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Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme
ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Doç. Dr. Haydar Akyazı* - Aykut Ekinci**
Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi bir ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya
kalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uygulamakta olduğu EH stratejisini, enflasyon ve büyüme
ilişkisi bağlamında irdelenmektedir. Bu kapsamda yapılan açıklama ve değerlendirmeler, “yeni neoklasik sentez”in
(YNS) teorik bakış açısı ve Türkiye’de 1991:1–2007:12 dönemi için enflasyon-büyüme arasındaki negatif ilişkiyi
destekleyen Granger nedensellik analizinin ışığında şekillendirilmiştir. Çalışmanın, TCMB’nin yeni enflasyon hedefleri ile ilgili olarak, özellikle beklentilerdeki bozulma ve kredibilite kaybı açısından üzerinde durduğu iki eleştiri
noktası vardır. Bunlardan birincisi, enflasyon hedeflerinin değiştirilme süreciyle; ikincisi ise yeni enflasyon hedeflerinin açıklık sorunuyla ilgilidir. Ayrıca, çalışma YNS’nin bakış açısıyla uyumlu olarak, TCMB’nin enflasyonu istenen
seviyeye düşürmek için monopol gücünü azaltıcı ve rekabeti artırıcı politikaları daha fazla gündemine alması gerektiği sonucuna varmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yeni Neoklasik
Sentez

1. Giriş
Enflasyon ile büyüme arasındaki ilişki, iktisat literatüründe en çok tartışılan konuların
başında gelmektedir. Keynesyen görüş, enflasyon ile üretim arasındaki ilişkiyi Phillips eğrisi
aracılığıyla açıklamıştır. Phillips eğrisinin, enflasyonla işsizlik arasındaki negatif ilişki yaklaşımına uygun biçimde enflasyonla büyüme arasında pozitif ilişkinin varlığı genel kabul görmüştür. Bu yaklaşım özellikle gelişmekte olan ülkelerde siyaset ile ekonominin yakınlaşmasına neden olmuş ve bunun bir sonucu olarak “siyasi çevrim” teorileri literatüre girmiştir. Ne var
ki, 1970’li yıllarda çoğu ülkenin yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve düşük büyüme sorunuyla
karşı karşıya kalması (stagflasyon) Phillips eğrisinin ampirik olarak yıkılmasına neden olmuştur. Bu tarihten sonra, iktisat teorisi “arz” kavramını önemsemeye başlamış ve parasalcı okulun etkisiyle de enflasyonla mücadelede para arzının kontrolü ön plana çıkmıştır. Daha sonra, rasyonel beklentiler teorisyenleri parayı reel ekonominin dışına itmişler; bununla birlikte
kredibilite, beklentiler ve kurala dayalı para politikası gibi noktaları ön plana çıkararak EH rejiminin de teorik temellerini hazırlamışlardır. Reel konjonktür teorisi ile aynı dönemde gelişen
yeni Keynesyen okul, rasyonel beklentilerin varlığında dahi nominal-reel ücret ve fiyat katılıkları nedeniyle parasal müdahalelerin gerekliliğine vurgu yapmıştır.
Günümüzde, “yeni neoklasik sentez” (YNS) olarak isimlendirilen ve reel konjonktür teorisi ile yeni Keynesyen iktisat arasındaki metodolojik yakınlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir düşünce okulu belirmektedir. Yeni neoklasik sentez, düşük ve istikrarlı enflasyon
oranı ile istikrarlı büyüme arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapmakta ve bunun EH rejimi ile
sağlanabileceğini belirtmektedir.
Enflasyon hedeflemesi (EH), doğrudan enflasyon oranını hedef alan yeni bir para politikası rejimidir. İlk olarak, 1990 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmış;
ardından Kanada, Şili, İngiltere ve İsrail Merkez Bankaları EH rejimini uygulamaya başlamıştır. EH rejiminin bu ülkelerdeki başarısı ve 1990’lı yılların sonlarında yaşanan finansal krizlerle birlikte birçok gelişmekte olan ülkede (GOÜ) döviz kuru hedeflemesine dayalı fiyat istikrarının çökmesi ile birlikte, GOÜ’lerde EH rejiminin yayılma hızı artmıştır. Nitekim 1998 yılında
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Çek Cumhuriyeti, Kore ve Polonya, 1999’da Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2000 yılında
Tayland, 2001 yılında Macaristan, Filipinler ve Güney Afrika EH rejimine katılmışlardır. Türkiye döviz kuru hedeflemesinin 2001 Şubat kriziyle çökmesi ile birlikte 2002 yılı başında örtük
ve 2006 yılı başında açık EH uygulamasına geçmiştir.
Türkiye, 2001 krizi sonrası 2002–2006 döneminde ortalama % 7.2 reel GSYİH büyümesi ile, başarılı bir üretim artış trendi yakalamıştır. Buna karşın 2007 yılında büyüme oranı
% 4.5; 2008’in ilk dokuz ayında ise % 3 büyümüştür. 2008’in üçüncü çeyrek büyümesinin
% 0.5 olarak gerçekleşmiş olması ve ABD merkezli küresel krizin etkilerinin 2008’in son çeyreğinde iyice belirginleşmesi bu dönem için negatif büyüme beklentisini oldukça kuvvetlendirmektedir. Bu durum, TCMB’nin EH rejimi uyguladığı dönem boyunca ilk defa ciddi bir ekonomik yavaşlama süreciyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Çalışma, karşılaşılan ekonomik yavaşlama riski karşısında TCMB’nin nasıl hareket etmesi gerektiği konusuna odaklanmaktadır. Bu amaçla ikinci bölümde, yeni teorik yaklaşımlarından biri olan “yeni neoklasik
sentez”in büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiye teorik bakışı ele alınmaktadır. Üçüncü bölümünde, Türkiye örneğinde büyüme ve enflasyon arasındaki ampirik ilişki test edilmektedir.
Dördüncü bölümde, ikinci ve üçüncü bölümlerde elde edilen bilgilerin ışığında, Türkiye’de EH
dönemindeki büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki daha yakından incelenmektedir. Genel
değerlendirme ve sonuçlar kısmında ise, yapılan değerlendirme ve varılan sonuçlar yer almaktadır.
2. Büyüme ve Enflasyon: Yeni Neoklasik Sentez’in Teorik Bakış Açısı
Çalışmanın bu kısmında, önce YNS’nin genel olarak metodolojik yapısı, daha sonra
büyüme ve enflasyon bağlamında YNS’de para politikasının teorik altyapısı ve son olarak da
YNS’nin para politikası ile ilgili vardığı temel çıkarımlar üzerinde durulmaktadır.
Reel konjonktür teorisi ile yeni Keynesyen iktisat arasındaki metodolojik yakınlaşmanın
sonucu olarak ortaya çıkan “yeni neoklasik sentezi” inceleyen Zouache’ye göre (2004:101–
107), YNS modelleri dört temel prensibe sahiptir: Dinamiklik prensibi: Yeni neoklasik modeller dinamik modeller olup, optimizasyon davranışlarını zamanlararası bir yapıda inceler. Dinamiklik kavramı, etki tepki analizine vurgu yapar. İktisadi dalgalanmalar dışsal şokların ekonomideki yayılımı sonucu oluşmaktadır. Reel konjonktür teorisi için dışsal şok teknolojik şoklar olurken; reel konjonktür teorisinden yeni neoklasik senteze geçişte, yeni Keynesyen geleneğe uygun olarak para ve maliye politikaları da modele dahil edilmiştir. Temsili birim prensibi: Eski neoklasik sentezin aksine (Hicks, 1937; Modigliani,1944) yeni neoklasik sentez modelleri, ekonomideki bireysel birimlerin karar alma süreçlerinin ekonomideki tüm birimler için
aynı olduğunu varsayar ki, bu varsayım tartışmalıdır. Yeni Keynesyen iktisat eksik rekabet
yapısı nedeniyle ekonominin tümünü temsili bir birime indirgemez. Birimler piyasa gücüne
sahip olmaları veya zevklerindeki farklılıklar nedeniyle heterojendir. Bununla birlikte yeni
neoklasik sentez bu prensibi uygulamaya devam edecek gibi görünmektedir. Genel denge
prensibi: Bireysel hanehalkı ve firmaların rasyonel davranışları sonucu makro değişkenler
(tüketim, yatırım, üretim ve istihdam gibi) dengededir. Yeni neoklasik sentez, reel konjonktür
teorisinin metodolojisini kullanarak çözümlemesini dinamik stokastik genel denge modeli çerçevesinde yapmaktadır. Eksik rekabet, modelin ampirik gerçekleri daha iyi açıklayabilmesi
amacıyla modele yardımcı unsur olarak katılmaktadır. Ampirik olarak doğrulama prensibi:
Modelin sonuçları ampirik gerçeklerle uyuşmuyorsa o model reddedilir.
Yeni neoklasik senteze sahip modellerin özünü oluşturan dört temel prensibe ilaveten,
yeni Keynesyen modele uygun olarak nominal ve reel katılıkların modele dahil edilmesi de bir
prensip olarak alınabilir. Blanchard (2000: 1391), nominal katılıkları “parasal değişimlere karşı fiyat seviyesinin yavaş uyumu” olarak nitelendirmektedir. Yeni neoklasik sentez modelleri
temel olarak Calvo’nun (1983) kısmi ayarlama mekanizması aracılığıyla nominal katılıkları
modele dahil etmektedirler. Yeni Keynesyen iktisadın diğer bir önemli özelliği reel katılıklar4
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dır. Yeni Keynesyen iktisatçılar, daralma dönemlerinde emek talebinin azalmasına rağmen
reel ücretlerin düşmemesi gerçeğini reel ücret katılığı; reel ücret katılığını da içerdekilerdışarıdakiler teorisi, sendikaların varlığı ve etkin ücret teorisi ile açıklamaktadırlar. Yeni
neoklasik sentez içerisinde reel katılıkların yeri tam olarak belli olmamakla birlikte; Danthine
ve Kurman (2004), reel katılıkların etkin ücret formunda modele katılmasının yeni neoklasik
sentezi tamamlayacağını savunmaktadırlar (Zouache, 2004: 105).
Goodfriend ve King (1997:25–51), “The New Neoclassical Synthesis and the Role of
Monetary Policy” isimli çalışmalarında, YNS’de para politikasının teorik altyapısını oluşturmaktadırlar1. YNS modelinde, marjinal ve ortalama markup olarak adlandırılan iki çeşit
markup söz konusudur. Zamanın herhangi bir anında yalnızca firmaların bir kısmının fiyatlarını ayarlaması ve yeni bir markup düzeyi belirlemesini ifade eden marjinal markup, şu şekilde formüle edilmektedir:

μ t* =

Pt*

(1)

ψt

Burada Pt* , fiyat ayarlaması yapan firmaların fiyat seviyesi ve marjinal maliyeti de içeren gelecekteki ekonomik şartlar hakkındaki beklentilerine dayanır.ψ simgesi ise marjinal maliyeti göstermektedir. Para politikasının yayılım mekanizması üzerinde önemli bir role sahip
olan ortalama markup, marjinal maliyetin üzerinde belirlenen fiyatı göstermektedir. Ekonomideki ortalama bir firma için fiyatın marjinal maliyete bölünmesiyle elde edilen ortalama
markup, şu şekilde formüle edilmektedir2:

μt =

Pt

(2)

ψt

t dönemindeki reel ekonomik faaliyetin belirlenmesinin analizinde, ortalama markup
önemli bir yer tutar. Öte yandan, reel marjinal maliyet ortalama markupın tersi olarak da ifade
edilebilmektedir. Reel marjinal maliyet (ϑ ) , aşağıdaki gibi formüle edilebilir:

ϑt =

ψt
Pt

=

1

(3)

μt

YNS modellerinde, ortalama markupın yanı sıra, ikinci önemli etki mekanizması nisbi
fiyatlardaki değişmenin ekonomi üzerindeki etkisidir. Şöyle ki, ekonomideki bazı fiyatlar yapışkan olduğundan, genel fiyat seviyesindeki değişmeler nispi fiyatların da değişmesine neden olmakta ve nisbi fiyatlardaki bu bozulma da nihai ürünlerin alternatif faydalarını değiştirerek toplam üretimin yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır. Buradan yola çıkarak, YNS
modelinde, reel marjinal maliyetle fiyat seviyesi arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade etmek
mümkündür:
∞

log Pt = log Pt*−1 + log(ϑt / ϑ ) + 2∑ β j log Et (ϑt + j / ϑ )

(4)

j =1

Fiyat seviyesi için yapılan bu rasyonel beklentili çözümün; bugünkü fiyat seviyesinin bir
kısmının geçmişte belirlenmiş olan fiyatlar tarafından önceden belirlenmesi ve firmaların cari
ve gelecekteki reel marjinal maliyetlerine göre bugünkü fiyatlarını ayarlamaları şeklinde iki
önemli özelliği vardır. Dolayısıyla, bugünkü fiyatlandırma için gelecekteki reel marjinal maliyet
beklentileri önemli hale gelmektedir.

log(μt / μ ) = −ϕ (log y t − log y t )

(5)
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Basitleştirilmiş YNS modelinde, fiyat seviyesindeki değişimle üretim arasındaki ilişkiyi
anlamak için ortalama markup üzerinde durulmalıdır. Ortalama markup ile üretim arasındaki
ters ilişki basitçe (5) nolu denklemde görülebilir. Denklemde y t , esnek fiyatlı üretim seviyesini göstermektedir. Denklemden de anlaşılacağı üzere, t dönemindeki ortalama markupın
( μ t ) sabit markup μ ’den sapması arttıkça üretim olumsuz etkilenecektir.
Yukarıdaki teorik yaklaşımın ışığında, yeni neoklasik sentezin optimal enflasyon oranı
önerisi incelenebilir. YNS modeli, optimal enflasyon oranı konusunda üç önemli husus üzerinde durmaktadır (Goodfriend ve King, 1997:33-34): Birincisi, fiyat yapışkanlığına sahip herhangi bir modelde enflasyon oranı nispi fiyatların dağılımını etkilemekte ve böylece ürünlerin
nihai kullanım değerleri değişebilmektedir. Bu durum, sıfır enflasyonun varlığı durumunda
minimize edilmektedir. Nitekim Şekil 1(B)’de görüleceği üzere sıfır enflasyon durumunda bütün nispi fiyatlar bir olacak ve üretimin son kullanım değeri maksimize edilecektir. İkincisi, ortalama markup enflasyon oranına bağlı olmakta ve sıfıra yakın bir enflasyon oranında minimize edilmektedir. Ayrıca, enflasyonun markup üzerindeki etkisi, sıfır enflasyon civarında oldukça düşük iken; daha yüksek enflasyon oranlarında gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte,
Şekil 1’de görüleceği üzere sıfır enflasyon oranında μ 1.10 iken, %10 enflasyon oranında
sadece 1.104’dür. Dolayısıyla düşük enflasyon ve deflasyon oranlarında para politikası uygulayıcıları ortalama markup üzerinde çok fazla etkili değillerdir. Bu durumda markup daha çok
özel sektörün monopol gücüne bağlı olmaktadır.

Şekil 1: (A) Ortalama Markup, (B) Nisbi Fiyat Bozulması
YNS modelinin para otoritesinin düşük enflasyon oranlarında ortalama markup üzerinde etkisinin oldukça düşük olduğunu belirtmesi önemlidir. Nitekim Türkiye’de de 12 aylık TÜFE enflasyonunun % 10’un altına düştüğü Şubat 2004’den3 2007 sonuna kadar ortalama enflasyon % 8.8 olmuştur. Bu noktadan hareketle, 2004 sonrasında enflasyonun istenen seviyeye gerilememesinde TCMB’nin belirttiği diğer etkilerin yanısıra, ortalama markup değeri üzerinde para politikasının etkisinin sınırlı olması da gösterilebilir. Monopol gücünün azaltılması
hususunda ise, TCMB’nin raporlarında bahsettiği mikro reformlar önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, piyasaların daha serbest hale getirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması da monopol gücünü azaltıcı unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Üçüncüsü, eğer fiyat uyumu kaynakların harcanmasına neden oluyorsa, bu durum da
sıfır enflasyon durumunda minimize edilmektedir.
YNS modeli, sıfıra yakın bir enflasyona ulaşmada yansız para politikasını önermektedir. Yansız para politikası, istikrarlı bir fiyat ortamında üretimin potansiyel seviyesinde gerçekleşmesini destekleyen para politikası olarak ifade edilmektedir. Yeni sentez, böyle bir para
politikasının, marjinal maliyetin üzerindeki ortalama markup fiyatlandırmasının istikrarlı olmasını gerektirdiğini ve bunun da enflasyon hedeflemesi ile sağlanabileceğini savunmaktadır.
Yansız para politikasında, ortalama markup değeri sıfır enflasyon civarında sabit bir μ değerinde tutulacaktır. Böylece üretim açığı ortadan kalkacak ve ekonomide her zaman y t = y t
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olması söz konusu olacaktır. Bu durumda para politikasının birinci amacı fiyat seviyesinin
istikrarlı olmasıdır.
Nihayetinde YNS’nin para politikasının sonuçları hakkında dört temel yargıya sahip olduğu görülmektedir (Goodfriend ve King, 1997:2–3):
Birincisi, YNS modelleri para politikasının reel ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir
role sahip olabileceğini ileri sürmektedir.
İkincisi, YNS modellerine göre maliyetli fiyat ayarlaması durumunda dahi, uzun dönemde enflasyon ve reel faaliyetler arasında çok az bir değiş-tokuş bulunmaktadır.
Üçüncüsü, YNS modelleri enflasyonun giderilmesinin nisbi fiyat bozulmalarını azaltarak
ve işlem etkinliğini artırarak önemli kazançlar sağladığını belirtmektedir.
Dördüncüsü, YNS modelleri kredibilitenin para politikasının etkilerini anlamada önemli
bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.
3. Büyüme ve Enflasyon: Türkiye Örneği
3.1. Literatür
EH rejiminin temel hedefi düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranıdır. Para politikasının tek
amacı olarak düşük ve istikrarlı enflasyon oranının amaçlanmasının ana nedeni ise, bu amaç
sağlandığında büyümenin de pozitif yönde etkilenmesinin beklenmesidir.
Literatürde enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ampirik ve teorik çalışmaya rastlamak mümkün ise de, söz konusu çalışmalarda bu ilişkinin niteliği konusunda belirli bir eğilimin oluşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, son dönemde yerli ve
yabancı literatürde enflasyon ile büyüme arasında negatif yönde bir ilişkinin var olduğunu
gösteren çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir:
VAR modelini kullanan Kirmanoğlu (2001), Türkiye’de son 25 yıldır yaşanan yüksek
enflasyonun bir sonucu olarak, enflasyonun 1964–2002 döneminde Türkiye ekonomisinde
özel yatırımları ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çalışmasında genişletilmiş neoklasik modele dayalı bir denklemden yaralanan Çetintaş (2003),
1970-1996 döneminde Türkiye ekonomisinde enflasyon ve büyüme arasında uzun dönemde
negatif bir ilişkinin olduğunu ifade etmiştir. Karaca (2003) 1987:2-2002:4 döneminde üçer aylık mevsimsel düzeltilmiş enflasyon ve büyüme serilerini kullanarak yaptığı analiz neticesinde, Türkiye’deki enflasyon ve büyüme ilişkisini negatif işaretli olarak bulmuştur. Taban (2008)
ARDL modelini kullandığı çalışmasında, Türkiye’de 1970-2006 döneminde enflasyonun büyümeyi hem uzun hem de kısa dönemde negatif etkilediğini göstermiştir.
Fisher (1993) 63 ülkenin 1960-1989 dönemine ait verilerini kullanarak, enflasyonun yatırımları ve verimliliği azaltmak suretiyle büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
100 ülkenin 1960-1990 dönemine ait verilerini yatay-kesit yöntemiyle test eden Barro (1995),
enflasyonun büyüme ve yatırımlar üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, enflasyondaki % 10’luk bir artış kişi başına GSYİH’yı % 0.2-0.3; yatırımların GSYİH
oranını ise % 0.4-0.6 oranında azalmaktadır. Motley (1998), beş gruba ayrılmış çeşitli ülkelerin 1960-1990 dönemine ait verilerini panel ve yatay-kesit veri analiz yöntemiyle test ettiği
çalışmasında, yüksek enflasyon oranının düşük reel büyümeye neden olduğunu göstermiştir.
Bu bağlamda, çalışmada, 1970-1980’lerde enflasyon oranındaki % 5’lik bir azalmanın reel
GSYİH’yı % 0.1-0.5 oranında artıracağı öngörülmüştür. Fiji ekonomisinin 1970-2003 dönemine ait verilerini zaman serileri yöntemi ile test eden Gokal-Hanif (2004), enflasyonun %5’in
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üstünde çıkmasına paralel olarak büyümenin azalma sürecine girdiğini savunmuştur. Artan
(2006), gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubunda yer alan 63 ülkeyi incelediği çalışmasının
sonucunda, 1977-2001 döneminde enflasyonun büyümeyi negatif yönde etkilediğini savunmuştur. Yukarıda özetlenen çalışmaların yanı sıra Berber-Artan (2004), Terzi-Oltulular
(2004), Kökocak-Arslan (2006), Kormendi-Meguire (1985), Andres-Hernando (1997),
Gylfason-Herbertsson (2001), Caporin-Di Maria (2002) ve Mubarik (2005) enflasyonla ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir4.
3.2. Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler
Belirtilen literatüre ilave olarak, çalışmanın bu bölümünde, Türkiye ekonomisi için enflasyon ve büyüme ilişkisi 1989 finansal serbestleşme dönemi sonrası için test edilmiştir. Model çözümlemesinde kullanılan 1990:1-2007:12 dönemine ait veri seti, TCMB’nin elektronik
veri dağıtım sisteminden (EVDS) alınmıştır. Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), TP.TSY01: Toplam Sanayi Sektörü (1997=100) ve TP.UR4.T01: Toplam Sanayi Sektörü serileri (1997=100)
baz alınmak üzere uyumlaştırılmıştır. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, International
Financial Statistics (IFS)’den [18664...ZF Consumer prices (CPI:all country serisi] elde
edilmiştir. Her iki serinin de mevsimsel değişimlere açık olması sebebiyle, doğal logaritmaları
alınarak Census X-11 metodu ile mevsimsellikten arındırılmıştır. Çalışmada incelemeye konu
olan seriler, mevsimsel olarak düzeltilmiş olan SÜE ve TÜFE serilerinin yıllık (12 aylık) büyüme oranlarının hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada büyümeyi temsil etmek üzere
SÜE’nin seçilme nedeni, aylık veriyle analiz yapabilme imkânının bulunması ve sanayi üretiminin tarım ve hizmetler sektörüne oranla uygulanan para-maliye politikalarıyla ve dış şoklarla daha yakın ilişki içerisinde olmasıdır. 12 aylık TÜFE enflasyon oranının seçilme nedeni ise,
ekonomik karar birimlerinin diğer enflasyon göstergelerine göre bu göstergeyi daha fazla dikkate aldıklarının düşünülmesidir. Çalışma boyunca, SÜE elde edilen yıllık sanayi üretim endeksi büyüme oranını, TÜFE elde edilen yıllık enflasyon oranını göstermektedir. Ayrıca,
ekonometrik yöntemlerin anlatılmasından ziyade, sonuçlarına yoğunlaşıldığı da belirtilmelidir.
Tablo 1: Değişkenlere Ait Temel İstatistikî Göstergeler
SÜE
TÜFE

Ortalama
0.040320
0.416639

Maksimum
0.200537
0.814657

Minimum
-0.181568
0.066328

Tablo 1, bu serilere ait temel istatistikî göstergeleri vermektedir. Buna göre, 1991:12007:12 döneminde ortalama yıllık sanayi üretimi büyüme oranı % 4 iken ortalama enflasyon
oranı % 41’dir.
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Şekil 2 a: Mevsimsellikten Arındırılmış Büyüme ve Enflasyon Oranları
8

Bankacılar Dergisi

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

TUFE

Şekil 2 b: Mevsimsellikten Arındırılmış Büyüme ve Enflasyon Oranları
.3

SUE

.2
.1
.0
-.1
-.2
.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

TUFE

Şekil 3: TÜFE ve SÜE Serilerine Ait Serpilme Diyagramı
Şekil 2, TÜFE ve SÜE değişkenlerinin zaman yolu grafiğini ve Şekil 3, bu değişkenlere
ait serpilme diyagramını sunmaktadır. Şekil 3’deki doğrusal trendin negatif eğimli olması ve
bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının -0.26 olması, söz konusu değişkenler arasındaki negatif ilişki hakkında önsel bilgi sunmaktadır. Ayrıca Şekil 3 incelendiğinde,
1991’den günümüze negatif büyüme oranlarının genelde yüksek enflasyon oranlarında toplandığı da açıkça görülecektir.
3.3 Ekonometrik Yöntem ve Bulgular
Değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenirken durağanlık özelliklerine sahip olmaları önemlidir. Çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesinde, Genişletilmiş
Dickey-Fuller (ADF) testleri kullanılmıştır. Tablo 2, birim kök test sonuçlarını sunmaktadır.
Tablodan görüleceği üzere, SÜE değişkeni trendsiz ve trendli her iki modelde de %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. Buna karşın, TÜFE serisi seviyesinde durağan değil iken, birinci
farkında (DTÜFE) her iki modelde de % 1 anlamlılık seviyesinde durağandır.
Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler
SÜE
TÜFE
DTÜFE

SIC
1
12
11

ADF Test İstatistiği
Trendsiz Model Trendli Model
-4.39a [-3.46]
-4.39a [-4.00]
0.35 [-3.46]
-1.77 [-4.00]
-7.35a [-3.46]
-7.51a [-4.00]

Not: Parantez içerisinde yer alan değerler % 1 seviyesinde ADF tablo kritik değerleridir. a ilgili katsayının % 1 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
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İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi, (7) ve (8) nolu denklemlerde belirtilen
Granger nedensellik analizi aracılığıyla incelenmiştir. Denklemlerde belirtilen gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre seçilmiş ve maksimum 12 olarak alınmıştır.
k

l

i =1

i =1

SUEt = α 0 + ∑ α i SUEt −i + ∑ β i DTUFEt −i + ε t
m

n

i =1

i =1

(7)

DTUFEt = χ 0 + ∑ χ i DTUFEt −i + ∑ δ i SUEt −i +ν t

(8)

Tablo 3, Granger nedensellik analizi sonuçlarını sunmaktadır. Hesaplanan F test istatistiği, (7) nolu denklemdeki βi katsayılarının % 1 anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olduğunu
göstermektedir. Buna karşın, F testi istatistiği (8) nolu denklemdeki δi katsayılarının istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmadığına işaret etmektedir. Bu durumda analiz sonucunun, DTÜFE
değişkeninden SÜE’ye doğru tek yönlü bir nedenselliğin var olduğunu gösterdiği görülmektedir. (7) nolu denklemdeki βi katsayısının negatif olması ise, bu nedenselliğin yönünün negatif
olduğunu göstermektedir.
Tablo 3: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları
Nedenselliğin Yönü

DTÜFE (1)
SÜE (1)

Î
Î

SÜE (7)
DTÜFE (12)

F test istatistiği
15.06581
0.229832

P değeri
0.0001
0.6322

(-)
(-)

Parantez içindeki sayılar, Schwarz bilgi kriterine göre seçilen gecikme uzunluklarıdır.

Granger nedensellik analizi, 1991:1-2007:12 dönemi için Türkiye’de yıllık enflasyon oranlarındaki aylık değişimleri yansıtan DTÜFE’nin, sanayi üretim endeksinin yıllık büyüme
oranlarını yansıtan SÜE değişkeninin Granger anlamda nedeni olduğunu göstermektedir.
Gerek bu nedenselliğin varlığı, gerekse de bu nedenselliğin yönünün negatif olması
YNS’deki teorik öngörüyle uyumludur.
4. Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve TCMB
Enflasyon hedeflemesi stratejisinde merkez bankalarının temel amacı düşük bir enflasyon oranında fiyat istikrarını sağlamak ve böylece istikrarlı bir büyüme için uygun zemini hazırlamaktır. Belirtilen bu amaç, Türkiye’de EH döneminde gerçekleşebilmiş midir? Bu sorunun cevabına zemin hazırlamak amacıyla, EH rejiminin performansının incelenmesi yararlı
olacaktır.
EH rejiminin ekonomik performansını araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır: Debelle
(1997), Mishkin-Posen (1997), Siklos (1999), Cecchetti-Ehrmann (1999), Nadal-Francisco
(2001), Neumann-v. Hagen (2002), Ball-Sheridan (2003), Burcle-Kim-McLellan (2003), VegaWinkelried (2004), Apergis vd.(2005), Kumhof-Li-Yan(2007), Mishkin-S.Hebbel (2007),
Gosselin(2007), Daianu-Lungu (2007), Lin-Ye (2008a), Lin-Ye (2008b) bu çalışmalardan bazılarıdır. Literatüre Türkiye açısından bakıldığında,9 EH konusunda önemli bir birikimin oluştuğu gözlenmektedir. Bununla birlikte EH rejiminin kısa bir geçmişe sahip olmasının etkisiyle
çalışmaların çoğunluğunun, EH hakkında teorik bilgiler ve Türkiye’de uygulanabilirliği konusunu incelediği görülmektedir. Türkiye’de EH’nin performansını ele alan çalışmalara Kara
(2006) ve Kara-Orak’ın (2008) çalışmaları örnek olarak verilebilir. Tarafımızca hazırlanmış
olan bu çalışma, büyüme-enflasyon ilişkisi bağlamında Türkiye’de EH’nin performansını ele
alan genç literatüre bir katkı amacını taşımaktadır.
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin performansını inceleyen çalışmalardan elde edilen
sonuçlar üzerinde tam bir fikir birliği söz konusu değildir. Bununla birlikte EH uygulayan ülkelerde;
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—Enflasyon oranı, beklentileri ve değişkenliğinin,
—Faizlerin ve faiz değişkenliğinin,
—Üretim değişkenliğinin ve
—Konjonktürel dalgalanmaların azaldığı;
—Para politikasının kredibilitesinin arttığı,
büyümenin olumsuz yönde etkilenmediği ve makroekonomik istikrarın da sağlandığı gibi olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Öte yandan aynı çalışmalarda ortaya çıkan bu sonuçların sadece EH uygulayan ülkelere özgü olmadığı; EH uygulamayan bir çok ülke için de geçerli olduğu
dile getirilmektedir. Gelinen nokta itibariyle, EH stratejini başarısız sayacak veya tartışmalı
hale getirecek ciddi düzeyde bir olumsuzluğun da henüz ortaya çıkmadığının belirtilmesi gerekir.
Yukarıda özetlenen çalışmalara ilave olarak, bu çalışma kapsamında ve enflasyon ve
büyüme bağlamında Türkiye ekonomisine benzer yapı sergileyen 13 gelişmekte olan ülkenin5 EH rejimi altındaki performansı ele alınmıştır. Söz konusu ülkelerin enflasyon oranları,
12 aylık TÜFE endeksine göre hesaplanmış olup, Macaristan dışındaki ülke verileri
International Financial Statistics’den (IFS); Macaristan’ın verisi ise, Macaristan Merkez Bankası’ndan elde edilmiştir.
Tablo 4, EH öncesi ve sonrası dönemleri kapsayan 5 yıllık süreler itibariyle, incelemeye
konu olan 13 ülkenin ortalama enflasyon oranlarını göstermektedir. Görüleceği üzere, söz
konusu gelişmekte olan ülkelerde EH öncesinde % 18.77 olan ortalama enflasyon oranı, EH
sonrasında önemli bir azalma göstererek % 6.89’a düşmüştür. Ülke bazında bakıldığında ise,
hiçbir ülkede 5 yıl öncesi ortalama enflasyon oranlarının EH rejimine geçtikten sonra yükselmediği görülmektedir. Dünya genelinde ortalama enflasyonun azalma eğiliminde olduğu bir
gerçek olmakla birlikte, EH öncesi ve sonrası ortalama enflasyon oranları arasındaki açık
fark ve tek bir ülke örneğinin dahi bu durumu bozmaması, EH rejiminin GOÜ’lerde enflasyonu düşürmede etkili olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Ortalama Enflasyon6
Ülke
Brezilya
Çek Cum.
Filipinler
G. Afrika
İsrail
Kolombiya
Kore
Macaristan
Meksika
Peru
Polonya
Şili
Tayland
Ortalama

EH Öncesi
EH Sonrası
5 yıl
5 yıl
Ortalama Enflasyon
11.53
8.39
9.15
4.66
6.25
5.38
6.68
5.13
18.52
11.36
20.45
8.33
4.98
3.49
15.20
5.89
22.74
8.43
63.52
12.57
26.76
7.31
19.43
14.00
5.14
1.68
18.77
6.89

EH rejiminin büyüme konusundaki performansını değerlendirmek üzere hazırlanmış olan Ek-1’deki tablodan yola çıkarak;
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—GOÜ’ler daha çok döviz kuru krizlerinden sonra EH rejimine geçtiklerinden7, ele alınan ülkelerin EH rejimine geçiş yılları değerlendirme dışı bırakıldığında, EH rejimi döneminde
GOÜ’lerde ciddi krizlerin yaşanmamış olduğu,
—Her ne kadar Şili ve İsrail’de - % 1’i geçmeyen krizler yaşamış ise de, birçok ülkenin
geçmişte - % 10’lara varan kriz dönemleri yaşadığı düşünüldüğünde, bu durumun göz ardı
edilebileceği,
—Ülke bazında bakıldığında; EH rejimine geçildikten sonraki 5 yıllık sürede reel
GSYİH’daki kümülâtif artışın Şili’de % 51, Türkiye’de % 41, İsrail’de % 35 ve Peru’da % 33
olduğu; dolayısıyla Şili, Türkiye, İsrail ve Peru’nun büyüme performansı bakımından en başarılı ülkeler oldukları,
—Söz konusu ülkelerin enflasyon konusundaki performansları da dikkate alındığında,
düşen enflasyon oranlarına karşın büyüme oranlarının olumsuz yönde etkilenmediği; başka
bir ifade ile enflasyonla büyüme arasında ters yönlü ilişkinin teyit edildiği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, EH rejimi uygulayan GOÜ’leri “başarılı” olarak nitelerken, 1990’lı yılların sonundan itibaren hüküm süren elverişli küresel ekonomik koşulları da göz ardı etmemek gerekmektedir. Dünya genelinde ekonomik büyümenin yükseldiği, buna karşın emtia
fiyatlarının görece istikrarlı bir seyir izlediği, GOÜ’lere yönelen sermaye akımlarının arttığı bu
dönemden, diğer çoğu ülke gibi EH uygulayan GOÜ’ler de olumlu yönde etkilenmiştir. Buna
karşın, uluslararası emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak dünya genelinde artan enflasyon
karşısında ve 2007 yılı ortalarında ABD’deki finans piyasalarında başlayarak gittikçe yayılan,
ABD ve Avrupa’da kimi finans kuruluşlarının batmasına neden olan finansal türbülans karşısında EH uygulayan GOÜ’lerin ne derece başarılı olabilecekleri hususu önemli bir noktadır.
Yukarıda ifade edilen açıklamalardan sonra, enflasyon ve büyüme bağlamında Türkiye
ekonomisine daha yakından bakılabilir. Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllarda, 1994 ve 1999 krizleri gibi, önemli ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca pek çok IMF destekli istikrar
programlarına rağmen çeyrek yüzyıldır devam eden enflasyonla mücadele konusunda da
kalıcı bir başarı sağlanamamıştır. Öte yandan, bu dönemde iktisat literatüründe para talebinin istikrarsızlığı nedeniyle parasal büyüklüklerin izlenmesinin zorlaştığını ve parasal büyüklüklerle enflasyon arasındaki ilişkinin zayıfladığını gösteren birçok ampirik bulgu ortaya konulmuştur. Özetlenen bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 2000’li yılların başına gelindiğinde,
Türkiye’de enflasyonla mücadelede geleneksel strateji haline gelen parasal hedefleme stratejisinden vazgeçilmiş ve döviz kuru hedeflemesine geçilmiştir. Uygulamaya konulan döviz
kuru hedeflemesi ile birlikte, tüketici fiyatları (TÜFE) enflasyonunda % 69’lardan %39’lar seviyesine hızlı bir azalma sağlanmış ve bu süreçte reel GSYİH % 6.8 büyümüştür (Şekil 4).
Fakat sürdürülemez bir iç borç dinamiği, başta kamu bankaları olmak üzere mali sistemdeki
sağlıksız yapı ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamamış olması (bkz.
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı), 2001 yılı başında ekonomin tekrar küçülmesine neden
olmuştur. Sonuçta Şubat 2001’de yaşanılan finansal krizle birlikte döviz kuruna dayalı istikrar
programı çökmüştür. 2001 krizi neticesinde, enflasyon tekrardan % 70’ler seviyesine yaklaşmış ve reel GSYİH’da % 5.7 küçülmüştür.
Böyle bir ortamda Türkiye, gerek diğer ülke örneklerinin başarısı gerekse de diğer alternatif para politikası stratejilerinin tüketilmesi nedeniyle, EH stratejisine geçilmesine yönelik
politikalarını şekillendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda 2002 yılı başında önce parasal hedeflemenin bir yan unsur olarak korunduğu örtük enflasyon hedeflemesine, daha sonra da 2006
yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesine geçilmiştir.
Şekil 4’den görüleceği üzere, 2002 yılından itibaren Türkiye ekonomisi 27 çeyrek dönemdir sürekli büyümektedir. Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulanmaya başlandığı 2002
yılı başında reel GSYİH büyümesi % 6.2 olurken; enflasyon oranı (TÜFE) % 68.5’den %
29.7’ye gerilemiştir. 2003 yılında ekonomi % 5.3 büyümüş ve enflasyon % 18.4’e düşmüştür.
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2004 yılında ise, ekonomi % 9.4 büyürken, enflasyon % 9.3 olmuştur. Ekonomik göstergelerde yaşanan bu gelişmeleri, bağımsız TCMB’nin ilk başkanı olan Süreyya Serdengeçti
(2004:3), “Düşen Enflasyon” başlıklı konuşmasında şu şekilde değerlendirmektedir: “…30
yıldır yaşamış olduğumuz yüksek enflasyon tecrübesinden ve diğer ülke örneklerinden biliyoruz ki, enflasyon yükseldikçe ortalama büyüme düşmekte ve enflasyon düştükçe ortalama
büyüme artmaktadır. Son üç yıldır uygulanmakta olan istikrar programı çerçevesinde enflasyon düşerken ulaştığımız yüksek büyüme oranları bunun bir örneğidir. Fiyat istikrarının sağlanması sürdürülebilir bir büyüme için ön şarttır…”. 2005 yılında da ekonomi büyümeye devam etmiş, büyüme % 8.4 olarak gerçekleşmiş ve enflasyon oranı da % 7.7’ye kadar gerilemiştir.
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Şekil 4: Türkiye’de Reel GSYİH Büyümesi ve Enflasyon (1999-2008/III)8
Örtük EH döneminde enflasyon oranları hedefin altında gerçekleşirken, açık EH’nin uygulandığı son üç yıl ise enflasyon oranları hedefin üzerinde kalmıştır. Nitekim 2006 yılında
hedef % 5 iken, gerçekleşme % 9,6; 2007 yılında hedef % 4 iken, gerçekleşme % 8.4 olmuştur. Ekonomi 2006 yılında % 6.9 büyürken, 2007 yılı büyümesi geçmiş beş yılın % 7.2 olan
ortalamasının altında kalarak % 4.6 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılının ilk dokuz ayında ise
enflasyon %11.1’e çıkarken, aynı dönem büyümesi de % 3’e düşmüştür. TCMB, 2006 yılından itibaren enflasyonun belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekleşmesini ağırlıklı olarak enerji
fiyatlarındaki yükselişleri de içerisinde barındıran dışsal etkilere bağlamaktadır (TCMB,
2008b:12-13): “…Ülkemizde 2006 ve 2007 yıllarında enflasyonun belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekleşmesinin temel nedenleri büyük ölçüde dışsal etkenlere bağlıdır. 2006 yılının
ilk aylarından itibaren petrol fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatları ve altın fiyatlarında görülen
yüksek artışlar enflasyonu olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu etki, Mayıs ayından itibaren
küresel risk algılamalarındaki değişim ve uluslararası likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönmesiyle YTL’nin önemli ölçüde değer kaybetmesi sonucu daha da güçlenmiş, enflasyon bekleyişleri belirgin olarak bozulmuştur…”. Ayrıca TCMB (2008b:2),
“…2007 yılında uluslararası piyasalarda gözlenen bir diğer önemli gelişme de, ham petrol,
tarım ürünleri ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlardır. Bu artışlar yalnızca ülkemizde değil,
dünya genelinde enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır…” şeklindeki açıklamasıyla dünya genelinde de enflasyonun artış trendinde olduğunu belirtmiştir. Nitekim
TCMB (2008c:2) Mayıs 2008 itibariyle EH uygulayan GOÜ’ler içerisinde Brezilya hariç diğer
tüm ülkelerde enflasyon hedefinin belirgin olarak aşıldığına dikkat çekmektedir.
2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşılamaması
sorununa, ekonomideki yavaşlama sorunu da eklenmiştir. Nitekim 2007 yılının ilk çeyreğinde
% 7.6 olan reel GSYİH büyümesi, 2. çeyrekte % 4,0, 3. ve 4. çeyrekte ise % 3.4 olmuştur.
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2008’in ilk çeyrek büyümesi %6.7 olmakla birlikte, TCMB’nin (2008c:44) de belirttiği üzere
yüksek yıllık büyüme rakamı büyük oranda baz etkisinden kaynaklanmaktadır. Nitekim yavaşlama eğilimi, 2008’in üçüncü çeyrek büyümesinin % 0,5 olarak gerçekleşmesiyle de teyit
edilmiştir. Ekonomideki yavaşlamanın nedenleri yukarıda belirtilen ve enflasyonu yukarı çeken; ham petrol, tarım ürünleri ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar, uluslararası likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönmesi ve siyasi belirsizlikteki artış sayılabilir. Ayrıca TCMB (2008:5), 2006 yılı ortalarından itibaren uyguladığı parasal sıkılaştırmanın da ekonomik yavaşlamanın nedenlerinden biri olduğunu belirtmektedir. 2008’in son çeyrek büyümesinin ise, ABD merkezli küresel krizin etkilerinin iyice belirginleşmesi nedeniyle, negatif
gerçekleşeceği göz önünde tutulduğunda 2008 yılındaki büyüme oranının 2007 yılının altında
kalacağı görülmektedir.
TCMB, EH rejiminin uygulandığı dönem boyunca ilk defa bu kadar ciddi bir ekonomik
yavaşlama süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Burada dikkati çeken nokta, TCMB’nin bahsedilen ekonomik yavaşlamaya verdiği tepkidir. TCMB’nin, belki de ilk defa olarak, 31 Mart 2008
tarihli para politikası kurulu toplantı özetinde büyümedeki yavaşlama süreci nedeniyle enflasyon hedefini ikinci plana attığı gözlenmektedir. Nitekim TCMB, 31 Mart 2008 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin 23. maddesinde şu açıklamayı yapmaktadır (2008a:5): “Kurul,
artan gıda ve enerji fiyatları ile küresel belirsizliklerin enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Para politikası orta vadede % 4 enflasyon hedefine odaklanmaktadır; ancak içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe
ulaşma süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir. Zira arz şoklarından kaynaklanan enflasyon artışına sert tepki verilmesi iktisadi faaliyette arzu edilmeyen dalgalanmalara
yol açabilmektedir. Bu çerçevede, hedefe ulaşmanın zamanlaması emtia ve finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilecektir.”
TCMB, bu açıklamasıyla aslında resmi enflasyon hedeflerini de tartışmaya açmış bulunmaktadır. Sonuçta TCMB, 3 Haziran tarihinde 2009–2011 dönemi bütçe hazırlıklarına temel oluşturacak enflasyon hedeflerini belirlemek amacıyla hükümete açık mektup göndermiştir. Bu mektupla birlikte TCMB, hükümete enflasyon hedeflerinin 2009 yılsonu için % 7,5 ve
2010 yılsonu için % 6,5 olarak güncellenmesi; 2011 yılı için ise % 5,5 olarak belirlenmesi önerisini sunmuştur. Önerilen yeni enflasyon hedefleri, hükümet tarafından da kabul edilerek
uygulanmaya başlanmıştır.
TCMB’nin yeni enflasyon hedeflerini belirleme süreci ile ilgili olarak iki noktada eleştiri
yapmak mümkündür. Birinci nokta, 31 Mart 2008 tarihli toplantı özetinin 23. maddesi ile tartışmaya açıldığı düşünülen enflasyon hedefleri ile bunların değiştirilme önerisinin verildiği 3
Haziran 2008 dönemindeki süreçle ilgilidir. TCMB’nin 31 Mart tarihli açıklaması yanlış yolda
doğru araba kullanmaya benzemektedir. Ekonomik daralmanın söz konusu olduğu durumda,
ortaya çıkacak olan etkili bir parasal daralma ekonomik faaliyetlerde arzulanmayan ölçüde
düşüşe neden olabilmektedir. Bununla birlikte, “temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek” olan merkez bankasının, 2008 yıl sonu için hedeflediği % 4 enflasyon oranına ulaşamama beklentisini kamuoyuna “Para politikası orta vadede % 4 enflasyon hedefine odaklanmaktadır; ancak içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe ulaşma
süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir.” şeklinde açıklamasının uygun olmadığı söylenebilir. Bunun birinci nedeni, % 4’lük hedefin kamuoyunun nezdinde geçersiz kılınmasının, beklentileri ve beklentilerdeki belirsizliği yukarı yönlü etkileyebilecek olmasıdır. Bu
durum risk primini artırarak, finansal piyasaların etkin işlemesini engelleyecek bir unsur oluşturabilecektir. İkinci nedeni de, EH rejiminin en önemli özelliklerinden birisi olan, ekonomik
karar birimlerinin referans alacakları açık bir enflasyon oranı belirtme özelliğinin kaybedilmesinin merkez bankasının kredibilitesini de olumsuz etkileyebilecek olmasıdır. Bu nedenlerden
ötürü, geçmiş iki yılda enflasyon hedefini tutturamayan TCMB ya enflasyon hedefini tartışmaya açacak bir açıklama yapmamalı veya doğrudan hedefleri revize etmeliydi.
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TÜFE (%)
Hedef
Tahmin
Gerçekleşme

