar Dergisi, Sayı 77, 2011



53

Bankacılar Dergisi

2 
 

dinamikleri belirlemeyi amaçlayan çalşmalar açsndan devrim niteliğinde dönüşümlere yol 
açmştr. Söz konusu iki finansal krize ilişkin olarak yaplan bu radikal vurgu, çok ksa bir 
zaman dilimi içerisinde birden çok ekonomide gerçekleşen finansal kriz süreçlerini 
öncelemelerinden ileri gelmektedir. Bu durum, herhangi bir ekonomide gerçekleşen finansal 
krizin, diğer baz ekonomilere de aktarlmş olabileceği yönündeki tartşmalarn 
alevlenmesine neden olmuştur. Finansal krizlere ilişkin iktisat literatürü ise, ilk anda böylesi 
bir aktarm kanalnn mevcudiyetini sorgulamaya yönelmiş; bu yönelim de finansal krizlerin 
aktarmna ilişkin teorik ve ampirik argüman saysnn kayda değer biçimde yükselmesi ile 
sonuçlanmştr.  

 
Finansal krizlerin aktarm üzerine odaklanmş araştrmalardan elde edilen ilk bulgular; 

aktarma ilişkin temel mekanizmann, yoğun dş ticaret ilişkileri vastasyla ortaya çkan 
“yaylma etkisi”, sanayileşmiş ekonomilere ilişkin iktisat politikalarnda meydana gelen 
değişimlerden kaynaklanan “muson etkisi” ve finansal ilişkilerde gözlenen yoğunluğun yol 
açtğ “finansal karşlkl bağmllk” etkisi tarafndan çalştrldğn ortaya koymuştur. 
Yaylma, muson ve finansal karşlkl bağmllk etkileri, genel olarak “karşlkl bağmllk” 
terimi ile nitelendirilmektedir. 

 
Ancak ilerleyen dönemlerde, finansal krizlerin; karşlkl bağmllk ile açklanamayan 

nedenlerden ötürü de aktarlabileceğine dair kantlara ulaşlmştr. Bulaşma etkisi şeklinde 
nitelenen bu sürecin karakteristik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yaplan tartşmalar; 
finansal krizlere ilişkin aktarm mekanizmasnn, asimetrik bir görünüme sahip olup olmadğ 
veya söz konusu aktarm sürecinin negatif finansal kriz dönemleri olarak da ifade edilen 
manya dönemleri açsndan da geçerli olup olmadğ türünden sorular ihtiva etmektedir. 

 
Bugün gelinen nokta itibariyle vurgulamak gerekirse; herhangi bir ekonomide 

gerçekleşen finansal kriz veya manyalarn ya da genel olarak ifade etmek gerekirse finansal 
çalkantlarn; karşlkl bağmllk ve bulaşma etkileri vastasyla gerek simetrik gerekse de 
asimetrik biçimde diğer baz ekonomilere de aktarlabileceği yönünde bir konsensüs 
sağlandğndan bahsedilebilir. Bulaşma etkisine ilişkin hakim görüş; herhangi bir gelişmekte 
olan ekonomide ortaya çkan finansal çalkantnn, karşlkl bağmllk yoluyla diğer 
gelişmekte olan ekonomilere de aktarlabileceği; bulaşma etkisinin söz konusu aktarmn yol 
açtğ etkileri şiddetlendirebileceği ve hatta finansal çalkantya konu olan ekonomi ile hiçbir 
önemli etkileşimi bulunmayan ekonomilerin dahi sürü davranş, çoklu denge veya 
makroekonomik benzerlik gibi nedenlerle söz konusu finansal çalkantdan etkilenebilecekleri 
şeklindedir.  

 
Bu çalşma; özellikle son dönemlerde gerçekleşen finansal krizlerin oluşum sürecini 

açklama konusunda hatr saylr bir katk sağlayan alternatif aktarm kanallarnn, yerleşik 
finansal kriz teorilerinin oldukça önemli bir açğn telafi ettiğini ve günümüz uluslararas 
ekonomi politikas üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlamaktadr. Çalşmann geri kalan 
ksm, bu noktadan hareketle şu şekilde tasarlanmştr: İkinci bölüm, literatürde yerleşik 
finansal kriz teorilerinin özet bir sunumunu sağlayarak kavramsal çerçeveyi oluşturmakta ve 
yukarda değinilen alternatif kanallarn yerleşik finansal kriz teorileri tarafndan öngörülmeyen 
mekanizmalar geliştirdiğini tartşmaktadr. Üçüncü bölümde, finansal krizlerin aktarmna 
yönelik olarak öne sürülen ve üzerinde uzlaş sağlanmş temel kanallarn snflandrlmas 
yaplmakta ve söz konusu kanallarn mevcudiyetini test etmeyi amaçlayan seçilmiş baz 
çalşmalarn da özet bir sunumuna yer verilmektedir. Son olarak dördüncü bölümde ise, söz 
konusu tartşmalarn günümüz uluslararas ekonomi politikas üzerindeki etkileri de dikkate 
alnarak genel bir değerlendirme yaplmasna çalşlmştr. 
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2. Yerleşik Finansal Kriz Teorileri: Ksa Bir Bakş  
 

Ekonomilerin birbirini izleyen genişleme ve daralma dönemlerinden oluşan sürekli bir 
dalgalanma süreci içerisinde bulunduğu Clement Juglar’n “Fransa, İngiltere ve Birleşik 
Amerika’da Ticari Krizler ve Dönemsel Tekrarlar” (Des Crises Commerciales et de leur 
Retour Periodique en France, en Angleterre, et aux Etats-Unis) başlkl meşhur kitabnn 
yaynlandğ 1862 ylnda bu yana bilinmekte ve halen de tartşlmaya devam etmektedir. 
Jugler (1862)’a göre ekonomi; sabit sermaye yatrmlarndaki dalgalanmalarn yol açtğ, 
birbirini izleyen bir genişleme dönemi ile bir daralma döneminden oluşan ve ortalama 7-11 yl 
süren dönemsel dalgalanmalara konu olmaktadr. Kitchin (1923), Kondratieff (1926) ve 
Kuznets (1930) gibi araştrmaclar ise, Jugler (1862)’n ekonominin sürekli bir dalgalanma 
içerisinde olduğu ve bu dalgalanmann reel unsurlardan kaynaklandğ konusundaki 
görüşlerine katlmakla birlikte; dalgalanmann türü, süresi ve tetikleyici reel unsurun ne 
olduğu konusunda tamamlayc bir takm açklamalar önermişlerdir. Diğer yandan 
Schumpeter (1939) de; Juglar (1862), Kitchin (1923) ve Kondratieff (1926) tarafndan yaplan 
açklamalar sentezleyip geliştirerek ilave bir takm çkarmlara ulaşmştr. Juglar (1862), 
Kitchin (1923), Kondratieff (1926) ve Kuznets (1930) tarafndan önerilen dalgalanmalara 
ilişkin toplulaştrlmş bir açklama (Tablo: 1)’de sunulmaktadr: 

 
Tablo: 1 

İktisadi Dalgalanmalar 

Dalgann Ad Türü Süresi Nedensel Faktör 

Kitchin İş Çevrimi 3-5 yl Stok Yatrmlar 

Juglar İş Çevrimi 7-11 yl Sabit Sermaye Yatrmlar 

Kuznets - 15-25 yl Alt Yap Yatrmlar 

Kondratieff Büyüme Çevrimi
(Uzun Dalga) 45-60 yl Temel İnovasyon ve/veya 

Temel Sermaye Mallar 
Kaynak: Hagemann, 2007, s.26 

 
İktisadi dalgalanmalarn ksa vadeli olanlar, “iş çevrimleri”; uzun vadeli olanlar ise 

“büyüme çevrimleri” olarak snflandrlmaktadr. Schumpeter (1939), bir iktisadi çevrimin; 
“refah, durgunluk, bunalm ve canlanma” olmak üzere dört dönemden oluştuğunu ifade 
etmektedir. Kriz teriminin de; başlangçta Jugler (1862), Kitchin (1923), Kondratieff (1926) ve 
Kuznets (1930) gibi araştrmaclar tarafndan izah edilen bir dalgalanmann aşağ yönlü 
salnmn; diğer bir ifade ile reel ekonomik aktivitenin oldukça daraldğ bunalm dönemlerini 
ima etmek maksad ile kullanldğ bilinmektedir. Ekonominin reel unsurlar tarafndan 
yaratlan ve çkt seviyesinin düşmesi ile sonuçlanan bu süreç; günümüz terminolojisi ile reel 
kriz olarak nitelendirilmektedir1. 

 
Fisher (1932), tespit edilebildiği kadaryla kriz sürecinde reel sektör yannda finansal 

sektöre de sistematik olarak yer veren ilk yazardr. Sonraki yllarda yine Fisher (1933) 
tarafndan “Borç-Deflasyon Teorisi” (Debt-Deflation Theory) olarak isimlendirilen söz konusu 
yaklaşm, reel sektör ile finansal sektör arasndaki etkileşime kriz sürecinde stratejik bir önem 
atfetmektedir. Kriz sürecini doğuran temel unsurlar, Fisher (1932) tarafndan zincirleme bir 
şekilde birbirine bağl dokuz ana başlk altnda ifade edilmektedir: 

 
i. Aşr Borçluluk: Aşr borçluluk durumu keşfedildiğinde ve düzeltmeye gidildiğinde; 

“panik satşlarnn” ortaya çkmas olasdr. Bu durumda, borçlular baz sahipliklerini (hisse 
senedi, tahvil ve çiftlik gibi) satmak zorunda kalrlar. Bu panik satşa tüm toplumun katlmas 
halinde, fiyatlar genel düzeyi de azalma eğilimine girecektir (Fisher, 1932: 13-14).  
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ii. Para Miktar: Panik satşlarnn temel etkisi, fiyatlar genel düzeyinin düşmesi değildir. 

Panik halinde satlan mallar satn alanlar, satanlarn harcama gücünü de önemli ölçüde 
devralrlar ve bu satn alma gücü fiyatlar sürdürebilecek kadardr. Panik satşlarndan 
kaynaklanan likiditasyon süreci, esasen “kaydi para” miktarnn azalmasna yol açarak para 
arznn daralmas ile sonuçlanmaktadr (Fisher, 1932: 14-16).  

 
iii. Fiyat Seviyesi: Kaydi para miktarnn daralmas nedeni ile azalan para arz, fiyatlar 

genel düzeyinin de düşmesine yol açar (Fisher, 1932: 17). 
 
iv. Net Servet: Fiyatlar genel düzeyindeki düşüş, iş dünyasna ilişkin borçlarn parasal 

değerini etkilemezken; servetlerin parasal değerinin azalmasna neden olur. Dolaysyla iş 
dünyasna ilişkin net servet daralr  (Fisher, 1932: 29). 

 
v. Karlar: Fiyatlar düştüğü için azalan gelirlerle fiyatlardaki düşüşten daha küçük bir 

oranda azalan ödemeler arasndaki farka eşit olan karlar düşer. Karlardaki bu düşüş, net 
servetin azalmasna da eşlik ettiğinden başarszlklar ve iflaslar baş göstermeye başlar 
(Fisher, 1932: 29-30). 

 
vi. Üretim, Ticaret, İstihdam: Kar oranndaki azalş; kapitalist sistemin bir sonucu 

olarak üretim, ticaret ve istihdam hacminin daralmas ile neticelenmektedir (Fisher, 1932: 30-
31). 

 
vii. İyimserlik ve Kötümserlik: Başta net servet olmak üzere kar ve istihdamdaki aşağ 

yönlü hareketler, psikolojik etkiler yaratr. Net servetteki azalş, panik satşlarn; panik 
satşlar da yine paniği artrmaktadr. Bu süreçten etkilenmeyenler bile diğerlerinin 
korkularndan korkmaktadr. Böylece bir güven kayb oluşur ve ekonomiye kötümser bir hava 
hâkim olur (Fisher, 1932: 32-34). 

 
viii. Dolanm Hz: Ekonomideki kötümser ortam; panik halindeki bireylerin, sahip 

olduklar asli paralar “istifleme” eğilimine girmelerine yol açarak parann dolanm hz ile 
fiyatlarn düşmesine yol açar. Fiyatlardaki düşüş ise, üretimdeki daralmay iyice 
şiddetlendirmektedir (Fisher, 1932: 34-37).  

 
ix. Faiz Oran: Borçlardaki “çevrimsel” eğilim, sonuç olarak faiz orannda da çevrimsel 

eğilimlere neden olmaktadr. Kötümser bir havann hâkim olduğu ekonomik ortamda, 
borçlanma arzusu da azalacağndan faiz oran düşme eğilimine girecektir (Fisher, 1932: 38).  

 
Fisher (1932), faiz orannda meydana gelen düşmenin ardndan ekonominin yukarda 

sralanan dokuz faktörü tersine çevirecek yeni bir “genişleme” sürecine hazr olduğunu 
vurgulamaktadr. Ekonomideki kötümser havann dağlmas ise, yukardaki süreci tersine 
çevirmek için yeterlidir. Fisher (1932) tarafndan geliştirilen ve iş çevrimlerinin (dolaysyla da 
reel krizin) oluşumunu ekonominin reel unsurlar ile finansal unsurlar arasndaki etkileşim 
vastasyla açklayan Borç-Deflasyon Teorisi’nin; Friedman ve Schwartz (1963), Minsky 
(1975, 1982, 1986) ve Kindleberger (1978) için de esin kaynağ olduğu iddia edilebilir. Söz 
konusu yazarlar, krizin oluşum sürecinde finansal sektöre stratejik bir rol atfederek safi 
finansal krizlere özgü bir literatür oluşumunun mimar olma sfatn hak etmişlerdir.  

 
Stiglitz ve Weiss (1981), Mankiw (1986) ve Mishkin (1990, 1991)’in de aralarnda 

bulunduğu bir takm araştrmac ise; finansal piyasalarda meydana gelen çöküşleri, diğer bir 
ifadeyle finansal krizleri, baz alternatif enstrümanlara dayal olarak açklamay denemiştir. 
Söz konusu araştrmaclar tarafndan kullanlan temel enstrüman, ilk kez Akerlof (1970) 
tarafndan ileri sürülen “asimetrik bilgi” yaklaşmdr. Asimetrik bilgi yaklaşm; “borç alcnn”, 
planlanan bir yatrmn potansiyel riskleri ve getirisi hakknda “borç verici”den daha nitelikli bir 
bilgi setine sahip olduğunu ifade etmektedir. Dolaysyla, borç vericinin talep edeceği faiz 
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oran; bu dezavantajdan kaynaklanan bir risk primini de ihtiva edecektir. Risk primi nedeniyle 
yükselen faiz oran ise, riski ve de dolaysyla getirisi nispeten daha düşük yatrm projelerine 
sahip olan borç alclarn piyasadan çekilmelerine yol açmaktadr. Diğer bir ifadeyle; risk 
primini de içeren faiz oranlarndan borçlanmay kabul edenlerin sahip olduklar yatrm 
projeleri, piyasadan çekilenlerinkilere nazaran daha yüksek bir risk potansiyeli taşmaktadr.  

 
Mishkin (1991), asimetrik bilginin finansal sistem içerisinde iki temel soruna yol açtğn 

vurgulamştr. “Ters seçim” olarak adlandrlan birinci sorun, borçlanma ilişkisinin 
gerçekleşmesinden önce ortaya çkmakta olup; borç vericinin arzu edilmeyen bir sonuç 
almas oldukça muhtemel bir borç alcy seçmesinden kaynaklanr. Borçlanma ilişkisinin 
gerçekleşmesinden sonra ortaya çkan ve “ahlaki tehlike” (moral hazard) olarak adlandrlan 
ikinci sorun ise; borç alcnn, elde ettiği fonlar, borç vericinin arzu etmeyeceği bir faaliyette 
kullanmasn ifade etmektedir. Asimetrik bilginin yol açtğ ahlaki tehlike problemi, esasen 
borç vericinin yatrm projesi hakknda eksik bilgiye sahip olmasnn bir sonucudur (Mishkin, 
1991: 2-4). 

 
Stiglitz ve Weiss (1981) ise, asimetrik bilginin ve asimetrik bilginin bir sonucu olarak 

ortaya çkan ters seçim probleminin; “kredi taynlama” olarak adlandrlan ilave bir soruna 
daha yol açtğna işaret etmektedir. Kredi taynlamas; risk pirimini de içeren faiz oranlar ile 
borçlanmaya raz gelen baz potansiyel borç alclarn, borç vericiler tarafndan 
fonlanmamalarn ifade etmektedir. Borç vericilerin, risk primini de içeren faiz oranlarndan 
borçlanmay kabul eden borç alclarn sahip olduklar yatrm projeleri hakknda eksik bilgiye 
sahip olmalar veya tam bilgiye ulaşmann yüksek bir maliyet gerektirmesi; kredi 
taynlamasnn arkasndaki temel güdüdür. Kredi taynlamas, yükselen faiz oranlarnn kredi 
arzn daraltmas anlamna gelmekte olup; fiyat mekanizmasnn asimetrik bilgi nedeni ile 
etkin bir şekilde çalşmadğn ileri sürmektedir.  

 
Asimetrik bilgi ile asimetrik bilginin yol açtğ potansiyel problemleri göz önüne alan 

Mishkin (1991), finansal kriz sürecini şu şekilde tanmlamaktadr: Finansal kriz; ters seçim ve 
ahlaki tehlike problemlerinin iyice şiddetlendiği finansal piyasalarn, fonlar en üretken yatrm 
frsatlarna sahip alanlara etkin bir şekilde aktarma yeteneğinde meydana gelen bozulmadr. 
Finansal piyasalarda gerçekleşen bu bozulma ise, ekonominin sert bir daralma sürecine 
girmesine neden olan reel etkiler yaratabilmektedir (Mishkin, 1991: 7). 

 
Özellikle yakn dönemlerde, finansal krizlerin para, bankaclk ve borç krizleri şeklinde 

daha spesifik bir snflandrma sistemi içerisinde ele alnmas geleneğinin yerleştiğinden 
bahsedilebilir. Bu ayrmda, para krizlerine nispeten daha sk tecrübe edildiği için özel bir 
önem verildiğinden söz edilebilir.  

 
Para krizlerini sistematik olarak açklama iddiasndaki ilk yaklaşm; Krugman (1979) 

tarafndan önerilmiştir. Krugman (1979), bütçe açklarnn parasal genişleme ile finanse 
edildiği bir modelden hareket etmektedir. Bütçe açğn finanse etmek için yaratlan ilave para 
stoku, iktisadi birimler tarafndan yabanc para birimleri ile değiştirilmek suretiyle eritilmekte 
ve böylece parasal otoritenin uluslararas rezerv düzeyi kötüleşmektedir. Bütçe açğnn ve 
de dolaysyla parasal genişleme sürecinin süreklilik kazanmas, uluslararas rezerv 
düzeyinin de kademeli bir şekilde azalmas ile sonuçlanacaktr. Krugman (1979), 
spekülatörlerin böylesi durumlarda tek bir seçeneğe sahip olduklarn iddia etmektedir.  
Parasal otoritenin sahip olduğu uluslararas rezervleri elde etme amac güden bir spekülatif 
saldr düzenlemek. Bu spekülatif davranşn arkasnda yatan temel güdü; saldrnn başarya 
ulaşmamas halinde kayda değer bir maliyete katlanmak zorunda olunmamas; buna karşn 
saldrya geçmeyip de sabit döviz kuru rejiminin terk edilmesi halinde ise sermaye kaybna 
uğranlacak olmasdr. Krugman (1979), spekülatif saldrnn mutlaka uluslararas rezervler 
sfrlanmadan önce başlayacağn ve parasal otoritenin söz konusu saldr neticesinde artk 
sabit döviz kuru düzeyini savunamaz hale geleceğini ileri sürmektedir. Parasal otoritenin 
daha önceden ilan edilmeyen ikincil rezervlere ulaşarak spekülatif saldry bastrmas da; 
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Krugman (1979)’a göre krizi yalnzca geçici bir süreliğine ertelemektedir. Krugman (1979) 
tarafndan ileri sürülen yaklaşma dayal çalşmalar; ilgili literatürde “birinci nesil modeller” 
başlğ altnda snflandrlmaktadr.  

 
Krugman (1979)’n para krizlerini sabit döviz kuru rejiminin devam ile uyumsuz iktisat 

politikalarnn bir sonucu olarak ele alan yaklaşm; Obstfeld (1994) tarafndan rezerv 
yeterliliği yannda küresel finans piyasalarna başvuru imkanna da sahip olan ekonomilerde 
gerçekleşen para krizlerini açklayamadğ gerekçesiyle eleştirilmiştir. Obstfeld (1994), 
parasal otoritenin sabit döviz kuru rejiminin devamna veya terkine yönelik olarak vereceği 
karar belirleyen en önemli unsurun Krugman (1979) tarafndan gözden kaçrldğn iddia 
etmektedir. Parasal otorite, sabit döviz kurunu savunmak için kullanacağ politika aracnn yol 
açacağ maliyeti de göz önüne almak zorundadr. Söz gelimi; parasal otoritenin, işsizlik 
orannn yüksek olduğu bir dönemde döviz kurunu savunmak amacyla faiz oranlarn 
yükseltmesi; işsizlik orannn daha da yükselmesine neden olacaktr. Piyasalarn, parasal 
otoritenin böyle bir maliyeti göze alamayacağndan şüphelenmesine yol açan her olay da; bir 
spekülatif saldr ile sonuçlanabilmektedir. Bu öngörü; fiyat değişimlerine yol açarak parasal 
otoritenin ekonomik ve siyasi pozisyonunu etkileyen spekülatif beklentilerin, ayn zamanda 
parasal otoritenin tahmini tepki fonksiyonuna da bağl olmasndan kaynaklanmaktadr. Bu 
döngüsel dinamik, srf piyasa katlmclar beklediği için gerçekleşen bir kriz potansiyeline 
işaret etmekte olup; “kendi kendini meşrulaştran beklentiler” olarak adlandrlr. Bu noktadan 
hareket eden Obstfeld (1994); devalüasyon beklentileri ile ilişkili olarak yükselen nominal faiz 
oranlarnn neden olduğu bir devalüasyonun, bir başka beklenti seti altnda 
gerçekleşmeyebileceğini göstermiştir. Para krizlerini, Obstfeld (1994)’in bahse konu olan 
yaklaşmn temel alarak açklamay amaçlayan çalşmalar ise; ilgili literatürde “ikinci nesil 
modeller” olarak snflandrlmaktadr.  

 
Para krizlerini birinci ve ikinci nesil modellerden farkl biçimde açklamay amaçlayan; bu 

nedenle de genel olarak “üçüncü nesil modeller” şeklinde gruplandrlan alternatif yaklaşmlar 
da mevcuttur. Söz konusu yaklaşmlarn ilki, para krizlerini, bankaclk sistemindeki 
skntlarla ilişkilendirmektedir. Ancak söz konusu finansal kriz türlerinin, birbirleri ile etkileşim 
içerisinde bulunduğu yönünde görüşler de mevcuttur. Örneğin; Kaminsky ve Reinhart (2000) 
ile Reinhart (2002), finansal kriz türleri arasndaki etkileşimin varlğna dair ampirik kantlar 
sağlamaktadr. Kaminsky ve Reinhart (2000), bankaclk krizlerinin para krizlerini öncelediğini 
savunurken; Reinhart (2002) ise, borç krizlerinin para krizleri tarafndan öncelendiğine işaret 
etmektedir. Esasen Mckinnon ve Pill (1996), Krugman (1998) ile Corsetti ve diğerleri (1999) 
tarafndan geliştirilen görüş; örtülü hükümet garantilerinin bankaclk sistemi içerisinde 
yarattğ ahlaki tehlike problemi ile “aşr borçlanma sendromuna” vurgu yapmaktadr. 
Krugman (1999) ise, para krizlerinin oluşumuna ilişkin baz alternatif dinamikler 
önermektedir. Söz konusu dinamikler; net sermaye girişlerinin pozitiften negatife dönmesini 
ifade eden transfer problemi ile firmalarn pozitif sermaye girişleri sürecinde yükselen dş 
borçlarnn transfer problemi nedeni ile ulusal para birimi cinsinden patlamasn ifade eden 
bilanço problemleridir. Bilanço problemleri, bankaclk sistemi içerisinde de skntlara yol 
açarak transfer probleminin yarattğ etkilerin daha da şiddetlenmesi ile sonuçlanmaktadr.  

 
Demirgüç ve Detragiache (1998) tarafndan yükümlülükleri büyük ölçüde ksa vadeli 

mevduatlardan; varlklar ise genellikle yatrmclara ve tüketicilere vermiş olduklar ksa ve 
uzun vadeli borçlardan oluşan finansal araclar şeklinde tanmlanan bankaclk sektörü; 
bilindiği üzere kredi, faiz, likidite ve kur riski gibi says daha da artrlabilecek bir dizi riskle 
karş karşyadr. Bankaclk sektörünün, yukarda sralanan risklerden biri veya bir kaçnn 
gerçekleşmesi nedeni ile öz sermayesi yannda serbest ve zorunlu rezervlerinin de önemli bir 
ksmn yitirmesi; “sistemik bankaclk krizi” olarak adlandrlmaktadr. Burada kullanlan 
sistemik ifadesi, söz konusu olumsuz etkilerin bankaclk sisteminin genelini kapsadğn ima 
etmektedir. Caprio ve Klingebiel (1997), merkez bankasnn finansal sisteme ilişkin bir 
skntnn baş gösterdiği fikrine kaplmas halinde sistemik bankaclk krizinden 
bahsedilebileceğini savunmaktadr. 
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Borç krizleri ise, kendi arasnda “ödememe” ve likidite krizleri” şeklinde ikiye 

ayrlmaktadr. Bir yükümlünün, aşağda verilen koşullardan biri veya birkaçn sağlamamas 
halinde ödememe durumu gerçekleşmiş olur (Moody’s, 2003, s.4): 

 
i) Vade tarihinden sonra itfa edilmiş olsa dahi; faiz ve/veya anapara ödemesine ilişkin 

olarak bir gecikmenin veya kaybn ortaya çkmas, 
 
ii) Şu koşullar altnda bir “panik değişimi”nin gerçekleştirilmesi: 

 
- Borçlunun alacaklya finansal yükümlülüklerini azaltmak maksadyla daha düşük 

nominal değere veya kupona sahip yeni bir varlk veya varlk paketi teklif etmesi 
 
-  Değişimin, açkça borçlunun daha şiddetli bir ödememe sorununa yakalanmasn 

engellemek amacyla gerçekleştirilmiş olmas. 
  
Likidite krizi ise, Manasse ve diğerleri (2003) tarafndan ödeme gücüne sahip olduğu 

halde likit durumda olmayan bir ekonominin; yatrmclarn ksa dönem borçlar çevirme 
konusundaki isteksizliklerinden dolay ödememe sorununun kysna kadar gelmeleri şeklinde 
tanmlanmaktadr.  

 
Buraya kadar yaplan açklamalardan anlaşlabileceği üzere; kriz sürecinin yaratmnda 

ekonominin finansal unsurlarna biçilen rol, Juglar (1862)’dan günümüze değin geçen süre 
zarfnda sürekli artmştr ve bu artş halen de devam etmektedir. Yukarda ele alnan tüm 
yaklaşmlar; reel krizlerin, özellikle finansal varlk fiyatlarnda gözlenen bir çöküş süreci 
tarafndan öncelendiğine işaret etmektedir. Finansal kriz terimi de; en basit hali ile varlk 
fiyatlarnda meydana gelen söz konusu çöküş sürecini nitelemektedir. Ancak Kindleberger 
(1978) tarafndan da vurgulandğ üzere; varlk fiyatlarnda meydana gelen her çöküş 
sürecinin illa ki bir ekonomik bunalm ile diğer bir ifadeyle reel kriz ile sonuçlanmas da şart 
değildir. Bu bağlamda; finansal krizlerin, reel krizlerin ortaya çkmas için gerekli olan bir ön 
şart olduğu çkarmna ulaşlabilmektedir. Yukarda yaplan açklamalar oldukça snrl olsa 
da, yerleşik finansal kriz teorilerinin finansal krizlerin oluşum sürecini açklarken dünyann 
geri kalannda gerçekleşen finansal çalkantlara en azndan sistematik bir şekilde yer 
vermediklerini ve finansal krizlerin oluşum sürecini neredeyse tamamen yurtiçi faktörlere 
atfettiklerini iddia edebilmek için yeterlidir. Diğer yandan, 1994 Meksika Krizi (Tekila Krizi) ve 
özelikle de 1997 Doğu Asya Krizi (Asya Virüsü) sonrasnda, bir finansal krizin diğer 
ekonomilere aktarm üzerine odaklanmş teorik ve/veya ampirik nitelikli çalşma saysnda 
kayda değer bir artş yaşandğ göze çarpmaktadr. Ancak, bu çalşmalarn sonucunda elde 
edilen bilgiler şğnda, birden çok ekonomide ayn zaman dilimi içerisinde gözlenen finansal 
krizler arasnda bir etkileşim olduğu anlaşlsa da; bu etkileşimin, hangi kaynaklardan 
doğduğu ve ne şekilde niteleneceği konusunda ilk anda tam bir uzlaşya varldğndan söz 
edilemez. Gerçi; iktisatçlar arasnda uzlaşya varlan tartşma says da oldukça azdr. Ancak 
finansal krizlerin ekonomiler arasndaki aktarm konusundaki tartşma, yalnzca teorik 
düzeyde değil; kavramsal düzeyde de uzun süre devam etmiş ve bu yönü ile de birçok 
benzerinden ayrlmştr. Çalşmann bundan sonraki bölümünde, söz konusu araştrmalardan 
elde edilen bulgularn özet bir sunumunun yaplmasna çalşlacaktr.  

 
3. Finansal Krizlerin Aktarmna İlişkin Araştrmalar 
 
Çalşmann bu ksm, iki alt ksmda ele alnmaktadr. Birinci ksmda, finansal krizlerin 

ekonomiler arasnda hangi kanallar vastasyla aktarldğna dair yaplan açklamalarn özet 
bir sunumunun yaplmasna çalşlmştr. İkinci ksmda ise, finansal krizlerin aktarm üzerine 
odaklanmş bir dizi uygulamal çalşmada ulaşlan ampirik bulgulara yer verilmiştir. 
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3.1. Finansal Krizlerin Aktarm Kanallar 
 
Bir finansal krizin görünür bir kanal vastasyla veya daha açk bir ifade ile ekonomik 

bağlantlar vastasyla diğer bir ekonomiye aktarlmas; ilgili literatürde genel olarak “karşlkl 
bağmllk” terimi ile temsil edilmektedir. Dornbush ve diğerleri (2000) tarafndan “kökten 
ilişkili bulaşma” Dünya Bankas tarafndan da “reel bulaşma”2 şeklinde nitelenen ekonomik 
ilişkiler kaynakl aktarm; ekonomilerin “temel makroekonomik parametrelerinde” meydana 
gelen gözlenebilir nitelikteki değişimler ile ilişkilidir.  

 
Diğer yandan, finansal krizlerin temel iktisadi parametrelerle açklanamayan nedenlerden 

ötürü de başka ekonomilere sçrayabileceği ileri sürülmüş ve böylesi durumlar ekonomik 
bağlantlara dayal olanlardan ayrt etmek için de tespit edilebildiği kadaryla ilk kez Masson 
(1998) tarafndan “bulaşma” terimi önerilmiştir. Dornbusch ve diğerleri (2000) ile Dünya 
Bankas tarafndan da desteklenen ve sras ile “mantk dş olaylar” ve “finansal bulaşma”3 
şeklinde nitelenen söz konusu sürece ilişkin araştrmalar; ilgili literatürde ekonomik 
bağlantlar temelli olanlardan çok daha fazla yer kaplamaktadr. 

 
Finansal krizlerin karşlkl bağmllk veya diğer bir ifadesiyle ekonomik bağlantlar 

vastasyla aktarmn açklamaya yönelik üç farkl yaklaşm bulunmaktadr. Bu yaklaşmlarn 
ilki; “yaylma etkisi” olarak adlandrlmştr. Gerlach ve Smetz (1995)’e göre yaylma etkisi; bir 
ekonomide gerçekleşen finansal kriz sonucunda nispi fiyatlarda (dş ticaret haddi) ortaya 
çkan farkllaşmadan kaynaklanmaktadr. Bu açklamann temel hareket noktas, kriz 
neticesinde paras devalüe olan ekonominin halen sabit döviz kuru rejimi uygulayan ülke 
üzerinde yaratacağ rekabet basksdr. Gerlach ve Smetz (1995)’e göre yaylma etkisinin 
büyüklüğü, etkileşime maruz kalmas olas ekonomi açsndan aşağdaki faktörlere doğrudan 
bağldr (Gerlach ve Smetz: 1995: 62): 

 
i) Kriz yaşayan ekonomi ile arasndaki ticari ilişkilerin yoğunluğu, 
ii) Reel ve nominal ücret esnekliğinin düşüklüğü, 
iii) Ulusal parann değişim değerinin sabitlendiği büyük ekonomi ile arasndaki ticari 

ilişkilerin hacmindeki düşüklük.   
      
Fratzcher (2003) ise, yaylma etkisinin iki ekonomi arasndaki ticari ilişkilerin yoğunluğu 

yannda iki ekonominin üçüncül piyasalardaki ticari rekabetinden kaynaklanan reel 
bütünleşme derecesine de bağl olduğunu vurgulayarak Gerlach ve Smetz (1995)’in 
çkarmlarn geliştirmiştir.   

 
Finansal krizlerin ekonomik bağlantlar vastasyla aktarmn açklayan bir diğer 

yaklaşm da; Masson (1998) tarafndan adlandrldğ şekliyle muson etkisi’dir. Masson 
(1998)’a göre muson etkisi; sanayileşmiş ekonomilerin iktisat politikasnda meydana gelen 
değişimlerin, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin temel makroekonomik değerleri etkilemesi 
sonucunda ortaya çkmaktadr. Sanayileşmiş ekonomilere ilişkin para arz, faiz oran, 
enflasyon oran, cari işlemler açğ (fazlas) ve bütçe açğ (fazlas) gibi says daha da 
artrlabilecek bir dizi makroekonomik değişkende meydana gelen hareketler; gelişmekte olan 
ekonomiler üzerinde gerek sermaye gerekse de mal hareketleri vastasyla etkili olmaktadr.  

 
Ekonomik bağlantlar üzerine odaklanan son yaklaşm ise, Kaminsky ve Reinhart (2000) 

tarafndan “finansal sektör bağlantlar” Fratzscher (2003) tarafndan da “finansal karşlkl 
bağmllk” şeklinde adlandrlan finansal bağlantlar kanaldr. Kaminsky ve Reinhart (2000), 
finansal krizlerin aktarmn ekonomik bağlantlara dayal olarak açklayan yaklaşmlarn, 
büyük ölçüde ticari ilişkileri içerdiğini ve finansal sektöre pek yer vermediğini öne sürmüş; 
finansal ilişkilerdeki yoğunluğun da, aktarm sürecini mal ve hizmet ticaretindeki yoğunluktan 
daha fazla etkilediği yolunda kantlar sağlamşlardr. Fratzscher (2003) ise, Kaminsky ve 
Reinhart (2000)’a paralel olarak söz konusu iki ekonominin banka kredileri konusunda 
üçüncü piyasalarda girdikleri rekabetin derecesi ile menkul kymet piyasalarndaki 
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bütünleşme derecesinin de; aktarm sürecinin önemli bir kanaln oluşturduğunu iddia 
etmiştir. Fratzscher (2003)’a göre aktarm sürecinin en önemli mekanizmas; yaylma 
etkisinden ziyade finansal bağlantlarn yoğunluk derecesidir.     