2002
35
29.7

2003
20
18.4

2004
12
9.3

2005
8
7.7

2006
5
9.6

2007
4
8.4

2008
4
10.6
-

2009
7.5
7.6
-

2010
6.5
5.9
-

2011
5.5
5.4
-

Şekil 5:TÜFE Değişim Oranları, Enflasyon Hedefleri ve Tahminleri

İkinci eleştiri, güncelleştirilen yeni enflasyon hedefleri ile ilgilidir. 2008 yılının başında
2008 yılı için bir güncelleme yapmayan TCMB, 3 Haziran’daki hedef değişikliği önerisinde
“hesap verme yükümlülüğü” nedeniyle 2008 yılsonu için yeni bir enflasyon hedefi belirlemediğini belirtmektedir. Bu durum 2008 yılı için belirtilen resmi rakam olan % 4’lük enflasyon
hedefini kendiliğinden geçersiz kılmıştır. TCMB açık mektubunda, iktisadi birimlerin kısa vadede enflasyon tahminlerini, orta vadede ise % 4 enflasyon hedefini referans almalarını önermektedir. Fakat iktisadi birimler homojen değildir. Özellikle ekonomiyle daha az ilgili olan
kamuoyu için, beklentilerdeki bozulma daha fazla olabilecektir. Bu nedenle TCMB’nin bu süreci toplumla daha etkin ve sağlıklı ilişki kurarak yönetmesi beklenirdi. Nitekim 2008 sonuna
kadar TCMB web sayfasındaki enflasyon hedef ve gerçekleşmeler grafiğinde Şekil 5), fiiliyatta geçersiz kılınmış olan % 4 hedefi açık biçimde kalmıştır. Ayrıca, TCMB’nin Şekil 5’de gösterildiği biçimde, 2008 ve diğer yıllar için güncel enflasyon tahminlerini kamuoyuna duyurması beklentileri yönetme açısından yararlı bir yaklaşım olabilirdi. Beklentileri yönetme açısından üzerinde durulabilecek diğer bir konu ise, TCMB’nin web sitesinin enflasyon ile ilgili bilgileri sunma açısından yetersizliğidir. Görev tanımları “enflasyon” etrafında şekillenmiş bir kurumun web sayfasının, enflasyonun tanımları, istatistiki verileri, grafik sunumları ve eğitici
materyaller anlamında çok daha yeterli ve görsel olması beklenilir. Bu tarz bir yaklaşım, örneğin kamuoyunun dikkatinin çekirdek enflasyona çekilmek istendiği bir dönemde kuruma
daha etkin ve sağlıklı iletişim için bir altyapı sağlayacaktır. Beklentileri yönetmeyle ilgili bu
önerilerin sadece hedef değişikliği süreci için geçerli olmadığı, beklentileri yönetmenin EH
rejiminin her anında önem arz ettiği unutulmamalıdır. Güncellenen enflasyon hedefleri ile ilgili
diğer bir eleştiri noktası ise, belirlenen hedeflerin “açık” olmamasıdır. EH rejimi, insanların
beklentilerini net enflasyon oranları açıklayarak yönlendirmeye çalışmaktadır. Halbuki açıklanan enflasyon oranlarının % 7.5 gibi buçuklu biçimde olması, ekonomik karar birimlerinin genelde bu oranı yukarı yönlü yuvarlamalarına ve hedefin daha gayriciddi algılanmasına neden
olabilecektir.
5. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
YNS, enflasyonun giderilmesinin nispi fiyat bozulmaları ile ortalama markupı azaltarak
ve işlem etkinliğini artırarak üretimi olumlu etkileyeceğini öngörmektedir. Bu öngörüyü destekler biçimde, son dönemde iktisat literatüründe enflasyon ile üretim arasındaki negatif ilişkiyi vurgulayan çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Çalışmada Türkiye ekonomisi için enflasyon ve
büyüme ilişkisi 1989 finansal serbestleşme dönemi sonrası için test edilmiştir. Granger nedensellik analizi, 1991:1-2007:12 dönemi için Türkiye’de yıllık enflasyon oranlarındaki aylık
değişimleri yansıtan DTÜFE’nin, sanayi üretim endeksinin yıllık büyüme oranlarını yansıtan
SÜE değişkeninin Granger anlamda nedeni olduğunu göstermektedir. Gerek bu nedenselli-
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ğin varlığı, gerekse de bu nedenselliğin yönünün negatif olması YNS’deki teorik öngörüyle
uyumludur.
YNS’nin teorik yaklaşımında belirtildiği üzere, eğer merkez bankaları düşük enflasyon
oranlarında, enflasyonu düşürme konusunda etkin değilseler; merkez bankaları monopol gücünü azaltıcı, rekabeti artırıcı konular üzerindeki vurgusunu daha da kuvvetlendirmelidir.
TCMB, son dönemde artan, yapısal reformlar ve mali disiplin vurgularının yanı sıra, mikro
reform vurgusunu daha etkili biçimde ortaya koymak durumundadır. Bununla birlikte, aslında
TCMB’nin mikro reform konusunda etkisinin oldukça sınırlı olduğu da belirtilmelidir. Para politikasının yöneticisi olan TCMB, ilgili kamu kurumlarını ve kamu otoritesini, sivil toplum kuruluşlarını ve nihayetinde kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve harekete geçmeye zorlamak
durumundadır.
EH uygulayan GOÜ’lerin enflasyon ve üretim açısından başarılı oldukları savunulabilir.
Dünya genelinde ortalama enflasyonun azalma eğiliminde olduğu bir gerçek olmakla birlikte,
EH öncesi ve sonrası 5 yıllık dönemde ortalama enflasyon oranları arasındaki açık fark ve
tek bir ülke örneğinin dahi bu durumu bozmaması, EH rejiminin GOÜ’lerde enflasyonu düşürmede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, söz konusu ülkelerin düşen enflasyon oranlarına karşın büyüme oranlarının olumsuz yönde etkilenmediği ve EH rejimine geçiş yılları
değerlendirme dışı bırakıldığında EH rejimi döneminde GOÜ’lerde ciddi krizlerin yaşanmamış
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 2007 yılı ortalarında ABD’deki finans piyasalarında
başlayan ve gittikçe yayılan küresel kriz karşısında, EH uygulayan GOÜ’lerin ne derece başarılı olabilecekleri hususu önemli bir noktadır.
Çalışmanın, TCMB’nin yeni enflasyon hedefleri ile ilgili olarak, özellikle beklentilerdeki
bozulma ve kredibilite kaybı açısından üzerinde durduğu iki eleştiri noktası vardır. Birinci nokta, enflasyon hedeflerinin değiştirilme süreciyle ilgilidir. Geçmiş iki yılda enflasyon hedefini
tutturamayan TCMB, Mart ayı ile birlikte hedefe ulaşma konusunda katı bir tutum izlemeyeceğini belirterek enflasyon hedefini ve dolayısıyla enflasyon hedeflemesi rejimini tartışmaya
açmamalıydı. İkinci eleştiri ise, yeni enflasyon hedefleri ile ilgilidir. TCMB, 3 Haziran’daki hedef değişikliği önerisinde hesap verme yükümlülüğü nedeniyle 2008 yılsonu için yeni bir enflasyon hedefi belirlememiştir. Bu durum 2008 yılı için belirtilen resmi rakam olan % 4’lük enflasyon hedefini kendiliğinden geçersiz kılmış; adeta hedefsiz bir hedefleme stratejisi ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, belirlenen hedefler de “açık” değildir. Hedeflenen enflasyon oranlarının %
7.5 gibi buçuklu biçimde ilan edilmesi, ekonomik karar birimlerinin genelde bu oranı yukarı
yönlü yuvarlamalarına ve hedefin daha gayriciddi algılanmasına neden olabilecektir.
Türkiye, % 10’un altında enflasyon oranlarını yaşadığı 2006 yılı sonrasında, enflasyonu
istediği seviyelere düşürememiştir. TCMB’nin, Türkiye’nin şu andaki ekonomik altyapısı ve
dünyadaki küresel kriz göz önüne alındığında, tek başına para politikası ile enflasyonu hedeflenen seviyelere düşürmeye çalışması ekonomide daralma riskini de beraberinde getirebilecektir. Bu sorunun aşılması ise, reel ekonomide “verimlilik, mikro reformlar, girişimcilik ortamı” gibi monopol gücünü azaltıcı, rekabeti artırıcı hususları ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir
deyişle, enflasyonun düşürülmesi sorumluluğu artık sadece TCMB’nin değil, toplumun her
kesiminin üzerindedir.
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Dipnotlar
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YSN’nin teorik yapısı ile ilgili olarak, ayrıca Suiçmez-Ekinci (2008:7-24)’e bakılabilir.
Sermaye firmalar arasında tam hareketli varsayıldığından, dengede marjinal maliyet tüm firmalar için aynı olmaktadır.
3
YNS modelinde belirtilen % 10 öngörüsünün, King ve Wolman’ın (1996) çalışmalarında esas aldıkları Calvo-tipi
fiyat ayarlama modelindeki parametrelere bağlı olduğu hatırlatılmalıdır.
4
Büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koyan geniş bir literatür özeti için; Taban (2008:148-149) ve Artan’ın (2006:122-124) çalışmalarına bakılabilir.
5
Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Afrika, İsrail, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Peru, Polonya,
Şili ve Tayland.
6
5 yıl öncesi için ele alınan hesaplamalarda, Brezilya ve Peru’daki hiperenflasyonun etkisinden kurtulmak için,
Brezilya için 1995:6 1998:12 ve Peru için 1992:1 1993:12 dönemi esas alındı. Çek Cumhuriyeti’nin enflasyon verisi 1994’den başladığından, 4 yıllık ortalama alınmıştır. Ayrıca EH başlangıç tarihleri olarak, Mishkin ve S.-Hebbel
(2005) ve Gosselin’in (2007) çalışmalarında esas aldıkları tarihler kabul edilmiştir.
7
GOÜ kategorisindeki Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Endonezya, Kore, Meksika, Filipinler, Tayland ve
son olarak Türkiye yaşadıkları döviz kuru krizlerinin ardından, EH rejimine yönelmişlerdir.
8
2008/III, 2008 yılı üçüncü üçer aylık dönem sonu (ilk dokuz ay sonu) büyüme ve enflasyon rakamlarını göstermektedir.
9
Bunlardan bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Kitaplar: Suat Oktar, Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikasının Güvenilirliği ve Fiyat Politikası, Bilim Teknik Yayınevi, 1998; Erdal Demirhan, Para Politikasının Değişen
Yüzü: Enflasyon Hedeflemesi, TBB Yayını, 2002, Serdar Öztürk, Enflasyon Hedeflemesi, Derin Yayınları, 2003;
Haydar Akyazı, Enflasyon Hedeflemesi Ülke Deneyimleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Seçkin Yayıncılık, 2004,
Eren Öğretmen, Enflasyon Hedeflemesi Uygulama Özellikleri, Ekrem Gül-Aykut Ekinci-Arif Argun Gürbüz, Enflasyonla Mücadelede Enflasyon Hedeflemesi Kavramlar İşleyiş ve Türkiye, Ekin Kitabevi, 2006. Makaleler: N.
Kamuran Malatyalı, “Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, DPT
Çalışma Raporları:1998-01, Mart 1998; Melike Alparslan-Pelin Ataman Erdönmez, “Enflasyon Hedeflemesi”, TBB
Bankacılık ve Araştırma Grubu, Aralık 2000; Anıl Duman, “Inflation Targeting as a Monetary Policy and its
Application to Developing Countries”, The Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department Working
Paper No:7, June 2002; Salih Barışık, “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesine Yönelik
Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2002; Hakan Hacet, “Enflasyon Hedefleme Politikası, Uygulamalar ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, Sayı:10, 2005; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası”, Aralık 2005; Orhan Karaca, “Enflasyon Hedeflemesi Gelişmekte Olan Ülkelerde Çalışır mı?”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2006/12, Ekim 2006. Belirtilen bu
kitap ve makalelerin yanı sıra, çeşitli kurum ve üniversitelerde yapılmış çok sayıda uzmanlık ve lisansüstü tezleri
de söz konusudur.
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Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörlerin
Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması
*

Doç. Dr. Veysel Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Gaye Karpat Çatalbaş* - Araş. Gör. H. Eray Çelik*
Yapısal eşitlik modelinin kullanılması suretiyle Türkiye’ de banka müşterilerinin, Kredi Kartı Aidatına İlişkin Algılanılan Tutumu, Kredi Kartı Kullanmaya İlişkin Olumlu Tutumu, Kredi Kartı Kullanmaya İlişkin Negatif
Tutumu, Bankaya İlişkin Algılanılan Olumlu Tutumu, Memnuniyeti ve Kredi Kartı Kullanmama Niyeti arasındaki
nedensel ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Hesaplanan çoklu uyum ölçütlerinden modelin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda kart aidatına karşı olumlu tutumun, kredi kartlarına karşı
olumlu tutumu pozitif, ancak gelecekte kredi kartı kullanmama niyetini negatif yönde etkilemekte olduğu
bulunmuştur. Öte yandan kredi kartının ait olduğu bankaya karşı olumlu tutumun kredi kartlarından memnuniyeti
önemli ölçüde arttırmakta olduğu ve kart aidatına ilişkin olumlu tutumdaki artışın ise gelecekte kredi kartı
kullanmama niyetini azaltacağı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı Aidatı, Tutum, Yapısal Eşitlik Modeli

1. Giriş
Kredi kartının ödeme aracı olarak kullanılmasının tarihi çok eski olmamakla birlikte,
son yıllarda kredi kartı uygulaması bütün dünyada önemli artış görülmektedir. Ülkemizde de
kredi kartları özellikle bankacılık alanındaki kredi kartı uygulamasındaki gelişmelere bağlı
olarak çok kısa süre içerisinde hızla yaygınlaşmıştır. Kredi kartları maliyeti düşük olduğu için
tüketici kredisi uygulamasının en yaygın kullanılan biçimidir.
Günümüzde kredi kartlarının yaşamı kolaylaştırdığına dair olumlu bir algı olmasına
rağmen kimi tüketicilerin yüksek faiz, kart aidatı ve gereksiz harcamalara sebebiyet verdiğine
ilişkin olumsuz görüşleri de mevcuttur (Yılmaz, vd., 2007). Nitekim, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB)’nın yayınlamış olduğu verilere göre, bankalarca bildirimi yapılan ve
TCMB tarafından negatif nitelikli kredi kartı1 sisteminde yer alan kişi sayısı 2006 yılında
145.751, 2007 yılında 217.576 ve 2008 yılında bu sayı 635.523 rakamına ulaşmış olup, son
beş yıldır da giderek artan bir eğilim göstermektedir2 Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’ deki
finans sisteminde önemli bir aracı kuruluş olan bankalar açısından kredi kartı müşterileri
sayısının önemsenmesi gereken bir boyutta olduğu bilinmektedir.
Türkiye ve dünyada kredi kartı kullanımının artışı ile birlikte kredi kartına ilişkin bireylerin tutum, niyet ve davranış biçimlerinin ölçümü önemli bir konu haline gelmiştir. Çakır
(2002) tarafından Türkiye’de kredi kartlarının ekonomi üzerine etkileri ve kullanımına ilişkin
yapılmış olan çalışmada, kredi kartlarıyla ilgili genel bilgiler verilmiş ve bunun yanı sıra Aydın,
Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep şehirlerinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile
seçilmiş 480 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmacı çalışmasının sonucunda
kart kullanıcılarının % 65’inin erkek olduğu, kredi kartlarının 250 TL–1500 TL arası gelire
sahip kişiler arasında kullanıldığı ve bu kişilerin daha çok zorunlu harcamalar için kredi
kartıyla alış veriş yaptığını belirlemiştir.
Karamustafa ve Biçkes (2003) Nevşehir’ de gerçekleştirdikleri çalışmalarında, kredi
kartı sahiplerinin kullanımları açısından kredi kartına sahip olmada ve kullanmada ne gibi
faktörlerin etkili olduğunu, kredi kartı kullanımının tüketim alışkanlıklarında ne gibi değişimler
meydana getirdiğini ve bunların birtakım demografik özelliklere (cinsiyet, medeni hal ve aylık
gelir) göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmışlardır.
*
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Çavuş (2006) kredi kartı sahipliği ve kullanımı ile sosyo-ekonomik ve demografik faktörler arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında,
kredi kartının tercihinde yüksek harcama limitlerinin ve hesap kesim tarihinin en önemli
faktörler olduğunu belirlemiştir.
Girginer ve arkadaşlarının (2008), öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını açıklamaya dönük olarak yaptıkları çalışmalarında, kredi kartı kullanımına yönelik
tutumlarda duygusal ve güvenilirlilik boyutlarında kredi kartı kullanan ve kullanmayanlar
arasında anlamlı farklar bulunduğunu ve geliri düşük öğrencilerin daha düşük düzeyde
kaygısal tutum sergiledikleri saptanmıştır.
Ürün veya hizmetler ile ilgili olumsuz tutumun müşteri memnuniyetini dolayısıyla da
sadakati etkilediği bilinmektedir (Gallarza and Saura, 2006; Hogarth vd., 2004; Lewis ve
Soireli, 2006; Huber, vd, 2007). Ürün ve hizmet kullanımı sonucu geliştirilen tutumların
gelecekteki satın alım ve kullanım niyetinin temeli olduğu düşünülmektedir. Ürün ve hizmet
kullanıldıktan sonra gelişen değer algısı ise tüketiciyi söz konusu ürün ve hizmet ilgili belirli
bir tutum oluşturmasına neden olacak ve sonuçta bu tutum niyete ve son olarak
davranışlarına yansıyarak eylemsel harekete dönüşecektir. Olumlu değer algısı olumlu tutum
ile sonuçlanırsa tüketici ürün ve hizmetin performansında ortaya çıkan eksiklikleri ve hataları
görmezlikten gelebilmekte ve ürün ve hizmet kullanmaya devam edebilmektedir. Bu durumda
tüketicinin ürün ve hizmete yönelik sadakat geliştirdiği söylenebilir (Aktaran Duman, 2003;
Oliver, 1997). Bu nedenle bankalar müşterilerini sadık hale getirmek için de onların ürün
veya hizmet ile ilgili memnuniyetlerini ve ürün ve hizmete dair tutumlarını öğrenmek
durumundadır.
Tung Lai (2004), Singapur‘ daki SMS sağlayıcılarının hizmet kalitesi ve algılanan
değerin müşteri memnuniyet ve tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkilerini araştırmıştır.
Sözü edilen kavramları içeren model 150 katılımcıdan elde edilen veriler yardımıyla en küçük
kareler tekniği kullanarak sınanmıştır. Çalışmada empati ve güven hizmet boyutlarının
müşteri memnuniyeti ve tekrar satın alma üzerinde pozitif olarak etkide bulunduğu ortaya
çıkmıştır. Petrick (2002:119), ürün ve hizmet hakkındaki tutumlarının tekrar satın alma niyeti
üzerinde etkili en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etmektedir.
Kredi kartı kullanımına ilişkin banka müşterilerinin tutumlarını belilemek amacıyla
yapılan bir dizi çalışmada kredi kartı aidatı uygulaması ele alınmamıştır. Bu çalışma kart
aidatının, kredi kartlarına ve kredi kartının ait olduğu bankaya ilişkin olumlu-olumsuz
tutumları açılmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu tutumların da kredi kartlarından duyulan
memnuniyeti ve gelecekte kredi kartı kullanma niyetini nedensel olarak etkileyip etkilemediği,
ve özellikle kart aidatları konusundaki son tartışmalardan hareketle kart aidatının gelecekte
kredi kartlarını kullanıp kullanmama niyetini etkileyip etkilemediği bir yapısal eşitlik modeli
önerilerek araştırılmaya çalışılmıştır.
2. Yöntem
Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan kapsamlı
istatistiksel bir yaklaşımdır. YEM, bir konu ile ilgili yapısal kuramın çok değişkenli analizine
hipotez testi yaklaşımı getiren istatistiksel yöntemler dizisidir. Bu yapısal kuram, birçok
değişken üzerinde gözlemlenen nedensel süreçleri göstermektedir (Reisinger and Turner,
1999; Byrne, 1994, 1998; Kline, 1998; Timm, 2002; Tomer, 2003; Raykov and Marcoulides,
2006). YEM ilişkin kuramsal ayrıntılı bilgi için Yılmaz, vd., (2007) çalışmasından yararlanabilir. Bu çalışmada kredi kartı kullanımı ve aidatına ilişkin olarak ele alınan gizli faktör arasındaki nedensel ilişkilerin elde edilebilmesi ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin istatistiksel
anlamlılığının değerlendirilmesi için YEM kullanılmıştır.
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Araştırma Modeli ve Önsavlar
Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla derlenmiştir. Anketin uygulanacağı grubun belirlenmesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci bilgisi sistemi kullanılarak Fen
Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümündeki öğrenciler ailelerinin ikamet adreslerinin yoğunluğuna göre, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul ve İzmir illeri belirlenmiştir. Örneklem

zσ
d
2

hacminin belirlenmesi için; n =

2

2

formülünde 0.05 anlamlılık düzeyine karşılık gelen

z=1.96, d(duyarlılık) = 0.05 ve p ve q=0.5 alındığında uygun örneklem büyüklüğü 384 birim
olarak hesaplanmıştır. Sözü edilen şehirlerde ikamet eden öğrenci ailelerinin ikamet adresleri
dikkate alınarak nihai örnekleme planı hazırlanmıştır. Anket formu, öğrencilere ailelerine
uygulanmak amacıyla kurban bayramı tatiline giderken verilmiş dönüşlerinde ise teslim
alınmıştır (6-15 Aralık 2007). Çalışmada her birine 5’er adet anket formu verilmek üzere 78
öğrenci görevlendirilmiştir. Anketlerin % 82’sinde geri dönüş sağlanmış ve araştırmada
kullanılan nihai örneklem 320 kişiden oluşmuştur. Uygulanan anket formlarının illere göre
dağılımı Tablo 1’de, örneklemin demografik özelliklere göre dağılımı ise Tablo 2’de verilmiştir. İllere göre dağıtılan anket formları illerin nüfus yoğunlukları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Tablo 1. Anket Formlarının İllere Göre Dağılımı
Anketör
sayısı
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Eskişehir
Denizli
Toplam

38
16
10
6
4
4
78

İllere göre
dağıtılan anket
form yüzdesi
0,49
0,21
0,13
0,08
0,05
0,05
1,00

Geri dönen anket
sayısı

Geri dönüş
oranı

144
70
40
28
20
18
320

0.76
0.88
0.80
0.93
1.00
0.90
0.82

Tablo 2’den ankete katılan 320 kişiden % 31 19-25 yaş grubunda, % 62’si bay,
% 52’sinin yüksek okul/üniversite mezunu ve % 57’sininde evli olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Örneklemin Demografik Özellikleri
Değişkenler
Yaş
19-25
26-32
33-39
40-46
47-53
54+
Cinsiyet
Bay
Bayan
Eğitim Durumu
İlköğretim
Ortaöğretim
Yüksek okul/Üniv.
Lisans Üstü
Medeni Durum
Evli
Bekar
Diğer

22

Frekans

Yüzde

99
66
37
46
55
17

0.31
0.21
0.12
0.14
0.17
0.05

197
123

0.62
0.38

42
99
167
12

0.13
0.31
0.52
0.04

181
134
5

0.57
0.42
0.02
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Çalışmada banka müşterilerinin bankanın kredi kartı hizmetlerine ilişkin tutum, niyet
ve davranışlarını belirlemek amacıyla, Yılmaz vd. (2007) çalışmasından yararlanılarak 30
maddeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin tamamı 5’li likert
ölçeğine göre ölçeklenmiştir (1 Kesinlikle Katılmıyorum‘ dan; 5 Kesinlikle Katılıyorum).
Araştırmada önerilen kuramsal modelin oluşturulabilmesi için ilgili faktörler ile ilişkili
olan 17 madde analize dahil edilmiştir ve bu maddeler faktörler itibariyle Tablo ‚4‘de
verilmiştir.
Araştırmada, kredi kartı kullanmama niyetine ilişkin olarak önerilen kuramsal model
aşağıda verilen Şekil 1’ de tanımlanmıştır. Gizli değişkenler kullanılarak, Kredi Kartı Aidatına
İlişkin Algılanılan Tutum (KAT), Kredi Kartı Kullanmaya İlişkin Olumlu Tutum (KOT), Kredi
Kartı Kullanmaya İlişkin Negatif Tutum (KNT), Bankaya İlişkin Algılanılan Olumlu Tutumu
(BT), Memnuniyet (M) ve Kredi Kartı Kullanmama Niyeti (KGD) arasındaki nedensel ilişkiler
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedensel ilişkilerin açıklanmasında öncelikle bireylerin ödeme
yükümlülüğünde olduğu kredi kartı aidatının bireylerin kredi kartına ilişkin olumlu ve olumsuz
tutumları açıklayacağı varsayılmıştır. Kredi kartına ilişkin olumlu ve olumsuz tutum değişkenleri aracı değişken olarak bankaya ilişkin tutumu, bankaya dair sahip olunan tutumun
memnuniyeti ve son olarak memnuniyetin ise kredi kartı kullanmama niyetini açıklayacağı
kabul edilmiştir. Bu gizli değişkenler arasındaki ilişkiler ve ilgili hipotezler Şekil 1’ de ve
araştırma hipotezleri Tablo 3’ de gösterilmektedir.
Şekil 1. Araştırma Modeli
H(7) KOT
H(3) +

H(1) +
KAT

BT
H(2) -

H(5) +

M

H(6) -

KGD

H(4)KNT

Tablo 3. Araştırma Modeli İçin Hipotezler
Hipotezler
H1: Kredi kartı aidatına ilişkin algılanılan olumlu tutum arttıkça
kredi kartı kullanmaya ilişkin olumlu tutum artar. (KAT Æ KOT)
H2: Kredi kartı aidatına ilişkin algılanılan olumlu tutum azaldıkça
kredi kartı kullanmaya ilişkin olumsuz tutum artar. (KAT Æ KNT)
H3: Kredi kartı kullanmaya ilişkin olumlu tutum arttıkça bankaya
ilişkin algılanılan olumlu tutum artar. (KOT Æ BT)
H4: Kredi kartı kullanmaya ilişkin olumsuz tutum arttıkça
bankaya ilişkin algılanılan olumlu tutum azalır. (KNT Æ BT)
H5: Bankaya ilişkin algılanılan olumlu tutum memnuniyet
üzerinde pozitif etkiye sahiptir. (BTÆ M)
H6: Memnuniyet ile kredi kartı kullanmama niyeti arasında
negatif ilişki vardır. (MÆKGD)
H7: Kredi kartı aidatına ilişkin algılanılan olumlu tutum arttıkça
kredi kartı kullanmama niyeti azalır. (KAT Æ KGD)

Sonuç
Doğrulandı
Doğrulanamadı
Doğrulandı
Doğrulanamadı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
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3. Bulgular
LISREL 8.72 yazılımı ile yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 4’ de
sunulmuştur. Bağımsız gizli değişken KAT, aracı bağımlı gizli değişkenler KOT, KNT ve BT,
bağımlı gizli değişken M ve KGD’ yi açıklayan tüm maddelerin bu gizli değişkenler üzerindeki
etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Tablo 4. Araştırma Modeli İçin YEM Sonuçları
Faktörler / Maddeler
Faktör KAT
KAT 1. Kredi kartının yıllık sağladığı fayda
düşünüldüğünde yıllık ödenen kart ücreti önemsizdir.
KAT 2. Kredi kartına ödenen yıllık ücret düşünüldüğünde
kredi kartlarından sağlanan fayda yeterlidir.
Faktör KOT
KOT 1. Kredi kartları alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlar.
KOT 2. Kredi kartı kullanmak akıllıca bir davranıştır.
KOT 3. Kontrollü bir şekilde kredi kartı kullanmak bir zarar
getirmez.
KOT 4. Bilinçli tüketiciler için kredi kartı kullanmak
avantajlıdır.
Faktör KNT
KNT 1. Kredi kartı ihtiyaçtan fazla harcama yaptırır.
KNT 2. Kredi kartları tasarruf yapmayı engeller.
Faktör BT
BT 1. Kredi kartlarının çalınması durumunda tüketiciler
mağdur edilmez.
BT 2. Kredi kartı işlemlerinde tüketicilere dürüst davranılır.
BT 3. Kredi kartı hizmetleri (faiz hesabı, ödeme günü, vb.)
hatasız yapılır.
Faktör M
M 1. Kullandığım kredi kartından tamamıyla memnunum.
M 2. Kullandığım kredi kartını çevremdeki insanlara tavsiye
ederim.
M 3. Kredi kartımın ismini çevremdekilere söylemekten
gurur duyarım.
Faktör KGD
GD 1. Yakın gelecekte kredi kartı kullanmama kararı
alabilirim.
GD 2. Kredi kartı kullanımı sıklığımı azaltacağım.
GD 3. Kredi kartımı iptal ettirmeyi düşünüyorum.
KAT Æ KOT
KAT Æ KNT
KOT Æ BT
KNT Æ BT
BT Æ M
M Æ K GD
KAT Æ KGD
1

t-değerleri *p < .05 ; **p < .01; ***p < .001 düzeyinde anlamlıdır.
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Standart
Yükler

t-değeri1

Yapı
Güvenirliği
0.95

0.90

10.58***

0.80

0.56

8.12**

0.31

R

2

0.93
0.61
0.60

8.30**

0.37
0.36

0.73

9.47**

0.54

0.70

9.24**

0.49
0.78

0.73
0.62

0.53
0.38

2.34*
0.91

0.25

0.06

0.39

3.39*

0.15

0.43

3.51*

0.19
0.70

0.80

0.64

0.76

12.72***

0.57

0.64

10.78***

0.41
0.83

0.76

0.58

0.56
0.81

8.93*
11.14*

0.51
-0.12
0.73
-0.17
0.92
-0.54
-0.16

6.12**
-1.57
3.56*
-1.80
3.73*
-6.91**
-2.31*

0.32
0.66
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Tablo 4’de yer alan tutum ifadeleri ayrı ayrı incelendiğinde kredi aidatına ilişkin olumlu
tutum ifadelerinden KAT1’in en yüksek değerde olduğu görülmektedir (0.90). Bu durum kredi
kartının sağladığı faydalar ile karşılaştırıldığında bireylerin kredi kartı aidatını çok fazla
önemsemediklerini göstermektedir. KOT’da ise KOT3 en büyük yapısal yüke sahiptir (0.73).
Bireylerin kredi kartı harcamalarında kontrollü bir davranış sergilemeleri, kredi kartına ilişkin
olumlu tutum geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kredi kartı
kullanımına ilişkin negatif tutumu açıklayan en önemli unsurun, kredi kartlarının gereğinden
fazla harcamaya neden olduğu yönündeki tutumları olduğu istatistiksel olarak saptanmıştır.
Bankaya ilişkin olumlu tutumu açıklayan en önemli maddenin ise kredi kartı hizmetlerinin
hatasız yapılmasına ilişkin tutum olduğu belirlenmiştir (0.43). Gelecekte kredi kartı kullanmama niyetini açıklayan niyet maddeleri incelendiğinde ise genel olarak kredi kartını iptal
ettirme düşüncesinin belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır (0.81).
Model uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan birbirinden farklı uyumluluk indeksleri ve bu indekslerin sahip olduğu istatistiksel fonksiyonlar bulunmaktadır. Önerilen
indeksler arasında en çok kullanılanları benzerlik oranı ki-kare istatistiği ( χ 2 ), RMSEA
(Ortalama hata karakök yaklaşımı -Root-mean-square error approximation), GFI (Uyum iyiliği
indeksi -Goodness-of-fit index) ve AGFI (Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi -Adjusted Goodnessof-fit index ) dir (Joreskog ve Sörbom, 2001).
RMSEA, 0,05’e eşit veya daha küçük değer mükemmel bir uyumu, 0,08 ile 0.10 arasındaki altındaki değerler kabul edilebilir bir uyumu, 0,10’dan daha büyük değer ise kötü
uyumu ifade etmektedir (Hayduk, 1987:165-167).
Göreli varyans ve kovaryans miktarının bir göstergesi olan GFI, 0 ve 1 arasında değer alıp, bu değerin 1’e yakınlığı modelin uygunluğunun daha iyi olduğu gösterir (Hair vd.,
1995: 682-688).
Diğer uygunluk ölçüleri, PNFI (Normlandırılmış basitlik uyum indeksi- Parsimony
Normed Fit Index), PGFI (Basitlik uyum indeksi-Parsomany Goondness of Fit Index), CFI
(Karşılaştırmalı uyum indeksi- Comparative Fit Index), IFI (Fazlalık uyum indeksi-Incremental
Fit Index), RFI (Göreli uyum indeksi-Relative Fit Index), NFI (Normlandırılmış uyum indeksiThe Normed Fit Index) olup, bu ölçütler 0 ile 1 aralığında değişen değerler almaktadır.
LISREL kullanan araştırmacılar yayınlarında genellikle ki-kare değeri yanında sıklıkla GFI,
AGFI, RMSEA, CFI ve NNFI ölçütlerini kullanmaktadır. Modelin uygunluğu başka bir ifade
ile y ve x değişkenlerinin gizli yapılarını ölçme performansı, y ve x değişkenleri için hesaplanan çoklu korelasyon katsayılarının (belirlilik katsayısı) incelenmesiyle belirlenebilir. Bu
katsayılar 0 ve 1 arasında değerler alırlar. Sözü edilen katsayının 1’e yakın olması değişkenin gizil yapıyı daha iyi açıkladığı anlamını taşır. Yapıların her biri, aşağıdaki gibi ayrı ayrı da
değerlendirilebilir: (1) Path katsayıları için yüklerin her biri ile ilişkili olan t değerleri 2’den
daha büyük ise parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve değişkenlerin istatistiksel
olarak belirlenen yapılar ile ilişkili olduğu söylenir. Böylece değişkenler ve yapılar arasındaki
ilişkiler doğrulanır. (2) Gizli yapılar arasındaki korelasyon incelenir. (3) Standart hatalar,
parametrelerin değerlerinin doğru bir şekilde nasıl tahmin edildiğini gösterir. Standart hata ne
kadar küçükse tahminler de o derece isabetlidir (Sözü edilen ölçütlerin formülleri ve ayrıntıları
için bakınız; Byrne, 1998; Cheng, 2001; Cudeck vd., 2000; Hair vd., 1995; Joreskog ve
Sörbom, 2001; Tabanick ve Fidell, 1996).
LISREL 8.72 ile hesaplanan uyum iyiliği istatistikleri Tablo 3’ de gösterilmiştir. Tablo
3’ de yer almayan uyum ölçütlerinden biri araştırma örnekleminin yeterliliğinin değerlendirildiği “kritik N” (Critical N-CN) değeridir. YEM’ de 200 ve daha üstü bir değer kritik N istatistiği
açısından yeterli model uygunluğu göstergesi olarak kabul edilmektedir (Bollen, 1989). CN,
model uygunluğunun ötesinde örneklem sayısının yeterliliğini değerlendirilmekte kullanılmaktadır (Jöreskog and Sörbom, 1996). Araştırma Modeli için kritik N değeri 186.17 olarak
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hesaplanmıştır. Bu değer araştırmada kullanılan 320 birimlik örneklemin yeterli olduğunu
göstermektedir. Diğer uyum ölçütleri değerlendirildiğinde araştırma modelinin istatistiksel
olarak anlamlı olduğuna karar verilmiştir. YEM ile elde edilen sonuçlar toplu bir biçimde Şekil
2’ de verilmiştir.
Tablo 3. Araştırma Modeli İçin Uyum Ölçütleri
Uyum Ölçüsü
Değeri
Uyum
χ2
267.05
χ 2 / ( sd =112)
2.38
İyi Uyum
Kabul
RMSEA
0.066
Edilebilir
Kabul
SRMR
0.074
Edilebilir
Kabul
NFI
0.91
Edilebilir
Kabul
NNFI
0.94
Edilebilir
Kabul
CFI
0.95
Edilebilir
Kabul
GFI
0.91
Edilebilir
Kabul
AGFI
0.89
Edilebilir
Şekil 2. Araştırma Modeline İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli

Kuramsal modelde yer alan bağımlı ve bağımsız gizli değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler incelendiğinde öncelikle, KAT ile KOT arasındaki katsayı 0.51 olarak bulunmuştur.
26

Bankacılar Dergisi

Bu değer kredi kartı aidatına ilişkin olumlu tutum artıkça kredi kartı kullanımına ilişkin olumlu
tutumun da artacağını göstermektedir. KAT’ daki bir puanlık artış KOT’ ta 0.51 puanlık artışa
neden olacaktır. Bu ilişkinin ifade edildiği H1 hipotezi istatistiksel olarak doğrulanmıştır.
İfade edilen ilişki için belirlilik katsayısı ( R 2 ) 0.26 olarak hesaplanmıştır. Belirlilik katsayısı,
bağımlı değişkende bağımsız değişkenle açıklanan değişimin ölçüsü göstermektedir. KOT’
un % 26’ sı KAT tarafından açıklanmaktadır. KAT ile KNT arasındaki katsayı -0.12 olarak
bulunmuştur. Bu iki gizli değişken için formüle edilen H2 hipotezi istatistiksel olarak doğrulanamamıştır.
KOT ve KNT aracı gizli değişkenlerinin BT üzerindeki etkileri istatistiksel olarak incelendiğinde bu iki aracı değişkenin BT’nin % 58’ini açıkladığı belirlenmiştir. Kredi kartı
kullanımına ilişkin olumlu tutum ile bankaya ilişkin algılanan olumlu tutum gizli değişkenleri
arasındaki katsayı 0.73 olarak bulunmuştur. Bu değer KOT artıkça bankaya ilişkin algılanan
olumlu tutumunda artacağını göstermektedir. KOT’daki bir puanlık artış BT’ de 0.73 puanlık
artışa veya bunun tam tersi KOT’daki azalış BT’ deki azalışa neden olacaktır. Bu ilişkinin
ifade edildiği H3 hipotezi istatistiksel olarak doğrulanmıştır. KNT ile BT arasındaki negatif
yönlü ilişki (-0.17) istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığından dolayı H4 hipotezi reddedilmişidir.
Bireylerin bankaya ilişkin algıladıkları olumlu tutumlarının bankadan olan memnuniyeti
güçlü bir şekilde açıkladığı analizler sonucunda belirlenmiştir ( R 2 = 0.85 ) . Buna göre,
memnuniyet ve bankaya ilişkin olumlu tutum arasında güçlü bir ilişkinin olduğu ve memnuniyetteki değişmelerin % 85’lik bölümünün BT’ce açıklanabildiği sonucuna ulaşılmaktadır. BT
ile M arasındaki yapısal katsayı 0.92 olarak bulunmuştur. Bu katsayı BT’ de meydana gelen
bir birimlik değişimin M’de 0.92 birimlik bir değişime neden olacağını göstermektedir.
Bireylerin bankaya ilişkin olumlu tutumları artıkça memnuniyetin de aynı şiddette artacağı
söylenebilir. Bu iki gizli değişken arasındaki ilişkinin ifade edildiği H5 hipotezi istatistiksel
olarak doğrulanmıştır.
Bireylerin bankaların kredi kartı hizmetlerine ilişkin algıladıkları tutumlarıyla, kredi kartı
kullanmama niyeti arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir. Bu iki gizli değişken
arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayının değeri -0.54’ tür. Memnuniyette meydana gelecek bir
puanlık artış KGD 0.54 puanlık azalışa neden olacaktır. Bireylerin bankaya ilişkin olumlu
tutumları artıkça kredi kartı kullanmamaya ilişkin niyetlerinin istatistiksel olarak azalacağı,
bankaya ilişkin olumlu tutumdaki azalışın ise kredi kartı kullanmamaya ilişkin davranışı
artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.
Kredi kartı aidatına ilişkin algılanan tutum ile kredi kartı kullanmama niyeti arasındaki
ilişkinin ifade edildiği H7 hipotezi istatistiksel olarak kabul edilmiştir. Bu iki gizli değişken
arasındaki ilişki ele alındığında, KAT bağımsız gizli değişkeninde meydana gelecek bir
puanlık artış KGD bağımlı gizli değişkeninde 0.16 puanlık bir azalışa neden olacağı görülmektedir.
4. Sonuç
Tüketiciler açısından bakıldığında kredi kartları yaşamı kolaylaştıran enstrümanlar
olmakla birlikte, yüksek faiz oranı uygulaması, gereksiz harcamalara neden olması, her yıl
alınan kredi aidatı ücreti ve benzeri unsurlardan dolayı toplumsal algıda olumsuz bir
bankacılık hizmeti olarak görülmektedir. Özellikle kredi kartı aidatlarına ilişkin oluşturulan
kamuoyu olumsuz tutumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna rağmen, bir ödeme
ve kredi aracı olarak kredi kartlarının kullanımı son 10 yılda büyük gelişme göstermiştir.
Pazardaki kredi kartı sayısı Ekim 2008 itibariyle 43 milyona yaklaşmıştır. Aynı dönemde POS
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sayısı da 1.621.257’ye ulaşmıştır. Kredi kartı işlemlerinin toplam hacmi 153 milyar TL’ye
yaklaşmıştır.(http://www.tbb.org.tr/turkce/yayin/263.pdf)
Yukarıda verilen rakamlar dikkate alındığında bankacılık sektörü için kredi kartlarının
önemli bir enstrüman olduğu ve bireylerin yoğun bir biçimde gündelik yaşamlarında kredi
kartı kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında kredi kartı yıllık aidatının kredi kartı
kullanımı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada, bireyler
açısından kredi aidatına ilişkin var olan olumsuz toplumsal algıya rağmen gerçek hayatta
kredi kartının sağladığı faydaların söz konusu olumsuz algının önüne geçtiği saptanmıştır. Bu
saptamanın, esasen iktisadi anlamdaki fayda-maliyet ilişkisi açısından değerlendirildiğinde;
gelir seviyesinin düşük olduğu birçok birey tarafından kredi kartının bir ödeme aracından
ziyade borçlanma aracı olarak kullanılmasının zorunlu olarak fayda boyutunu, buna karşılık
aidat vb. unsurların da yine zorunlu olarak maliyet boyutunu ifade ettiği düşünülmektedir.
Kredi kartlarının bir borçlanma aracı olarak kullanılması, ekonomik durumun önemli
bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek olup, burada önemli olan husus, bankaların kredi
kartları aracılığıyla müşterilerinden tahsil ettikleri yıllık kullanım aidatlarının bankacılık
sisteminde müşterilere daha iyi ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla toplandığı bilincinin
kazandırılmasının gerekliliğidir.
Bankaya ilişkin olarak algılanan olumlu tutum, memnuniyet ve kredi kartı kullanmama
niyeti arasında da bir ilişkinin bulunduğu model sonuçlarından görülebilmektedir. Bu
çerçevede memnuniyetin artması kredi kartı kullanımının da artmasına olanak sağlayacaktır.
Ayrıca, düşük gelir seviyesine paralel olarak özellikle taksitli alışveriş olanağı sağlaması
nedeniyle birçok birey tarafından kredi kartı zorunlu olarak kullanıldığından, bankalar
açısından bu pazarda farklılık yaratabilmek ve böylelikle pazar payını artırabilmek için
müşteri memnuniyetine yeterli özenin ve dikkatin gösterilmesinin yerinde bir yaklaşım olacağı
düşünülmektedir.
Sonuç olarak, memnuniyet ve bu kapsamda değerlendirilen kredi kartı aidatına ilişkin
algılanan tutumun, kredi kartı kullanımını artış ya da azalış yönünde belirgin bir şekilde
etkilediği görülmektedir. Bankalar için bir prestij ve gelir kaynağı olan kredi kartındaki pazar
payının arttırılması, kredi kartı kullanıcılarının memnuniyet ana başlığı altında yer alan farklı
beklentilerinin karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Yaklaşık 153 milyar TL’lik pazardan
hedeflenen payın alınabilmesi için bankaların kredi kartı pazarına yönelik hedeflerinin
oluşturulması ve stratejilerinin uygulanmasında, bu beklentilere önem verilmesi gerekmektedir.
Dipnotlar
1

Negatif nitelikli kart kavramı, bankalardan kullanılmış olup da vadesinde ödenmeyen bireysel
krediler ile yine vadesinde ödenmeyen kredi kartı borçları anlamında kullanılmıştır.
2
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Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık
Yrd. Doç. Dr. K. Batu Tunay *
1. Giriş
Son yirmi yıldır artan teknoloji düzeyinin de etkisiyle giderek güçlenen ekonomik ve
politik küreselleşme olgusu çerçevesinde ulusal ve uluslararası banka sistemlerinde bir
yoğunlaşma süreci yaşanmaktadır. Artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için
bankaların birleşme ve devralmalarla ölçeklerini büyüttükleri ve böylece ölçek ekonomilerinin
bilinen avantajlarını da kullanarak varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmeye çalıştıkları
gözlenmektedir. Bununla birlikte, döviz, borsa ve banka krizlerine dayalı finansal kırılganlıklar
da artmış, etkileri ve etki alanları büyümüştür. Küreselleşme düzeyindeki inanılmaz artış, bir
ülkenin finans ya da bankacılık sisteminde meydana gelen bir krizin hızla diğer ülkelere
yayılması bağlamında bir bulaşıcılığın doğmasına da zemin hazırlamıştır. Bankaların
ölçeklerindeki büyüme onları sistemik risk açısından potansiyel bir tehdide dönüştürmektedir.
Herhangi bir ülkedeki büyük ölçekli bir bankanın başarısızlığı hızla o ülkedeki diğer bankaları
etkisi altına almakta ve çok kısa bir sürede dünyanın diğer ülkelerindeki banka sistemleri de
bundan az veya çok etkilenmektedir. Yani güçlü bir şekilde bağlantılı ulusal ve uluslararası
boyutları olan sistemik kriz riski olgusu gelişmiştir. Başarısız bankanın ölçeği büyüdükçe,
faaliyet alanı geliştikçe ve merkezinin bulunduğu ülkenin ekonomik ve siyasi etkinliği arttıkça
sistemik risk de o ölçüde büyümektedir. Diğer taraftan, günümüzde bankalar, finans ve
banka mevzuatlarındaki sınırlamaların azalmasıyla hemen her tür finansal ürünü ve hizmeti
sunan süpermarketlere dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda yatırım bankacılığı, sigortacılık,
tüketici finansmanı v.b. hizmetler tek bir çatı altında sunulmaktadır. Ancak bu geniş ürün ve
hizmet yelpazesi, banka piyasasında baş gösteren krizlerin hızla para ve sermaye
piyasalarının diğer alanlarına yayılmasına da yol açmaktadır. Elbette bunun tersi de söz
konusudur.
Bu açıklamalar ışığında, rekabet düzeyi ile finansal kırılganlıklar, özellikle de banka
kırılganlıkları arasındaki ilişki önemli bir araştırma konusu olarak önem kazanmaktadır. Hele
bir de son dönemde başta ABD olmak üzere dünya finans ve banka piyasalarının içine girmiş
olduğu türbülans düşünülecek olursa konunun önemi bir kez daha artmaktadır. Uluslararası
bankacılık yazınında rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişkiyi teorik ve ampirik olarak araştıran
çok sayıda çalışma vardır. Rekabet ve kırılganlık arasında güçlü bir ilişki olduğu konusunda
bilim adamları arasında bir fikir birliği olmasına karşın ilişkinin yönü konusunda çok ciddi fikir
ayrılıkları söz konusudur.
Bu bağlamda üç farklı görüş öne çıkmaktadır. Bir grup bilim adamı banka
sektöründeki yoğunlaşmanın kırılganlık ihtimalini azalttığını, çünkü rekabet düzeyinin
azaldığını ve buna bağlı olarak karlılıktaki artışın bankaların risk alma eğilimini düşürdüğünü
ileri sürmektedir. Ayrıca aynı bilim adamları, az sayıda büyük bankadan oluşan bir sektörün
otoritelerce daha etkin bir şekilde denetleneceğini böylece kriz riskinin daha da düşeceğini
savunmaktadır. Karşı görüşteki bilim adamları ise, serbest rekabeti savunurlar ve bu
çerçevede yoğunlaşmanın banka sisteminin kırılganlığını arttıracağını ileri sürerler. Onlara
göre; eksik rekabet koşullarında faaliyet gösteren dev ölçekli bankalar kredi verme
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konusunda daha ihtiyatsız olacak, faaliyet zararı riskleri artacaktır. Diğer taraftan,
“batmayacak kadar büyük” olduklarından ve elbette bunun farkında olduklarından daha
pervasız davranacaklar, gerekirse otoritelerin zararlarını karşılayarak kendilerini ayakta
tutacağına güveneceklerdir. Böylece rekabetin azalması, kamu eliyle etkinsizlikler doğuracak
ve kırılganlığı arttıracaktır. Yani rekabetle banka kırılganlığı negatif bir ilişki içindedir. Üçüncü
görüş ise, rekabetle banka kırılganlığı arasındaki ilişkinin yönünün ekonomik yapı ve ilişkilere
göre farklılaşabileceği, bu anlamda her yerde ve her zaman geçerli yargılara varılamayacağı
üzerinedir. Bu görüşü savunan bilim adamları, yaptıkları ampirik araştırmalarda çelişkili
sonuçlara ulaşmışlardır. Dolayısıyla, onların diğer iki uç görüşün arasında yer aldıkları
söylenebilir.
Bu çalışmada, yukarıda değinilen üç alternatif görüş incelenmiş ve bunlardan
hareketle Türk Bankacılık Sektöründe rekabet ile kırılganlık arasındaki ilişkiyi açıklayan bir
model geliştirilmiştir. Bu modelde, rekabetin düzeyini yansıtan değişkenlere ek olarak, banka
sisteminin etkilerini ve makro ekonomik etkileri yansıtan değişkenlere de yer verilmiştir.
Ayrıca yabancı bankaların son dönemde sistemde artan ağırlıkları göz önünde tutularak,
bunların kırılganlık üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. Söz konusu model, ilgili yazında
yaygın olarak kullanılan doğrusal panel veri ve panel logit teknikleriyle sınanmış, elde edilen
bulgular analiz edilmiştir. Çalışmada, giriş ve sonuç bölümleri haricinde dört ana bölüm
bulunmaktadır. Teorik açıklamaların yapıldığı ilk bölümde rekabet ve kırılganlık konusunda
çalışan bilim adamlarının temel anlaşmazlıkları ve alternatif görüşleri değerlendirilmekte,
spesifik olarak da banka aktif ve pasiflerinden kaynaklanan risklerin etkileri incelenmektedir.
Bir sonraki bölümde, rekabet ve kırılganlık daha önce denenmiş önemli modeller ışığında
modellenmektedir. Daha sonraki bölüm, kullanılan ekonometrik analiz yöntemlerinin
açıklanmasına ayrılmıştır. Bu bağlamda, önce panel veri ardından da panel logit modelleri
ele alınmaktadır. Son olarak, Türkiye verileriyle kurulan modellerin tahmini yapılmakta ve
elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
2. Teorik Çerçeve
Hem küresel hem de ulusal boyutta bankaların yoğunlaşma eğiliminin güç
kazanması, finansal istikrar üzerinde yoğunlaşmanın etkisi konusundaki tartışmaları
arttırmıştır. Bu bağlamda, rekabet ve kırılganlık olguları arasındaki etkileşim de önem
kazanmıştır. Fakat yoğunlaşma, rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişkiler akademik
çevrelerde ve uygulamacılar arasında fikir birliği sağlanamayan konulardır. Konunun tüm
yönleriyle kavranabilmesi için temel tartışma konuları ele alınmalı ve ardından spesifik
etkileşimlere değinilmelidir. Aşağıda bu bakış açısıyla rekabet ve kırılganlık arasındaki
ilişkinin bir panaroması çizilmeye çalışılacaktır.
2.1. Temel Anlaşmazlık Noktaları ve Alternatif Görüşler
Bankalar arası rekabet ve finansal kırılganlık arasındaki ilişki, karmaşık ve çok
boyutludur. Söz konusu ilişkinin doğası ve ekonomik politika üzerindeki yansımaları
konusunda akademik çevrelerde bir fikir birliği yoktur. Yazında bu konuya ilişkin çeşitli tezler
ortaya atılmıştır. Politika yapıcılar çelişkili bir şekilde hem rekabeti hem de istikrarı
istemektedir. Bu çelişkili istek, akademik alanda da üç farklı görüşün çatışmasına yol
açmıştır.
Birinci görüş, banka piyasasında rekabetin kırılganlığı arttırdığı doğrultusundadır. Bu
görüşe ilişkin ampirik bulgular çerçevesinde kırılganlık; bankalar, mudiler ve mevduat
sigortası arasındaki acenta sorunlarından ileri gelmektedir. Çünkü bankacılık sistemleri
“yoğunlaşmış” (concentrate) değildir. Keeley (1990), Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2003,
2005 ve 2006) gibi araştırmacıların savunduğu bu görüş; teorik olarak bankaların mevduat
için yaptıkları rekabetten ileri gelen riskleri bankaların risk alma davranışlarına ve yasal
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düzenlemelerdeki serbestleşme eğilimine (deregulation) dayandırmaktadır. Matutes ve Vives
(1996), Repullo (2004)ve Dam ve Zendejas-Castillo (2006) gibi araştırmacıların teorik
çalışmaları da söz konusu yaklaşımı desteklemektedir.
Yoğun bankacılık sektörlerinde, piyasa gücü artabilir ve karlılık düzeyleri yükselebilir.
Yüksek karlar, şoklara karşı bir tampon görevi göreceğinden, bankaların imtiyaz ve isim
hakkı değerlerini arttıracaktır. Diğer taraftan, banka ortakları ve yöneticilerinin risk alma
dürtüleri azalacak ve böylece sistemik bankacılık krizlerinin görülme olasılığı düşecektir.
Ayrıca, yoğunlaşma düzeyi yüksek bir bankacılık sektöründe nispeten az sayıda banka
olduğundan otoritelerin bunları izlemesi ve denetlemesi daha kolay ve etkin olacaktır (Beck,
Demirgüç-Kunt ve Levine, 2005 ve 2006). Dolayısıyla olası başarısızlıkların bulaşma riski ve
sistemik kriz olasılığı düşecektir. Allen ve Gale’e (2000) göre; ABD’de çok sayıda bankadan
meydana gelen bankacılık sektöründe yaşanan krizler incelendiğinde “yoğunlaşma istikrarı”
(concentration stability) olarak adlandırılabilecek bu görüşün haklılığı ortaya çıkacaktır.
Çünkü, az sayıda büyük bankanın baskın olduğu sektörlere oranla çok sayıda irili ufaklı
bankanın yer aldığı sektörler daha ciddi istikrarsızlıklar göstermeye eğilimlidir.
Rekabetin kırılganlığı arttırdığı yönündeki görüşün ana politik sonucu, bankacılık
sektöründeki yoğunlaşma ve yasal düzenlemelerin istikrarı arttıracağıdır. Dolayısıyla
yoğunlaşmayı teşvik eden düzenlemeler yapılmalıdır. Gerçekten de bankacılık alanında
yoğunlaşma ile rekabet arasında negatif bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar vardır
(örneğin Claessens ve Laeven, 2004; Hellman, Murdoch ve Stiglitz, 2000; Besanko ve
Thakor, 1993; Boot ve Greenbaum, 1993; Matutes ve Vives, 2000). Fakat, yasal
düzenlemelerin rekabet ve istikrar üzerindeki etkileri konusunda açık ve net bulgulara
ulaşılamamıştır.
İkinci görüş, bankacılık sektöründeki rekabetin istikrarı arttırdığı varsayımına dayanır.
İlk görüş gibi bunu da destekleyen çalışmalar vardır. Ampirik olarak, Rolnick ve Weber
(1983), Claessens ve Klingebiel (2001) gibi araştırmacıların çalışmaları bu görüşün önemli
dayanaklarıdır. Teorik olaraksa, Caminal ve Matutes (2002) ve Bossone (2001) gibi
araştırmacıların çalışmalarından bahsedilebilir. Bu görüşü destekleyen teorik çalışmalarda,
bilgi asimetrilerinin azaltılmasıyla ya da bankalararası piyasada likidite pozisyonları
arttırılarak sağlanacak rekabetin istikrarı arttıracağı savunulmaktadır.
Rekabetin istikrarı arttırdığı görüşünden hareketle geliştirilen ana politika önerisi,
finansal serbestliğin ve bu bağlamda bankacılık alanında serbestliğin sağlanmasıdır. Dowd
(1996) bu görüşü destekleyen üç ana varsayımı şöyle özetlemektedir:
•
•
•

Şayet serbest ticaret iyiyse, bankacılık alanında da serbest ticaretin uygulanması
gerekir,
Şayet serbest bankacılık fikri ilk bakışta çelişkili görülürse, bunun nedeni
serbsetleşmenin sağlanması için finansal sektöre devlet müdahalesi gibi çelişkili
şeylerin yapılmasıdır,
Ampirik kanıtlar, serbest bankacılık teorisi ile tutarlıdır.

Söz konusu varsayımlar, yasal düzenleme çabalarının dolaylı sonucu olan banka
başarısızlıklarının tazmin edilmesiyle desteklenmektedir (Benston ve Kaufman, 1996).
Üçüncü görüş, analiz edilen ilişkinin basit bir çelişkiden daha fazlasını kapsadığını
ileri sürer. Özellikle Allen ve Gale’in (2004) çeşitli modellerle rekabet ve istikrarın etkinlik
düzeylerine dair incelemeleri bu konuda önemlidir. Allen ve Gale; aracıların ve piyasaların
genel denge modelleri, acenta modelleri, uzaysal ve Schumpeteryan rekabet modelleri ile
araştırmalarını geliştirmişlerdir. Kendi modellerinin bir bölümünde, bir ters ilişki veya çelişki
tespit etmişlerdir. Onların bulguları, diğer araştırmacılarca varılan çelişkili sonuçları
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açıklayabilir. Bu bağlamda, farklı etkiler rekabeti analiz etmek için kullanılan varsayımlar,
koşullar ve verilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Üçüncü görüş, ayrıca rekabetin etkilerinin belirli ekonomik koşullara bağlı
olabileceğini de öne sürmektedir. Özellikle Boyd, De Nicolo ve Smith (2004); tekelci bir
bankacılık sisteminin enflasyon oranları belirli bir eşiğin altında olduğunda tekelci olmayan bir
sisteme oranla daha az karlı olacağını göstermiştir. Enflasyon oranları belirli bir düzeyi
aştığındaysa, tekelci bankacılık sistemi yüksek karlar sağlayacaktır. Yani nispeten yüksek
enflasyon tekelci bankaların lehinedir. Boyd ve De Nicolo (2005), bir başka çalışmalarında
bankacılıkta rekabetin etkilerinin zıt risk teşvik mekanizmalarına bağlı olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Risk teşvik mekanizmalarından birisi, rekabet arttığında daha riskli portföyleri
tercih etmekle ilişkilidir. Diğeriyse, banka piyasalarında yoğunlaşma düzeyi yüksek
olduğunda ödememe riskinin artmasıyla ilişkilidir. Boyd ve De Nicolo, bankacılıkta piyasa
gücünün karlılığı arttırdığını ve bundan ötürü banka sisteminin istikrarı üzerinde piyasa
gücünün potansiyel etkilerinin göz ardı edildiğini savunmuşlardır. Bununla birlikte onlara
göre; daha yüksek faiz oranları daha yüksek risk algılamasına neden olacaktır. Dolayısıyla
yoğunlaşma ve kırılganlık arasında pozitif bir ilişki vardır ve buna bağlı olarak da sistemik bir
kriz olasılığı güçlenir.
Benzer şekilde, Caminal ve Matutes (2002); daha az rekabetin daha az kredi
tayınlamasına, daha büyük krediler verilmesine ve başarısızlık olasılığının artmasına yol
açacağını ifade etmişlerdir. Bu araştırmacılar, “yoğunlaşma – kırılganlık” (concentration –
fragility) görüşünü savunurlar. Yoğunlaşma – kırılganlık görüşüne göre;
•
•

Yaygın bankacılık sistemlerine oranla yoğun bankacılık sistemlerinde daha az
banka vardır,
Politika yapıcılar az sayıda banka olduğunda, banka başarısızlıkları konusunda
daha ilgilidirler.

Bu varsayımlar temelinde, yoğunluk düzeyi yüksek bankacılık sistemlerinde, bankalar
otoritelerden daha büyük yardımlar almaya eğilimlidirler. Mishkin’in (1999) belirttiği gibi,
“batmayacak kadar önemli” olduklarından risk almaya daha eğilimlidirler. Dolayısıyla
bankacılık sistemi daha kırılgan hale gelir. Aslında son dönemde ABD finans sektöründe
yaşanan kriz ve bu çerçevede bazı büyük bankaların ve sigorta şirketlerinin FED ve ABD
Hazinesinin ortak operasyonlarıyla kurtarılması göz önüne alındığında, Mishkin’in haklılığı
ironik bir şekilde anlaşılmaktadır.
Çelişkili teorik tahminlere ve politik tartışmalara rağmen, banka yoğunlaşması,
rekabet ve sistemik banka krizleri arasındaki ilişki üzerine ampirik dayanaklar yeterince güçlü
değildir. Örneğin ABD için Keeley (1990), artan rekabetin büyük bankaların risk profilinde bir
yükselişe neden olduğu sonucuna varmıştır. Diğer yandan, Jayaratne ve Strahan (1998),
1980’lerde yasal düzenlemelerin gevşetilmesinin (deregulation) kredi kayıplarında azalışa
neden olduğunu; Dick (2006) ise, 1990’larda söz konusu yasal düzenlemeleri takiben daha
yüksek kredi kaybı provizyonları doğurduğunu belirlemiştir. De Nicolo, Batholomew, Zaman
ve Zephirin (2003), banka yoğunluğu ile kırılganlık arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya
koymuştur. Bu ampirik çalışmaların sonuçlarının çeliştiğine kuşku yoktur. O halde hangi
sonuca itibar edilmelidir? Maalesef bu soruya verilebilecek kesin bir yanıt henüz yoktur.
Diğer taraftan, değinilen üç farklı görüş banka faaliyetlerinde bankaların yer aldıkları
finansal çevreyi açık bir şekilde dikkate almadığından ötürü de eleştirilmektedir. Bununla
beraber, finansal aracıların karşılarına çıkan finansal risklerle ve risk paylaşım çabalarıyla
bağlantılı fırsatlar finansal sistemin özelliklerine yakından bağlıdır. Ruiz-Porras (2008),
mukayeseli finansal sistemler yoluyla bankacılıkta rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişki
incelenirse, analizlere finansal sistemin özelliklerinin dahil edilebileceğini savunmaktadır. Bu
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tür özellikler finansal rekabete; spesifik olarak da bankalar arası, piyasalar arası ve hatta
bankaların kendileriyle olan rekabetlerine bağlı olacaktır. Finansal sisteme ilişkin
değişkenlerin analizlere dahil edilmesi, sistemin özelliklerinin anlaşılmasına yardım edecektir.
Rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişkinin analizinde finansal sisteme dair değişkenler kontrol
değişkenleri olarak kurulacak modellerde mutlaka yer almalıdır. Böylece kırılganlığın ne
ölçüde sistemin genelinden kaynaklandığı da belirlenebilecektir.
2.2. Aktif ve Pasif Risklerinin Etkileri Üzerine Tartışmalar
Rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişkilerin analizde bir başka boyut da; banka
pasiflerinin ve aktiflerinin riskliliği açısından konuyu ele almaktır. Bu bağlamda da ilgili
yazında birçok çalışma yapılmıştır ve bunlara kısaca değinilmesi yerinde olacaktır.
Besanko ve Thakor (1993), artan rekabetin bankaları daha riskli portföy stratejileri
izlemeye ittiğini göstermiştir. Bankalar kendi borçlularıyla olan ilişkilerinde özel bir takım
bilgilere gereksinim duyarlar ve bu bilgileri elde etmek için ciddi harcamalar yaparlar. Ancak,
bankacılık sektörü daha rekabetçi bir hale geldikçe, bankaların kredi müşterileriyle olan
ilişkileri de daha riskli bir hal almıştır. Bankalar giderek daha riskli müşterilere kredi
kullandırarak daha fazla risk almaya başlamışlardır. Boot ve Greenbaum (1993) da,
bankaların rekabet düzeyi arttıkça maliyeti yüksek olan kredi izleme sürecini gevşettiklerini
ve kredi müşterilerini fonlamakta seçiciliklerini azalttıklarını belirlemiştir.
Mevduat rekabetinin bankaların risk alma tavırlarını nasıl etkilediği ve uygun yasal
düzenlemelerin rekabet ile aşırı risk alma arasındaki ilişkiyi nasıl göstereceği konusunda da
önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda Cordella ve Yeyati (2002); mevduat rekabeti,
bankaların risk alma davranışı ve farklı mevduat sigortası düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Bankaların kendi portföy risklerini belirledikleri bir model kullanan Cordella ve
Yeyati; sabit bir mevduat sigortası oranıyla rekabet düzeyinin artması halinde hem mevduat
faizlerinin hem de bankaların alacağı riskin artacağını ortaya koymuşlardır. Mevduat sigortası
oranları riske göre belirlendiğinde, rekabet düzeyi artsa bile mevduat faizlerinin ve banka
aktiflerinin riskliliğinin düşük kalacağını savunan bu araştırmacılar; risk temelli mevduat
sigortası uygulanmasını önermişlerdir.
Matutes ve Vives (2000); mevduat piyasasında kusurlu rekabet, bankaların risk alma
davranışları ve mevduat sigortası ilişkilerini bir model içinde incelemiştir. Bu modelde,
bankaların pasiflerinin sınırlı olduğu ve banka iflaslarının ciddi sosyal maliyetlere yol açacağı
kabul edilmektedir. Modelin ilk sonucu, banka iflaslarının yüksek maliyetleri ve rekabet
düzeyinde yaşanan artış gibi nedenlerle mevduat sigortası oranlarının aşırı yüksek
belirlenmesinin, bankaları aşırı kredi riski almaya iteceğidir. Ortaya konan bir başka sonuç
da; mevduatlar sabit bir oranda sigortalandığında, rekabetin yol açacağı iflas maliyetleri
olmaksızın ve bankalar aşırı kredi riski almaksızın bile mevduat faizlerinin yükseleceğidir.
Mevduat sınırlandırmaları ya da mevduat faizlerine tavan konulması gibi düzenlemeler,
rekabetin olumsuz etkilerini önleyebilir. Matutes ve Vives; mevduat sigorta primleri riske göre
belirlendiğinde, mevduat faizleri ve bankaların kredi risklerinin düşeceği sonucuna varmıştır.
Bununla birlikte, mevduat düzenlemeleri optimal oluncaya kadar hala her ikisi de yüksek
kalabilecektir.
Hellman, Murdock ve Stiglitz (2000) de; mevduat rekabeti, aşırı risk alma ve yasal
düzenlemeler arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Onların dinamik yapıdaki modelinde, bankalar
kendi aktif riskleri ve mevduat rekabeti arasında bir tercih yaparlar. Rekabet karları
erittiğinden, bankalar kendi yatırımlarıyla bir kumar oynamaya başlayacaklardır. Sermaye
sınırlandırmaları getirilerek, bankaların aşırı risk almaları engellenebilir. Ancak dinamik bir
yapıda, bu defa da bankalar bir Pareto etkinsizliği politikası uygulamaya başlayabilirler. Bu
bağlamda; mevduat oranlarını serbestçe belirleyebilir, mevduat tabanlarını genişleterek daha
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yüksek marjlarda bir kumar oynamak suretiyle kar etmeye çalışırlar. Mevduat faizlerine
kontrol getirilmesi, model çerçevesinde optimal sonuçlar doğuracaktır.
Perotti ve Suarez (2001), rekabetçi piyasalarda bankaların risk almasının kontrol
edilmesini ve alternatif bir düzenleme aracı olarak “imtiyaz değeri” (charter value)
yaratılmasının etkilerini analiz etmişlerdir. Bu araştırmacıların geliştirdikleri dinamik
düopolistik model, bankaların mevduat piyasasında rekabet ettiklerini ve ya sağduyulu ya da
spekülatif şekilde kredi verdiklerini esas alır. Bir banka başarısız olduğunda, otoritelerce ya
kapatılacak ya da bir başka bankayla birleştirilecektir. Dolayısıyla, ya “kurtar ve birleştir” ya
da “kapat ve sistemden çıkar” olarak özetlenebilecek iki politik seçenek arasında karar
verilecektir. Bu politikalar, istikrar ve rekabet arasındaki ters ilişkiyi göstermektedir. Rekabet
azaltılarak ve bankaların imtiyaz değerleri arttırılarak yapılacak bir kurtarma operasyonu
tekelci etkinsizlikler yaratacaktır. Optimal politika, kurtarmaların ve sistemden çıkartmaların
bir kombinasyonu olmalıdır. Bankaların kurtarılması halinde, ödeme güçlerinin korunmasına
dikkat edilmeli ve sisteme olan yükleri iyi hesaplanmalıdır. Aktif birleştirme politikası sistemde
istikrarı koruyabilir.
Rekabet, banka pasiflerinin riskliliği ve optimal yasal düzenlemeler arasındaki ilişki,
bankacılık yazınında ihmal edilmiş bir konudur. Bankaların işleyişi ve sistemik risk üzerine
yapılmış çalışmaların çoğu; bankalar arasındaki stratejik etkileşime ve banka istikrarı
üzerinde farklı piyasa yapılarının etkilerine pek az değinir. Geleneksel modellerin birçoğunda,
bankaların ya kusursuz rekabet koşulları altında ya da bir tekel piyasasında çalıştıkları
varsayılmaktadır. Her iki durumda da sistemik krizler, ya mudiler arası eşgüdüm
başarısızlığının ya da bankaların gelecekteki ödeme güçleri konusunda olumsuz bilgiler alan
mudilerin rasyonel tepkilerinin bir sonucu olarak denge durumundayken meydana gelir. Söz
konusu modeller, banka sisteminin piyasa yapısı istikrarsız olduğunda neler meydana
gelebileceğini açıklamaz. Güvenliğin ve farklı piyasa şartlarındaki alternatif yasal
düzenlemelerin etkinliğine de değinmez.
Rekabet ve banka pasiflerinin riski arasındaki ilişkiye değinen birkaç model vardır.
Diamond ve Dybvig (1983), Smith (1984) gibi araştırmacılar, paralarını çekme tarihleri
konusunda farklı olasılık dağılımları olan mudilerin bankalar arası rekabeti arttırdığını ifade
etmişlerdir. Mevduat rekabeti, yanlış seçim (adverse selection) sorunlarının şekillendirdiği bir
piyasada bankaları daha kırılgan hale getirecektir. Bu sorun, mevduat faizlerine tavanlar
getirilmesi gibi düzenlemelerle çözümlenebilecektir.
Matutes ve Vives (1996) gibi bazı araştırmacılar ise, rekabet olmaksızın da
bankaların ciddi kırılganlıklar gösterebileceğini ve böylece herhangi bir piyasa yapısında da
banka iflaslarının yaşanabileceğini savunmuştur. Bu daha önceleri Diamond (1984)
tarafından da değinilmiş bir konudur. Matutes ve Vives, bir bankanın zarar görme olasılığının
mudilerin beklentileri tarafından endojen olarak belirlendiğini göstermiştir. Bu, ölçek
ekonomilerine bağlı ve kendi kendini besleyen bir süreçtir. Çünkü mudilerin bir bankaya dair
beklentileri bir kez bozulduğunda, zamanla tüm bankaları etkisi altına alacak “sistemik bir
güven krizi” (systemic confidence crisis) doğacaktır. Dolayısıyla, mevduat piyasasındaki
rekabetin düzeyi ile bankanın başarısızlığı daima doğrudan bir ilişki içinde değildir. Matutes
ve Vives’in modelinde, sorun mevduat sigortası sisteminin işletilmesiyle çözülmektedir. Zarar
olasılığı olan bankaların mudilerinin mevduatlarını kaybetmeyeceklerini bilmesi, olası bir krizi
engelleyecektir.
Carletti, Hartmann ve Spagnolo (2002), bankacılık sektöründeki rekabet ve likidite
riski üzerinde banka birleşmelerinin daha doğrudan etkileri olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Onların modelinde, bankalar kredi için rekabet etmekte ve Diamond ile Dybvig’in (1983) ileri
sürdükleri gibi banka pasiflerini etkileyecek likidite şoklarının baş göstermesi halinde
interbank kredilerini kullanmaktadırlar. Birleşmelerin rekabet üzerindeki etkileri, banka
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piyasasında yoğunluğun nispeten artan önemine ve potansiyel maliyet düşüşlerine bağlıdır.
Bu bağlamda, olası likidite yetersizliklerinde hem interbank kaynakları hem de mevduat
kaynakları daha düşük maliyetlerle kullanılabilecektir. Çeşitli senaryoları analiz eden Carletti
ve arkadaşları, banka birleşmelerinin gerek rekabeti gerekse istikrarı arttırabileceğini, ancak
anti-tekel yasaları ve otoriteler arasında çatışma olasılığı doğuracağını ifade etmiştir.
Değinilen çalışmaların birçoğunda, rekabet ve risk alma arasında pozitif bir
bağlantının varlığı açık bir şekilde ortaya konamamıştır. Bazılarına göre, bankaların kredi
rekabeti, maliyeti yüksek bir eleme ve izleme süreci takip etmelerini gerektirir. Ancak tekel
konumundaki bir banka, rekabet içinde olmadığından kredilendirme sürecinde etkin bir eleme
ve izleme yapmayacaktır. Dolayısıyla, ancak tekelci ya da eksik rekabet şartlarındaki
bankalar daha fazla risk alacaklardır. Bazılarıysa, rekabetin kredilerin elenmesi ve izlenmesi
gevşettiğini böylece geri ödenmeme olasılığının arttığını ileri sürerler. Yani rekabet risk alma
davranışını teşvik etmektedir.
Rekabet ve istikrar arasındaki ilişkinin doğrulturu konusunda da akademisyenler
arasında bir fikir birliği olduğu söylenemez. Ancak çelişkili olsa da rekabetin ve istikrarın
banka otoritelerince arzu edildiği söylenebilir. Bu bağlamda rekabetçi ve istikrarlı bankacılık
sistemleri; risk temelli mevduat sigortası uygulamalarını ve birleşmeler yoluyla olası
başarısızlıkların önlenmesini gerektirmektedir. Artan kredi rekabeti ve mevduatların yükselen
maliyeti likit aktiflerin bilançolardaki payının azalmasına yol açtığından, olası likidite şoklarına
karşı interbank piyasalarının kullanımını arttırmıştır. Yanlış tasarlanan politikalar, rekabet ve
istikrar arasındaki ters ilişkiyi güçlendirmektedir. Riske duyarsız mevduat sigortası
uygulamaları, statik sermaye yeterliliği uygulamaları ve optimal olmayan tüm
sınırlandırmaların banka sistemine zarar verdiğini gösteren pek çok bulgu vardır. Bunların
yerine risk temelli mevduat sigortası uygulamaları, riske odaklı dinamik sermaye yeterliliği
anlayışı ve etkin banka birleşmeleri politikası benimsenmelidir.
3. Rekabet ve Kırılganlık İlişkisinin Modellenmesi
Bu alt bölümde, çalışmanın uygulama kısmında tahmini yapılacak modellerin teorik
yapıları konusunda açıklamalara yer verilecektir. Öncelikle uluslararası yazında son
dönemde yapılan çalışmalarda kullanılan model kalıpları incelenecek ve ardından Türk
bankacılık sektörü için bir model geliştirilecektir.
3.1. Uygulamalı Çalışmalarda Kullanılan Modeller
Bankacılıkta rekabet ve kırılganlık ilişkisini ele alan uygulamalı çalışmalar yeterince
fazla değildir. Bununla birlikte, son dönemde bu alanda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu
bağlamda; Ahumada ve Budnevich (2002), Yeyati ve Micco (2003), Pesola (2005), Jones ve
Krause (2006), Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2006), Pesola (2007), Ruiz-Porras (2008)
gibi araştırmacıların çalışmaları sayılabilir. Sözü edilen çalışmalarda kullanılan modeller
incelenecek olursa, Türk bankacılık sistemi için kurulacak modele dair önemli ipuçları elde
edilebilir. Dolayısıyla, aşağıda bu çalışmalar ve kullanılan modeller sırasıyla açıklanacaktır.
Ahumada ve Budnevich (2002); çalışmalarında mülkiyet esasına göre bir ayrıma
gitmiş ve bu bağlamda milli ve yabancı bankalar ile diğer finansal aracılardan oluşan üç
grubu ele almıştır. Ahumada ve Budnevich’in modelinde; ödenmemiş kredilerin toplam
kredilere oranı ve interbank piyasası faiz oranı farkı olarak iki bağımlı değişken bazında
indirgenmiş yapıda basit bir denklem kullanılmaktadır. Nispeten küçük bir finansal sektöre
sahip olan Şili’de yukarıda belirtilen bağımlı değişkenlerin davranışlarını açıklayabilecek
finansal değişkenler kullanılmış ve Ocak 1990 ile Ekim 1998 dönemi aylık verileriyle
aşağıdaki panel veri regresyonu tahmin edilmiştir:
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yit = α i + ρ yit −1 + β ′xit + ε it

L = 1,K , N ve W = 1,K , T

(1)

(1) numaralı eşitlikte; y bağımlı değişkenleri, x ise açıklayıcı değişkenler vektörünü
simgelemektedir. Modelde; sermaye (CAP), etkinlik (MEX, AOL), likidite (LIQ), kazançlar
(MOP), büyüme (LOG) ve piyasanın etkisini (ML) gösteren açıklayıcı değişkenler
kullanılmıştır. Sermaye, sermaye+rezervler / toplam aktifler oranıyla; etkinlik yönetsel
harcamalar / toplam aktifler ve verimli aktifler / maliyetli pasifler oranlarıyla, likidite likit aktifler
+ nakitler / toplam mevduat oranıyla, kazançlar operasyonel marj / toplam aktifler oranıyla,
büyüme toplam kredilerin on iki aylık logaritmik farkıyla, piyasanın etkisi ise interbank
kredileri / toplam mevduatlar oranıyla ifade edilmektedir. Ayrıca modelde; reel kredi oranı (c),
reel döviz kuru (e) ve ekonomik faaliyet endeksi (eai) de açıklayıcı değişken olarak
kullanılmaktadır. Bu değişkenlerle modelin tam ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir:

yit = α i + ρ yit −1 + β1CAPit + β 2 MEX it + β 3 AOLit
+ β 4 MOPit + β 5 LOGit + β 6 MLit + β 7 cit + β8eit + β9 eaiit + ε it

(2)

Yeyati ve Micco (2003); Latin Amerika ülkelerinin bankacılık sektörlerinde yaşanan
yoğunlaşma süreci ve yabancı bankaların sektöre girişlerinde yaşanan artışın rekabet
düzeyini ve bir bütün olarak sektörün istikrarını bozup bozmadığını incelemektedir. Yeyati ve
Micco, bankacılık sektörünün kırılganlığının rekabetten pozitif, yabancı bankaların sisteme
girişinden negatif etkilendiği sonucuna varmışlardır. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta
Rika, El Salvador, Meksika ve Peru’dan derlenen ve 1996-2002 dönemini kapsayan veriler;
panel sıradan en küçük kareler ve panel ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemleriyle
analiz edilmiştir. Yeyati ve Micco’nun kullandıkları model aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

ln FINRit = α i + ∑ ( β y ln AFRit + γ y ln PPEit + δ y ln PCEit )
y

+η ln OI it + ∑ ξ j ln BSFjit + ∑ λ j xit + vit
j

(3)

j

(3) numaralı eşitlikte; FINR toplam finansal gelirin toplam aktiflere oranını, AFR yıllık faiz
giderlerinin toplam fonlara oranını, PPE personel giderlerinin toplam aktiflere oranını, PCE
fiziksel sermaye gideri ve diğer giderlerin sabit varlıklara oranını, BSF bankaya özgü
açıklayıcı değişkenleri (özkaynaklar / toplam aktifler, krediler / toplam aktifler, likidite / toplam
aktifler, vadeli mevduatlar / toplam mevduatlar, toplam reel aktiflerin logaritması gibi risk,
maliyet ve banka hacmine ilişkin oranları), OI diğer gelirler / toplam aktifler oranını ve x
referans faiz oranı, enflasyon oranı gibi makro ekonomik değişkenleri simgelemektedir.
Pesola (2005); 1983-2002 döneminde hem dört kuzey Avrupa ülkesini hem de
Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere ve Yunanistan’ın verilerini kullanarak; bir sabitlenmiş etki
panel veri modeli çerçevesinde banka kırılganlığı üzerinde makro ekonomik değişkenlerin
olası etkilerini araştırmıştır. Pesola’nın elde ettiği bulgular şok niteliğindeki makro ekonomik
gelişmelerin bankacılık sektörünün kırılganlığını arttırdığıdır. Ayrıca kredi zararlarının
otoregresif etkileri olduğunu da belirlemiştir. Pesola’nın kullandığı modelin bağımlı değişkeni
diğer benzer modellere oranla biraz daha karmaşıktır ve aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

L
L
LT
= f x ( F−1 ∑ S j ) = b1 ⋅ −1 (Y − Y e ) + b2 ⋅ −1 (r − r e )
L
A−1
A−1

(4)

(4) numaralı eşitlikte, bağımlı değişken net kredi zararlarının (LT) kredilere (L) oranıdır.
Eşitliğin sağındaki ilk terimin negatif ikinci terimin ise pozitif değerler alması beklenmektedir.
Örneğin negatif bir net gelir şoku, gerçekleşmenin beklentilerin altında olmasına ve kredi
zararlarının artmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, b1 negatif (b1<0) olmalıdır. Benzer şekilde,
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olası faiz oranı şokları da beklentilerin gerçekleşmeleri aşmasına ve kredi zararlarının
artmasına yol açacaktır. Bu nedenle, b2 pozitif (b2<0) olmalıdır.
Açıklayıcı değişkenlerin işlerliği bakımından kırılganlık, “toplam borçsuzluk”
(aggregate indeptedness – L/A) kavramıyla ölçülmektedir. Serveti ölçmek için uygun veriler
bulunmadığından, Pesola A’nın belirlenmesinde GSYİH’yı kullanmıştır. L ise bankaların
toplam kredi stoğunu simgelemektedir. Dolayısıyla, L/A = L/GSYİH’dir. Gelir beklentilerinin
belirlenmesinde ise, GSYİH’nin büyüme oranı temel alınmıştır. Bunun beklenen gelir akışını
yansıttığı kabul edilmektedir ve gelir beklentilerinin ölçümünde OECD büyüme öngörüleri
kullanılmaktadır. Pesola’nın modelinin yapısı aşağıdaki gibidir:

LT
⎛ LT ⎞
⎛L⎞
⎛L⎞
= d1 + d 2 ⎜
⎟ + d3YS ⋅ ⎜ ⎟ + d 4 RS ⋅ ⎜ ⎟ + u
L
⎝ L ⎠ −1
⎝ A ⎠ −1
⎝ A ⎠ −1

(5)

(5) numaralı eşitlikte; YS cari büyümeden beklenen büyümenin çıkartılmasıyla (y-ye)elde
edilen “gelir sürprizi”dir (income surprise), RS reel faiz oranındaki değişimdir, L/A ise
kırılganlığı ifade eden borçsuzluk göstergesidir. d1,d2,d3 ve d4 modelin katsayılarını ve u hata
terimini simgeler.
Jones ve Krause (2006); 1983-2002 dönemi verilerini kullanarak Latin Amerika’da
yerel bankacılık sistemlerindeki kriz olasılığı üzerinde yabancı bankaların etkilerinin
belirlenmesine çalışmıştır. Bu yazarlar ayrıca, banka krizleri üzerinde genel makro ekonomik
oynaklığın tesirlerini de araştırmışlardır. Elde ettikleri bulgular, yabancı bankaların varlığının
banka sistemindeki kriz olasılığını azalttığı ve sistemin istikrarını arttırdığı yönündedir. Ancak
makro ekonomik sorunlar ve çok hızlı genişleyen kredi hacmi, banka sistemlerinin
kırılganlığını arttırmaktadır.
Jones ve Krause çalışmalarında bir panel logit modeli kullanmışlardır:

Pr( yit ) = β 0 + β1 Foreignit + β 2Creditit + β 3 zit + uit

(6)

(6) numaralı eşitlikte; y bankacılık krizi olduğunda 1 olmadığında 0 değeri alan bağımlı
değişkendir. Foreign sistemde yabancı banka varlığının ölçütü olan banka piyasasında yerel
fonlarla finansman sağlayan yabancı bankaların şube ve temsilciliklerinin faaliyetlerini
simgelemektedir. Bu bağlamda, yerel para cinsinden alacaklar ve diğer paralar cinsinden
verilen yabancı krediler değişken olarak kullanılmaktadır. Credit, banka sistemindeki
dönemsel kredi büyümesidir. z ise; kontrol değişkenleri setidir ve büyüme, enflasyon oranı,
dış ticaret, reel faiz oranı ve döviz kurunun değer kaybı gibi makro değişkenlerden meydana
gelmektedir. β’lar modelin katsayılarını ve u ise hata terimini simgelemektedir.
Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2006);bankacılık sektöründeki yoğunlaşma, rekabet
ve banka sisteminin kırılganlığı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu bağlamda; 1980-1997
döneminde 69 ülkenin verileri kullanılarak sistemik bir banka krizinin olabilirliğini (likelihood)
ele alınmıştır. Yoğunlaşmanın olduğu banka sistemlerinde, krizlerin daha az göründüğünü
belirleyen Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine; rekabetle kırılganlık arasında güçlü bir ilişkinin
varlığını da belirlemişlerdir. Kurdukları panel logit modeliyle sistemik bir bankacılık krizinin
meydana gelme olasılığını tahmin etmeye çalışmışlardır. Kullandıkları modelin yapısı
aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

⎛ M2 ⎞
Pr( yit ) = β 0 + β1Growthit + β 2TTCit + β 3 rit + β 4π it + β5 ⎜
⎟
⎝ Re s ⎠it
+ β 6 Depit + β 7 LGit − n + β y + β 9 MHI it + β10Cit + uit
p
8 it
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(7) numaralı eşitlikte; Growth reel GSYİH bazında büyümeyi, TTC dış ticaret haddinin
değişimini, r reel faiz oranını, π enflasyon oranını, M2/Res M2’nin banka rezervlerine oranını,
Dep döviz kurunun değer kaybını, LGt-n kredi büyümesinin gecikmelerini, yp kişi başına reel
milli geliri, MHI ahlaki tehlike endeksini ve C yoğunlaşmayı simgelemektedir.
Pesola (2007), 2005 yılındaki çalışmasında kullandığına benzer bir modelle kırılgan
bir bankacılık sisteminin beklenmeyen ekonomik şoklardan ciddi şekilde olumsuz
etkileneceği varsayımını test etmiştir. Bu amaçla; Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,
İspanya, İsveç, İngiltere, Norveç, Yunanistan ve İzlanda verilerini kullanarak 1983-2002
dönemini kapsayan bir havuz regresyon modeli tahmin etmiştir. Bankaların kredi zararları,
makro ekonomik şoklarla finansal kırılganlıkların bir fonksiyonu olduğu hipotezi, Pesola’nın
analizinin hareket noktasını oluşturmaktadır:

Bankaların Kredi Zararları = f (Makro Şoklar × Finansal Kırılganlık), f >0
Pesola’nın modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

LT
L−1
L
⎛ LT ⎞
= c + b1 ⎜
⋅ YS + b3 −1 ⋅ RE + u
⎟ + b2
L
Y−1
Y−1
⎝ L ⎠ −1

(8)

(8) numaralı eşitlikte, bağımlı değişken yine net kredi zararının toplam kredilere oranını; YS
cari büyümeden beklenen büyümenin çıkartılmasıyla (y-ye)elde edilen “gelir sürprizi”ni
(income surprise) ve RS reel faiz oranındaki değişimi simgelemektedir. L/Y de yine
kırılganlığın yaklaşık bir ölçütü olan borçsuzluk oranıdır. Ancak, bu modelin Pesola’nın 2005
tarihli çalışmasındaki modelden en büyük farkı, model katsayılarının alacağı işaretlerin önsel
olarak belirlenmesidir. Buna göre; c>0, b1>0, b2<0, ve b3>0 olduğu öngörülmektedir. u yine
hata terimini simgelemektedir.
Pesola’nın (2007) modelinde; borçsuzluk ve kredi zararları arasında pozitif bir
korelasyon olduğu varsayılmaktadır. Borçsuzluk oranı bir yıl gecikmeli olarak modelde
kullanıldığından, bankaların yeni kredi anlaşması yapan borçsuz müşterileri bildikleri kabul
edilmektedir.
Ruiz-Porras (2008); banka sistemlerinin istikrarının rekabetten nasıl etkilendiğini
açıklamaya çalışmıştır. Çalışması, panel veri teknikleriyle banka başarısızlıklarını saptama
yönteminin daha detaylandırılmış bir türüdür. Finansal yapı ve gelişmelerin banka sisteminin
performansı üzerinde neden olabileceği etkileri de ele almaktadır. Ruiz-Porras; banka
rekabeti ile finansal kırılganlık arasındaki ilişkinin aşağıdaki sorulara cevap bulunmasıyla
açıklanabileceğine inandığından, çalışmasında bu sorulara cevap aramaktadır:
•
•
•
•
•

Bankacılıkta rekabet ve finansal yapı ile banka rekabeti ve finansal gelişme
arasındaki ana ampirik bağlantılar nelerdir?
Banka kırılganlığı, bankacılık ve finans arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler?
Banka kırılganlığı üzerinde rekabetin bileşenlerinin spesifik ve müşterek etkileri
nelerdir?
Bahsedilen etkiler farklılaşır mı?
Elde edilen bulguların ne tür politik yansımaları olabilir?

Finansal kırılmanın rekabetle ilişkili olduğunu ancak bu ilişkiye finansal yapıyı
yansıtan göstergelerinin dahil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşan Ruiz-Porras’ın modeli
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Pr( yit ) = f ( Bit , Sit , Fit )

(9)
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(9) numaralı eşitlik bir panel logit modeldir ve modelde B bankacılık göstergeleri vektörünü, S
finansal yapı göstergeleri vektörünü, F’de finansal kalkınma göstergeleri vektörünü
simgelemektedir. Bağımlı değişken; yine banka krizlerini ifade etmektedir ve kriz olduğu yıla
1 olmadığı yıla 0 değeri verilerek oluşturulmuştur. Ruiz-Porras’ın çalışmasında; 47 ülkeden
toplanan ve 1990-1999 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Modelin açık ifadesi
aşağıdaki gibidir:
⎛ DBSA ⎞
⎛ DBGDP ⎞
Pr( yit ) = β 0 + β 1 ln BCON it + β 2 ln(1 − FBSA)it + β 3 ln( PBSA)it + β 4 ln ⎜
⎟ + β 5 ln ⎜
⎟
BLCY
⎝
⎠it
⎝ BLAY ⎠it
14444444444444444244444444444444443
Bit

⎛ SMVY ⎞
⎛ SMCY ⎞
+ β 6 ln ⎜
⎟ + β7 ⎜
⎟ + β8 ( SMVY × BOHC )it + β 9 SAit
⎝ DBPCY ⎠it
⎝ DBPCY
⎠it
1444444444444
424444444444444
3

(10)

Sit

⎛ SMVY ⎞
+ β10 ln( SMVY × TIPCY )it + β11 ln( SMCY × TIPCY )it + β12 ln ⎜
⎟ + β13 FAit + uit
BOHC ⎠it
⎝
144444444444444424444444444444443
Fit

(10) numaralı eşitlikte; ln(BCON) banka yoğunlaşmasını, ln(1-FBSA) milli bankaların
sektördeki payını, ln(PBSA) kamu bankalarının sektördeki payını, ln(DBPCY/BLCY) banka
benzeri kuruluşlara oranla bankaların faaliyetlerini, ln(DBGDP/BLAY) banka benzeri
kurumlara oranla bankaların büyüklüğünü, ln(SMVY/DBPCY) bankalara oranla hisse
piyasalarının faaliyetlerini, ln(SMCY/DBPCY) bankalara oranla hisse piyasalarının
büyüklüğünü, ln(SMVY×BOHC) bankalara oranla hisse piyasalarının etkinliğini, SA finansal
yapının ölçek endeksini, ln(SMVY×TIPCY) hisse piyasaları ve aracıların faaliyetini,
ln(SMCY×TIPCY) hisse piyasaları ve aracıların büyüklüğünü, ln(SMVY/BOHC) finansal
sektörün etkinliğini ve FA finansal kalkınma ölçek endeksini simgelemektedir. Başında ln
simgesi olan tüm değişkenler logaritmiktir.
3.2. Çalışmada Kullanılacak Modellerin Yapısı
Bir önceki alt bölümde çeşitli araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları modellerin
yapıları incelenmiştir. Dikkatli bir gözle bakıldığında bu incelemeden iki sonuç çıkar. Birincisi,
modellerin ya panel veri ya da panel logit yapısında oluşudur. Ahumada ve Budnevich
(2002), Yeyati ve Micco (2003) ile Pesola’nın (2005 ve 2007) çalışmaları panel veri; Jones ve
Krause (2006), Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2006) ve Ruiz-Porras’ın (2008) çalışmaları
ise panel logit modellemesine dayanmaktadır. İkincisi de, tüm modellerin belirli bazı
değişkenleri kapsamasıdır. Bu bağlamda; reel faiz oranları, enflasyon oranı, büyüme oranı,
döviz kurunun değişimi gibi makro ekonomik değişkenler; yoğunlaşma, sermaye gücü,
likidite, etkinlik, yabancı bankaların etkisi gibi banka sektörünün yapısını tasvir eden
değişkenler ve finansal yapıya ilişkin değişkenler sayılabilir. Hemen her modelde bu
değişkenlerin biri veya birkaçına yer verilmektedir.
Diğer taraftan, değinilen çalışmaların bazılarının banka rekabeti ve kırılganlığı
arasındaki ilişkiyi ampirik olarak araştırırken makro ekonomik değişkenlere daha çok yer
verdiğini (örneğin Pesola’nın (2005 ve 2007) ve Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2006) gibi),
bazılarınınsa banka sisteminin ve finans sistemi yapısına ilişkin değişkenleri yoğun olarak
kullandığı (Ahumada ve Budnevich (2002), Yeyati ve Micco (2003), Jones ve Krause (2006),
Ruiz-Porras (2008) gibi) gözlenmektedir.
Tüm bu değerlendirmelerden hareketle, Türk bankacılık sisteminde rekabet ve
kırılganlık ilişkisini analiz etmek için kurulacak bir modelin teknik olarak hem panel veri hem
de panel logit formlarında olması; ulusal banka sektörünün rekabet durumunu, banka
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sektörünün genel yapısını, yabancı bankaların sektördeki etkisini yansıtması, önemli makro
ekonomik değişkenleri içermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ister panel veri isterse panel
logit olsun kurulacak modelin fonksiyonel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

yit = f ( Rit , Bit , Yit , M it )

(11)
(11) numaralı eşitlikte; y banka kırılganlığını yansıtan bağımlı değişkeni, R sektördeki rekabet
düzeyini yansıtan değişkenleri, B banka sektörün yapısını yansıtan değişkenleri, Y yabancı
bankaların sektör üzerindeki etkisini yansıtan değişkenleri ve M önemli makro ekonomik ve
finansal yapı değişkenlerini simgelemektedir.

yit = f (Yogit , ÖMBit , YSBit , SYTit , K it , Lit , PETit , YBAit , YBK it , rit , π it , Bymit , Ddkit )
144
42444
3 14442444
3 14243 144
42444
3
Rit

Bit

Yit

(12)

M it

(12) numaralı eşitlikte; Yog bankacılık sektöründeki yoğunlaşmayı (Yog = en büyük üç
bankanın aktif toplamı / sektörün aktif toplamı), ÖMB özel sermayeli milli bankaların
sektördeki ağırlığını (ÖMB = özel milli bankalarının aktif toplamı / sektörün aktif toplamı),
YSB yabancı bankaların sektördeki ağırlığını (YSB = yabancı bankaların aktif toplamı /
sektörün aktif toplamı), SYT sermaye yeterliliğini (SYT = öz kaynaklar / aktif toplamı), K
karlılığı (K = net kar / öz kaynaklar), L likiditeyi (L = likit aktifler / mevduat + mevduat dışı
kaynaklar), PET banka piyasasının etkisini (PET = interbank kredileri / toplam mevduatlar),
YBA yabancı bankaların şüpheli alacaklarını, YBK yabancı bankaların açtıkları toplam
kredileri, r reel faiz oranını (interbank piyasası referans faiz oranı), π üretici fiyatlarıyla
enflasyon oranını, Bym GSMH’nın yıllık büyüme oranını, Ddk dolar kurunun yıllık değişim
oranını simgelemektedir. (12) numaralı eşitliğin bir doğrusal panel veri modeli olarak ifade
edilebilmesi için katsayılar eklenerek açık fonksiyon olarak yeniden yazılmalıdır. Aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenen (12) numaralı eşitlik tahmin edilebilir hale gelmiştir:

yit = α1 + α 2Yogit + α 3ÖMBit + α 4YSBit + α 5 SYTit
+ α 6 K it + α 7 Lit + α 8 PETit + α 9YBAit + α10YBK it

(13)

+ α11rit + α12π it + α13 Bymit + α14 Ddkit + ε it
(13) numaralı eşitlikte; y ödenmemiş kredilerin toplam kredilere oranı olarak hesaplanan
kırılganlık ölçütüdür ve eşitliğin bağımlı değişkenidir. α’lar modelin katsayılarını ve ε hata
terimini simgelemektedir. (13) numaralı eşitlik, çalışmamızın uygulama bölümünde
kullanılacak iki ana modelin de ilkini oluşturmaktadır.