 
Agenor ve Aizenman (1998), bulaşma etkisini, bir ekonomi üzerinde etkili olan dşsal 

şoklarda gözlenen oynaklğn artş olarak tanmlamştr. Ancak bu tanm, yaplan birçok 
araştrmann ve tartşmann sonucunda artk oldukça sğ kalmaktadr. Bulaşma etkisi, 
günümüzde Agenor ve Aizenman (1998) tarafndan işaret edilen dşsal şoklarn kaynağna 
bağl olarak birçok snfa ayrlabilmektedir. Sözgelimi; Fry ve diğerleri (2008), bulaşma 
etkisini, yalnzca finansal kriz sürecinde bir dağlmn momentlerinde meydana gelen ve 
“piyasa temelleri” ile açklanamayan değişimleri tarif etmek amacyla kullanmaktadr. Fry ve 
diğerleri (2008) tarafndan yaplan bu tanm, aslnda bir çok yazar tarafndan yaymlanan 
teorik ve ampirik çalşmalarn bir sentezinden ibarettir. Bulaşma sürecini açklamaya yönelik 
olarak yaplan katklar arttkça tahmin edilebileceği üzere bulaşma teriminin ihtiva ettiği 
belirsizlik de her geçen gün azalmştr.  

 
Her ne kadar birçoğu birbiri ile bağlantl olsa da; finansal krizlerin bulaşma vastasyla 

aktarmn açklamaya yönelik birçok farkl yaklaşm önerilmiştir. Söz konusu önerilerden ilki; 
“çoklu denge” yaklaşmna dayanmaktadr. Eichengreen ve diğerleri (1996), çoklu denge 
kavram ile iki denge durumunun kastedildiğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi; ekonomik 
birimlerin sabit kurun süresiz olarak devam ettirileceği, hiçbir spekülatif saldrnn 
yaşanmayacağ ve ekonominin temel parametrelerinde herhangi bir değişim olmayacağ 
beklentisine sahip olmalar durumuna işaret etmektedir. İkinci denge durumunda ise; temel 
ekonomik parametrelerde meydana gelen değişimleri takip eden bir spekülatif saldrnn, 
dönem sonunda (ex-post) spekülatörlerin olmasn beklediği döviz kuru değişimini geçerli 
klacağ denge durumu kastedilmektedir. Daha açk bir ifadeyle; spekülatif bir saldrnn 
olmas veya olmamas olaslğna bağl olarak iki farkl denge noktasnn bulunduğu iddia 
edilmektedir. Eichengreen ve diğerleri (1996)’ne göre çoklu denge olaslğ; cari politikalarn 
sabit kur rejiminin devam ile uyumluluğunu sorgulamayan piyasa katlmclarnn başarl bir 
spekülatif atak sezinlemeleri durumunda artmaktadr. 

 
Masson (1999a) ise, uluslararas rezerv seviyesi için dş borç stoku, dş ticaret açğ, 

beklenen devalüasyon oran ile olaslğna bağl olarak minimum ve maksimum gereklilikleri 
temsil eden iki değer türetmiştir. Eğer uluslararas rezervler maksimumum değerin 
üzerindeyse; finansal kriz beklentisi mevcut değildir. Ancak uluslararas rezervler minimum 
değerin altna düşerse; bu kez de finansal krize ilişkin olarak kendi kendini meşrulaştran bir 
finansal kriz beklentisi söz konusu olacaktr. Söz konusu göstergenin eşik değerlerin 
arasnda kalmas ise, çoklu denge olarak tanmlanmştr. Çalşmada kullanlan tanmna göre 
bulaşma; model ekonomideki istikrarl denge noktasnn, makroekonomik göstergelerle 
açklanamayan ancak başka bir ülkede ortaya çkan krizin sonucu olarak istikrarsz denge 
noktasna kaymasdr. Masson (1998), finansal krizin temel aktarm kanalnn beklentilerdeki 
bozulma olmas halinde; söz konusu bulaşma sürecini “saf bulaşma” olarak 
nitelendirmektedir. 

 
Çoklu dengeye dayal modeller üçe ayrlmaktadr (Masson, 1999b: 5-8): 
 
i) Makroekonomik Geri Besleme Modelleri: Bu tip modellerde, devalüasyon ve 

erteleme korkusuyla yükselen yurtiçi faiz oranlar, devalüasyon ve erteleme olaslğn daha 
da artrmaktadr. Bu yaklaşmda, kriz sürecini büyük bir spekülatör tetiklemektedir. 

 
ii) Likidite ve Banka Hücumu Modelleri: Bu tip modellerde, yatrmclarn diğerlerinin 

ne yaptğna bakarak beklentilerini şekillendirdikleri varsaylr. Başka bir ifade ile diğer 
yatrmclar ne yapyorsa; söz konusu yatrmc da ayn şekilde davranmaktadr. Örneğin; 
mevduatn daha sonra çekmeyi düşünen bir yatrmc, ortaya çkan banka paniği nedeniyle 
bankaclk sisteminin kaynaklarnn tükeneceği korkusuna kaplarak bankaya koşmakta ve bu 
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nedenle bankaclk sistemi de likidite skntsna düşmektedir. Kriz süreci, bu yaklaşmda 
koordine olmamş birçok yatrmcnn tetiklemesi ile ortaya çkmaktadr.   

 
iii)  Bilgi Edinme ve Beklenti Şekillendirme Modelleri: Bu tip modeller ise, eksik ve 

asimetrik bilgi bağlamnda sürü davranş psikolojisinin rasyonel bir tutum olabileceği 
görüşünden ilham almaktadr.   

 
Bulaşma sürecine ilişkin diğer bir açklama da; “artan farkndalk” yaklaşmdr. Lowell ve 

diğerleri (1998), söz konusu yaklaşmn, zaten zayf olan iktisadi parametreler ile bunlara 
ilişkin bilgi açğn eşleştirdiğini vurgulamştr. Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin analizler ve 
veri seti, ya düşük kalitede ya da yüksek maliyetlidir. Bu nedenle, yatrmclar portföylerinde 
yer verdikleri tüm ekonomiler hakknda tam bilgiye sahip değillerdir. Dolaysyla, portföylerini 
yalnzca birkaç ekonomiyi referans alarak şekillendirirler. Portföyde yer verilen 
ekonomilerden herhangi birinde meydana gelebilecek olumsuz bir hareket, portföydeki diğer 
ekonomilerin de daha yakndan incelenmesine neden olur. Nihayetinde bu durum; bozuk 
parametrelere sahip olduğu halde daha önce fark edilmeyen ekonomilere ait varlklarn da 
satlmas ile sonuçlanacaktr. Bu modelin sürü davranşndan fark, iktisadi parametrelerin 
zaten bozuk olmasdr (Lowell-Neu-Tong, 1998: 30-32). Goldstein (1998) tarafndan da 
“uyandrma hizmeti” şeklinde ifade edilen söz konusu yaklaşm; bir başka ekonomide ortaya 
çkan finansal krizin, mevcut ekonomiye ilişkin makroekonomik dengesizlikler için de 
farkndalk yarattğn iddia etmektedir. Örneğin; Tayland’da başlayan Doğu Asya Krizi, bölge 
ekonomileri için mevcut olan “Asya Mucizesi” algsn “Asya Serab”na dönüştürmüştür 
(Masson, 1999b: 8).  

  
Finansal krizlerin aktarmn açklamaya yönelik diğer bir yaklaşm ise; yatrmclarn 

“portföy düzeltme” süreçleri üzerine odaklanmaktadr. “Yaygn yatrmc etkisi” olarak da 
bilinen söz konusu yaklaşma göre; likidite kst ile karş karşya kalan yatrmclar, finansal 
kriz yaşayan ekonominin varlklarndaki erimeyi karşlayabilmek için portföylerinde yer 
verdikleri diğer ekonomilerin varlklarn da elden çkararak likiditasyona gitmekte ve böylece 
diğer ekonomide de krize yol açabilmektedirler. Lowell ve diğerleri (1998)’ne göre portföy 
yöneticileri; baz ülkeleri politik benzerlik, coğrafi yaknlk veya benzer iktisadi koşullara sahip 
olduklar gerekçesiyle ayn havuzda değerlendirmektedir. Bu nedenle, ayn havuzda 
değerlendirilen ülkeler arasnda bulaşma yaşanmas olaslğ da nispeten yüksek düzeylerde 
seyretmektedir. 

 
“Hükümet garantileri ve ahlaki tehlike” şeklinde ifade edilen yaklaşm ise; gelişmekte 

olan ekonomilerdeki borçlanma ve yatrm patlamas ile krizin ortaya çkardğ sonuçlar, açk 
veya örtülü hükümet garantileri ve ahlaki tehlike problemi ile ilişkilendirmektedir (Masson, 
1999b: 13). Gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleştirilen liberalizasyon sürecinin bir 
sonucu olarak ortaya çkan sermaye girişleri, etkin bir şekilde yönetilerek denetim altna 
alnmaz ise; yerel piyasa oyuncularnn ahlaki tehlike ile nitelenebilecek aşr riskleri almalar 
da mümkün olacaktr. Krugman (1998), 1997 Doğu Asya Krizi öncesinde bölge 
ekonomilerindeki mevduatlarn hükümetler tarafndan açkça ilan edilmese bile kriz 
durumunda garanti altna alnacağ yönünde bir inanş geliştiğini vurgulamş ve bu inanşn 
da ahlaki tehlike problemini daha da şiddetlendirdiğini iddia etmiştir. Sermaye girişlerinin 
herhangi bir nedenle durmas veya tersine dönmesi ise, 1997 Doğu Asya Krizi’nde tecrübe 
edildiği üzere birden çok ekonomide eş-zamanl finansal krizlere yol açabilmektedir. Bu 
hususlar vurgulayan Mishkin (1999), özellikle liberalizasyon sürecinin ilk aşamasna ilişkin 
olarak sermaye girişlerinin kontrol altna alnarak düzenlenmesini önermektedir.  

 
Drazen (1999) ise, parasal krizlerin aktarm sürecini ele alan çalşmalarda, kriz sürecinde 

döviz kurunu savunup savunmama kararnn politik bir niteliğinin de olduğunun gözden 
kaçrldğn öne sürmüştür. Drazen (1999) tarafndan “politik bulaşma” olarak adlandrlan 
süreç; herhangi bir parasal ya da iktisadi birliğin potansiyel bir üyesinde meydana gelen 
spekülatif saldrlarn, diğer potansiyel üyelerin de saldrya maruz kalma olaslklarn 
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artracağ öngörüsüne dayanmaktadr. Bu öngörünün temel hareket noktas, birliğe katlm 
amacnn politik nitelikte; koşullarnsa ekonomik nitelikte (sabit döviz kuru rejiminin 
sürdürülmesi gibi) olmasdr. Diğer potansiyel üyelerin, birliğe katlm için gerekli olan 
ekonomik kriterleri karşlama konusunda kendisinden daha isteksiz olduklarn düşünen bir 
potansiyel üye; birliğe katlmn artk kendisine de daha az fayda sağlayacağn düşünerek 
katlm konusunda isteksizleşebilecektir. Drazen (1999)’e göre bu isteksizlik, 1992-1993 
Avrupa Para Sistemi (EMS) krizinde de tecrübe edildiği üzere birçok ekonomide birbirini 
izleyen devalüasyonlara yol açabilmektedir. Finansal krizlerin aktarmn açklamaya yönelik 
olarak önerilen alternatif kanallar, Şekil 1 yardm ile toplulaştrlmş bir şekilde sunulabilir: 

 
Diğer yandan, finansal krizlerin aktarm üzerine odaklanan baz çalşmalardan elde 

edilen sonuçlar; ekonomiler arasndaki etkileşimin, yalnzca finansal kriz dönemlerine özgü 
olmadğn da ortaya koymuştur. Örneğin; Bayoumi ve diğerleri (2003), gelişmekte olan 
ekonomilere yönelik sermaye girişlerinin de tpk çkşlarda olduğu gibi etkileşimli 
olabileceğini ve bu nedenle bulaşma sürecinin yalnzca finansal kriz dönemlerine ilişkin 
olarak değil manya dönemleri olarak ifade edilebilecek aşr iyimserlik dönemleri için de ele 
alnmas gerektiğini göstermiştir. 

 
Şekil 1: 

Finansal Krizlerin Aktarmna İlişkin Açklamalar 

 
 

Favero ve Giavazzi (2002) ise, finansal krizlerin aktarm sürecinin asimetrik bir şekilde 
gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Favero ve Giavazzi (2002) tarafndan “kaliteye geçiş” 
olarak nitelenen asimetrik süreçte, bir ekonomide gerçekleşen finansal kriz (manya) bir 
başka ekonomide manyaya (krize) yol açabilmektedir. 

 
3.2. Finansal Krizlerin Aktarmna İlişkin Ampirik Literatür 
 
Bu ksmda, finansal krizlerin aktarm üzerine odaklanmş bir dizi uygulamal çalşmadan 

elde edilmiş ampirik bulgularn özet bir sunumunun yaplmas planlanmaktadr. Ancak 
özellikle belirtilmesi gerekir ki; söz konusu literatürü oluşturan çalşmalarn says burada 
özetlenenlerden çok daha fazladr. Bu ksmda, yalnzca ulaşlan sonuçlar itibariyle söz 
konusu literatüre katk sağladğ düşünülen seçilmiş bir dizi çalşma üzerinde durulmas 
amaçlanmştr. Ayrca finansal krizlerin ekonomiler arasndaki aktarmn modellemek ve test 
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etmek için geliştirilmiş ampirik yaklaşmlar öneren çalşmalardan oluşan oldukça zengin 
saylabilecek bir literatürün de mevcut olduğunun vurgulanmas gerekmektedir. Söz konusu 
çalşmalarn özetlenmesi veya tartşlmas, çalşmann amacn aştğ için bu yaklaşmlara 
burada yer verilmemiştir. Söz konusu yaklaşmlara ilişkin detayl bir tartşma için Dungey ve 
diğerleri (2005) ile Korkmaz (2011)’a başvurulabilir.  

 
Sachs ve diğerleri (1996), finansal krizlerin ortaya çkş ile söz konusu krizlerin 

aktarmnn hangi faktörlere bağl olduğunu aralarnda Türkiye’nin de bulunduğu yirmi 
gelişmekte olan ekonomiyi ve 1994 Meksika krizini referans alarak açklamay amaçlamştr. 
Sachs ve diğerleri (1996), finansal kriz veya buna ilişkin aktarm olgusunun; tesadüfî bir 
süreç, sürü davranş veya hayvani içgüdüye bağl olmadğn ortaya koymuştur. Yazarlara 
göre; reel döviz kurundaki değerlenme, bankaclk sektörünce özel kesime açlan kredilerdeki 
genişleme ve uluslararas rezerv düzeyindeki düşüş; finansal kriz yaşanmas veya 
gerçekleşmiş bir finansal krizin diğer ekonomilere aktarlmas olaslğn artrmakta; ekonomik 
temellerdeki zayflk (güçlülük) ise, söz konusu olaslğ daha da şiddetlendirmektedir 
(yumuşatmaktadr).  

 
Eichengreen ve diğerleri (1996), sanayileşmiş yirmi ekonomiye ilişkin bir veri setinden 

yararlanarak para krizlerinin aktarmna yönelik ilk sistematik kantlar ortaya koymuştur. 
Çalşmadan elde edilen ampirik bulgular; çalşmada yer verilen ekonomilerden herhangi 
birinde meydana gelen para krizinin, ele alnan ekonomiye ilişkin ulusal paraya karş 
spekülatif bir saldr yaşanmas olaslğn %8 artrdğn ortaya koymaktadr.    

 
Agenor ve Aizenman (1998), ekonomi üzerinde etkili olan dşsal şoklarda gözlenen 

oynaklğn artmas şeklinde tanmladklar bulaşma etkisini; çalşma sermayesi 
gereksinimlerini, uluslararas finansal piyasalardan borçlanan bankaclk sektörü vastasyla 
karşlayan yurtiçi üreticileri dikkate alarak açklamay amaçlamştr. Yazarlara göre gerek 
yurtiçi ve yurtdş faiz oranlar arasndaki gerekse de yurtiçi kredi ve mevduat faiz oranlar 
arasndaki sapma (spread); kredi anlaşmasnn uygulanmas konusundaki beklenen maliyet 
ile ters bir etki durumunda ortaya çkmas beklenen gelir kaybnn fonksiyonu olan bir oran 
(mark-up) tarafndan belirlenmektedir. Agenor ve Aizenman’a (1998) göre daha yüksek oranl 
bir oynaklk; finansal araclk sapmalarn,üreticilerin fon maliyetleri ile birlikte 
yükseltmektedir. Bu bağlamda; söz konusu ekonominin uluslararas finans piyasalar ile 
entegrasyon derecesi arttkça oynaklktan kaynaklanan potansiyel maliyetin de yükseldiği 
sonucuna varlmştr.         

 
Kruger ve diğerleri (1998), gelişmekte olan on dokuz ekonomiyi içeren bir veri setinden 

yararlanarak para krizlerine ilişkin bölgesel bulaşma etkisinin mevcudiyetini test etmiştir. 
Çalşmadan elde edilen ampirik bulgular, bankaclk kesiminin özel sektörden alacaklarnn 
GSYİH’ya oran olarak tanmlanan “kredi patlamas”, “reel döviz kuru sapmas” 
(misalignment) ve M2’nin uluslararas rezervlere oran olarak tanmlanan rezerv 
yetersizliğindeki artşlarn; ulusal paraya karş spekülatif bir saldr yaşanmas olaslğn 
güçlendirdiğini göstermektedir. Çalşmann en önemli bulgusu ise, para krizlerinin bölgesel 
bulaşma etkisi taşdğdr.  

 
Lowell ve diğerleri (1998), aralarnda Türkiye’nin de bulunduğu on yedi gelişmekte olan 

ekonomi ile uluslararas finans merkezi olarak kabul edilen alt ekonomiye (Almanya, 
Japonya, İngiltere, ABD, Hong Kong ve Singapur) ilişkin bir veri setinden yararlanarak baz 
finansal krizlerin niçin diğer ekonomilere de aktarldğn ve baz gelişmekte olan 
ekonomilerin de aktarma karş niçin daha krlgan olduklarn tespit etmeyi amaçlamştr. 
Lowell ve diğerleri (1998) tarafndan elde edilen bulgular; finansal krizlerin, gerek coğrafi 
gerekse de yatrmclar tarafndan ayn risk sepetine dahil edilmek şeklinde birbirine yakn, 
sk ekonomik ilişkiler ile birbirine bağl ve benzer ekonomik problemlere sahip ülkeler 
arasnda yayldğn ortaya koymaktadr.        
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Glick ve Rose (1998), yüz atmş bir ülkeye ait bilgi taşyan bir yatay kesit veri setinden 
yararlanarak Bretton Woods sisteminin çöktüğü 1971 Krizi’nin, Smithsonian Anlaşmas’nn 
bozulduğu 1973 Krizi’nin, 1992-93 Avrupa Para Sistemi (EMS) Krizi’nin, 1994-95 Meksika 
Krizi’nin ve son olarak da 1997 Doğu Asya Krizi’nin pek çok ekonomiyi etkilemesinin temel 
nedeninin; kriz yaşayan ekonomiler arasndaki ticari ilişkilerin derinliği olup olmadğn, diğer 
bir ifadeyle yaylma etkisinin mevcudiyetini sorgulamştr. Çalşmadan elde edilen sonuçlar; 
söz konusu beş krizin en önemli (hatta tek) aktarm kanalnn ticari ilişkilerin derinliği olduğu 
yönünde bulgular üretmiştir. Cari işlemler açğ, enflasyon, bütçe açğ ve yurtiçi krediler gibi 
finansal krizlerin açklanmasnda yoğun bir şekilde kullanlan baz makroekonomik 
göstergelerin; ilginç bir şekilde krizin aktarlma olaslğn etkilemediği sonucuna da 
ulaşlmştr.  

 
Ahluwalia (2000), on dokuz gelişmekte olan ekonomiyi içeren bir veri setinden 

yararlanarak para krizlerinin aktarm sürecini incelemiştir. Ahluwalia (2000) tarafndan 
ulaşlan ampirik bulgular, daha önce finansal krizlerin aktarm sürecinde dşsal rol oynadklar 
varsaylan görünmez değişkenlere (örneğin; sunspot) atfedilen rollerin bulaşma etkisini 
modelleyen bir dizi kukla değişken yardmyla içselleştirilebileceğine işaret etmektedir. 
Ahluwalia (2000)’ya göre ksa dönemli sermaye akmlarnn kontrolü, bulaşma sürecinin 
engellenmesi için ksa dönemli ve ksmi bir çözüm yolu olabilir. Ancak uzun dönemde, 
yatrmclarn ülke ile ilgili analizler yapmalarn ve/veya bilgiye ulaşmalarn teşvik edecek -
başta şeffaflğn sağlanmas gibi- önlemlerin alnmas gerekmektedir. 

 
Kaminsky ve Reinhart (2000); finansal krizlerin aktarmn temel parametrelerdeki 

değişimlere dayal olarak açklayan yaklaşmlarn, büyük ölçüde ticari bağlantlar içerdiğini 
ve finansal sektöre pek yer vermediğini öne sürerek bu açğ doldurmay amaçlamşlardr. 
Kaminsky ve Reinhart (2000), finansal krizlerin aktarmnn; küresel olmaktan ziyade bölgesel 
düzeyde gerçekleştiği, yalnzca bir ekonomide değil birkaç ekonomide yaşanan krizin daha 
yaylmc nitelikte olduğu, finansal ilişkilerdeki yoğunluğun da yaylma sürecini mal ve hizmet 
ticaretindeki yoğunluktan daha fazla artrdğ yolunda kantlar sağlamştr. Diğer yandan, 
yaygn kreditör etkisi ile üçüncül piyasalardaki rekabet derecesinin de, srasyla finansal ve 
reel olarak veri bir krizin aktarmn hzlandran en önemli etkenler olduğu sonucuna 
varlmştr. 

 
Forbes ve Rigobon (2002), kriz dönemleri için hesaplanan korelasyon katsaylar ile kriz-

dş dönemler için hesaplanan korelasyon katsaylarn düzeltme yapmadan 
karşlaştrdklarnda; bulaşma sürecinin birçok ekonomi arasnda gerçekleştiği yönünde 
sonuçlar üretmişlerdir (toplam yirmi yedi tane). Ancak kriz dönemleri için hesaplanan 
korelasyon katsaylar düzeltilerek yaplan karşlaştrmalar sonucunda ise; bulaşmann izine 
yalnzca bir yerde rastlanmştr. Forbes ve Rigobon (2002), ulaşlan bu sonucun; ulusal 
piyasalar arasndaki karşlkl bağmllğn, daha önceki çalşmalarda yanlş bir şekilde 
bulaşma olarak yorumlandğna işaret ettiğini ileri sürmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki; 
Corsetti ve diğerleri (2005) ile Dungey ve Zhumabekova (2005), bir dizi ekonometrik gerekçe 
öne sürerek Forbes ve Rigobon (2002)’a itiraz etmektedirler. 
 

Bayoumi ve diğerleri (2003), on alt gelişmekte olan ekonomiyi kapsayan bir veri 
setinden yararlanarak finansal krizlerin sürü davranş yoluyla aktarm sürecini incelemiştir. 
Çalşmada kullanlan terminolojiye göre bulaşma, yatrmclarn sürü davranş psikolojisi 
içerisine girmeleri durumunu ifade etmektedir. Bayoumi ve diğerleri (2003) tarafndan elde 
edilen bulgular, bulaşma sürecinin yalnzca kriz dönemlerine ilişkin olduğunu öne süren 
yaygn görüşün aksine, manya dönemleri olarak ifade edilebilecek aşr iyimserlik 
dönemlerinde de gözlenebileceğini ortaya koymaktadr. Ayrca gelişmekte olan piyasalara 
yönelik sermaye girişlerinin de, tpk çkşlarda olduğu gibi coğrafi ve etnik unsurlardan 
etkilendiği; daha açk bir ifadeyle sürü davranşna bağl olduğu yolunda kantlara ulaşlmştr.  
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Fratzscher (2003), aralarnda Türkiye’nin de bulunduğu yirmi dört gelişmekte olan 
ekonomiye ilişkin bir veri setinden yararlanarak bulaşmann temel kanalnn reel ve finansal 
bütünleşme dereceleri olduğu yolundaki çkarm doğrulamştr. Ayrca, finansal bütünleşme 
derecesinin reel bütünleşme derecesinden; menkul kymet piyasalarndaki bütünleşme 
derecesinin de banka kredileri konusundaki rekabet derecesinden daha önemli olduğunu 
gösteren ampirik bulgular sağlamştr. Fratzscher (2003)’in çalşmas, gerek bulaşma 
sürecinin modellenmesi gerekse de politika çkarm açsndan oldukça önemlidir. Modelleme 
tekniği açsndan önemi; tpk Ahluwalia (2000) gibi bulaşma etkisini çoklu denge ve/veya 
güneş patlamalar gibi yaklaşmlar ile açklayan modellere üstü kapal da olsa getirdiği 
eleştiriden kaynaklanmaktadr. Ekonomiler arasndaki reel ve finansal bütünleşme 
derecelerinin analize dahil edilmesi, krizin bulaşma sürecini açklamakla birlikte gözlenemez 
nitelikteki doğrusal-dş yapy da ortadan kaldrmaktadr. Çalşmann politik çkarm 
konusundaki önemi de; dünyaya entegre olmuş hiçbir açk ekonominin, kendisini dünyann 
geri kalan herhangi bir yerinde meydana gelen finansal çalkantlardan tam olarak koruma 
yeteneğine sahip olmadğ görüşüne yaptğ katkdan kaynaklanmaktadr.  

 
Bae ve diğerleri (2003), bulaşma olgusunu on sekiz ekonomiyi içeren bir veri setinden 

yararlanarak yalnz ülkeler arasnda değil; ayn zamanda bölgesel bazda da incelenmiştir. 
Bae ve diğerleri (2003) tarafndan elde edilen bulgular, bir bölgedeki negatif şok (finansal 
kriz) saysnn başka bir bölgedeki negatif şok saysnn önemli bir tahmincisi olduğunu; bir 
bölgedeki şok saysnn ise, bölgesel oynaklk, bölgesel döviz kuru ve bölgesel faiz oranlar 
ile açklanabildiğine işaret etmektedir. Pozitif şoklarn (manyalarn) aktarm konusunda ise 
istatistiksel olarak kabul edilebilir herhangi bir bulguya rastlanmamştr.  

 
Chiang ve diğerleri (2007), 1997 Doğu Asya Krizi sürecinde bölge ekonomileri ile belli 

başl finans merkezleri (Singapur, Japonya ve ABD) arasndaki etkileşimleri göz önüne 
alarak bulaşma etkisi üzerinde çalşmşlardr. Chiang ve diğerleri (2007) tarafndan ulaşlan 
en önemli sonuç; 1997 Doğu Asya Krizi’nin iki dönem olarak ele alnmas gerektiğidir. Birinci 
dönem, korelasyon katsaylarnn yükseldiği bir sürece işaret ederken; ikinci dönemde ise, 
yatrmc davranşlar birbirine yaknsamakta ve korelasyon katsaylar yüksek düzeylerde 
seyretmektedir. Chiang ve diğerlerine (2007) göre bu durum, birinci dönemin başnda 
bulaşmann; ikinci dönemin sonunda ise sürü davranşnn ortaya çktğ şeklinde 
yorumlanabilmektedir.  

 
Haile ve Pozo (2008), yirmi OECD ekonomisi ile on yedi gelişmekte olan ekonomiyi 

içeren bir veri seti yardm ile para krizlerinin aktarm sürecini sorgulamştr. Çalşmadan elde 
edilen ampirik bulgular, özellikle ticari bağlantlar başta olmak üzere finansal bağlantlar ile 
komşuluk ilişkilerinin de aktarm süreci üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadr. 
Makroekonomik benzerliğin ise, aktarm süreci içerisinde herhangi bir role sahip olmadğ 
sonucuna varlmştr.  

 
Markwat ve diğerleri (2009); on iki gelişmekte olan ekonomi ile ABD ve AB (bölgesel) 

ekonomilerini içeren bir veri setinden yararlanarak bugün meydana gelen bir “yerel” 
(bölgesel) krizin, yarn meydana gelecek “bölgesel ve küresel” (küresel) krizler için öncü 
gösterge olabileceği yönünde bulgular üretmişlerdir. 

 
Baur ve Fry (2009), on bir Asya ekonomisine ilişkin bir veri seti ile 1997 Doğu Asya 

Krizi’ni referans alarak bulaşma etkisinin temel özelliklerini belirlemeyi amaçlamştr. Baur ve 
Fry (2009) tarafndan ulaşlan ampirik bulgular; kriz sürecinde gözlenen oynaklğn 
bulaşmadan ziyade karşlkl bağmllktan kaynaklandğna işaret etmektedir. Bulaşmadan 
kaynaklanan şoklarn ise; oldukça ksa ömürlü olduklar, hem pozitif hem de negatif etkilere 
yol açabildikleri ve son olarak da çok çabuk yön değiştirebildikleri (negatiften pozitife veya 
pozitiften negatife) sonucuna varlmştr.    
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4. Sonuç Yerine 
 
Kriz teriminin zaman içerisinde reel ekonomik aktivitenin daraldğ bunalm 

dönemlerinden ziyade finansal varlk fiyatlarndaki çöküşü çağrştrma yönünde geçirdiği 
evrimi tartşmakla işe başlayan bu çalşma, yerleşik finansal kriz teorilerinin bir ekonomide 
gerçekleşen finansal krizin nedenlerini açklama konusunda ileri sürülebilecek çok sayda 
argüman içeren bir bilgi setine sahip olsalar da; söz konusu krizin niçin diğer baz 
ekonomilere de aktarldğn açklama becerisinden neredeyse tamamen yoksun olduklarn 
göstermeyi amaçlamştr. Bir finansal krizin diğer ekonomilere aktarm üzerine odaklanmş 
teorik ve/veya ampirik nitelikli çalşma saysnn 1994 Meksika ve de özellikle 1997 Doğu 
Asya Krizleri sonrasnda oldukça kayda değer bir şekilde arttğ gözlenmektedir. Bugün 
gelinen nokta itibariyle vurgulamak gerekirse; herhangi bir ekonomide gerçekleşen finansal 
kriz veya manyalarn ya da genel olarak ifade etmek gerekirse finansal çalkantlarn; karşlkl 
bağmllk ve bulaşma etkileri vastasyla gerek simetrik gerekse de asimetrik biçimde diğer 
baz ekonomilere de aktarlabileceği yönünde bir konsensüs sağlandğndan bahsedilebilir. 
Bulaşma etkisine ilişkin hakim görüş; herhangi bir gelişmekte olan ekonomide ortaya çkan 
finansal çalkantnn, karşlkl bağmllk yoluyla zaten diğer gelişmekte olan ekonomilere de 

şiddetlendirebileceği ve hatta finansal çalkantya konu olan ekonomi ile hiçbir önemli 
etkileşimi bulunmayan ekonomilerin dahi sürü davranş, çoklu denge veya makroekonomik 
benzerlik gibi nedenlerle söz konusu finansal çalkantdan etkilenebilecekleri şeklindedir. 
Dolaysyla, söz konusu tespitler; “finansal istikrarn sağlanmas konusunda ulusal 
politikalarn artk tek başlarna yeterli olmadklar” şeklinde ifade edilen bir görüşün de ortaya 
çkmasna neden olmuştur.  

 
Bu nedenle, uluslararas finansal sistemin istikrar için uluslararas politikalar 

tasarlayacak ve bu politikalarn uygulanmas konusunda uluslararas eşgüdümü sağlayacak 
güçlü bir organizasyona ya da Dornbusch ve diğerleri (2000)’nin “uluslararas finansal 
mimari” şeklinde ifade ettikleri yeni bir yaplanmaya ihtiyaç duyulduğu açktr. Bu bağlamda; 
(6-7 Ekim 2009) tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararas Para Fonu (IMF)-Dünya 
Bankas Yllk Toplants’nda alnan ve ‘İstanbul Kararlar’ olarak adlandrlan önerilerin 
oldukça yerinde olduğunun da vurgulanmas gerekir. İstanbul Kararlar, çalşmann konusuna 
ilişkin olanlar aşağda sralanan bir ksm öneriden oluşmaktadr (IMF, 2009, s.2): 

 
 IMF’nin görev tanmnn, küresel istikrar açsndan önem taşyan makroekonomi ve 

finans sektörü politikalarnn tamamn kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi, 
 
 Esnek Kredi Hatt’nn başarsnn daha da ileriye götürülmesi ve bir nihai kredi mercii 

olarak daha fazla sayda ülkeye sigorta imkan sunulmas, 
 
 IMF’nin Esnek Kredi Hatt gibi yeni kredi enstrümanlarnn, ülkelerin büyük miktarda 

rezerv biriktirerek kendi kendilerini sigorta etme ihtiyacnn azalmasn sağlayarak küresel 
dengesizliklerden kaynaklanan sorunlarn çözülmesine katkda bulunup bulunamayacağnn 
değerlendirilmesi, 

 
 Gereğinden fazla temsil edilen ülkelerden gereğinden az temsil edilen ülkelere, 

dinamik yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler lehine en az yüzde beş orannda kota 
pay aktarlmas. 

 
İstanbul’da 6-7 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen IMF-Dünya Bankas Yllk 

Toplants’ndan ortaya çkan temel öneri, anlaşldğ gibi IMF’nin görev tanmnn uluslararas 
finansal sistemin istikrarn sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesidir. Ancak IMF’nin 
amaçlanan görevi yerine getirebilmesi, pro-aktif tepkiler verebilme yeteneği yannda sahip 
olduğu imkan ve yetkilerin genişliğine de bağldr. Bu nedenle, söz konusu kuruluşun 
yalnzca görev tanmnn değiştirilmesi değil; ayn zamanda imkân ve yetkilerinin de 
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genişletilmesi bir zorunluluktur. Ancak, özellikle Avrupa dşnda kalan gelişmekte olan 
ekonomilerde gözlenen IMF karşt havann; en azndan yetkilerin artrlmas konusunda 
büyük güçlüklerle karşlaşlabileceği yönünde bir izlenim uyandrdğnn da vurgulanmas 
gerekmektedir.  
 
Kaynakça 

 
 AGENOR, P. R. ve AIZENMAN, J. (1998), “Contagion and Volatility With Imperfect Credit Markets”, 

International Monetary Fund Staff Papers, Say 45(2), s. 207-235.   
 AHLUWALIA, P. (2000), “Discriminating Contagion: An Alternative Explanation of Contagious Currency 

Crises in Emerging Markets”, International Monetary Fund Working Paper, Nr. 00/14.       
 AKERLOF, G. A. (1970), “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, 

Quarterly Journal of Economics, Say 84(3), s. 488-500. 
 BAE, K-H., KAROLYI, G. A. ve STULZ, R. M. (2003), “A New Approach to Measuring Financial Contagion”, 

Review of Financial Studies, Say 16(3), s. 717-763. 
 BAUR, D. G. ve FRY, R. A. (2009), “Multivariate Contagion and Interdependence”, Journal of Asian 

Economics, Say 20(4), s. 353-366. 
 BAYOUMI, T., FAZIO, G., KUMAR, M. ve MacDONALD, R. (2003), “Fatal Attraction: A New Measure of 

Contagion”, International Monetary Fund Working Paper, Nr. 03/80. 
 CAPRIO, G. Jr. ve KLINGEBIEL, D. (1997), “Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking”, 

Annual World Bank Conference on Development Economics, The World Bank, Washington D.C. 
 CHIANG, T. C., JEON, B. N. ve LI, H., (2007), “Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: 

Evidence from Asian Markets”, Journal of International Money and Finance, Say 26(7), s. 1206-1228. 
 CORSETTI, G., PESENTI, P. ve ROUBINI, N. (1999), “Paper Tigers? A Model of the Asian Crisis”, 

European Economic Review, Say 43(7), s .1211-1236. 
 CORSETTI, G., PERICOLI, M. ve SBRACIA, M. (2005), “Some Contagion, Some Interdependence: More 

Pitfalls in Test of Financial Contagion”, Journal of International Money and Finance, Say 24(8), s. 1177-
1199. 