Pr( yit ) = β1 + β 2Yogit + β 3ÖMBit + β 4YSBit + β 5 SYTit
+ β 6 K it + β 7 Lit + β8 PETit + β 9YBAit + β10YBK it

(14)

+ β11rit + β12π it + β13 Bymit + β14 Ddkit + vit
(14) numaralı eşitlikte; y kriz dönemlerinde 1 normal dönemlerde ise 0 değeri alan iki uçlu
bağımlı değişkeni simgelemektedir. Kırılganlığın daha doğrudan bir ifadesidir. Eşitlikte β’lar
tahmini yapılacak katsayıları ve v ise hata terimini simgelemektedir. (14) numaralı eşitlik de
uygulama bölümünde kullanılacak ikinci modeli oluşturmaktadır.
4. Kullanılan Analiz Yöntemi: Panel Veri ve Panel Logit Modeller
Bu çalışmada, 3.2. numaralı alt bölümde açıklanan modellerin doğrusal panel veri ve
doğrusal panel logit yöntemleriyle tahminleri yapılacağından, söz konusu yöntemlere ilişkin
temel açıklamalar yapılması yerinde olacaktır.
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4.1. Doğrusal Panel Veri Modelleri
Çalışmada ekonometrik analiz yöntemi olarak panel veri regresyonu (panel data
regression) kullanılacaktır. Bilindiği gibi; veriler ancak yapılarına uygun modellerle analiz
edilebilir. Finansal performans analizlerinde kullanılacak verilerin hem zaman hem de kesit
boyutuna sahip veri setleri halinde düzenlenerek modellenmesi daha başarılı sonuçlar
vermektedir. Bu tür verilerin analizinde, uygun modelleme ve tahmin yöntemi panel veri
regresyon tekniğidir ve finans yazınında yaygın olarak kullanılmaktadır. Banka kırılganlığının
modellenmesinde de bu yaklaşıma bağlı kalınacaktır. Bununla birlikte; sabit katsayı modelleri
(constant coefficients models), sabitlenmiş ya da durağan etki modelleri (fixed effect models),
tesadüfi veya rassal etki modelleri (random effect models), dinamik panel modelleri (dynamic
panel models), güçlü veya dayanıklı panel modelleri (robust panel models) ve kovaryans
yapısı modelleri (covariance structure models) gibi çeşitli panel veri regresyon teknikleri söz
konusudur. Bunlar; analiz edilecek verilerin yapısal özelliklerine, ispatlanmaya çalışılan teorik
formasyona ve daha pek çok özelliğe bakılarak farklı amaçlarla kullanılmaktadır (Yaffee,
2003). Dolayısıyla, öncelikle analizde hangi tekniğin kullanılması gerektiği sorusu
cevaplanmalıdır.
Panel veri modellerinin sıradan zaman serisi ve/veya kesit modellere göre önemli
üstünlükleri vardır. Bu modellerde gözlem sayısı kesit ve zaman serilerine göre daha fazla
olacaktır ve böylece elde edilecek parametre tahminleri daha güvenilir hale gelecektir. Ayrıca
tahmin edilen modeller daha az kısıtlayıcı varsayımlara dayanacaktır. Panel veri modelleri
diğer yöntemlere nazaran daha karmaşık davranış modellerinin kurulmasına ve test
edilmesine olanak verir. Çeşitli nedenlerle dışlanan değişkenler, zaman serisi veya kesit
verisine dayalı model tahminlerinde, sonuçlarda sapmaya yol açmaktadır. Oysa; model
dışında tutulan değişken veya değişkenlerin birimlere veya zamana göre değişmeyen
değişkenler olması durumunda, panel veri kullanımı sapmanın kontrol altına alınmasını
sağlamaktadır. Bunun büyük bir üstünlük olduğuna kuşku yoktur. Panel veri kullanmanın bir
başka üstünlüğü de; sadece birimler arası farklılıkların araştırılabildiği kesit verileriyle yapılan
tahminlerin aksine, gerek birimler gerekse bir birimin içerisinde zamana göre meydana gelen
farklılıkların birlikte incelenebilmesine olanak vermesidir. (Baltagi, 2001;3-5)
Panel veri modellerinin genel hali aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
yit = α it + β1it x1it + L + β kit xkit + uit
i = 1,..., n ve t = 1,..., Ti

(15)

Panel veri modellerinde katsayılar farklı birimler için farklı zaman dönemlerinde farklı
değerler alırlar. Dolayısıyla tahmini yapılacak katsayıların sayısı, gözlemlerin sayısını
aştığından model tahmin edilemeyecektir. Modelin tahmin edilebilmesi için yeniden
yapılandırılması gerekmektedir. Bu sorunu aşabilmek için panel veri modelleriyle yapılan
tahminlerde, hata terimlerinin özellikleri ve katsayıların değişebilirliği ile ilgili çeşitli
varsayımlara dayanan farklı modeller kullanılmaktadır. Bunların en bilinenleri; sabitlenmiş
etki modelleri ve tesadüfi etki modelleridir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007 ve Tüzüntürk, 2007).
Panel veri yöntemiyle yapılan tahminlerde birimler arasındaki farklılıklardan veya
birimler arasında ve zaman içinde meydana gelen farklıklardan kaynaklanan değişmeyi,
modele dahil etmenin yolu; bu değişmenin regresyon modelinin katsayılarının bazılarında
veya tümünde değişmeye yol açtığını varsaymaktadır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007).
Katsayıların birimlere veya birimler ile zamana göre değiştiğinin varsayıldığı modellere
“sabitlenmiş” veya “durağan etki” modelleri denmektedir. Sabitlenmiş etki modelleri, teknik
olarak eğimleri sabit olan ancak gruba göre sabitleri değişen modellerdir. Önemli geçici
etkiler gözlenmemesine rağmen, gruplar arasında önemli farkların olduğu durumlarda
uygulanan bu modellerin sabit terimleri gruba özeldir. Fakat sabit terimin bu özelliği onun
zamana göre değişeceği anlamına gelmez. Kimi durumlarda zamana göre bir değişme
gözlenebileceği gibi, kimi durumlarda da gözlenmeyebilir (Yaffee, 2003).
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Sabitlenmiş etki modellerinin uygulaması oldukça kolaydır ve teorik yapıları aşağıdaki
gibi ifade edilebilir (Naceur, 2003):
yit = α i + β ′X it + ε it
i = 1,..., n ve t = 1,..., Ti
(16)
(16) nolu eşitlikte; yit bağımlı veya açıklanan değişkeni, Xit k sayıda bağımsız veya açıklayıcı
değişkenlerden oluşan vektörü simgelemektedir. αi (i=1,2,...,n) irdelenen gruba özel olan
model sabitidir ve yukarıda da değinildiği gibi gruplar arasında farklılıklar bulunduğu
varsayımına dayanmaktadır. β' ise, açıklayıcı değişkenlerin münferit katsayılarını yansıtan
katsayılar vektörüdür.
Modelde sabitlenmiş etkilerin varlığını belirlemek için, gruba özel αi sabit terimlerinin
birbirlerine eşit olmadığına dair null hipotezi test edilmektedir. Bunu aşağıdaki gibi
gösterebiliriz:

H 0 : α1 = L = α n = α

(17)
Şayet örnekte yer alan gruplar arasındaki farklılığı belirlemek istiyorsak, alternatif
hipotezin kabulü gerekmektedir. Bu amaçla kullanılacak test istatistiği null hipotezi altında

(n − 1, ∑

n

T −n−k

i =1 i

)

serbestlik derecesi ile dağılan F testidir. Bunu aşağıdaki gibi

tanımlayabiliriz:
n

SSR0 − SSR1
F=
SSR1

∑T − n − k
i =1

i

(18)

n −1

(18) numaralı eşitlikte; SSR0 null hipotezi altında hiçbir münferit açıklayıcı değişkenin
katsayısının dikkate alınmadığı tahminden elde edilen kalıntıların karelerinin toplamını ve
SSR1 de sabitlenmiş etkiler modelinin tahmini ile elde edilen kalıntı karelerinin toplamını
simgelemektedir (Naceur, 2003).
Tesadüfi veya rassal etki modelleri ise; genel olarak tesadüfi bir sabit terim içeren
regresyon modelleri olarak tanımlanabilir (Greene, 2003:285 vd.). Bu modellerde hesaba
katılmayan açıklayıcı değişkenlerin veya hatanın elde edilmesi amacıyla, model sabitinin
hesaplamalar sonucunda rassal olarak belirleneceği varsayılmaktadır. Ancak, modelde ele
alınan gruplara has olan sabit terimin sapmasını gösteren “gruba özel hata terimi”,
modellenen değişkenin hata terimi ile ilişkisiz olmalıdır. Bu tür modellerde, tesadüfi veya
rassal etki taşıyan tek bir sabit terim yer almaktadır (Yafee, 2003). Çünkü, birimlere veya
birimlere ve zamana göre meydana gelen değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni
olarak dahil edilmektedir. Bunun temel sebebi, sabit etkili modellerde karşılaşılan serbestlik
derecesi kaybının önlenmek istenmiş olmasıdır. Tesadüfi etki modellerinde önemli olan
birime veya birime ve zamana özel katsayıların bulunması değil, birime veya birime ve
zamana özel hata bileşenlerinin bulunmasıdır. Ayrıca tesadüfi etkiler modelinde, sadece
gözlenen örnekteki kesit, birimler ve zamana göre meydana gelen farklılıkların etkisini değil,
örnek dışındaki etkileri de dikkate almaktadır(Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007).
Tesadüfi etki modellerinin genel yapısı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
yit = β ′X it + ε it
i = 1,..., n ve t = 1,..., Ti

(19)

(19) nolu eşitlikte; εit=μi+υit şeklinde gösterilebilir ve hata bileşenlerinin bozucu etkilerini
yansıtır. Açıklayıcı değişkenlere has olan etkiler tesadüfidir ve normal olarak
μ i → IIN 0,σ μ2 dağılmaktadır. Öte yandan, açıklayıcı değişkenlerin tümünü birlikte ifade

(

(

))

(

(

))

eden kalıntılar da normal olarak υ i → IIN 0,σ υ2
dağılmaktadır. Modelin tahmini,
genelleştirilmiş en küçük kareler (generalized least squares / GLS) yöntemiyle yapılır. İlk
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aşamada, σ μ2 ve σ υ2 varyanslarının yakınsak tahmininin yapılması gerekmektedir ve bunları
aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplayabiliriz (Naceur, 2003):

∑∑ (υˆ
n

σˆυ2 =

T

i =1 t =1
n

− υˆi

)

2

(20)

∑T − n − k
i =1

σˆ μ2 =

it

i

2
1 n ⎛⎜ ⎛
⎞ − 1 σˆ 2 ⎞⎟
i′
ˆ
y
X
−
β
∑ ⎜ i b i ⎟⎠ T υ ⎟
n − k i =1 ⎜⎝ ⎝
i
⎠

(21)

(20) ve (21) numaralı eşitliklerde; υ̂ it sabitlenmiş etki modelinin tahmini sonucunda bulunan
kalıntıları ve υ̂ i de ele alınan grupların münferiden her bir dönemdeki kalıntılarının
ortalamalarıdır. (21) numaralı denklemdeki ilk terim, “tahmin edicilerin ortalaması” olarak da
adlandırılan regresyon ortalamaları biriminin ( βˆbi ) tahmin edilmesiyle bulunan kalıntıları
simgelemektedir.
İkinci aşamada, aşağıdaki modelin sıradan en küçük kareler (ordinary least squares /
OLS) tahmini yapılır:

(

(

) )

yit + ⎛⎜ θˆi − 1⎞⎟ yi = β ′ X it + θ i − 1 X i + ε it + ⎛⎜ θˆi − 1⎞⎟ε i
⎝
⎠
⎝
⎠
2
2
2
Yukarıdaki eşitlikte; θˆ = σˆ / σˆ + T σˆ ’dir (i=1,…,n).
i

υ

υ

i

(22)

μ

Son aşamada, sabitlenmiş etki ve tesadüfi etki model kalıplarının karşılaştırılması için
Hausman testi yapılır. Birim veya birim ve zaman farklılıklarını temsil eden katsayıların yani
tesadüfi etki modelinin hata terimi bileşenlerinin modeldeki bağımsız değişkenlerden ilişkisiz
olduğu hipotezinin geçerliliği, Hausman tarafından önerilen test istatistiği ile araştırılmaktadır.
Daha açık bir deyişle, iki model arasında tercih yapabilmek için Hausman test istatistiği
kullanılmaktadır. Bu bağlamda, sabitlenmiş etki modelinin parametre tahmincileri ile tesadüfi
etki modelinin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup
olmadığının incelenmesi gerekmektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007).
Bu amaçla, (16) ve (22) numaralı eşitliklerin sistematik olarak farksız olduklarına
ilişkin null hipotezi test edilir. Yani, Hausman test istatistiği “tesadüfi etki tahmincisi doğrudur”
sıfır hipotezi altında k serbestlik dereceli ki kare (χ2) dağılımı göstermektedir. Gerçekleşmesi
durumunda tesadüfi etki modelinin hata terimleri bileşenlerinin bağımsız değişkenler ile
ilişkili olmadığı kararı verilebilecektir. Bu durumda sabitlenmiş etki modeli tercih edilecektir.
Hausman test istatistiği, aşağıdaki gibi hesaplanır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007 ve Naceur,
2003):

(

) ( ( ) ( )) (βˆ

′
H = βˆGLS − βˆ F Vˆ βˆ F − Vˆ βˆGLS

−1

GLS

− βˆ F

)

(23)

(23) numaralı eşitlikte, β̂ F sabitlenmiş etki modelinin ve β̂ GLS tesadüfi etki modelinin eğim
katsayılarının tahminini simgelemektedir. Vˆ (.) ise, tahmin edilen bu katsayıların varyans –
kovaryans matrislerini ilişkili olduğunu ifade etmektedir (Naceur, 2003).
Buraya dek yapılan karmaşık açıklamalar ışığında doğrusal panel veri tahmin süreci
Şekil 1’deki gibi gösterilebilir. Verilerin nasıl toplandığına göre ye sabitlenmiş etki ya da hem
sabitlenmiş etki hem de tesadüfi etki modelleri çözülür. Eğer veriler tesadüfi bir örneklemle
toplanmışsa her iki modelinde çözülmesi yerinde olacaktır. Ardından Hausman testi yapılır ve
katsayılarda önemli farklar olup olmadığı incelenir. Eğer katsayılar arasında önemli farklılıklar
tespit edilirse, sabitlenmiş etki modeli kullanılır. Katsayıların farklı olmadıkları ya da farklılığın
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az olduğu tespit edildiğinde tesadüfi etkiler modeli çözülerek bu tür etkilerin varlığı araştırılır.
Tesadüfi etkilerin varlığı belirlenirse çözülen model geçerlidir. Aksi takdirde, havuz regresyon
çözülerek analiz tamamlanır (Dougherty, 2007: 420-421).
Şekil 1. Doğrusal Panel Veri Modellerinin Tahmin Süreci
Gözlemler veri bir popülasyondan tesadüfi
bir örneklem olarak mı tanımlandı?

Hayır

Evet

Hem sabitlenmiş etkiler hem
de tesadüfi etkiler
regresyonları çözülür.

Hausmann testi yapılınca
katsayılarda önemli farklılıklar
gözlendi mi?

Evet

Sabitlenmiş etkiler modelini
kullan...

Hayır

Geçici olarak tesadüfi etkiler
modelini çözülür. Tesadüfi
etkilerin varlığını gösteren bir
iz var mı?

Evet

Hayır

Sabitlenmiş etkiler modelini
kullan...
Tesadüfi
etkiler
modelini
kullan

Havuz
regresyon
tekniğini kullan

4.2. Doğrusal Panel Logit Modelleri
Bağımlı değişkenin 1 ve 0 olarak iki uçlu olduğu ve bunu, X açıklayıcı değişkenler
vektörünün doğrusal bir fonksiyonu gibi gösteren modellerin genel adı “doğrusal olasılık
modelleri”dir. Yapısal model şu şekilde yazılabilir (Madala, 1987).
yit = α it + β ′ X it + ε it
(24)
(24) numaralı eşitlikte; y sadece 1 ve 0 değerlerini alan bağımlı değişkendir. Çalışmanın
bankacılıkta kırılganlık olduğu düşünülürse, ele alınan dönemde kriz olması halinde y=1 kriz
olmaması halindeyse y=0 değerini alacaktır. (24) numaralı eşitlikte; X açıklayıcı değişkenler
vektörünü, β′ katsayılar vektörünü simgeler. (24) numaralı eşitlik panel veri formunda
yazıldığından, gözlenemeyen grup etkisini α katsayısı ile ifade edilmektedir. ε hata terimidir
ve belirli varsayımların altında y değişkeninin 1 olma olasılığı hata teriminden hareketle
hesaplanabilmektedir. Buna göre (24) numaralı eşitliği aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz
(Madala, 1987 ve Jurajda, 2003: 31-32):

Pr( yit = 1/ X it ) = α it + β ′ X it

(25)
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Hata teriminin lojistik dağılım fonksiyonu olduğu varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak;
(24) numaralı eşitliğin koşullu beklenen değeri, yi’nin koşullu olasılığıdır ve aşağıdaki gibi
yazılabilir:

Pit = E ( yit = 1/ X it ) =

1
1+ e

(26)

− (α it + β ′ X it )

Z it = α it + β ′ X it olduğu kabul edilirse, (3) numaralı eşitlik aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:
1
Pit = E ( yit = 1/ X it ) =
(27)
1 + e − Zit
(27) numaralı eşitlik, birikimli veya lojistik dağılım fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır
(Gujarati, 1999: 554 ve Madala, 1987). P kriz olma olasılığı ise, (1-P ) de kriz olmama
it

olasılığıdır. Bundan dolayı kriz olmama olasılığını şöyle yazabiliriz:

1 − Pit =

1
1 + e Zit

it

(28)

(27) ve (28) numaralı eşitlikler, yani kriz olma ve olmama olasılığı aşağıdaki gibi
ilişkilendirilebilir:

Pit
1 + e Zit
=
= e Zit
− Zit
1 − Pit 1 + e

(29)

P /(1-P ) bir bankacılık krizi yaşanmasının bahis oranı olarak adlandırılır ve aslında
it

it

basit olarak kriz olması olasılığının olmaması olasılığına oranından ibarettir (Gujarati,
1999:555 ve Jurajda, 2003:31). (29) numaralı eşitliğin her iki tarafının logaritması alınacak
olursa şu ilginç sonuca ulaşılır:

⎛ P ⎞
Lit = ln ⎜ it ⎟ = Z it = α it + β ′ X it
⎝ 1 − Pit ⎠

(30)

(30) numaralı eşitliğin anlamı; L’nin yalnız X’e göre değil katsayı tahmini bakımından modelin
ana kütle katsayılarına göre de doğrusal olmasıdır. L’ye logit dendiğinden (7) numaralı eşitlik
türünden modellere de logit modelleri adı verilmektedir (Gujarati, 1999:555).
5. Tahmin Süreci ve Elde Edilen Bulgular
5.1. Veri Setinin Yapısı ve Özellikleri
Çalışmada, Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi web sitesinde halka açıklanan
verilerden yararlanılmıştır. Bu çerçevede; söz konusu sitede “İstatistiki Raporlar” başlığı
altında “Banka, Grup ve Sektör Bazında Mali Tablolar ve İstatistikler” alt başlığında yer alan
ve 1988 – 2007 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır.
3.2 numaralı alt bölümde açıklanan (13) ve (14) numaralı eşitliklerin panel veri ve
panel logit yöntemleriyle tahmini yapılacağından, veriler panel veri seti şeklinde
düzenlenmiştir. Çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründeki bankaların “ihtisas alanlarına
göre”, “mülkiyet esasına göre” ve “milli ya da yabancı ayrımına göre” analizi
hedeflendiğinden, bu bağlamda (13) ve (14) numaralı eşitliklerin her analiz konusu için ayrı
ayrı tahmini yapılacağından üç panel veri seti teşkil edilmiştir.
Birinci veri seti, bankaların uzmanlık alanlarına göre “ticari bankalar”, “yatırım ve
kalkınma bankaları” ve “sektör toplamı” şeklinde 3 kesitlidir ve her kesitte 20 gözlemden
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toplam 60 gözlemden meydana gelmektedir. İkinci veri seti, bankaların mülkiyet yapılarına
göre tasnif edilmiştir. Ancak içinde ticari banka ve yatırım kalkınma bankası ayrımını da
barındırmaktadır. Yani, kamusal sermayeli ticaret bankaları, kamusal sermayeli yatırım ve
kalkınma bankaları, özel sermayeli ticaret bankaları ve özel sermayeli yatırım ve kalkınma
bankaları şeklinde paneller düzenlenmiştir. Bu nedenle, dört kesitlidir ve her kesitte yine 20
gözlemden toplam 80 gözlemi kapsamaktadır. Üçüncü veri seti ise, milli ve yabancı banka
ayrımına dayanmaktadır. Dolayısıyla yine içinde ticari banka ve yatırım kalkınma bankası
ayrımını barındırmaktadır. Bu bağlamda, milli sermayeli ticaret bankaları, milli sermayeli
yatırım ve kalkınma bankaları, yabancı sermayeli ticaret bankaları ve yabancı sermayeli
yatırım ve kalkınma bankaları şeklinde paneller düzenlenmiştir.
Kullanılan veri setinin yapısal özellikleri, verilerin panel veri modellerinde kullanılacağı
göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, tanımsal istatistikler verilerin panel
yapısı göz önünde tutularak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1’deki sonuçlar incelendiğinde, hemen hemen tüm değişkenlerin kendi
ortalaması etrafında bir normal dağılım gösterdiği gözlenmektedir. Jarque-Bera test
istatistiklerinin ÖMB sayılmazsa %1 düzeyinde anlamlı olması serilerin normal dağıldığını
açıkça ortaya koymaktadır.
Tablo 1. Modellerde Kullanılan Verilerin Yapısının Analizi
Ortalama

Medyan

Maksimum Minimum

Standart
JarqueJBT
Sapma Çarpıklık Basıklık Bera Testi Anlamlılık

Y1
6.622
4.150
42.500
1.400
7.432
Y2
0.150
0.000
1.000
0.000
0.360
YOG
39.781
37.731
82.972 31.179
10.817
ÖMB
51.810
52.154
59.713 44.300
4.432
YSB
4.618
3.288
15.028
2.400
3.184
SYT
14.139
10.015
49.330
4.840
10.786
K
18.790
19.325
70.730 -96.310
35.915
L
45.189
45.485
96.890 20.330
15.738
PET 28412.870 246.927 138519.000
0.000 42800.63
YBA 2440.500 588.000 18640.000 18.000 4335.883
YBK 238253.60 37204.00 1351229.00 1047.00 371244.9
R
1.731
1.234
7.662
0.637
1.515
ENF
53.612
59.750
149.900
2.660
35.168
BYM
-1.251
0.184
19.833 -100.00
14.516
DDK
1.079
1.034
2.345
0.000
0.422

3.277
1.960
3.171
-0.051
2.414
2.334
-1.379
1.217
1.171
2.724
1.733
3.088
0.631
-5.220
0.852

14.828
4.843
13.221
1.924
7.648
7.367
5.112
5.787
3.057
10.264
5.131
12.305
3.748
37.176
5.756

457.187
46.924
361.747
2.919
112.270
102.143
30.165
34.221
13.726
206.100
41.375
311.781
5.377
3192.538
26.239

0.000
0.000
0.000
0.232
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.068
0.000
0.000

Çarpıklık (skewness) değerlerinin ÖMB, K ve Bym değişkenleri haricindeki tüm
değişkenler i için pozitif olmasına bakılarak dağılımın sağ kuyruğu olduğu söylenebilir. Ancak
ÖMB, K ve Bym değişkenlerinin çarpıklık değerleri negatif olduğundan bunların dağılımının
sol kuyruğu vardır. Diğer yandan, basıklık (kurtosis) değerleri incelendiğinde genel olarak
değişken serilerin dağılımlarının bombeli (leptokurtic) olduğu söylenebilir. Bu tespitin tek
istisnası yine ÖMB değişkenidir.
Bilindiği gibi basıklığın normal dağılım değeri üçtür ve bir serinin basıklık değeri üçü
aşarsa dağılım normale nazaran daha şişkin bir yapı gösterir. Buna karşın, basıklık değerinin
üçün altında olduğu bir serinin dağılımı daha yassı (playkurtic) bir görünümde olacaktır. Bu
bağlamda, ÖMB hariç tüm diğer değişkenlerin basıklık değerleri üçün üzerinde olduğundan
ÖMB’ye oranla bombeli bir dağılım gösterdikleri söylenebilir.
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Son olarak, standart sapma değerlerine bakılarak Y1, k, PET, YBA, YBK ve Bym
değişkenlerinin ortalamalarına göre daha yayılmış bir yapıları olduğu diğer değişkenlerinse
ortalamalarına oranla daha az yaygın bir yapıları olduğu söylenebilir.
Tüm bu ölçütler birlikte değerlendirildiğinde, 1988-2007 dönemini kapsayan yıllık
bazdaki veri setinin (13) ve (14) numaralı model kalıplarında yapılacak analizlerin yapısına
uygun olduğu ifade edilebilir. Bazı değişkenlerin basılık ve çarpıklık özellikleriyle aynı model
kalıbında kullanılacak olması panel veri modellemesinin yapısal bir özelliğidir ve analizler için
bir handikap teşkil etmeyecektir.
5.2. Bulgular ve Değerlendirme
Bir önceki alt bölümde de belirtildiği gibi; sektördeki bankaların “ihtisas alanlarına
göre”, “mülkiyet esasına göre” ve “milli ya da yabancı ayrımına göre” analiz edilmesi
amaçlanmış, bu bağlamda (13) ve (14) numaralı eşitliklerin her analiz konusu için ayrı ayrı
tahmini yapılmıştır. Tahmin sonuçları sırasıyla Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmaktadır.
Sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi için, her tabloda aynı analiz grubuna
(örneğin mülkiyet esasına göre) panel veri ve panel logit tahmin sonuçları yan yana ve ayrı
model numaralarıyla (1.1 ve 1.3 gibi) verilmiştir. Her tabloda; öncelikle (13) ve (14) numaralı
modellerin bütünsel tahmini ve bunun hemen yanına tahmin süreci içinde yapılan çeşitli
denemeler sonucunda ulaşılan ve istatistik açıdan en başarılı model sunulmuştur. Böylece,
ilk planda teorik modeldeki her değişkenin krizi ya da kırılganlığı fonksiyonel anlamda nasıl
etkilediği gözlenmeye çalışılmıştır. İkinci planda da, yapılan sınamalarda en başarılı ve
açıklayıcı olan değişkenlerin bağımlı değişkenlerle olan fonksiyonel etkileşimi incelenmek
istenmiştir.
Modelleme ve tahmin sürecinde kullanılan veriler, 4. bölümdeki açıklamalar ışığında
veri bir popülasyondan rastgele gözlenen türde değildir. Daha açık bir deyimle, veriler anket
ya da bir başka türdeki saha çalışmasının sonucunda toplanmamıştır. Bankacılık verileri,
belirli aralıklarla TBB tarafından bankalardan derlenen “belirli” ya da “tesadüfi olmayan”
nitelikte verilerdir. Dolayısıyla, gerek panel veri gerekse panel logit model tahmininde
“sabitlenmiş etki” (fixed effect) yöntemi kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Tablo 2’deki sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, gerek panel veri gerekse
panel logit modellerin uzmanlık alanları temelinde açıklama güçlerinin son derece yüksek
olduğu söylenebilir. Her iki modelde de (1.1 ve 1.3), rekabet ile kırılganlık arasındaki
fonksiyonel ilişki açısından bir paralellik vardır. Bu çerçevede, özellikle yoğunlaşma ile
kırılganlık arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiş, ancak bu ilişkinin istatistik anlamlılığının
zayıf olduğu belirlenmiştir. Özel milli bankaların sektördeki ağırlığı ile kırılganlık arasında
anlamlı ve güçlü pozitif bir ilişki olduğu da açıkça görülmektedir. Yabancı bankaların
sektördeki ağırlığı ise, kırılganlıkla negatif bir ilişki içindedir, fakat bu ilişkinin anlamlılığının
sadece panel veri yapısında yüksek olduğu gözlemlenmiştir (bkz. Model 1.1).
Diğer taraftan, yabancı bankaların ve makro değişkenlerin etkileri açısından bazı
önemli çelişkiler göze çarpmaktadır. Karlılıkla kırılganlık arasındaki negatif ve güçlü ilişki
sayılmazsa, hemen hemen tüm değişkenler bazında panel veri ve panel logit modellerin
sonuçları tutarsızdır (bkz. 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 numaralı modeller). Panel veri modeli (1.1)
bağlamında, likidite ve yabancı bankaların kredileri ile kırılganlık arasında güçlü negatif
ilişkiler tespit edilmiştir. Aynı şekilde, modelde (1.1) piyasanın etkisi ve yabancı bankaların
şüpheli alacaklarında da güçlü ama pozitif ilişkiler göstermektedir. Bununla birlikte, panel
logit model (1.3) kapsamında sözü edilen değişkenler tümüyle ters ilişkilere işaret etmektedir
ve yabancı banka kredileri sayılmazsa anlamlı oldukları da söylenemez. Logit modeller (1.3
ve 1.4) bağlamında; reel faiz oranı, enflasyon ve büyüme güçlü pozitif ilişkiler
sergilemektedir. Döviz kurundaki değişimin de kırılganlıkla güçlü ve negatif bir ilişkisi içinde
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olduğu dikkati çekmektedir. Aynı değişken panel veri model (1.1) çerçevesinde de negatif bir
ilişkiye işaret etmektedir, ama bunun istatistik anlamlılığı oldukça düşüktür.
Tablo 2. Türk Bankacılık Sektörünün Bankaların İhtisas Alanlarına Göre
Panel Veri ve Panel Logit Modellerinin Tahmin Sonuçları
yit = f (Yogit , ÖMBit , YSBit , SYTit , K it , Lit , PETit , YBAit , YBK it , rit , π it , Bymit , Ddkit )
144
42444
3 14442444
3 14243 144
42444
3
Rit

Model Türü ve
Kalıbı:
Model No:
Yog
ÖMB
R
YSB
SYT
K
B

L
PET
YBA

Y

YBK
r

π
M

Bym
Ddk
Sabit

Gözlem Sayısı:
Kesit Sayısı:
R2 :
Pseudo R2 :
F Testi :

Bit

Doğrusal Panel Veri
(Sabitlenmiş Etki) (13)
1.1
1.2
0.0187
-(0.43)
0.761
0.699
(5.23)*
(5.42)*
-0.822
-0.507
(-3.56)*
(-3.56)*
0.092
-(1.18)
-0.114
-0.114
(-6.59)*
(-7.13)*
-0.223
-0.190
(-5.48)*
(-5.90)*
2.89E-04
3.66E-04
(2.09)**
(2.91)*
0.0011
0.0011
(3.88)*
(4.67)*
-7.24E-06
-8.66E-06
(-2.26)**
(-2.99)*
-1.336
-1.404
(-2.51)**
(-3.82)*
-0.011
-(-0.55)
-0.018
-(-0.45)
-1.706
-(-0.97)
-15.875
-15.965
(-2.14)**
(-2.69)**
60
60
3
3
0.711
0.754
--19.44
31.84

Yit

M it

Doğrusal Panel Logit
(Sabitlenmiş Etki) (14)
1.3
1.4
0.0010
-(0.37)
0.018
0.018
(1.96)**
(2.38)**
0.0084
-(0.56)
0.0042
-(0.82)
-0.0046
-0.0040
(-4.03)*
(-3.99)*
0.0008
-(0.32)
-3.96E-07
-(-0.44)
-2.85E-04
-(-1.52)***
5.17E-07
2.41E-07
(2.45)**
(2.42)**
0.089
0.096
(2.54)**
(2.97)*
0.0079
0.0067
(5.99)*
(6.22)*
0.0065
0.0073
(2.39)**
(3.05)*
-0.284
-0.317
(-2.44)**
(-3.09)*
-1.220
-0.983
(-2.50)**
(-2.51)**
60
60
3
3
--0.738
0.716
---

t testleri parantez içinde verilmiştir.*, **, *** simgeleri t testlerinin sırasıyla %1, %5 ve
%10 düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 3’de sunulan ve mülkiyet esasına dayanan model bulguları da büyük oranda
Tablo 1’de sergilenen bulgularla tutarlılık göstermektedir. Panel veri modellerinin (2.1 ve 2.2)
açıklayıcı güçleri nispeten düşüktür, ancak kabul edilebilir düzeylerdir. Buna karşılık panel
logit modellerinin (2.3 ve 2.4) açıklayıcı güçleri oldukça yüksektir. Özellikle, rekabet ile
kırılganlık arasındaki ilişki hem panel veri hem de panel logit modeller bağlamında Tablo
2’deki sonuçlarla tümüyle tutarlı görünmektedir.
Yoğunluğun kırılganlıkla olan pozitif ilişkisi yine dikkati çekmektedir, ancak daha
önceki gibi anlamlılığı zayıftır (bkz. 2.1 ve 2.3). Öte yandan, özel milli bankaların sektördeki
ağırlıkları ile kırılganlık güçlü pozitif bir ilişkiye işaret etmekte ve yine yabancı bankaların
sektördeki ağırlıkları kırılganlıkla negatif ve anlamlı bir ilişki sergilemektedir (bkz. 2.2, 2.3 ve
2.4). Karlılıkla kırılganlık arasındaki negatif ve güçlü ilişki de tekrar görülmektedir (bkz. 2.2 ve
2.4).
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Tablo 3. Türk Bankacılık Sektörünün Mülkiyet Esasına Göre
Panel Veri ve Panel Logit Modellerinin Tahmin Sonuçları
yit = f (Yogit , ÖMBit , YSBit , SYTit , K it , Lit , PETit , YBAit , YBK it , rit , π it , Bymit , Ddkit )
144
42444
3 14442444
3 14243 144
42444
3
Rit

Model Türü ve
Kalıbı:
Model No:
Yog
ÖMB
R
YSB
SYT
K
B

L
PET
YBA

Y

YBK
r

π
M

Bym
Ddk
Sabit

Gözlem Sayısı:
Kesit Sayısı:
R2 :
Pseudo R2 :
F Testi :

Bit

Doğrusal Panel Veri
(Sabitlenmiş Etki) (13)
2.1
2.2
0.022
-(0.28)
0.619
0.469
(2.24)**
(1.98)**
-0.761
-0.725
(-1.79)***
(-2.38)**
-0.073
-(-0.77)
-0.065
-0.071
(-1.94)**
(-2.21)**
-0.079
-0.085
(-2.33)**
(-2.63)**
4.28E-04
4.45E-04
(1.62)***
(1.80)***
0.0017
0.0017
(2.93)*
(3.16)*
-1.14E-04
-1.13E-04
(-1.78)***
(-1.96)*
-1.114
-1.766
(-1.10)
(-2.35)**
-0.051
-0.055
(-1.36)
(-1.62)***
0.045
-(0.55)
-3.006
-(-0.90)
-11.114
-5.322
(-0.77)
(-0.45)
80
80
4
4
0.483
0.444
--4.57
6.65

Yit

M it

Doğrusal Panel Logit
(Sabitlenmiş Etki) (14)
2.3
2.4
0.0007
-(0.31)
0.0154
0.020
(1.95)**
(2.95)*
0.0150
-(1.23)
0.0023
-(0.87)
-0.0045
-0.0045
(-4.72)*
(-4.70)*
0.0010
-(1.02)
2.52E-08
-(0.03)
-3.88E-04
-3.44E-04
(-2.29)**
(-2.31)**
7.35E-07
7.08E-07
(3.99)*
(4.55)*
0.093
0.102
(3.22)*
(3.83)*
0.0076
0.0067
(7.03)*
(7.15)*
0.0093
0.0088
(3.90)*
(3.99)*
-0.287
-0.343
(-2.98)*
(-4.09)*
-1.050
-1.023
(-2.52)**
(-2.99)*
80
80
4
4
--0.713
0.704
---

t testleri parantez içinde verilmiştir.*, **, *** simgeleri t testlerinin sırasıyla %1, %5 ve
%10 düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Daha önce uzmanlık esasına göre yapılan analiz kapsamında değinilen çelişkili
katsayı değerleri, mülkiyet esasına göre yapılan analizde de bütünüyle gözlenmektedir. Bu
çerçevede, banka sisteminin yapısı ve makro göstergeler ile kırılganlık arasındaki
fonksiyonel ilişkilerin panel veri ve panel logit bulguları taban tabana zıttır. Panel veri
modellerinde (2.1 ve 2.2), likidite ve yabancı bankaların kredileri ile kırılganlık arasında güçlü
negatif ilişkiler görülür. Daha önceki gibi yabancı bankaların şüpheli alacakları da güçlü
pozitif ilişkiler göstermektedir. Bununla birlikte, panel logit modeller (2.3 ve 2.4) kapsamında
bahsedilen değişkenler tümüyle ters ilişkilere işaret etmekte ve yabancı banka kredileri
sayılmazsa, hiçbiri anlamlı değerler vermemektedir. Yine logit modeller (2.3 ve 2.4)
bağlamında; reel faiz oranı, enflasyon ve büyüme kırılganlıkla güçlü pozitif ilişkiler
sergilemekte ve döviz kurundaki değişim de güçlü ve negatif ilişkisini korumaktadır. Döviz
kurundaki değişim panel veri modelinde anlamlılığı zayıf olsa da, kırılganlıkla yine negatif bir
ilişkiye işaret etmektedir (bkz 2.1). Önceki modellerin aksine, bu kez enflasyonun panel veri
modelinde (2.2) de negatif olmakla birlikte kırılganlıkla istatistik açıdan anlamlı bir ilişki
sergilediği gözlenmektedir.
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Tablo 4. Türk Bankacılık Sektörünün Milli ya da Yabancı Ayrımına Göre
Panel Veri ve Panel Logit Modellerinin Tahmin Sonuçları
yit = f (Yogit , ÖMBit , YSBit , SYTit , K it , Lit , PETit , YBAit , YBK it , rit , π it , Bymit , Ddkit )
144
42444
3 14442444
3 14243 144
42444
3
Rit

Model Türü ve
Kalıbı:
Model No:
Yog
ÖMB
R
YSB
SYT
K
B

L
PET
YBA

Y

YBK
r

π
M

Bym
Ddk
Sabit

Gözlem Sayısı:
Kesit Sayısı:
R2 :
Pseudo R2 :
F Testi :

Bit

Doğrusal Panel Veri
(Sabitlenmiş Etki) (13)
3.1
3.2
-0.010
-(-0.11)
0.451
0.481
(1.87)***
(2.47)**
-0.145
-(-0.40)
-0.259
-0.237
(-2.34)**
(-2.42)**
-0.065
-0.075
(-2.25)**
(-3.53)*
0.032
-(0.90)
2.33E-04
-(0.92)
0.0005
-(0.96)
-4.13E-06
-(-0.63)
-0.343
-(-0.46)
0.0072
-(0.18)
0.0024
-(0.08)
9.487
11.722
(1.18)
(1.94)***
-21.711
-23.745
(-1.32)
(-1.92)***
80
80
4
4
0.345
0.280
--2.45
6.91

Yit

M it

Doğrusal Panel Logit
(Sabitlenmiş Etki) (14)
3.3
3.4
0.0022
-(0.72)
0.0027
-(0.34)
0.035
0.028
(2.84)*
(2.53)**
0.0061
0.0071
(1.66)***
(2.06)**
-0.0030
-0.0029
(-3.11)*
(-3.12)*
0.0019
0.0019
(1.61)***
(1.68)***
1.01E-06
-(1.19)
-2.96E-04
-3.27E-04
(-1.50)
(-1.84)***
7.40E-07
7.85E-07
(3.36)
(4.22)*
0.051
0.059
(2.06)**
(2.66)**
0.0085
0.0077
(6.30)*
(6.53)*
0.00049
-(0.51)
0.844
0.831
(3.14)*
(3.32)*
-1.865
-1.551
(-3.37)*
(-4.80)*
80
80
4
4
--0.665
0.653
---

t testleri parantez içinde verilmiştir.*, **, *** simgeleri t testlerinin sırasıyla %1, %5 ve
%10 düzeylerinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 4’de, milli ve yabancı ayrımı temel alınarak panel veri ve panel logit tahminleri
tekrarlanmıştır. Bu defa panel logit tahminlerinin (3.3 ve 3.4) açıklayıcı güçleri yüksekliğini
korusa da, panel veri modellerinin (3.1 ve 3.2) açıklayıcı güçleri oldukça zayıftır. Rekabet
kırılganlık ilişkisi açısından panel veri ve panel logit tahminleri önceki iki analize göre daha
zayıf ve çelişkili bir yapıdadır. Yoğunlaşma ile rekabet ilişkisi, panel veri modelinde (3.1)
negatif panel logit modelinde (3.3) ise öncekiler gibi pozitiftir. Aynı çelişki, yabancı bankaların
sektördeki ağırlığı konusunda da geçerlidir. Özel milli bankaların, her iki modelde de
kırılganlıkla pozitif ilişki içinde olduğu ve bunun önceki iki analizle tutarlı bir eğilim sergilediği
de dikkati çekmektedir (bkz 3.1 ve 3.3).
Tablo 4’de sunulan sonuçların önceki iki tablodakilerden en önemli farklılığı, likidite ve
piyasanın etkisi açısından her iki modelde de ilk kez paralel sonuçların elde edilmiş olmasıdır
(bkz 3.1 ve 3.3). Diğer yandan, enflasyon, büyüme ve döviz kurunun değişimi her iki modelde
de pozitif yönlü ve nispeten güçlü ilişkiler sergilemektedir (bkz. 3.1, 3.3 ve 3.4). Karlılıkla
kırılganlık arasındaki negatif ve güçlü ilişki, bu modelde de varlığını korumaktadır.
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İstatistik açıdan en anlamlı ve açıklayıcı güçleri yüksek olan modeller; Tablo 2’deki
1.2 ve 1.4; Tablo 3’deki 2.2 ve 2.4 ve Tablo 4’deki 3.2 ve 3.4 numaralı modellerdir. Öncelikle
anlamlı modeller içinde, panel logit modellerin daha yüksek bir açıklama gücü sergiledikleri
belirtilmelidir. Genel anlamda, panel veri modellerinde rekabet, banka sisteminin yapısı ve
yabancı bankaların sisteme olan etkisini gösteren değişkenlerin kırılganlıkla daha ilişkili
oldukları söylenebilir. Diğer taraftan, panel logit modellerinde daha çok makro ekonomik
yapıya ilişkin değişkenlerin ve az da olsa rekabet ve banka sistemine ilişkin değişkenlerin
kırılganlıkla ilişkili olduğu ifade edilebilir.
Bu bağlamda; hemen her modelde etkili olan ve kırılganlıkla fonksiyonel ilişkisi aynı
yönde iki değişken dikkati çekmektedir. Bunlar, özel milli bankaların sektördeki ağırlığı (ÖMB)
ve karlılıktır (K). ÖMB, 3.4 numaralı model hariç tüm modellerde kırılganlıkla pozitif ve
yüksek ölçüde anlamlı bir ilişki içindedir. Bu özel milli bankaların incelenen dönem boyunca
sektördeki ağılıklarını arttırmaları ve özellikle son on yılda birleşme, devralmalarla ve
tasfiyelerle yoğunlaşmaları göz önüne alındığında gayet tutarlı bir sonuçtur. Açık bir ifadeyle,
Türkiye’de kırılganlıkla yoğunlaşmanın aynı yönlü rekabetinse ters yönlü bir ilişkisi olduğuna
işaret etmektedir. Daha önce yoğunlaşma konusunda yaptığımız tespitlerle de örtüşmektedir.
Karlılıkla kırılganlığın tüm modellerde negatif ve anlamlı ilişkiler göstermesi de önemlidir.
Sektörde karlılık düştükçe kırılganlığın arttığını ifade eden bu sonuç; 2. bölümde yapılan
açıklamalar çerçevesinde bankaların karlılık düştükçe daha fazla risk almaya yöneldikleri
teziyle tutarlıdır. Ancak karların rekabet koşulları sertleştiğinde düşeceği kabulü altında,
yoğunlaşma ve kırılganlık arasındaki pozitif ilişkiyle çelişkili olduğu ileri sürülebilir. Bununla
birlikte, karlılıktaki düşüşler üzerinde aşırı ve büyük krediler açılmasının ve bunlarda
meydana gelecek geri ödeme sorunlarının rolü de gözden uzak tutulmamalıdır. Eksik rekabet
koşullarında büyük ölçekli bankalar agresif kredi politikaları izlemekte ve sonuçta büyük
zararlara uğrayabilmektedir.
Söz konusu modellerin çoğunda yer alan diğer anlamlı değişkenler sırasıyla YSB, L,
YBK, r, π ve Ddk’dır. Ancak genellikle panel veri ve panel logit modellerinde zıt fonksiyonel
ilişkiler gösterdiklerinden bunlara ilişkin sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek zordur. Belki
bunlar için söylenebilecek en doğru şey, Türk banka sistemindeki kırılganlığın analizinde
mutlaka göz önüne alınmaları gerektiğidir. Kırılganlık ödenmeyen kredilerin toplam kredilere
oranı olarak ölçüldüğünde, YSB, L, YBK ve r negatif; kırılganlık bir banka krizinin olupolmamasına göre ölçüldüğündeyse pozitif değerler vermektedir. Ddk’da bu manada önemli
bir etkendir. Ancak onun sergilediği çelişki bazen panel ve panel logit modellerde bazen de
aynı yapıdaki modellerde farklı doğrultuları işaret etmesidir. Bu nedenle, kırılganlık ölçütü
olarak hangi değişkenin kullanıldığı aynı fonksiyonel yapıdaki modellerin bağımlı ve bağımsız
değişkenleri arasındaki etkileşimi farklılaştırmaktadır. Belki bankacılık yazınında ki görüş
ayrılıklarında bu durumun az da olsa bir rolü vardır. Çünkü temel görüş ayrılıkları, farklı
modelleme ve tahmin teknikleriyle yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarına
dayandırılmaktadır.
Bu konudaki açıklamalara son verilmeden yabancı bankaların kırılganlık üzerindeki
etkilerine de kısaca değinilmelidir. Yabancı bankaların sistemdeki ağırlığı kırılganlığı negatif
etkilemektedir. Bu uluslararası çalışmalarla da tutarlı bir bulgudur. Yabancı bankaların
alacaklarının ve kredilerinin kırılganlığı pozitif mi yoksa negatif mi etkilediği açık olmamakla
beraber önemli etkenler oldukları kesindir. Eğer yabancı banka alacakları negatif, kredileri ise
pozitif etkiliyorsa, bu daha tutarlı bir sonuçtur ve daha çok panel logit modellerin bulguları
bunu desteklemektedir. Böyle bir sonucun anlamı, yabancı bankaların sistemdeki şüpheli
alacakları arttıkça kırılganlığın arttığı ve kredileri arttıkça da kırılganlığın azaldığıdır. Bu da
uluslararası çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. Fakat kesin yargılara varılmadan, bu konuyla
ilgili daha fazla uygulamalı çalışma yapılması gerekir.
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6. Sonuç
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişki
ampirik olarak araştırılmıştır. Türk Bankacılık Sektörü, bankaların ihtisas alanlarına, mülkiyet
yapılarına ve milli ya da yabancı sermayeli oluşlarına göre üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.
Tahmin sürecinde kullanılan modellerin teorik dayanakları daha önce bu alanda yurtdışında
yapılan önemli çalışmaların bulguları göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yine bu çerçevede
yaygın olarak kullanılan doğrusal panel ve panel logit teknikleri ile modellerin tahminleri
yapılmıştır. Çalışmada, TBB verileri kullanılmıştır ve veriler yıllık bazda 1988-2007 dönemini
kapsamaktadır.
Gerek doğrusal panel veri modellerinin gerekse panel logit modellerinin sonuçları,
Türk Bankacılık Sektöründe rekabet ile kırılganlık arasında negatif bir ilişkiyi göstermektedir.
Ulusal banka sisteminde, yoğunlaşmanın artması ve buna bağlı olarak banka ölçeklerinin
büyümesi kırılganlığı da arttırmaktadır. Her ne kadar yoğunlaşmanın kırılganlığı arttırdığı
anlamlı katsayı değerleriyle ispatlanamamışsa da, özel milli bankaların sektördeki ağırlıkları
dikkate alındığında dolaylı da olsa bu sonuç ortaya çıkmaktadır. Özel milli bankaların son on
yıldır birleşme, devralma ve tasfiyelerle sayılarının azalması ve ölçeklerinin eskiye oranla
büyümesi eksik rekabet koşullarında çalıştıkları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, özel milli
bankaların sistemdeki ağırlıklarıyla kırılganlığın pozitif ve istatistik açıdan anlamlı ilişkisi, Türk
banka piyasalarında rekabetle banka kırılganlığının negatif bir ilişki içinde olduğu yargısını
destekler.
Diğer taraftan sektörde, yabancı bankaların artan ağırlığı göz önünde tutularak,
bunların kırılganlık üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Elde edilen bulgular kesin yargılara
varmak için yeterli değildir. Bununla birlikte, sonuçlar yabancı bankaların sektördeki
ağırlığının artmasının ve kredi hacimlerinin büyümesinin kırılganlığı düşürdüğüne ve şüpheli
alacaklarının artmasının da kırılganlığı arttırdığına işaret etmektedir. Fakat, bu konunun
başka ampirik çalışmalarla kapsamlı olarak araştırılması yerinde olacaktır.
Çalışmanın diğer önemli bulguları da; banka sisteminin yapısının ve makro ekonomik
değişkenlerin de kırılganlıkla önemli ilişkileri olmasıdır. Bunlar içinde karlılıkla kırılganlık
arasındaki güçlü negatif ilişki tüm modellerde belirlendiğinden öne çıkmaktadır. Bu,
bankaların karlılık düştükçe daha fazla risk almaya yöneldikleri teziyle tutarlı bir bulgudur.
Diğer yandan sermaye yeterliliği, likidite ve banka piyasasının etkisi gibi değişkenler
bakımından anlamlı sonuçlar elde edilememiştir.
Özellikle panel logit modellerde, makro ekonomik değişkenlerin önemli etkileri olduğu
belirlenmiştir. Bu bağlamda; reel faiz oranı, enflasyon, büyüme ve döviz kurundaki
değişmeler neredeyse modellerin tümünde kırılganlığı güçlü şekilde açıklamaktadır. Genel
anlamda makro ekonomik dengesizliklerin banka kırılganlığını arttırdığı tespiti yapılmıştır.
Bunun beklenen bir sonuç olduğuna kuşku yoktur.
Bu çalışmanın bulguları, Türk Bankacılık Sektöründe rekabet düzeyinin arttırılması
gerektiğini, böylece kırılganlık ve kriz olasılıklarının azalacağını ortaya koymaktadır. Banka
ölçeklerinin giderek büyüdüğü bir dünyada, ulusal kaynaklarla daha fazla sayıda büyük
ölçekli banka tesis ederek rekabetin arttırılması mümkün görünmemektedir. Bunun yerine,
sistemde yer alan küçük ve orta ölçekli bankaların varlıklarının korunması ve sisteme yeni
bankaların girişlerinin cesaretlendirilmesi yerinde olabilir. “Batmayacak kadar büyük”
bankaların sistemin rekabetini iki şekilde bozdukları unutulmamalıdır. Birincisi, ölçek
ekonomileriyle bilinen anlamda rekabet yapısını bozmalarıdır. Diğeriyse, daha fazla risk
almalarına karşın, battıklarında doğabilecek sistemik risk ve dev zarar olasılıklarını ima
ederek otoriteleri baskı altına almaları ve görmezden gelinmeleridir. Gelişmiş batı ülkeleri ve
özellikle ABD, son dönemde bu tür hatalarının bedelini ağır bir finansal krizle ve sisteme hem
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yoğun hem de dev hacimli müdahalelerle ödemektedir. Otoritelere düşen, sistemde
yoğunlaşmanın geri çevrilemese bile durdurulması, etkin rekabet koşullarının tesisi ve bu
çerçevede ölçeğe göre ayrıcalıklar tanınmadan mevzuatın gereğinin yapılmasıdır. Güçlü
sermaye yapıları ve kaldıraç etkisinin sınırlandırılması, günümüzün küreselleşme düzeyi
yüksek dünyasında tek başına yeterli olmayabilir. Dış kaynaklı bir kriz de, ulusal banka
sistemindeki etkinsizlikleri harekete geçirerek kırılganlığa yol açabilir ve sağlam sermaye
yapılarına rağmen ciddi zararlar baş gösterebilir.
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Finansal Kriz Ortamında Bankaların
Muhasebe Sistemlerinde
Gerçeğe Uygun Değerleme Yönteminin Etkileri
Dr. Neslihan Topbaş*
Finansal tabloların bir bankanın getiri sağlamak amacıyla üstlenmiş olduğu riskleri gerek yatırımcılara ve gerekse düzenleyicilere en doğru bir şekilde göstermesi esastır. Özellikle
son yıllarda bu amaç doğrultusunda banka portföylerinde bulunan finansal enstrümanların
elden çıkarma maliyetleri ile değerlenmeleri yaklaşımı yaygınlaşmış ve uluslararası uygulamaların paralelinde Türk mevzuatı da büyük ölçüde elde edilme amacına bağlı olarak
finansal enstrümanların piyasa fiyatı ile değerlenmesi esasını kabul etmiştir. Ancak, uluslararası piyasalarda son dönemde yaşanan belirsizlikler sonucunda kullanılmakta olan gerçeğe
uygun değerlemeye dayalı muhasebe sistemi gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olsa da
mevcut piyasa şartlarına göre oluşan fiyatlara yansımış kayıpların banka finansal tablolarında gösterilmesi söz konusu olmuştur. Finansal sistemi sıkışma noktasına getiren bu zararlar
sebebiyle kimi çevreler krizin temel sebebinin bu değerleme yöntemi olduğunu savunmaya
başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; gerçeğe uygun değerleme yöntemi hakkında bilgi
verdikten sonra kriz ortamında yabancı bankalardaki gelişmeler ve bu yönteme ilişkin
eleştirileri ortaya koyarak 39 sayılı Uluslararası Muhasebe Standartları, buna paralel olarak
yeniden düzenlenen 39 sayılı Türk Muhasebe Standardı ve ile Türk bankacılık sektörüne
getirilen bazı imkanların değerlendirilmesidir.
1. Giriş
2008 yılında yaşanmakta olan ekonomik kriz; artan petrol fiyatları, büyük ölçüde buna
bağlı olarak artan gıda fiyatları, birçok ülkede yükselem enflasyon oranları ve önemli
uluslararası bankaların batmasına sebep olacak kadar derin bir şekilde yaşanan likidite krizi
ile şekillenmiş olup, resesyon dünyanın bir çok ülkesine yayılmaktadır.
2008 yılı ABD’de düşük teminatlı ipotek krizi sebebiyle konut piyasasında olumsuz
hareketler ile başlamıştır. Aylık iş kayıpları Şubat 2008’de önceki beş yılın en yüksek rakamı
olan 63,000 iken Eylül’de bu sayı 159,000’e yükselerek ortalama aylık iş kaybını 84,000’e
yükseltmiştir. Konut piyasasındaki hareketlere bu gelişme de eklenince ipoteklerin çözülmeye
başlaması ve teminatsız kalan ipotek kredileri kullanılmak suretiyle oluşturulmuş türev
ürünler banka bilançolarında onulmaz kayıplara sebebiyet vermiştir. Bear Stearns’in zora
girmesi ile başlayan süreç, domino etkisi ile Ekim 2008’e kadar Asya piyasalarına yayılmıştır.
Önceki FED Başkanı Greenspan Mart 2008’de yaşanan gelişmeleri 2.Dünya Savaşı sonrası
en büyük finansal kriz olarak nitelemiş ve yaşanmakta olan resesyonun çok şiddetli olabileceğini dile getirmiştir.
Yaşanan likidite krizi özellikle uluslararası bankaların gerçekleştirmiş oldukları işlemlerden doğan ve/veya doğabilecek yükümlülükleri ile bunlara karşı elde tuttukları mevcutları
değerlemeleri sonucunda çözümsüz finansal bir darboğaz yaratmıştır. Bilindiği üzere, bazı
bankalar veya bazı bankaların bazı aktifleri diğer bankalara devredilmiş, devletler likidite
darboğazını aşmak için piyasaya nakit pompalamakla kalmamış, bazı bankalar da kamuya
devredilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda, mantıklı bir fiyatlamanın çok zor olduğu
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dönemlerde finansal aktif ve pasiflerin değerlenmesi süreci finansal analistler ve muhasebe
uzmanlarınca tartışılmaya başlanmıştır.
2. Gerçeğe Uygun Değer
Uzun yıllardır muhasebe sistemlerinde kullanılan defter değeri, bir varlığın bilançoya
kaydedildiği toplam maliyettir. Ancak, bilançoya girdikten sonra aynı varlığın cari değerindeki
değişimlerin finansal tablolara yansıtılması amacıyla tarihi maliyet dışında farklı yöntemler
kullanılarak değerleme yapılabilmektedir. Bu yöntemler; Yerine Koyma Maliyeti, Net
Gerçekleşebilir Değer, Net Bugünkü Değer, Yoksun Olma Maliyeti ve Gerçeğe Uygun
Değer’dir. (Tokay S. Hüseyin, Deran Ali, Aktas Rafet, s.5)
Gerçeğe uygun değer kavramı (fair value), FAS’ın (Finansal Muhasebe StandartlarıFinancial Accounting Standarts) Gerçeğe Uygun Değerin Ölçülmesi başlıklı 157 sıra nolu
standardında ve IASB (International Accounting Standards Board) bünyesinde ise 39 nolu
standartta ele alınmıstır. Bu standartlar kapsamında alım satım amaçlı ve satılmaya hazır
menkul kıymetler, türev ürünler ile garanti işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde gerçeğe
uygun değer yaklaşımı kullanılması gerekmektedir. Gerçeğe uygun değer yaklaşımı,
Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin finansal raporlama sisteminde kullanılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer, genel olarak bir varlığın veya yükümlülüğün cari piyasa şartlarında istekli bir alıcı ve satıcı arasında oluşan satış değeri olarak tanımlanmaktadır. Aktif bir
piyasanın mevcut olması durumunda bu piyasada oluşan değer, bir varlığın gerçek değerini
en doğru şekilde yansıtmaktadır. Ancak, kriz ve benzeri dönemlerde istekli tarafların hazır
bulunmaması ve piyasalarda oluşan bekleme havası rayiç değerin hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Bu gibi durumlarda mevcut olan en iyi bilgi ile bir tahmin yapılması zorunluluğu
doğmaktadır. Bu tahmini yapabilmek zor olduğu kadar, varlık veya yükümlülüklerin değerinin
gereğinin altında veya üstünde finansal tablolarda gösterilmesi açısından da büyük önem
taşımaktadır.
Aslında, gerçeğe uygun değerin ne şekilde belirleneceği hususunda bir rehber bulunmamakta ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun bu konudaki çalısmaları
sürmektedir. Ancak, mevcut durumda gerçeğe uygun değerin nasıl uygulanacağı konusunda
FASB’nin (Financial Accounting Standart Board) 2004 yılında yayınladığı nihai taslak rehber
olarak kabul edilebilir. Bu taslak’ta gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında baz alınan
benzer işlemlerle ilişkilendirilmek suretiyle üç seviye belirlenmiştir:
1. Seviye: Aynı türdeki finansal varlıklar için gözlemlenen piyasa işlemleridir. Bu seviye, piyasaya uygun olarak (marked to market) fiyatlamanın yapılmasına imkan vermektedir.
2. Seviye: Benzer türdeki finansal varlıklar için gözlemlenen piyasa işlemleridir. Bu
seviye, modele göre fiyatlama (mark to model) imkanı yaratmaktadır.
3. Seviye: Bazı piyasa verilerini temel alarak oluşturulan değerleme yöntemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan değerlerdir. Açıklıkla piyasa koşullarında tespit edilemeyen ve
genellikle piyasa oyuncularının makul maliyet ve çaba harcanarak elde edilebildikleri en
güvenilir bilgiler ışığında oluşturdukları fiyata ilişkin olarak ilgili kuruluşun varsayımından
oluşmaktadır. Kullanılan değerin piyasa oyuncularının yaklaşımlarına uygun olması durumunda doğrulama zorunluluğu da yoktur.
FASB’ a göre, işletme muhasebeleştirme aşamasında gerçeğe uygun değeri kullandığında, finansal tablolara ait dipnotlarda açıklanan değerin hangi seviye kullanılarak
belirlendiğinin ve eğer üçüncü seviye kullanılmışsa hangi değerleme modelinden yararlanıl57
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dığının işletme tarafından açıklanması zorunludur. Öte yandan, FAS 157, en yüksekten en
düşük güvenilir olana doğru sıralanan gerçeğe uygun değer ölçümlerinde kullanılan girdilerin
sırasını da belirtmektedir. Birinci derece girdiler; benzer ürünler için aktif piyasalardaki kote
edilmiş piyasa fiyatlarıdır. İkinci seviye girdiler ise, doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir piyasa bilgileridir ve iki alt ayrımı bulunmaktadır. Bunların ilki ve tercih edileni; aktif
piyasalardaki benzer ürünler veya aktif olmayan piyasalardaki ürünler için kote edilmiş piyasa
fiyatlarıdır. İkincisi ise, verim eğrisi ve döviz kurları gibi değişkenlerdir. Bu girdiler, mark-tomarket modeli ölçümlerinin elde edildiği piyasa bilgilerinden sağlanır ve doğrulukları
kullanıldıkları modele göre değişkenlik gösterir (Ryan, 2008, s.3).
FASB 157’nin Kasım 2007’de yürürlüğe girdiği dönemde piyasada özellikle 3.seviye
aktif ve pasiflerden önemli zararlar yazılacağı beklentisi söz konusu olmuştur. Aynı dönemde
uluslararası aracı kuruluşlardan Morgan Stanley’in sermayesinin yüzde 251’i oranında,
Goldman Sachs’ın yüzde 185’i oranında, Lehman Brother yüzde159’u oranında ve Citi Grup
yüzde 105’i oranında üçüncü seviyede varlık taşımaktaydılar (TAUB, 2007,s.3). Kasım 2008
itibariyle içinde bulundukları durum dikkate alındığında, bir yandan bu kuruluşların gerçek
değeri meçhul sayılabilecek söz konusu varlıkları yüksek getiri sebebi ile bu derece fazla
tutmalarına nasıl seyirci kalındığı ve FASB 157’nin değerleme yaklaşımının zararları ortaya
çıkarmada ne derece etkin olduğu hususları dikkate değerdir.
3. Krizin Oluşumu ve Değerleme
Kriz öncesi dönemde birçok subprime pozisyonunun değerlemesinde ikinci seviye ölçümler kullanılarak gerçeğe uygun değer yaklaşımı kullanılmıştır. Örnek olarak, subprime
mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler, genellikle likit olmadıklarından normal piyasa
şartlarında fiyat, pazarlık yapılarak oluşmaktadır. Ancak, kriz ortamında subprime portföylerinin fiyat/kazanç endekslerine dayanılarak aracılar tarafından önerilen fiyatlar, subprime krizi
sırasında şeffaflığını kaybetmiştir. Sonuç olarak, söz konusu varlıklar değerleme hiyerarşisinde ikinci seviyeden üçüncü seviyeye gerilemek durumunda kalmıştır. Daha önce açıklandığı üzere üçüncü seviyede yer alan bilgi girdileri, gözlemlenemeyen ve firmalarca sağlanan
tahmini bilgilerdir. Bu değişim, subprime dalgalanması sırasında fiyatlardaki saydamlığın
bozulmasının kaçınılmaz sonucudur.
Öteyandan, FAS 157’ye göre üçüncü seviyede kalemlere ilişkin gerçeğe uygun değer ölçümleri hakkında istenen açıklamalar, üst seviyelere göre çok daha detaylıdır. (Demir,
Karabıyık, Ermişoğlu, Küçük, 2008, s.29-30) Değerleme hiyerarşisinde ikinci seviyeden
üçüncü seviyeye bu geçiş kriz ortamını derinleştirdiğine ilişkin eleştirileri beraberinde
getirmiştir.
4. Kriz Dönemlerinde Gerçeğe Uygun Değer
1990’lardan bu yana finansal enstrümanların değerlenmesinde temel ilke olarak kabul
edilmekle birlikte, uluslararası piyasalardaki mevcut kriz ortamında, gerçeğe uygun değer
kullanılmasının finans sektörünün uğradığı zararların artmasına ve sermaye ihtiyacının
derinleşmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bir enstrümanı kimse almak istemiyorsa değeri
nedir? Sıfır mı, yoksa enstrümanın vaadettiği nakit akımının (eğer varsa) bugünkü değeri
midir?
Gerçeğe uygun değer olarak piyasa fiyatlarının kullanılması, fiyatlamanın zorlaştığı,
likiditenin ve güvenin kaybolduğu koşullarda değerleme yapmayı da zorlaştırmaktadır.
Özellikle değerlemesi son derece kompleks analizler gerektiren egzotik türev ürünlerin ve
benzeri bazı finansal enstrümanların gerçeğe uygun değerle değerlenme zorunluluğu
bankaları çok büyük kayıpları gerçekleşmiş gibi göstermek zorunluluğunda bırakmıştır.
Örnek olarak, BIS tarafından üç A ratingli eşik altı (subprime) ipotek kredilerinin ABX endeksi
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kullanılarak değerlemesi yaklaşımı, beklenen kayıpların yüzde60 daha fazla olması sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple, Amerika ve Avrupa’da özellikle politikacılar, risk ortamını
iyileştirmek amacına yönelik olarak hazırlanan kurtarma paketinin bir parçası olarak, gerçeğe
uygun değerle değerleme usulüne en azından bir süre ara verilmesi yönünde girişimlerde
bulunmaktadırlar (International Financial Review , Ekim 2008, s.1).
Gerçeğe uygun değer yöntemine gelen eleştiriler özellikle Amerika’da konu ile ilgili
birçok yeni çalışmalar ve beraberinde oluşumlar yaratmıştır. Finansal İstikrar Forumu IASB’a
söz konusu hususları gözden geçirmesi için çağrıda bulunmuştur. IASB de bünyesinde,
büyük finansal kuruluşların, kredi derecelendirme kuruluşlarının, Finansal İstikrar Forumu ve
FASB’ın temsilcilerinden oluşan bir uzman danışma paneli kurmuştur.
Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), kurtarma paketinin Senato’dan geçmesinin ardından gerçek değer muhasebe sistemi için bir açıklayıcı kılavuz hazırlamıştır
(Financial Reporting Alert 08-10, 2008, s.2). Gerçek değer muhasebe sistemini uzun
zamandır eleştiren American Bankers Association (ABA) SEC’in bu hareketini destekleyerek
bir lobi oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bu kuruluşların dışında FASB’nin Değerleme
Kaynakları Grubu ve IASB’nin 16 Eylül 2008 tarihinde toplanan Uzman Danışmanlık Paneli,
gerçek değer ile değerleme konusunda yeni yaklaşımlar üretmek için çaba sarfetmektedirler.
Bu yapılanmanın karşısında ise denetim firmaları ve finansal analistler yeralmakta ve
uygulamaya ara verilmesine şiddetle karşı çıkmaktadırlar.
SEC, Mart 2008 tarihli olarak 30 şirkete gönderdiği ve diğer şirketlerin de uymasını istediği gerçek değere dayalı muhasebeleştirme yaklaşımları açısından, piyasalardaki
dengesizlikleri dikkate alarak Eylül 2008 tarihli bir açıklama yapmıştır. (SEC Financial
Reporting Alert, 2008,s.1) Bu açıklamada, şirketlerin piyasa değerinin belirlenmesinde önemli
sorunlar olan ve değer düşüklüğü finansal yapılarına önemli şekilde zarar verebilecek
varlıklarının değerlemesinde kullandıkları varsayımları finansal tablolarında daha açıklıkla
anlatmalarını istemiştir. Finansal tabloların açıklamalar kısmında:
•

Finansal araçların gerçek değer hiyerarşisindeki yerini belirlerken kullandıkları varsayımlar,

•

Aktif ve pasiflerin değerlemesinde kredi riskinin ne şekilde ele alındığı (SFAS 159’ın
tanıdığı gerçek değer yaklaşımı veya başka bir standarda göre)

•

SFAS 159’a göre kuruluşların zorunlu olarak değil de, kendi istekleri ile gerçek değerle değerledikleri kalemlere ilişkin gelir ve kayıpların yer alması gerekmektedir. Bu
bağlamda zorunlu olarak gerçek değerle değerlenen finansal enstrümanların yarattığı
kayıp ve kazançlarla ilgili olarak:
- türev varlık ve yükümlülüklerin değerlemesini kredi riskinin ne şekilde etkilediği ve kredi riskindeki değişikliklerden dolayı gelirlerdeki değişikliği,
- karşı tarafın kredi riskliliğinin türev bir varlığa ilişkin tahsilatta açabileceği sorunların finansal tabloları etkileme potansiyeli, hususlarının da açıklanması istenmektedir.

Finansal açıklamalarda gönüllü veya zorunlu olarak kullanılan gerçek değer ile değerleme yöntemine ilişkin aşağıda yeralan açıklamaların da yapılabileceği belirtilmiştir:
•

Belirli bir enstrüman piyasasının aktif olup olmadığına ilişkin olarak kullanılan kriterler,
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•

Likidite darlığının etkilediği finansal enstrümanlar, kullanılan değerleme teknikleri ve
söz konusu enstrümanların değerlemesinde likidite darlığının ne şekilde dikkate alındığı. (Örnek olarak satılmaya hazır olarak tutulan varlıkların değerlemesinde kullanılan iskonto edilmiş nakit akımları yönteminin iskonto oranındaki değişikliğe hassasiyetinde likidite darlığının ne şekilde dikkate alındığının açıklaması verilmiştir.)

•

Gerçek değerin belirlenmesinde brokerlar veya fiyatlama servislerinin kullanılması
durumunda bu tip bilgilerin güvenilirliğinin sorgulanması istenmiştir. Bu sorgulamada
söz konusu aracılardan alınan bilgilerle değerlenen varlıkların miktarı ve değerleme
hiyerarşisindeki yerleri, enstrüman başına alınan alternatif kotasyon veya fiyat sayısı,
alınan kotasyonların veya fiyatların düzeltmeye tabi tutulması durumunda buna ilişkin
açıklamalar, söz konusu kaynakların kotasyon veya fiyatları piyasa bilgisine mi, yoksa
bir modele göre mi sağladığı ve bunların bağlayıcılığı gibi hususların yer alması gerekmektedir.

ABA, özellikle bankaların üçüncü ve son üç aylık dönemdeki finansalları denetlenirken, denetim şirketlerinin SEC’in hazırladığı yaklaşımı dikkate almaları gerektiğini vurgulamaktadır.
SEC’in yaklaşımlarına paralel olarak IAS 39’da getirilen ve Avrupa Birliği’nin de onayını almış olan imkanla bankalara kar amaçlı olarak elde tutulan (trading book) ancak mevcut
piyasa şartlarında likit olmayan aktiflerini gerçeğe uygun değerleme yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tekrar gruplandırmalarına imkan vermiştir. Piyasa şartlarındaki bozulma da
dikkate alınarak finansal tablolara yansıyacak zarar miktarını azaltmak amacıyla, 1 Kasım
2008’den önce yapılacak transferlerde 1 Temmuz 2008 fiyatlarını, 1 Kasım sonrasında ise
yeniden gruplama tarihindeki piyasa fiyatları kullanılacaktır. Bu imkandan yararlanan ilk
banka Deutsche Bank olmuş ve toplam 25 milyar Euro tutarındaki aktifini tekrar
gruplandırarak yazmak zorunda olduğu zararı 845 milyon Euro azaltmıştır. Daha sonra RBS,
9,8 milyar GBP tutarındaki kısmı krediler olmak üzere toplam 24 milyar GBP tutarındaki
aktifini gerçek değerle değerleme grubundan çıkarmış ve 344 milyon GBP tutarındaki zararı
finansal tablolarına yansıtma yükünden kurtulmuştur. Ayrıca, 1 Temmuz fiyatlarıyla 14 milyar
GBP tutarındaki menkul kıymeti de yeniden gruplayarak 173 milyon GBP zarardan kurtulmuştur. Commerzbank ise 44 milyar euro tutarındaki satılmaya hazır portföyünde yeralan
kredi ve alacakları kaydırarak 1,2-2 milyar Euro arasındaki muhtemel kayıplarını ortadan
kaldırmıştır. BNP Paribas ve Societe Generale ise, mali yapılarının şeffaflığına ilişkin
yatırımcıların tereddütleri doğabileceğini öne sürerek bu değişiklikten yararlanmamayı tercih
etmişler, ancak gelecekte bu imkanı kullanabileceklerini belirtmişlerdir (International
Financing Review, Kasım, 2008, s.7).
Yaşanmakta olan krizin FAS 157’de açıklanan gerçeğe uygun değerlemenin yarattığı
sistemden kaynaklandığını savunan birçok piyasa oyuncusu ve hatta siyasetçi bulunmaktadır. Amerikan mevduat garanti fonu olan FDIC’ın eski başkanlarından William Isaac, piyasa
fiyatlamasına ilişkin SEC’in bir panelinde 2006 yılının sonuna doğru gerek reel ekonomide ve
gerekse finansal piyasalarda işlerin yolunda olmasına rağmen getirilen gerçeğe uygun
değerleme muhasebe sisteminin sermaye birikimini imha ettiğini ve bankaların borç verme
kapasitelerini 5 trilyon ABD doları azalttığını dile getirmiştir. Isaac gerçeğe uygun değerlemeyi temel alan muhasebe sisteminin SEC tarafından tamamen kaldırılmasını şiddetle umut
ettiğini de ayrıca belirtmiştir (Ryan, 2008, s.7).
Ancak gerçek değere uygun muhasebeleştirme sisteminin temel amacı getiri sağlamak için üstlenilen risklerin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek kayıpları en iyi şekilde ortaya
koymak ve ilgili kuruluşu piyasa oyuncularına bu bilgiler doğrultusunda tanıtmaktır. Krizin
oluşumunda borç verenlerin, alanların ve yatırımcıların, konut piyasası ve ona bağlı piyasalara ilişkin aşırı iyimserliği ve ekonomik politikaların, bankacılık düzenlemelerinin, şirket
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yönetimlerinin ve bunlara benzer diğer düzenleyici mekanizmaların bu iyimserliği gerektiği
şekilde yönetememeleri etken olmuştur.
Bu konudaki başka incelemelerde de gerçeğe uygun değerleme muhasebe sistemi,
yaşanan finansal krizin önemli sebepleri arasında yer almaktadır. (Whalen, 2008, s.8)
Finansal teknoloji kompleks yapılara sahip yeni finansal ürünler oluşturulmasına imkan
vermiştir. Bu şekilde, bir enstrümana rating veya üçüncü taraf garantisi eklenmesi suretiyle
yatırım yapılabilir (investment grade) niteliği kazandırılması, bu tip yatırım araçlarının likidite
kazanarak tezgah altı (OTC) piyasalarda işlem görebilir hale gelmesini sağlamaktadır. Söz
konusu uygulamalar yatırımcıları özellikle likidite riskini azımsayarak yüksek getiri motifi ile
bu tür kompleks yapılı enstrümanlara yatırım yapmaya yöneltmiştir.
Eski FED Başkanı Greenspan, öncelikle gerçek değer muhasebe sistemine karşı iken, Basel II’nin getirdiği risk odaklı sermaye gerekliliği yaklaşımını dikkate alarak uygulamayı daha sonra desteklemiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerleme sistemi, sıfıra yakın likidite
seviyesi durumunda, nakit akımına bağlı olarak ekonomik bir değeri olabilecek bu kompleks
finansal enstrümanları tutan bankaların büyük zararlar yazmalarına sebep olmuştur. Bazı
araştırmacılar ise bankaların “gerçek değeri” ancak piyasa yatıştıktan ve yeni dengeler
kurulduktan sonra belirlenebilecek olan yatırım araçlarını bunu beklemeden hızla yok
pahasına satarak hem kendilerine ve hem de piyasaya zarar verdiklerini dile getirmişleridir.
Öte yandan, bazı finansal kuruluşlar, vaat ettiği nakit akışını sağlamaya devam ettiği ve bu
anlamda ekonomik bir değeri mevcut olmasına rağmen, denetim firmalarının bazı varlıkların
tamamının zarar olarak kaydedilmesini talep ettiklerini dile getirmiştirler (Whalen, 2008, s.8).
Sonuç olarak yaşanan krizin en azından derinleşmesinde gerçeğe uygun muhasebe
sisteminin bir rol oynadığı genel olarak kabul görmektedir. Genellikle bankacıların desteklediği ve muhasebe ve denetim kökenlilerin karşı çıktığı bu yaklaşım, ikinci gruba dahil
olmasına rağmen Alman Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bernhard Pellens
tarafından da desteklenmektedir. Pellens, kriz öncesi ve sırasında yaşanılanları daha fazla
düşüş yönlü bir girdaba dönüştürmemek için gerçek değer ölçümlerine esneklik getirilmesi ve
uygulama alanının daraltılması gerektiğini savunmaktadır (www.sal-oppenheim.com/press ).
5. Türk Bankalarında Gerçeğe Uygun Değer Muhasebe Sistemi Uygulaması
Türk bankacılık mevzuatında UMS 29’a paralel bir şekilde finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar, ilk olarak BDDK tarafından yayınlanan Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği ve “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı” başlığı altında Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 1 Sayılı Tebliğ’de belirlenmiştir. Daha sonra, Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği ve beraberindeki Tebliğ’ler 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine ise, 1 Kasım 2006
tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmelikte
bankaların finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TFRS) göre hazırlamaları esası getirilmiştir.
TMS 39’da finansal araçlar tanımları ile birlikte dört grupta incelenmektedir:
- Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal
borçlar: Bir finansal varlık veya finansal borç, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın
alınmak amacıyla edinilmiş veya yüklenilmiş ise Alım satım amaçlı elde tutulan olarak
sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten
korunma aracı olan türev ürünler hariç diğer türev ürünler de bu gruba dahildir.

61

Dr. Neslihan Topbaş

- Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet
ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi
bulunan ve türev olmayan finansal varlıklardır.
- Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır olarak tanımlanan kredi ve/veya
alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
- Kredi ve alacaklar: Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif
bir piyasada işlem görmeyen türev olmayan finansal varlıklardır.
Standarda göre, işletmelerin, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, varlık niteliğindeki türev ürünler de dahil olmak üzere etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan
iskonto edilmiş bedel üzerinden ölçülen aktif bir piyasada kote edilmemiş krediler ve
alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar haricindeki finansal varlıkları, gerçeğe
uygun değerlerinden, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda oluşabilecek işlem
maliyetlerini düşmeksizin, finansal borçlarını ise etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş
maliyetinden ölçmeleri gerekmektedir. Finansal araca ilişkin aktif bir piyasanın bulunmaması
durumunda, işletmelerin, gerçeğe uygun değeri bir değerleme yöntemi kullanmak suretiyle
belirlemeleri gerekmektedir.
Türev işlemler de dahil olmak üzere riskten korunma amaçlı ve vadeye kadar elde
tutma amaçlı olmayan finansal araçların gerçeğe uygun değerlenmesi ve oluşan kar veya
zararın dönem sonunda gelir gider tablosuna yansıtılması gerekmektedir.
6. Krizin Türk Piyasalarına Yansımaları ve Muhasebe Uygulamalarında Revizyon
Amerika finansal piyasalarında başlayan krizin Türk finansal piyasalarına etkileri Ağustos 2008’den itibaren yoğunlaşmıştır. Kasım 2008 itibariyle TL, ABD doları (yüzde 41),
Euro (yüzde 15,5) ve ABD doları/euro döviz sepeti (yüzde 24) hızla değer kaybetmiştir. Öte
yandan, gösterge tahvil faiz oranı yüzde19’dan yüzde 22,50 seviyelerine yükselmiştir. Bu
piyasa şartları, Türk bankacılık sisteminin ABD’den yayılan krize neden olan riskli enstrümanlara sahip olmaması sebebiyle banka bilançolarına büyük kayıpların yazılarak pozisyonların
kapatılması şeklinde direk olarak yansımamıştır. Ancak, Kasım 2008 itibariyle belirtileri
henüz tam olarak açığa çıkmamış olmasına rağmen kredi riskinden kaynaklanması muhtemel olan tahsilat problemlerine ek olarak bozulan piyasa şartları bir yandan 1 yıl içerisinde
yaklaşık 9,8 milyar ABD doları tutarında döviz kredisini yurtdışında ödeyecek olan Türk
bankalarını döviz likiditesi açısından, diğer yandan göreceli olarak daha düşük faiz seviyelerinden tuttukları DIBS portföylerinin piyasa değeri ile değerledikleri kısım ile ilgili olarak
sermaye piyasası kaybı oluşması açısından etkilemesi söz konusudur.
Türk Muhasebe Standartları Kurulu da özellikle faiz oranlarındaki yükselişin bilançoları olumsuz etkileyebileceği ve ek sermaye ihtiyacı yaratabileceği noktasından hareketle 31
Ekim 2008 tarihinde yayınladığı 105 Sıra No’lu Tebliğ ile daha önce UMS’de gerçekleştirilen
değişikliği 39 sayılı TMS’de yeralan muhasebe standartlarına yansıtmıştır. Eski hali ile 39
sayılı TMS’nin 50. maddesi vadeye kadar elde tutulan veya düzenlenen bir finansal aracın
gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan araç sınıfına dahil edilmesi veya bu
durumdan çıkartılmasını yasaklamış olup, getirilen düzenleme ile istisnai durumlarda daha
önce gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan bir finansal varlık başka bir gruba
dahil edilebilecektir. Söz konusu finansal varlık yeni gruba geçiş tarihindeki gerçeğe uygun
değeri ile aktarılacak olup, daha önce bu varlıkla ilgili olarak kar veya zarara aktarılmış olan
tutarlar iptal edilmeyecektir. Aynı geçiş kredi ve alacaklar tanımı kapsamında bulunan ve
alım-satım amaçlı elde tutulan olarak düşünülmemiş olsa da ilk muhasebeleştirme sırasında
bu grupta sınıflandırılan finansal varlıklar için de tanınmıştır.
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Tablo 1: Bankacılık Sektörü Mali Tablolarında Yeralan Finansal Varlıklar
Aktif Hesaplar
Milyon TL
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z
Yan. Menk. Değ.(Net)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
(Net)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul Değerler (Net)

TP
3.129

Aralık 2008
YP TOPLAM PAY
607

3.736

49.380 25.730

75.110

92.332 22.810 115.142
193.988

TP

1,9

Ağustos 2008
YP TOPLAM PAY

4.829 2.939

7.768

4,5

38,7 92.48428.774 121.257

69,9

59,4 37.681 6.665

25,6

44.346
173.371

Yukarıdaki tabloda Türk bankacılık sektörünün finansal varlıklarının dökümü verilmiştir. Ağustos 2008 itibariyle Türk banklarının menkul kıymet portföylerinin ancak yüzde5
tutarındaki kısmı gerçeğe uygun değer farkı kar zarar tablosuna yansıtılan menkul kıymetler
kaleminde yer alırken, finansal varlıkları yeniden sınıflandırma imkanı veren BDDK kararının
bankalarca uygulanması sonucunda yüzde2’ye gerilemiştir. Öteyandan, vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerler hesabında yer alan 44,3 milyar TL tutarı da Aralık 2008 itibariyle
115,1 milyar TL’na yükselmiştir. Böylelikle, piyasada oluşan faiz oranına göre değerleme
yapılan toplam 129 milyar TL tutarındaki banka portföyleri 79 milyar TL’ye axzaltılarak,
piyasa hareketlerinden oluşabilecek ancak gerçekleşmemiş zararlarının finansal tablolara
yansıtılmamasına imkan verilmiştir. Ayrıca, bankalarca gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan finansal varlıkların
vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılması halinde,
'Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'
uygulamasında BDDK'ya raporlanan eski sınıflandırmalarına karşılık gelen oranlarda dikkate
alınmaya devam edileceği belirtilmiştir.
Uluslararası uygulamalar çerçevesinde Türk bankacılık sektöründe yasal olarak sağlanması gereken sermaye rasyosu, yüzde 8 olup, hedef sermaye yeterliliği rasyosu ise
yüzde 12’dir. Aşağıdaki tabloda bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğindeki gelişim
verilmiştir:
Tablo 2: Sermaye Yeterliliği Gelişimi
(%)
Sermaye Yerlilik Rasyosundaki Değişim
Piyasa Riskine Maruz Tutardaki Değişim
Risk Ağırlıklı Kalemlerdeki Değişim

Aralık
2008
2,53
-0,98
-1,02

Kasım
2008
4,37
-0,66
-1,07

Ekim
2008
-4,11
1,59
4,62

Eylül
2008
-1,18
-13,09
3,29

Ağustos
2008
1,47
-2,50
1,00

Bankaların sermaye yeterliliği rasyosundaki değişim yukarıdaki tablonun ilk satırında
yeralmaktadır. Ekim 2008 dönemine kadar bankacılık sektörünün ortalama sermaye
yeterliliğindeki azalma risk ağırlıklı kalemlerdeki artıştan kaynaklanmakta olup, aynı dönemde
ve özellikle Eylül, Ağustos 2008 aylarında piyasa riskine maruz değer toplamında azalma söz
konusudur. Ekim 2008 sonrasında sermaye yeterliliği rasyosunda gözlemlenen artış hem risk
ağırlıklı kalemlerde ve hem de piyasa riskine maruz tutardaki azalma ile ilişkilidir.
7. Sonuç
Finansal mühendisliğin geliştiği 2000 sonrası yıllarda ve ABD’den başlamak üzere,
bankalar ve aracı kuruluşlar yatırımcılarla kaynak ihtiyacı bulunanların arasındaki işlevlerini
karmaşık matematiksel hesaplamalar içeren finansal ürünlerle çeşitlendirmişlerdir. Tek bir
varlığın içerdiği değerin yansımalarından yeni varlıklar üretilmiş ve yaratılan finansman
imkanı söz konusu varlığın değerinin onlarca katına yükselmiştir. Bu sistem kendisini
besleyen nakit akışları devam ettiği sürece işlemeye devam etmiş ancak ABD konut
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sektöründe başlayan sorunların hacimsel ve coğrafi kapsamının büyüklüğü sistemi tıkamış,
piyasa oyuncuları ellerindeki finansal araçları fiyatlayamaz hale gelmiştir. Kasım 2008
itibarıyla bazı yaşanan banka iflasları ve geri kalan bankaları kurtarma operasyonları
finansal varlıkların değerlerini bulamama problemini henüz ortadan kaldırmamıştır.
Potansiyel olarak varolan ancak, kendi veya aracılık yaptıkları yatırımcılar adına risk
üstlenen bankaların finansal tablolarında ortaya çıkmamış olan finansal araçlardaki değer
boşlukları ABD’de Kasım 2007’da uygulamaya konulan gerçeğe uygun değerleme muhasebe
sistemi ile saklanamaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle bazı siyasetçiler ve bankacılar
gerçeğe uygun muhasebe sistemini krizin en azından önemli sebepleri arasında olduğunu
savunmuşlardır. Düzenleyici kuruluşlar da özellikle kriz döneminde gerçeğe uygun değerlemenin ortaya çıkardığı, ancak, piyasa şartlarının düzelmesiyle zaman içinde kısmen de olsa
düzelme gösterebilecek etkileri yumuşatma olarak kabul edilebilecek şekilde revizyona
gitmişleridir.
Gerçeğe uygun muhasebeleştirme sisteminin 39 sayılı UMS’na paralel olarak oluşturulmuş TMS kapsamında bir finansal varlığın elde tutulma amacına bağlı olarak uygulandığı
ülkemizde finansal krizin etkileri Ağustos 2008 sonrasında görülmeye başlamıştır. Döviz
kurları ve faiz oranlarındaki önemli yükselişlerin Türk bankacılık sektörü finansal tablolarını
etkilemesi kaçınılmazdır. 2001 krizi sonrası BDDK’nın uluslararası tecrübeler çerçevesinde
bankacılık sektöründe oluşturduğu gözetim ve denetim sistemleri sayesinde sektörün piyasa,
likidite riskleri ve özellikle sermaye yeterliliği açısından dengede olduğu bir gerçektir. Ancak,
Türkiye’nin genel ekonomisinde olduğu gibi bankacılık sektöründe özellikle dış borç geri
ödemelerinin ve kredi riskinin önümüzdeki dönemde problem yaratabileceği düşünülmektedir.
TMSK’nın 105 ve 106 sayılı Tebliğlerinin yürürlüğe girmesi ile gerçeğe uygun değer
farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması ile getirilen
imkan, sektörde kompleks finansal yapıları içeren enstrümanların az kullanılmış olması
sebebiyle, daha çok DIBS portföyü için kullanılmıştır. Bu kapsamda, vadeye kadar elde
tutulmak üzere gruplanan bono ve tahvillerin gerçekten vade sonuna kadar satılamayacak
olması bankaların portföy esnekliklerini bir miktar kaybetmesine sebep olabilecektir.
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Müşterinin Tanınmasında
Gerçek Faydalanıcının Tespiti
Murat Kalem*-Engin Akın*
I. Giriş
Müşteri, banka, aracı kuruluş, sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar ile diğer tüm işletmelerin varlığını devam ettirmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. İşletmeler, rekabet ve
karlılık güdüsü ile her zaman daha fazla müşteri çekme çabası içerisindedir. Bu amaçla en
küçüğünden en büyüğüne kadar tüm işletmeler, müşterilerine çeşitli ürün ve hizmetler
sunmakta, ürün ve hizmetlerini yenilemekte ve doğal olarak müşteri ile yakın ilişki kurma
çabası içerisinde bulunmaktadır.
Müşteri önemlidir, çünkü ihtiyaç sahibi odur, seçme ve değiştirme olanağı vardır.
Müşteri satıcıyı ya da işletmeyi her zaman yönlendirir. Dolayısıyla, işletmeler müşteriyi
kaybetmemek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla devamlı bir rekabet ve müşteriyi
memnun etme çabası içerisindedir.
Müşteri, işletmenin en önemli unsurlarından birisi olmakla birlikte, müşterinin işletme
tarafından tanınması bir diğer önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin,
tanımadığı müşterilerle girdiği iş ilişkilerinde biraz daha tedirgin olması işin doğası gereğidir.
Müşteriler, işletmenin velinimeti olmakla birlikte bazen işletmeye zarar verebilecek türde
müşterilerin bulunması ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, satılan bir
mal karşılığında alınan bir müşteri çekinin karşılıksız çıkması ya da müşterinin sahte çek
düzenleyerek piyasayı dolandırması suretiyle işletmeleri maddi kayba uğratması ticari
hayatta her zaman karşılaşabileceğimiz vakalardır.
Dolayısıyla hemen hemen tüm işletmeler iş ilişkisine girdiği müşterileri ile ilgili olarak
küçük çapta da olsa araştırma yapmak konusunda kendilerini zorunlu hissederler. Bankalar,
aracı kuruluşlar, sigorta şirketleri gibi finansal kuruluşlar da müşteri ile iş ilişkisi başlatmadan
önce müşteri hakkında gerekli araştırmaları yapmak ve tespitlerini kayda geçirmek durumundadır. Örneğin, bankalar, kredi vereceği müşterileri ile ilgili olarak detaylı araştırmalar
yapmaktadır, aracı kuruluşlar, müşteriye hesap açmadan önce, müşterinin SPK’nın yasaklı
listesinde olup olmadığı ve malvarlığı konusunda araştırma yapmaktadır, sigorta şirketleri
sigorta sözleşmesi yapmadan önce müşteri ile ilgili azami bilgiyi elde etme çabası içerindedir.
Finansal kuruluşların, karaparanın aklanması ve terörün finansmanı konusunda aracı
olarak kullanılması da bu kuruluşların müşterinin tanınması konusunda gerekli önlemleri
almasına yol açmış ve karapara aklama ve terörün finansmanının ekonomik, sosyal ve
siyasal olumsuz etkileri nedeniyle ülkeler müşterilerin tanınması konusunda oldukça geniş
kapsamlı yükümlülükler getirmiştir.
Dolayısıyla, finansal kuruluşların müşterileri ile iş ilişkisine girmeden önce potansiyel
karapara aklayıcı ve terörü finanse eden müşterilerine yönelik özel dikkat göstermeleri ve bu
konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Müşterilerin tanınması ise, finansal kuruluşların kendi
bünyesinde geliştireceği müşterinin tanınması önlemleri ile mümkündür.
*

MASAK, Mali Suçlar Araştırma Uzmanı.
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FATF’ye1 (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force) göre müşterinin tanınması önlemlerinin 5 ayağı vardır. Bunlar2:
-

Gerçek ya da tüzel kişi müşteri dahil tüm müşterilerin kimlik bilgilerinin elde edilmesi ve bu kimlik bilgilerinin güvenilir, geçerli belgelerle teyit edilmesi,

-

Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetki durumlarının tespiti ve teyidi ile bu kişilerin
kimliğinin tespit ve teyit edilmesi, tüzel kişilerin hukuki statüsünün teyit edilmesi,

-

Gerçek (nihai) faydalanıcının (beneficial owner) kimliğinin tespit ve teyit edilmesi,

-

İş ilişkisinin amacı ve esası hakkında bilgi edinilmesi,

-

Müşteri ile yürütülen iş ilişkisine devamlı surette gerekli ihtimamın gösterilmesi,
müşterinin iş ilişkisi süresince yürütmüş olduğu işlemlerin müşteri hakkında elde edilen bilgiler, müşterinin işi ve risk profili ile uyumlu olup olmadığının dikkatle incelenmesi.

Yukarıda belirtilen müşterinin tanınması önlemlerinin her biri ayrı bir öneme haiz olup
makalemizin konusunu müşterinin tanınması önlemlerinden gerçek faydalanıcının kimliğinin
tespiti ve teyidi oluşturacaktır. Bu çerçevede öncelikle gerçek faydalanıcının tanımı daha
sonra da bu konuda uluslararası kuruluşlarca getirilen standartlar ile Türk mevzuatında bu
konuda getirilen düzenlemeler ve bu standartlara Türk mevzuatının uyumu ele alınacaktır.
Uluslararası metinlerde gerçek faydalanıcı, genellikle yükümlü nezdinde yürütülen işlemden nihai olarak fayda sağlayan kişi olarak yani kısaca “Nihai Faydalanıcı” olarak
geçmekle birlikte, Türk mevzuatında nihai faydalanıcı yerine gerçek faydalanıcı ifadesi
kullanıldığından makalemizde de nihai faydalanıcı yerine gerçek faydalanıcı ifadesi kullanılacaktır. Ayrıca ülkemizde başkasına ait malvarlığını idare eden trust türünde kuruluşlar faaliyet
göstermediğinden gerçek faydalanıcının tespiti konusunda trustlar için getirilen önlemler
üzerinde durulmayacaktır.
II. Gerçek Faydalanıcı Nedir?
FATF, gerçek faydalanıcıyı;
“Bir müşteriyi nihai olarak sahipliğinde ya da kontrolünde bulunduran gerçek kişi(ler)
ve/veya hesabına işlem yürütülen gerçek kişi” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca FATF, bu
kapsama bir tüzel kişiliğin nihai (son) etkin kontrolünü elinde bulunduran kişilerin de girdiğini
belirtmiştir.3
Avrupa Birliği ise 2005/60 sayılı “Mali Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi” konulu üçüncü direktifinin 3 üncü maddesinde
gerçek faydalanıcıyı benzer bir biçimde;
“Müşteriyi nihai olarak sahipliğinde ya da kontrolünde bulunduran gerçek kişi ve/veya
hesabına işlem veya faaliyet yürütülen gerçek kişi.” olarak tanımlamıştır.
Türk mevzuatında ise gerçek faydalanıcı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin4 3 üncü maddesinde
tanımlanmıştır. Buna göre gerçek faydalanıcı,
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“Yükümlü nezdinde adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai
faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişiler” dir.
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere gerçek faydalanıcı;
-

Gerçek kişi ya da tüzel kişi olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir müşteriyi
nihai olarak sahipliğinde veya kontrolünde bulunduran geçek kişi olabileceği gibi,

-

Hesabına işlem ya da faaliyet yürütülen gerçek kişi de olabilecektir.

Dolayısıyla gerçek faydalanıcı her halükarda gerçek kişi olacaktır. Örneğin, bir kimse,
bir arkadaşının telefon faturasını yatırdığı zaman söz konusu işlemin gerçek faydalanıcısı
telefon faturası yatırılandır. Ya da bir kimse yaşlı olan babasının dövizlerini bozdurmak
istediğinde işlemin gerçek faydalanıcısı işlemi yapan kişinin babadır.
Tüzel kişilerde gerçek faydalanıcıyı ise bir örnekle açıklayalım:
A Bankasında hesap açtırmak isteyen ve Türkiye’de faaliyet gösteren ABC
Ltd.Şti’nin., 4 ortaklı olduğunu ve ortaklarının adının ve hisse oranlarının aşağıdaki gibi
olduğunu kabul edelim:
Bay Ali D.
Bay Ahmet K.
Asrın Ltd.Şti.
Cevahir Ltd. Şti.

-

% 25 hisse
% 20 hisse
% 20 hisse (Ortakları Gerçek Kişi)
% 35 hisse (Ortakları Gerçek Kişi)

Bu durumda, müşteri konumunda olan ABC Ltd.Şti.ni nihai olarak sahipliğinde veya kontrolünde bulunduran gerçek kişiler yani gerçek faydalanıcılar;
Bay Ali D. ve Bay Ahmet K. ile
% 55 hisseye sahip olan Asrın Ltd.Şi ve Cevahir Ltd.Şti.nin gerçek kişi ortakları,

olacaktır.

III. Gerçek Faydalanıcının Tespiti Konusunda Uluslararası Standartlar
1. FATF Tarafından Getirilen Standartlar
FATF, karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda belirlemiş olduğu standartları 40 Tavsiye ve 9 Özel Tavsiye kapsamında toplamış bulunmaktadır. 40 Tavsiye, ağırlıklı
olarak karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede mali kuruluşlar ile mali
olmayan kuruluşların alacağı önlemlere yönelik tedbirleri, 9 Özel Tavsiye ise terörün
finansmanı ile mücadelede alınması gereken özel tedbirleri içermektedir.
FATF 40+9 Tavsiyeyi esas alarak 2004 yılında Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme
ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Metodolojisi Belgesini (SGAÖ/TFM Metodolojisi)
yayımlamıştır. Bu belge ülkelerin değerlendirilmesinde FATF, FATF Benzeri Bölgesel
Kuruluşlar, IMF ve Dünya Bankası tarafından kabul görmüş temel bir belge niteliğindedir.
Gerçek faydalanıcıya ilişkin hususlar, FATF’nin 5 No.lu Tavsiyesi ile bu tavsiyeye ilişkin açıklayıcı notlarda ve SGAÖ/TFM Metodolojisinde düzenlenmiştir.
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FATF’nin 5 No.lu tavsiyesine göre;
Mali kuruluşlar, gerçek faydalanıcının kimliğini tespit etmeli ve gerçek faydalanıcının
kimliğini teyit etmek için makul önlemler almalıdır, alınan bu önlemler gerçek faydalanıcının
kim olduğunun anlaşılması konusunda mali kuruluşları tatmin etmelidir. Tüzel kişiler için bu
önlemler, tüzel kişinin sahiplik ve kontrol yapısını anlamaya yönelik önlemleri içermelidir.5
FATF 5 No.lu tavsiyesi ile gerçek faydalanıcının kimliğinin tespit ve teyit edilmesi gerekliliğine vurgu yapmış ve bu konuda makul önlemler alınması gerektiğini belirtmiştir.
Gerçek faydalanıcının tanınması konusunda alınması gereken önlemler 5 No.lu Tavsiyeye ilişkin açıklayıcı notlarda ve SGAÖ/TFM Metodolojisinde biraz daha ayrıntılı bir
şekilde açıklanmıştır. Buna göre mali kuruluşların gerçek faydalanıcının tespiti kapsamında
alması gereken önlemler şu şekildedir:6
-

Mali kuruluşlar, tüm müşteriler için, müşterinin başka bir kişi hesabına hareket edip
etmediğini belirlemelidir ve hesabına hareket edilen kişinin kimlik bilgilerinin alınması ve teyidi konusunda gerekli önlemleri almalıdır.

-

Tüzel kişiler için ise7;
• Tüzel kişiliğin sahiplik ve kontrol yapısını elinde bulunduranların anlaşılması,
• Son etkin kontrolü sağlayan gerçek kişiler de dahil tüzel kişiyi nihai olarak sahipliğinde ya da kontrolünde bulunduran gerçek kişilerin tespit edilmesi,

için makul önlemler alınmalıdır. FATF’ye göre bu konuda alınması gereken makul önlemler,
tüzel kişiliğin çoğunluk hissesini (controling interest) elinde bulunduran gerçek kişiler ile tüzel
kişiliğin yönetiminde etkin olan gerçek kişilerin kimliğinin tespit edilmesidir.
Tüzel kişiliğin çoğunluk hissesini elinde bulundurmak, şirketin karar alma konusunda
söz sahibi olacak hisseye sahip olmak anlamına gelmektedir. Bir şirketin % 51 ve daha fazla
hissesine sahip olmak genellikle karar alma mekanizması konusunda söz sahibi olmak için
yeterli görülmektedir.8 Bu durumda, bir şirketin % 51 ve daha fazla hissesini elinde bulunduran gerçek kişilerin kimliğinin tespit edilmesi gerekecektir.
FATF, bir tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliğin çoğunluk hissesini elinde bulunduran şirketin açıklama yapma yükümlülüğü bulunan kamuya açık bir şirket olması durumunda,
örneğin bu şirket menkul kıymetler borsasında kayıtlı bir şirket ise, bu şirketin hissedarlarının
kimliğinin tespit ve teyit edilmesine gerek olmadığını da belirtmiştir.
2. Avrupa Birliği (AB) Tarafından Getirilen Standartlar
Mali Sistemin Karaparanın Aklanması ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında 2005/60/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi kimlik tespitine ilişkin
yükümlülükler kapsamında gerçek faydalanıcının tespitinin önemine vurgu yapmış ve gerçek
faydalanıcıyı, FATF Metodolojisinde bulunan tanıma paralel bir şekilde, “Müşteriyi nihai
olarak sahipliğinde ya da kontrolünde bulunduran gerçek kişi ve/veya hesabına işlem veya
faaliyet yürütülen gerçek kişi” olarak tanımlamıştır.
Direktifin 8 inci maddesinde, mümkün olduğu kadar gerçek faydalanıcıların kimliğinin
tespit ve teyit edilmesi amacıyla risk bazlı ve yeterli ölçüde önlemlerin alınması gerektiği,
tüzel kişilerle ilgili olarak bunların sahipliğini ve kontrol yapısını anlamaya yönelik önlemler
alınması gerektiği belirtilmiştir.
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AB Direktifi, şirketler, vakıf ve dernekler ile trust hizmeti veren kuruluşlarda gerçek
faydalanıcı ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri ayrı ayrı belirlemiş bulunmaktadır.
Buna göre;
Şirketlerde gerçek faydalanıcı;
•

Düzenli bir piyasada faaliyet gösterip (örneğin menkul kıymetler piyasası) açıklama yapma yükümlülüğüne tabi şirketlerden ziyade hamiline yazılı hisse
senedi olan şirketlerde; doğrudan veya dolaylı olarak şirket hisselerinin önemli
bir miktarını ya da oy hakkını sahipliğinde ya da kontrolünde bulunduran gerçek kişi(ler)dir; % 25 den daha fazla pay sahibi olma hali bu kriteri karşılamaktadır;

•

Şirketin yönetimini başka biçimlerde kontrol eden gerçek kişi(ler)dir.

Vakıf ve derneklerde gerçek faydalanıcı;
•
•

•

Gelecekteki imtiyaz/menfaat sahipleri şimdiden belirlenmiş olan dernek ve vakıflarda; bu kuruluşların malvarlığının %25 ve daha fazlasında imtiyaz/menfaat
sahibi konumunda olan gerçek kişi(ler);
Gelecekteki imtiyaz/menfaat sahipleri henüz belirlenmemiş olan dernek ve vakıflarda; asıl amacı dernek ve vakfı kurmak ya da faaliyete geçirmek olan kişiler;
Vakıf ve derneklerde malvarlığının %25 ve daha fazlasını başka bir biçimde
kontrolünü sağlayan gerçek kişilerdir.

AB direktifinde FATF’den farklı olarak şirketin çoğunluk hissesini elinde bulunduranların kimliğinin tespiti yerine şirket hisselerinin ya da oy hakkının önemli bir kısmını elinde
bulunduranların kimliğinin tespiti öngörülmüştür. AB’ye göre, bir şirkette %25’den fazla
hisseye sahip olan kişilerin kimlik tespiti yeterlidir.
AB’nin ayrıca FATF’den farklı olarak vakıf ve derneklerde gerçek faydalanıcının tespiti konusunda farklı bir uygulamaya gittiği görülmektedir.
FATF, şirket, vakıf ve dernekleri tüzel kişi kapsamında belirlemiş ve gerçek faydalanıcının tespiti konusunda alınacak önlemler açısından herhangi bir ayrıma gitmemiştir.
AB ise vakıf ve derneklerde gerçek faydalanıcıya ilişkin detaylı önlemler getirmiştir.
Dernek ve vakıflarda, gelecekteki yararlanıcıları belirlenen ve belirlenmeyen şeklinde bir
ayrıma gitmiş ve her bir durum için gerçek faydalanıcının tespiti konusunda düzenleme
getirmiştir.
Her iki dokümanın en önemli ortak özelliği ise gerçek faydalanıcının tespiti yükümlülüğünü finansal kuruluşlara vermiş olmasıdır. Finansal kuruluş nezdinde işlem yapan ya da
adına veya hesabına işlem yapılan kişilere herhangi bir yükümlülük getirilmemiştir.
3. Wolfsberg Grup Standartları
Wolfsberg Grup, 2000 yılında İsviçre’nin Wolfsberg şatosunda 11 küresel bankanın
bir araya gelmesiyle oluşturulan ve karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede
müşterinin tanınması konusunda standartlar oluşturmayı amaç edinen bir örgüttür.9
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Wolfsberg Grubu, 2000 yılında yayımladığı “Özel Bankaya Yönelik Karapara Aklama İle
Mücadele Rehberi” nde gerçek faydalanıcının tanımını yapmamakla birlikte, gerçek faydalanıcının tespiti işleminin tüm hesaplara uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.
Söz konusu dokümanda, müşteri ile ilgili olarak gerçek kişiler, şirketler, adi ortaklıklar,
vakıf ve dernekler ile trustlar şeklinde bir sınıflama yapılmış ve her bir müşteri için gerçek
faydalanıcının kimler olabileceği belirlenmiştir. Buna göre müşteri10;
•

Gerçek kişi ise;

Özel banka çalışanı, müşterinin kendisi hesabına işlem yapıp yapmadığını tespit etmek zorundadır. Müşterinin kendi hesabına işlem yapmadığından şüphelenilmesi halinde,
banka müşterinin hangi sıfatla ve kim hesabına hareket ettiğini belirleme kapasitesine sahip
olmalıdır.
•

Tüzel kişi ise;

Örneğin bir yatırım şirketi ise, özel banka çalışanı, fonları temin edeni, hisse senetlerinin asıl sahibini (sahiplerini), şirket müdürleri ve bu müdürlere talimat verme yetkisine sahip
olanlar gibi fonları kontrol eden kişileri belirleyecek şekilde şirket yapısını mümkün olduğu
kadar tespit etmek ve anlamak durumundadır.
Özel banka çalışanı diğer hissedarlarla ilgili olarak daha fazla özen göstermeye gerek
olup olmadığı konusunda makul bir yargıya varacaktır. Bu ilke, paylara bölünmüş sermayenin
nama yazılı veya hamiline yazılı olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır.
•

Tüzel kişiliği olmayan bir ortaklık ise (örneğin bir adi ortaklık ise); diğer müşteri türleri
için belirlenen ilkeler tüzel kişiliği olamayan kuruluşlar için de uygulanacaktır.