 DEMİRGÜÇ-KUNT, A. ve DETRAGIACHE, E. (1998), “The Determinats of Banking Crises in Developing and 
Developed Countries”, International Monetary Fund Staff Papers, Say 45(1), s. 81-109. 

 DORNBUSCH, R., PARK, Y. C. ve CLAESSENS, S. (2000), “Contagion: Understanding How It Spreads”, 
World Bank Research Observer, Say 15(2), s. 177-197. 

 DRAZEN, A. (1999), “Political Contagion in Currency Crises”, National Bureau of Economic Research 
Working Paper Series, Nr. 7211. 

 DUNGEY, M. ve ZHUMABEKOVA, D. (2001), “Testing for Contagion Using Correlations: Some Words of 
Caution”, Pacific Basin Working Paper Series, Nr. BP 01-09. 

 DUNGEY, M., FRY, R., GONZALES- HERMOSILLO, B. ve MARTIN, L. V. (2005), “Empirical Modelling of 
Contagion: A Review of Methodologies”, Quantitative Finance, Say 5(1), s. 9-24.  

 EICHENGREEN, B., ROSE, A. and WYPLOSZ, C. (1996), “Contagious Currency Crises: First Tests”, 
Scandinavian Journal of Economics, Say 98 (4), s. 463-484. 

 FISHER, I. LL. D. (1932), Booms and Depressions: Some First Principles, New York, Adelhi Company.   
                                  (1933), “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions”, Econometrica, Say 1(4), s. 

337-357.  
 FORBES, K. J. ve RIGOBON, R. (2002), “No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market 

Comovements”, The Journal of Finance, Say. 57(5), s. 2223-2261. 
 FRATZSCHER, M. (2003), “On Currency Crises and Contagion”, International Journal of Finance and 

Economics, Say 8(2), s. 109-129. 
 FRIEDMAN, M., SCHWARTZ, A. J. (1963), A Monetary History of the United States 1867−1960, 

Princeton, Princeton University Press. 
 FRY, R., MARTIN, V.L., TANG, C. (2008), “A New Class of Tests of Contagion with Applications to Real 

Estate Markets”, Centre for Applied Macroeconomics Analyses Working Paper Series, Nr. 1/2008. 
 GERLACH, S., SMETS, F. (1995), “Contagious Speculative Attacks”, European Journal of Political 

Economy, Say 11(1), s. 45-63.        
 GLICK, R., ROSE, A. K. (1998), “Contagion and Trade Why are Currency Crises Regional?”, Journal of 

International Money and Finance, Say 18(4), s. 603-617. 
 GOLDSTEIN, M. (1998), The Asian Financial Crises: Causes, Cures, and Systemic Implications, 

Washington, Institute for International Economics, Policy Analyses in International Economics Nr.55. 
 HAGEMAN, H. (2007), “Schumpeter on Development”, International Workshop on “Marshall, 

Schumpeter, and Social Science, Hitotsubashi University, Sano Shoin, 17-19 March. 
 HAILE, F., POZO, S. (2008), “Currency Crisis Contagion and the Identification of Transmission Channels”, 

International Review of Economics and Finance, Say 17 (4), s. 572-588. 
 IMF (2009), “IMF Survey Online”, 6 Ekim 2009, 

http://www.imf.org/external/lang/Turkish/pubs/ft/survey/so/2009/new100609at.pdf  



68

Dr. Abdurrahman Korkmaz

17 
 

 JUGLAR, C. (1862), Des Crises Commerciales et de leur Retour Periodique en France, en Angleterre, 
et aux Etats-Unis, Paris, Librairi Guillaumin. 

 KAMINSKY, G., REINHART, C. M. (2000), “On Crises, Contagion, and Confusion”, Journal of International 
Economics, Say 51(1), s. 145-168. 

 KINDLEBERGER C. P. (1978), Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, New York, 
Basic Books. 

 KITCHIN, J. (1923), “Cycles and Trends in Economic Factors”, Review of Economic Statistics, Say 5(1), s. 
10-16.  

 KONDRATIEFF, N. D. (1926), “Die Langen Wellen der Konjuktur”, Archiv fur Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Say 56, s. 573-606.  

 KORKMAZ, A. (2011), Financial Crises and Transmission Channels: Theoretical and Empirical 
Approaches, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 

 KRUGER, M., OSAKWE, P., PAGE, J. (1998), “Fundamentals, Contagion and Currency Crises: An Empirical 
Analysis”, Bank of Canada Working Paper, Nr. 98-10. 

 KRUGMAN, P. (1979), “A Model of Balance of Payments Crises”, Journal of Money, Credit, and Banking, 
Say 111(3), ss. 311-325. 

                             (1998), “What Happened to Asia?” Mimeo, MIT. 
 KUZNETS, S. S. (1930), Secular Movements in Production and Prices: Their Nature and their Bearing 

upon Cyclical Fluctuations, New York: Houghton Mifflin. 
 LOWELL, J. F., NEU, C. R., TONG, D. (1998), Financial Crises and Contagion in Emerging Market 

Countries, RAND's National Security Research Division Monograph Report. 
 MCKINNON, R., PILL, H. (1996), “Credible Liberalizations and International Capital Flows: The 

Overborrowing Syndrome”, Financial Deregulation and Integration in East Asia (Eds.: Takatoshi Ito ve 
Anna Krueger), Chicago, University of Chicago Press.  

 MANASSE, P., ROUBINI, N. ve SCHIMMELPFENNIG, A. (2003), “Predicting Sovereign Debt Crises”, 
International Monetary Fund Working Paper, Nr. 03/221. 

 MANKIW, G. N. (1986), “The Allocation of Credit and Financial Collapse”, The Quarterly Journal of 
Economics, Say 101(3), s. 455-470. 

 MARKWAT, T., KOLE, E., VAN DIJK, D. (2009), “Contagion as a Domino Effect in Global Stock Markets”, 
Journal of Banking & Finance, Say 33(11), s. 1996-2012. 

 MASSON, P. (1998), “Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers, and Jumps Between Multiple Equilibria”, 
International Monetary Fund Working Paper, Nr. 98/142.  

                         (1999a), “Contagion: Macroeconomic Models with Multiple Equilibria”, Journal of 
International Money and Finance, Say 18(4), s.587-602. 

                         (1999b) “Multiple Equilibria, Contagion, and the Emerging Market Crises”, International 
Monetary Fund Working Paper, Nr. 99/164. 

 MINSKY, H. P. (1975), John Maynard Keynes, New York, Columbia University Press. 
                         (1982), “The Financial Instability Hypothesis: Capitalist Processes and the Behavior of the 

Economy”, Financial Crises: Theory, History and Policy (Eds.: C P. KINDLEBERGER ve J. P. 
LAFFARGUE), Cambridge, Cambridge University Press: s.13-38. 

                          (1986), Stabilizing Unstable Economy, New Haven, Yale University Press. 
                          (1992), “Financial Instability Hypothesis”, The Jerome Levy Economics Institute Working 

Papers, Nr. 74. 
 MISHKIN, F. S. (1990), “Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspectives”, National 

Bureau of Economic Research Working Papers Series, Nr. 3400. 
                              (1991) “Anatomy of A Financial Crises”, National Bureau of Economic Research 

Working Papers Series, Nr. 3934. 
                              (1999), “Lessons from the Asian Crisis”, National Bureau of Economic Research 

Working Paper Series, Nr. 7102. 
 MOODY’S (2003), “Sovereign Bond Defaults, Rating Transitions, and Recoveries (1985-2002)”, Moody’s 

Special Comments, February 2003. 
 OBSTFELD, M. (1994), “The Logic of Currency Crises”, National Bureau of Economic Research Working 

Paper Series, Nr. 4640. 
 REINHART, C. M. (2002). “Default, Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings”, World Bank Economic 

Review, Say 16(2) s. 151-170. 
 SACH, J., TORNELL, A., VELASCO, A. (1996), “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 

1995”, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, Nr. 5576. 
 SCHUMPETER, J. A. (1939), Business Cycles: A Theoritical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, New York and London, McGraw-Hill. 
 STIGLITZ, J. E., WEISS, A. (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American 

Economic Review, Say 71(3), s. 393-410. 
 
 
 
 



69

Bankacılar Dergisi

18 
 

Dipnotlar:  
                                                            
1 Bu ksmda bahse konu olan reel kriz teorisyenleri arasnda Karl Marx’a yer verilmemiş olmas; asla onun 
açklamalarnn bilimsel değerini azaltma güdüsünden kaynaklanmamştr. Marx tarafndan önerilen ve kendisi 
tarafndan “Kar Orannn Azalma Eğilimi Kanunu” (The Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall) şeklinde 
ifade edilen yaklaşm; kapitalist sistemin doğas gereği krize eğilimli olduğunu ve bu eğilimin uzun dönemde 
Kapitalist sistemin kendisini ortadan kaldracağ çkarmna ulaşmaktadr. Ancak bu çkarm; sosyo-ekonomik 
birçok faktörün iç içe geçmesi ile ortaya çkan karmaşk bir sürecin ürünüdür. Dolaysyla, çalşmann amacn ve 
kapasitesini aştğ için Marxist kriz teorisine bu ksmda yer verilmemiştir.   
2 http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion. 
3 http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion. 
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Uyum Görevlisinin Aklama ve Terörün Finansman 
Suçlaryla Mücadeledeki  

Rolü ve Etkinliği 
 
 
 

Sermet Aydn* 
 

Giriş 
Aklama ve terörün finansman suçlaryla mücadelede önleyici tedbirlerin başnda 

gelen müşterinin tannmas ilkesi gereğince oluşturulacak politika ve prosedürler ayn zamanda 
bankaclk sisteminin bütünlüğü, güvenliği ve sağlamlğ açsndan da kritik önem arz 
etmektedir. Bu açdan, müşterini tan standartlarnn yetersiz olmas veya hiç olmamas 
bankalarn saygnlğnn azalmasna; operasyonel, yasal ve yoğunlaşma riskleri gibi ciddi 
müşteri ve kredi riskleri ile karş karşya kalmalarna neden olmaktadr. Çok önemli olan bu 
risklerden bir tanesi bile bankalar önemli maliyetlere katlanmak zorunda brakabilecektir.1 

 
Basel Bankaclk Denetim Komitesi tarafndan yaymlanan “Basel Komitesi İlkeler 

Bildirisi”nin önemli bir amac da, bankaclk sistemi yolu ile para aklanmasnn önlenmesine 
yardm maksadyla, bankalarn kurmak zorunda olduklar temel politika ve süreçleri ortaya 
koymaktr. Basel Komitesi İlkeler Bildirisi’nde müşterini tan ilkesi hakknda özellikle bankaclk 
faaliyetleri çerçevesinde daha kapsaml politika ve prosedürler oluşturulmasna ilişkin görüşler 
yer almaktadr.2 1989’da yaymlanan ve “Basel I” olarak adlandrlan standartlarn özellikle risk 
yönetiminde ve ölçümünde yetersiz kalmas üzerine, 2004 ylnda bankaclk risk yönetimi 
standartlarn içeren Basel II yaymlanmştr. Basel II, özellikle “operasyonel risk yönetimi” 
üzerinde durmas açsndan çalşma konumuz kapsamnda önem arz etmektedir. 
  

Öte yandan, bankaclk uygulamalarn doğrudan etkileyen Basel Bankaclk Denetim 
Komitesi Bildirilerine ilaveten FATF3 Tavsiyelerine göre; müşterini tan ilkesi, basit hesap açma 
ve kayt tutmann ötesinde, bankalarn risk bazl müşterini tan uygulamalar geliştirmelerini 
gerektirmektedir.4 Basel Bankaclk Denetim Komitesi Bildirileri, FATF Tavsiyelerindeki 
yaklaşma göre daha geniş ve ihtiyatl bakş açs kazandrmay hedeflemekte olup, Komite 
tarafndan müşterini tannmasna ilişkin politika ve prosedürlerin, bankaclkta sağlam risk 
yönetiminin ve buna dair oluşturulacak sistemlerin önemli bir parças olduğu kabul edilmiştir.5 

 
Riske dayal yaklaşmlar konusunda özel sektörün katlmn sağlamak amacyla yine 

FATF bünyesinde Aralk 2005’de yaplan toplantda oluşturulan Elektronik Danşma Grubu 
(Electronic Advisory Group -EAG6), Haziran 2007 tarihinde “Aklama ve Terörün Finansmanyla 
Mücadelede Riske Dayal Yaklaşmlarn Uygulanmasna Dair Rehber”i (Guidance On The Risk-
Based Approach To Combating Money Laundering And Terrorist Financing) 7 (bundan sonra 
ksaca “Riske Dayal Rehber” olarak adlandrlacaktr) yaynlamştr.  

 
Riske Dayal Rehber gerek içeriğiyle gerekse FATF bünyesinde kamu-özel sektör 

işbirliği ile hazrlanan ilk belge olma niteliğiyle farkllk yaratmştr. Riske Dayal Rehberin amac 
özetle; riske dayal yaklaşmlarn neler olduğu konusunda ortak bir anlayş geliştirilmesini 
desteklemek, uygulamaya yönelik ilkelerin taslağn oluşturmak ve bu aşamada riske dayal 
yaklaşmlarn etkili olabilmesi için kamu-özel sektör uygulamalarnn da iyi düzeyde tutulmasn 
sağlamaktr. 

 
                                                 
* Mali Suçlar Araştrma Uzman. Bu yazdaki görüşler yazarn şahsi görüşleri olup, çalştğ kurumu bağlamaz. 
Çalştğ kurum veya yaptğ görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kullanlamaz. 
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Aklama suçu mevzuatmza 5549 sayl Kanunun 5’inci maddesiyle eklenen “Eğitim, iç 
denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler” yükümlülüğünün usul ve 
esaslarn belirleyen “Suç Gelirlerinin Aklanmasnn ve Terörün Finansmannn Önlenmesine 
İlişkin Yükümlülüklere Uyum Program Hakknda Yönetmelik” (bundan sonra ksaca Uyum 
Yönetmeliği olarak adlandrlacaktr) 16.09.2008 tarih ve 26999 sayl Resmi Gazete’de 
yaymlanmştr. Uyum Yönetmeliği özellikle yükümlülerin risk temelli yaklaşmla oluşturmas 
gereken politika ve prosedürlerin usul ve esaslarn belirlerken, bunlara tam uyum sağlanmas 
amacyla istihdam edilmesi gereken uyum görevlilerinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarn 
da düzenlemektedir. Uyum Yönetmeliği hazrlanrken uluslararas kurum ve kuruluşlarn tavsiye, 
direktif ve rehberlerine, özellikle ”Riske Dayal Rehber’e” paralel düzenlemeler getirilmeye 
çalşlmştr. 

  
Aslnda bankalar Uyum Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelerin esasna yabanc 

değildir. Bankalar tarafndan, karşlaştklar risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere 
kurulacak iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirleme 
zorunluluğu getiren 08.02.2001 tarih ve 24312 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan, 2006 ve 
2010 yllarnda değişikliklere uğrayan “Bankalarn İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 
Hakknda Yönetmelik” (bundan sonra İç Sistemler Yönetmeliği olarak adlandrlacaktr) ile bu 
konuda ciddi admlar atlmştr. Ancak Uyum Yönetmeliğine göre oluşturulacak risk yönetim 
faaliyetleri ile izleme ve kontrol faaliyetleri, İç Denetim ve Risk Yönetmeliğinde 
tanmlanandan gerek kapsam gerekse yöntem olarak farkllklar arz etmektedir. 

  
Ksaca, mali piyasalarda en önemli unsur olarak ele alnan “güven”‘in sürdürülebilmesi 

için ortaya çkacak risklerin önceden saptanarak gereken önlemlerin alnabilmesi gerekmekte 
olup, bankaclk başta olmak üzere finansal sistemin aklanma veya terörizmin finansman için 
kullanlmas, söz konusu finansal kuruma karş duyulan güvenin önündeki en önemli 
risklerden biri kabul edilmektedir.8 

 
Söz konusu çalşmamzn ana konusunu, Uyum Yönetmeliğine istinaden bankalarn suç 

gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesi amacyla risk bazl yaklaşmla 
oluşturduklar uyum programnn icrasndan sorumlu uyum görevlilerinin mevcut konumlarnn 
kendilerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar karşlamada yeterli olup olmadğna, 
görevlerinin ifasnda ne derece etkin olduklarna ilişkin değerlendirmelerimiz ile mevcut 
sorunlarn çözümüne yönelik görüş ve önerilerimiz oluşturmaktadr.  

 
I. Uyum Yönetmeliğinin Amac ve Kapsam 
Uyum Yönetmeliğinin amac, 5549 Sayl Suç Gelirlerinin Aklanmasnn Önlenmesi 

Hakknda Kanunun uygulanmasna yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün 
finansmannn önlenmesi amacyla yükümlülerin uyum program oluşturmalarna ve uyum 
görevlisi atamalarna ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.  

 
Uyum program, suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn önlenmesine 

yönelik olarak oluşturulacak olan ve Uyum Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde kapsam 
belirlenen tedbirler bütününü ifade etmektedir.  

 
  Uyum Yönetmeliği amac doğrultusunda yükümlüleri ikiye ayrmaktadr: birincisi uyum 
program oluşturmak ve bu kapsamda uyum görevlisi atamak zorunda olan yükümlüler, 
ikincisi ise sadece (münhasran) uyum görevlisi atamak zorunda olan yükümlülerdir.  
 
  Birinci grupta; bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ile kalknma ve yatrm 
bankalar hariç), sermaye piyasas arac kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketleri ve 
bankaclk faaliyetleri ile snrl olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilat Genel Müdürlüğü yer 
almaktadr.  
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İkinci gruba giren yükümlüler ise şunlardr: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ile 
kalknma ve yatrm bankalar, bankalar dşnda banka kart veya kredi kart düzenleme 
yetkisini haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatnda belirtilen yetkili müesseseler, ödünç para 
verme işleri hakkndaki mevzuat kapsamndaki finansman ve faktoring şirketleri, reasürans 
şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde takas ve 
saklama hizmeti veren kuruluşlar.   

Uyum Yönetmeliği, uyum görevlisi atamaya ilişkin hükümleri açsndan 01.10.2008, 
diğer hükümleri açsndan ise 01.03.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 
II. Uyum program 

 Yükümlülerin yönetim kurullar; 
-  Uyum görevlisi atamak,  
-  Uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumluluklarn açk bir şekilde ve yazl 

olarak belirlemek,  
-  Kurum politikalarn, yllk eğitim programlarn ve gelişmelere göre bunlarda yaplacak 

değişiklikleri onaylamak,  
-  Uyum program kapsamnda yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim 

faaliyetlerinin sonuçlarn değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamannda 
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

-  Uyum program kapsamndaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon 
içerisinde yürütülmesini sağlamakla,  
yetkili ve sorumludur. 
 
  Uyum programnn bütününün, yükümlünün faaliyetlerinin kapsam ve özelliklerine 
uygun bir biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak yönetim kurulu 
sorumludur ve yetkilerinin bir ksmn veya tamamn, bir veya birden fazla yönetim kurulu 
üyesine (açk bir şekilde ve yazl olarak) devretmesi yönetim kurulunun sorumluluğunu 
ortadan kaldrmamaktadr. Söz konusu yetki devri aslnda yükümlülere yapacaklar 
işlemlerde pratiklik sağlamak amacyla düşünülmüş bir düzenlemedir. Yetki devri külliyen bir 
üyeye ve üyelere yaplabileceği gibi, yetki konularna göre ayrştrlarak birden fazla üye 
arasnda paylaştrlabilir (iç denetim faaliyetleri ile ilgili yetkinin A üyesine, yllk eğitim 
programlarn onaylamak yetkisinin B üyesine verilmesi gibi) veya yetkilerin bazlar yönetim 
kurulu uhdesinde tutulabilir. 
 
  Uyum Yönetmeliği, yetki devri yaplmş yönetim kurulu üyesi/üyelerinin kurum 
politikas kapsamndaki tüm değişiklikleri kendi imzas ile yönetim kurulu adna 
onaylanabilmesi imkânn da tanmaktadr. Değişiklikleri zamannda gerçekleştirebilmek 
esnek yapy gerektirmektedir. Yönetim kurullarnn Uyum Yönetmeliği kapsamnda yetki 
devri yapmalar bu esnekliği sağlayabilecektir. Yükümlünün uyum program, aklama ve 
terörün finansman suçlaryla mücadele mevzuatnda meydana gelecek değişikliklere 
zamannda uyumlu hale getirilebilecektir. Aksi halde, özellikle kurum politika ve 
prosedürlerinde yaplacak en küçük bir mevzuat değişikliğinin dahi Uyum Yönetmeliğine göre 
yönetim kurulu onayna sunulmas gerekmektedir. Ayrca, yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğunun Türkiye’de mukim olmadğ yükümlülerde, söz konusu yetki devrinin 
Türkiye’de mukim bir üyeye yaplmas alnacak ve onaylanacak kararlarda maliyet ve zaman 
açsndan kendilerine büyük kolaylk sağlayacaktr.  
 
 Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmannn önlenmesi için, 5549 sayl Kanun 
ve Kanun uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanmas amacyla 



73

Bankacılar Dergisi

 4

risk temelli bir yaklaşmla oluşturulacak olan uyum program asgari aşağdaki tedbirleri 
içermelidir:  
 a) Kurum politikas ve prosedürlerinin oluşturulmas, 
 b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,  
 c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 ç) Uyum görevlisi atanmas ve uyum birimi oluşturulmas, 
 d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi. 
 
 Daha önce de bahsedildiği üzere, Uyum Yönetmeliğinin amac 5549 sayl Kanunun 
uygulanmasna yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasnn ve terörün finansmannn 
önlenmesi amacyla yükümlülerin uyum program oluşturmalar ve uyum görevlisi 
atamalarna ilişkin usul ve esaslar düzenlemek olmakla birlikte, aslnda uyum görevlisi 
atanmas ve uyum birimi oluşturulmas yükümlülüğünün uyum programnn ayrlmaz bir 
parças olduğu görülmektedir. Uyum program kapsamnda oluşturulacak kurum politika ve 
prosedürleri yaplacak risk yönetim faaliyetleri, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim 
faaliyetleri, yaplacak iç denetim faaliyetleriyle değerlendirilecek ve denetlenecektir.  
 
 Risk temelli yaklaşmdan ne kastedildiğine “Riske Dayal Rehberin” ikinci bölümünde 
rastlanmaktadr. Yetkili makamlar ve finansal kuruluşlar, risk temelli bir yaklaşm benimseyerek, 
aklama ve terörün finansman suçlarnn önlenmesi veya azaltlmasna yönelik yöntemlerinin 
belirlenen risklere karş birbirleriyle uyumlu etkilere sahip olmasn ve bu şekilde kaynaklarn 
etkin kullanlmasn sağlayarak, risk yönetimine önemli kaynak aktarmn gerçekleştirebilecektir. 
Bu amaca yönelik olarak aklama ve terörün finansman suçlaryla mücadelede risk analizi 
yaplmal ve stratejiler oluşturulmal, tanmlanan risklere orantl süreç ve prosedürler 
belirlenmelidir9.  
 

III. Uyum Görevlisi Atanmas 
Bilindiği üzere, suç gelirleri ile mücadelede bankalarn uyum görevlisi atamasna ilişkin 

zorunluluk 5549 sayl Kanun ve buna ilişkin Uyum Yönetmeliğinden önce de bulunmaktayd. 
Mülga 4208 sayl Kanunun Uygulanmasna İlişkin Yönetmeliğin 14/A maddesiyle, 
yükümlülerin anlan Yönetmelik hükümleri uyarnca yapmalar gereken bildirimler için idari 
düzeyde bir uyum görevlisi atamalar gerektiği, hangi yükümlülerin uyum görevlisi 
atayacağna, başlangç tarihlerine ve uyum görevlisinin nitelik, görev, yetki ve 
sorumluluklarnn çkarlacak bir Tebliğ ile belirleneceği hükme bağlanmşt. 10.11.2002 tarih 
ve 4 sra nolu MASAK Genel Tebliğin “III- Uyum Görevlisi Atanmas ve Şüpheli İşlem Bildirim 
Usulü” başlkl bölümünde yer alan düzenlemeye göre, ilk etapta bankalar ve özel finans 
kurumlar (katlm bankalarnn) uyum görevlisi atamakla yükümlü klnmşt. 

 
Söz konusu düzenlemelere bakldğnda, uyum görevlilerinin suç gelirleri ile 

mücadelede asli fonksiyonlarnn şubelerden aldklar şüpheli işlem bildirimlerinin MASAK’a 
iletilmesinden öteye gitmediği görülmektedir. Ancak, bu düzenlemelerin kendi dönemleri 
içinde değerlendirilmesi gerektiği ve gerçekleştirildiği yllar itibariyle ülkemizin aklama suçuyla 
mücadelede gerek mevzuat gerekse uygulama açsndan henüz emekleme döneminde 
olduğu göz ard edilmemelidir. Ülkemizin aklama suçu ile mücadelede mihenk taş olan 
mülga 4208 sayl Kanun ve ikincil mevzuat üzerinden geçen yaklaşk 13 yl içerisinde ulusal 
ve uluslararas alanda yaplan birçok değişiklikle, öncelikle aklama suçunun tanm değişmiş, 
kapsam terörün finansman suçuyla mücadeleyi de içerecek şekilde genişletilmiştir. Tüm 
bunlara paralel olarak önleyici tedbirler kapsamnda yükümlüler tarafndan yaplmas gereken 
işlemler ve alnmas gereken tedbirler kendi mesaisini yaratan ve farkl bilgi ve deneyim 
gerektiren ayr bir uzmanlk sahasna ihtiyaç duyar olmuştur. 
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Böylelikle bankalarda bulunan uyum görevlilerinin sadece şüpheli işlem bildirimlerini 
gönderen kişiler olarak 2002 ylnda başlayan mesaileri bugün yetki ve sorumluluklarnda 
yaplan köklü değişikliklerle devam etmektedir. Aradan geçen zaman zarfnda, uyum 
görevlileri ile ilgili olarak Uyum Yönetmeliğiyle getirilen düzenlemelerin suç gelirleri ile 
mücadeleye ne derece etki yaptğ, uyum görevlilerinin mevcut durumdaki konumlarnn ve 
buna bağl yetki, sorumluluk ve faaliyetlerinin ne derece yeterli olduğu ve bu görevi 
üstlenmelerinde ne tür avantajlara veya dezavantajlara sahip olduklarnn irdelenmesi, varsa 
sorunlarn ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.  

 
 Uyum görevlisi, 5549 sayl Kanun ve Kanuna dayanlarak yürürlüğe konulan 
mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacyla istihdam edilen ve gerekli 
yetkiyle donatlmş görevliyi ifade etmektedir. 
 

Uyum görevlisi uyum programnn yürütülmesi amacyla, yönetim kuruluna veya 
yönetim kurulunun Uyum Yönetmeliğinin 6 nc maddesinin üçüncü fkrasna göre yetkisini 
devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağl olacak şekilde atanmaldr. 

 
  Uyum görevlisi atamak ve uyum program oluşturmak zorunda olan yükümlülerden; 
bankalarn, sigorta ve emeklilik şirketlerinin ve Posta ve Telgraf Teşkilat Genel 
Müdürlüğünün atayacaklar uyum görevlilerinin uhdesinde satş, pazarlama ve iç denetimle 
ilgili faaliyetlerinin bulunmamas gerekirken, bu gruba giren diğer yükümlü olan sermaye 
piyasas arac kurumlarnda atanan uyum görevlilerinin uhdesinde satş ve pazarlama 
faaliyetlerinin bulunmamas gerekmektedir. Uyum görevlisinin uhdesinde yukarda saylanlar 
dşnda uyum programnn yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler de bulunabilir.  
 
  Uyum görevlisi olarak atanacaklara ilişkin şartlar, Uyum Yönetmeliğinin 17 nci 
maddesinde yer almaktadr. Uyum görevlisi atamak ve uyum program oluşturmak zorunda 
olan yükümlüler, anlan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde10 belirtilen şartlar haiz olarak 
atadklar uyum görevlisine dair Uyum Yönetmeliğinin 4 üncü11 maddesinde belirtilen bilgi ve 
belgeleri, 01.12.2008 tarihine kadar Mali Suçlar Araştrma Kurulu Başkanlğna (MASAK) 
göndermek zorundayd. Bu tarihten sonra uyum görevlilerinde yaplacak değişiklikler veya 
yeni kurulacak yükümlülerin atayacağ uyum görevlileri 30 gün içerisinde Başkanlğa 
bildirilmek zorundadr. 
 
 Bildirilen kişinin, uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar haiz olup olmadğ 
açsndan değerlendirilmesini müteakip, ilgili evrakn MASAK Başkanlğna ulaştğ tarihten 
itibaren otuz gün içinde olumsuz görüş bildirilmediği takdirde uyum görevlisi atanmş 
saylmaktadr. Bildirilen kişinin aranan şartlar taşmamas halinde yükümlülerin, MASAK 
Başkanlğnca durumun kendilerine bildirilmesini müteakip otuz gün içinde, atanmak üzere 
başka bir kişiyi bildirmesi gerekmektedir. 
 
 Uyum görevlisi atanmasna ilişkin otuz günlük süre, Uyum Yönetmeliğinin 5549 sayl 
Kanunun 5 inci maddesine istinaden çkarlmş olmasndan kaynaklanmaktadr. Anlan 
Kanunun 5 inci maddesine aykr davranşn yaptrm 13 üncü maddenin 3 üncü bendinde; 
“Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere, eksikliklerin 
giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alnmas için 30 günden az olmamak üzere süre verilir. 
Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci 
fkra hükümleri uygulanr.” şeklinde yer almaktadr. Birinci fkrasnda ise “Bu Kanunun 3 ve 6 
nc maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fkrasnda yer alan yükümlülüklerden herhangi 
birini ihlâl eden yükümlülere Başkanlkça beşbin Yeni Türk Liras idarî para cezas verilir. 
Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatç, finansal kiralama şirketi, 
sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasas kurumu veya yetkili müessese 
olmas halinde, idarî para cezas iki kat olarak uygulanr.” şeklinde düzenlenmiştir.  
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 Görüldüğü üzere, Uyum Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelere ksmen ya da 
tamamen uymayan yükümlüye, öncelikle otuz gün günden az olmamak üzere süre verilecek; 
süre sonunda eğer gerekli tedbirleri alnmamş veya eksiklikler giderilmemiş ise 5549 sayl 
Kanunun 13 üncü maddesine göre idari para cezas uygulanacaktr.  
 
 Aslnda Uyum Yönetmeliğindeki 30 günlük süre, yükümlülerin atadklar uyum 
görevlilerinin uygun olup olmadğna dair MASAK Başkanlğnca yaplacak değerlendirme 
sonucunda geri bildirimin zaman almamas ve fazladan yazşmalara yol açmamas için 
düşünülmüş pratik bir çözümden başka bir şey değildir.  Çünkü MASAK Başkanlğ, ister bu 
30 gün içinde olsun isterse bundan sonraki herhangi bir zamanda olsun atamaya dair tespit 
edeceği bir aksaklk veya eksikliğin her zaman düzeltilmesini veya değiştirilmesini isteme 
yetkisini haizdir. 
 
 Atanan uyum görevlisinin, yükümlü nezdinde veya yükümlünün iştiraklerinde nitelikli 
pay sahibi olmamas veya yönetiminde bulunmamas gerekmektedir. Yönetimden kastn üst 
düzey yönetici olduğu değerlendirildiğinde “genel müdür ve genel müdür yardmclarnn” 
uyum görevlisi olarak atanmas uygun görülmemekle birlikte, yükümlü tarafndan sadece 
uyum program kapsamndaki faaliyetlerle ilgili olmak ve yükümlünün başkaca bir faaliyeti ile 
ilgili karar mekanizmasnda bulunmamak şartyla genel müdür yardmcsnn uyum görevlisi 
olarak atanmasnda saknca bulunmadğ düşünülmektedir. 
  
 Uyum görevlisi ayn zamanda, aklama ve terörün finansman suçlaryla mücadele 
kapsamnda MASAK Başkanlğ ve yükümlü arasnda köprü görevini üstlenecek bir nevi 
irtibat sorumlusudur ve bu görevini yürütürken tek bir yükümlüden sorumlu olmas olas 
karşklklar engelleyecektir.  Bu açdan, “yükümlü nezdinde” ifadesinden ayr ayr unvanlara 
sahip yükümlüler anlaşlmal ve her bir yükümlü ayr uyum görevlisi atamaldr. Örneğin Y 
Bank A.Ş.’nin atadğ uyum görevlisinin söz konusu bankann ayn zamanda yükümlü olan Y 
Yatrm ve Menkul Değerler A.Ş. unvanl iştirakinde de uyum görevlisi olarak atanmasnn 
veya X Sigorta A.Ş. şirketinin atadğ uyum görevlisinin X Hayat Sigorta A.Ş. şirketinde de 
uyum görevlisi olarak atanmasnn, Uyum Yönetmeliğine aykr olduğu değerlendirilmektedir.
   

IV. Uyum Birimi 
Yönetim kurullar ihtiyaç duyulmas halinde uyum görevlisine bağl olarak çalşacak; 

uyum görevlisinin görev ve sorumluluklarn etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak 
ve uyum programnn yürütülmesiyle görevli olmak şartyla yükümlü çalşanlarndan oluşacak 
uyum birimleri oluşturmak ve yeterli personel ile kaynak tahsisi yapmakla mükelleftir. Uyum 
görevlisine doğrudan bağl olacak uyum birimine ihtiyaç olup olmadğ hususu yükümlünün 
işletme büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel says ya da karşlaşabileceği risklerin 
yüksekliği gibi unsurlar göz önünde bulundurarak belirlenmelidir. Böylelikle işletme 
büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel says dikkate alndğnda, mevduat ve katlm 
bankalarnn uyum birimi oluşturma zorunluluğunun bulunduğundan bahsetmek yanlş 
olmayacaktr.  

 
 Uyum biriminde çalşacak personel, şüpheli işlemlere konu teşkil edebilecek dâhili 
bildirimlerin 5549 sayl Kanun ve Kanun uyarnca çkarlan yönetmelik ve tebliğler ile diğer 
bilgiler şğnda değerlendirilmesi sürecinde görev alabilecekken, işlemin şüpheli işlem olarak 
MASAK Başkanlğna bildirilip bildirilmemesine karar veremeyecek ya da doğrudan şüpheli 
işlem bildiriminde bulunamayacaktr. Şüpheli işlem kapsamnda uyum görevlisine yaplan 
dâhili bildirimler de gizlilik kapsamnda olduğundan, personelin bu yükümlülüğü ihlal 
etmeyecek şekilde çalşmas için gereken tedbirler, yönetim kurulu ve uyum görevlisi 
tarafndan alnmaldr. 
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 Uyum birimlerinin ve burada çalşanlarn mevcut sorunlarna devam eden bölümlerde 
değinilecektir.  
 

V. Uyum Görevlilerinin Mevcut Durumlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
a. Diğer Görevler ve Bağmsz Karar Alabilme Yetkisi 
Son düzenlemelerle uyum görevlisi, adeta finansal kuruluş ile mali istihbarat birimi 

arasnda köprü görevi üstlenmiş olup; finansal kuruluşun, aklama ve terörün finansman ile 
mücadelesinin en kilit bileşeni halini almştr. 

 
Uyum Yönetmeliği, uyum programnn yürütülmesi amacyla atanacak uyum 

görevlisinin yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla 

görevlilerinin uhdesinde satş, pazarlama ve iç denetimle ilgili olmamak şartyla, uyum 
programnn yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabileceğini hükmetmektedir.  