Wolfsberg Grubu “Gerçek Faydalanıcının Tespitine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” adında yayımladığı bir diğer dokümanda gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin daha detaylı
açıklamalar getirmiştir.
Söz konusu dokümanda gerçek faydalanıcı kavramının genellikle fonun sahiplik derecesini ifade eden bir kavram olduğu ve pratik anlamda fonların kontrol edilmesi ve fon
üzerinde tasarruf hakkının bulunmasını barındırdığı ifade edilmiştir. Söz edilen kontrol ve
tasarruf hakkı, salt imza yetkisi ve yasal kimlikten öte, ondan ayrılan pratik bir durumu ifade
etmektedir.
Bu durumda, demek oluyor ki, bir banka nezdinde adına hesap açılan kimse, nihayetinde o fonu kontrol eden veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunan kimse olmayabilir. Bu ayrım
önemlidir çünkü aklama ile mücadeleye ilişkin metinlerin odaklandığı fon üzerinde nihai
kontrolü ve yetkisi olan kişilerdir. Bu kişiler üzerine odaklanmak, fonun kaynağının belirlenmesinde gerekli bir adımdır.
Doküman bir önceki dokümana göre gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin daha detaylı hususlar içermektedir. Gerçek kişilerde, tüzel kişilerde, tüzel kişiliği olmayan birliklerde
ve ortaklıklarda gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin dokümanda getirilen önlemler sırasıyla
aşağıda belirtilmektedir.11:
- Gerçek Kişilerde Gerçek Faydalanıcı:
Bir gerçek kişi, kendi adına bir hesap açtırmak istediği zaman, özel banka çalışanı kişinin kendi hesabına hareket edip etmediğini sormalıdır. Eğer cevap evet ise, normal
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şartlarda, bu kişinin gerçek faydalanıcı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak, kişinin
kendi hesabına hareket edip etmediği konusunda herhangi bir şüphe var ise bu karine artık
makul sayılamayacaktır. Dokümanda;
•
•
•

Müşteri kabul süreci esnasında, müşterinin tanınması kapsamında elde edilen bilgiler
arasında tutarsızlıklar fark edilmiş ise,
Ya da bir müşterinin fonun kaynağına ilişkin yaptığı açıklama mantıklı gelmiyorsa,
Hesabın açılışını müteakip hesap hareketliliği, umulandan hacimce ve sayıca fazla
ise, örneğin müşteriden beklenen ortalama hareket limiti 100.000 YTL ise ancak hesapta bu limiti aşan ani ve sık transferler oluyor ise,

hesap üzerindeki gerçek faydalanıcının da sorgusunu kapsayan ilave müşterini tanı sürecinin
işletilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.
- Tüzel Kişilerde Gerçek Faydalanıcı:
Söz konusu dokümana göre banka nezdindeki hesap bir tüzel kişiye ait ise, müşterinin tanınması amacıyla tespit edilmesi gereken şey tüzel kişinin gerçek faydalanıcılarının
kimler olduğudur.
Birçok ortağı olan şirketlerde, her bir ortak için müşterinin tanınması uygulamasına
gerek yoktur. Nitekim bu şirketler, genellikle özel banka (private bank) ile ilişki içinde
değildirler. Çünkü bu tür müşteriler doğası gereği kurumsal ve ticari yapılardır ve muhtemelen bankanın diğer iş birimleri ile iş ilişkisi kuracaklardır.
Gerçek faydalanıcının birden fazla olduğu durumlar da vardır. Örneğin başarılı bir
müteşebbis eşinin ve kendisinin ortak olduğu ancak fonu kendisinin sağladığı bir ortaklık
kurmak isteyebilir. Bu durumda fonun kaynağına ilişkin müşterinin tanınması süreci eşine
değil müteşebbise uygulanmalıdır. Ancak, bu sürecin eşin geçmişi ve itibarını da kapsayacak
şekilde genişletilmesi uygundur.
Özel bankanın şirketin yapısının anlaşılmasına yönelik mekanizmalar geliştirmesi uygun olacaktır. Örneğin, görünürde fonu sağlayan ile bir ilgisi, bir akrabalığı olmadığı halde
hisselerin önemli miktarına sahip kişiler olması halinde, özel banka çalışanı bunun sebebini
anlamaya çalışmalıdır. Benzer bir şekilde, şirketin fonlarını kontrol edebilecek pozisyonda
olan, örneğin yöneticiler veya yöneticileri yönlendirebilecek gücü olan kişiler var ise ve bu
kişilerin görünürde fonu sağlayan kişilerle bir ilişkisi yok ise, özel banka çalışanı yine bu
durumun sebebini araştırmalıdır. Bu gibi durumlarda, söz konusu ilave araştırma, görünürde
fon sağlayıcı olarak görünen kimselerin aslında gerçek faydalanıcılar olmadığını gösterebilir.
Eğer öyle ise, müşterinin tanınması süreci, gerçek faydalanıcıya yönelmeli ya da aslında
hesabın açılmış olmasının uygunluğu sorgulanmalıdır.
Kanunlarda şirketlerin ortaklık yapılarını, gerçek faydalanıcılarını açıklamaya zorlayan
bir hüküm olmaması halinde, bu durum özel banka çalışanı için aklama ile mücadeleye
yönelik müşterinin tanınması sürecinin işletilmesine engel olmamalıdır. Özel banka, söz
konusu kanun hükmünü dikkate almadan, gerçek faydalanıcıların tespitine ilişkin müşterini
tanı politikalarını uygulamalıdır.
Yine hisse senetlerinin hamiline yazılı olması durumu da, özel banka için her zamanki
müşterini tanı uygulamasına engel olmamalıdır, nama yazılı senetler için ne uygulanıyor ise,
hamiline yazılı senetler için de aynı prosedür uygulanmalıdır. Öncelikli sorgu, gerek nama
yazılı gerekse hamiline yazılı senetlerin gerçek faydalanıcısının kim olduğudur; namına yazılı
senetler için adından anlaşıldığı üzere namına yazılı olan kişi olmakla birlikte, hamiline yazılı
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senetler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Hamiline yazılı senetler olması durumunda
banka iş ilişkisi kurulmadan önce ve mülkiyet değişimleri olduğunda sertifika talep edebilir.
- Tüzel Kişiliği Olmayan Birliklerde ve Ortaklıklarda Gerçek Faydalanıcı:
Bazı ülkelerde vakıflar, zengin olmanın bir aracı olarak kullanılabilmektedir. Böyle bir
durumda özel banka çalışanı vakfın kurucularını anlamaya çalışmalıdır. Özel banka çalışanı
kamu kayıtlarından tespit edilemese bile vakfın kurucularının kimliğini dolayısıyla fonların
kaynağını tespit etmelidir.
Tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için de yukarıda sayılan tedbirler dikkate alınır. Adi
ortaklıklarda genellikle en büyük paya sahip ortak gerçek faydalanıcı sayılır. Bu gibi örneklerde fon sağlayıcıların kimliği esasen tespit edilmelidir. Eğer çok küçük paylara sahip az
sayıda ortak var ise, bu ortaklara özel dikkat gösterilmesine gerek yoktur.
4. Basel Standartları
Basel Bankacılık Gözetim Komitesi tarafından 2001 yılında yayımlanan “Bankalara
Yönelik Müşterinin Tanınması Kılavuzu” gerçek faydalanıcının tespiti konusunda detaylı
düzenlemeler içermemekle birlikte bu konudaki genel esasları belirlemiş bulunmaktadır.
Kılavuzun 2 nci bölümü müşterinin tanınması konusunda kimlik tespitinin temel unsur
olduğunu belirttikten sonra müşteri kapsamına12;
- Bankada hesabı bulunan kişi veya kurumlar veya gerçek faydalanıcıların,
- Profesyonel aracılar tarafından yürütülen işlemlerin yararlanıcılarının,
- Bankaya mali bir işlemle bağlantılı olarak önemli oranda saygınlığın azalması riski
veya diğer riskler oluşturabilecek herhangi kişi veya kurumların,
girdiğini ifade etmiştir.
Basel Bankacılık Gözetim Komitesi söz konusu kılavuzda, şirketlerle ve trustlar ile ilgili olarak gerçek faydalanıcının tespiti konusunda alınması gereken önlemleri de belirlemiştir.
Şirketlerin bankalarda anonim hesap açmalarının önlenmesi gerektiği, uluslararası ticaret şirketleri gibi kişisel aktif tutma araçlarının müşterilerin veya gerçek faydalanıcının
tanınmasını güçleştirebileceği, bankanın şirketin yapısını iyice anlayabilmesi gerektiğini ve
fonların kaynakları ile gerçek faydalanıcıyı ve fonlar üzerinde kontrolü olanları belirleyebilmesi gerektiğini ifade etmiştir.13
Kılavuza göre, gerçek sahibinin isminin gizli tutulması amacıyla menkul kıymetlerin
(nominee shareholders) olduğu ve hamiline yazılı hisseleri olan şirketler ile ticaret faaliyetlerini başlatmak için ayrı inceleme yapılmalıdır. Bu tür şirketlerin tüm intifa hakkı sahiplerinin
kimlikleri hakkında tatmin edici bilgi sağlanması gereklidir. Hamiline yazılı hisse senedi
şeklinde sermayeye sahip şirketler daha dikkatli incelenmelidir. Bir banka hamiline yazılı
hisse senedinin el değiştirdiğinden tamamen habersiz olabilir. İntifa hakkı sahiplerinin
kimliklerini izlemek için tatmin edici prosedürler geliştirme sorumluluğu bankalara aittir.14
IV. Türk Hukukunda Gerçek Faydalanıcı
Gerçek faydalanıcı kavramının, temsil ile bağlantısı olduğundan öncelikle temsille ilgili
genel bilgilere yer vermek gerekir.
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1. Borçlar Hukukunda Başkası Hesabına İşlem Yapılması Ne Demektir?
Başkası hesabına işlem yapılması, bir işlemde işlemi yapan kişinin kendi adına işlemi
yapmasına rağmen, bunu başkası hesabına, başkası için yapmasıdır. Buna Borçlar Hukukunda dolaylı temsil denir. Bu kapsamda temsil konusuna kısaca değinmekte fayda bulunmaktadır.
Temsil Borçlar Kanunumuzun 32 nci ila 40 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Ancak tüccar vekillerinin yetkileri hakkındaki hükümler saklı tutulmuştur.
En genel anlamıyla temsil, bir kimsenin, hüküm ve sonuçları başka bir şahsın ad ve
hesabına hukuki işlem15 yapma yetkisine denir.16 Gündelik yaşamda farklı sebeplerle bir
kimsenin hukuki bir işlemi bizzat kendisinin yapması mümkün olmayabilir. Örneğin bir
kimsenin küçük, hasta olması, bir yerde bulunmaması, bilgisizliği o kimsenin işlemi bizzat
yapmasına engel olabilir. Dolayısıyla temsil ilişkisi yaşamın bir parçasıdır ve hukukun sonuç
bağladığı bir olgudur. Ancak maddi fiillerde ve kişiye sıkı şekilde bağlı hakların kullanılmasında temsil mümkün değildir. Örneğin nişanlanma, evlenme, tanıma, vasiyet, evlat edinme
işlemlerinde temsil olmaz. Haksız fiillerde de temsilden söz edilemez. Temsil çeşitli açılardan
sınıflara ayrılabilir.
A. İradi Temsil-Kanuni Temsil
Temsil ilişkisi iradi olarak kurulabileceği gibi, kanundan da doğabilir. İradi temsil, temsil olunanın irade beyanına dayanan, varması gerekli tek taraflı işlemle kurulur17. Borçlar
Kanununda temsil ile ilgili hükümler genel olarak iradi temsille ilgilidir. Kanuni temsil ise
temsil olunanın iradesine bağlı olmaksızın, kanundan doğan temsil yetkisidir. Velayet,
vesayet, kayyımlık bu türdendir. İradi temsilin yetki sınırını temsil olunan çizerken, kanuni
temsilde bu sınırı kanun çizer.
B. Doğrudan Doğruya Temsil-Dolaylı Temsil
Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına hareket ettiği durumlarda doğrudan doğruya temsil ilişkisi kurulmuş olur. Doğrudan doğruya temsile vasıtasız temsil de denir.
Sadece “temsil” terimi kullanıldığında kural olarak doğrudan doğruya temsil kast edilir18.
Doğrudan doğruya temsilde, temsilci tarafında yapılan hukuki işlemin hüküm ve sonuçları
başka bir işleme gerek duyulmaksızın temsil olunanın hukuki alanında doğar. Diğer bir ifade
ile hak ve borçlar otomatikman temsil olunana ait olur. Örneğin bir kimsenin adına ev satın
alındığında tapuda evi alan kişinin adına kayıt yapılır. Ya da bir başkası adına bankada
hesap açıldığında hesabın sahibi temsil olunan gözükür. Nitekim Borlar Kanununun 32 nci
maddesi hükmüne göre, “salahiyettar (yetkili) bir mümessil (temsilci) tarafından diğer bir
kimsenin namına (adına) yapılan akdin (sözleşmenin) alacak ve borçları o kişiye (temsil
olunana) geçer.
Bir kişi, bir dolaylı temsil yetkisine dayanılarak kendi adına, ancak temsil olunan hesabına üçüncü bir kişi ile hukuki işlem yaptığında dolaylı temsil yetkisi vardır. Dolaylı temsilde
hukuki işlem, temsilci adına ve fakat temsil olunan hesabına yapılmaktadır. Bu tür temsil
ilişkisinde kural olarak yapılan hukuki işlemden doğan haklar ve borçlar, önce temsilcinin
hukuki alanında doğar, ancak daha sonra ikinci bir işlemle bu hak ve borçlar, temsilci
tarafından temsil olunana nakledilir. Nitekim Borçlar Kanunu m. 36/II’ye göre, Akdi yapar iken
mümessil, sıfatını bildirmediği takdirde akdin alacak ve borçları kendisine ait olur. Şu kadar
ki; akdi yapan kimse bir temsil ilişkisinin mevcut olduğunu halden istidlal eder (çıkarır) yahut
bunlardan biri veya diğeri ile akit icrası kendisince farksız olursa akdin hakları temsil olunan
kimseye ait olur. Yine üçünü fıkra hükmüne göre, sair hallerde alacağın temliki yahut borcun
nakli hakkında mevzu usule tevfikan muamele icrası lazım gelir.
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Hükmün ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kural olarak
dolaylı temsilde temsilcinin hukuki alanında doğan hak ve borçların alacağın temliki ve
borcun nakli hükümlerine göre temsil olunana geçirilmesi gerekir. Ancak bu işlemlerle haklar
ve borçlar temsil olunana geçer. Örneğin taşınmaz bu şekilde alınmışsa, tapuda taşınmazın
temsil olunana devri gerekir. Taşınırın alınması halinde ise zilyetliğin devri gerekir19. Ancak iki
durumda devir ve tescil işlemine gerek duyulmaz. Bunlardan ilki, sözleşmenin karşı tarafının
bir temsil işleminin varlığını durum ve koşullardan anlaması, ikincisi ise karşı taraf için işlemin
kiminle yapıldığının önem taşımamasıdır.
C. Aktif Temsil-Pasif Temsil
Aktif temsilde temsilci, temsil olunan adına irade beyanında bulunma yetkisine sahiptir. Örneğin bir sözleşme ilişkisi kurmak için icapta bulunabilir. Pasif temsilde ise temsilcinin
bir işlem yapmaya yönelik irade beyanında bulunması mümkün değildir. O sadece kendisine
yöneltilen irade beyanlarını kabule yetkilidir.
2. Temsil-Gerçek Faydalanıcı İlişkisi
Yukarıda irdelendiği üzere, temsil ilişkisinde temsil olunan kişi, gerçek faydalanıcıdır.
Zira işlemden doğan hak ve yükümlülükler gerek bir devir, teslim, temlik işlemine gerek olsun
gerekse de olmasın temsil olunanın hukuk alanında sonuç doğurmaktadır. Bununla birlikte
gerçek faydalanıcı kavramı ile temsil kavramları birbirine özdeş değildir. Diğer bir ifade ile her
gerçek faydalanıcı, temsil olunan kişi değildir. Örneğin bir şirket temsilcisi, şirket adına hesap
açtırdığında temsil olunan kişi şirkettir. Ancak, söz konusu şirketin örneğin %25’i aşan
hissesine sahip olan kişi, gerçek faydalanıcıdır. Hâlbuki¸şirketi temsil eden kişi ile şirketin
ortakları arasında doğrudan veya dolaylı şekilde kurulmuş bir temsil ilişkisi bulunmamaktadır.
Burada temsil olunan kişi, şirket tüzel kişiliğidir. Diğer bir ifade ile gerçek faydalanıcı kavramı
temsil olunan kişi kavramını kapsamakla beraber, bundan daha geniş bir kavramdır.
Gerçek faydalanıcı ile temsil olunun kişi kavramının özdeş olmaması, bu kavramın
salt temsil ilişkisi ile açıklanamayacağı sonucunu doğurmaktadır.
3. 5549 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Getirilen Hususlar
Türk Hukukunda da uluslar arası tecrübelerden de yararlanarak gerçek faydalanıcıyı
tespite yönelik bir takım hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Bu hükümler 5549 sayılı “Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmelik20”te yer almaktadır.
Kanunun “Kimlik tespiti” başlıklı, 3. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, “Yükümlüler,
kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem
yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır”.
Hükümde, “işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların” ifadesine yer vermek
suretiyle her türlü temsil durumunda temsil olunanın kimliğinin tespiti gereğini ortaya
koymuştur. Dolayısıyla bu hüküm, aynı zamanda gerçek faydalanıcının tespitine de hizmet
etmektedir. Zira başkası hesabına hareket edilmesi halinde dahi, gerçek faydalanıcının
kimliğinin tespiti gereklidir. Bununla birlikte bu hüküm, tam anlamıyla gerçek faydalanıcının
tespit edilmesini sağlayacak yapıda değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere gerçek faydalanıcı
kavramı temsil kavramından geniş bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle temsil ilişkisi dışında kalan
durumlarda gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti gereği hükümde yer almamaktadır. Bu
eksiklik, aşağıda irdeleneceği üzere “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile giderilmiştir.
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5549 sayılı Kanunun “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15. maddesinde ise, “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini
gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu
işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla
cezalandırılır” hükmü getirilmiştir.
Hükmün gerekçesinde, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan işlemlerde, işlemin esas sahibinin kimliğinin gizli tutulmasının önlenmesi amaçlandığı, kişilerin
kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapması ve bunu gizlemesi halinde kimlik tespit
yükümlülüğü ile hedeflenen amaca tam olarak ulaşılamayacağı, bu nedenle işlemi yapan
kişinin başkası hesabına hareket etmesi halinde bu durumu yükümlülere yazılı olarak
bildirmesi, aksi takdirde cezalandırılacağı belirtilmiştir21.
Hükmün gerekçesi irdelendiğinde, gerekçede “gerçek faydalanıcı” ifadesine açıkça
yer verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte “işlemin esas sahibi” ifadesine yer verilerek,
gerçek faydalanıcının tespiti amacının olduğu açıkça belirtilmektedir. Ayrıca kimlik tespiti
yükümlülüğü, müşterinin tanınması kavramı altında yer alan, müşterinin tanınmasına hizmet
eden en temel ve en gerekli yükümlülüktür. Bu nedenle hükmün müşterinin tanınması
ilkesine de hizmet ettiğini belirtmekte beis bulunmamaktadır.
Hükmün gerekçesinde, işlemin esas sahibinin gizlenmesi ifadesine yer verilmiş, ancak hükümde, başkası hesabına hareket eden kişinin gerçek faydalanıcıyı gizleme kastına
yer verilmemiştir. Zira hükümde, “kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse,
bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak
bildirmediği takdirde” ifadesine yer verilmektedir. Dolayısıyla suçun herhangi bir amaç şartı
aranmaksızın, genel kastla işlenebileceği sonucu çıkmaktadır. Örneğin bir kimse hasta olan
annesinin parası ile, kolaylık olsun diye kendi adına bir bankada hesap açtırdığı ve bu
paranın annesine ait olduğunu bildirmediği takdirde dahi, suçu işlemiş sayılır. Halbuki örnek
olayda kişinin paranın esas sahibini gizleme kastı bulunmamaktadır.
Uluslararası metinlerde gerçek faydalanıcının tespitine yönelik önlemler getirilmiş olmakla beraber, başkası hesabına hareket eden kişinin cezalandırılmasına yönelik bir
düzenleme bulunmamaktadır. Uluslararası standartlar önceki bölümlerde de belirtildiği üzere
gerçek faydalanıcının tespitine yönelik önlemlerin esas olarak finansal kuruluşlar tarafından
alınması gerektiğini belirtmiştir. Başka bir ifadeyle, finansal kuruluş nezdinde işlem yapan ya
da adına veya hesabına işlem yapılanlara bu konuda bildirimde bulunma yükümlülüğü
uluslararası standartlarda bulunmamaktadır. Nitekim bu durum FATF Türkiye Raporunun 249
uncu paragrafında da belirtilmiştir.22 Söz konusu Raporun ilgili paragrafında,
“…Türkiye’de, yükümlülerin aktif bir şekilde müşterilerinin başka bir gerçek kişi adına
hareket edip etmediğini belirleme yükümlülüğü yoktur. Bunun yerine, 5549 sayılı Kanunun 15
inci maddesi ile müşterinin başkası adına ya da hesabına hareket edip etmediğini bildirme
yükümlülüğü müşteriye yüklenmiştir. Yükümlüler sadece, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi adına
hareket kişinin yetki durumunu teyit etmekle yükümlüdür.” ifadesine yer verilerek böyle bir
yükümlülüğün uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uygun olmadığı ortaya
konulmuştur. Ancak aşağıda irdeleyeceğimiz üzere salt bu madde hükmüne dayanılarak
yapılan bu eleştiri pek de haklı değildir. Zira bu hüküm gerçek faydalanıcının tespitinin
sadece bir yönüyle ilgilidir.
5549 sayılı Kanunda gerçek faydalanıcının tespitine hizmet edecek nitelikte hükümler
bulunmakla beraber, gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin olarak asıl düzenlemeler, “Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelik”te yer almaktadır.
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Yönetmeliğin tanımlar başlıklı, 3. maddesinde, gerçek faydalanıcı; “yükümlü nezdinde
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde
bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek
kişi veya kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımda, doğrudan temsil ilişkisinde temsil olunan
kişinin gerçek faydalanıcı olduğu açıkça belirtilmiş iken, dolaylı temsil ilişkisinde temsil
olunanın gerçek faydalanıcı olduğu belirtilmemiştir. Kanaatimizce bu eksiklik, aşağıda
irdeleyeceğimiz 17.madde hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde herhangi bir sıkıntı yaratacak nitelikte değildir.
Yönetmeliğin, “Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” başlıklı 17. maddesi hükmüne göre,
(1) Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek
faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda kendi adına ve
fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla
yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına
hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir.
(2) İşlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde, 6
ila 14 üncü maddelere göre işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket
edilenin kimliği tespit edilir.
(3) Finansal kuruluşlar ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde,
tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini 6
ve 7 nci maddelere göre tespit eder.
(4) Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan bir tüzel kişiliği
gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere
ulaşmak için gerekli tedbirleri alır.
(5) Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına
ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde yükümlü gerçek
faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapar.
Bu hükmün, 1, 2. ve 5. fıkralarının ayrı, 3 ve 4. fıkralarının ise ayrı şekilde analiz edilmesinde fayda bulunmaktadır. Zira 1. ve 5. fıkralar, dolaylı temsille ilgili hükümler getirirken, diğer fıkralar, dolaylı temsil dışındaki durumlarda gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin
hükümler getirmektedir.
Yukarıda irdelendiği üzere, Kanunun 15. maddesi hükmüne göre, bir kimse kimlik
tespiti gerektiren durumlarda23, kendi adına veya başkası hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, suç işlemiş sayılacaktır. Bu normun muhatabı elbette
ki; işlemi yapan kişiler, yani yükümlünün müşterileridir. Hesabına hareket edilen kişinin tespiti
amacıyla bu hükümle getirilen yaptırım, madalyonun bir yüzüdür. Madalyonun öteki yüzünün
muhatabı ise yükümlülerdir. Zira, Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre,
yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri almalı, bu kapsamda kendi adına ve fakat
başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli
duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde
asmalıdırlar. Bunun ötesinde finansal kuruluş24, şeklindeki yükümlüler, ayrıca sürekli iş
ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı
beyanını alır. Bu beyan müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak
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alınabilir. Yine 5. fıkra hükmüne göre, kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan
etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi
halinde yükümlü gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırmayı yapar. Makul
araştırmanın neyi kapsadığı hususunda bir açıklık bulunmamakla beraber, olağan hayatın
koşullarına göre ve elbette yükümlünün bilgi kaynaklarının kısıtına göre bu araştırmanın
sınırı tespit edilmelidir.
Dolayısıyla başkası hesabına hareket edildiğini bildirmemek müşteri açısından suç
teşkil eden bir eylem iken, yükümlü açısından ise bunu hatırlatmak ve ortaya koymak bir
yükümlülüktür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yükümlüye 5549 sayılı Kanunun 13.
maddesi hükmüne göre, 5.000 YTL idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman
şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi,
emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idarî para
cezası 10.000 YTL olur. Ayrıca yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ikibin Yeni Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
Kanunun 15. maddesi hükmü ile Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrası hükmü birlikte değerlendirildiğinde, yükümlü, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden
kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm
işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asmadığı, finansal kuruluşun ise sürekli
iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı
beyanını almaması halinde, müşterinin Kanunun 15. maddede düzenlenmiş olan suçtan
ötürü cezalandırılıp, cezalandırılamayacağı tartışmalıdır. Ancak kanaatimizce, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 4. maddesinde yer alan “Ceza kanunlarını bilmemek mazeret
sayılmaz” hükmü karşısında, kişiye böyle bir hatırlatmada bulunulmasa dahi suç işlenmiş
olacaktır. Üçüncü fıkra hükmüne göre ise, işlemi talep eden kimse, bir başkası hesabına
hareket ettiğini beyan ettiğinde, Yönetmeliğin 6 ila 14 üncü maddelere göre işlemi talep
edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin kimliği tespit edilir. Bu hükümler,
temsil ilişkisinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu hükümlere göre, kimlik tespiti gerektiren
işlemlerde dolaylı temsil yasaklanmıştır. Bu yasak çerçevesinde bir yandan müşteri ceza
tehdidi altına alınmışken, diğer yandan yükümlü idari para cezasının muhatabı olmaktadır.
Şöyle ki; Kanunun 15. maddesinde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket
eden kişinin kimlik tespiti gerektiren işlemleri yapmadan önce yükümlüye kimin hesabına
hareket ettiğini bildirmesi gerekmektedir. Dolaylı temsilin özelliği, temsilcinin işlemin karşı
tarafına temsilci olarak hareket ettiğini bildirmemesidir. Diğer bir ifade ile karşı taraf temsil
ilişkisi hususunda bilgilendirilmez. Kanun hükmünde ise başkası hesabına hareket eden
kişinin kimin hesabına hareket ettiğini bildirmesi istenilerek, dolaylı temsilin olamayacağının
altı çizilmiştir.
Bunun ötesinde Yönetmeliğin 17. maddesinde, işlemi talep eden kimsenin, bir başkası hesabına hareket ettiğini yükümlüye beyan ettiği takdirde, Yönetmeliğin 6 ila 14 üncü
maddelere göre işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilenin
kimliğinin tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümden çıkan sonuç, kişinin başkası
hesabına ve kendi adına hareket edemeyeceği, bunu ötesinde kimin hesabına hareket
ediyorsa onun da kimliğinin tespit edileceği ve yetki belgesinin talep edileceğidir.
Temsil ilişkisi, Borçlar Hukukunu ilgilendiren bir konu olduğundan, yükümlüler
nezdinde kimlik tespiti gerektiren işlemlerde dolaylı temsil yetkisi verilmesinin geçerli olup
olmayacağının da irdelenmesi gerekir. Borçlar Kanunumuzun 19. madde hükmüne göre bir
sözleşmenin konusu, kanunun gösterdiği sınırlar çerçevesinde serbestçe belirlenebilir.
Kanunun kesin şekilde emrettiği hukuki kurallara veya kanuna aykırılık, ahlaka (adaba) veya
kamu düzenine yahut şahsi hükümlere ilişkin haklara aykırı olmadıkça, iki tarafın yaptıkları
sözleşmeler geçerlidir.
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Yine Borçlar Kanununun 20. maddesi hükmüne göre bir sözleşmenin konusu imkansız veya haksız yahut ahlaka (adaba) aykırı olursa o sözleşme geçersizdir. Sözleşmenin
içerdiği şartlardan bir kısmının geçersiz olması sözleşmeyi geçersiz kılmayıp sadece o şart
geçersiz kılınır. Fakat bunlar olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı anlaşıldığı takdirde,
sözleşme tamamıyla geçersiz sayılır.
Borçlar Kanununda, her ne kadar sözleşmelerden söz edilmiş olsa da, Borçlar Kanununun sözleşmeden doğan borçlar kısmına ilişkin hükümleri tüm hukuki işlemlere uygulanabilecek niteliktedir. Bu nedenle temsil bir sözleşme olmasa dahi 19. ve 20. madde hükümlerinin temsil ilişkisinde de uygulanacağından tereddüt bulunmamaktadır. 5549 sayılı Kanunun
15. maddesi belli işlemlerde dolaylı temsili yasakladığı için bu tür işlemler için verilen dolaylı
temsil yetkisi de Borçlar Hukuku açısından geçersiz olacaktır. Bu durumda temsil yetkisinin
tamamen kalkıp kalkmayacağı tartışma konusu olabilir. Kanaatimizce sorun Borçlar Kanununun 20. maddesi hükmü çerçevesinde çözümlenmelidir.
Yönetmeliğin 17. maddesinin üç ila dördüncü fıkra hükümleri ise temsil kurumu dışında kalan hallerde gerçek faydalanıcının tespitine yöneliktir. Bu hükümlere göre, finansal
kuruluşlar ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, tüzel kişiliğin yüzde
yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini Yönetmeliğin 6 ve 7 nci
maddelere göre tespit eder. Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi kapsamında müşterisi olan
bir tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında
doğru bilgilere ulaşmak için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda alınması gereken tedbirlerin
neler olduğu yönetmelikte yer almamaktadır. Örneğin vakıf ve derneklerde gerçek faydalanıcının tespitinde ne tür önlemler alınacaktır? Kanaatimizce, vakıf ve derneklerde, AB
direktifleri paralelinde vakfın ya da derneğin kurucularının ya da faaliyete geçirenlerin
kimliklerinin tespiti, vakıftan belli şekilde yararlananların kimlik tespiti gibi önlemlerin
yükümlülük olarak getirilmesi uygun olacaktır. Şirketlerde de özellikle hamiline hisse senedi
olan şirketlere özel dikkat gösterilmesi ve bu konuda ilave önlemler alınması yerinde
olacaktır.
V. Sonuç
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelenin temel taşlarından biri bankalar ve diğer finansal kuruluşlardır. Bu nedenle bu kuruluşlara yönelik olarak uluslararası
kuruluşlarca oldukça kapsamlı standartlar belirlenmiş ve bu standartlar gerek Avrupa Birliği
gerekse FATF ve FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlarca ülkelere yönelik olarak yürütülen
denetim ve değerlendirmelerde esas alınmıştır. FATF’nin bir üyesi olan ve FATF’nin yeni
standartları çerçevesinde denetime tabi tutulan Türkiye’de bu standartlara uyum sağlamak
amacıyla gerekli yasal alt yapısını geliştirmektedir. Bu çerçevede 9 Ocak 2008 tarihinde
yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile özellikle müşterinin tanınması konusunda mali sektöre
oldukça geniş yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklerden birisi de gerçek faydalanıcının
kimliğinin tespit ve teyit edilmesidir.
Getirilen bu yükümlülük uluslararası standartlar esas alınarak hazırlanmış ve finansal
kuruluşlar da dahil tüm yükümlülere kendileri nezdinde gerçekleşen işlemlerin gerçek
faydalanıcısının tespiti konusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunda yükümlülük
getirmiştir. Alınacak tedbirlerin içeriği de aynı yönetmelikte belirtilmiştir. Bunun karşısında
başkası hesabına işlem yapan kişilerin bunu yükümlü grubuna bildirmemesi de ceza
yaptırımına tabi tutularak, gerçek faydalanıcının tespitinde bir açıdan yükümlü gruplarının işi
kolaylaşmıştır. Zira yükümlünün muhatabı kişi, birisi hesabına hareket ettiğini gizlediği
takdirde ceza yaptırımına muhatap olabileceğinin farkında olacaktır.
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Alınacak tedbirler kapsamına, vakıf ve derneklerde, vakfın ya da derneğin kurucularının ya da faaliyete geçirenlerin kimliklerinin tespiti, vakıftan belli şekilde yararlananların kimlik
tespiti gibi önlemlerin de getirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, şirketlerde de özellikle hamiline
hisse senedi olan şirketlere özel dikkat gösterilmesi ve bu konuda ilave önlemler alınması
konusunda yükümlülük getirilmesi yerinde olacaktır.
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veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır.
24
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hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri, Sermaye piyasası aracı
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Kriz Sürecinde Basel II’de Öngörülen Değişiklikler
Hasan Candan*
1. Giriş
Ünlü iktisatçı Joseph Stiglitz, Basel II düzenlemelerinin temel felsefesini oluşturan
“özdenetim”in ve derecelendirme şirketlerinin kredi notlarına dayalı yapının kendi başına bir
oksimoron olduğunun yaşanan küresel krizde belirginleştiğini defalarca dile getirmiştir.
Nouriel Roubini ise Basel II’nin vücuda getirilmesine katkıda bulunan önde gelen oyuncuların
kurallar tam olarak uygulanamadan başarısızlığa uğradıklarını, şu anda da Basel II’yi ret
aşamasında olduklarını ifade etmektedir. Roubini’ye göre, irrasyonel bolluğun ve düzenleme
farklılıklarının (arbitrajının) olduğu bir dünyada Basel II’nin başarılı olma şansı bulunmamaktadır.
2006 yılında nihai halini aldıktan sonra dünya çapında farklı uygulama tarihleri ile zaten tartışılmakta olan Basel II süreci, krizin getirdiği koşullarda, sadece eleştirildiği zamanlarda anılmaktadır. Ülkelerin uyum için açıkladıkları yol haritaları askıya alınmış durumdadır;
denetim otoritelerinin ve bankaların gündemi Basel II’den çok geleneksel risk yönetimi
konularıyla meşgul vaziyettedir.
2. Basel Komitesinin Çalışmaları
Basel Komitesi ise uygulandığı takdirde Basel II düzenlemelerinin maruz kalınan riski
saptama ve değerlendirme konusunda uygun bir araç olduğu yolundaki değerlendirmesini
sürdürmektedir. Bankacılık denetim ve gözetim kurallarının düzenlendiği Basel I ilkeleri ile
mukayese edildiğinde, Basel II kurallarının, salt bankaların risk yönetimi süreçlerinin
geliştirilmesine dönük doğru teşvikleri içermekle kalmayıp aynı zamanda kurumsal yönetim
ve kontrol – uyum mekanizmalarına da katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir.
Basel Komitesi, Basel II dışında çalışma yaptığı tüm konularda uluslararası standartları yaygınlaştırma hususunda stratejik bir açılım getirmiştir. Komite, Basel II uygulamaları
konusunda görevli çalışma grubunun (AIG–Accord Implementation Group) adını ve fonksiyonunu Basel Komitesi tarafından yayımlanmış tüm standartların uygulamaya geçirilmesi
konusunda çalışmak üzere Standartlar Uygulama Grubu olarak değiştirmiştir. Bugüne değin
salt Basel II konusundaki ilkelerin uygulamasını yaygınlaştırma görevi olan grubun görev ve
etki alanı genişletilmiştir.
Basel Komitesi Basel II konusundaki faaliyetini de sürdürmektedir. Komite tarafından
yayımlanan son müzakere dokümanı (Proposed Enhancements to the Basel II Framework,
BCBS, 17.1.2009) banka denetim ve gözetimi açısından Basel II’nin halâ en yetkin metodoloji olduğunu, krize neden olan ters yöndeki birtakım teşvikleri kısıtlayıcı özellikler taşıdığını
vurgulamaktadır. Mali piyasalarda yaşanan krizin belirginleştirdiği zayıf yönlerini gidermek
üzere Basel Komitesi Basel II yapısını gözden geçirdiğini vurgulamıştır. Yeni düzenlemelerin
bir kısmının 1 Temmuz 2009, kalanının da 2009 yılsonunda yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
3. Basel Komitesinin Basel II Standartlarının Güçlendirilmesine Dönük Önerileri
Basel Komitesinin önerisi, Basel II’yi oluşturan üç temel yapıyı da kapsamaktadır.
Öne çıkan zenginleştirici hususlar şu şekildedir:
*
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•
•
•
•
•

Basel II piyasa riski ilkelerinin revizyonu,
alım – satım hesaplarındaki marjinal riske ait sermaye gereksiniminin hesaplanmasına yönelik ilkelerin oluşturulması,
yeniden menkul kıymetleştirmeye dönük standartların oluşturulması,
stres testleri, likidite riski yönetimi ve değerleme tekniklerine ilişin ilkelerin 2. Yapısal
Blokta irdelenmesi,
menkul kıymetleştirmeye ait risklerin kamuoyuna açıklanmasına dönük ilkelerin 3.
Yapısal Bloğa dahil edilmesi.
a) Yapısal Blokla İlgili İlaveler

−

Dahili derecelendirmeye dayalı risk ölçümü yaklaşımında menkul kıymetleştirme
işlemlerinin yanı sıra, yeniden menkul kıymetleştirme işlemlerine de risk ağırlığı tayin
edilmesi önerilmiştir. Bu ağırlıklar, menkul kıymetleştirme işlemlerine göre önemli oranda yüksek değerlerdedir. Aynı düşüncenin devamı olarak standart yöntemde
sözkonusu olan yeniden menkul kıymetleştirme işlemlerine de yüksek risk ağırlıkları
önerilmiştir.

−

Bankaların kendi garantilerine dayalı harici dereceleri risk hesabında kullanabilmelerinin engellenmesi önerilmektedir. Bu öneri de kriz tecrübesinden kaynaklanan bir husustur. Komitenin müzakere metninde verdiği örneği tekrarlamak gerekirse, bir menkul kıymet riskine tayin edilen AAA derecesi bir bankanın garantisine dayanıyorsa, o
bankanın bu menkul kıymeti tutmak suretiyle yüksek derece notundan yararlanmasının önüne geçilmelidir.

−

Kredi riskinin analizinde önerilen gereklilikler: Standart ve İçsel Derecelendirmeye
Dayalı Hesaplama Yaklaşımlarında, menkul kıymetleştirme işlemlerinin taşıdığı kredi
riskinin analizinde bankaların dahili değerlendirme süreçlerine ilişkin yeni ilkeler önerilmiştir. Burada, salt harici derecelere dayanılmaması sağlanmaya çalışılmaktadır.

−

Menkul kıymetleştirme kapsamındaki likidite kredilerinde standart yönteme göre mevcut % 20 krediye dönüştürme faktörünün % 50’ye yükseltilmesi önerilmiştir. Basel
Komitesi, kredi riski bakımından kısa vadenin uzun vadeye göre daha az riske maruz
bıraktığı yolundaki teorik yaklaşımı sürdürme anlayışında olduğunu metinde vurgulamıştır. Likidite kredileri açısından İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımda değişikliğe gidilmemiştir.

Basel Komitesi, kriz dönemlerinde global anlamda yeterlilik oranlarını ve alt limitleri
köklü biçimde yukarı çekmenin olumsuz sonuçlarının olabileceğini değerlendirdiğini vurgulamıştır. Kuşkusuz, yeniliklerin kriz sonrası dönemde nasıl sonuçlar vereceği de değerlendirilmelidir.
b) Piyasa Riski Konusundaki Geliştirmeler
Çok sayıda bankanın RMD modellerinin yakalayamadığı riskler dolayısıyla büyük
zararlara maruz kaldıkları bilinmektedir. Buradaki zararların önemli bölümünün temerrütten ötürü olmadığı, likidite yetersizliği veya ilgili aktiflerin piyasa değerlerindeki ani düşmeler nedeniyle ortaya çıktığı da vakıadır.
Basel Komitesi Basel II Piyasa Riski bölümüne ilişkin şu yenilikleri önermiştir:
−

Marjinal risk modellemesi: Opsiyonlar ve diğer doğrusal olmayan ürünler (örneğin,
konut kredisi üzerinden oluşturulmuş menkul kıymetler) için riskin yakalanabilmesi
bakımından marjinal riskin modellenmesi, bu modellerin denetim otoritesinin onayına
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sunulması hususu eklenmek istenmektedir. Menkul kıymetleştirme ve yeniden menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan zararların yol açtığı zararlar karşısında
önerildiği anlaşılan bu yöntem, bankacılık kesiminden farklı geri bildirimler almıştır. Bu
türden zararlara uğrayan bazı bankalar önceden onaylattıkları modellerinin bu kategorideki risk sıçramalarını yakalayabildiğinin zaten test edildiğini bildirmiş, bir kısım
banka da öngörülebilir gelecekte bankaların bu işlemlere yer vermeyeceği düşüncesiyle mevcut yapının değiştirilmemesinin uygun olacağını açıklamıştır.
−

Basel Komitesi, RMD modellerinin yakalayamadığı vak’a riskleri açısından standart
yönteme göre hesaplanmış spesifik riskin, modelin ürettiği risk rakamına eklenmesini
önermektedir. Son iki yılda maruz kalınan zararlara ait risklerin salt derecelendirmeye
dayalı yaklaşımlarla saptanabilmesinin olanaksız olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, özellikle yapılandırılmış bankacılık ürünleri açısından marjinal riskin, hesaplamada
standart bir sermaye yükümlülüğüne tabi tutulması, risk ölçümü teknikleri bakımından
geriye gidiş olacaktır. Bankacılık kesimi bunun yerine modellemelerde her bankaya
esneklik tanınmasını talep etmektedir.

−

Bankacılık hesaplarındaki yaklaşımın alım – satım hesaplarına da uygulanması:
Basel Komitesinin müzakere dokümanında, stresli piyasa koşullarının alım – satım
hesaplarına da uygulanması suretiyle ilave sermaye yükümlülüğü getirilmesi öngörülmüştür. Stres testlerinin likiditeye, yoğunlaşmalara ve menkul kıymetleştirme ve
yeniden menkul kıymetleştirme işlemlerine yapılması önerilmektedir. Stresli pozisyonların genel RMD rakamları içerisinde yer alması konusunda, bankanın RMD modelinin konjonktürel değişimler karşısındaki zayıflıklarını ve tahmin sapmalarını dikkate
alma amaçlı olduğu sonucuna varılmaktadır.
4. Yapısal Blokla İlgili İlaveler

Basel Komitesi, bankacılık denetim otoritelerinin fonksiyonlarına ilişkin ilkelere yaptığı
ilavelerde esasen farklı belgelerde daha önce yayımladığı risk yönetiminin temel prensiplerine yer vermiştir. Risk yönetiminin bankadaki fonksiyonu; yönetim kurulu, üst yönetim ve risk
yönetimiyle görevli yönetim kurulu üyesinin sorumlulukları; icradan bağımsız bir işleyişin
oluşturulması gereği; örgütsel risk kültürünün oluşturulması, bunun tüm çalışanlarca
anlaşılmasının sağlanması; risk iştahının belirlenmesine dönük ilkeler, risk limitleri vb.
Ancak, bu bağlamda yeni sayılabilecek bazı hususlar dikkat çekicidir. Örneğin,
−

sermaye gereğinin kısa vadeden ziyade uzun vade için de değerlendirilmesi gereği,
fazla sermayenin piyasa koşullarının şiddetli ve uzun süreyle olumsuz seyir izlediği
dönemleri de kavrayacağının hesap edilmesi;

−

yeni ürün ve uygulamaların yönetim kuruluna varan bir zincir tarafından taşıdıkları
riskler itibariyle anlaşılmasını sağlayacak onay mekanizmalarının tesisi;

−

itibar riskinin tanımlanıp, ölçülmesine dönük politikaların belirlenmesi;

hususları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.
5. Yapısal Blokla ilgili ilaveler:
Üçüncü blokla ilgili olarak kamuya açıklanması önerilen başlıca hususlar şunlardır:
•
•
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Alım – satım hesaplarındaki menkul kıymetleştirme riskleri;
bilanço dışı faaliyetlerde bankanın bahse konu faaliyet veya ürünlerle olan illiyet bağı;
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•
•
•
•

bankaların menkul kıymetleştirme işlemlerine dönük dahili değerlendirmelerine ilişkin
bilgiler;
yeniden menkul kıymetleştirme riskleri;
menkul kıymetleştirme işlemlerindeki değerleme yöntemi;
menkul kıymetleştirme risklerine konu aktiflerin nasıl ve hangi değerlemelerle ayrımlandığına ilişkin bilgiler.

Kamuya açıklamaya dönük ilave hususlar diğer iki blokta öngörülen ekleme ve tadilatın tamamlayıcısı niteliğindedir.
6. Sonuç
Küresel kriz, yasal sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde başvurulan risk bazlı yaklaşımlara kuşkuyla bakılmasına yol açmıştır. Basel I kurallarının yetersizliği saptamasıyla
geliştirilen Basel II’nin adı kriz döneminde akla sadece eleştirilmek için getirilir olmuştur.
Üzerinde tam anlamıyla uzlaşma sağlanması bir yana, olağanüstü dönemden önce de ciddi
eleştiri ve tereddütlere konu olan Basel II yapısının mevcut durumdaki itibar kaybı, önemli
değişiklikleri gerekli kılmaktadır.
Yukarıda özetlenen yeni geliştirme ve iyileştirme önerileri dikkate alındığında, yeniliklerin Basel II’nin temel felsefesinde ve metodolojilerinde farklılık oluşturmadığı görülmektedir.
Basel II değişiklik önerilerinde üçlü yapı korunmuş, her yapısal blokta esin kaynağı kriz olan
değişiklikler getirilmiştir.
Yapılandırılmış bankacılık ürünlerinin alım-satımı mevcut krizin bankacılık sistemine
ait temel sıkıntısı olarak algılandığından Basel Komitesi de Basel II’ye dönük reform
önerilerinde bu hususu ön planda tutmaktadır. Modellere yüksek derecede bel bağlanması
işleyişe engel oluşturduğundan Basel Komitesi, çözümü yapılandırılmış ürünlerde risk ölçüm
yöntemini köklü olarak ve model kullanımına yer vermeyecek şekilde değiştirmekte görmektedir. Bu defa da bu ürünler için standart yöntemle ilave sermaye yükümlülüğü getirmek gibi
bir sonuç çıkmaktadır. Basel II’nin temel övünç kaynaklarından olan risk ölçümünde model
kullanarak riski gerçeğe daha yakın belirleme sürecini geriye götürecek alternatif basit
yöntemin prestij kaybı yaratacağı düşünülmektedir.
Basel Komitesi tarafından kamuoyu tartışmasına açılan değişikliklerin benimsenmesi
halinde ulaşılacak yapı, Basel II’nin ötesinde ve fakat “Basel III” olarak adlandırılamayacak
bir düzenlemeyi gündeme getirecektir. Basel II yaklaşımının temel noktalarını muhafaza
ettiğini, görünür aksamalara ilişkin geliştirmelerde bulunmakla yetindiğini saptadığımız
önerilen yeni yapıyı, bu nedenlerle “ Basel 2½ ” olarak nitelemek de mümkündür.
Konuyla ilgili olarak karşı tarafın görüşlerini yansıtması açısından ilginç ve güncel değerlendirmelerde, RMD’nin sorununun hesaplamada kullandığı verinin uzunluğu veya kısalığı
olmadığı belirtilerek, hesaplamanın geçmişe bakarak yapılmasının vak’ayı umutsuz hale
getirdiği, piyasalar bakımından geçmiş verinin geleceği tahmin etmede yeterli olmayacağı
vurgulanmaktadır. Finansal piyasalar uç olayların etkisi altındadır; uç olaylar aynen “Siyah
Kuğular” gibidir; ortaya çıkmadıkları sürece varlıklarından haberdar olunmaz (Financial
Times, 1.3.2009, P.Triana – No Sense in Reforming VaR).
Basel Komitesi, Basel II’ye olan desteğini kamuoyu nezdinde tekrarlamış olmakla birlikte, bankacılık sisteminin sağlıklı bir kaldıraç seviyesinde faaliyetini sürdürmesine yardımcı
olacak basit ölçütlerin de risk bazlı ölçümün tamamlayıcısı olarak kullanılması ihtiyacının
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bankacılık sisteminin basit kaldıraç oranına olan
ilgisi artarak sürmektedir. İsviçre’de kaldıraç oranı mekanizması yasal sermaye yeterliliği
bakımından zorunlu hale getirilmiştir. İngiltere’nin de dahil olduğu bazı ülkelerin denetim
83

Hasan Candan

otoriteleri kaldıraç oranını olumlu ve olumsuz tarafları itibariyle değerlendirme aşamasındandır. Global bir kaldıraç oranının, bankaların sermaye yönetimi açısından tutturulması zorunlu
bir oran haline getirilmesi, yeni bir yüzde 8 oranı ortaya çıkaracaktır. Dünya çapında tüm
bankaların uyacağı/uymaya zorlanacağı limitler, eşikler oluşturmak, ölçüm metodolojilerinden
bağımsız biçimde tartışılması gereken temel bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, hesaplama sürecinde kullanılan yöntem, veri vb ne kadar farklı olsa da uyum
sağlanması gereken oran ve limitlerin, özgün koşullardan, piyasa, ürün ve yerel ekonomik
değişkenlerden bağımsız olması, herkesi aynı beden üniforma giymeye zorlamak demek
olacaktır.
Gelişmiş hesaplama metodolojilerinin içeriğindeki model kullanımı, geçmişin verisine
odaklanmayı gerektirmektedir. Buna karşın, tahmin modellerinin bu konudaki başarı oranları
da dikkate alınırsa, ölçüm metodolojilerine ait sorgusuz bağımlılığın da değerlendirme
konusu edilmesi gerekir. Geçmiş veriye bakarak saptanabilecek en mühim husus, tahmin
modellerinin, sıklıkla ortaya çıkmayan, ancak sonuçları yıkıcı olan büyük kırımların neredeyse hiçbirini yakalayamamış olduğu bilgisidir.
Mali piyasalardaki ağır güven kaybının yansıdığı bir boyut da bankacılık sisteminin
denetimi ve gözetimi konusunda olmuştur. Mutabakat sürecinde çok tartışılan ve dünya
çapında benimsenmesi konusunda ciddi aksamalar yaşanan Basel II düzenlemelerinin kriz
döneminde genel güven zedelenmesi bağlamında uğradığı itibar kaybının yeniden kazanılması, yalnızca zamanın fonksiyonu değildir. Olağan koşullarda dile getirilen eleştirilerin,
koşullar olağanüstü hâl alınca doğrudan ret gerekçesi olduğu görülmektedir. Bu bakımdan,
kriz sonrası dönemde zenginleştirilmiş haliyle Basel 2½ formatına dönüştürülmüş yaklaşımın
hiçbir şey olmamışçasına benimsenmesi beklenmemelidir. Olağan koşullar geri geldiğinde
bankacılık gözetim ve denetiminde ve banka sermaye yönetimi konularında kökten değişikliklere gidilmesi olasıdır.
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Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından
Alınan Önlemler Kronolojisi
Pelin Ataman Erdönmez*
I.