 
Uyum görevlisinin gerekli yetkiyle donatlarak, doğrudan yönetim kuruluna veya 

üyelerine bağl atanmasndaki asl amaç, suç gelirleri ile mücadelede uyum görevlisinin kendi 
görev ve sorumluluklar kapsamnda bağmsz karar alabilmesine ve aldğ kararlara ilişkin 
açklamalarn da sadece bankann yönetim kuruluna raporlanabilmesine imkân sağlamaktr. 
Nihayetinde “kar merkezli” çalşan çoğu yükümlüde olduğu gibi bankalarda da suç gelirleri ile 
mücadele kapsamnda belirlenen risk yönetim faaliyetleri sonucunda oluşturulan müşteri 
kabul politikalarnda doğrudan etkili olabilmenin tek yolunun bağmsz ve doğru karar 
alabilme imkânna ve üst yönetim tarafndan yeterli desteğe sahip uyum görevlilerinden 
geçtiği izahtan varestedir.   

 
Bankalarda fiilen görev yapan birçok uyum görevlisinin “diğer işler” kapsamndaki 

faaliyetlerine bakldğnda; söz konusu diğer işlerin tam gün mesai ayrlan asl iş olduğu, asl 
iş olmas gereken suç gelirleri ile mücadele konusundaki fonksiyonlarn ise ikincil bir iş olarak 
yürütüldüğü gözlenmektedir. Oysaki Uyum Yönetmeliği ile “…uyum görevlilerinin uhdesinde 
satş, pazarlama ve iç denetimle ilgili olmamak şartyla, uyum programnn yürütülmesini 
aksatmayacak diğer görevler bulunabileceği…” açkça hükme bağlanmş olmasna rağmen 
birçok banka tarafndan “uyum programnn yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler” 
hükmüne riayet edilmemektedir. Bilakis suç gelirleri ile mücadele fonksiyonu “asl iş” olmas 
gerekirken “diğer iş” ile yer değiştirebilmektedir.  

 
Diğer işlerle karşk uyum görevlisi atanmasnda birincil sebebin “personel maliyeti” 

olduğu düşünülmektedir. Bir diğer sebebin de uyum görevlisinin işlerinin tali ve herkes 
tarafndan yaplabilir olarak alglanmas gösterilebilir. Bu durum ilgili yükümlüler nezdinde 
mevzuata göre suç gelirleri ile mücadeleye destek vermesi beklenen uzmanlaşmş kişilerin 
yetişmesinin, kaynak tahsisinin ve personel istihdam edilmesinin önünde engel teşkil 
etmektedir. 

 
Tabi ki “maliyet” kstasna ilişkin eleştiri ve öneride bulunulabilmesi için bankalarn 

niteliksel ve niceliksel özelliklerinin dikkate alnmas gerekmektedir. Personel ve diğer 
maliyetlere katlanma oran, yönetimi ve örgütlenmesiyle küçük çapta olan bankalarla büyük 
çapta olan bankalar açsndan farkl olacaktr. Zaten Uyum Yönetmeliği söz konusu farkllğ 
gözeterek yükümlülerin, uyum program kapsamnda işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve 
gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek risk yönetim politikas oluşturacaklar hükme 
bağlamştr. Ancak kanmzca bu kriterlerin herkes tarafndan ayn şekilde anlaşlr ve 
yoruma yer vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmas daha uygun olacaktr. 

  
Suç gelirleri ile mücadele kapsamnda uyum görevlileri tarafndan alnmas gereken 

tedbirler, çoğu kar amaçl işletmeler olan yükümlülerin bu amaçlarndan sapmalara neden 
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olabilmektedir. Suç gelirleri ile mücadelenin önemi ayr bir çalşma konusu yaplabilecek 
kadar kapsaml olduğundan bu çalşmamzda anlan husus üzerinde durulmayacaktr. Ancak 
şu durum kesin olarak bilinmeli ki, artk suç gelirleri ile mücadele kapsamnda gerekli olan 
tedbirleri almayan, eksik uygulayan veya bu konuda yeterli düzenlemelere sahip olmayan 
yükümlülerin gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin söz sahibi olduğu uluslararas finansal 
piyasalarda rol almalar mümkün değildir. Sadece bu bile suç gelirleri ile mücadeleye neden 
destek verilmesi gerektiğini göstermesi açsndan önemlidir. 

 
Diğer taraftan, bir banka hakkndaki para aklama iddias, o bankann ulusal ve 

uluslararas düzenleyici-denetleyici bankaclk otoriteleri, müşterileri, ortaklar, yurtdş 
muhabirleri ile ilişkilerine ve kamuoyunda güvenilirliğine, saygnlğna, ulusal ve uluslararas 
itibarna büyük bir darbe vurmaktadr. Söz konusu iddia muhatap bankalar ypratmakta, 
bazen Bat’da örnekleri görüldüğü üzere iflasa kadar varan sonuçlara yol açmaktadr.12 Bu 
kapsamda, spesifik olarak bir finansal kuruma, genelde ise bu tür finansal kurumlarn yer 
aldğ finansal sistemlere karş ortaya çkacak güvensizlik, tüm finansal yapnn güç 
kaybetmesine neden olmakta, hatta finansal yapnn sağlkl işlemesini engelleyecek 
boyutlara dahi ulaşabilmektedir.13 

 
Aslnda bugüne kadar yaplan tüm düzenlemelerle, MASAK-Yükümlüler (özellikle 

finansal kuruluşlar) arasnda gerçekleştirilen son derece yapc yöndeki çalşmalar (eğitim 
faaliyetleri, yaynlar, toplant ve sempozyumlar gibi) yükümlülerin önleyici tedbirler 
kapsamnda büyük aşama kaydetmesini sağlamştr. Bu aşamada önleyici tedbirler 
kapsamnda halen önemli eksiklikleri bulunan ya da gerekli önemi göstermediği anlaşlan 
yükümlülerin bu duruma karş ileri sürebilecekleri defilerinin kalmadğ düşünülmektedir. 
Dolaysyla, yükümlünün gerek ulusal gerekse uluslararas alanda işlem yapabilmesi ve 
muhabirlik ilişkisi kurabilmesi için gerekli şartlardan olan önleyici tedbirlerin alnmasndan ve 
uygulanmasndan sorumlu uyum görevlilerinin atanmasnda veya banka çalşanlarna bu 
görevin yüklenmesinde basit birtakm maliyetlerin hesaplandğn ya da bu işlerin herkes 
tarafndan yaplabilecek basit işlerden olarak alglandğn gözlemlemek gerçekten büyük 
yanlş beraberinde getirmektedir.   

 
Önemli ve çelişkili diğer bir husus, bankalarda hâlihazrda uyum görevlisi olarak 

atanan kişilerin önemli bir çoğunluğunun, uyum görevlisi olarak doğrudan yönetim kuruluna 
veya üyelerine fakat diğer görevlerinden dolay daha alt düzeyde yöneticilere bağl 
olmalardr. Böylelikle uyum görevlisi olarak doğrudan bağl bulunulan yönetim kurulu ile 
diğer görevler açsndan bağl bulunulan birim arasnda ciddi otorite ve yetki fark ortaya 
çkmaktadr. Ya da tam tersi, uyum görevlisine suç gelirleri ile mücadele fonksiyonundan 
daha önemli görülen görevlerin yüklendiği ve buna bağl unvanlarn verildiği bankalar da 
bulunmaktadr.  

 
Uyum programnn yürütülmesinden sorumlu olan uyum görevlilerinin statülerinin, 

görevin ifasn sağlayacak düzeye getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, öncelikle Uyum 
Yönetmeliğinde değişiklik yaplarak, İç Sistemler Yönetmeliğinin “Üst Yönetim”, “Üst Düzey 
Yönetim” ile 5411 sayl Bankaclk Kanununun tanmlar bölümünde yer alan “Yöneticiler” 
tanmna paralel düzenlemeler yaplmas, uyum görevlisinin sadece suç gelirlerinin 
aklanmas ile mücadelede yetkili ve görevli üst düzey yönetici olarak konumlandrlmas 
gerekmektedir.  

 
Öte yandan, Bankaclk Kanunu ve ilgili düzenlemeler açsndan mevduat sahiplerinin 

ve banka yönetim kuruluna sunulan denetim raporlarnn güvenliğinde fonksiyonlar ayrlğ 
ilkesi temel bir yaklaşmdr. Bu fonksiyonel ayrm ksaca; icrai faaliyetleri olan kar merkezleri 
ile iç sistemlerin (teftiş-iç kontrol-risk yönetimi) birbirinden kesin çizgilerle ayrlmas şeklinde 
ifade edilmektedir.  
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Suç gelirleri ile mücadelede gerekli önleyici tedbirlerin uygulanabilmesi amacyla 
yürütülmesi gereken uyum fonksiyonu, aklama suçunun doğas ve suçtan kazanlan gelirlerin 
büyüklüğü dikkate alndğnda özellikle yüksek varlkl müşterilerin ve olağandş büyüklükteki 
işlemlerin kabul prosedürlerindeki tarafszlğ bakmndan kar merkezli icrai faaliyetlerden (iç 
sistemler gibi) ayrlmaktadr.  

 
Bununla birlikte uyum görevlileri, iç sistemlere ve icrai birimlere görev delege etmekte 

ve sonuçlarna göre idari kararlar alarak etik icrai görev yapmaktadr. Bu nedenle; almş 
olduğu olumlu veya olumsuz kararlar bakmndan bizzat sorumlu olan uyum görevlisinin ve 
uyum biriminin, aldğ icrai kararlar ve yapp yapmadğ işler, bu işlerin sonucunda bankann 
uğrayabileceği maddi ve itibari kayplar bakmndan iç sistemler tarafndan denetlenmesi 
önem arz etmektedir. Kanaatimizce, uyum görevlisinin uhdesinde icrai makamlar tarafsz bir 
şekilde denetlemesi ve yönetim kuruluna raporlamas gereken iç sistemlerle ilgili görev 
bulunmas bankann güvenilirliğini zaafa uğratabilecektir.  

 
İç Sistemler Yönetmeliği uyarnca, iç sistemlerin görevleri arasnda uyum 

fonksiyonunu ile uyum görevlisinin aldğ icrai kararlarn ve uygulamalarn denetlenmesinin 
de yer aldğ görülmektedir ve kanaatimizce bu durum zaten olmas gereken bir 
sorumluluktur. Aklama ve terörün finansman ile mücadelede önemli görev ve sorumluluğa 
sahip uyum görevlilerinin, mensubu bulunduklar yükümlü nezdindeki herhangi bir birimde 
yükümlülüklere aykr davranş ve işlemlerin bulunduğundan şüphelenmesi halinde, bu 
durumun tespitini doğal olarak iç denetim birimi vastasyla yerine getirmeleri beklenmektedir. 
Zaten Uyum Yönetmeliği uyarnca uyum görevlileri yönetim kurulunu zamannda ve doğru 
bilgilendirmekle mükelleftir.  

 
Dolaysyla iç sistemlerin faaliyetlerin icrasna yönelik işlemlerin kontrolünü yaptklar, 

böylelikle kendi işlemlerini kendilerinin denetlemesi veya aldklar kararlarn sonuçlarnda 
gerçekleşen zararla ilgili idari sorumluluklarn belirlenmesi gibi bir sonucun ortaya çktğ gibi 
durumlarda, Uyum Yönetmeliğinin 26 nc maddesindeki “iç denetim faaliyetlerinin amac 
uyum programnn bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence 
sağlamak” amacyla çelişildiği düşünülmektedir. Uyum görevlisinin bu sistemlerin içerisinde 
yer almas çkar çatşmas doğuracak sonuçlara neden olabilecektir.  

 
Uyum görevlisinin uhdesinde her ne ile ilgili olursa olsun diğer iş olmas, daha önce 

açklandğ üzere özellikle de tek başna ağr bir mesai ve sorumluluk gerektiren iç sistemlere 
ilişkin görevlerin bulunmas suç gelirlerinin aklanmas ile ilgili mevzuatn bankalarda birincil 
görev olmasn ve gereğince sahiplenilmesini engellediği, diğer işler bakmnda uyum 
görevlilerinin ağr sorumluluk ve iş yükü altnda olmasnn hem kendilerinin hem de uyum 
birimlerindeki çalşanlarn verimliliğini düşürdüğü, böylelikle MASAK’a yaplan bildirimlerin 
kalitesinin ve uyum programnn etkinliğinin azalmasna sebebiyet verildiği düşünülmektedir.  

 
Bu kapsamda, uyum görevlisi atanacaklarn iç sistemler mekanizmas dşndan ve 

yalnzca uyum programnn yürütülmesi için atanmasnn daha uygun olacağ bu hususun da 
Uyum Yönetmeliğinde yaplacak değişiklikle desteklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

 
b. Atanma 
Halen Uyum Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde saylan şartlar haiz kişiler uyum 

görevlisi olarak atanabilmektedir. Ancak, sadece şekli şartlar taşyarak uyum görevlisi 
olabilmenin ötesine geçilmesi gerekmektedir. 

 
Kuşkusuz belli mesleki tecrübeye sahip ve Yönetmelikle belirlenen şekil şartlarn 

sağlamak ön koşul olacaktr. Bu aşamada çalşmamzn önceki bölümlerinde üst düzey 
yönetici olarak konumlandrlmasnn daha uygun olacağ ifade edilen uyum görevlisinin 
atanmasnda aranacak şartlarn da 5411 sayl Bankaclk Kanununun 25 nci maddesinde14 
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Genel Müdür Yardmcs atanmasnda aranan şartlara paralel ele alnmasnn uygun olacağ 
düşünülmektedir.  

 
Bunun yan sra bankalar tarafndan atanacaklardan başlamak kaydyla MASAK 

tarafndan yaplacak ciddi bir değerlendirme ve ölçme neticesinde başar göstermek şartyla 
uyum görevlisi olabilmenin lisansa bağlanmas gerekmektedir. 

 
Söz konusu lisanslama programna ilişkin usul ve esaslarn yönetmelikle belirlenmesi 

yeterli olmayacak, kapsaml ve kamu-özel sektör işbirliği içerisinde ortak çalşmalar yaplmas 
gerekecektir. 

 
c.  Vekalet 

 
Uyum Yönetmeliğine göre, atanan uyum görevlisine izin, hastalk ve benzeri nedenlerle 

geçici görevden ayrlmas halinde kendisine vekâlet edecek kişinin; iş tecrübesi hariç, uyum 
görevlisinin taşmas gerekli şartlar haiz olmas gerekmektedir. Vekâlet eden kişi, uyum 
görevlisinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarn haiz olacağndan, uyum görevlisi görevinden 
ayrldğ dönem itibaryla yürütülen işlerden sorumlu olmayacaktr. Uyum Yönetmeliği vekâlet 
için maksimum bir süre öngörmüş olup, bu süre bir takvim yl içinde altmş gün olarak 
belirlenmiştir. Uyum görevlisinin Uyum Yönetmeliği ile aranan şartlar kaybetmesi veya bu 
şartlar haiz olmadğnn sonradan anlaşlmas veya görevinden ayrlmas hallerinde ise yeni 
bir uyum görevlisi atanmaldr. Bu itibarla yeni uyum görevlisi atamas, Uyum Yönetmeliğinin 
16 nc madde hükümlerine göre, en geç otuz gün içinde yaplarak Başkanlğa bildirilmelidir. 
Yönetmelikte açk hüküm bulunmamakla birlikte, uyum görevlisi yeniden atanana kadar 
vekâlete ilişkin olarak öngörülen usullerin uygulanmas uygun olacaktr. Kanmzca yönetim 
kurullar tarafndan asl uyum görevlisi atamas srasnda uyum görevlisine vekâlet edecek 
kişinin de (birden fazla olabilir) baştan atanmas kendilerini daha sonra vekâlet atamalarnda 
karşlaşacaklar birçok ilave iş yükünden kurtaracaktr. 

 
Uyum görevlisinin görevinden ayrlmasna ilişkin olarak, hem yükümlü, hem de 

görevden ayrlan uyum görevlisi tarafndan, ayrlma nedeninin ayrlş tarihinden itibaren on 
gün içinde MASAK’a yazl olarak bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme uyum 
görevlisinin görevden ayrlş nedeninin suç gelirleri ile mücadele kapsamnda, yükümlünün 
çkarlarna ters düşse dahi yapmas veya yapmamas gereken işlemlerden dolay olup 
olmadğnn ve bu kapsamda uyum görevlisinin bağmsz karar alabilme yetkisine müdahale 
edilip edilmediğinin anlaşlmas amaçlaryla getirilmiştir.  

 
d. İştiraklerle Olan İlişki 
Müşterini tan risk yönetim ilkeleri; merkezileşmiş bir süreçte müşterini tan politika ve 

uygulama esaslarnn grup seviyesinde belirlenmesi ve bilgilerin paylaşm anlamna 
gelmektedir. Politika ve uygulama esaslarnn oluşturulmas sadece mevcut yasal 
düzenlemeler ile bağl kalnmadan; fakat yasalara paralel şekilde daha geniş çerçevede 
risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve itibari, operasyonel, yasal ve yoğunlaşma riskinin 
azaltlmas amacna yönelik olmaldr.15 

 
Uyum Yönetmeliğine göre uyum program oluşturmas gereken yükümlüler; bankalar 

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ile kalknma ve yatrm bankalar hariç), sermaye 
piyasas arac kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketleri ile bankaclk faaliyetleri ile snrl 
olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilat Genel Müdürlüğü olarak saylmştr. Kanmzca bu 
ayrm, aklama suçunun işlenmesinde özellikle finansal piyasalar piramidinin üstünde yer alan 
söz konusu yükümlülerin daha fazla risk altnda olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadr. 
Bankalarn gerek faaliyet konular gerekse iş hacimleri açsndan finansal sektör piramidinin 
en üstünde yer alyor16 olmas, onlar bir nevi “ana yükümlü” konumuna da sürüklemektedir.        
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Her ne kadar Uyum Yönetmeliğinde “ana yükümlü” gibi bir ayrm söz konusu değilse de 
bankalar dşnda uyum program oluşturmak zorunda olan sermaye piyasas arac kurumu 
ve/veya sigorta ve emeklilik şirketleri gibi yükümlülerin halihazrda birçok bankann iştiraki 
konumunda olduğu görülmektedir. Bu durumda, bankann iştiraki olan ve konsolide risk 
yönetimi ve denetimine bağl olan yükümlünün aklama riski ve yasal yükümlülüklere uyum 
açsndan, 5411 sayl Bankaclk Kanunu ve İç Sistemler Yönetmeliğinin bir gereği olarak 
banka ile ayn standartlara haiz olmas önem arz edebilmektedir. 

 
Uyum Yönetmeliğinde de özellikle banka, sermaye piyasas arac kurumlar, sigorta 

ve emeklilik şirketleri uyum program oluşturma yükümlüleri olarak saylmştr. Çalşmamzn 
önceki bölümlerinde bankalarn uyum görevlilerinin mevcut durumunun görev, yetki ve 
sorumluluklarn karşlamada çok eksik kaldğ, “uhdesinde diğer iş ad altnda görev 
bulunmayan, yükümlü nezdinde sadece uyum programnn yürütülmesinden sorumlu üst 
düzey yönetici” olarak konumlandrlmas gerektiği ifade edilmiştir. Bunun sağlanmas halinde 
iştiraklerle olan ilişkilerde de banka uyum görevlileri söz sahibi olmas ve böylelikle uyum 
program kapsamnda iştiraklerin ortak standartlarda buluşmas mümkün olabilecektir. 

 
Böylelikle iştiraklerle olan ilişkilerde de uyum görevlilerinin söz sahibi yaplmas uyum 

program kapsamnda iştiraklerin ortak standartlarda buluşulmasn sağlamada etken 
olacaktr.  

 
VI. Yükümlülük Denetimlerinde Uyum Görevlilerinin Önemi 

 
Önleyici tedbirlerden maksat, adndan da anlaşlabileceği gibi, aklama ve terörün 

finansman suçlarnn oluşumunu önlemek, engellemek amacyla yaplmas gereken 
çalşmalardr. Önleyici tedbirler kapsamnda suçun oluşmasndan önce eksiksiz olarak 
yaplmas gereken işlemlerin veya alnmas gereken tedbirlerin diğer bir önemi de, bir şekilde 
anlan suçlarn işlenmesi halinde, bastrc tedbirler kapsamnda yaplacak araştrma ve 
incelemeye dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin daha kolaylkla sağlanabilmesidir. Bu 
anlamda önleyici tedbirlerin tam ve eksiksiz olarak uygulanmas, hem suçun oluşmasn 
engelleyebilmekte hem de oluşan bir aklama veya terörün finansman suçunun tespitini 
sağlamaktadr.17 Yükümlülük denetimi de, aklama ve terörün finansman suçlaryla 
mücadelede önleyici tedbirlerin uygulanp uygulanmadğna yönelik yaplan çalşmalardr.  

 
Bilindiği üzere, 5549 sayl Kanun ve ilgili mevzuat kapsamnda yer alan 

yükümlülüklerin denetimi, MASAK Başkanlğnn kendi uzmanlar tarafndan değil, sekiz farkl 
unvandaki denetim elemanlar vastasyla yerine getirilmektedir. Böylelikle MASAK, 
yükümlülüklerle ilgili düzenleme fonksiyonu bulunmasna rağmen denetim fonksiyonunu 
uhdesi dşndan yürüten istisnai bir kurumsal yapya sahiptir. Aslnda bu durum ülkemizin 
yaklaşk 14 yllk mazisi olan aklama suçuyla mücadelede sistemi kurulmas aşamasnda, 
yetişmiş uzman personelinin olmamasndan ve mevcut yetişmiş insan gücünden ve bilgi 
birikiminden faydalanlmasndan kaynaklanmş, kanaatimizce zamannda iyi düşünülmüş bir 
yaplanmadr. Oysaki aradan geçen zaman içerisinde, ülkemizde aklama ve terörün 
finansman ile mücadele artk kendi uzmanlğn yaratmş, aklama ve terörün finansman ile 
mücadele kapsamndaki gerek bastrc gerekse önleyici tedbirlere ilişkin mevzuat, özellikle 
uluslararas gelişmelere paralel olarak gittikçe karmaşk, değişken ve sürekli takip edilmesi 
zorunlu bir hal almştr. Diğer taraftan yükümlülük denetimleri denetim elemanlarnca bağl 
bulunduklar birimlerin yoğun mesai gerektiren asli görevlerinin yannda ikinci bir iş olarak 
yürütülmektedir ki bu durum yeni bir “asl iş-diğer iş” çelişkisini daha ortaya çkarmaktadr.  

 
Yükümlülük denetimlerinde amaçlanann atasözümüzde olduğu gibi “bağcy dövmek 

yerine üzüm yemek” olduğu çok açk bir şekilde görülmekteyse de önleyici tedbirleri hiç 
yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren yükümlülerin kendilerini çok zor durumda 
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brakabilecek yaptrmlara maruz kalmas ihtimal dâhilindedir. Bu aşamada uyum 
görevlilerinin bir tarafta mensubu olduklar bankann menfaatleri ile kurumsal politika ve 
yaklaşmlar bakmndan, diğer tarafta denetim-mevzuat-yaptrm üçgeni bakmndan 
sorunlarla karşlaştklar düşünülmektedir. Uyum görevlileri tarafndan yeterli bilgi, tecrübe, 
personel ve kaynağa sahip olarak, önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanmasnn ve ulusal ve 
uluslararas mevzuat takip ederek gerekli değişikliklere adaptasyonun sağlanmas, 
yükümlülerin denetim sonucunda çok büyük miktarlara ulaşabilecek idari para cezalarna 
veya diğer yaptrmlara maruz kalmamasna imkân sağlayacaktr.  

  

VII. Sonuç 
Çalşmamzn ana konusunu özetle; baz finansal kuruluş yükümlülerde atanan uyum 

görevlilerinin suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansmannn önlenmesiyle ilgili olarak 
kendilerine verilen yetki ve sorumluluklar düşünüldüğünde mevcut konumlarnn 
güçlendirilmesi gerektiğine, aksi halde bağmsz karar alabilme ve uygulama aşamasnda 
skntlar yaşanabileceğine dair eleştirel açklamalarmz ve çözüm önerilerimiz 
oluşturmaktadr.  

 
Görüldüğü üzere, uyum görevlisi atanmas, uyum görevlisi olarak atanacaklarda 

aranan şartlar, uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumluluklar ile uyum görevlisinin 
görevinden ayrlmas ile ilgili hükümleri ksa bir zaman önce, 01.10.2008 tarihinde, diğer 
hükümleri 01.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren Uyum Yönetmeliğinde değişiklik ihtiyacndan 
bahsedilmektedir. Gelişim ve bunun doğal sonucu değişime açk bir sistematik üzerine inşa 
edilen yapnn gelişmelere ayak uydurmas, esnek ve annda karar alabilme ve 
uygulayabilme mekanizmasnn varlğna bağldr. Çalşmamzn konusunun bu duruma ait 
somut örneklerden birini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu aşamada aklama ve terörün 
finansman ile mücadele mevzuatnda ksa zaman dilimlerinde değişiklik veya yeni 
düzenleme ihtiyaçlarnn hâsl olmasnn, mevzuatn eksik veya yanlş kurgulanmş 
olmasndan değil söz konusu gelişmelerden kaynaklandğn belirtmekte yarar 
bulunmaktadr. 

 
Ülkemizin aklama ve terörün finansman suçlaryla mücadelede çok önemli admlar 

atarak ksa zamanda çok iyi bir aşamaya geldiği, AML/CFT18 sisteminin kurulmasnda ve 
işleyişinde rol alan herkesin önemli katklar bulunduğu göz ard edilmemelidir. Aklama ve 
terörün finansman ile mücadele kapsam belirlenirken öncelikli olarak uluslararas uyumun 
sağlanmas zorunluluğu bulunmasna rağmen, aklama ve terörün finansman ile mücadele 
sistemi içerisinde yer alan yükümlülerin mevcut kurumsal yaplar ve işleyişlerinin olumsuz 
yönde etkilenmemesine de çalşlmştr.  

 
Bu kapsamda ortaya çkan sorunlarn çözümü ve yeni trendlere uyumun sağlanmas 

açsndan, gerekli hukuki düzenlemelerin ivedilikle yaplmas önem arz etmektedir. Diğer 
taraftan aslolann, kanuni zorunluluk olmasndan veya çeşitli yaptrmlara bağlanmasndan 
ziyade, öncelikle kamu, sonrasnda kendi menfaati doğrultusunda yükümlünün isteyerek 
gerekli tedbirleri almas ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi olduğu 
değerlendirildiğinde19, söz konusu mevzuat değişikliklerinin yaplmas beklenmeden de 
mevcut yetki ve sorumluluklarn karşlama ve yerine getirme aşamasnda uyum görevlileri 
daha etkili olacak şekilde konumlandrlabilir ve buna uygun uyum birimleri oluşturulabilir. Bu 
durum ülkemizde aklama ve terörün finansman suçlaryla mücadeleye verilen önemin ne 
kadar benimsendiğini göstermesi açsndan değerli bir yaklaşm olacaktr. 
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7 “Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing” Orijinal 
metin için bkz. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf. 
8 Sinan GÜRLEN, “Risk Bazl Müşteri Tannmas Temel Yaklaşm ve Uygulama Prensipleri” Bankaclar 
Dergisi, Say:74, s. 74. 
9 “Guidance on The Risk-Based Approach To Combating Money Laundering And Terrorist Financing” ikinci 
bölüm,  madde 1.7. 
10 “Uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar 
MADDE 17 – (1) 16 nc madde uyarnca uyum görevlisi olarak atanacak kişilerde aşağdaki şartlar aranr: 
a) T.C. vatandaş olmak, 
b) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak, 
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramş olsalar bile mülga 765 sayl Türk Ceza Kanunu ve diğer 
kanunlar uyarnca ağr hapis veya beş yldan fazla hapis, 5237 sayl Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar 
uyarnca üç yldan fazla hapis cezasyla cezalandrlmamş olmak veya mülga 3182 sayl Bankalar Kanunu 
ve 4389 sayl Bankalar Kanunu ile 5411 sayl Bankaclk Kanununun ve 2499 sayl Sermaye Piyasas 
Kanununun ve ödünç para verme işleri hakknda mevzuatn hapis cezas gerektiren hükümlerine muhalefet 
yahut mülga 765 sayl Türk Ceza Kanunu, 5237 sayl Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarnca 
basit veya nitelikli zimmet, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc kötüye 
kullanma, dolanl iflas gibi yüz kzartc suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçlğ dşnda kalan kaçakçlk 
suçlar, resmî ihale ve alm satmlara fesat karştrma veya Devletin şahsiyetine karş işlenen suçlar ile 
Devlet srlarn açğa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarnn saygnlğna karş suçlar, 
Devletin güvenliğine karş suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş suçlar, milli savunmaya 
karş suçlar, Devlet srlarna karş suçlar ve casusluk, yabanc devletlerle olan ilişkilere karş suçlar, vergi 
kaçakçlğ, suçtan kaynaklanan malvarlğ değerlerini aklama ve terörün finansman suçlarndan veya bu 
suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmak, 
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ç) Türkiye'de (veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca tannmş yurt dşnda) en az dört yllk eğitim veren 
yüksek öğretim kurumlarndan mezun olmak, 
d) 4 üncü maddenin birinci fkrasnda saylan finansal kuruluşlardan (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 
ile kalknma ve yatrm bankalar dahil) herhangi birisi nezdinde idareci, uzman veya denetim görevlerinde 
veya Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde saylan denetim elemanlğ görevlerinde ya 
da Başkanlk nezdinde idareci veya uzman görevlerinde en az beş yl süreyle çalşmş olmak, 
e) Yükümlü nezdinde veya yükümlünün iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmamak veya yönetiminde 
bulunmamak, 
f) Yükümlünün nitelikli pay sahibi ortağnn, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci 
dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya shrî hsm olmamak. 
11  Madde 4 (3) Yükümlüler, uyum görevlisi olarak atanacak kişinin;  
a) Nüfus cüzdannn örneğini, 
b) Lisans ve varsa lisansüstü diplomasnn noter onayl örneğini, 
c) Mesleki deneyimine ilişkin bilgileri kapsayan ayrntl özgeçmişini, 
ç) Atamaya ilişkin yönetim kurulu onayl belgeyi,  
d) Arşiv kaydn da içeren son alt ay içinde alnmş adli sicil belgesini, 
Başkanlğa gönderir.” 
12 Ergin Ergül, Karapara Aklama Endüstrisi ve Aklama Suçu, s: 46-47, Ankara 2001. (Alpaslan ÇAKIR “Suç 
Gelirlerinin Aklanmas ve Terörizmin Finansmannn Engellenmesi: Banka Riskleri ve Uyum Programnn 
Oluşturulmas” Bankaclar Dergisi, Say:74, s. 72.  
13 Sinan GÜRLEN, a.g.m., Bankaclar Dergisi, Say:74, s. 74. 
14 5411 sayl Bankaclk Kanunu, 01 Kasm 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayl R.G. 
“Genel müdür ve yardmclar 
Madde 25- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankaclk, işletme, kamu yönetimi ve dengi 
dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alannda lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlarn ise 
belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmalar ve bankaclk veya işletmecilik alannda en az on 
yllk meslekî deneyime sahip olmalar şarttr.  
Genel müdür yardmclarnn en az yedi yllk meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte ikisinin birinci fkrada 
belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmas şarttr. Başka unvanlarla istihdam 
edilseler dahi, yetki ve görevleri itibaryla genel müdür yardmcsna denk veya daha üst konumlarda icraî 
nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardmclarna ilişkin hükümlerine tâbidir. 
Genel müdürlüğe ve yardmclklarna atanacaklarn, bu maddede aranan şartlar taşdklarn gösteren 
belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttr. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş 
bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalar yaplabilir.  
Herhangi bir nedenle görevden ayrlan genel müdür ve yardmclarnn görevden ayrlma nedenleri, ilgili 
banka ve görevden ayrlan tarafndan yedi is günü içinde Kuruma bildirilir.  
Bu madde uygulamasnda, genel müdürün sahip olmas gereken nitelikler ve atanmalarna veya görevden 
ayrlmalarna ilişkin yükümlülükler bakmndan, yurt dşnda kurulu bankalarn Türkiye'deki merkez şubesi 
müdürü, genel müdür gibi değerlendirilir. Genel müdür ve genel müdür yardmclar, konsolide denetime tâbi 
ortaklklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yar zamanl olarak görev alamaz.” 
15 Alpaslan ÇAKIR , “Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörizmin Finansmannn Engellenmesi: Banka Riskleri 
ve Uyum Programnn Oluşturulmas” Bankaclar Dergisi, Say:74, s.72. 
16 Sermet AYDIN, “Suç Gelirlerinin Aklanmasnn ve Terörün Finansmannn Önlenmesi Kapsamnda 
Müşterinin Tannmas Prensibi” Bankaclar Dergisi, Say: 65, s.69. 
17 Sermet AYDIN, a.g.m., Bankaclar Dergisi, Say: 65, s.66. 
18 AML/CFT: Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism. 
19 Sermet AYDIN, “Sigorta ve Emeklilik İşlemlerinde Aklama ve Terörün Finansmannn Önlenmesi 
Kapsamnda Yükümlülükler” Sigorta Araştrmalar Dergisi, Say:5 s.92. 
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Banka Teminat Mektuplar Uygulamalarnda Ortaya 
Çkan Başlca Sorunlar 

 
 
 
Prof. Dr. Seza Reisoğlu* 

 
I. Giriş 

 
Bilindiği gibi banka teminat mektuplarnn – BK. 110. madde dşnda – yasal 

düzenlemesi bulunmamakta, içerikleri itibariyle garanti sözleşmesi olduğu kabul edilen banka 
teminat mektuplar uygulamasnda Yarg kararlar ve baz hallerde Yargtay’n yan sra özel 
Yasa hükümleri de göz önünde tutulmaktadr.  
 

Bu konferansta esas itibariyle banka teminat mektuplar uygulamalarnda başlca 
sorunlar oluşturan, çeşitli banka uygulamaclarnn karşlaştklar ve tartşlmasn istedikleri 
sorunlar üzerinde durulmuştur.   
 
II. Başlca Sorunlar 
 
1. Teminat Mektuplarnn Şekli, İçeriği ve Hukuki Niteliği 
 

Banka teminat mektuplar ile banka (garanti veren) muhataba (garanti alan) karş bir 
üçüncü kişinin (lehtar) fiilini taahhüt etmektedir.  

 
Teminat mektubunun içeriğine göre, bankann taahhüdü bir kefalet ya da bir garanti 

sözleşmesi oluşturabilecektir. Nitekim Yargtay İçtihad Birleştirme kararnda (11.06.1969, 
64/4, 69/6, RG. 03 Ekim 1969, sa:13317) “içeriğine göre bir banka dilerse kefalet şeklinde 
dilerse garanti sözleşmesi niteliğinde teminat mektubu verebilir” denilmektedir. Teminat 
mektubu kefalet şeklinde verilirse geçerlilik şart olarak yazl şekle tabi olarak, 
düzenlenmemiş olan bir garanti sözleşmesi şeklinde verilirse geçerlilik şart olarak değil, 
ispat şart olarak yazl şekil aranacaktr.  

 
Türk Hukukunda ilk banka teminat mektuplar metinleri Devlet ve kamu kuruluşlar 

tarafndan açlan ihalelerle ilgili olarak 1927 ylnda Bakanlar Kurulu kararnn eki olarak – 
teminat katiye mektubu, teminat muvakkate mektubu ad altnda – belirlenmiş olup; bu 
teminat mektuplar metinleri bugün de baz değişikliklerle – örneğin kefil olduğundan ibaresi 
yerine garanti ettiğinden denilerek – gerek kamu kuruluşlarna, gerekse özel tüzel ve gerçek 
kişilere hitaben bankalar tarafndan verilmektedir. Banka teminat mektuplarnn hukuki 
niteliğini bu mektuplarn içeriği belirlemektedir.  

 
Uygulamada tüm banka teminat mektuplarnda genellikle aşağdaki ibareler veya 

benzerleri yer almaktadr.  
 

Banka muhataba hitaben; 
 

“…. azami … TL’sna kadar Bankamz garanti ettiğinden, ad geçenin (lehtarn) 
yükümlülüklerini ksmen ya da tamamen yerine getirmediğini bildiren ilk yazl talebinizde 
protesto çekmeye, hüküm ve ad geçenin iznini almaya gerek kalmakszn ve …(lehtar) ile 
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aranzda çkacak herhangi bir uyuşmazlğ ve bunun akbet ve kanuni sonuçlarn dikkate 
almakszn yukarda yazl tutar nakden ve derhal ve tamamen ve talep anndan ödeme 
zamanna kadar geçecek günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Banka ad ve 
hesabna taahhüt ve beyan ederiz” 
  
demektedir.  

 
Yargtay’n İçtihad Birleştirme kararlarnda – 1967 ve 1969 tarihli – teminat 

mektubunda yer alan bu ibarelerin, kefilin yükümlülüğünü aştğ, garanti verenin fer’i değil, 
asli borç altna girdiği gerekçeleriyle bu mektuplarn kefalet değil, fakat garanti sözleşmesi 
niteliğinde olduğu kabul edilmiş; bu içtihad birleştirme kararlarndan sonra verilen mahkeme 
kararlar bu yönde gerçekleşmiştir. 

 
Başkasnn fiilini taahhüt ile ilgili tek düzenleme BK. 110. maddesinde yer almakta ise 

de; bu madde genel nitelikte olup; Yasalarda düzenlenmeyen garanti sözleşmelerinin 
hükümlerini ve hukuki sonuçlarn açklamaktan uzaktr.  

 
Garanti sözleşmelerinin hükümleri ve hukuki sonuçlar Yarg kararlar ile 

belirlenmiştir. Garanti sözleşmelerinin Borçlar Kanunu özel hükümlerinde düzenlenen 
kefaletten en önemli farkllklar, kefaletin asl borca bağl fer’i bir borç olmasna karşlk, 
garanti sözleşmesi ile asli ve bağmsz bir borç altna girilmesidir.  

 
Kefil asl borçluya ait def’i ve itirazlar alacaklya karş ileri sürebildiği ve kanundan 

ötürü alacaklnn haklarna halef olduğu halde; garanti veren muhataba karş sadece 
kendisine ait def’ileri ileri sürebilmekte, muhataba ödeme halinde ise; kanundan ötürü 
borçluya ait haklara halef olamamaktadr. Bankalar muhataba ödeme halinde müşterileri 
lehtara rücu haklarn; borçlu lehtar ile yaptklar sözleşmeler ile sağlamaktadrlar. 

 
Yarg kararlar ile bir garanti sözleşmesi oluşturan banka teminat mektuplar ile 

bankalar belli bir riski garanti ettiklerinden, mücerret bir borç altna girmediklerinden; garanti 
edilen riskin doğmamas veya sona ermesi halinde muhataba karş sorumlu 
tutulmayacaklardr. Bankann riskin doğmadğn veya sona erdiğini ileri sürmesi halinde, 
muhatabn ancak Yasal yollara başvurarak – ödeme emri gönderme, dava açma – hakkn 
arayabileceği, banka teminat mektuplarnn kymetli evrak olmadğ da kabul edilmiş 
bulunmaktadr.  

 
Bu açklamalar göz önünde tutulduğunda; 
 
 Şarta bağl teminat mektubu verilebileceği; bankann ancak şartn gerçekleşmesi halinde 

ilk talepte kaytsz şartsz ödeme yükümlülüğünün doğacağ; şartn doğduğunu ispat 
yükümlülüğünün garanti alan muhataba ait olduğu, 

 
 Teminat mektuplar metinlerinde yer alan “ihtilaflarn kanuni neticeleri dikkate 

alnmakszn ödeme taahhüdü” ibaresini teminat mektubunun ödenmesinin ihtiyati 
tedbirle önlenmesini kapsamadğ, diğer bir deyişle bankann ihtiyati tedbiri yerine 
getirmek zorunda olduğu; bankann bu tedbire uymamas; muhataba ödemede 
bulunmas halinde; ilgili banka görevlisinin bir aydan alt aya kadar hapis cezasna 
çarptrlacağ (MUMK 113/a); buna karşlk riskin doğmas halinde, bankann örneğin 
lehtar ile muhatap arasndaki ihtilaflar ve bunun kanuni neticelerini dikkate almadan 
ödeme yükümlülüğünün bulunduğu,  

 
 Teminat mektuplarndaki “her türlü vergi ve masraftan ari olarak ödeme taahhüdü içeren” 

ibarelerin geçerli olduğu, bu konuda müşteriden (lehtar) alnan taahhütnamelere 
dayanlarak muhataba ödeme halinde müşteriye rücu edilebileceği, 
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 Kamu tüzel kişilerinin borçlanmalarnn veya kredi almalarnn kanunlarla yasaklanmş 
olmas ehliyetsizlik anlam taşyacağndan, bankalarn kamu tüzel kişisi lehine bir gayri 
nakdi kredi oluşturan teminat mektubu düzenlenmesinin mümkün olmayacağ, teminat 
mektubunun nakit karşlğ verilmesinin mektubun gayri nakdi kredi niteliğini 
etkilemeyeceği sadece Bankaclk Yasasnn 55/a maddesine göre kredi snrlamalarna 
tabi olmayacağ; buna karşlk bir özel tüzel kişinin ana sözleşmesinde zikredilen 
hususlarn; tüzel kişinin borcunu teminen lehine teminat mektubu verilmesini 
engellemeyeceği (TTK. Md. 137); istisnai olarak ana sözleşmede örneğin tüzel kişinin 
lehine teminat mektubu alamayacağ hükmü varsa buna uyulmas gerekeceği sonucuna 
varlacaktr.       

 
2. Teminat mektubuyla doğmuş ve doğacak alacaklarn garanti edilmesi (Belli risk 

garantisi) 
 

Teminat mektuplar bir garanti mukavelesi olup; bu mektuplarla belli bir risk garanti 
edilmektedir. Risk ile daima müstakbel, muhtemel bir olay kastedilmektedir. Bir olayn vukuu 
veya vuku bulmamas muhakkak ise riskten söz edilemez. Ancak taraflar objektif kesinlikten 
haberdar değiller ise, taraflarca gerçek durumun bilinmesi risk kavramna girecektir.  

 
Bir bankann doğmuş bir zarar ödemeyi taahhüt etmesi geçerli olmakla birlikte bu 

taahhüt kuşkusuz bir garanti sözleşmesi olmayacak; durumuna göre bir borcun nakli ya da 
borcu katlma, borçlu ile birlikte borcu üstlenme oluşturabilecektir.  

 
Uygulamada özellikle şirketler ve bayiler arasndaki sözleşmeler için talep edilen teminat 

mektuplarnn “Firma ile bayi arasnda akdedilmiş tarihli sözleşmeden doğmuş ve doğacak 
alacaklarn garanti edildiği” ibaresi teminat mektubunun niteliğine aykr olup, doğmuş 
alacaklarn ödenmesi halinde kontrgaranti vermiş olan lehtara rücu edilememe riski ortaya 
çkabilecektir. Mutlaka bu tip teminat mektubu verilmesi gerekiyorsa; kontrgaranti metninde 
doğmuş alacaklarla ilgili özel düzenleme yaplmal ve banka tarafndan bilinse de, bilinmese 
de doğmuş alacaklar ödeme halinde rücu hakk olduğu belirtilmelidir.  
 
3. Türkiye’deki bankalarn yabanc dilde teminat mektubu düzenlemesi 
 

Bir garanti sözleşmesi olan banka teminat mektuplar Borçlar Kanununa tabi olup, 
Borçlar Kanunu açsndan banka teminat mektuplarnn yabanc dilde düzenlenmesi hukuken 
geçerlidir. 

 
Buna karşlk 1926 tarihli ve 805 Sayl İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe 

Kullanlmas Hakknda Kanun, Türk tabiiyetindeki şirketlerin Türkiye dahilindeki her türlü 
sözleşmelerini Türkçe düzenlemelerini amirdir. 

 
a. Türkiye’de kurulu bankalarn düzenledikleri teminat mektuplar 

 
Madde 1- Türkiye Tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dahilindeki her nev’i 
mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecburudurlar. 
 

Türkiye tabiiyetindeki şirketler tanmna Türkiye’de kurulu tüm bankalar – bu 
bankalarn ortaklarnn yabanc olmas dahil – girmektedirler. 

 
Türk bankasnn teminat mektubunu bir tüzel kişiye veya gerçek kişiye hitaben 

vermesi arasnda fark yoktur. Buna karşlk yabanc bankalarn Türkiye’de faaliyetine izin 
verilen şubeleri 2. madde hükümlerine tabidirler.  

 
805 sayl Yasann uygulanmas ile ilgili olarak Yargtay (11. HD., 30.11.1979, 

3303/5469, YKD 1980, sa: 3, sh. 388 vd.) bir teminat mektubunda yer alan teminat 
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mektubunun 15.03.1975 gününü geçmemek üzere yükleme tarihinden itibaren bir ay 
sonrasna kadar geçerli olacağ şart İngilizce yazl olduğu için geçersiz saymş ve mektup 
vadesiz teminat mektubu olarak kabul edilmiştir. 

 
Ayn Yargtay kararnda, Türkiye’de kurulu şirketlerin aslnda Türkçe olarak 

düzenlenen bir sözleşmeye işin niteliği ve özelliğinin yabanc terim ve tabirlerin aynen 
kullanlmasn zorunlu klmas halinde, taraflarn beynelmilel terim ve tabirleri özel şart olarak 
yazdrmalarnn; mümkün ve geçerli olacağ kabul edilmiştir.  

 
Nitekim Yargtay daha sonraki bir kararnda da (11.HD.07.04.1980, 1912/1864); 

“Teminat mektubunda Franszca olarak yazlan belgelendirme şart, niteliği ve özelliği 
itibariyle beynelmilel terim ve tabirlerin aynen kullanlmasn zorunlu klmadğ gibi; Franszca 
yazlan şartta Türkçe olarak yazlmas mümkün ve olağan bulunan garantinin belgelendirme 
koşuluna ilişkindir” demiştir.    

 
Türk bankalarnn sözleşmelerini Türkçe düzenleme yükümlülükleri Türkiye 

dahilindeki sözleşmelerle snrldr. Bu nedenle Türk bankalar sözleşmenin diğer tarafnn 
yurt dşnda olmas halinde sözleşme yabanc dilde düzenlenebilecektir. 

 
Türkiye’de kurulu bir banka, Türkiye’deki ve yurtdşndaki şubeleri ile bir bütün 

oluşturmakta ve şubeler arasnda sözleşme düzenlenmesi hukuken mümkün 
bulunmamaktadr. Buna karşlk 1. maddede şirketlerin muhaberatlarn Türkçe yapmalar 
öngörülmekte ise de; Bankann genel müdürlükleri ve yurt içi şubeleri ile yurt dşndaki 
şubeleri ile yazşmalar – Türkiye dahilinde olmadğndan – gerektiğinde geçerli olarak 
yabanc dilde yaplabilecektir.  

 
Bankann Türkiye’deki şubelerinin, yurt dşndaki şubeler adna, yurt dş şubelere 

vekaleten yaptklar sözleşmelerinin de Türkiye dahilinde işlem olmadğ ve Türkçe 
yaplmasnn zorunlu bulunmadğ ileri sürülebilecektir. Keza, bankann yurt dşndaki 
şubesiyle müşterisi arasndaki sözleşme yurtdşnda inikat ediyorsa, bu sözleşme de Türkiye 
dahilinde yaplmş bir sözleşme saylmayacaktr.  

 
Borçlar Kanununun “gaipler arasnda vukuu bulan bir akdin hangi zamana istinat 

ettiği” başlkl 10. maddesinin ikinci fkrasna göre “eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmaz ise 
akdin hükmü icabn vusulü anndan itibaren hüküm ifade eder” Türk Bankasnn Türkiye’deki 
bir şubesi araclğ ile, Türkiye’deki müşterisinin yurtdşndaki şubesiyle yaptğ sözleşme yurt 
dşnda inikat edeceğinden “Türkiye dahilinde” bir sözleşme saylmayacaktr.  

 
Yargtay’a intikal eden bir olayda davac, daval Türk Bankasnn Pendik Şubesine; 

yurt dşndaki Bahreyn şubesine % 24 faiz ile yatrlmak üzere TL yatrmş ve para yatrlrken 
vadeli/spot alm satm sözleşmesinin İngilizcesini imzalamştr ve bu nedenle zarar uğramş, 
İngilizce sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürmüştür. Daval banka Bahreyn’de 
sözleşmenin İngilizce yaplmasnn yasal zorunluluk olduğunu savunmuştur.  
 

Yargtay (11. hd., 04.05.2009, 2051/5292); bu işlemin Bahreyn Şubesi adna yaplp 
yaplmadğn veya sözleşmenin Türkiye’de mi, yoksa Bahreyn’de mi inikat ettiğini, o takdirde 
Türkiye dahilinde bir işlem saylp saylmadğn araştrmakszn 805 sayl Yasann 1. ve 4. 
maddelerine dayanarak daval bankann, davacnn imzasn taşyan İngilizce belgeye 
dayanmasnn mümkün olmadğ, davac tarafndan yatrlan bedeli, davacnn emir ve 
talimat olmadan dövize çeviremeyeceği sonucuna varmştr. 
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b. Yabanc bankalar ve bu bankalarn Türkiye’deki şubelerinin düzenledikleri teminat 
mektuplar 

 
Yabanc bankalar ve bu bankalarn Türkiye’de faaliyette bulunan şubeleri 805 sayl 

Yasann ikinci fkrasna tabidirler. 
 

“Madde 2- Ecnebi şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesi ile ve Türkiye 
tebaasndan olan efrat ile muhabere, muamele ve temaslarna ve devair ve memurini 
devletten birine ibraz mecburiyetinde bulunduklar evrak ve defterlerine hasredilmiştir.” 
 

2. maddede, 1. maddeden farkl olarak “mukavele”ye yer verilmemiştir.  
 

Yargtay da (11. HD., 07.10.1986, 4231/5032) bir kararnda 805 sayl Yasann 1 ve 
2. maddelerine atf yaparak Türk şirketleri ile müesseselerinin yabanc şirket ve 
müesseselerle Türkçe dşnda bir dil ile yaplan sözleşmelerinin geçerliliğinin yasaklanmamş 
bulunduğu sonucuna varmştr. Bu durum Türkiye’de kurulu bankalarla Türkiye’deki yabanc 
banka şubeleri arasnda haksz rekabet oluşturmaktadr. 

 
c. Teminat mektuplarn Türkçe düzenleme yükümlülüğüne uymamann hukuki 
sonuçlar 

 
Türk bankalarnn Türkiye dahilindeki her türlü sözleşmelerde Türkçe düzenleme 

yükümlülüğüne aykr hareket etmeleri halinde aykr hareket eden hakknda adli para cezas 
öngörülmekte ise de (Md. 7) bu husus sözleşmeyi geçersiz klmamakta; hukuki sonuçlara 4. 
maddede değinilmektedir. 

 
“Madde 4- Bu kanunun mevkii meriyete vaz'ndan sonra birinci ve ikinci maddeler ahkamna 
muhalif olarak tanzim klnmş olan evrak ve vesaik şirket ve müesseseler lehine nazar 
itibara alnma..” 
 

Teminat mektubunun Türkçe düzenlenmiş olmas; ancak mektup içinde baz 
bölümlerde örneğin yabanc dildeki şartlara yer verilmiş olmas halinde bu şartlar yazlmamş 
saylacak, banka kaytsz şartsz bir taahhüt altna girmiş olacaktr. 

 
Yargtay bir kararnda (11. HD., 07.04.1980, 1912/1864) “… bankann düzenleyerek, 

davac idareye verdiği teminat mektubuna Franszca olarak yazdğ belgelendirme şartnn 
805 sayl Kanunun 4. maddesi uyarnca daval yararna dikkate alnmamas gerekir” 
demiştir. 

 
Teminat mektubunun ksmen Türkçe ksmen yabanc dilde düzenlenmeyip, 

tamamnn yabanc dilde düzenlenmesi halinde de; mektup geçerliliğini koruyacak; mektup 
muhatab – Türk veya yabanc, tüzel kişi veya gerçek kişi – mektuba dayanarak bankann 
yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilecek; ancak mektupta banka lehine hususlar 
varsa – vade şart; mektup bedelinin ödenmesinin baz belgelerin ibrazna tabi tutulmas gibi 
– banka bunlar ileri süremeyecektir. Buna karşlk; bankann müşterisi mektup lehtar; 
bankann muhataba ödeme halinde kendisine rücu ettiğinde, hukuki ihtilaf çkarabilecek, en 
azndan bankann kendisini uyarma yükümlülüğü bulunduğunu ileri sürebilecektir. 
 

Bu durumda, lehtarn yazl olarak mektubun İngilizce verilmesini talep etmesi; 805 
sayl Yasa gereği yabanc dildeki hususlar bankann ileri sürmesini ve muhatabn talebi 
halinde mektup bedelini ödemeye mecbur ve yetkili olduğunu ve kendisine rücu edeceğini 
kabul ve taahhüt etmesi uygun olacaktr.  
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Teminat mektubunda yer alan yabanc dildeki bir ibarenin geçersiz olmas ve 
bankann bu durumda teminat mektubunu vermeyeceğini ispat etmesi halinde BK. 20/2. 
maddesinin uygulanp uygulanmayacağ tartşlacaktr. Bu maddeye göre “Akdin muhtevi 
olduğu şartlardan bir ksmnn butlan akdi iptal etmeyip yalnz şart lağvolur. Fakat bunlar 
olmakszn akdin yaplmayacağnn meczum bulunduğu takdirde akitler tamamyla batl 
addolunur”.  

 
Yukardaki açklamalar göz önünde tutularak; 
 
 Dünya Bankas, Avrupa Yatrm Bankas vb yabanc kuruluşlar tarafndan finanse edilen 

projeler kapsamnda Türk kamu kuruluşlarnn açmş olduğu ihalelerde hem lehtar, hem 
de muhatap kamu kuruluşunun Türkiye’de yerleşik olmasna rağmen finansör yabanc 
olduğundan kamu kuruluşlarnn İngilizce teminat mektubu talep etmesi halinde, Türk 
bankasnn İngilizce teminat mektubu düzenlemesi 805 sayl Yasann 1. maddesine tabi 
olacak; mektubu düzenleyen banka teminat mektubunda lehine hükümler varsa bunlardan 
yararlanamayacaktr. Türk bankas bu durumda lehtarn verilmesini istediği İngilizce 
mektup metnini; talebine eklemesini isteyecek; ayrca lehtar bankann 805 sayl Yasaya 
göre; mektuptaki banka lehine hükümlerden yararlanamayacağnn bilincinde olduğu; 
bankann muhatabn ilk yazl tazmin talebi halinde kaytsz şartsz ödeme ve kendisine 
rücu hakk bulunduğu tüm sorumluluğun kendisine ait olduğu konularnda bankaya bir 
taahhütname verecektir. 

 
 Swift mesajl metinlerinin İngilizce olmas ve kontrgarantilerin garanti ettiği ingilizce metinli 

standby L/C veya teminat mektubu metnini içerecek şekilde yazlmasnn, iki Türk bankas 
arasnda düzenlenen teminat mektuplar ve kontrgarantiler açsndan sorun yaratacağ 
kuşkusuz ise de; bu durum 805 sayl Yasann uygulanmasn etkilemeyecek, nihai ve 
kalc çözüm 1926 tarihindeki gereksinmelere dayanarak çkarlan 805 sayl Yasann 
yürürlükten kaldrlmas olacaktr. Anayasann 3. maddesine göre resmi dilin Türkçe 
olduğu hususu göz önünde tutularak bu çerçevede Türkçenin zorunlu olarak 
kullanlmasnn gerekli olduğu hallerin belirlenmesi – örneğin mahkemelerde; kamu kurum 
ve kuruluşlarda Türkçenin kullanlmas zorunluluğu – yeterli olacaktr. 

 
Bugünkü durumda ise; Türkiye dahilinde yabanc dilde sözleşme ve diğer işlemler yapan 
banka; kimin başvurusu veya talimat ile bu işlemleri yapyorsa, bu kişiden kendisini 
koruyucu taahhütname alacaktr. 

 
 Türkiye dahilinde İngilizce düzenlenen bir teminat mektubunun yabanc ülke kanunlarna 

tabi olduğunun belirtilmesi halinde dahi 805 sayl Yasa, kamu düzeni ile ilgili olduğundan 
geçerliliğini koruyacaktr (Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakknda Kanun Md. 
5). 

 
 Yabanc dilde düzenlenen teminat mektuplarnda vade tarihini, mektubu düzenleyen 

banka ileri süremeyeceğinden “vade tarihine kadar tazmin talebinde bulunulmamas 
halinde mektup hükümsüz olacaktr” şeklinde veya benzeri “null and void” ibaresinin 
eklenip eklenmemesinin hukuki sonucu olmayacak; mektup vadesiz kabul edilecektir. 

 
4. Türkiye’deki bankalarn yabanc para üzerinden teminat mektubu düzenlemesi 
 

Bir garanti sözleşmesi oluşturan teminat mektuplar; Borçlar Kanunu genel 
hükümlerine tabi olup; Borçlar Kanununa göre yabanc para üzerinden teminat mektubu 
düzenlenmesi geçerlidir.  
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Buna karşlk; bankalarn yabanc para üzerinden geçerli olarak teminat mektubu 
düzenleyip düzenleyemeyecekleri, taahhüt altna girip giremeyecekleri 32 sayl Türk 
Parasn Kymetini Koruma Kararna tabidir. 

 
Yabanc para üzerinden teminat mektubu düzenlenmesi; yabanc para üzerinden bir 

gayri nakdi kredi oluşturduğundan 32 sayl Kararn 18. maddesine tabidir. 
 

“Gayri nakdi krediler, garanti ve kefaletler 
 

Madde 18- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdşndan gayri nakdi kredi, garanti ve kefalet 
sağlamalar ile Türkiye’de ve dşarda yerleşik kişiler lehine dşarda yerleşik kişilere muhatap 
teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir. 
 
Bankalarn; dşarda yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap, yurt içinde 
açlacak uluslararas ihalelerle ilgili olarak Türkiye’de yerleşik kişiler lehine Türkiye’de 
yerleşik kişilere muhatap, döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet 
vermeleri serbesttir. 
 
Yurt içinde veya yurt dşnda faaliyette bulunan kredi kuruluşlarnca yabanc para üzerinden 
veya yabanc para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altna almak için yabanc para 
üzerinden taşnmaz rehni (gemi ipoteği dahil) kurulmas serbesttir. 
 
Bankalar, yurt dşna ödenen teminat mektubu, garanti ve kefalet bedelleri hakknda transfer 
tarihinden itibaren, bunlarn dşndaki Türkiye’de yerleşik kişiler ise, dşarda yerleşik kişilere 
hitaben verdikleri garanti ve kefaletlerle ilgili olarak düzenleme tarihinden itibaren 30 gün 
içinde Müsteşarlğa bilgi verirler”.      
 
Bu madde göz önünde tutulduğunda; 

 
 Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarn yabanc para üzerinden teminat mektubu 

düzenlemeleri 18. maddenin birinci ve ikinci fkralarna tabidir. Birinci fkraya göre 
Türkiye’de yerleşik kişiler Türkiye’de ve dşarda yerleşik kişiler lehine, dşarda yerleşik 
kişilere hitaben serbestçe teminat mektubu düzenleyebilirler. Türkiye’de yerleşik kişiler 
tanmna bankalar da –Türkiye’de kurulu bankalar ile yabanc bankalarn Türkiye’deki 
şubeleri – girmektedir (32 sayl Karar Md. 2/b). 

 
18. maddenin ikinci fkrasna göre ise bankalarn Türkiye’de yerleşik kişiler lehine 
Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeler bir 
istisna dşnda yasaktr. Bunun istisnas yurt içinde açlacak uluslararas ihalelerle – 
yabanc şirketlerin de katlmna açk ihaleler – ilgili olmalardr. Buna karşlk Bankalar 
dşarda yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap teminat mektubunu 
döviz üzerinden serbestçe düzenleyebilirler.  

 
 32 sayl Kararda (Md. 2/h) döviz, efektif dahil yabanc para ile ödemeyi sağlayan her nev’i 

hesap, belge ve vasta şeklinde tanmlanmakta, konvertibl olan ve olmayan para ayrm 
yaplmamaktadr. Buna karşlk 32 sayl Kararn 6. maddesinde Bu karar kapsamndaki 
dövize ilişkin işlemler Merkez Bankasna belirlenen konvertibl dövizler üzerinden Merkez 
Bankas, bankalar ve bakanlkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafndan yaplr 
denilmektedir.  

 
 Burada “dövize ilişkin işlemler” ile neyin kastedildiği önemlidir. Bankalarca döviz alm ve 

satm işlemleri konvertibl dövizler üzerinden yaplacaksa da; konvertibl olmayan paralar 
üzerinden düzenlenecek teminat mektuplarnn yasal olarak geçerliliğini yasaklayan açk 
bir hüküm 32 sayl Kararda yoktur.  
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 32 sayl Karara göre (Md. 2/a) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dşnda işçi, serbest meslek 

ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşlar dahil, Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan 
gerçek ve tüzel kişileridir; dşarda yerleşik kişiler Türkiye’de yerleşik saylmayan gerçek 
ve tüzel kişiler olarak tanmlanmştr.  

 
3218 sayl Serbest Bölgeler Kanununda işletici yerli ve yabanc gerçek veya tüzel kişiler 
(Md. 3/a); kullanc bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi olarak 
tanmlanmakta, buna karşlk serbest bölgelerde faaliyet gösteren bu gerçek veya tüzel 
kişilerin Türkiye’de ya da dşarda yerleşik saylp saylmayacağ konusunda bir 
düzenleme bulunmamaktadr. Bu durumda 2/a bendinde belirlenen gerçek ve tüzel kişiler 
Türkiye’de yerleşik kişi saylacak; buna karşlk yabanc gerçek kişi ve tüzel kişiler ise 
Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunup bulunmamasna göre Türkiye’de veya dşarda 
yerleşik kişi saylacaktr. 3218 sayl Kanunda serbest bölgelerde uygulanmayacak 
kanunlar ve mevzuat sayldğ halde; yabanc gerçek ve tüzel kişilerin ikametleri hakknda 
açk bir düzenleme yoktur. Buna karşlk serbest bölgelerde yabanclarn çalşma izinleri 
hakknda kanunun uygulanmamas (Md.12); dşarda yerleşik kişilerin serbest bölgelerde 
çalşma iznine gerek olmakszn faaliyette bulunmalarna imkan vermektedir.  

  
5. Yurtdşndan alnan kontrgarantilere dayanlarak üçüncü kişi lehine teminat 

mektubu düzenlenmesi 
 
Uygulamada, kredi limiti olan yurtdşnda yerleşik finansal kurumlarn talebi üzerine, 

Türk bankalar müşterisi olmayan şirketler lehine teminat mektuplar düzenlemektedir. 
Yurtdşndaki finansal kuruluştan alnan bu tür kontrgarantiler bir teminat oluşturmaktadr. Bu 
durumda teminat mektubu düzenleyen Türk bankas muhataba ödeme yaptğ takdirde; 
kendisi ile hiçbir akdi ilişki içinde bulunmayan; banka tarafndan riske edilmeyen mektup 
lehtarna değil, fakat kendisine kontrgaranti veren yurtdş finansal kuruluşa başvuracaktr. 
Teminat mektuplar garanti sözleşmesi sayldğndan ve kefaleten farkl olarak bankann asli 
yükümlülüğünü oluşturduğundan, bu durumda bankann teminat mektubu lehtarna başvuru 
hakk – koşullar varsa sebepsiz zenginleşme dşnda başvuru hakk – bulunmamaktadr.  

 
Burada kontrgarantinin yurt içinde veya dşnda yerleşik olmas farkl bir durum 

yaratmamakta, bir kişi kendi lehine değil; fakat garantisi ve yükümlülüğü altnda bir üçüncü 
kişi lehine teminat mektubu düzenlenmesini talep etmektedir. Bu talep geçerli olup; 
kontrgaran lehine bir gayri nakdi kredi açlacak ve muhataba ödeme halinde kontrgarana rücu 
edilecek, lehine teminat mektubu verilen kişi ise kredilendirilmeyecektir. 
 
6. Gümrük idarelerine hitaben verilen teminat mektuplar 
 

07.11.2009 tarihli Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren Gümrük 
Yönetmeliğinin Ek 36 ve Ek 40’n oluşturan teminat mektuplar metinlerindeki baz ibareler 
tartşma yaratmştr.  

 
a. Yönetmeliğin eki teminat mektuplarnda yer alan teminat mektubu veren bankann “… 
teminatn iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamş transit işlemi srasnda 
ortaya çkan gümrük vergilerinin ödenmesinden ödeme talebi bu tarihten sonra yaplsa dahi; 
sorumlu olmaya devam edeceği ibareleri..” 

 
  Teminat mektuplarnda yer alan bu ibarelere TBB tarafndan itiraz edilmiş ve Gümrük 
Müsteşarlğna yazlan yazda teminat mektubunun – iptal ve feshi – halinde, geçersiz hale 
geleceği, mektubu veren bankann sorumluluğunun son bulacağ; bankann gayri nakdi kredi 
riskini kaytlardan düşeceği, alnan teminatlarn iadesinin gerekeceği bildirilmiş ve bu 
ibarelere teminat mektubu metninden çkarlmas istenmiştir.   
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  Gümrük Müsteşarlğ bu ibarelerin Avrupa Birliğine uyum amaçl yükümlülüklerimiz 
çerçevesinde Gümrük mevzuatna aktarldğn, söz konusu teminat mektuplar örneklerinin 
hem ortak transit sözleşmesi, hem de Topluluk Gümrük Kodunun eklerinde yer aldğn 
belirtmiştir (27.04.2010 tarih ve 09455 sayl). Müsteşarlk TBB’ne gönderdiği yazlarda 
ayrca söz konusu teminat mektuplarnda geçen iptal ve fesih kavramlarnn transit işleminin 
ibra edilmesinden önce teminat mektubunun banka tarafndan iptali veya feshi durumlarn 
kapsadğn transit rejimi ibra edildikten sonra teminat mektubunun ilişkin olarak bankann 
sorumluluğunun sona ereceğini bildirmiş ve bu bildiri Bankalara duyurulmuştur.  

 
Gümrük İdarelerine verilen teminat mektuplar vadesiz olduğundan; ve bankalarn bu 

taahhütlerini iptal ve fesih haklar bulunmadğndan; Gümrük Müsteşarlğnn kendisini 
bağlayc olan açklamalar göz önünde tutulduğunda srf Avrupa Birliği normlarna uyum 
sağlama için teminat mektup metinlerine bu ibarelerin konulduğu sonucuna varlmaktadr.  

 
Burada tartşlacak husus; mektup muhatab Gümrük İdaresinin teminat mektubunu 

iade etmesinin bir iptal veya fesih saylp saylamayacağdr.  
 

Bu tartşmalara girilmemesi için ve Müsteşarlğn yazlarndaki vurgulamada göz 
önünde tutulduğunda vadesiz teminat mektuplarnn idare veya mektup lehtar tarafndan 
iadesi ile yetinilmemesi, mutlaka Gümrük İdaresinden transit rejimi ibrasnn yazl olarak 
istenmesi gerekecektir. İbra yazs alncaya kadar bankann teminat mektuplarndan doğan 
taahhütleri devam edebilecektir.  
 
b. Teminat mektubunda “… TL’yi 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsili hükümleri 
çerçevesinde teminatn kabulü tarihinden itibaren parann gümrük kasasna yatrldğ tarihe 
kadar geçecek günlere ait gecikme zamm ve gecikme faizi ile birlikte ödeme taahhüdü” ile 
ilgili ibareler.  

 
  Resmi Daireler dahil, muhataplara hitaben verilen teminat mektuplarnda genel olarak 
“… talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeme 
taahhüdü”  yer almaktadr.  
 

Buna karşlk Gümrük Müsteşarlğ TBB’ne hitaben yazdğ yazda (15.01.2010, 
00978) Gümrük İdarelerine verilen teminat mektuplarnda yer verilen başlktaki ibareleri 4458 
sayl Gümrük Kanununun 207. maddesine dayandrmştr. Bu fkraya göre nakdi teminat 
dşnda a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatn kabulü 
tarihinden itibaren başlamak üzere 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsili Usulü Hakknda 
Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zamm orannda faiz tahsil edilir”. Gecikme 
zamm ayn Kanunun 51. maddesinde düzenlenmiştir. Gecikme zammnn 207. maddeye 
göre teminat mektubunun kabulü tarihinden itibaren talep edilmektedir. Buna ilave olarak 
gecikme faizinin ise mektubun tazmininde Bankann gecikmesi halinde; tazmin talebi ile fiili 
ödeme tarihi arasndaki süre için hesaplanacağ söylenebilir. Ancak fiili ödeme tarihine kadar 
gecikme zamm hesaplandğndan, ayrca gecikme faizine mektupta yer verilmemesi gerekir. 
Teminat mektubunda ayrca gecikme faizine yer verilse dahi bankann bu tür bir faiz ödeme 
yükümlülüğü bulunmayacaktr.  
 

Gümrük Müsteşarlğnn yasa gereği teminat mektubunun kabulü tarihinden itibaren 
gecikme zammn içeren bir teminat mektubu istemesi doğal olup; bankann bu metinde bir 
teminat vermeyi kabul etmesi halinde, bu mektup garanti sözleşmesi niteliğine aykr 
olmayp, Bankann, lehtarn Yasadan doğan tüm risklerini garanti etmesi geçerlidir. Burada, 
teminat mektubu veren bankann riskinin snrnn nasl belirlenebileceği üzerinde durulacak, 
5411 sayl Kanunun 54/1 maddesinde “bir bankann bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir 
risk grubuna kullandrlabileceği kredilerin toplam özkaynaklarnn % 25’ini – veya %20 sini – 
aşamaz” denilmekte ise de bankalar bağlayc bu oranlar genelde bir sorun yaratmayacak 
kadar yüksek bulunmaktadr.  
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Buna karşlk bankann gümrüklere hitaben verdiği teminat mektubunda sadece talep 

tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizlerin ödeneceği taahhüdü yer 
alyorsa, Gümrük İdareleri,  bu mektuplarn Gümrük Kanununun 207. maddesine dayanlarak 
alndğn; mektupta yer almasa bile mektubu veren bankadan, mektubun İdarece kabulü 
tarihinden itibaren 6183 sayl Kanun hükümlerine göre gecikme zamm talep edebileceklerini 
ileri süremeyeceklerdir. Bankann verdiği teminat mektubundan doğan yükümlülüğü, 
mektubun içeriği ile snrldr. Gümrük Kanununun 207. maddesi hükmü Gümrük idarelerini 
bağlayc ve emredici nitelikte olduğunun; Gümrük idarelerinin 207. maddeye uygun metinde 
teminat mektubu almalar gerekecektir. 

 
Uygulamada; vergi mahkemelerinin hukuka aykr kararlar aldklar da görülmektedir.  