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2007 yazında meydana gelen finansal piyasalardaki sorunlar Eylül 2008’de küresel bir krize dönüşmüştür. Kredi piyasalarında işlemler
durmuş, borsalar çökmüş ve bir çok firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi tüm uluslararası
finans piyasalarını tehdit eder hale gelmiştir.
Finansal kriz gelişmiş ülkelerde başlamış olmakla birlikte Kasım 2008 ortalarından itibaren gelişmekte olan ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Bir çok gelişmekte olan ülke
borsalarında ciddi değer kayıpları olmuş, ülke paraları değer yitirmiş, ülke tahvilleri ve ticari
bonolarda risk primleri artmış, aynı zamanda bu ülkelere olan yabancı sermaye akımları ve
banka borçlanmaları önemli oranda düşmüştür. Düzenleme otoriteleri ve merkez bankaları
hızlı kredi büyümesi ve aktif fiyatlarında oluşan balonun neden olduğu sistemik riskleri
görememiş ya da gerekli önlemleri yeterli oranda ele alamamıştır. Uluslararası piyasalarda
yaşanan gelişmeler karşısında finansal sisteme olan güveninin tekrar artırılması için ABD ve
Avrupa’da merkez bankaları ve hükümetleri tarafından çok sayıda önlem alınmış ve trilyon
dolarları bulan kurtarma paketleri açıklanmıştır.
Bu çalışmanın amacı halihazırda uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bu
gelişmeler karşısında ülkelerin aldıkları önlemlerin özetlenmesidir. Çalışmanın ikinci
bölümünde uluslararası finansal piyasalarda yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanmakta olan
finansal krizin nedenleri, üçüncü bölümde ise bu gelişmelerin küresel piyasalara olan etkisi
ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ülkeler tarafından açıklanan politika önlemleri yer
almaktadır. Sonuç bölümünde çalışmanın değerlendirilmesi yapılmaktadır.
II. Uluslararası Piyasalarda Yaşanan Finansal Krizin Nedenleri
Konut sahiplerinin ipotekli konut kredilerini ödeyememeleri, zayıf risk yönetim uygulamaları, derecelendirme kuruluşlarının ipotekli konut finansmanına ilişkin menkul kıymetler
hakkında yanlış derecelendirme yapmaları, yüksek kişisel ve kurumsal borç seviyeleri, para
politikası uygulamaları, uluslararası ticarette yaşanan dengesizlikler ve düzenlemelerdeki
sorunlardan kaynaklanan eksiklikler uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin en önemli
nedenlerini oluşturmaktadır. G-20 Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Konferansı
Deklarasyonunda bu gelişmelerin nedeni olarak şunlar belirtilmiştir:
Yüksek güçlü büyüme, sermaye akımlarını artması ve finansal istikrarın sürdüğü bir
ortamda piyasa katılımcıları riskleri yeteri oranda değerlendirmeden daha fazla getiri elde
etmek istemişler ve tüketiciler hakkında gerekli incelemeleri yapmamışlardır. Aynı zamanda
zayıf sermaye standartları, sağlam olmayan risk yönetim uygulamaları, karmaşık ve şeffaf
olmayan finansal ürünlerin artmaya başlaması ve sonucunda aşırı kaldıraç oranları sistemde
kırılganlıklar yaratmıştır. Bazı gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcılar, düzenleyiciler ve denetim
otoriteleri finansal piyasalarda oluşan riskleri yeterli derecede görememiş ve değerlendirememişler, finansal inovasyona ayak uyduramamış veya iç düzenleme faaliyetlerinin sonuçlarını göz ardı etmişlerdir.

*

TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Kıdemli Uzman.
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Uluslararası piyasalarda meydana gelişmeleri iki süreçte değerlendirmek mümkündür. Birinci süreç Temmuz 2007’de başlayan ve 15 Eylül 2008’e kadar finansal piyasalarda
yaşanan çalkantılar dönemidir. Amerika’da 2006’ya girerken ev fiyatlarındaki yükseliş ve
düşük faiz oranları ipotek kredilerinin önemli ölçüde artmasına yol açmış, tüketiciler gelirlerine göre büyük oranda harcama eğilimi içine girmişlerdir. Nitekim Amerika’da hanehalklarının
kredi piyasalarından ve finansal olmayan kuruluşlardan borçlanmalarının GSYİH’e oranı
1994-2007 yılları arasında yüzde 118’den yüzde 173’e yükselmiştir. Hanehalklarının kredi
borçları 2000 yılından itibaren adeta sıçrama yapmış ve 2000-2007 yılları arasında harcanabilir kişisel gelirin yüzde 98’inden yüzde 136’sına yükselmiştir. Aynı dönemde bu oran
İngiltere’de yüzde 120’den yüzde 180’e, euro bölgesinde ise yüzde 71’den yüzde 91’e
çıkmıştır. İngiltere’de ev fiyatlarının benzeri görülmemiş derecede artması ise bir çok
gelişmekte olan ülkede benzer patlamaların olmasına yol açmıştır. Bu durum 2006’nın son
çeyreğinde ise tersine dönmeye başlamış, ev fiyatlarındaki ılımlı düşüşün yanı sıra satılmayan ev stoku 1993’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde ev inşaatı
yüzde 18 azalmıştır. Ucuz kredi döneminin kapanmasıyla bir çok ipotek kredisi alan borçlu
daha yüksek aylık ödemeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Ödeme güçlüğüne düşerek borçlarını
ödeyemeyenler ve icra yoluyla satışa çıkarılan konut sayıları dramatik bir şekilde artmış, ve
değişken faizli ipotek kredisinin faiz oranları daha da yükselmiştir. Özellikle değişen faiz
oranlarının söz konusu olduğu kredileri (ARMS-adjustable rate of mortgages) alanlar büyük
sıkıntı içine düşmüşlerdir. Hacizler Amerika’da 2006 sonlarında hızlanmış, 2007 ve 2008
yıllarında küresel bir krizin tetikleyici arasında yer almıştır. 2007 süresince 1,3 milyon
Amerikan ev teminatların paraya çevrilmesi sürecine tabi tutulmuştur. IMF tarafından yapılan
son tahminlere göre Amerikan kaynaklı ipotekli konut kredileri ve diğer kredilerden kaynaklanan zararların 1,4 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu zarar İkinci Dünya Savaşından
beri ulaşılan en büyük zarardır.
Kriz 2008 Eylül ayından itibaren banka ve finansal kurumların ve özellikle de büyük
yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte ikinci ve farklı bir sürece girmiştir. Bu
iflaslarla birlikte Amerikalılar iki gün içinde yaklaşık 150 milyar doları para piyasaları
fonlarından çekmişlerdir. Ekim 2008’de Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları
piyasalara 2,5 trilyon dolar tutarında likidite enjekte etmişlerdir. Bu dünya tarihindeki en
büyük parasal müdahaledir. Amerikan hükümeti ve Avrupa hükümetleri 1,5 trilyon dolar
tutarında doğrudan hisse senedi yatırımı taahhüdünde de bulunmuşlardır.
Bankacılık sektöründe yaşanan bu olumsuz gelişmeler finansal sistemde konsolidasyonlara yol açtığı gibi ABD’de yatırım bankacılığı modelinin de sonu olmuştur. Avrupa
bankacılık sistemi de Ekim 2008’den itibaren krizden ciddi şekilde etkilenmeye başlamış,
büyük bir takım uluslararası Avrupa bankalarının hükümetler tarafından kurtarılması
gerekmiştir. Avrupa’da bu süreç esasında İngiltere’de Northern Rock’ın ulusallaşmasıyla
başlamıştır. Küresel para piyasalarında başlayan bu kriz hızlı bir şekilde yayılarak ABD ve
Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuştur. Eylül’ün ikinci haftasında ABD ve dünyada bir
çok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları çökmüş, ticari tahvil fonlaması daralmış,
hisse senedi fiyatları ciddi şekilde düşmüştür. Ekonomideki belirsizlikler ödemelerin güçlülüğünü artırmıştır.
İpoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan büyük bankalar ve finansal kurumlar
453 milyar dolar civarında zarar açıklamışlardır. Merkez bankaları likidite ve ödeme güçlüğü
çeken finansal kurumların sorunlarına çözüm bulmak için olağanüstü likidite pompalamışlar,
faiz oranlarında indirime gitmişler, hükümetler ise bir çok önlem paketi açıklamışlardır. Bu
önlemlerle finansal piyasalarda ekonomik büyümeyi sağlamak ve güveni tekrar tesis etmek
amaçlanmıştır. Ekim 2008 itibariyle Amerikan finansal kurumlarının uğradığı zarar 8 trilyon
dolardır. Hisse senedi piyasası ve konut değerlerindeki düşüşler ekonomik büyümenin temel
unsurlarından birisi olan tüketici harcamalarının da azalmasına yol açmıştır.
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Ağustos 2008 itibariyle tüm dünyada finansal şirketler yüksek riskli ipotek kredileri için
501 milyar dolar zarar yazmışlardır. IMF’in tahminlerine göre küresel piyasalarda finansal
kurumların zararları Kasım 2008 itibariyle 1,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu zararlar bankacılık
sisteminin sermayesinin büyük bir kısmının erimesine ve kredi akımlarının kesilmesine yol
açmıştır. (IMF, 2008).
Finansal piyasalarda meydana gelen zararların önemli bir kısmı ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden1 meydana gelmiştir. Son yıllarda bankalar bilânçolarında taşıdıkları kredi
riskini menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına aktararak dağıtmışlardır. Ancak,
riskin başka yatırımcılara aktarılabildiği bu yapıda, bankaların ve diğer finansal kuruluşların
kredi politikaları daha esnek olabilmekte ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki riski
artırmaktadır. Bu durum, kredi kalitesinin bozulması sonucu geri ödemelerin kesilmesi ile
oluşan batık krediler dolayısıyla bilançolardan varlıkların silinmesine neden olmaktadır.
Tablo 1: Çeşitli Ülkelerde Bazı Finansal Kuruluş İflasları 2008-2009
7 Şubat- İngiltere
14 Mart-ABD
7 Eylül- ABD
15 Eylül- ABD
17 Eylül -ABD
18 Eylül- İngilitere
29 Eylül-Benelüx
29 Eylül-ABD
29 Eylül-Almanya
29 Eylül- İzlanda
29 Eylül- İngiltere
30 Eylül- Belçika
30 Eylül- İrlanda
7 Ekim- İzlanda
9 Ekim- İzlanda
12 Ekim- İngiltere
16 Ekim- İsviçre
19 Ekim- Hollanda
20 Ekim- Fransa
27 Ekim- Belçika
4 Kasım- Avusturya
11
KasımKazakistan
24 Kasım- ABD
22 Aralık- İrlanda

Northern Rock ulusallaştırıldı.
Bear Stearns FED sübvansiyonundan sonra ticari
bir banka tarafından alındı.
Freddie Mac ve Fannie Mae ulusallaştırıldı.
Lehman Brothers iflas etmiştir.
AIG ulusallaştırıldı.
Lloyd TSB HBOS'u satın aldı.
Fortis kurtarıldı.
Citibank Washoiva’ı aldı.
Hypo Gayrimenkul kurtarıldı.
Glitnir kurtarıldı.
Bradford&Bingley kurtarıldı.
Dexia kurtarıldı.
Irlanda bankaları kurtarıldı.
Lansbanki ulusallaştırıldı.
Kaupthing ulusallaştırıldı
HBOS, Royal Bank of Scotland, Llyods TSB ve
Barclays kurtarıldı.
UBS kurtarıldı.
ING sermaye yardımı aldı.
Fransa hükümeti 6 büyük bankaya kredi açmıştır.
KGB
Kommunalkredit ulusallaştırılmıştır.
Constantine Privatbank ulusallaştırıldı ve 5
Avusturya bankasına 1 euro karşılığı satıldı.
Hükümet 4 büyük bankaya sermaye enjekte
etmiştir.
Citigroup sermaye desteği almıştır.
Anglo Irish Bankası ulusallaştırılmıştır. 3 büyük
bankasına fon aktarılmıştır.

88 milyar sterlin
29 milyar dolar
200 milyar dolar
87 milyar dolar
12 milyar pound
16 milyar dolar
12 milyar dolar
71 milyar dolar
850 milyon dolar
32,5 milyar dolar
9,2 milyar dolar
572 milyar dolar
864 milyon dolar
60,5 milyar dolar
59,2 milyar dolar
10 milyar euro
10,5 milyar euro
3,5 milyar euro

3,7 milyar dolar
40 milyar dolar
7,68 milyar dolar

İpoteğe dayalı menkul kıymet gibi değerlerini ipotek ödemelerinden ve ev fiyatlarından alan ikincil finansal ürünler bütün dünyadaki yatırımcıların ve finansal kurumların
Amerikan konut piyasasına yatırım yapmalarına yol açmıştır. Bir çok yatırımcı kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yeni karmaşık ürünler hakkında değerlendirmelerine bakarak karar
vermiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları bu menkul değerlerin derecelendirmelerinde ciddi
hatalar yapmıştır. Söz konusu menkul kıymetleri alanlar hakkında ipotekli konut kredisi tahsis
eden kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri yeterli varsayarak kendileri gerekli incelemeleri yapmamışlardır Teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (Collateralised debt obligations
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(CDOs)) büyük dilimlerinin geçmişte ödenmeme oranının düşük olması göz önüne alınarak
yüksek derece verilmiştir. Bu derecelendirmeler yapılırken yüksek riskli ipotekli konut kredileri
menkul kıymetleştirmelerde daha az kullanılmakta olup, bu kredilere erişim imkanı kısıtlı
olmuştur. Bir başka deyişle kredi derecelendirme kuruluşları konut fiyatlarının asla düşmeyeceğini varsaymışlar ve ALT-A ve yüksek riskli ipotek kredilerinin2 kalitelerindeki düşmeleri
görememişlerdir.
Kredi derecelendirme kuruluşları ard arda ipotekli konut kedilerine dayalı tahvillerin
notunu indirirken paralarını fonlardan çekmek isteyen yatırımcı sayısındaki artışla birlikte bu
ürünlerin nakde çevirmek de zorlaşmıstır. Aynı kredi derecelendirme kurumları, bu tahvillere
yakın tarihlerde olumlu notlar verirken, bir anda not indirimlerine gitmeleri sistemin sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir. İkincil piyasalarda ani satış baskısıyla birlikte bu yatırım
araçlarının fiyatları oldukça düşmüş ve milyarlarca dolarlık fonlar değerini kaybetmiş, bu
durum likidite krizinin daha da derinleşmesine yol açmıştır (BDDK, s.67,2008).
III. Uluslararası Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin Küresel Ekonomiye Etkisi
Uluslararası finansal piyasalarda bir yıldan uzun süredir meydana gelen gelişmeler ve
bir çok ülkede finans kurumlarının iflas etmesi, finansal kurumlara olan güvenin çok azalmasına neden olmuştur. Krizin, küresel piyasalara olan en önemli etkisi banka kredilerinin uzun
sürebilecek bir zaman için kısıtlanmış olmasıdır. Bankaların kredi verme standartları ciddi
şekilde yükselmiştir. Banka zararları açıklanmaya devam ettikçe hükümetler bankaların
sermaye tabanlarını artırmak için yardım paketleri açıklamışlarsa da kredilerin daha da
daralması beklenmektedir. Bu kredi koşulları konut yatırımlarının bir çok ülkede daralmasına
neden olmuştur. Söz konusu eğilimin yakın dönemde de devam etmesi beklenmektedir.
Japonya’da ise yapılan düzenlemeler sayesinde konut yatırımlarında düzelme olması
öngörülürken, ipotekli konut kredisi piyasaları tam gelişmiş ülkeler arasında yer alan ABD,
İngiltere ve bir ölçüde Avustralya ve Danimarka’da ise konut fiyatlarının düşmesi beklenmektedir. (OECD, 2009).
Borç menkul kıymet piyasalarına olan erişim ciddi ölçüde kısıtlanmıştır. Hisse senedi
fiyatlarındaki ve emlak fiyatlarındaki düşüşler hanehalkının net servetinin erimesine yol
açmıştır. Örneğin Amerika’da geçen yıl hanehalkı net serveti yüzde 15 düşmüştür.
Yüksek riskli ipotek kredilerinden kaynaklanan krizle birlikte tüm dünyada işsizlik oranları yükselmiştir. Konut fiyatlarının düşmesi, teminatların değerinin düşmesine neden
olarak hanehalkı servetini ve dolayısıyla tüketici talebini düşürmüştür. Banka kredilerinde
yaşanan daralma en çok araç satışlarında kendisini göstermiştir. Ekim 2007 ve 2008
arasında Ford satışları yüzde 33,8, General Motor yüzde 15,6 ve Toyota satışları yüzde 32,3
düşmüştür. Bu durum küresel otomobil sektöründeki sorunların derinleşmesine neden
olmuştur.
Mevcut durumda en büyük risk piyasalardaki belirsizliklerin giderilmesine ve finansal
piyasaların güçlenmesine yönelik daha güçlü tedbirlerin alınmaması halinde reel sektör ve
finansal piyasalar arasındaki uçurumun derinleşerek küresel büyüme üzerinde daha da
negatif etki yaratmasıdır. Bir çok gelişmiş ülkede deflasyon tehdidi artmaktadır. 2009 yılında
küresel ekonominin büyüme hızının 0,5’e düşmesi beklenmektedir. Bu oran İkinci Dünya
Savaşından beri en düşük rakamdır (IMF, s. 1, 2009).
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarını da etkilemektedir. Bu ülkelerin finansal kuruluşlarının Amerika’daki yüksek riskli aktiflere
ve bu aktiflerle ilgili menkul kıymetlere olan erişimi sınırlı olmakla birlikte, söz konusu
gelişmeler bütün gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler
yatırıcımların risk alma iştahlarının azalması nedeniyle dış finansman açısından ciddi
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daralma yaşamaktadır. Yüksek gelir grubundaki bankalar ve yatırım fonları gelişmekte olan
ülkelerden fonlarını çekmişler ve riskli aktif kategorisindeki bu varlıkları daha likit enstrümanlara çevirmişlerdir. Riskli aktiflerin bu satışları hisse senedi fiyatları, tahvil piyasası ve ülke
paraları üzerinde dramatik etkiler yaratmış, aynı zamanda bu ülkelerde kredi koşullarının
daralmasına yol açmıştır. Cari açıkları GSYİH’in yüzde 10’undan fazla olan ülkelerde
sermaye girişlerinin durmasıyla iç talep ciddi ölçüde daralmıştır. Bankacılık sektöründe özel
bankaların dışarıdan borçlanmaları dramatik şekilde düşmüştür. Ocak 2008-Eylül 2008
döneminde Kazakistan’da 13,2 milyar dolar, Rusya’da 6,6 milyar dolar, Güney Afrika’da 3,7
milyar dolar, Ukranya’da 2,1 milyar dolar ve Türkiye’de 3,1 milyar dolar azalma olmuştur.
Cari fazlası olan ülkeler de dahil olmak üzere bütün ülkeler küresel piyasalarda yaşanan
gelişmelerden fazlasıyla etkilenmiştir (Dünya Bankası, s.21, 2009).
IV. Ülkelerin Uluslararası Finansal Kriz Karşısında Aldıkları Politika Önlemleri
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu piyasalarda likidite olmaması,
sorunlu aktiflerin değeri hakkındaki belirsizlikler ve sermaye eksikliğine karşı ivedi olarak
önlemlerin alınması gerekmiştir. Bu kapsamında mevduat garantileri artırılmış3, açığa satış
yasaklanmış ya da sınırlandırılmıştır. Ancak bu önlemler finansal piyasalara olan güvenin
yeniden tesis edilmesini ve piyasa koşullarının iyileşmesini sağlamamıştır. Bunun üzere
ülkelerin bankalararası borçlanmaları yeniden başlamasını sağlayacak ve bankaların yeniden
sermayelendirilmesine yönelik kapsamlı pro-aktif önlemlerin alınması gerekmiştir. ABD önlem
paketlerini açıklayan ilk ülke olmuştur. Açıklanan kurtarma paketinin temelini sorunlu ipotekli
konut kredisine ilişkin aktiflerin satın alınması oluşturmuştur. Ancak bir kaç hafta sonra
bankalara sermaye enjeksiyonu da yapılmıştır. İngiltere’de ABD’yi takip ederek sermaye
enjeksiyonları, bankaların likiditeye erişimlerini kolaylaştırmalarına yönelik önlemler açıklamıştır. Akabinde euro bölgesi ve bir çok Avrupa ülkesinde benzer önlemler açıklanmıştır.
Tablo 2: Ülkelerin Aldıkları Önlem Kategorileri
Para Politikası Araçları
Finansal Sisteme
İlişkin Kriz Önlem
Araçları

Uluslararası Kuruluşlar
Diğer

Faiz Oranı Değişiklikleri
Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik Döviz Kuru Müdahalesi
Mevduat Garantisinin Artırılması
Bankaların Yeniden Sermayelendirilmesi
Likidite Enjeksiyonu
Banka Kredi/ Borçlarına Devlet Garantisi Verilmesi
Kamulaştırma/Fona Devir
Ticari Tahvillerin Alınması İçin Fon Ayrılması
İpotekli Konut Kredisi Tahvillerinin Alınması Açığa Satışın Yasaklanması
Toksik Varlıkların Alınması
Swap Kanalı
IMF
İstihdam, Altyapı Yatırımlarının Artırılması, KOBİ’lere ve Düşük Gelir
Gruplarındaki Hanehalklarına Yapılan Yardımlar vb.

Bir çok ülkede yapılan müdahaleler banka bilançolarının finansal ve yapısal araçlarla
yeniden yapılandırılmasına yöneliktir. Mevduat garantileri bilançoların pasif tarafını,
bankalararası borçlanmalara getirilen garantiler bankaların borçlanması ve kredilerini olumlu
etkilemesi hedeflenmiştir. Sermaye enjeksiyonları ise hem nakit ve menkul kıymetlerle aktif
tarafını, hem de özkaynaklar nedeniyle finansal kurumların bilançolarının pasif tarafını
güçlendirmeye yöneliktir. Bazı ülkeler hisse senedi alacaklarını açıklarken bazı ülkeler de
mali durumu zayıflayan kurumların birleşmelerini teşvik etmiştir. Para piyasalarının işleyişini
sağlamak ve bankalara olan erişimin kısıtlanmaması için hükümetler banka borçlarına
garanti getirildiğini açıklamışlardır. Bazı ülkeler toksik aktiflerin satın alınması gibi yapısal
önlemleri de uygulamışlardır. Ayrıca bazı ülkeler konut sektörünün çökmesini engellemek için
ipotekli konut kredisi tahvilleri almışlardır.
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Tablo 3: Kurtarma Paketlerinin Maliyetleri (Şubat 2009)

ABD
Almanya
Fransa
İtalya
İngiltere
Avusturya

Sermaye
Enjeksiyonu
250 milyar dolar

100 milyar dolar
200 milyar euro
20 milyar euro
200 milyar dolar

Toplam Önlem
Paketi Tutarı
700 milyar dolar+787
milyar dolar
492 milyar euro
360 milyar euro
40 milyar euro
400 milyar sterlin
100 milyar euro+26
milyar dolar
35 milyar danimarka
kronu+18 milyar dolar
28 milyar euro
450 milyar dolar
3 milyar dolar
100 milyar dolar
200 milyar euro
20 milyar euro
206 milyar dolar

100 milyar euro

150 milyar euro

14,3

632 milyar dolar
57,4 milyar dolar
13 milyar dolar
86 milyar dolar
586 milyar dolar
3,7 milyar dolar

14,1
23,2
1,0
6,6
18,2
1,4

Garantiler

70 milyar euro
40 milyar euro

412 milyar euro
320 milyar euro

50 milyar euro
15 milyar euro

250 bin sterlin
85 milyar euro

Danimarka
Yunanistan
İrlanda
Macaristan
Kore
Hollanda
Portekiz
İsveç
İspanya
Japonya
Norveç
Brezilya
Rusya
Çin
Arjantin

15 milyar euro
450 milyar euro
3 milyar dolar

200 milyar
dolar+6 milyar
dolar
30 milyar euro +
50 milyar euro

50 milyar dolar

GSYİH’in
Yüzdesi
10,1
19,8
19,0
2,6
28,6
36,9
2,1
11,2
235,7
2,2
10,3
26,5
6,1
50,5

Bir çok ülkede aynı zamanda makroekonomik istikrar politikaları oldukça yaygın bir
şekilde uygulanmıştır. Dünyada bir çok ülkenin merkez bankası politika faiz oranlarını
değiştirmiştir. Bu değişiklikler Macaristan, Brezilya, Meksika, Arjantin ve İzlanda dışında faiz
oranlarının keskin şekilde düşürülmesi yoluyla yapılmıştır. Bir çok ülkede faiz oranları sıfıra
yakın düzeye gerilemiştir. Faiz indirimleri bir çok ülkeyle koordineli olarak eş anlı gerçekleştirilmiştir. Bankacılık sistemine likidite enjeksiyonları çeşitli şekillerde yapılmıştır. Merkez
bankaları düzenli ihalelerle likidite sunmuşlar ve/veya teminat olarak kabul edilen aktiflerin
kapsamını genişletmişlerdir. Ayrıca, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve küçük
ülke ekonomileri arasında karşılıklı swap kolaylığı anlaşmalarıyla da likidite sağlanmıştır.
Bunlara ilaveten IMF stand-by anlaşmaları, halihazırda Japonya, İsveç, İspanya, İngiltere,
Çin, İspanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya”da istihdam, altyapı yatırımlarının artırılması,
KOBİ’lere ve düşük gelir gruplarındaki hanehalklarına yönelik olarak açıklanan kurtarma
paketlerini kapsamaktadır. Son olarak ABD’de işletmelere, birey ve ailelere, işsizlere yönelik
teşvikler ile enerji yatırımları, otoyol ve köprü inşaatları, sağlık bilim ve araştırma için kaynak
ayrılmasını öngören bir paket açıklanmıştır.
Kriz sonrası süreçte risk yönetimiyle ilgili denetim ve düzenlemeler konusundaki zafiyetler ortaya çıkmıştır. Ülkelerin aldıkları bu önlemler yanında yeni düzenleme ve denetleme
çerçevesinin oluşturulmasına yönelik olarak da uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeler açısından ülkeler arasında uyumu sağlamaya yönelik olarak şu
ana kadar iki önemli inisiyatif bulunmaktadır:
1. G-204 zirvesinden sonra sağlam bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için bir
deklarasyon yayınlanmıştır. Bu deklarasyonda şu tespitler yapılmıştır:
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Kutu 1: Kriz Kronolojisi
7 Eylül Haftası
İpotekli Konut Finansmanı Kurumları Fannie Mae ve Freddie Mac’in kontrolü Amerikan Hükümetine
geçmiştir.
14 Eylül Haftası
Lehman Brothers iflas etmiştir. Merrill Lynch, 50 milyar dolara Bank of America'ya satılmıştır.
ABD Merkez Bankası 85 milyar dolar vererek sigorta devi AIG’yi kurtarmıştır.
İngiliz Bankası Lloyd TSB en büyük rakibi HBOS'u 18,9 milyar dolara satın almıştır.
Rusya hükümeti finansal piyasalara ve bankalara 120 milyar dolar verileceğini açıklamıştır. 7 Ekim’de
bu miktar 50 milyar dolar artırılmıştır.
Amerikan Hazinesi tarafından Sorunlu Aktiflerin Rehabitasyonu Programı açıklanmıştır. Bu program
kapsamında hükümetin 700 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet almasına imkan
tanınmıştır. 4 Ekim’de ise değiştirilmiş versiyonu yasa olarak Meclis’te kabul edilmiştir.
21 Eylül Haftası
Goldman Sachs ve Morgan Stanley yatırım bankacılığından mevduat bankacılığı statüsüne geçmiştir.
İngiliz hükümeti Bradford&Bingley'e el koymuştur.
28 Eylül Haftası
Washington Mutual 328 milyar dolar aktif varlığıyla Amerikan tarihinde en büyük banka iflası olmuştur.
Hükümetin bu bankaya el koymasını takiben bankanın varlıkları 1,9 milyar dolara JP Morgan'a
satılmıştır
Japon Nomura Lehman Brothers’ın Asya’daki varlıklarını, daha sonra ise Avrupa’daki operasyonlarını
da satın almıştır.
Fortis Bank'ın yüzde 49'u kamuya geçti.
Citigroup Wachovia’yı satın almıştır.
Likidite sıkıntısı çeken Dexia’yı kurtarmak için Belçika, Fransa ve Lüksemburg devletleri tarafından 6,4
milyar euro destek sağlanmasına karar verilmiştir.
İzlanda hükümeti ülkenin üçüncü büyük bankası Glitnir Bankası’nın yüzde 75’ini almıştır.
İsveç Merkez Bankası İzlanda Bankası Kaupthing’in İsveç Birimine 700 milyon dolar kredi açacağını
duyurmuştur.
İrlanda bireysel, ticari ve interbank banka mevduatlarına sınırsız garanti getirildiğini açıklamıştır.
Benzer önlemler Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya ve Portekiz’de açıklanmıştır. İsveç, İngiltere ve Amerika’da mevduat garanti limitleri artırılmıştır. 3 Ekim’de Avrupa maliye
bakanları bütün Avrupa ülkelerinde banka mevduatlarına getirilen asgari güvencenin 50.000 euroya
yükseltildiğini açıklamıştır.
5 Ekim Haftası
Likidite sıkıntısı çeken Dexia’yı kurtarmak için Belçika, Fransa ve Lüksemburg devletleri tarafından 6,4
milyar euro destek sağlanmasına karar verilmiştir.
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BNP Paribas, Fortisbank’ın 14,5 milyar euro değerindeki hisselerini satın almaya karar vermiştir.
Böylelikle BNP Paribas, yüzde 75 payla Fortisbank’ın en büyük hissedarı olmuştur.
Alman Hükümeti ticari bankalar ve fedaral düzenleyicilerle birlikte Hypo Real Estate için 50 milyar dolar
tutarında kredi garantisi verileceğini açıklamıştır.
İzlanda’da da ülkenin ikinci büyük bankası olan Landsbanki’ye el koyulmuştur. İzlanda Merkez Bankası
tarafından Rusya’nın, döviz rezervlerini desteklemek için kendilerine 4 milyar euro kredi vereceği
bildirilmiştir. İzlanda hükümeti İzlanda bankası Kaupthing’e 683 milyon dolar kredi sağlanacağını
açıklamıştır.
Amerikan Merkez Bankası (FED) ticari tahvil piyasasına Büyük Depresyon’dan beri ilk kez müdahale
etmiştir.
İspanya hükümeti İspanya bankalarına ait aktifleri satın almak için 40 ila 68 milyar dolar tutarında acil
fon oluşturmuştur.
İngiltere hükümeti ülkenin zor durumdaki bankalarına kısa vade likidite sağlanmak için 87.2 milyar
dolar tutarında acil fon desteği açıklamıştır. İngiltere hükümeti, İngiltere bankaları için açıkladığı büyük
kurtarma paketi kapsamında 250 milyar sterlinlik yeni kredi ve aynı tutarda likidite karşılıkları için
garanti de yer almaktadır.
ING Bank İzlanda Bankası Kaupthing’in 2,5 milyar sterlinlik bazı mevduatlarını Heritable Bank’ın ise
538 milyon sterline aldığını açıklamıştır.
ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre, İsveç ve Kanada
Merkez Bankaları ile koordineli faiz indirimi yaptı. Çin Merkez Bankası da eş zamanlı olarak faiz
indirimi yaptı.
İzlanda Finansal Denetleme Kurumu (FME), ülkenin en büyük bankası Kaupthing bankasına el
konulduğunu ve ülkedeki bütün mevduatların garanti altında olduğunu bildirmiştir.
ING Grubu’nun İngiltere’deki internet bankacılığı hizmeti sunan kolun ING Direct İzlanda’daki Kaupting
Bankasından 2,5 milyar sterlin, Heritable Bankasından ise 538 milyon sterlin değerinde mevduat satın
almıştır.
Finlandiya Mali Düzenleme Kurumu, İzlanda hükümetinin el koyduğu Kaupting bankasının Finlandiya’daki şubesini geçici olarak kapatmıştır.
İngiltere hükümeti finansal kurumlara olan güvenin yeniden tesis edilmesi için 685 milyar dolar
tutarında bir plan açıklamıştır. Plan kapsamında bankaların açtıkları yeni kredilere 438 milyar dolar
garanti getirilmiş ve 88 milyar tutarında özsermaye sağlanması amaçlanmıştır.
Ukranya Merkez Bankası ülkenin altıncı büyük bankası Prominvestbank’ın kontrolünü aldığını
açıklamıştır.
12 Ekim Haftası
Avrupa Hükümetleri 2,5 trilyon dolar tutarında kurtarma paketleri açıklamıştır. Kurtarma paketleri
bankacılık sektörünün yeniden sermayelendirilmesi, interbank ve doğrudan kredilere garanti verilmesini içermektedir.
İngiltere hükümeti ülkenin üç en büyük bankasına 60 milyar dolar tutarında sermaye enjekte etmiştir.
ABD 700 milyar dolar tutarındaki kurtarma paketinin 250 milyar dolar tutarındaki kısmının bankaların
yeniden sermayelendirilmesinde kullanılacağını açıklamıştır.
Japonya’nın en büyük bankacılık kuruluşu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUGF) Morgan Stanley’in
yüzde 21’ini yaklaşık 9 milyar dolara aldığını açıklamıştır.
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19 Ekim Haftası
IMF İzlanda’yla iki yıl vadeli 2,1 milyar dolar tutarında ekonomik iyileşme programı üzerinde anlamaya
varılmıştır.
İsveç hükümeti bankalara ve konut sektörüne kaynak sağlayan finans kuruluşlarına 152 milyon euro
destek vereceğini açıklamıştır.
Güney Kore hükümeti Kore bankalarının dışarıdan yabancı para cinsinden temin ettiği yaklaşık 100
milyar dolar tutarındaki krediyi, 30 Haziran 2009'a kadar devlet garantisi altına aldığını açıkladı. Bu
arada bankalara 30 milyar dolarlık likidite imkânı temin edileceğini ve KOBİ'ler için Kore Kalkınma
Bankası'na 750 milyon dolarlık bir kaynak aktarılacağı açıklanmıştır.
Belarus Merkez Bankası tarafından istikrarın ve ekonomik büyümenin devamı için IMF’den kredi
istendiğini açıklanmıştır.
26 Ekim Haftası
IMF tarafından bazı gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı kısa vadeli kredi sıkışıklığının azaltılması için
likidite swap kolaylığı olarak tanımlanan bir aracın önceden seçilmiş, iyi yönetilen ancak kredi bulmakta
zorluk yaşayan üst düzeydeki gelişmekte olan ülkelere sunulacağı açıklamıştır.
Meksika Merkez Bankası kredi piyasalarının sağlıklı işlemesi için 11 milyar dolar tutarında bono
alacağın belirtmiştir. Ayrıca, yatırımcıların uzun dönem bonolardan çıkmalarını önlemek için merkez
bankası 3,7 milyar dolar tutarında swap işlemiyle sabit faizli uzun dönemli bono faizleri yerine değişken
faiz imkanı getirilmiştir.
Amerikan Merkez Bankası Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Singapur’un para birimlerini dolara
çevirmeleri için 30’ar milyar dolar tutarında swap hattı açmıştır.
2 Kasım Haftası
IMF’nin Ukranya ve Macaristan ile sırasıyla 16,6 milyar dolar ve 15,7 milyar dolar tutarında ekonomik
destek programı üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştır.
Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank AG’nin Alman hükümetinden 8,2 milyar euro (10.6
milyar dolar) sermaye yardımı alacağı açıklanmıştır.
Brezilya’da Banco Itau Holding Financeira SA and Uniao de Bancos Brasileiros SA birleşme kararı
almıştır. Brezilya merkez bankası 24 Eylül’den bu yana piyasalara 46,1 milyar dolardan fazla sermaye
enjekte etmiştir.
Portekiz, hükümeti Banco Portugues de Negocios’un (BPN) millileştirileceğini açıkladı.
Güney Kore hükümeti ekonomiyi canlandırmak için piyasalara yaklaşık 11 milyar dolar pompalayacağını açıkladı.
İtalya hükümeti bankalara sermaye sağlamak için 30 milyar euro tutarında bir kaynak ayırmayı
planladığını açıklamıştır.
Macaristan Hükümeti, bankalara 3 milyar dolar sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Bankalara
sağlanacak olan 3 milyar dolar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve borçların ödenmesinde kullanılması öngörülmektedir. Macaristan’ın IMF ile yaptığı stand-by anlaşması çerçevesinde,
fondan ve AB'den 25,1 milyar dolar kredi alacağını açıklanmıştır.
Avrupa Merkez Bankası İngiltere İsviçre Merkez Bankası gösterge faiz oranlarında indirime gitmiştir.
9 Kasım 2008
Çin 586 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik planı açıklamıştır. Bu çerçevede 2010 yılına kadar ağırlıklı
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olarak altyapı ve sosyal projelerde kullanılmak üzere kamu harcaması yapılması öngörülmektedir. Çin
hükümeti ayrıca orta seviyede gevşek bir para politikası uygulanacağını ve 17,5 milyar dolarlık vergi
yapılacağını açıklamıştır.
Amerikan Merkez Bankası tarafından AIG sigorta şirketinin destekleme planının yeniden yapılandırıldığı açıklanmıştır.
G-20 Liderler Zirvesi sonrasında küresel büyümeyi yeniden tesis etmek ve dünya finansal sistemleri
için gerekli reformları gerçekleştirmek üzere bir aksiyon planı üzerinde mutabakata varılmıştır.
23 Kasım Haftası
Citigroup ABD Hazine Bakanlığı, FED ve FDIC ile anlaşma sonucu 40 milyar dolar değerinde sermaye
desteği almıştır.
ABD Merkez Bankası 600 milyar dolarlık ipotek finansmanı kredilerine dayalı menkul kıymet alacağını
ve 200 milyar dolar büyüklüğünde tüketici borçlarına dayalı menkul kıymet alma imkanı sunacağını
açıklamıştır. Ayrıca FED Fannie Mae, Freddie Mac ve Federal Home Loan Banks tarafından ihraç
edilen menkul kıymetlerin de 100 milyar dolara kadar olan kısmını alacağını belirtmiştir.
30 Kasım Haftası
Polonya hükümeti 24 milyar euro tutarında ekonomik istikrar ve kalkınma paketi açıkladı.
Yeni Zelanda, İsveç Merkez Bankası İngiltere merkez bankası Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz
oranını düşürmüştür.
Fransa hükümeti, Fransız ekonomisini teşvik için 26 milyar Euro’luk (32,9 milyar dolar) bir plan
açıkladı.
İsveç Hükümeti, 1,1 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi açıkladı.
7 Aralık Haftası
Hindistan, ekonomiyi canlandırmak amacıyla, 4,1 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.
Brezilya’da 13 milyar doları aşan bir kurtarma paketi açıklamıştır.
AB liderleri, küresel finansal krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa ekonomisini canlandırmak için
hazırlanan 200 milyar euroluk teşvik paketini onayladı.
Japonya hükümeti 255 milyar dolarlık yeni bir teşvik planı açıkladı.
14 Aralık Haftası
İrlanda, bankalara 10 milyar euroya kadar sermaye desteği sağlayacak.
Japonya'da Bakanlar Kurulu, ekonominin durgunluktan kurtulması amacıyla 54 milyar dolarlık yeni bir
ekonomik paketi onayladı.
21 Aralık Haftası
İrlanda hükümeti, ülkenin üç büyük bankasına 5,5 milyar Euro (7,68 milyar dolar) fon aktaracağını ve
Anglo Irish Bank’ta ortaya çıkan kredi skandalından sonra bu bankanın çoğunluk hissesini alacağını
dün açıklamıştır. Hükümetin Bank of Ireland ve Allied Irish Banks bankalarına ikişer milyar Euro yatırım
yapacağını ve karşılığında alacağı imtiyazlı hisselerle “önemli konular” hakkındaki kararlarda yüzde 25
söz sahibi olacağını belirtmiştir.
Çin Merkez Bankası faiz indirdi.
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4 Ocak Haftası
Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, küresel ekonomik krizle savaşabilmek için 4 milyar dolarlık
teşvik planı açıkladı.
Almanya'da, hükümetin 50 milyar avroluk paket üzerinde anlaştıkları belirtildi.
11 Ocak Haftası
İngiltere hükümeti küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi ve sermaye yardımı açıklamıştır. 500 milyon
sterline kadar cirosu olan firmalara 10 milyar sterlin sermaye, 20 milyar sterline kadar da kısa vadeli
kredi temin edilebilecektir. 25 milyon sterline kadar cirosu olan firmalara 1,3 milyar dolara kadar banka
kredisi sağlanması için garanti sağlanacaktır.
Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi.
ABD hazinesi Bank of Amerika’dan 20 milyar dolar değerinde imtiyazlı hisse aldığını açıklamıştır.
Ayrıca 118 milyar dolar tutarındaki toksik varlıklarının bir çoğuna garanti getirildiği açıklanmıştır.
Danimarka, bankalar ve ipotekli konut kredisi kuruluşları için 18 milyar dolarlık (100 milyar Danimarka
kronu) kurtarma planı hazırladı.
18 Ocak Haftası
İngiltere, global kredi krizinden etkilenen ekonomisinin daha da yavaşlamasını önlemeye çabaları
kapsamında, bankaların büyük kayıplara karşı korunmasını ve borçlarına garanti getirilmesini
amaçlayan milyarlarca sterlin büyüklüğünde yeni bir kurtarma planı açıkladı.
Alman ipotekli konut kredisi kurumu Hypo Real Estate’in Alman hükümetinden borçlarına ilave 12
milyar euro garanti temin edeceği açıklanmıştır.
25 Ocak Haftası
Amerika Merkez Bankası ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında
tutmaya karar verdi.
Fransa’nın ikinci büyük bankası Credit Agricole ile Societe Generale, varlık yönetim şirketlerini
birleştirme kararı aldı. Böylelikle Credit Agricole’un yüzde 70 paya sahip olacağı bu yeni şirketin
yönettiği fonların toplamı 638 milyar (816 milyar dolar) Euro’ya ulaşacak ve Avrupa’nın dördüncü büyük
varlık yönetim şirketi olacaktır.
Hollandalı bankacılık devi Ing Group, Holanda hükümetinin, 27,7 milyar Euro’luk (35,8 milyar dolar)
ABD ipotekli konut kredisinden kaynaklı sorunlu varlıkların büyük çoğunluğunu satın alacağını
bildirilmiştir.
Japonya hükümeti, finansal krizden dolayı nakit bulamayan ve gelecekte sorunlu hale gelmesi
muhtemel şirketlerden hisse satın almak için 16,7 milyar dolar büyüklüğünde bir program başlatmıştır.
1 Şubat Haftası
İsveç hükümeti tekrar kredi vermeye başlamalarını sağlamak üzere bankalara 6 milyar dolar sermaye
yardımı yapılacağını bildirmiştir. Bu çerçevede hanehalklarına ve şirketlere uygun koşullarda kredi
imkanı sağlanması hedeflenmektedir.
Japonya Merkez Bankası Japon bankalarının global finans kriz dolayısıyla maruz kaldıkları zorlukları
azaltmak amacıyla bankaların elinde bulunan hisse senetlerini almak için 11 milyar dolar kaynak
sağlayacağını açıklamıştır. Merkez Bankası program kapsamında Nisan 2010’a kadar Japon
bankalarının elinde bulunan ve borsada işlem gören hisselerden 11 milyar dolar değerinde satın alarak
bankaların hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden dolayı maruz kaldıkları risklerin azaltılması
hedeflenmektedir.
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Avustralya hükümetinin, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık teşvik paketi hazırladığı
açıklanmıştır. Paketin önemli bir bölümü düşük ve orta gelirli ailelere nakit olarak verilecek. Avustralya
hükümeti, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık (42 milyar Avustralya doları) teşvik paketi
hazırlıyor. Paketin, 28,8 milyar Avustralya dolarlık kısmının altyapı yatırımları, okullar ve konutlar için
kullanılacağı, 12,7 milyar Avustralya dolarının ise düşük ve orta gelirlilere Mart ayında ödenecek nakit
ödemeden oluştuğu belirtilmiştir.
8 Şubat 2009 Haftası
ABD Hazinesi, bankacılık sistemini kurtarmak için büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşabilecek yeni bir plan
açıklamıştır.
Buna göre bankaların bilançolarındaki kötü varlıkları satın almak için kamu ve özel sektör ortaklığıyla 1
trilyon dolarlık bir fon oluşturulurken, tüketici kredilerini canlandırmak için de 1 trilyon dolarlık bir
kaynak sağlanacaktır. Planla;
ABD Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu (FDIC), ABD Merkez Bankası (FED), ABD Hazinesi ve özel
sektörün ortaklığıyla bir yatırım fonu kurulması,
Kamu-Özel Yatırım Fonu, bankaların bilançolarındaki ipotekli konut finansmanı kaynaklı zararlı menkul
kıymetleri satın alması,
Fonun büyüklüğü başlangıçta 500 milyar dolar olacak, ancak bu rakam 1 trilyon dolara kadar
çıkabilmesi,
FED’in tüketici kredilerinin yanı sıra küçük ölçekli şirketlere verilen ticari kredileri desteklemek için
uyguladığı
200
milyon
dolarlık
programın
büyüklüğü
1
trilyon
dolara
çıkması,
İpotekli konut kredisi kullanan ev sahiplerinin konutlarına haciz gelmesini önlemek ve tüm ekonomiyi
etkileyen konut krizin bu etkisini hafifletmek için federal kurtarma fonlarına 50 milyar dolar aktarılması
öngörülmektedir.
ABD Başkanı Barack Obama’nın reel ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı 838 milyar dolarlık teşvik
paketi Senato’dan geçmiştir. Teşvik paketi ile milyonlarca yeni iş yaratması ve ekonomiyi tekrar rayına
oturtmasının amaçlandığı belirtilmiştir.
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 2'de bırakmış, İngiltere Merkez Bankası
(BOE) ise faiz oranlarını 50 baz puan indirerek yüzde 1,5'ten yüzde 1'e düşürmüştür.
Japonya IMF’e küresel finansal krizde kredi tesis edilmesini teminen ilave 100 milyar dolar sağlamıştır.
15 Şubat 2009 Haftası
ABD’de işletmelere, birey ve ailelere, işsizlere yönelik teşvikler ile enerji yatırımları, otoyol ve köprü
inşaatları, sağlık bilim ve araştırma için kaynak ayrılmasını öngören ve Kongre’de kabul edilen 787
milyar dolarlık paket yürürlüğe girmiştir.
Kutu 2: Türkiye’de Alınan Önlemler
TCMB
• Merkez Bankası, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ortadan kalkıncaya kadar Döviz ve Efektif
Piyasaları döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine 9 Ekim 2008 tarihinden itibaren yeniden
başlanmasına karar verildiğini açıklamıştır.
• Merkez Bankası, döviz depo piyasasında işlem limitlerini 23 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki kat
artırarak 10,8 milyar dolara yükseltmiştir.
• Merkez Bankası, 21 Kasım 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, döviz depo piyasasında TCMB’den
yapılacak borçlanmaların vadesini 1 haftadan 1 aya çıkarmıştır.
• Merkez Bankası, Bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmüştür. Buna göre; Merkez Bankası
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bankaların zorunlu karşılık oranlarını Türk parası yükümlülüklerde değiştirmeyerek yüzde 6'da
bırakırken, yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 11'den yüzde 9'a çekmiştir. Kararın, 28 Kasım
2008 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülmüştür. Merkez Bankası'nın bu önlemi ile bankacılık
sistemine 2,5 milyar dolarlık ek likidite sağlanması beklenmektedir.
• Merkez Bankası, yaşanan küresel krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
amacıyla da ihracat reeskont kredisi limitini 500 milyon dolar artırarak 1 milyar dolara yükseltmiştir.
Ayrıca, ihracat reeskont kredisi uygulama esas ve şartları yeniden düzenlenerek bu kredilere
kullanım kolaylığı getirilmiştir. Bu amaçla, akreditifli işlemlerde akreditif bedelinin bankamıza temlik
edilmesi şartı kaldırılmıştır.
• Merkez Bankası Yasası’nın 40. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca kullandırılabilecek kredilere ilişkin usul ve esasların belirlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite
Desteği Kredisi Yönetmeliği, yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca krediler; Avans
şeklinde, birer aylık vadelerle, en fazla bir yıl süreyle, Bu tür kredilerin faizinin merkez bankalarının
normal açık piyasa işlemleri faiz oranından daha yüksek belirlenmesi temel ilkesi dikkate alınarak,
Merkez Bankası’nın Bankalararası Para Piyasası gün içi işlemleri için belirlediği borç verme faiz
oranından, Mevcut durumda, Bankalararası Para Piyasası’nda kabul edilen teminatlar karşılığında,
kredi başvurusunda bulunan bankanın özkaynaklarının 2 katı ile sınırlı olarak kullandırılacaktır.
BDDK
• BDDK, bankaların 2008 karlarını dağıtmayarak bünyelerinde tutmasını istemiş ve faizlerdeki son
artışların bilançoları bozmaması için yeni bir düzenleme yapmıştır.
• BDDK'nın Resmi Gazete'de 1.11.2008 tarihinde yayımlanan kararına göre bankaların, ellerindeki
menkul değerleri bir defaya mahsus olmak üzere, yeniden sınıflandırmalarına izin verilmiştir.
• BDDK tarafından Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, halihazırda sorunsuz görünen kredilerin de beklenmeden, yeniden yapılandırılabilmesine imkan tanınmıştır.
Hükümet
• TC Maliye Bakanlığı reel sektöre vergi kolaylığı getirmiştir. Buna göre 1 Eylül 2008 tarihinden önce
tahakkuk etmiş olan vergi borçlarının ödenmesine Aralık 2008 itibariyle başlanması ve 18 takside
bölünmesi hükme bağlanmıştır.
• TBMM’de kabul edilen ve 21 Kasım 2008 tarihinde Cumhurbaşkanınca onaylanan yasayla, gerçek
ve tüzel kişilerce 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve
diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi halinde bunlardan yüzde 2 oranında bir vergi alınarak kayda girmesi sağlanmaktadır. Aynı şekilde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçinde
bulunan ancak 1 Ekim 2008 tarihine kadar defter kayıtlarına işlenmeyen taşınır ve taşınmazlarının
kayda alınması da yüzde 5'lik bir vergi ödenmek suretiyle mümkün olacaktır. Taşınır ve taşınmaz
malların Türkiye'ye getirilmesi ya da yurtiçindekilerin kayda alınması, yasa gereğince üç ay süreyle
uygulanacaktır. Bu varlıklara tarhedilen vergiler de tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna
kadar ödenebilecektir.
• Sicil affına ilişkin “5834 sayılı 'Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” 28 Ocak 2009 Tarihli ve 27124
Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasayla gerçek ve tüzel kişilerin, karşılıksız
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, borçların yasanın
yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden
yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankası'nda tutulan
kayıtlardan silinmesi öngörülmektedir.
• Hükümetin kriz ortamında şirketleri, çalışanları ve emeklilere yönelik uygulamaları içeren "mini
önlem paket"i TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Yasayla; İşsizlik Fonu üzerinden
uygulanan "kısa çalışma ödeneği"nde süre 3 aydan 6 aya çıktı, ödeme miktarı da yüzde 50 artırıldı.
Emeklilerin aylıkların hiçbir şekilde haciz edilememesi hükmü getirildi. 49 ile dönük uygulanan
teşviklerin süresi 1 yıl uzadı. Bununla birlikte "sektörel-bölgesel teşvik sistemi"ne de geçişin yolu
açıldı.
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Dünyada finansal piyasaları istikrara kavuşturmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için daha geniş kapsamlı politikaların oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak;
• Finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik
çabalar sürdürülecektir.
• Ülke koşullarına uygun olduğu sürece para politikası desteğinin önemi göz önünde
bulundurulacaktır.
• İç talebi güçlendirmek için maliye araçları kullanılacaktır.
• Gelişmekte olan ülkelerinin halihazırda koşulları zorlaşan mevcut finansal piyasalara
erişimlerini kolaylaştırmak için bu ülkelere yardım edilecektir. Bu süreçte IMF’in rolü
önemlidir. IMF tarafından sağlanan kısa dönem likidite kolaylığı çok faydalı bulunmuştur
Yukarıda belirtilen önlemlere ilaveten gelecekte yeni krizlerin olmaması ve finansal
piyasaların ve düzenleyici rejimlerin güçlendirilmesi için gerçekleştirilecek reformlar
açıklanmıştır. Bu bağlamda, yapılması gereken düzenlemeler en öncelikli konudur. Diğer
reform konuları ise şunlardır:
•
•
•
•
•

Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması,
Finansal piyasalara ilişkin sağlam düzenlemelerin getirilmesi,
Finansal piyasaların entegrasyonun sağlanması,
Uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi,
Uluslararası finansal kurumların reforme edilmesi.