 
Danştay’a intikal eden bir davada Vergi Mahkemesi Gümrük Kanununun 207. 

maddesi hükmü gereği tahsili gereken vergiler üzerinden hesaplanan gecikme zamm 
orannda hesaplanan faizden, ödenen kanuni faiz tutarnn mahsubundan sonra kalan faiz 
farknn tahsili amacyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykrlk görmemiştir.  

 
Danştay tetkik hakimi Davac bankann teminat mektubunda öngörülmeyen, diğer bir 

ifadeyle, sorumlu olmadğ, gecikme zamm oranndaki faizden sorumlu tutulmas suretiyle; 
düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlk bulunmadğndan aksi yönde verilen mahkeme 
kararnda isabet görülmemiştir şeklinde görüş açklanmştr.   

 
Yüksek Mahkeme de hakl olarak (Danştay 7. Daire, 14.10.2009, 2008/6593 E., 

2009/4164 K.) Gümrük Vergisinin yükümlüsü olmayan davac bankann, garanti sözleşmesi 
niteliğindeki teminat mektubundan kaynaklanan, diğer bir ifadeyle akitten doğan 
sorumluluğundan dolay, Gümrük Kanununa göre işlem tesisinin mümkün olmadğn 
belirttikten sonra;  
 

 “… Vergilerin, söz konusu teminat mektubunda öngörüldüğü gibi kanuni faizi de 
birlikte ödenmiş olmas karşsnda, davac banka tarafndan, teminat mektubunda 
öngörülmeyen, diğer bir ifade ile, garanti altna almadğ gecikme zamm oranndaki faizden 
sorumlu tutulmas suretiyle, düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlk bulunmadğndan, 
aksi yönde verilen teminat mektubunda isabet görülmemiştir” sonucuna varmştr.  

 
Danştay’n bu kararna rağmen baz vergi mahkemelerinin hukuka aykr kararlar 

vermeye devam ettikleri görülmektedir.  
 

Bir vergi mahkemesi çok yeni bir kararnda (Zonguldak Vergi Mahkemesi, 
13.04.2010, 289/480) Gümrük Kanununun 205 ve 207. maddelerine değindikten sonra “… 
davac tarafndan, kendilerinin yükümlülüğünün teminat mektubundan kaynaklandğ, teminat 
mektubu nedeniyle bağmsz bir borç ilişkisi doğduğu, idare ile aralarnda olan ilişkinin bir 
kamu alacağ ilişkisi olmadğ iddia edilerek 3095 sayl yasa uyarnca gecikme faizi 
hesaplanmas gerektiği iddia edilmekte ise de; daval idare ile davac banka arasndaki 
ilişkinin kaynağnn gümrük mevzuat uyarnca verilen teminata ilişkin olmas, gümrük 
mevzuat uyarnca verilecek teminatn ise sözü edilen hükümlerle özel olarak düzenlenmiş 
bulunmas ve uyuşmazlk halinde sözü edilen hükümlerin öncelikle uygulanmasnn zorunlu 
olmas nedeniyle yerinde ve yasal görülmemiştir” gerekçesi ile davac bankann açtğ davay 
reddetmiştir. Bu kararn da Danştay’da bozulmas gerekecektir.  

 
Gümrüklere verilen diğer bir teminat mektubunda “… gümrük vergi, fon ve katma 

değer vergisi ile teminatn verildiği tarih ve paraya çevrildiği tarih arasnda geçen günlere ait 
kanuni faiz ve gecikme zamm”  taahhüt edilmiştir.  

 



94

Prof. Dr. Seza Reisoğlu

11

Bir vergi mahkemesi (Bursa 1. Vergi Mahkemesi, 26.05.2010, 486/1103) “ … bu 
teminat mektubunda taahhüt edilen kanuni gecikme faiz ve zammnn, 3095 sayl Kanundaki 
kanuni faiz olduğunu değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü bir gecikme faizi ve zamm, 
gümrük vergileri ile birlikte taahhüt edilmiş bir yükümlülük olup, Gümrük Kanunu hükümlerine 
göre Gümrük İdaresine verilen bir teminat mektubundan kaynaklandğndan, Gümrük 
Kanunu ve 6183 sayl Kanundaki gecikme faizi ve zamm olduğu açktr” gerekçesi ile 
davac bankann açtğ davay ret etmiştir.  

 
Mahkemenin, teminat mektubu içeriği ile ilgili bu yorumunun tartşmaya açk olduğu 

görülmektedir.         
 

7. Bir bankann bir şubesinin -yurt içi veya yurt dş – diğer bir şubesine hitaben 
teminat mektubu vermesi  

 
Bir banka tüzel kişiliği yurt içi ve yurt dş şubeleri ile birlikte bir bütün 

oluşturduğundan; bir bankann yurt içi şubesinin yurt dş şubesine hitaben bir teminat 
mektubu vermesi hukuki açdan geçersiz olup; iki kişiyi gerektiren bir garanti sözleşmesinden 
söz edilmesi mümkün değildir.  

 
Bir bankann yurt dş şubesinin yabanc ülkenin banka mevzuat açsndan bir banka 

olarak kabul edilmesi – örneğin Bankaclk Kanunu açsndan (Md. 3) yurt dşnda kurulu bir 
bankann Türkiye’deki şubesi banka saylmaktadr – de bankann iki şubesi arasnda verilen 
teminat mektubu saylmasna hukuken imkan vermez. Örneğin ülkemizde bir şubenin 
yükümlülüğü nedeniyle ayn bankann diğer bir şubesi tarafndan mahkemeye verilen teminat 
mektubu geçersizdir.  
 
8. Teminat mektuplarnn teyidi 
 

Uygulamada sahte teminat mektubu düzenlendiği gibi; daha sk olarak bir banka 
şubesince düzenlenen ve muhataba tevdi edilmek üzere lehtara teslim edilen teminat 
mektubunun aslnn lehtarda kaldğ; lehtarn fotokopi sahte bir teminat mektubunu muhataba 
vererek daha sonraki bir tarihte asln bankaya iade ettiği ve riskinden düşüldüğü 
görülmektedir. Bu durumda teminat mektubunun verildiğinin ayn şubeden ya da bankann 
başka şubesinden sadece teyidinin istenmesi – mektup düzenlendiği için teyit bir gerçeği 
yanstmakla birlikte – muhatap için yeterli bir güvence oluşturmayacak; daha sonra mektubun 
tazmininin bankadan istenmesi halinde banka mektubun aslnn ibrazn isteyecektir.  

 
Teyit açsndan güvenilir yol; muhatabn kendisine tevdi edilen teminat mektubunu, 

mektubu düzenleyen banka şubesine ibraz ederek yetkililerince mektup arkasna teyidi 
almalardr. Mektubun bankann başka şubesine ibraz halinde ise; bu şubenin başka 
şubenin teminat mektubunun teyit yetkisi olmadğ ve teyidin hukuken geçersiz bulunduğu 
itiraz ile karşlaşlabilecektir. Genel Müdürlüğünün şubenin verdiği teminat mektubunu teyit 
etmesi halinde yetki sorunu ortaya çkmayacak ise de, muhatabn elindeki teminat 
mektubunun orijinal nüsha olmamas riski burada da devam edecektir. Zira mektubun geçerli 
olarak verildiğinin teyit edilmesi daha sonra mektubun aslnn iadesi riskini ortadan 
kaldrmayacaktr.  

 
Bir garanti sözleşmesi olan banka teminat mektuplarnn yazl şekilde yaplmasnn 

bir geçerlilik şart olmamas nedeniyle, bankann şubenin teminat mektubunu teyit etmesinin 
yeterli olup olmadğ, daha sonra mektubun lehtar tarafndan iadesinin bankann 
yükümlülüğünü sona erdirip erdirmeyeceği Yargtay’n bir kararnda tartşlmş; Yüksek 
Mahkeme (11. HD., 27.12.1990, 89/4046, 90/8459); bir kararnda banka teminat mektubunun 
şekle tabi olmadğ, yazl metnin bir ispat vastasndan ibaret olduğu; bankann İstanbul 
şubesinin mektubu teyit etmekle banka ile muhatap arasnda şekle tabi olmayan bir garanti 
sözleşmesi ilişkisi doğduğu, teyit tarihinde henüz teminat mektubunun bankaya iade 
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edilmemiş olduğu, garanti sözleşmesi bu şekilde oluştuktan sonra teminat mektubunun lehtar 
tarafndan bankaya iadesinin garanti sözleşmesini sona erdirmeyeceği ve garanti veren 
bankann riskin doğmas nedeniyle teminat mektubu meblağn ödemesi gerektiği sonucuna 
varmştr. 

 
Davaya konu olayda teminat mektubunu Şişli şubesi, teyidi ise İstanbul şubesi 

vermiştir. Lehtarn sahte teminat mektubunu muhataba vermesi ile banka ile muhatap 
arasnda bir akdi ilişki doğmadğ kesindir. Bir şubesinin ise, diğer bir şube adna mektuba 
teyit vermesi – diğer şubenin talebi ya da icareti olmadkça – banka ile muhatap arasnda 
şifahi bir garanti sözleşmesi inikadna imkan vermeyecektir.  

 
Buna karşlk, Genel Müdürlüğün veya mektubu düzenleyen şubenin verdiği bir teyit 

yeterli olabilecektir. Teyidin verildiği tarihte gerçekten geçerli bir teminat mektubunun 
bulunduğu, daha sonra bu mektubun iade edildiği gerçeği ise, mektubun kimin tarafndan 
iade edildiğinin tespitini gerekli klmaktadr. Mektup muhatap tarafndan iade edilirse 
Bankann yükümlülüğü son bulacak, lehtar iade ederse; banka ile muhatap geçerli bir garanti 
sözleşmesi ilişkisini, lehtarn mektubun asln iade etmesi sona erdirmeyecektir. 

 
Yargtay daha sonraki bir kararnda (11. HD., 03.05.1993, 1956/3128) “… bankann 

teyidi sebebiyle taraflar arasnda bir garanti akdi oluştuğu görüşü benimsenmiş ise de, daha 
sonra benzer davalarda bu görüşten vazgeçilerek bankaya teminat mektubunun asl ibraz 
edilmeden sadece mektup tarihi ve miktar belirtilerek başvurma neticesi bankann bu 
nitelikteki bir mektubun verildiğine ilişkin cevabnn mektubun teyidi niteliğinde olmadğ 
sonucuna varlmştr” denilmiştir (11. HD., 03.05.1993, 92/1956 E., 93/3128 K.). Bu karar da 
tartşmaya açktr. Zira banka teminat mektubu kymetli evrak olmayp; hak senette 
doğmamakta, mutlaka mektubun asln ibraz zorunlu olmayacak; örneğin mektubun zayi 
edilmesi halinde de muhatabn tazmin talebinde bulunmas mümkün olacaktr.  

 
Teminat mektuplarnn teyidi ile ilgili sorunlar genelde mektubun, muhataba verilmek 

üzere lehtara teslim edilmesinden doğmaktadr. Zorunlu olan haller dşnda teminat mektubu 
lehtara değil, muhataba verilmelidir. Muhataplar da teminat mektubunu doğrudan bankadan 
almaldrlar. Aksi takdirde doğan zarardan müterafik kusur dolaysyla kusurlar orannda 
banka da, muhatap da sorumlu olabilecektir.            

 
Yargtay bir kararnda (11. HD., 10.05.1991, 90/6782 E., 91/3029 K., YHD Ekim, 

1991) mektup muhatab davacnn lehtardan teslim aldğ mektubun sağlk durumunu kontrol 
etmemesi, mektubun verildiği banka şubesinden başka bir şubeye başvurmak suretiyle teyit 
istemesi ve teyidi mektup metni üzerine almamas nedenleriyle daval bankann ise 
kendisinden teyit istenmesi üzerine bir teyit yazs vererek muhatap yönünden güven 
meydana getirmesi, davacya hitaben düzenlenen teminat mektubunun muhatap tarafndan 
değil de ksa bir süre sonra lehtar tarafndan iadesi srasnda hiçbir araştrma yapmamasn 
nedeniyle BK. 44. maddesinin uygulanmas uyarnca taraflarn ne oranda kusurlu 
olduklarnn belirlenmesi kararlaştrlmştr.” 

  
Yargtay’n da belirttiği gibi; mektubun muhatap tarafndan değil de lehtar tarafndan 

bankaya iadesi halinde bankann mutlaka muhataba bu durumu aktarmas ve mümkün ise 
muhatabn bankay ibra etmesini sağlamas uygun olacaktr. Muhatabn mektubu iade 
etmediğini ve lehtarn yükümlülüğünü devam ettiğini bildirmesi halinde, teminat mektubu bir 
garanti sözleşmesi olduğundan; yazl şekil geçerlilik şart oluşturmadğndan mektup lehtar 
tarafndan iade edilse dahi bankann sorumluluğu devam edecektir. Muhataplarn kamu 
kuruluşlar olmalar halinde rastlandğ gibi, bankay açkça ibra etmemesi, hatta cevap dahi 
vermemesi halinde; bankann yükümlülüğünün devam etme riski nedeniyle risk çkş 
yapabilmek, varsa lehtara teminatlar iade edebilmek için lehtarn, muhatabn bankay ibra 
etmesinin sağlanmas istenmelidir.  
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Yargtay’a intikal eden diğer bir olayda (19.HD., 14.07.2005, 3387/7996) davac, 
bankann mektubu düzenleyen şubesinden başka bir şubesi diğer çalşanlarndan mektubun 
asln ibraz ederek sözlü teyit almş; daha sonra mektup sahte çktğndan ödenmemiştir.  

 
Yüksek mahkeme bir yandan sözlü teyide güvenen davacy kusurlu bulmuş, diğer 

yandan hem teminat mektubunun faks metnine, hem de ertesi gün ibraz edilen aslna iki kez 
sözlü olarak teyit vermesi sonucu maln dava dş şahsa teslim edilmesine sebep olan, 
gerekli özeni göstermeyen ve teminat mektubunun geçerliliği hakknda güven sağlayan, 
teminat mektubunun muhatab davacy haberdar etmeksizin, onun ibras olmakszn, 
süresinden önce teminat mektubunun iadesini kabul edip bloke hesabn tasfiye eden daval 
banka çalşanlarnn bu eylemlerinden daval banka da müterafik kusurludur demiştir.  
 
9. Teminat mektubu ile garanti edilen alacağn temliki – teminat mektubunda muhatap 

değişikliği  
 
a. Teminat mektubu ile garanti edilen alacağn temliki 
 

Bir alacağn temliki BK. 162 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Alacak temlikinin 
konusu, bir borç ilişkisinin, sözleşme tarafnn değişmesi değil, fakat borç ilişkisi içindeki 
alacak veya alacaklarn devridir. Alacak temliki ile borç ilişkisinin taraflarnda bir değişiklik 
olmaz. Keza BK. Alacağn temliki hükümlerinde açkça değinilmemiş olmasna rağmen 
müstakbel bir alacağn veya doğumu belli olaylara bağl alacağn da temliki mümkündür. Bir 
Yargtay kararnda (11. HD., 21.04.1992, 90/7824 - 92/5567. YKD Temmuz 1992, sh. 1061) 
“… teminat mektubunun paraya çevrilme koşullar oluştuktan sonra doğan alacağn temliki 
Bk. 162 ve onu izleyen maddelere göre mümkün …” denilmekte ise de bu kararn teminat 
mektubunda garanti edilen alacağn henüz doğmadğ, ancak doğmasnn muhtemel olduğu 
hallerde temlik edilemeyeceği şeklinde anlamamak gerekir.    

 
Bu açklamalar göz önünde tutularak;  
 
 Muhatabn, teminat mektubuna dayanan bankaya karş doğmuş veya doğmas muhtemel 

alacağn BK. 162 vd maddelerine göre temlik etmesi mümkün ve geçerlidir.  
 

Ancak burada sorun; teminat mektubundan doğan alacağn temliki ile birlikte; muhatabn 
bankaya karş olan tazmin talebinin de temlik edilmiş saylp saylmayacağdr veya 
muhatap alacağn temliki ile birlikte tazmin talep hakkn da ayrca geçerli olarak temlik 
edilebilecek midir? Bu sorularn cevab teminat mektubunun tazmin talebinin 
devredilemeyecek şahsa bağl bir hak m yoksa alacağn tahsilini sağlayan yardmc bir 
hak m oluşturduğunun belirlenmesine bağldr.  

 
Bizim de katldğmz öğretideki baskn görüş; teminat mektubundan doğmuş ve doğacak 
bir alacağn temlikinin geçerli olduğu; ancak yeni alacaklnn bankaya karş hak sahibi 
olabilmesi için ya mektup muhatabnn bankadan tazmin talebinde bulunmas ya da 
alacağ temellük edenin garanti sözleşmesinde “teminat mektubunda” yaplacak taraf 
değişikliği ile muhatap sfatn kazanarak tazmin talebinde bulunmas gerekecektir. 
Muhatap değişikliği halinde ise, bankann lehtarn da muvafakatini almasnn gerekip 
gerekmeyeceğinin belirlenmesi gerekecektir. 

 
b. Teminat mektubu muhatabnn değişmesi 

 
 Teminat mektubu bir garanti sözleşmesi olup; bu sözleşmenin taraflar mektubu veren 

banka ve muhataptr. 
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Borçlar Kanununda açkça düzenlenmemiş olmakla birlikte sözleşme taraflarnda 
değişiklik mümkündür. O takdirde sözleşmenin taraflar “A” ve “B” ye sözleşmenin yeni taraf 
olacak (C) katlacak ve üçlü sözleşme ile taraf değişikliği gerçekleştirilecektir.  

 
Bankann muvafakati ile teminat mektubunda muhatap değişikliği mümkün ve 

geçerlidir. 
 

Yargtay da (11.HD., 21.04.1992, 90/7824 E., 92/5567 K., YKD Temmuz 1992, sh. 
1066) “… her ne kadar teminat mektubunun paraya çevirme koşullar oluştuktan sonra doğan 
alacağn temliki BK. 162 ve onu izleyen maddesi hükümleri gereğince bankann muvafakati 
dşnda mümkün ise de, teminat mektubu ile garanti edilen borç ilişkisinin devri ancak 
borçlunun fiilini yüklenen bankann açk muvafakati ile mümkündür” demiştir.  

 
Teminat mektubu ile banka, lehtar (A)’nn borcunu muhatap (B)’ye garanti etmektedir. 

Ancak teminat mektubunda muhatap değişikliği sadece yeni muhatap (C)’nin, (B)’nin teminat 
mektubundan doğan alacağn da kendisine temlik etmesi halinde bir anlam taşyacak, aksi 
takdirde yeni muhatap (C)’nin lehtara karş bir alacağ bulunmayacağndan banka tazmin 
talebini ret edecektir. Yeni muhatap (C)’nin alacağ temellük etmesi halinde ise lehtara karş 
onun muvafakatna gerek olmakszn alacakl durumuna geçeceğinden – yazl alacak 
temlikinin bankaya ispat şartyla – ayrca lehtarn muvafakatine gerek olmakszn banka 
muhatap (C)’nin tazmin talebini yerine getirecek ve lehtara başvurabilecektir.   

 
Bir teminat mektubundaki “transferable” kayd geçerli olup muhatap ayrca bankann 

muvafakatine gerek olmakszn teminat mektubunda muhatap değişikliği geçerleştirilebilecek 
ise de, yukardaki ihtimaller burada da geçerli olacaktr. Lehtar “transferable” ibaresini içeren 
teminat mektubu düzenlenmesi talimatn bankaya vermesi nedeniyle, muhatap değişikliğine 
itiraz edemeyecek ise de yeni muhataba karş teminat mektubuyla garanti edilen bir 
borcunun bulunmadğn ileri sürebilecek, bu durumda banka yeni muhataba ödemede 
bulunursa lehtara rücu edemeyecektir.        
 
 Teminat mektubunda muhatap değişikliğinde; devredilen muhatabn bir kamu kuruluşu 
olmas halinde, kamu kuruluşlarnn ehliyetleri kuruluş kanunlar ile belirlendiğinden; bu 
konuda bir yasal engelin bulunmamas gerekecektir.  
 
10. Teminat mektuplarnn ve muhatabn teminat mektubu alacağnn üzerine haciz 

veya tedbir konulmas 
 
a. Haciz konulmas 

 
 Teminat mektubu ile banka bir risk üstlenmekte; risk ortaya çkmaz veya sona erer ise, 

bankann garantisi hükümsüz olmaktadr. Bu nedenlerle teminat mektubu ile mücerret 
borç altna girilmediği gibi; teminat mektubu bir kymetli evrak olmadğndan, teminat 
mektubu haczedilemeyecektir. Yerleşik yarg kararlar da bu yöndedir. 

  
 Muhatabn teminat mektubundan ötürü bankaya karş alacağnn; herhangi bir alacakls 

tarafndan haczedilmesi ise mümkündür. Bankaya gönderilecek bu tür bir haciz 
ihbarnamesine, muhatap henüz tazmin talebinde bulunmamş ise, banka icra dairesine 
muhatabn bir alacağnn bulunmadğn bildirmekle yetinecektir.  

 
Buna karşlk gelen haciz ihbarnamesi geniş kapsaml ise: 
 

 Muhatabn teminat mektubundan doğmuş ve doğacak alacağ haczedilmiş ise – burada 
muhtemel bir alacak söz konusu olduğundan – banka haciz kaydn teminat mektubu 
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üzerine koymal, muhatap tazmin talebinde bulunursa ve tazmin talebi usulüne uygun ise 
muhatabn teminat mektubu alacağ üzerine haciz işlenmelidir.  

 
Muhatabn usulüne uygun tazmin talebinden sonra, ancak kendisine ödeme yaplmadan 
önce teminat mektubu üzerine haciz konursa; banka muhataba ödeme yapamayacak ve 
alacağa haciz koyarak icra müdürlüğüne bildirecektir. Teminat mektubu alacağ üzerinde 
uygulamada rastlandğ gibi; mektup borçlusunun – yani lehtarn – alacakllarnn haciz 
koyduramayacağ ise kuşkusuzdur.  

 
b. İhtiyati tedbir konulmas 

 
İhtiyati tedbir talebi, riskin sona erdiğini veya henüz bir risk doğmadğn ileri süren 
mektup lehtar – borçlusu – tarafndan talep edilebilecektir. Garanti veren bankann da 
teorik olarak mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesi mümkün ise de; banka muhatap ile 
lehtar arasndaki ilişkinin dşnda olduğundan; risk konusunda mahkemeyi ikna etmesi 
pek mümkün olmadğ gibi; ihtiyati tedbir kararna gerek olmakszn riskin sona erdiği ya 
da henüz doğmadğ iddiasnda ise ödemeyi reddetme hakk da bulunmaktadr. Türk 
hukuk uygulamasnda önce öde, sonra dava aç kural geçerli değildir. 

 
 Vadeli teminat mektuplarnda, ihtiyati tedbir karar sorun yaratabilecektir. Muhatap 

tarafndan teminat mektubunun tazmininin istenmesinin ihtiyati tedbir karar ile 
durdurulmas ve tedbir devam ederken vadenin dolmas halinde; tedbirin devam ettiği 
süre kadar vadenin uzatlmş olduğu kabul edilmelidir. Buna karşlk sadece mektubun 
tazmini ihtiyati tedbir karar ile durdurulmuş ise, muhatabn vade içinde tazmin talebinde 
bulunmas gerekecektir. 

 
Teminat mektuplarnda yer alan ihtiyati tedbir kararna rağmen ödeme taahhüdünün 
yerine getirilmesi mümkün değildir. Zira HUMK 113/a maddesine göre banka ihtiyati 
tedbir kararna rağmen ödeme yaparsa; ödemeyi yapan banka görevlisi bir aydan alt 
aya kadar cezalandrlacaktr. Ayrca tedbire rağmen ödemede bulunan banka; lehtara – 
kontrgarantide hüküm bulunsa dahi – rücu edememe riski altndadr. Banka iyi ilişkiler 
sonucu teminat mektubu veya kontrgaranti yükümlülüğünü – ihtiyati tedbire rağmen – 
yerine getirmek isterse; tazmin talebi halinde; lehtara ya da kontrgarana rücu riskini 
üzerine alarak – örneğin avans olarak teminat mektubu veren bankaya ödemede 
bulunabilir. 

 
Belirtmek gerekir ki; bir Türk bankasnn kontrgarantisi karşlğnda yabanc bir bankann 
teminat mektubu vermesi halinde; yabanc banka teminat mektubu tutarn muhatabna 
öderse; Türk bankasna rücu edecek; bu durumda alacakl teminat mektubu muhatab 
değil, yabanc banka olacağndan, örneğin teminat mektubunun lehtarnn Türk 
bankasnn yabanc bankaya ödemesini durdurmak için tedbir istemesi mümkün 
olmayacaktr. Buna rağmen baz Türk mahkemelerinin, lehtarn talebi üzerine gerek 
yabanc bankann muhataba ödemesini ve gerekse Türk bankasnn teminat mektubu 
veren yabanc bankaya ödemesini durduran hukuka aykr ihtiyati tedbir karar verdikleri 
görülmektedir. Belirtmek gerekir ki, bir Türk mahkemesinin yabanc bir ülkedeki 
bankann verdiği teminat mektubu nedeniyle ödemesini ihtiyati tedbir kararyla 
durdurmas hukuken geçerli olmayp, teminat mektubu veren yabanc banka muhatabn 
tazmin talebini yerine getirecek ve Türk bankasn borçlandracaktr.  

 
Teminat mektuplarnda yer alan ihtilafn kanuni neticeleri dikkate alnmakszn ödeme 
taahhüdü de ihtiyati tedbir karar alnmas halinde bankann ödeme yükümlülüğünün 
bulunduğu şeklinde yorumlanamayacaktr. İhtiyati tedbir karar dşnda ihtilafn kanuni 
neticeleri; lehtar ile muhatap arasndaki ihtilafn kanuni neticeleri olarak 
değerlendirilecek, bu kanuni neticeler, garanti veren bankann ödeme yükümlülüğünü 
etkilemeyecektir. Buna karşlk lehtar ile muhatap arasndaki ihtilaflarn kanuni neticeleri 
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sonucu garanti edilen risk ortadan kalkarsa veya riskin gerçekleşmesi ertelenirse; bu 
durumu banka kendisine ait def’iler olarak ileri sürebilecektir. 

 
 Türkiye’de verilen bir teminat mektubunun yabanc hukuka tabi tutulmas – 5718 sayl 

Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakknda Kanun Md. 24 – kararlaştrlabilir. 
Ancak Türk bankasnn verdiği teminat mektubunun yabanc hukuka tabi olmas halinde 
de; Türk mahkemesi muhatabn tazmin talebini önleyen bir tedbir karar alabilecektir.  

 
Türk mahkemesi, yabanc hukuka tabi bu tür bir teminat mektubu nedeniyle mektup 
lehtarnn gerek ihtiyati tedbir konulmas, gerekse daha önce konulmuş bir ihtiyati tedbir 
kararnn kaldrlmas istemlerini değerlendirirken yabanc hukuku resen göz önünde 
tutacak, yabanc hukukun muhtevasnn tespitinde taraflarn yardmn isteyecek; 
yabanc hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştrmalara rağmen tespit edilememesi 
halinde Türk hukukunu uygulayacaktr (MÖHUK Md. 2). 

 
Teminat mektubunda yabanc mahkemelerin yetkili klnmas halinde de ihtiyati tedbir 
kararlar ancak uygulandklar ülke mahkemelerinde alnacağndan yine Türk 
Mahkemeleri yetkili olacaktr. Buna karşlk davann belli süre içinde yabanc 
mahkemede açlmas gerekecektir.  

 
11. Genel olarak teminat mektuplarnn tazmini taleplerinin içeriği 
 

Teminat mektuplar Yargtay İçtihad Birleştirme Kararlarna göre garanti sözleşmesi 
sayldğndan ve garanti sözleşmesiyle belli bir risk – her türlü risk değil – garanti edildiğinden 
mutlaka tazmin taleplerinde teminat mektubu ile garanti edilen riskin gerçekleştiği 
belirtilmelidir.  

 
Banka teminat mektubu vermekle belli bir riski garanti ettiğinden, mücerret bir borç 

altna girmediğinden “teminat mektubunuz irat kaydedilmiştir” veya sadece “ödeyiniz” 
şeklindeki veya benzeri tazmin talepleri usulüne uygun bir tazmin talebi olmadğ gibi; teminat 
mektubu ile garanti edilmeyen bir borcun – örneğin kira borcu – yerine getirilmediği gerekçesi 
ile tazmin talebinde bulunulmas geçersizdir.  

 
Yazl tazmin talebinde mutlaka lehtarn teminat mektubu ile garanti edilen 

yükümlülüğü yerine getirmediği belirtilerek tazmin talebinde bulunulmaldr. Nitekim baz 
Yargtay kararlarnda muhatabn garantör bankaya yazdğ ve rizikonun gerçekleştiği 
açklamasn içermeyen soyut yazs yeterli görülmemiştir denilmiştir (11.HD., 26.09.1979, 
11.HD.,07.11.1983, 11.HD.,07.03.1986). Buna karşlk Yargtay’n daha sonraki baz 
kararlarnda, tazmin talebinde riskin doğduğunu belirtmeye gerek olmadğnn kabul edildiği 
de görülmektedir (11.HD., 02.11.1993, 5977/7001; mahkemenin kararnda direnmesi üzerine 
HGK’da 19.04.1995, 11-134/408) özel daire kararna katlmştr). 

 
Usulüne uygun tazmin talebi; lehtara rücu açsndan önemli olup; banka usulüne 

uygun tazmin talebinde bulunulmasnda srar etmeli; özellikle vadeli teminat mektuplarnda, 
son gün usulüne uygun olmayan bir tazmin talebinin gelmesi ve ödeme halinde, lehtara rücu 
halinde ihtilaf çkabileceğini hesaba katmaldr. Belli formatta yazlan tazmin taleplerini ayn 
müşteriye karş kabul eden bankann, daha sonra uygulamasn değiştirecek bu tür bir tazmin 
talebini reddetmesi halinde bankann sorumluluğu yukarda yaplan açklamalara göre 
belirlenecek, örneğin banka önce lehtarn yükümlülüğü belirtilmeden yaplan tazmin 
taleplerini kabul etmesine karşlk daha sonra usulüne uygun olmadğ sonucuna varrsa; 
ödemeyi reddedecek, muhatabn hukuki açdan daha önceki kabullere dayanmas mümkün 
olmayacaktr.  
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12. Avans teminat mektuplarnn tazmini talepleri 
 

Avans teminat mektuplar ile bankann sorumluluğu, ödenen avansn geri ödenmesi 
riskini garanti ile snrldr. Avans teminat mektuplarnn kesin teminat mektubu yerine 
kullanlmalar mümkün değildir. Bu nedenle avans teminat mektuplarnda muhatabn lehtar 
yükümlülüklerini yerine getirmemiştir ibaresini taşyan tazmin talepleri tartşma 
yaratabilecektir. Tazmin talebinin lehtar avans iade yükümlülüğünün yerine getirmemişler 
şeklinde olmas isabetli olacaktr.  

 
Vadeli bir teminat mektubunda vade sonuna kadar avansn ödenmediğini veya iade 

edildiğini ya da alnan avansn geri ödenmiş olduğunu lehtar kesin kantlarla ispat ederse, 
banka tazmin talebini reddedecektir.  
 

Bir teminat mektubunda; banka riskin doğup doğmadğn incelemeden; muhatabn 
lehtarn avans iade etmediğini veya yükümlülüğünü yerine getirmediğini bildiren ilk yazl 
talebinde ödeme taahhüdünde bulunduğu takdirde; tazmin talebini yerine getirecek ve 
lehtara rücu hakk doğacaktr. Bu nedenle teminat mektubu metninin “… bankamz garanti 
ettiğinden ad geçenin yükümlülüğünü ksmen veya tamamen yerine getirmediğini bildiren ilk 
yazl talebinde ödeyeceği” şeklinde düzenlenmesi halinde banka, muhatabn “lehtarn 
yükümlülüğünü yerine getirmediğini” bildiren ilk yazl talebini avansn ödendiği, ancak geri 
alnmadğ şeklinde değerlendirme hakkna sahiptir. Buna karşlk teminat mektubunda “… 
yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde” veya benzeri ibareler teminat mektubu metninin 
şarta bağl bir teminat mektubu gibi alglanmas riskini taşyacak, teminat mektubunun 
muhatabn “Lehtarn avans iade etmediğini bildiren ilk yazl talebinde” şeklinde 
düzenlenmesi daha uygun olacaktr.  

 
Bir teminat mektubunda, “bu teminat mektubuna ait garanti transfer ödemesinin … 

tarafndan … firmasna yapldğ tarihte başlayacaktr” şeklinde bir düzenleme varsa teminat 
mektubu düzenleyen banka tazmin talebi halinde, avansn ödenip ödenmediğini araştrma 
zorunda değildir. Buna karşlk lehtara avans ödemesinin mektubu düzenleyen banka 
araclğyla yaplacağ kararlaştrlmş ise bankann avansn ödenip ödenemediğini 
araştrmas gerekecektir. 
 

Avans teminat mektuplarnn metninde, “yaplan iş tutarnda garanti edilen avans 
tutarndan düşüleceği” hükmü olsa dahi, muhatabn avans teminat mektubu tutarnn 
ödenmesini bildiren ilk yazl talebinde; banka bu talebi yeterli görerek ödeme ve lehtara rücu 
hakkna sahiptir. Lehtar avansn ksmen geri ödendiği iddias ile bankaya başvurduğu 
takdirde banka ancak kesin delil varsa ksmen ödeme yapacak, yoksa lehtarn bankann 
ödemesinden önce mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir karar aldrmas gerekecektir.  
 
13. Teminat mektuplarnda risk çkş 
 

Teminat mektuplarnda mektubun muhatab tarafndan iade edilmesi; muhatabn 
bankay ibra etmesi, vadeli teminat mektuplarnda vade sonuna kadar tazmin talebinde 
bulunulmayp mektubun hükümsüz olmas hallerinde banka risk çkş yapacak; o miktarda 
müşterinin riskini azaltacak ve verilen teminatlar iade edecektir. 

 
Buna karşlk; 

 
 Vadesiz teminat mektuplarnda muhatap mektubu iade etmez veya bankay ibra etmez 

ise; 10 yllk zamanaşm süresi dolmakszn risk çkş yaplmas mümkün olmayacaktr. 
Riskin sona erdiği kesin deliller ile ispatlanabildiği takdirde ise vadesiz teminat 
mektuplarnda da risk çkş yaplabilecektir. 
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 Teminat mektubu bir kymetli evrak olmadğndan, muhatap mektubun asln iade 
etmeden de tazmin talebinde bulunabileceğinden, mektup kaybedilse, hatta lehtar 
tarafndan iade edilse dahi banka ile muhatap arasndaki garanti sözleşmesi ilişkisi devam 
edebilecektir.  
 

 Teminat mektubu lehtarnn ya da muhatabnn bilinememesi, aradan uzun yllarn 
geçmesi sonucu mektubun tazmin talebi ihtimalinin çok düşük olduğu hallerde dahi hukuki 
açdan risk çkş yaplamayacaktr.  
 

 Bankaclk uygulamasnda; risk çkş yaplabilmesi için muhataptan alnacak ibra 
yazsnn bir özelliği olmayacak; muhatabn bankay tarihi, says ve miktar belli teminat 
mektubu yükümlülüğünden kurtardğn, ibra ettiğini bildirmesi yeterli olacaktr.  
 

 Teminat mektubunun akbetini sormak veya mektubun iadesini istemek için muhataba 
ulaşlamamas mektubun geçerliliğini veya sona ermesini etkilemeyecektir.  
 

 Muhataba ulaşlmas, ancak muhatabn cevap vermemesi halinde sukut ikrardan gelir 
kural uygulanamayacak muhataba yazlan yazlarda ne tür bir ifade kullanlrsa kullanlsn 
muhatabn bankay cevap vermemekle zmnen ibra ettiği ileri sürülemeyecektir (BK. 
Md.6).  
 

 Vadeli teminat mektuplarnda süresi içinde, vadesiz teminat mektuplarnda ise herhangi 
bir zamanda mektubun aslnn bankaya lehtar tarafndan iadesi durumunda da bankann 
sorumluluğunun sona ereceğine dair teminat mektuplarnda yer alan ibareler geçerli 
olacak; bu ibarelere itiraz eden  muhatap mektubu kabul etmeyecek; o takdirde ise 
bankann teminat mektubu yükümlülüğü doğmayacaktr. Lehtarn bu ibareleri içeren sahte 
bir teminat mektubunu muhataba vermesi ve muhatabn teminat mektubunu bir süre sonra 
bankaya ibraz etmesi halinde bankay sahte teminat mektubundan ötürü sorumlu tutmak 
mümkün olmayacaktr.  
 

 Teminat mektubu metinlerinde garanti edilen meblağ – örneğin yaz ve rakam ile ifade 
edilen meblağlarn farkl olmas – vade – örneğin iş bu teminat mektubu – tarihine kadar 
geçerlidir yan sra iş bu teminat mektubu vadesizdir vd diğer çelişkilerin bulunmas 
halinde, garanti sözleşmeleri kymetli evrak olmadğndan, Türk Ticaret Kanununun bu 
konudaki düzenlemeleri teminat mektuplarna uygulanamayacak; teminat mektuplar 
Borçlar Kanununun genel hükümlerine tabi olduğundan, BK. 1. maddesine göre iki taraf 
karşlkl ve birbirine uygun surette rzalarn beyan ettikleri takdirde akit tamam 
olacağndan; gerek vade ve gerekse miktar akdin esasl noktalarn oluşturduğundan (BK. 
Md. 2); geçerli bir teminat mektubundan söz edilemeyecektir.  
 

 Yargtay’n, riskin vade tarihine kadar doğduğunun ispatlanmas halinde bankann on yllk 
zamanaşm süresi içinde takip edilebileceği konusundaki yerleşik kararlar nedeniyle BK. 
110. maddesine 1981 ylnda eklenen fkrada muayyen bir müddet için yaplan 
taahhütlerde, müddetin bitimine kadar taahhüt edene yazl olarak başvurulmamas 
halinde taahhüdün hükümsüz olacağna dair sözleşme muteberdir denilmiştir. Bankaya 
başvurma ile esas itibariyle bu başvurunun bankaya ulaşmas anlaşlacak ise de, ihtilaflar 
önlemek için, vadeli teminat mektuplarnda vade sonuna kadar elimize geçecek şekilde 
tazmin talebinde bulunulmadğ takdirde iş bu teminat mektubu hükümsüz olacaktr veya 
benzeri bir ibareye yer verilmesi halinde vade sonuna kadar tazmin talebinde 
bulunulmadğ takdirde bankann garantisi son bulacak; aksi takdirde riskin vade içinde 
doğmas ve bu hususu muhatabn ispat etmesi halinde on yllk zamanaşm süresi içinde 
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bankadan mektubun tazmini istenebilecektir. Bu ibarenin Türk Hukukuna tabi Türkçe ya 
da yabanc dilde tüm teminat mektuplarna konulmas gerekmektedir.  

 
Bu ibare yerine tazmin talebi vade tarihine kadar yaplmaldr ibaresi yeterli 
olmayabilecektir. BK. 110/2. maddesinde “… yazl başvurulmamas halinde taahhüdün 
hükümsüz olacağnn belirtilmesi” gerekmekte, bu şekilde muhatap ikaz edilmekte, dikkati 
çekilmektedir (BK. 110/2).  

 
 Banka teminat mektuplarna teminat mektubunun aslnn iade edilmesi halinde bankann 

garantisinin son bulacağ şeklindeki ibareler, mektubun lehtar tarafndan iadesini 
kapsamayacak, teminat mektubunun muhatap tarafndan iadesi halinde geçerli olacak; 
mektubun lehtar tarafndan iadesi halinde muhatap teminat mektubunun iradesi dşnda 
lehtarn eline geçtiği, teminat mektubunun kymetli evrak olmadğ, bankann 
yükümlüğünün devam ettiği iddiasnda da bulunabilecektir.  

 
Bu durumda mektubun muhatap tarafndan iade edilmesi halinde bankaca çkş 
yaplabilecek; muhatabn sehven mektubu iade ettiğini ileri sürmesi ve ispat etmesi 
halinde ise; banka risk çkş nedeniyle uğradğ zarar muhataptan talep edilebilecektir.  

 
“Mektubun lehtar tarafndan iadesi halinde de bankann yükümlülüğünün son bulacağ” 
şeklinde bir ibare ise mektubun aslnn muhataba ulaşmas halinde geçerli olacaktr.   
 

 Teminat mektubu süresinden önce muhataptan teslim alnarak lehtar tarafndan bankaya 
teslim edilirse, banka risk çkş yapmadan muhataba başvurmal ve muhatabn mektubu 
bankaya iadesi için lehtara verdiğine ve mümkünse ayrca bankay yükümlülüğünden 
kurtardğna veya ibra ettiğine dair bir yazl beyann almaldr. 

 
Lehtarn bankaya iade ettiği mektup nedeniyle muhatabn cevap veya ibraname 
vermemesi halinde; mektubun asl bankann elinde olacağ için hukuki sorun çkabilecek, 
banka muhatabn tazmin talebini yerine getirirse, lehtar bankaya mektubun aslnn iade 
edildiğini, ödememesi gerektiğini ileri sürebilecek; mektubun asl iade edildiği gerekçesi ile 
muhatabn tazmin talebi banka tarafndan reddedildiği takdirde ise muhatap mektubu 
kendisinin iade etmediği, garanti sözleşmesinin şekle tabi olmadğ; mektubun asl ibraz 
edilmeden de; banka ile aralarndaki garanti sözleşmesi nedeniyle tazmin talebinin hukuka 
uygun olduğu savunmasn yapabilecektir.  
 
Burada banka her somut olayda değerlendirme yapacak; ancak hukuken lehtara rücu 
etmede ciddi engellerin bulunduğu sonucuna varrsa; tereddüt halinde durumun yarg 
karar ile belirlenmesini tercih edebilecek; muhatabn açacağ davay kazanmas halinde 
bu kesin hüküm lehtara rücu etmesine imkan verecektir. 

 
14. Teminat mektuplarnda zamanaşm 
 

Vadeli teminat mektuplarnda vade sonuna kadar tazmin talebinde bulunulmadğ 
takdirde BK. 110/2 maddesi uyarnca teminat mektubu hükümsüz olacağndan zamanaşm 
sorunu yaşanmayacak, buna karşlk vadesiz teminat mektuplarnda on yllk zamanaşm 
süresinin ne zaman başlayacağ sorun yaratacaktr.  

 
BK. 128. maddesine göre sözleşmelerde on yllk zamanaşm (Md. 125) alacağn 

muaccel olduğu zamandan başlar, alacağn muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise mururu 
zaman bu ihbarn verilebileceği günden başlar. Borçlar Kanununun muaccel borç başlkl 74. 
maddesine göre “Ecel meşrut olmadğ veya işin mahiyetinden anlaşlmadğ takdirde borcun 
hemen ifa ve derhal icras talep olunabilir”. Teminat mektuplar ile bir risk garanti edildiğinden 
ve banka ilk talepte ödeme yükümlülüğü altna girdiğinden, riskin doğduğu andan – muaccel 
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olduğu andan – itibaren muhatabn borcun yerine getirilmesini talep hakk doğmaktadr. Buna 
karşlk, bankann riskin doğup doğmadğn araştrmakszn ilk talepte ödeme yükümlülüğü 
nedeniyle; on yllk zamanaşm süresinin tazmin talebi olmadan da, teminat mektubunun 
verildiği tarihten itibaren başladğn ileri sürmek mümkün değildir.  

 
BK. 110/2. maddesindeki koşulu içermeyen vadeli banka teminat mektuplarnda, riskin 

vade içinde doğduğu tarihten itibaren on yllk zamanaşm işlemekte ise de; bu tarihin tespit 
edilememesi halinde on yllk süre en geç mektubun vadesinin sona erdiği tarihte 
başlayacaktr.  

 
Vadesiz teminat mektuplarnda ise; riskin doğup doğmadğnn, doğdu ise hangi tarihte 

doğduğunun tespit edilemediği takdirde hukuken bankann garantisi devam edecek, 
muhatabn vadesiz mektup tarihinden itibaren 10 yldan fazla bir süre geçtikten sonra 
bankann zamanaşm def’ini ileri sürmesi düşünülebilir ise de; karş tarafn itiraz halinde 
riskin doğduğu tarihi bankann ispat etmesi gerekecektir. 

 
Bankann her zaman örneğin 20-30 yl geçtikten sonra mektubun tazmininin istenmesi 

halinde zamanaşmndan bağmsz olarak; riskin doğmadğn veya sona erdiğini iddia ve 
ispat etmesi mümkün olacaktr.        

 
Buna karşlk vadesiz teminat mektuplarnda 20-30 yl geçmiş olmas, muhatabn tazmin 

talebinde bulunmamş olmas, muhatab veya lehtarn bulunamamas gibi gerçeklerle teminat 
mektubunun bir iç işlem olarak teminat mektubunu iptal etmesi hukuken geçersiz olacaktr.  

 
BK. 139. maddesine göre “iptidaen mururu zamandan feragat batl olduğundan teminat 

mektubuna örneğin bu teminat mektubu düzenleme tarihinden itibaren on yl sonra 
zamanaşmna uğrar” veya benzer ibarelerin konulmas, muhatap açsndan zamanaşm 
gerçekleşmeden zamanaşmndan feragat saylacağndan geçersiz olacaktr.  
 
15. Teminat mektuplarnn yabanc hukuka tabi olmas – yabanc mahkemelerin yetkisi 
 

Bir Türk bankasnn verdiği teminat mektubunun veya kontrgarantisinin lehtarnn veya 
muhatabnn yabanc olmas ya da bir yabanc ülke bankasnn verdiği teminat mektubunun 
ya da kontrgarantisinin muhatabnn veya lehtarnn Türk olmas halinde devletler özel hukuk 
kurallar devreye girecektir.  

 
Devletler özel hukuk kurallarn her ülke kendi mevzuatnda belirlemiştir. Bu konular 

düzenleyen kanun 5718 sayl (RG. 12.12.2007, sa:26728) Milletleraras Özel hukuk ve Usul 
Hukuku Hakknda Kanun (MÖHUK)’ dur.  

 
5718 sayl MÖHUK teminat mektubunda yabanclk unsuru bulunmas halinde 

uygulanacaktr (MÖHUK Md. 1). Yabanclk unsuru Yasada tanmlanmamştr. Buna karşlk 
Yargtay bir kararnda (HGK 06.05.1998, 12-287/325. YKD Eylül 1998, sh.1269); Borç ilişkisi 
yabanclk unsuru taşmaldr. Uyuşmazlğn doğduğu borç ilişkisinde taraflardan birinin veya 
her ikisinin yabanc olmas veya akdin yapldğ yerin veya icra yerinin yabanc ülke olmas 
veya akit konusunun yabanc ülkede bulunmas veya borç ilişkisinin yabanc ülkede doğmas 
veya borç ilişkisine uygulanacak hukukun yabanc bir hukuk olmas gibi bir yabanclk 
unsurunun bulunmas gereklidir. Yabanclk unsuru taşmayan bir borç ilişkisi için yabanc 
ülke mahkemelerine yetki veren anlaşma Türk Hukuku yönünden geçerli olamaz.  

 
5718 sayl Yasann 24/4. maddesinde “Taraflarn hukuk seçimi yapmamş olmalar 

halinde sözleşmeden doğan ilişkiye, o sözleşmeyle en sk ilişkili olan hukuk uygulanr 
denilmekte ve bu hukuk “… ticari faaliyetler gereği kurulan sözleşmelerde karakteristik edim 
borçlusunun iş yeri, bulunmadğ takdirde yerleşim yeri hukuku, karakteristik edim 
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borçlusunun birden fazla işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sk ilişki içinde bulunan iş 
yeri hukuku olarak kabul edilir” denilmektedir.  

 
Türkiye’de faaliyette bulunan bir banka tarafndan Türkiye’de verilen örneğin muhatab 

yabanc olan bir teminat mektubu veya kontrgaranti nedeniyle Türk bankas Türkiye’de dava 
edildiğinde Türk Hukuku uygulanacaktr.  

 
5718 sayl Yasaya göre taraflar teminat mektubunun yabanc bir hukuka tabi olmasn 

da kabul edebilirler. 24/1. maddesine göre “sözleşmeden doğan bir borç ilişkisi taraflarn açk 
olarak seçtikleri hukuka tabidir. 24/3. maddeye göre hukuk seçimi her zaman yaplabilir, 
değiştirilebilir. Sözleşmenin kurulmasndan sonraki hukuk seçimi, üçüncü kişilerin haklar 
sakl kalmak kaydyla, geriye etkili olarak geçerlidir”. Bir Türk bankasnn verdiği teminat 
mektubunda taraflar Türk olsa da yabanc hukuku seçebilirler, o takdirde yabanclk unsuru 
oluşur.  

 
5718 sayl Yasann 40. maddesinde göre “Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisini, 

iç hukukun yer itibariyle yetki kurallar tayin eder”. 
 

Türk Bankasnn verdiği teminat mektubunda sadece yabanc hukukun uygulanacağnn 
kabul edilmesi; hukuku kabul edilen ülkenin mahkemelerinin yetkili olduğu anlamna gelmez. 
Türk Bankas ikametgahnn bulunduğu Türkiye’de HUMK hükümlerine göre dava 
edilebilecektir, Yabanc hukukun uygulanmas başlkl 2. maddeye göre “Hakim Türk 
kanunlar ihtilaf kurallarn ve bu kurallara göre yetkili olan yabanc hukuku resen uygular. 
Hakim yetkili yabanc hukukun muhtevasnn tespitinde taraflarn yardmn isteyebilir. 
Yabanc hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştrmalara rağmen tespit edilememesi 
halinde Türk Hukuku uygulanr.”  2. madde öncelikle uygulanacağndan HUMK 76. maddede 
yer alan; yabanc hukuka istinat eden tarafn o kanun hükmünü ispatla yükümlü olduğu, ispat 
olunamazsa Türk Hukukunun uygulanacağ şeklindeki düzenleme geçerliliğini yitirmiştir.  

 
Türk Bankas tarafndan verilen teminat mektubunda, yabanc hukukun uygulanmas 

yan sra, yabanc mahkemeler de yetkili kabul edilebilir. Buna karşlk yabanclk unsuru 
bulunmayan bir teminat mektubunda sadece yabanc mahkemelerin yetkili klnmas Türk 
Hukuk yönünden geçerli değildir.  

 
Bir Türk bankas tarafndan verilen ve yabanc unsuru içeren teminat mektubu 

nedeniyle, Türk bankasnn yabanc ülkede dava edilebilmesi MÖHUK 47. maddede 
düzenlenmiştir.   
 

Yetki anlaşmalar ve snrlar başlkl 47. maddeye göre “taraflar, aralarndaki yabanclk 
unsuru taşyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlğn yabanc bir devletin mahkemesinde 
görülmesi konusunda anlaşabilirler. Anlaşma, yazl delille ispat edilmesi hâlinde geçerli olur. 
Dava, ancak yabanc mahkemenin kendisini yetkisiz saymas veya Türk mahkemelerinde 
yetki itiraznda bulunulmamas hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür”. 

 
Bu açklamalar göz önünde tutularak; 

 
 Türkiye’deki bankalar tarafndan verilen teminat mektuplarnda yabanc hukuk ve yabanc 

mahkeme seçilmiş olmas halinde, mektubun düzenlendiği yer hukuku olan “Türk hukuku” 
uygulanmaz ve “Türk mahkemeleri” yetkili değildir.  

 
 Bir Türk bankas tarafndan verilen teminat mektubunda yabanc hukukun ve 

mahkemelerin yetkili klnmas halinde; Türk bankas yabanc ülkede dava edilebilecek ve 
yabanc mahkeme karar, Türk bankasnn o ülkede mal varlğ varsa icraya 
konulabilecektir. Yabanc mahkemenin kesinleşmiş kararnn Türkiye’de icraya konulmas; 
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Türk mahkemesinden tenfiz karar alnmasna bağldr (MÖHUK Md. 50/1). Türk 
mahkemesinin tenfiz karar verebilmesi için Türkiye ile ilamn verildiği devlet arasnda 
karşlklk esasna dayanan bir anlaşmann yahut o devlette Türk mahkemelerinden 
verilmiş ilamlarn tenfizini mümkün klan kanun hükmünün veya fiili uygulamann 
bulunmas gerekir (MÖHUK Md. 54). 

 
 Bir Türk bankasnn yurt dş şubesi tarafndan verilmiş olan teminat mektubunun 

ödenmesinin durdurulmas hukuken ancak o ülkede alnacak bir ihtiyati tedbir karar ile 
olur. Türk mahkemesinin bu konuda vereceği bir ihtiyati tedbir karar ancak Türkiye’de 
uygulanabilir. Karara itiraz üzerine tedbirin kaldrlmas gerekir. Kaldrlmadğ takdirde de 
kararn uygulanmas mümkün değildir. Bankann yabanc ülkedeki şubesi Türk 
Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararn dikkate alamaz. 

 
 Belirli bir mahkemeye hitaben düzenlenen teminat mektubunun – örneğin Türk 

mahkemesinde dava açan yabancnn, mahkemenin teminat talebi üzerine veya tehiri için 
verilen teminat mektuplar – tazmininin, muhatap mahkeme tarafndan teminat 
mektubundaki riskin doğduğu belirtilerek istenmesi gerekir. Ancak Yargtay’n genel olarak 
muhatabn risk belirtilmeden istenen yazl tazmin talebini yeterli bulan kararlar da 
bulunmaktadr. Açk bir yazl tazmin talebinde bulunmadan bankaya baz belgeler 
gönderilmesi ve bu belgelerden teminat mektubundaki riskin gerçekleştiğinin anlaşlmas; 
muhatap mahkemeye verilen teminat mektuplar açsndan yeterli bulunabilir. Buna 
karşlk mektupta belirtilen muhatap mahkeme dşndaki bir mahkemenin tazmin talebi 
geçerli saylamaz. Buna rağmen ödeme yaplmas ve bunun lehtar tarafndan öğrenilmesi 
veya daha sonra ortaya çkmas halinde, lehtara rücu açsndan sorun çkabilecektir.  

 
16. Milletler Aras Ticaret Odasnn (MTO) garantilere ilişkin 758 Sayl Bir Örnek 

Kurallar 
 

MTO’nun 1991 ylnda kabul ettiği 458 sayl Garantilere ilişkin bir örnek kurallar revize 
edilmiş ve 758 sayl Kurallarn 01 Temmuz 2010’da yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.  

 
Gerek 458 sayl kurallarn ve gerekse 758 sayl Kurallarn uygulanabilmesi için teminat 

mektuplarnda bu kurallarn uygulanacağ konusunda açk düzenleme yaplmas 
gerekmektedir. 

 
Bu kurallar 600 sayl akreditiflerle ilgili kurallara tabi olan “stand by letter of credit”lerle – 

garanti akreditifleri – büyük paralellik içermektedirler. Garanti akreditifleri ile banka teminat 
mektuplar arasndaki en önemli farkllk; banka teminat mektuplarnn bir garanti sözleşmesi 
oluşturmalarna; teminat mektubu ile bir risk garanti edilmesine ve riskin doğmamas ya da 
sona ermesi halinde bankann ödeme yükümlülüğünün bulunmamasna karşlk, garanti 
akreditiflerinde bankann taahhüdü; belli bir belgenin veya belgelerin ibraz karşlğnda 
ödeme yaplmas ile ilgili olup bir garanti sözleşmesi değil, mal akreditiflerde olduğu gibi 
kendine özgü bir sözleşme oluşturduğundan muhatabn ilk yazl talebinde lehtar ya da 
banka riskin doğmadğn ya da sona erdiğini ileri süremeyecek, ödeme zorunda 
kalacaklardr.   
 
758 sayl kurallarda: 
 
 Mektubun tazmininin sadece mektubu veren banka şubesinden veya mektupta belirtilen 

yerde istenebilmesi (Md. 14.a-i)  
 Muhatabn tazmin talebinde bulunurken, lehtarn yükümlülüklerini hangi bakmdan ihlal 

ettiğini bildirme zorunluluğu (Md. 15/a) 
 Teminat mektubunda uzat ya da öde kayd (Md.23/a) 
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 Mücbir sebepler (Md.26) 
 Vadesiz teminat mektuplarnn 3 yl vadeli saylmas (Md.25/c) 
 Muhatabn tazmin talebi üzerine lehtarn gecikmeksizin bilgilendirilmesi (Md. 16) 
 Bankann tazmin talebini aldğ tarihten itibaren beş iş günü içinde uygunluğunu 

inceleme, talebin uygun olduğunu belirlediğinde veya beş işgünü süreyi geçirdiğinde 
ödeme yükümlülüğü (Md. 20) 

 Bankann tazmin talebini ancak, her bir uygunsuzluk konusunu belirterek ret edebileceği 
(Md. 26/d) 
 

gibi hususlar ülkemizdeki teminat mektubu uygulamalarndan ve Yarg kararlarndan farkllk 
göstermektedir.  

 
Bu açklamalar göz önünde tutulduğunda;  

 
 11. maddeye göre – ayn şekilde Md. 16 ve Md. 22 – banka tarafndan muhatabn 

tazmin talebini gecikmeksizin lehtara bildirilmesi ve bankann Md. 20/a beş iş günü 
içinde ödeme yükümlülüğü; lehtarn mahkemelerden ihtiyati tedbir karar almasna imkan 
verecek; bu da teminat mektuplarna duyulan güveni ortadan kaldracaktr. Ayrca 
lehtara tazmin talebi bildirilmeden muhataba ödeme yaplmas halinde, lehtar tazmin 
talebinin haksz olduğu ancak ihtiyati tedbir karar almasnn engellendiği iddiasnda 
bulunabilecektir.  
 

 15/a maddede; muhatabn tazmin talebinde bulunur iken, lehtarn yükümlülüklerini hangi 
bakmdan ihlal ettiğini belirtmesi zorunlu klnmaktadr. Türk banka uygulamasnda ise 
muhatabn tazmin talebinde lehtarn yürürlüklerini yerine getirmediğini beyan etmesi 
yeterli bulunmaktadr. Muhatabn tazmin talebini gerekçelerine yer verilmesi hukuki 
ihtilaflara yer verebilecek, bankann bu gerekçeleri yeterli görmemesi ve ödeme 
yapmamas gerektiği kendisine rücu edilemeyeceği konusunda lehtarn iddialar ortaya 
çkabilecektir.  
 

 15/b maddesinde bu husus lehine kontrgaranti düzenlenen banka açsndan da 
tekrarlanmaktadr.  
 

 15/c maddesinde; 15/a ve 15/b maddelerinin uygulanmasnn, teminat mektubunda hariç 
brakabileceği öngörülmektedir. Belirtmek gerekir ki, teminat mektubunda 758 sayl bir 
örnek kurallarn istenilen herhangi maddesini veya maddelerini de geçerli olarak hariç 
brakmak mümkündür.  
 

 19. madde; teminat mektubunda baz belgelerin ibraz öngörülmüşse – şartl bir teminat 
mektubu – bankann akreditiflerde olduğu gibi bu belgeleri dş görünüşleri itibariyle 
incelme hakknn bulunduğu düzenlemektedir. Bu madde şartl teminat mektubu 
düzenleyen bankann lehinedir.  
 

 20/c maddesine göre, ödeme bankann teminat mektubunu veya kontrgarantiyi 
düzenleyen şubesinde yaplacaktr. Bu fkra bankann tüm şubelerine muhatabn tazmin 
talebini yapabileceği şeklindeki uygulamaya aykrdr.  
 

 Teminat mektuplarnda muhatabn uzat ya da öde şeklindeki bir beyan riskin 
gerçekleştiği ve lehtarn yükümlülüğünü yerine getirmediği şeklinde bir açklamay 
içermediğinden usulüne uygun bir tazmin talebi saylamaz. Ancak Yargtay bir kararnda 
bu beyan geçerli bir tazmin talebi saymştr (11. HD., 24.05.1999, 2510/4369).  
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23/a maddesi bu konuda farkl bir çözüm öngörmüş; muhatabn “uzat ya da öde” talebini 
içeren bir teminat mektubu garanti veren bankann 30 takvim gününü aşmayan bir süre 
için ödemeyi askya alma hakkn tanmştr.  

 
23/b maddesine göre kontrgaranti veren banka,  uzat ya da öde talebinin yaplmas 
halinde teminat mektubunu veren bankann ödeme talebini askya aldğ süreden 4 
takvim gününü aşmayan bir süre için ödemeyi askya alabilecektir.  

 
Uzat ya da ödeme talepleri kabul edilerek süre uzatlr ise ödeme talebi geri çekilmiş 
saylacaktr. O takdirde muhatabn verilen süre içinde tazmin talebinde bulunabileceği – 
23. maddede açkça belirtilmese dahi – kabul edilecektir. Eğer uzatma teklifleri kabul 
edilmez ise gerek garanti veren banka, gerekse kontrgaranti veren banka ödeme 
yükümlülüğü altnda olacak (Md. 23/d) ya Md. 25/c de akreditiflere paralel biçimde her 
teminat mektubunun da vadeli olmas gerektiği kabul edilerek, mektupta vade yoksa 
garanti düzenlendiği tarihten üç yl sonra hükümden düşecek, diğer bir deyişle mektup 3 
yl vadeli saylacaktr. Vadesiz bir kontrgaranti ise teminat mektubunun hükümden 
düşmesinden 30 gün sonra sona erecektir. Ancak bu düzenleme yeterli olmayp, gerek 
vadeli teminat mektuplarnda (Md. 25/b) gerekse üç yl vadeli kabul edilen teminat 
mektuplarnda BK. 110/2. maddesindeki vade sonuna kadar – üç yln sonuna kadar 
tazmin talebinde bulunulmadğ takdirde ibaresinin mutlaka teminat mektubuna ilavesi 
gerekecektir.  

 
 26. madde mücbir sebepleri düzenlemektedir. Ödemeyi engelleyen ihtiyati tedbir gibi 

garanti veren bankann ya da kontrgarantinin kontrolü dşndaki herhangi bir neden de 
mücbir sebep saylacaktr.  

 
Mücbir sebebin varlğ nedeniyle garantinin vadesi son bulduğu takdirde teminat 
mektubunun veya kontrgarantinin vadesi, vade tarihlerinden itibaren her defasnda 30 
takvim günlük süreler kadar uzatlacak ve talimat veren tarafa bildirilecektir. 

 
Vadesinde tazmin talebi yaplmş, ancak ödemeden önce mücbir sebep – tedbir konulmuş 
ise – tedbir kalknca ödeme yaplacaktr. Bu durumda kontrgarantinin son bulmuş olsa bile 
mücbir sebebin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde teminat mektubunu düzenleyen 
banka kontrgarandan tazmin talebinde bulunabilecektir. Bunun için kontrgarantinin de 758 
sayl bir örnek kurallara tabi olduğu belirtilmelidir.  

 
33/g maddesinde; muhatabn garanti altndaki haklar ve elde edeceği fonlar – alacaklar 
– bu temlike uygulanacak Yasa hükümlerine tabi olmak üzere temlik edebileceği kabul 
edildikten sonra ancak teminat mektubu veren banka “garantör temlik konusu fonlar 
ödemeyi kabul etmediği sürece, bu fonlar temlik lehtarna – alana – ödemekle yükümlü 
olmayacaktr” denilmektedir. 

 
BK. 162. maddede sözleşme ile menedilmiş olmadkça, borçlunun – garanti veren 
bankann – rzasn aramakszn alacakl – muhatap – alacağn üçüncü bir kişiye temlik 
edebilecektir. 33/g maddesinde alacak temliki borçlunun kabulüne bağl tutulduğundan 
Türk Hukuku açsndan da geçerli saylacaktr.  

 
Yukarda değinilen hususlar göz önünde tutulduğunda, 758 sayl Bir Örnek Kurallarn 
teminat mektuplarnn garanti sözleşmesi niteliğine, Türk Hukuku uygulamasna aykr 
düşmeyecek ve bankalar yeni riskler altna sokmayacak şekilde, 758 sayl Kurallarn 
uygulanmayacak maddelerinin teminat mektubunda belirtilmesi şart ile uygulanabileceği 
sonucuna varlmaktadr.     

   
 



108

Bankacılar Dergisi, Sayı 77, 2011

  1 
  

 
 

Banka Uygulamalar Açsndan Yeni Borçlar 
Kanununun Genel İşlem Koşullar ve Eleştirisi 

 
 
 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu* 
 

                                            
* Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanşman. 

I. Giriş 
 

6098 sayl Türk Borçlar Kanununun (RG. 04.02.2011, sa: 27836) 20-25. maddelerinde 
Genel İşlem Koşullar düzenlenmiş olup, Yasa 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe 
girecektir.     

 
Genel İşlem Koşullar ilk defa 2003 tarihinde yaplan bir değişiklik ile 4077 sayl 

Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği 
ülkelerinin büyük çoğunluğu da tüketici sözleşmeleri için Genel İşlem Koşullarn yasal 
düzenlemelerle kabul etmiş; tüketiciyi koruyucu hükümleri getirmiştir. Almanya ve ksmen 
Avusturya’da ise; tüketici sözleşmeleri ile snrlandrmakszn; tek tip standart sözleşmelerde 
Genel İşlem Koşullar genel olarak düzenlenmiştir1.     

 
Genel işlem koşullar ile ilgili BK. 20-25. maddelerde esas itibariyle Alman Medeni 

Kanununun (BGB) ile ilgili maddeleri göz önünde tutulmuştur. Ancak Alman Medeni 
Kanununda Genel işlem koşullar çok daha ayrntl biçimde (Md. 305, 305 a, 305 b, 305 c, 
306, 306 a, 307, 308, 509, 310) on madde halinde düzenlendiği gibi, 310 maddesinde de; 
genel işlem koşullar ile ilgili maddelerin uygulanmayacağ sözleşmeler dört fkra halinde 
düzenlenmiştir.  

 
Alman Medeni Kanununun (BGB) “Uygulama Alan” başlkl 310. maddesinin 

dördüncü fkrasnda Genel İşlem Koşullarn düzenleyen ikinci bölümün (Abschnitt 2) hiç 
uygulanmayacağ sözleşmeler –örneğin şirketler hukukuna ilişkin sözleşmeler – sayldğ 
gibi; bu bölümün hiç uygulanmayacak baz maddeleri veya baz maddelerin uygulanmayacak 
fkralar– örneğin 305. maddeleri ikinci ve üçüncü fkralar ile 308 ve 309. maddeleri karş 
taraf müteşebbis olan sözleşmelere uygulanmayacaktr – ayrntl biçimde belirtilmiştir.  

 
Borçlar Kanununun genel işlem koşullar ile ilgili 20-25. maddelerinde, genel olarak 

Alman Medeni Kanununun genel işlem koşullar ile ilgili maddelerinden esinlenildiği Tasarnn 
gerekçesinde ifade edilmekte ise de BGB’nin istisnalar düzenleyen 310. maddesine hiç 
değinilmemesi büyük eksikliktir2. 
 

II. Genel İşlem Koşulu Saylan Sözleşme Maddeleri (Md. 20) 
 

20/1. maddeye göre “genel işlem koşullar bir sözleşme yaplrken düzenleyenin 
ileride çok sayda benzer sözleşmede kullanmak amacyla önceden tek başna hazrlayarak 
karş tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu hükümlerin sözleşme metninde veya ekinde 
yer almas, kapsam, yaz türü ve şekli nitelendirmede önem taşmaz”. 

 
Genel İşlem Koşullar tip sözleşme, kitle sözleşme, katlml sözleşme, iltihak 

sözleşme formüler sözleşme veya standart sözleşme olarak adlandrlmaktadr.  
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Hükümet Tasarsnn 20. madde gerekçesinde, bu standart sözleşmelerin bankalar, 
sigorta şirketleri, dayankl tüketim mallar üretimini ve pazarlamasn yapan girişimciler 
tarafndan önce soyut ve tek tarafl yazl sözleşmeler olduğu belirtilmekte ise de, bu yeni 
düzenlemelerden en çok etkilenecek düzenleyicilerin özellikle bankalar olduğu muhakkaktr. 
Nitekim Hükümet Tasarsnn 20-25. maddeleri ile ilgili olarak verilen örneklerin tamamnn 
banka uygulamalar ile ilgili olduğu görülmektedir.  

 
Tasarnn madde gerekçesinde kitlelere yönelik bu sözleşmelerde, sözleşmenin 

kurulmasna ilişkin görüşmeler ve pazarlklar yaplmasnn söz konusu olmadğna 
değinildikten sonra bireylerin bu tür bir sözleşmenin uygulanmasnda korunmas ve emredici 
genel hükümler şeklinde düzenlenmesi gerektiği sonucuna varmştr.  

 
Yasa Koyucu 20/1. maddesinde; tek tip sözleşme hükümlerinin genel işlem 

koşullarn oluşturduğunu belirtmekle yetinmemiş, 20. maddenin dördüncü fkrasnda 
“sunduklar hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafndan verilen izinle yürütmekte olan 
kişi ve kuruluşlarn hazrladklar sözleşmelere de niteliklerine baklmakszn genel işlem 
koşullaryla ilgili hükümlerin uygulanabileceğini” hükme bağlamştr. 

 
Tasarnn 20/4. maddesinin gerekçesinde “bu kişi ve kurumlarn hazrladklar 

sözleşmeler her durumda tip sözleşme olarak kabul edilmekte, böylece mutlak surette genel 
işlem koşullarnn emredici düzenlemesine bağl tutulmuş olmaktadr. Genel işlem 
koşullarnn tabi olduğu emredici düzenleme açsndan sözleşme koşullarn hazrlayan 
tarafn kamu tüzel kişisi olmas, uygulama farkllğ doğurmayacaktr” denilmiştir. Gerekçede 
kamu tüzel kişisinden söz edilmekte ise de; Bankalarn da dördüncü fkraya tabi olduğu 
sonucuna varlacaktr. Zira Bankaclk Yasasna göre; bankalar Bankaclk Denetleme ve 
Düzenleme Kurulu’nun verdiği izinle (Md. 6) kurulmakta ve aldklar faaliyet izni ile (Md. 10) 
hizmet vermekte olduğundan, bankalarn hazrladklar sözleşmeler tüm maddeleri ile genel 
işlem koşulu saylacaktr. Burada tek kstas sözleşmelerin banka tarafndan hazrlanmş 
olmasdr.  

 
Bankalarn tüm sözleşmeleri – kredi sözleşmeleri taşnr, taşnmaz ve haklarn rehni 

sözleşmeleri dahil – BK. 20-25. maddelere tabi olacaktr.  
 

Genel işlem koşullarnn Borçlar Kanunu’nda yer almas Hükümet Tasarsnn 
gerekçesi öncelikle Avrupa Birliği mevzuat ile uyumlu olmaya dayandrlmş ve “Nitekim 
Avrupa Birliği mevzuat kapsamnda olmak üzere 5 Nisan 1993 tarihli ve 93/13 EWG sayl 
Tüketici sözleşmelerindeki kötüye kullanabilecek şartlara ilişkin Direktif’te ve Avrupa 
Komisyonu tarafndan Avrupa Parlamentosuna sunulan Avrupa Sözleşme Hukukuna yönelik 
2003/c 63/01 sayl Eylem Plannn 4.2. maddesinde genel işlem koşullarna ilişkin ayrntl 
düzenlemeler öngörülmüştür” denilmiştir.  