Bu reformların gerçekleştirilmesi için hızlı hareket edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Özel önlemlerin yer aldığı Eylem Planının 31 Mart 2009 tarihinde kadar tamamlanması
öngörülmektedir. Ayrıca, G-20 liderleri 30 Nisan 2009 tarihinde toplanarak bu zirvede alınan
karar ve prensiplerin uygulamalarını gözden geçirilmesine karar vermiştir.
Etkin bir düzenleme sisteminin oluşturulmasına ilişkin 31 Mart 2009 tarihine kadar
yönelik olarak alınması gereken acil önlemler şunlardır:
•

IMF ve diğer düzenleyici organlar konjonktürel süreci kolaylaştırmak için tavsiyeler
geliştirmelidir. Bu kapsama banka sermayesi, değerleme ve kaldıraç yönetiminin düzenlenmesi ve karşılık uygulamaları da girmektedir.
Orta Dönem Önlemler:

•

•
•
•

Her ülkenin düzenleme sistemi modern bir sistemle finansal sistemle uyum sağlayacak
yapısını gözden geçirecektir. Bu amaçla, bütün G-20 ülkeleri “Finansal Sektör Değerlendirme Raporu”nun hazırlanmasını üstlenecek ve ülkelerin ulusal düzenleme sistemlerinin
şeffaf bir şekilde değerlemesi yapılacaktır.
Bankacılık menkul kıymetler ve sigorta sektörlerinin farklılaştırılmış yapılarından
kaynaklanan düzenlemelerin konuyla ilgili organlar tarafından gözden geçirilecektir.
Son yaşanan gelişmeler karşısında ulusal ve bölgesel otoriteler icra iflas rejimlerini
gözden geçireceklerdir.
Sermaye ve sermaye yeterlik oranlarıyla uyumlu olmak üzere sermayenin tanımı
uyumlaştırılacaktır.

2. Finansal İstikrar Forumu (FIF) finansal karışıklığa yol açan piyasa ve kurumlar için
tavsiyeler oluşturmuştur. FIF tarafından belirlenen eksiklikler zayıf sermaye standartları,
firmaların zayıf risk yönetim uygulamaları, yatırımcıların titizlikle incelenmemesi yapılandırılmış ürünlere ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının zayıf performansları bilgilendirme
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standartlarındaki zayıflıklar, risk alma ve değerleme arasındaki farklılıklar ile düzenleyici
çerçeve ve politikalardan kaynaklanan zayıflıklardır. IMF kısa dönemde alınabilecek
önlemler ile yönelik uzun dönemde düzenleyici çerçevenin değiştirilmesi ihtiyacını ortaya
koymuştur. Finansal sektörün kendisi piyasalarda güvenin tesis edilmesine yönelik zayıflıkları
tespit etmiştir.
Bunların dışında; G-305 grubu, küresel krize yol açan zayıflıkların giderilmesine yönelik olarak bir çalışma grubu kurmuştur. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda
düzenleme ve denetleyici çerçevenin iyileştirilmesi, mevcut kuralların ve denetimin kalitesi ve
etkinliği artırılması, kurumsal politikalar ve standartlar, yönetişim, risk yönetimi, sermaye ve
likidite standartları gözetilerek güçlendirilmesi, finansal piyasalar ve ürünlerin çok daha şeffaf
ve anlaşılabilir yapıda olması, kuralları koyanlar ve uygulayanlar arasında ulusal ve uluslar
arası düzeyde çok daha iyi bir koordinasyon sağlanması konusunda öneri geliştirmişlerdir.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının yapılandırılmış ürünlerin derecelendirmeleri göz
önünde bulundurularak bu kuruluşlarının şeffaflığı ve piyasanın algılaması, bağımsızlık ve
çıkar çatısmalarından kaçınılması, rekabet ve bu rekabetin, kuruluşların bağımsızlığına olan
etkilerine iliskin duzenleme çalışmaları devam etmektedir (BDDK, s.10, 2008) .
Ülkeler düzeyinde düzenleme ve denetime ilişkin alınan önlemler açısından ise Avrupa’da finansal düzenlemelere ilişkin yeni mimari çalışmaları devam etmektedir. Avrupa
ülkeleri düzeyinde devam etmekte olan 4 temel politika inisayitifi bulunmaktadır. İlki ECOFIN
tarafından Aralık 2007’de uygulamaya konulan Lamfalussy Çerçevesini özellikle de Denetim
Otoriteleri Komitesinin fonksiyonlarını genişleten bir yol haritasıdır. İkincisi ECOFIN Ekim
2007’de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler karşısında nasıl önlemler alınacağına ilişkin
bir “Finansal Çalkantılar Yol Haritası” hazırlamıştır. Son olarak “Larosière Group” güçlendirilmesine yönelik olarak Avrupa finansal denetim sistemlerinin daha iyi makro düzeyde
ihtiyatlı gözetimi güçlendirebileceğine ilişkin incelemelerini tamamlamıştır (OECD, s. 19,
2009). Amerika’da ise bankacılık, sigorta şirketleri, menkul kıymet ve türev işlemler için ayrı
ayrı olan düzenleme ve denetleme yapısının birleştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Geçmişte bu sistem fayda sağlamışsa da son yaşanan gelişmeler mevcut sektörel bazda
denetim yerine bütünleştirilmiş bir düzenleme yapısının geliştirilmesi eğiliminin güçlenmesine
yol açmıştır.
V. Sonuç ve Değerlendirmeler
Uluslararası piyasalarda bir yıldan fazla bir süredir meydana gelen gelişmelerin en
önemli sebepleri ABD konut kredisine ilişkin konjonktürün tersine dönmesi, buna bağlı olarak
yüksek riskli ipotek kredilerinin ödenmesinde büyük güçlükler yaşanması, bu durumun bir çok
finansal kuruluşun büyük zararlara uğramasına neden olması, yatırımcıların kredi piyasalarına olan güvenlerini kaybetmelerine yol açmasıdır. Ancak kriz sadece Amerika’da konut
balonunun patlamasından veya yüksek riskli ipotek kredilerinin çökmesinden kaynaklanmamıştır. Bu gelişmelere yol açan en önemli nedenlerden birisi bir çok ülkede konut kredileri
yanında kredi kartları, otomobil ve öğrenci kredilerinde balonun oluşmasıdır. Bu kredileri
menkul kıymetleştiren ürünlerde de balon oluşmuş, bu ürünler finansal kuruluşlar için toksik,
yıkıcı etkilere sahip aktiflere dönüşmüştür. Söz konusu gelişmeler karşısında acil önlem
olarak bir çok ülkede faiz oranları indirilmiş, kurtarma paketleri açıklanmıştır. Ancak IMF
tarafından yapılan son açıklamalarda bu önlemlerin yeterli olmadığı, piyasalarda yaşanan
sorunların ivedikle çözüme kavuşturulması için daha agresif politikaların uygulanması
gerektiği belirtilmiştir.
Küresel ekonomide yeniden iyileşme sağlanacaktır, ancak bunun zamanlaması ve ne
ölçüde iyileşme olacağı hususlarında belirsizlikler mevcuttur. Uluslararası piyasalarda
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yaşanan son gelişmeler karşısında finansal sektörün uluslararası düzeyde güçlendirilmesi
için özellikle şu konular büyük önem taşımaktadır.
• Bankaların Risk Yönetimi: Hem bankaların yönetim kadrosu hem de denetim otoritelerinin
risk yönetim politikalarını uygulamada daha aktif bir rol oynaması gerekmektedir.
• Likidite Riski Yönetimi: Banka yönetimi Basel Komite tarafından sağlanan “Sağlam Likidite
Risk Yönetim ve Denetime İlişkin Prensipler” yanında günlük bazda likidite risklerini takip
etmek için likidite yönetim uygulamalarını gözden geçirmelidir.
• Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Son yaşanan gelişmeler derecelendirme kuruluşlarının
yapılandırılmış ürün ve bu ürünlerin yatırımcılarının derecelendirmelerinde büyük hatalar
yaptıklarını ortaya koymuştur. Yapılandırılmış ürünler için çok daha farklılaştırılmış derecelendirme sistemleri uygulamaya konulmalıdır.
• Değerleme, Bilgilendirme ve Muhasebe: Yapılandırılmış ürünlere ilişkin muhasebe
standartlarında zayıflık ve boşluklar mevcut krizin en önemli nedenleri arasındadır. Bankaların sağlıklı fiyatlama, risk yönetimi ve stres testi modelleri geliştirmesi ve bilgilendirme
uygulamalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Denetim otoriteleri ve muhasebe standartlarını
oluşturan kurumlar bilanço dışı araçlar için de şeffaflık ve bilgilendirme standartlarını
geliştirmelidirler. Ayrıca aktiflerin değerlemesi hususunu da yeniden değerlendirmelidir.
• Sermaye Yeterliliğinin Güçlendirilmesi: Denetim otoriteleri yeni karmaşık finansal araçlarla
ilgili riskleri yeteri kadar değerlendirememiştir. Son yılarda zayıf krediler yüksek dereceli
menkul kıymetlerin alt yapısını oluşturmuş, bu ürünler sermaye yeterliliği standartları
açısından daha uygun risk ağırlıklarına sahip olmuştur. Bu düzenlemelerin ve derecelendirme modellerinin finansal araçları daha az karmaşık hale getirmeye odaklanarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Halihazırda piyasalarda yaşanan gelişmelerin çözüme kavuşturulması ve ileride başka krizlerin yaşanmaması için uluslararası işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle
hükümetler ve merkez bankaları birlikte hareket ederek ihtiyatlı denetim ve finansal kuruluşların düzenlenmesi için uluslararası düzeyde standartlar geliştirmelidirler. Küresel finansal
piyasaların daha sağlıklı işlemesi, istikrarın sağlanması ve şoklara karşı dayanaklılığının
artırılması için de ülkeler arasında daha fazla işbirliği gereklidir.
Dipnotlar:
1
İpoteğe dayalı ödeme aktarmalı menkul kıymetler (MPS), ipotek kredilerinden oluşan bir havuzun sahiplik
hakkını ve bunlardan sağlanan ödemeleri temsil etmektedir. İlk kez, 1970 yılında, Ginnie Mae garantisi ile ihraç
edilen MPS’ler, İDMK türleri içerisinde en çok kullanılan menkul kıymet türüdür. Önceleri sabit faizli ipotek
kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi ile başlayan MPS uygulaması, daha sonra değişken faizli, artan tutarlı ve
indirimli ipotek kredilerinin de menkul kıymetleştirilmesi ile genişlemiştir.
2
Alt A Krediler: Kredi geçmişi sorunsuz gibi gözüken, fakat varlıkları ya da gelirlerine ilişkin sınırlı belgelendirmeye sahip olması nedeniyle yüksek riskli özelliği olan borçlulara verilen kredilerdir
Yüksek Riskli Krediler: Kötü kredi geçmişi olması nedeniyle birincil piyasalardan yüksek ücret ve faiz oranları ile
verilen kredilerdir.
3
Bankacılık sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için Avustralya, Yeni Zelanda Avusturya, Danimarka,
Almanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya’da bütün bankacılık sektörü mevduatlarına tam
garanti getirilmiştir. ABD sigorta tavanını 250.000 dolara yükseltmiş ve bütün Avrupa ülkelerinde garanti limiti en
az 50.000 euroya yükseltilmiştir. Belçika ve Hollanda gibi bazı ülkelerde alt limit 100.000 euro olmuştur.
Avustralya ve Yeni Zelanda’da ilk defa mevduatlara garanti getirilmiştir.
4
G-20 ülkeleri İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin,
Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye ile birlikte AB ülkeleridir.
5
G-30 Grubu 1978 yılında özel kar amacı gütmeyen kamu ve özel sektör ile akademik düzeyde en üst
temsilcilerden oluşan uluslararası bir kuruluştur.
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Finansal Reform

Finansal İstikrar İçin Tavsiyeler*
G-30
Temel Tavsiye I
Sağgörülü ve basiretli düzenleme ve denetleme kapsamında bulunan boşluk ve zaaflar
bertaraf edilmelidir. Finansal sistem açısından öneme sahip bulunan tüm finans kuruluşları,
uygun düzeyde sağgörülü ve basiretli gözetime tâbi tutulmalıdırlar.
Bankacılık Kuruluşları İçin Sağgörülü Düzenleme ve Denetleme
Tavsiye 1:
a.

Tüm ülkelerde, devlet güvencesi altında mevduat kabul eden kuruluşların faaliyetlerine yönelik sağgörülü düzenleme ve denetleme yetkileri tek bir düzenleyici otoritenin
elinde toplanmalıdır (yani, bu kuruluşlara konsolide denetim uygulanmalıdır). Özellikle, en büyük ölçekli ve en karmaşık bankacılık kuruluşları, uluslararası standartları
karşılayan düzenleme ve denetime tâbi tutulmalıdırlar.

b.

Büyük ölçekli ve sistemsel öneme sahip bankacılık kuruluşlarının, özellikle yüksek risk
taşıyan ve ciddi çıkar çatışmaları içerebilen “kendi hesabına menkul kıymet alım satımı faaliyetlerine” girmeleri kısıtlanmalı ve sınırlandırılmalıdır. Bankacılık kuruluşlarının karıştırılmış özel sermaye havuzlarına (yani, bankacılık kuruluşlarının
özsermayeleriyle müşteri fonlarının karıştırılarak bir arada tutulduğu hedge fonları ve
özel hisse senedi fonları) yatırım yapmaları ve bu tip havuzları yönetmeleri normal olarak yasaklanmalı ve büyük ölçekli “kendi hesabına menkul kıymet alım satımı faaliyetleri”, sıkı sermaye ve likidite şartları konulmak suretiyle sınırlandırılmalıdır. Müşterek borçlanma enstrümanlarının tek bir pakette toplanması ve birlikte satılması inisiyatiflerine katılım, bu enstrümanların içerdiği kredi riskinin anlamlı bir kısmının üstlenilmesi ve tutulması şartına bağlanmalıdır.

c.

Genel olarak, devlet güvencesi altında mevduat kabul eden kuruluşların finans
sektörü dışında faaliyet gösteren düzenlenmemiş piyasa kuruluşlarına ait olmaması
ve onların kontrolü altında bulunmaması gerekir ve bu bankacılık kuruluşlarıyla onların kısmi banka-dışı sahipleri arasındaki işlemlere de katı sınırlar konulmalıdır.

d.

Ulusal bankacılık sistemlerinde etkin resmi gözetim, yönetim kontrolü ve etkin rekabet
gibi kriterler üzerine etki edebilecek aşırı yoğunlaşmanın önüne geçebilmek için,
mevduat yoğunlaşması konusunda, her ülkenin kendi koşullarına göre uygun bir seviyede ülke limitleri oluşturmak ve uygulamak düşünülmelidir.

Banka-Dışı Finans Kuruluşları İçin Konsolide Denetim
Tavsiye 2:
a.

*

Uluslararası faaliyet gösteren büyük sigorta şirketlerine yönelik ulusal düzeyde
konsolide edilmiş sağgörülü ve basiretli düzenleme ve denetleme mekanizmaları he-

Kaynak: The Group of Thirty, Financial Reform; A framework for Financial Staibility, http://www.group30.org
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nüz bulunmayan ülkelerde bu tip düzenleme ve denetleme için bir çerçeve oluşturulmalıdır.
b.

Banka holding şirketi olarak organize olmamış büyük ölçekli yatırım bankaları ve
broker-dealer aracı kurumlar için uygun bir sağgörülü ve basiretli düzenleyici organ
kurulmalı ve atanmalıdır.

Para Piyasaları Yatırım Fonları ve Denetim
Tavsiye 3:
a.

İşlem hesaplarıyla ilgili hizmetler ve ön ihbarsız ve talep üzerine nominal değerde
para çekme hizmetleri ve bir net aktif değerini (NAD) nominal değerde ve istikrarlı koruma güvencesi vermek gibi banka benzeri hizmetler sunmaya devam etmek isteyen
para piyasası yatırım fonlarının, uygun sağgörülü ve basiretli düzenleme ve denetlemeye tâbi olan, devlet güvencesi altında olan ve merkez bankasının son-kredi-mercii
olarak açtığı kredilere erişim hakkına sahip olan bir özel amaçlı banka olarak yeniden
örgütlenmeleri şart koşulmalıdır.

b.

Para piyasası yatırım fonu statüsünde kalan kuruluşlar ise müşterilerine sadece
nispeten düşük bir riskle mütevazi bir getiri artışı potansiyeli sunan muhafazakar bir
yatırım seçeneği sunabilmelidirler. Bu kuruluşların sunduğu araçlar, bankaların devlet
güvencesi altında sunduğu para piyasası mevduat fonları gibi enstrümanlardan belirgin olarak ayrılmalı ve bunların yatırımcılarına paralarını istedikleri zaman talepleri
üzerine ve istikrarlı bir net aktif değerini koruyarak çekebileceklerine dair aleni veya
zımni herhangi bir güvence verilmemelidir. Para piyasası yatırım fonlarının, hisse başına 1,00 ABD dolarında sabitlenmiş bir NAV (net aktif değeri) değil değişken ve dalgalı bir NAV sunduklarını ima edebilecek ve bu izlenimi yaratabilecek “itfa edilmiş maliyet değeri fiyatlandırma” sistemini kullanmalarına izin verilmemelidir.

Özel Sermaye Havuzlarının Gözetimi
Tavsiye 4:
a.

Önemli miktarlarda ödünç fonlar (borç sermayesi) kullanan özel sermaye havuzlarının
yöneticilerinin uygun bir ulusal sağgörülü ve basiretli düzenleyici organ nezdinde tutulan bir sicile kaydolmaları şart koşulmalıdır. Bu tescil ve kayıt şartıyla ilişkili olarak belli
asgari büyüklük ve risk sermayesi istisnaları uygulanmalıdır.

b.

Bu yöneticilerin sicilini tutan sağgörülü ve basiretli düzenleyici organ, bu yöneticilerden, yönetimleri altındaki fonların büyüklüğü, yatırım tarzları, borçlanması ve performansıyla ilgili bilgiler içeren periyodik raporlar düzenleyerek bunları düzenleyici organa ibraz etmelerini ve ayrıca kamuya yönelik özel durum açıklamaları yapmalarını isteme yetkisine sahip olmalıdır. Ancak en basitinden de olsa bir kayıt ve düzenleme
sisteminin var olması ilgili alanda yatırım risklerinin daha düşük olduğu gibi yanlış bir
izlenime yol açabileceği için, kamuya açıklama ve bildirimde bulunma ve uygunluk
standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir.

c.

Sağgörülü ve basiretli düzenleyici organlara, sistem üzerinde etki yapabilecek
potansiyel önemli olduğuna inanılan büyüklüklerin üzerindeki fonlar için sermaye, likidite ve risk yönetimi konularında uygun standartlar oluşturma ve uygulama yetkisi verilmelidir.

d.

Bu amaçlarla, uygun sağgörülü ve basiretli düzenleyici organın tâbi olduğu hukuk ve
yargı dairesi, düzenlemeye tâbi fonların kendilerinin kanuni ikametgahı ne olursa olsun, bu fonların yöneticisinin asli iş merkezinin bulunduğu yere göre belirlenmelidir.
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Bu yöneticilerin ve fonların faaliyetlerini sürdürdükleri piyasaların küresel yapısı düşünülürse, bu konudaki düzenleyici çerçevenin uluslararası düzeyde tutarlılıkla uygulanması kesin bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar.
Devlet Destekli Kuruluşlar (DDK)
Tavsiye 5:
a.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Devlet Destekli Kuruluşların ipotek finansmanında
üstlenmeleri gereken uygun role ilişkin politika kararının, özel sektör ipotek finansmanı risk aracılığı işlevlerinin kamu sektörü garantilerinden veya ipotek kredi riski sigortasından tamamen ayrılması temeline dayandırılması gerekir.

b.

Piyasadan yaptıkları alımlarla ipotek piyasasına destek veren kamu kuruluşları açık
bir yasal dayanağa ve finansal desteğe sahip olmalıdırlar. Devlet desteğine dayalı özel mülkiyet gibi karma mülkiyet yapılarından kaçınılmalıdır. Devlet Destekli Kuruluşların mevcut ipotek satınalma ve portföy faaliyetleri zaman içerisinde bölünerek özel
sektör kuruluşlarına devredilmeli ve dönüştürülmelidir; diğer yandan, hükümet – eğer
isterse – tüm hisselerine sahip olduğu bir kamu kuruluşu aracılığıyla piyasaya müdahale etme insiyatifini muhafaza edebilir.

Temel Tavsiye II
Sağgörülü ve basiretli düzenleme ve denetlemenin kalitesi ve etkinliği artırılmalıdır.
Bunun için, ulusal ve uluslararası politikaların çok daha yüksek düzeylerde koordinasyonuna
olanak sağlayan yapılar içerisinde faaliyet gösteren ve daha fazla kaynağa sahip bulunan
sağgörülü ve basiretli düzenleyici organlara ve merkez bankalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Düzenleyici Yapı
Tavsiye 6:
a.

Ülkeler, mevcut yasal ve düzenleyici yapılarını ve sistemlerini, karmaşıklık ve kapsam
bakımından gereksiz çakışma ve boşlukları giderecek düzenleyici organlar arasında
arbitraj potansiyelini ortadan kaldıracak bu organlar arasında koordinasyonu geliştirecek şekilde gözden geçirmeli ve yeniden değerlendirmelidirler.

b.

Her halükârda, ülkeler, ulusal düzenleyici otorite ve organların her türlü siyasi
baskıdan ve piyasa baskılarından arındırılması gerekliliğini açıkça ve yeniden teyit
etmeli ve bu otorite ve organların emrindeki kaynakların kalitesinin ve yeterliliğinin artırılması gereğini yeniden değerlendirmelidirler.

Merkez Bankasının Rolü
Tavsiye 7:
a.

Finansal istikrarın artırılması ve muhafaza edilmesinde merkez bankasının henüz
herhangi bir rol üstlenmediği ülkelerde de, merkez bankaları bu rolü bir görev olarak
üzerlerine almalıdır. Buradaki amaç ve beklenti, finansal istikrara yönelik kaygı ve endişelerin sadece finansal kriz zamanlarında değil, krizin tetikleyicisi olabilecek hızlı
kredi artışlarının ve artan kaldıraç kullanımının söz konusu olduğu zamanlarda da göz
önünde bulundurulmasını sağlamak olmalıdır.

b.

Merkez bankasının sağgörülü ve basiretli düzenleyici organ görevini de üstlenmediği
ülkelerde, merkez bankası: (i) sağgörülü ve basiretli piyasa düzenleyici otorite(ler)in
yönetim organları üzerinde güçlü bir etki ve role (ii) temel basiretli denetleme politikalarında – özellikle de sermaye ve likidite politikaları ve marj düzenlemelerinde – yapıl-
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ması önerilen değişiklikler üzerinde bir resmi gözden geçirme görevi ve rolüne (iii) sistemde önemi bulunan en büyük şirketler ile kritik ödeme ve takas sistemleri üzerinde
bir denetleyici görev ve role sahip olmalıdır.
c.

Merkez bankasının likidite kredilerine normal koşullarda erişim olanağı bulunan
düzenlenmiş bankacılık kuruluşları ile bu kredilere erişim olanakları (tanınsa bile) sadece kritik sistemsel öneme sahip çok acil durumlarla sınırlı tutulması gereken başka
finansal kuruluş tipleri arasında kesin çizgilerle ve açık bir ayrım yapılmalı ve bu ayrım
muhafaza edilmelidir.

d.

Merkez bankasının çok olağandışı ve zorlu durumlarda acil borç verme yetkisi devam
ettirilmeli, ancak bu yetkinin banka-dışı kuruluşlara kredi açılarak kullanılması konusunda ilgili uygun politik makam ve otoritelerin desteği şartı da kanunla ya da pratik
uygulamada konulmalıdır.

e.

Merkez bankasının likidite destek operasyonları, yüksek riskli varlıkları teminat alarak
kredi verilmesini ya da yüksek riskli varlıkların doğrudan satın alınmasını ya da başka
yollarla uzun-vadeli doğrudan veya dolaylı sermaye desteği sağlanmasını öngörmeyen
ve gerektirmeyen yöntemlerle sınırlı tutulmalıdır. Prensip olarak, bu tür desteklerin,
mali açıdan doğrudan hesap vermekle yükümlü tutulan devlet kurum ve kuruluşları tarafından sağlanması ve uygulanması daha doğru olacaktır. Uygulamada, bu tip
sistemik desteği verebilmek için süratle hareket edebilecek kaynaklara ve yetkiye sahip tek kuruluş merkez bankası ise merkez bankası olduğu sürece ve merkez bankasının bu desteği sağlamasının ardından uygun bir devlet kuruluşundan onay alması ve
bu yolla o devlet kuruluşuna risk transferi yapması gerekir.

Uluslararası Koordinasyon
Tavsiye 8:
a.

Ulusal düzenleyici otorite ve organları ile maliye bakanlarının, ülkelerinde halen
kullanılmakta olan mekanizmaları, uluslararası düzenleme ve denetleme koordinasyonuna izin verecek şekilde uyarlamaları ve güçlendirmeleri şiddetle tavsiye edilir. Bu
amaçla yapılacak güçlendirme çalışmalarının odak noktasında: (i) en büyük uluslararası bankacılık kurum ve kuruluşlarının gözetimi ve denetimini, kriz yönetimi de dahil
olmak üzere, tam zamanında ve daha açık bilgi paylaşımını mümkün kılarak menşe
ülke sorumluluklarını daha fazla açıklığa kavuşturarak daha iyi koordine etmek; (ii)
koordine kural koyma ve standart belirlemenin ötesine geçmek ve bu standartların
benimsenmesi ve uygulanmasında somut ve maddi ulusal farklılıkların tanınması, tanımlanması ve buna göre gereken uyarlamaların yapılması aşamasına geçmek; (iii)
gerektiğinde, kıyı bankacılığı merkezleriyle ilgili yasal boşlukları ve düzenlemelerdeki
boşlukları kapatmak ve standartları yükseltmek; (iv) düzenleme ve denetleme politikalarının konjonktürel mülahazalarının ve sistemik risk kaygıları ve endişelerinin birlikte
ele alınması için yöntemler geliştirmek olmalıdır. İlgili tüm kuruluşlar, üye ülkelerde,
uluslararası standartların benimsenmesi ve uygulanmasını teşvik etmek ve buna destek olmak maksadına yönelik faaliyetlerini artırmalıdırlar.

b.

Aşırı kaldıracın finans piyasalarında karışıklıklara katkıda bulunan bir faktör olarak
giderek artan önemi ve kaldıracın bilanço içinde ve dışında giderek daha karmaşık bir
hal alan yöntemlerle kullanılabildiği göz önünde bulundurulduğunda, sağgörülü ve basiretli düzenleyici organlar ve merkez bankaları, öncelikle kaldıracın açık bir tanımının
yapılması ve ardından muhtelif ulusal sistem ve piyasalarda mevcut kaldıraç derecesi
ile vade ve likidite uyumsuzlukları hakkında verilerin toplanması ve rapor edilmesi konularında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmalıdırlar.
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c.

Nihai olarak yeni uluslararası düzenleyici organizasyonlara ihtiyaç duyulduğu takdirde
ve oranda, ilk olarak Avrupa Birliği’nde olduğu gibi daha resmi hüviyete sahip bölgesel
mekanizmaların geliştirilmesine odaklanılmalı, ancak dünya genelinde en büyük öneme sahip olan finans piyasalarının küresel boyutuna dikkat gösterilmeye de devam
edilmelidir.

Temel Tavsiye III
Kurumsal politika ve standartlar, özellikle yönetişim, risk yönetimi, sermaye ve likidite
standartlarına önem verilerek güçlendirilmelidir.
Düzenleyici politikalar ve muhasebe standartları konjonktüre paralel (procyclical) dalgalanmaların etkilerine karşı da koruma sağlamalı ve sağgörülü ve basiretli iş uygulamalarının
devam ettirilmesi çabalarıyla tutarlı olmalıdır.
Yönetişim ve Risk Yönetimi için Düzenleyici Standartlar
Tavsiye 9:
Yönetişim ve risk yönetimine yönelik düzenleyici standartlar geliştirilmeli ve bu konuda
aşağıdaki hususlara özel önem verilmelidir:
a.

Yönetim kurullarının, finans endüstrisi ve risk yönetimi konularında uzmanlığı bulunan
daha fazla sayıda bağımsız üyenin katılımıyla güçlendirilmesi;

b.

Risk alma eylemini hem sağgörü ve basiret duygusuyla hem de hissedarların uzun
vadeli çıkar ve getirileriyle dengelemek amacıyla, hissedarlara sağlanan faydalar ve
risk yönetimi politikaları üzerinde yönetim kurulu kontrolü ve gözetiminin koordine edilmesi;

c.

Şirketin risk toleransının belirlenmesinde en önemli parametrelerin oluşturulması ve
şirketin risk profilinin bu parametreler ışığında değerlendirilmesi amacıyla yönetim kurulu seviyesinde sistematik değerlendirme ve egzersizlerin yapılmasının sağlanması;

d.

Risk yönetimi ve denetim fonksiyonlarının şirketin tam bağımsız ve yeterli kaynağa
sahip birimleri olmasının sağlanması. Risk yönetimi birimi, bir başka işlev ve birimin
başkanı üzerinden dolaylı olarak değil, doğrudan doğruya başkana (CEO) bağlı olmalıdır;

e.

Şirketin kredi yoğunlaşmaları, aşırı vade uyumsuzlukları, aşırı kaldıraç veya varlık
piyasası likiditesine aşırı ve gereksiz bağımlılık sebeplerinden kaynaklanan risklere
karşı potansiyel kırılganlığı hakkında periyodik gözden geçirme ve değerlendirme yapılması;

f.

Tüm büyük ölçekli firmaların maruz kaldıkları en büyük karşı taraf kredi risklerini bütün
işletme çapında ve saatlerle ölçülen süreler içerisinde kesintisiz ve sürekli izleyebilme
kapasitesine ve bu bilgileri kendi üst yönetimine, yönetim kuruluna veya sağgörülü ve
basiretli düzenleyici organa ve merkez bankasına (hangisi ilgili ise) iletebilme kapasitesine sahip olmasını garanti etmek;

g.

Karşı Taraf Riskleri Yönetim Politikası Grubu (Counterparty Risk Management Policy
Group – CRMPG) ve Uluslararası Finans Enstitüsü raporlarında belirtilen birçok spesifik risk yönetimi uygulaması iyileştirme eylemlerinin sektörün geneli tarafından kabul
edilmesine ve bu konularda harekete geçilmesini sağlamak.
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Yasal Özkaynak (Sermaye) Standartları
Tavsiye 10:
a.

Konjonktüre paralel dalgalanma eğilimlerine cevap verebilmek için uluslararası yasal
sermaye (özkaynak) standartları güçlendirilmelidir. Şirket genelini etkileyen risklerin
belirlenmesinde en gelişmiş araçların bile yetersizlikleri ve eksikliklerinin kanıtlandığı
düşünülerek, yeterli sermayeye sahip sayılmasına ilişkin referans kıstasları yükseltilmelidir.

b.

Bu referans kıstasları, (denetleme kılavuzunun bir parçası olarak) piyasaların karlı
çalıştığı, riskleri en aza indirme ve daha düşük fiyatlandırma eğilimlerinin yüksek olduğu dönemlerde şirketlerin bu aralığın üst ucunda kalarak faaliyet gösterecekleri
beklentisiyle, sermaye oranlarının içinde tutulması gereken geniş bir aralık olarak ifade edilmeli ve buna göre düzenlenmelidirler.

c.

Sermayenin mevcut uluslararası tanımları, bunları ulusal ölçekli tanımlara yakınlaştırmaya çalışarak yeniden değerlendirilmeli ve gözden geçirilmelidir.

d.

Sermaye ve risk bildirimi standartları; şirketlerin risk-alma iştahları, ekonomik
sermayeye duydukları tahmini ihtiyaç ve bu sermayenin tahsisi ile şirketlerin değerleme uygulamaları konularında daha fazla şeffaflık sağlayacak şekilde yeniden değerlendirilmelidir.

Likidite Riski Yönetimi Standartları
Tavsiye 11:
a.

Taban-seviyesinde likidite standartları, uzun vadeli fonlama yatırımlarıyla birlikte, çok
likit, takyidatsız ve serbest varlıkların oluşturduğu derhal kullanılabilir bir tampondan
oluşan çeşitlendirilmiş bir yüksek hacimli karışımın elde bulundurulmasına ilişkin
normları da içermelidir. Bu standartların geliştirilmesinin ardından, banka sermaye
(özkaynak) yapılarında öncelikli ve ikincil borçların tercih edilen karışımının ne olduğu
sorusuna cevap aranmalıdır.

b.

Likidite standartları için denetleme kılavuzu, şirketin likidite yönetim politikaları, acil
durum fonlama planlarının niteliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak
üzere şirketlerin stresli ve sıkıntılı şartlarda yüksek likidite bulundurma kapasitelerinin
daha sağlam bir analizi üzerine oturtulmalıdır.

c.

Sermaye ve risk profili bilgileri için önerilen iyileştirilmiş özel durum açıklamaları ve
bildirim uygulamalarını, Basel Komitesi Prensiplerinde önerilen uygulamaların üzerine
inşa edilmiş likidite bildirimi standartları tamamlamalıdır.

Gerçek Değer Muhasebesi
Tavsiye 12:
a.

Gerçek değer muhasebesi prensipleri ve standartları, daha az likit enstrümanlar ve
sıkıntılı piyasalara karşı daha gerçekçi uygulamalar ve kılavuzlar geliştirilmesi amacıyla yeniden değerlendirilmelidir.

b.

Kredi ve likidite riskleri arasında bir denge kurmaya çalışan düzenlenmiş finans
kuruluşlarının hizmet ettikleri ticari amaç ile yatırımcıların ve kredi veren kuruluşların
çıkarları arasındaki gerginlik; bu kuruluşların iş modelini daha iyi yansıtan, amacın
değerlendirilmesi ve değerleme için gerekli özeni gösteren ve daha gelişmiş özel durum açıklamaları, bildirim ve şeffaflık gerektiren ilkelere-dayalı standartların geliştiril107
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mesi suretiyle giderilmelidir. Bu standartlar, söz konusu kuruluşların güvenli ve sağlam işleyişiyle tutarlı bir uygulamanın garanti edilebilmesi için sağgörülü ve basiretli
düzenleyici organlar tarafından da gözden geçirilmeli, bu düzenleyici organlar ile
koordineli uygulanmalıdır.
c.

Düzenlenlemeye tabi kuruluşların portföylerinde tuttukları varlıkların ömrü boyunca ve
vadelerine kadar portföylerinde meydana gelmesi beklenen zararları telafi etmeye yetecek düzeyde kredi zararı karşılıkları bulundurmalarını öngören sağgörülü ve basiretli
yönetim gerekleri de düşünülerek muhasebe ilkeleri daha esnek belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Karşılıkları belirleme ve ayırma yöntemi tamamen şeffaf olmalıdır.

d.

CSMPG’nin üçüncü raporunda da vurgulandığı gibi, hangi muhasebe standardı
kullanılırsa kullanılsın ve piyasa şartları ne olursa olsun, münferit finans kuruluşları,
tam güvenceli bağımsız karar alma yetkisiyle risklere karşı korunmuş ve yalıtılmış tam
anlamıyla yeterli kaynakların, değerleme ve fiyat doğrulama sürecinin merkezinde yer
almasını sağlamalı ve garanti etmelidirler.

Temel Tavsiye IV
Finans piyasaları ve ürünleri, daha iyi düzenlenmiş ve ilişkilendirilmiş risk yönetimi ve
sağgörülü yönetim teşvikleriyle daha şeffaf hale getirilmelidirler. Bu tür piyasaların
üzerine oturduğu altyapı daha fazla güçlendirilmeli ve büyük ölçekli finans kuruluşlarının iflası riskine karşı bile daha dirençli hale getirilmelidir.
Menkulleştirilmiş Kredi Piyasalarında Güvenin Yeniden Tesisi
Tavsiye 13:
a.

Piyasa Denetimi: Sermaye piyasalarında yaşanan kapsamlı yenilikler ve menkulleştirmenin hızlı büyümesi, menkulleştirilmiş ve diğer yapılandırılmış ürün ve türev piyasalarının da halka açık menkul kıymet piyasalarına geçmişten bu yana uygulanan düzenleyici standartlara, özel durum açıklama ve bildirim standartlarına ve şeffaflık
standartlarına en azından denk standartlara tâbi tutulmalarını zorunlu hale getirmiştir.
Bu durum, piyasaların daha geniş bir yelpazede izlenmesini, bütün ürün çeşitlerinde
işlem hacmi ve varlıklara ilişkin yeterli şeffaflığın sağlanmasını ve her ürünün hem
kredi hem kaldıraç öğelerinin tam olarak anlaşılmasını ve izlenmesini gerektirebilir.

b.

Kredi Riski Değerlendirme ve Kredi Onay Standartları: Menkulleştirilmiş kredi
piyasalarının sağlıklı bir şekilde yeniden geliştirilmesi, kredi riski değerlendirme ve
kredi onay standartlarının yeterliliğine ve sürdürülebilirliğine duyulan piyasa güveninin
yeniden tesisini gerektirir. Bunun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için, düzenleyici
organlar, finans kuruluşlarından, yüklendikleri kredi riskinin anlamlı bir kısmını, menkulleştirilmiş ve diğer yapılandırılmış kredi ürünlerinde tutmalarını isteyebilirler.

c.

Bilanço Dışı Araçlar: Değişik tipte birçok bilanço-dışı aracın konsolidasyonu konusunda yapılma sürecinde olan muhasebe kuralı değişiklikleri olumlu ve ihtiyaç duyulan bir
iyileştirme eylemidir. Bu değişikliklerin tam olarak uygulanmasına başlanmadan önce,
bu kuralların menkulleştirilmiş kredi piyasalarının yaşayabilirliğini yeniden tesise dönük çabaları muhtemelen nasıl etkileyebileceği üzerinde dikkatle düşünülmelidir.

Derecelendirme Kuruluşu Reformları
Tavsiye 14:
Hem Ulusal Düzeyde Kabul Edilmiş Menkul Kıymet Derecelendirme Kuruluşlarına [Nationally
Recognized Securities Rating Organizations (NRSRO)] ilişkin düzenleyici politikalar hem de
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derecelendirme notlarının kullanım şekli, tercihen uluslararası koordinasyon yapılarak ve
aşağıdaki amaçlara yönelik olarak revize edilmelidir:
a.

Başta düzenlenmiş kullanıcılar olmak üzere, risk derecelendirme notlarını kullananlar,
yatırım yaptıkları kredi ürünlerinin riskine ilişkin bağımsız değerlendirme yapma kapasitesini elde etmeye veya yeniden tesis etmeye özendirilmelidirler.

b.

NRSRO’ların yayımladığı risk derecelendirmeleri, sadece temerrüt olasılığından ve
temerrüt halinde ortaya çıkacak kayıplardan kaynaklanan potansiyel değerleme kayıplar risklerini değil, aynı zamanda tüm potansiyel risk faktörlerinden (likidite ve fiyat
dalgalanması riskleri dahil) kaynaklanan riskleri de yansıtacak şekilde daha sağlıklı bir
yapıya kavuşturulmalıdır.

c.

Düzenleyici organlar, risk derecelendirmeleri yayımlayan kuruluşlar ile onların
müşterileri ve kullanıcıları arasında teşviklerle ilgili düzenleme ve ilişkileri iyileştiren
ödeme modellerinin geliştirilmesini teşvik etmeli ve kullanıcıların NRSRO’ları eser ve
ürünlerinin kalitesinden sorumlu tutmalarına izin vermelidirler.

Kredi Temerrüt Takaslarının (Credit Default Swaps - CDS) ve Tezgahüstü (Over-theCounter – OTC) Piyasaların Gözetimi
Tavsiye 15:
a.

OTC türev piyasalarına destek veren altyapıda çok gereksinim duyulan planlı
iyileştirmeler, bu piyasaları düzenleyecek ve gözetimini yapacak resmi bir sistemi oluşturmak amacıyla çıkartılacak yasa ve yönetmeliklerle de desteklenmelidir.

b.

Piyasanın küresel yapısı göz önüne alındığında, bu alanda uluslararası ölçekte tutarlı
bir düzenleyici çerçevenin bulunması şarttır; bunun yanı sıra, ulusal düzenleyici kuruluşların da başka ülkelerin söz konusu faaliyetleri izlemekten sorumlu makamlarıyla
bilgi paylaşımında bulunmaları ve uygun işbirliği düzenlemelerine girmeleri gerekir.

Finans Kuruluşları İçin Bir Çözüm Mekanizması
Tavsiye 16:
a.

Bu rejimin mevcut olmadığı ülkelerde, düzenleyici organlara, gerektiğinde, düzenlenmiş bankacılık kuruluşlarından ve sistemik olarak önemli olan diğer düzenlenmiş
finans kuruluşlarından erken uyarılarda bulunmalarını, derhal düzeltici tedbirler almalarını ve düzen içerisinde tasfiye edilmelerini isteme yetkisini veren bir kanuni rejim
oluşturulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yasama erki, mevduat kabul etmeyen müflis finans kuruluşlarının (bir banka holding şirketi yapısı içerisindeki banka-dışı
bağlı şirketler de dahil) borç ve alacaklarının tasfiyesi için, mevduat kabul eden finans
kuruluşlarına uygulanan sürece denk bir süreç oluşturmalı ve kurmalıdır.

b.

Mevduat kabul etmeyen finans kuruluşları için oluşturulacak bu rejim, sadece, iflasları
makul ölçüler içinde finans sisteminin tamamı için bir tehdit arz ettiği düşünülen ve bu
nedenle resmi düzenlemeye tâbi tutulan birkaç kuruluşa uygulanmalıdır.

c.

Bankacılık kuruluşlarının borç ve alacaklarının tasfiyesi için tanınan yetkilere denk
yetkilere sahip bir düzenleyici organa, mevduat kabul etmeyen müflis durumdaki
finans kuruluşlarının da kayyımlığını ve tasfiye memurluğunu yapma yetkisi ve bu
bağlamda, ilgili kuruluşu tasfiyeye sokma ya da durumunu iyileştirerek onu borçlarını
ödeyebileceği sağlam bir yapıya tekrar kavuşturmak amacına yönelik tedbirler alma
yetkisi ve görevi verilmelidir.
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d.

Cari ABD yasaları kapsamında çeşitli tiplerde finansal sözleşmelere yapılan özel
muamele ve uygulamalar, bu finansal sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkabilecek ihtilâfları ve tazminat taleplerini finans sistemi için daha az yıkıcı olacak bir şekilde ve
tarzda çözümlemek gayesiyle ve son dönemde yaşanan deneyimlerin ışığında yeniden gözden geçirilmelidir.

Yapılandırılmış Ürün Piyasalarında Şeffaflığında Artırılması
Tavsiye 17:
a.

Halka açık ve özel piyasalarda işlem gören varlığa-dayalı finansal ürünler ile diğer
yapılandırılmış sabit getirili finansal ürünlere (menkul kıymetler ve diğer finansal ürünler de dahil) yönelik özel açıklamalar, bildirim ve bilgi yayma rejimi güçlendirilmelidir.

b.

İlgili ulusal düzenleyici organlar, bu ürünlerde yatırımcılar için hangi bilgilerin önemli
olduğunu yatırımcılarla birlikte belirlemeli ve hem varlığa dayalı hem de sentetik yapılandırılmış ürünler için bu bilgilerin verilmesini ve bildirilmesini sağlayacak şekilde
mevcut kurallarda iyileştirme yapmalı ya da bu amacı sağlayan yeni kurallar benimsemelidirler.

c.

İlgili ulusal düzenleyici organlar, özel piyasalarda ve toptancı piyasalarındaki işlemleri,
ilgili özel açıklama ve bildirim standartlarına uyma şartına bağlamalıdırlar.

Piyasa Faaliyetleri ve Değerleme Bilgilerini Paylaşmak
Tavsiye 18:
Bu piyasaların işleyişlerine yönelik yatırımcı güveninin yeniden tesisine dönük çabalar;
faaliyet ve işlem seviyeleri, alım satım fiyatları ve ilgili değerlemeler etrafında çok daha
yüksek bir şeffaflık düzeyinin sağlanmasını kolaylaştıracak altyapı yatırımlarının maliyet ve
fayda değerlendirmelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu
değişikliklerin olası maliyetinin bir kısmını da, bu değişikliklerin şirketlerin kendi piyasa
faaliyetleri ve hareketlerinin özel niteliğine ilişkin somut kaygıları üzerindeki etkisi oluşturmaktadır. Bu kaygıların ve doğrudan yatırım maliyetlerinin, piyasa şeffaflığı düzeyinin artırılmasının getirebileceği potansiyel faydalarla karşılaştırılarak tartılmaları gerekmektedir.
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Okuyucu Anketi
Değerli Okuyucu,
İlk sayısı Nisan 1990 tarihinde yayımlanan "Bankacılar" dergisi ile her üç ayda bir sizlerle birlikte olmaktayız.
Bankacılar dergisi ile bankalarımız ve çalışanlarıyla bankacılık sektörümüzün hem kendi içinde hem de uluslararası
finansal piyasalarla olan iletişimini artırma çabalarımız devam ediyor. Bu çabalarımızı sizlerden alacağımız görüş ve
öneriler doğrultusunda sürdürmek amacıyla Bankacılar dergisi için hazırladığımız bu anketin cevaplandırılması konusunda
yardımlarınızı rica ederiz.
Anket formunu posta ya da faks ile gönderebileceğiniz gibi Birliğimiz internet sitesinden online olarak da iletebilirsiniz.
Adres: Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 34340 Etiler-İstanbul
Faks: (212)282 09 46
İnternet sitesi: http://www.tbb.org.trTürkiye Bankalar Birliği

1. Dergimize nasıl ulaşıyorsunuz?
Basılı

Elektronik

2. Dergimizde yer alan çalışmaları yararlı buluyor musunuz ?
Tamamen
Çoğunlukla
Kısmen
Hiç
3. En çok yararlandığınız bölüm başlığı hangisidir?
Makale
Konferans-seminer
Risk yönetimi
Çeviri
Mevzuat duyuru
Diğer konu tercihleriniz? lütfen belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Dergimizde yayımlanan makaleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? (en düşük 1, en yüksek
5 olmak üzere puanlandırınız.)
Seçilen konular

1

2

3

4

5

İçerik

1

2

3

4

5

Uzunluk

1

2

3

4

5

5. Hangi Kurumda çalışıyorsunuz?
Banka
Banka dışı finans kuruluşu
Kamu kurumu
Özel sektör kuruluşu
Üniversite
Diğer
6. Dergimiz ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Teşekkür ederiz...