 
Ancak Avrupa Birliği mevzuatndaki bu düzenlemelerin Tasardaki genel işlem 

koşullar ile ilgili maddelerin gerekçesini oluşturamayacağ görüşündeyiz. Zira 5 Nisan 1993 
tarihli Direktif sadece tüketici sözleşmelerindeki genel işlem koşullar ile ilgili olup, bu nedenle 
Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğunda, genel işlem koşullar ile ilgili düzenlemeler bu 
direktif uyarnca ve sadece tüketici kredileri için yaplmş; bu konuda Türk hukukunda da 
Avrupa Birliği hukukuna paralellik sağlanmş ve 4077 Sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda 
Kanunda 2003 ylnda yaplan değişiklik ile 6. maddede genel işlem koşullar kabul edilmiştir.  

 
Avrupa Parlamentosuna sunulan Avrupa sözleşme hukukuna yönelik 2003/c 63/01 

sayl Eylem Plannn 4.2. maddesinde yer alan genel işlem koşullar da keza; Borçlar 
Kanunu Tasarsndaki Genel İşlem Koşullaryla ilgili düzenlemenin doğrudan gerekçesini 
oluşturmamaktadr. 4/2. bölümünde Avrupa Birliğini kapsayacak şekilde standart 
sözleşmelerin geliştirilmesi öngörülmekte, standart sözleşmelerin geniş ölçüde üye 
devletlerden birinde kullanldğna (8.4), bunlarn diğer üye ülkelerde kullanlmak üzere 
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geliştirilmesi gerektiğine, bunun üye ülkeler arasndaki problemleri çözebileceğine 
değinildikten sonra (8.5), Avrupa Birliği Komisyonu, üye devletlere önerilerde bulunmakta, 
standart sözleşmelerin Avrupa Birliği ülkelerinde geniş ölçüde kullanlmasn desteklediği, 
ancak tek tip standart sözleşmelerin Avrupa Birliği kurallarn ihlal etmemesi, Avrupa Birliği 
politikalarna aykr olmamas, buna karşlk dürüstlüğe aykr/haksz sözleşmelerle ilgili 
Direktif – Unfair Contract Terms Directive – ile uyumlu olmas gerektiği (8.8) belirtilmekle 
yetinilmiştir. 2003/c 63/01 nolu eylem plan Avrupa Birliği üyesi devletlerin tüketici kredileri 
dşndaki standart sözleşmelerde uymalar zorunlu hususlar içermemektedir.  

 
Genel işlem koşullar sözleşme veya ekinde yer alabileceği gibi, kapsam, yaz türü ve 

şeklinin farkl olmas da nitelendirmeyi etkilemeyecektir. Yasann gerekçesinden anlaşldğ 
üzere, bu şekilde baz sözleşme hükümlerinin genel işlem koşulu saylmamas önlenmek 
istenmektedir.  

 
20/2. maddeye göre “ayn amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş 

olmamas, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin genel işlem koşulu olmasn engellemez”.  
 

20/2. maddenin gerekçesinde “Maddenin ikinci fkrasnda yaplan düzenlemeyle, 
sözleşme koşullarn dayatma konumunda olan tarafn, hazrladğ tip sözleşmelerde 
çağmzn teknolojik imkanlarndan yararlanarak, farkl yöntemler kullanarak bunlarn tip 
sözleşme olmaktan çktğn ve bu sözleşmelerin bireysel sözleşme olduğunu ileri sürme 
engellenmiştir. Ksacas sözleşme metinlerindeki farkllklar birinci fkradaki tanm 
kapsamnda olmalar kaydyla, sözleşme hükümlerinin genel işlem koşullarna tabi olmalar 
bakmndan önemsiz saylmştr denildikten sonra bu fkrann uygulanmasna örnek 
verilmekte, delil sözleşmelerine ilişkin bir genel işlem koşulunun bu sözleşmenin asl metnine 
alnmas, ya da ekinde yer almakla birlikte yerinin değiştirilmesi uygulama farkllğ 
doğurmayacaktr. Ayn şekilde tip sözleşme yöntemine başvuran tarafn, çok sayda farkl 
tipte sözleşme hazrlayarak, müşterileri ile ilişkilerinde genel işlem koşullar hükümlerini 
dolanmas yolu da kapatlmştr” denilmektedir.  
 
III. Genel İşlem Koşullarnn Geçerliliği ve Bağlayclğ 
 

A. Genel Olarak 
 

Genel işlem koşullarnn geçerliliği ve bağlayclğ standart sözleşmeyi düzenleyen 
(banka) ve karş taraf olan (müşteri) açsndan farkl değerlendirilecektir. 

 
Standart sözleşmenin, kendi lehine ya da banka aleyhine tüm maddeleri bankaya 

karş müşteri tarafndan geçerli ve bağlayc olarak ileri sürülebilecektir. Buna karşlk genel 
işlem koşullarnn bir bölümü banka 21/1. maddedeki şartlarn varlğn ispat edebildiği 
takdirde müşteriye karş da geçerli ve bağlayc olacak; önemli diğer bir bölümü ise (Md. 
21/2, Md. 24 ve Md. 25)  müşteri kabul etse ve banka bunu ispatlasa dahi müşteriye karş 
mutlak şekilde geçersiz saylacaktr. Müşteriye karş mutlaka geçersiz maddeler keza 
bankaya karş geçerli olacaktr.  
 

B. Genel İşlem Koşullarnn Yazlmamş Saylmas 
 

Genel işlem koşullarnn müşteriye karş geçersiz ve bağlayc olmadğ Yasada 
yazlmamş saylma şeklinde ifade edilmiş olup; yazlmamş saylma ibaresine 21. maddenin 
birinci ve ikinci fkralarnda ve 24. madde de yer verilmiştir. Yazlmamş saylma genel işlem 
koşullarnn hükümsüz olduğu, sözleşmede hiç dikkate alnmayacağ anlamna geldiğinden 
yanltcdr. Zira sözleşme maddeleri geçersiz olmayp, sadece sözleşmenin karş tarafna 
(müşteriye) karş ileri sürülememektedir. Nitekim madde gerekçesinde sözleşmenin diğer 
tarafn söz konusu hükümlerden yararlanabileceğinde duraksama yoktur denilmektedir. 
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Ayrca 25. madde de; müşteriye karş ileri sürülemeyecek genel işlem koşullarn içerdiği 
halde yazlmamş saylma ibaresi kullanlmamştr.  

 
21. maddenin gerekçesinde “Maddenin birinci ve ikinci fkralarnda kullanlan 

“yazlmamş saylr” şeklindeki ibareye İsviçre Borçlar Kanununun 995. maddesinin birinci ve 
ikinci fkralarnda, 999. maddesinin ikinci fkrasnda, 1002 ve 1006. maddelerinin birinci 
fkralarnda; 1104. 1106. maddelerinde, 1109. maddenin birinci fkrasnda, 1110. 
maddesinde yer verdiği görülmektedir. Alman Medeni Kanununun (BGB) genel işlem 
koşullarna ilişkin 305 (c) maddesinde de ayn hukuki etkiye sahip benzer bir ifade 
kullanlmştr” denilmektedir.  

 
Borçlar Kanununun mehaz kanunu olan İsviçre Borçlar Kanununda genel işlem 

koşullar ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadr. 21. maddenin birinci ve ikinci fkralarnda 
kullanlan “yazlmamş saylr” şeklindeki ibarenin srf İsviçre Borçlar Kanununda da yer 
aldğn belirtmek için olsa dahi, İsviçre Borçlar Kanununun ilgili maddelerine atf yaplmasna 
gerek bulunmadğ söylenebilir. Zira atf yaplan İBK’un tüm maddeleri Türk Ticaret 
Kanunu’nda – TTK. Md. 587, 591, 594, 598, 693 ve 698 – esasen bulunmaktadr.  

 
C. Genel İşlem Koşullarnn Müşteri Hakknda Geçerli ve Bağlayc Olmas İçin Zorunlu 

Hususlar (Md. 21/1) 
 
a. Genel olarak 

 
21/1. maddesine göre “Karş tarafn menfaatine aykr genel işlem koşullarnn 

sözleşmenin kapsamna girmesi, sözleşmenin yaplmas srasnda düzenleyenin karş tarafa 
bu koşullarn varlğ halinde açkça bilgi verip, bunlarn içeriğini öğrenme imkannn 
sağlanmasna ve karş tarafnda bu koşullar kabul etmesine bağldr. Aksi takdirde genel 
işlem koşullar yazlmamş saylr”. 

 
  Birinci fkrada karş tarafn menfaatine aykr genel işlem koşullarndan söz edilmesi 
gereksizdir. Zira genel işlem koşullar standart tek tip sözleşmelerde düzenleyeni değil, 
sözleşmenin karş tarafn korumak için konulduğundan, sözleşmenin karş taraf (müşteri) 
kendi lehine olan hükümlerden yararlanacak ve menfaatine aykr bulduğu tüm maddelerin 
kendisine karş geçersizliğini ileri sürebilecektir. 21/1. maddesinde ispat açsndan 
sözleşmenin karş tarafnn (müşteri) bu koşullar kabul etmesi yeterli görülmemekte; 
müşterinin bilgilendirildiğinin, koşullarn içeriğini öğrenme imkann da sağlandğnn 
düzenleyici (banka) tarafndan ispat gerekmektedir.  
 
b. Bankann 21/1. maddedeki zorunlu hususlar nasl ispat edeceği (Md. 20/3) 

 
Düzenleyenin (bankann) 21/1. maddedeki hususlar nasl ispat edeceği büyük önem 

taşmaktadr. 20/3. maddeye göre “Genel işlem koşullar içeren sözleşmeye veya ayr bir 
sözleşmeye konulan bu koşullarn her birinin tartşlarak kabul edildiğine ilişkin kaytlar tek 
başna, onlar genel işlem koşulu olmaktan çkarmaz” 3. 

 
20. maddenin üçüncü fkras ile ilgili gerekçede uygulamada çok sayda tip 

sözleşmede, metinde sözleşmenin tüm hükümlerinin her birinin okunduğuna, tartşldğna ve 
bu şekilde kabul edildiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadr. Hatta sözleşme srasnda 
imza ile birlikte ek düzenleme yaplarak sözleşme metninin ve/veya genel işlem koşullarnn 
okunduğuna, anlaşldğna ve bu yolla kabul edildiğine ilişkin açklamalar içeren tutanaklar 
düzenlenebilmektedir. Ayn şekilde çok sayfal tip sözleşmelerde sayfalardan her birine 
katlann yalnzca imza atmas ya da bu türden açklamalarla birlikte imza atmas farkl bir 
uygulamaya yol açmayacaktr. Hatta her maddenin ayr ayr ya da bu tür açklamalarla 
imzalanmas da genel işlem koşullarna ilişkin emredici hükümleri dolanmaya yetmeyecektir. 
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Çünkü fkra hükmüyle böyle kaytlarn tek başna genel işlem koşullarna ilişkin emredici 
düzenlemenin önlenemeyeceği kabul edilmiştir denilmektedir.  
 

21/1 maddedeki zorunlu hususlarn düzenleyen (banka) tarafndan nasl ispat 
edileceği 20/3. fkras göz önünde tutularak değerlendirilecektir. 

 
Karş tarafn (müşterinin) sözleşmenin yaplmas srasnda –sözleşmenin 

imzalanmasndan önce – bu koşullarn – tüm maddeler – varlğ hakknda kendisine bilgi 
verildiğini; böylece bunlarn içeriğini öğrendiğini ve kabul ettiğini beyan etmesi ve bunun 
banka tarafndan ispat edilmesi gerekecektir. Bu beyanlarn ispat için HUMK Kanununun 
288. maddesine göre – Yeni HMK 200. maddesinde yazl ispat zorunluluğu 2.500 TL’ den 
fazla miktarlar için söz konusudur – yazl olmas gerekir. 

 
Bu yazl beyanlarn – bu kaytlarn – ister matbu, isterse el yazs ile olsun; bankalar 

tarafndan tek tarafl olarak hazrlanan kredi sözleşmeleri dahil – her türlü sözleşme üzerinde 
bulunmas geçersiz olacaktr.  

 
20/3. maddede bu kaytlarn ayr bir sözleşmeye konulmasnn da geçersiz olacağ 

belirtilmektedir. Burada müşterinin imzasn taşyan yazl bir beyann bir sözleşme saylp 
saylmamas üzerinde durmak gerekir.  
 

BK. 1/1. maddesinde – ayn şekilde YBK 1/1 – “iki taraf karşlkl ve birbirine uygun 
surette rzalarn beyan ettikleri takdirde akit tamam olur” denilmektedir. Karş tarafn 
(müşterinin) tek tarafl beyannn geçerli olduğu, zira bu beyann geçerliliği için bankann 
muvafakatinin aranmadğ, dolaysyla iki tarafn – müşterinin ve bankann – birbirine uygun 
surette rzalarn açklamalarnn gerekmediği, bu beyann ispat açsndan yazl şekilde 
yapldğ, bu beyann – kaytlarn – ancak banka ile müşteri arasnda yaplan ayr bir 
sözleşme üzerine konulmas halinde geçersiz olacağ hukuka uygun ve geçerli olarak 
savunulabilecektir.  

 
Müşteri tarafndan bankaya verilen yazl beyann bir “sözleşme” oluşturduğunun 

kabulü halinde ise, banka ile müşterileri arasnda yaplan sözleşmelerdeki genel işlem 
koşullarnn müşteriye karş geçerliliğini sağlamann tek yolu, noter huzurunda bankann 
müşteriyi sözleşmenin tüm maddeleri konusunda tek tek bilgilendirmesi, müşterisine bu 
maddelerin içeriğini öğrenme imkann sağlamas; müşterinin bunlar kabul etmesi ve bu 
konuda noterde işlem yaplmas halinde mümkün olacaktr. Noterlik Kanununun 84. maddesi 
uyarnca hukuki işlem – sözleşme – noter tarafndan bir tutanakla düzenlenecek, sözleşme 
taraflar banka ile müşterinin –bankann müşteriyi sözleşme maddeleri hakknda 
bilgilendirdiği, müşterinin maddelerin içeriğini öğrendiği ve koşullar kabul ettiği şeklindeki– 
noter huzurundaki beyanlar mutlaka tutanağa geçirilecektir. Ancak, bankalar tarafndan 
düzenlenen tüm sözleşmelerin bu şekilde noterden geçirilmesi fiilen mümkün olamayacağ 
gibi, müşterilere büyük mali külfete de neden olacaktr. 

 
20/3 maddenin; müşteri tarafndan yaplan yazl beyanlarn bir “sözleşme” olarak 

kabul edilmesi halinde, bu fkra düzenleyenin fiilen ispat hakkn elinden aldğndan hukuka 
aykr olacaktr. Zira bu durumda müşterinin bankay bağlayc sözleşmeyi imzalamas, 
krediyi almas, ancak bankann kendisini koruyucu hükümlerden yararlanmak istemesi 
halinde, kendi aleyhine olan tüm hükümlerin geçersizliğini ileri sürmesi imkan ortaya 
çkacaktr.  

 
Ayrca belirtmek gerekir ki 20-25. maddeler arasnda düzenlenmiş olan genel işlem 

koşullar içerikleri itibariyle bankalar ile müşterileri arasnda ihtilaflarn çok artmasna ve 
sistemin büyük sorunlar yaşamasna neden olacaktr.  
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D. Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabanc Olan Genel İşlem Koşullarnn 
Mutlak Olarak Yazlmamş Saylmas (Md. 21/2) 

 
21/2. fkrada “sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabanc olan genel işlem 

koşullar da yazlmamş saylr” denilmektedir.  
 

21/2. madde; 21/1. maddeden farkl ve Yasadan ötürü mutlak olarak – müşteri kabul 
etse dahi – müşteriye karş yazlmamş saylacaktr.  

 
21. maddenin ikinci fkras ile ilgili gerekçede “Bu nitelikteki genel işlem koşullarnn 

düzenleyen ve bunlar hakknda açkça bilgi verilip, içeriğini öğrenme olanağnn sağlanmas 
ve diğer tarafnda kabul etmesi, yazlmamş saylmas yaptrmnn uygulanmasn 
engellemez” denilmektedir.  

 
21. maddenin ikinci fkrasnn dayanağ Alman Medeni Kanununun; 305-c maddesidir. 

Şaşrtc ve birden fazla anlam olan kaytlar başlkl maddeye göre “Duruma ve özellikle 
sözleşmenin dş görünüşüne göre alşlmşn dşnda olan ve düzenleyicinin karş tarafnn 
bunlar hesaba katmasnn gerekmediği genel işlem koşullar sözleşmenin ayrlmaz bir 
parçasn oluşturmaz”. 

 
21/2. fkrada ise “sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabanc genel işlem 

koşullar” denilmekte yetinilmiştir. Bu durumda hangi genel işlem koşullarnn sözleşmenin 
niteliğine, işin özelliğine aykr olduğu her somut olaya göre değerlendirilecektir.  

 
21. maddenin ikinci fkra gerekçesinde “mesela uygulamada döviz tevdiat hesab 

sözleşmelerinde, yatrlan yabanc paradan farkl bir yabanc para ya da Türk Liras ile 
hesaptaki meblağn ödenebileceği genel işlem koşuluna skça rastlanmaktadr. Döviz 
hesabn belli bir para cinsinden açtran kişiye, hesabn bulunduğu kurumca farkl bir yabanc 
para ya da Türk Liras ile ödeme yaplmas olağan dş saylacağ için, bu tür bir genel işlem 
koşulu yazlmamş saylacaktr. Nitekim İsviçre Federal mahkemesinin bir kararnda da cari 
hesap şeklinde işleyen bir kredi işleminde ipoteğe ilişkin metnin içine örtülü olarak konulmuş 
olan bir kefalet yüklemini olağandş bulunmuştur (BGE 49 II 285). Ayrca kredi 
sözleşmelerinde nerede ise ayrksz olarak yer verilen kredi kurumunun dilediği anda hiçbir 
gerekçe göstermeksizin hesab kat edeceği, ilişkiye son vereceğine ilişkin hükümler de 
olağan dş olduklarndan yazlmamş saylacaktr” şeklinde açklamalar yer almaktadr.  

 
Belirtmek gerekir ki; olağandş olduklar gerekçesi ile yazlmamş saylacağ belirtilen 

örnekler olağan bankaclk işlemleridir. Döviz tevdiat sözleşmelerinde, yatrlan paradan farkl 
bir yabanc para ya da Türk Liras ile ödeme, sözleşmede aynen ödeme kayd olmadkça BK. 
83. maddeye tamamen uygun olduğu gibi sözleşme ile bankaya tannan hak döviz tevdiat 
sözleşmesinin niteliğine ve işin özelliğine de uygundur4. 

 
Banka kredi sözleşmelerinde yer alan ve hesabn dilediği anda gerekçe 

göstermeksizin kat edildiği şeklindeki örnek, esas itibariyle cari hesap sözleşmelerinde söz 
konusu olmakta; uygulamada cari hesap sözleşmelerinin sona ermesi bir vadeye tabi 
olmamakta, taraflardan her birinin feshi ihbar etmesi ile sona ermektedir (TTK. Md. 96 – 
YTTK Md. 98). Cari hesap sözleşmesinin niteliğine, işin özelliğine ve Kanuna tamamen 
uygun olan bu işlemi olağan dş olarak nitelendirmeyi anlamaya imkan yoktur.  

 
Mahkemeler, Yasa maddelerini uygularken, Tasarlarn gerekçelerinden yararlana- 

caklarsa da; gerekçelerle bağl olmadklar kuşkusuzdur.  
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E. Yazlmamş Saylmann Sözleşmenin Tümüne Etkisi (Md. 22) 
 

22. maddeye göre “Sözleşmenin yazlmamş saylan genel işlem koşullar dşndaki 
hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen yazlmamş saylan koşullar olmasayd, 
diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez”. 
 

22. madde, gerek yürürlükteki Borçlar Kanununun 20/2. maddesine ve gerekse 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Borçlar Kanununun 27/2. maddesinde yer alan 
“Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir ksmnn hükümsüz olmas, diğerlerinin geçerliliğini 
etkilemez. Ancak bu hükümler olmakszn sözleşmenin yaplamayacağ açkça anlaşlrsa, 
sözleşmenin tamam kesin olarak hükümsüz olur” şeklindeki düzenlemeye aykrdr.   

 
 22. maddenin hükümet gerekçesinde “Alman Medeni Kanununun (BGB) 306. 
maddesine değinilmekte ve 22. maddedeki düzenlemeyle BGB 306. maddenin üçüncü 
fkrasndan ayrlnlmştr. Böylece sözleşmeyi düzenleyen Tasarnn 27. maddesinin ikinci 
fkrasnn hükmünden kyas yoluyla yararlanlmas önlenmiş bulunmaktadr. 6762 sayl Türk 
Ticaret Kanununun 1466. maddesinde de özdeş bir düzenlemeye yer verilmiştir. Gerçekten 
bu düzenlemede, kanun ya da yetkili makamlarca belirlenen en yüksek bedeli aşan 
sözleşmelerin bu bedel üzerinden yaplmş saylacağ ve bu bedelden fazla olarak yerine 
getirilmiş edimlerin iadesinin gerekeceği, bu durumlarda 818 sayl Borçlar Kanununun 20. 
maddesinin ikinci fkrasnn son cümlesinin uygulanmayacağ öngörülmüştür” denilmektedir.  

 
 Alman Medeni Kanununun genel işlem koşullar ile ilgili 306. maddesinin ikinci 
fkrasnda “koşullar (genel işlem koşullar) sözleşmenin bir parçasn oluşturmadğ veya 
geçersiz olduğu takdirde; sözleşmenin içeriği kanuni hükümlere göre belirlenir”. Üçüncü 
fkrasnda “öngörülen değişikliklere rağmen, sözleşme ile bağl kalma; sözleşme 
taraflarndan biri için kabul edilemeyecek bir sertliği ifade ediyorsa sözleşme geçersiz olur” 
denilmektedir.  

 
 Genel işlem koşullar ile ilgili düzenlemede Alman Medeni Kanununun esas alndğ, 
Tasarnn ilgili maddelerinde ifade edilmiş iken; bu kadar önemli bir konuda Borçlar 
Kanununun ve Alman Medeni Kanununun düzenlemelerinin neden göz önünde 
tutulmadğnn gerekçesine yer verilmemesi büyük eksikliktir5. Yeni Borçlar Kanununun 27. 
maddesinin aksine bir düzenleme olmasayd; genel işlem koşullarna kyasen değil doğrudan 
uygulanacağn da belirtmek gerekir.  

 
 Yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun 1466. maddesinde “Bu takdirde Borçlar 
Kanununun 20. maddesinin ikinci fkras uygulanmaz” denilmekte ise de; bu maddenin genel 
işlem koşullarnn 22. maddesinin gerekçesi olarak gösterilmesi de hataldr. Zira 1466. 
madde, sözleşme şartlarndan bir bölümü; hatta tamamna yakn sözleşmeyi tek tarafl 
düzenleyen aleyhine olsa da, sözleşme ile bağl kalnacağn düzenlememekte, sadece 
yerine getirilmesi gereken edalar hakknda kanun veya salahiyetli makamlarn kabul etmiş 
olduğu en yüksek haddi aşan mukavelelerin en yüksek had üzerinden yaplmş saylacağn, 
bu bedelden fazla olarak yerine getirilmiş edimlerin iade edilmesi nedeniyle sözleşmenin batl 
saylacağnn ileri sürülemeyeceğini kabul etmektedir.  

 
F. Genel İşlem Koşullarnn Yorumlanmas (Md. 23) 

 
 23. maddeye göre; “Genel işlem koşullarnda yer alan bir hüküm, açk ve anlaşlr 
değil ise veya birden fazla anlama geliyorsa, düzenleyen aleyhine ve karş tarafn lehine 
yorumlanr”.  

 
 Alman Medeni Kanununda da (Md. 306/2) “genel işlem koşullarnn yorumunda 
şüphe varsa düzenleyenin aleyhine yorumlanr” denilmiştir.  
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 Bu madde Roma Hukukundan gelen in dubio contra stipulato rem, şüphe halinde 
sözleşmenin düzenleyen aleyhine uygulanacağ şeklindeki genel kuraln tekrarndan ibarettir.  

 
 Madde gerekçesinde “Bu esaslar 4721 sayl Türk Medeni Kanununun 2. 
maddesinde öngörülen dürüstlük kuralnn, genel işlem koşullarnn uygulanmas bakmndan 
özel bir uygulama alan oluşturur” denilmektedir.  
 
G. Genel İşlem Koşullarnn Tek Tarafl Olarak Düzenleyen (Banka) tarafndan 

Değiştirilmesi ya da Yeni Düzenleme Yetkisinin Yazlmamş Saylmas (Md. 24) 
 

a. Genel Olarak 
 

 “Değiştirme Yasağ” başlkl 24. maddeye göre “Genel işlem koşullarnn bulunduğu 
bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanl olarak karş taraf aleyhine genel işlem 
koşullar içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi 
veren kaytlar yazlmamş saylr”. 

 
 Madde gerekçesinde “Maddede, kendisine böyle bir yetkiyi sakl tutmuş olsa bile, 
düzenleyenin bu yetkisine dayanarak sözleşmeyi tek yanl, yani dilediği gibi değiştirme ya da 
yeni düzenleme yapma yolu kapatlmş ve bu tür kaytlarn yazlmamş saylacağ 
öngörülmüştür. Buna karşlk diğer taraf lehine yaplacak değişikliklerin ya da yeni 
düzenlemelerin geçerli olduğu konusunda duraklama yoktur” denilmektedir.    

 
 24. madde, düzenleyene (bankaya) tek tarafl olarak sözleşme ile tannan, 
sözleşmede kendi lehine değişiklikler ya da yeni düzenlemeler yapma yetkisini geçersiz 
saymakta, buna karşlk taraflarn anlaşarak sözleşmede değişiklik yapmalarna yasal bir 
engel bulunmamaktadr. Sözleşmede yaplacak değişiklikler ya da yeni düzenlemeler 
konusunda karş tarafa (müşteriye) yetki tannmş ise, bu geçerli olacaktr.   

 
 İstisnai hallerde, örneğin kredi faizlerinin arttrlmas konusunda sözleşmede 
bankalara tek tarafl yetki tannmas, bankaclk faaliyetlerinin bir gereksinimini 
karşlamaktadr. Bankalar iyi niyet kurallar içerisinde ve ekonomik koşullarn zorunlu kldğ 
hallerde, kredilerin kaynağn oluşturan mevduat faizlerinin arttrlmas halinde kredi faizlerini 
de arttrma yetkisini de elde tutuma istemektedirler. Bankalar bu yetkilerini ancak iyi niyet 
kurallar çerçevesinde kullanabilmekte, keyfi faiz artrmlar bir hakkn kötüye kullanlmasn 
oluşturacağndan hukuken korunmamakta (MK. Md. 2) ve bu yetki geçersiz saylmaktadr. 
Yarg kararlar da bu yöndedir.  
 
 b. Tüketici kredilerine genel işlem koşullarnn uygulanmas 

 
 24. madde gerekçesinde “Bu tür düzenlemeler Hukukumuza yabanc değildir. 4077 
sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 6 ve 6/A maddelerinde de sözleşmedeki 
haksz şartlara ilişkin düzenlemeyle tüketiciyi koruyucu nitelikte benzer hükümler yer 
verilmiştir” denilmektedir.  

 
 4077 sayl Yasada tüketiciler açsndan genel işlem koşullar sözleşmedeki haksz 
şartlar başlkl 6. maddede düzenlenmiştir.  

 
 Bu maddeye göre “Satc veya sağlaycnn tüketiciyle müzakere etmeden tek tarafl 
olarak sözleşmeye koyduğu, taraflarn sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet 
kuralna aykr düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullar 
haksz saylr. 

 
 Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksz şartlar 
tüketici için bağlayc değildir”.  
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 Yukarda açklandğ gibi, 2003 ylnda 4077 sayl Yasann 6. maddesinde yaplan 
değişiklik ile taraflardan birinin tüketici olduğu tip, standart sözleşmeler Avrupa Birliği 
üyelerinin büyük çoğunluğunun kabul ettiği gibi genel işlem koşullarn oluşturmaktadr.   

 
 Ancak 6. maddeye göre tüketicinin, genel işlem koşullarnn kendisine karş geçerli 
olmadğn ileri sürebilmesi için;  
 
 Bankann tüketici sözleşmesini tüketici ile müzakere ettiğini ispat edememesi tek başna 

yeterli olmamakta, 
 

 Tüketicinin koşullar kabul etmesi aranmamakta,  
 

 Tüketici sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin iyi niyet kurallarna aykr 
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmas gerekmektedir. 

 
 Görüldüğü gibi, 4077 sayl Yasadaki genel işlem koşullarn, Yeni Borçlar 
Kanunundaki genel işlem koşullar ile benzer hükümler saymak mümkün değildir.  
 
H. Genel İşlem Koşullarna Müşterinin Aleyhine veya Onun Durumunu Ağrlaştrc 

Nitelikte Hüküm Konulamamas (Md. 25) 
 

  25. maddeye göre “Genel işlem koşullarna, dürüstlük kurallarna aykr olarak karş 
tarafn aleyhine veya onun durumunu ağrlaştrc nitelikte hükümler konulamaz”.  

 
  Maddenin ne anlama geldiği ve hukuki sonuçlarnn ne olacağ; karş tarafn 
(müşterinin) 21/1. maddeye göre bu koşullar kabul ettiği takdirde; genel işlem koşullarnn 
geçerlilik kazanp kazanmayacağ, diğer bir deyişle de mutlak şekilde geçersiz mi olacağ 
üzerinde durmak gerekir.  

 
  Hükümet Tasarsnda 25. maddenin gerekçesinde “Bu tür hükümlerin yaptrm 27. 
maddenin ikinci fkrasnn birinci cümlesi anlamnda kesin hükümsüzlük olacaktr. Buna 
benzer bir düzenlemeye Alman Medeni Kanununun 307. maddesinde yer verilmiştir” 
denilmektedir.  

 
  Alman Medeni Kanununun “İçerik kontrolü” başlkl 307. maddesine göre (1) Genel 
işlem koşullar; iyi niyet kurallarna aykr ve ölçüsüz biçimde düzenleyicini karş tarafn 
zarara uğratrsa geçersizdir. Ölçüsüz biçimde zarara uğratma; koşullarn açk ve anlaşlr 
olmamas sonucunda da ortaya çkabilir. Ayn maddenin 2. fkrasnda ise şüphe halinde 
ölçüsüz zarara uğratma olarak kabul edilecek hususlar saylmştr. 

 
  Alman Medeni Kanununun 307. maddesinde; iyi niyet kurallarna aykr ve ölçüsüz 
biçimde sözleşmenin karş tarafn (müşteriyi) zarara uğratma kstas kabul edilmiş iken, BK. 
25. maddede ölçüsüz biçimde zarara uğratma kstasna yer verilmemesi, genel işlem 
kurallarna dürüstlük kurallarna aykr olarak karş tarafn aleyhine veya onun durumunu 
ağrlaştrc hükümler konulamaz denilmesi tartşlacak bir düzenleme olmuştur6. Zira borçlar 
hukuku sözleşmelerinde her zaman bir taraf lehine olan maddeler diğer taraf aleyhine olarak 
yorumlanabilecektir. Medeni Kanununun dürüst davranma başlkl 2. maddesinde herkesin 
dürüstlük kurallarna uymak zorunda olduğu kabul edilirken; her dürüstlük kurallarna 
aykrlğn değil, “bir hakkn açkça kötüye kullanlmas halinin hukuk düzenince 
korunmayacağ” hükmünün burada da uygulanmas, bankann standart sözleşmelerle 
kendisine sağlanan haklar açkça kötüye kullanmas sonucunda karş taraf aleyhine bir 
durum ortaya çkarsa veya madde gerekçesinde atf yaplan ve benzer bir düzenlemeye yer 
verildiği ifade edilen Alman Medeni Kanununun 307. maddesinde olduğu gibi ölçüsüz 
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biçimde karş taraf zarara uğrar ise genel işlem koşullarnn mutlak şekilde hükümsüz 
saylmas uygun olacaktr. Aksi takdirde 21/1. fkrann uygulanmas dahi fevkalade 
snrlandrlmş olacağ gibi, müşterilerin diledikleri takdirde banka sözleşmelerinin aleyhlerine 
olan her maddesinin iyi niyet koşullarna aykr olduğunu ve kendilerine karş ileri 
sürülemeyeceğini ileri sürerek dava yoluna gitmeleri ve mahkemelerin her somut olayda 
sübjektif niteliği ağr basan iyi niyet kurallarnn ihlalinin olup olmadğn araştrmalar 
bankaclk işlemleri açsndan önemli bir belirsizlik ve risk oluşturacaktr. 
 
 
 
 
 
 

 
Dipnotlar: 
                                            
1 Bkz. Ali Murat Dizdar, Genel İşlem Şartlar Bankaclk Dergisi, Mart 2010, sh. 85-93. 
2 İbrahim Kaplan, Borçlar Kanunu Tasars Hakkndaki Görüşlerim Terazi Huk. Der. Eylül 2008, sh. 17          
BK. 20-25. maddelerin Borçlar Kanununun ksa, öz ve veciz biçimde ve asgari ölçüde genel hüküm koyma 
prensibine aykr düştüğü görüşündedir”.  
3 Attila Altop (Türk Borçlar Hukuku Tasarsndaki Genel İşlem Koşullar Düzenlemesi Çetingil ve     
Kender’e 50. Birlikte Çalşma Yl Armağan sh. 258) 20/3. maddeyi çok yerinde bulmaktadr. 
4 Bkz. Erden Kuntalp, Genel İşlem Koşullar, Türk Borçlar Kanunu Tasarsna İişkin Değerlendirmeler, sh. 28. 
5 Kuntalp, a.g.m., sh. 29. 
6 Kuntalp, a.g.e, sh. 31. 





Yazarlara Duyuru 

1. Bankacllar dergisinde yaYlmlanmak Ozere gonderilecek makaleler, word 
formatlnda arial yazi karakterinde, 11 punto ile tek arallkll ve paragrafJar arasmda bir 
satlr bo~luk blrakllmak Ozere TOrkc;;e olarak yazllmalidlr. 

2. Yazmm kapak sayfaslnda ~u bilgiler yer almalldlr; a) yazmln ba~hgl, b) yazar(lar)m 
bagll bulunduklan kurulu§lar ve unvanlan, c) varsa yazar(lar)1n yardlmlarlnl gordugu 
ki~i ve/veya kurumlara te~ekkur, d) ileti~im kurulacak yazann adl, adresi varsa lelefon 
ve faks numaralan. 

3. Yazl ic;;inde yer alan tablo ve ~ekiller arial yazl karalcterinde 10 punlo ile 
hazlrlanmall, ba§lIk ve slra numarasl verilmeli, kaynaklan ise alta yazllmalldlr. 
Denklemlere slra numarasl verilmelidir. (Denklemlerin IOretili~i klsa olarak 
gosteriliyorsa, hakemlere verilmek uzere turetme i~lemi tum basamaklanyla ek bir 
sayfada gosterilmelidir). 

4. Dipnotlann numaralandmlmasl ve ayn bir sayfada "Dipnotlar" ba~lIgl altmda 
loplanmasl gerekmelctedir. 

5. Kaynaklara gondermeler dipnotlarla degil, metin ic;;inde aC;;llacak ayrac;;larla 
yapllmalldlr. Ayrac;; ic;;indeki slra; yazar(lar)1n soyadl, kaynagm YIII, sayfa numaralan 
~eklinde olmalidlr. 

6. Melinde gonderme yapllan veya yapllmayan 10m kaynaklar, kaynaklar listesinde 
yer almalldlr. Kaynaklar ayn bir sayfada alfabetik slrayla yazllmalidlr. Kaynakc;;ada 
a~aglda omeklenen bic;;im kuralina uyulmalldlr. 
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