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ÖZ  

 

2001 KRİZİ SONRASI YENİDEN YAPILANDIRILAN TÜRK 

BANKACILIĞI’NIN 2008 KÜRESEL KRİZİNDEN OLUMSUZ ETKİLENEN 

ÜLKELERDEN AYRIŞMASI ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Okan ACAR 

 

Küreselleşme ile birlikte dünyadaki finansal sistem son otuz yıldır hem dünyada hem 

de ülkemizde ciddi bir değişim geçirmektedir. Bu değişim ile birlikte birçok 

gelişmekte olan ülke finansal sıkıntılar ile karşılaşmış ve bunun sonucunda oluşan 

ekonomik problemler toplumsal sorunların da tetikleyicisi olmuştur. Bu finansal 

sıkıntıların etkileri öncelikle bankacılık sektörü, sonrasında da birçok sektör üzerinde 

hissedilmiştir. Fakat burada bankacılık sektörünün etkilenmesi diğer sektörleri 

doğrudan etkilemiş ve kaynak tahsisi sıkıntısı baş göstermiştir. Bu anlamda 

bankacılık sisteminin bu tür krizlerde sağlam duruş sergilemesi önemlidir. Ülkemiz 

de 2001 yılında yaşadığı Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini fırsat bilmiş ve bu 

sayede bankacılık sektörü baştan aşağı yapılandırılmıştır. Bu çalışmada da 2001 

sonrası gerçekleşen yapılanmanın 2008 küresel krizinde sıkıntı yaşayan ülkelerden 

ülkemizi farklılaştırıp farklılaştırmadığı seçilen bazı bankacılık konu başlıkları 

üzerinden analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda ülkemizin analize tabi ülkelerden 

bazı alanlarda ayrıştığı ortaya çıkmıştır.  
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ABSTRACT 

 

A MODEL PROPOSAL UPON THE DIFFERENTIATION OF TURKISH 

BANKING SYSTEM THAT HAD BEEN RESTRUCTRED AFTER 2001 

CRISIS FROM THE COUNTRIES THAT HAVE BEEN NEGATIVELY 

AFFECTED FROM 2008 GLOBAL CRISIS 

 

Okan ACAR 

 

 

The financial system both in the world and in our country has faced a serious change 

along with the globalization for the last thirty years. With this change, many of the 

emerging countries have encountered financial problems and the economic problems 

arised from these happenings have also triggered social problems in those countries. 

The effects of these problems have been felt previously in banking sector but 

afterwards in many sectors. Nevertheless, due to the effect on the banking sector, the 

related sectors have been also affected and thus fund allocation distress have arised. 

Therefore, soundness of banking sector in these crises is vital. Our country has taken 

the opportunity of 2001 crisis and due to this, the banking sector has been entirely 

restructured. In this study, whether the restructuring has differentiated Turkey from 

the other countries which have been negatively affected from 2008 crisis has been 

analysed. It was found that Turkey has been differentiated from the countries that 

have been under analysis in some aspects. 
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ÖNSÖZ 

 

Küreselleşme ile başlayan ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen 

finansal krizler pek çok araştırmaya konu olmuş ve üzerine modeller geliştirilmiştir. 

Bu modellerde özellikle krizin ne zaman ortaya çıkacağı, hangi dinamiklerle 

tetikleneceği gibi unsurların belirlenmesine yönelik bazı tespitler yapılmaya 

çalışılmış ve bu konuda da birçok önemli sonuç elde edilmiştir. Söz konusu modeller 

ile ortaya çıkarılan gerçekler; ülkelere, sektörlere, firmalara ve konu ile ilgili 

kurumlara hangi alanlarda dikkatli davranılması gerektiği konularında önemli 

ipuçları vermiştir.  

 

Küreselleşme sonrası ortaya çıkan yeni ekonomik ortamdan her ülke gibi 

ülkemiz de etkilenmiş ve birçok yeni uygulama ülkemizde faaliyete geçmiştir. 

Sadece ülkemizde değil özellikle gelişmekte olan tüm ülkeler küreselleşme sürecinde 

oldukça ciddi değişimler yaşamışlardır. Bu da zaman zaman finansal anlamda 

sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuştur. Bu sıkıntılar özellikle bankacılık sektöründe 

kendisini göstermiştir. Yapılan bu çalışmada da ülkelerin söz konusu finansal 

ortamlardan nasıl etkilendikleri ve bunun bankacılık sektörüne yansımaları konu 

edilmiştir. Söz konusu alanlarda bilgi verildikten sonra 2008 yılında yaşanan küresel 

krizin sebepleri, gelişim ve etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ülkemiz 

bankacılık sektörünün bu krizde ne ölçüde ayrıştığı irdelenmiş ve bunun 

açıklanmasına yönelik istatistiksel bazı analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu çalışmanın yazımında bana çok değerli öneriler veren kıymetli hocam 

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’a ve bana her aşamada destek olan sevgili eşim Dr. 

Aslı Beyhan Acar’a teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

“2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk bankacılığının 2008 

Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model 

Önerisi” isimli tez çalışmasında 2001 krizi sonrası yeniden yapılandırılan ve bunun 

sonrasında krizden az etkilenen Türk bankacılığının diğer ülkelere göre ortaya 

koyduğu fark analiz edilmiştir. Bu farkı oluşturan temel unsurlar irdelenmiş ve 

bundan sonra bu tip krizlerin oluşmaması için bu unsurların ne ölçüde önemli 

oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde bankacılık hakkında 

genel bilgilerin verilmesi, bankacılığın tarihçesinden bahsedilerek ne ölçüde eski bir 

sektörün olduğunun vurgulanması, ülkemizdeki bankacılık mevzuatının temel kanun 

ve yönetmelikler etrafında incelenmesi ve sektörün nasıl düzenlendiğinin ortaya 

koyulması, son olarak da sektörün yıllar itibari ile mali analizinin yapılması 

amaçlanmıştır. Böylece özellikle ülkemizdeki bankacılık sektörünün nereden nereye 

geldiği, gelişim evreleri ve krizleri nasıl karşıladığı anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

İkinci bölümde ise ülkemizi etkileyen finansal krizler ve bankacılık 

sektörümüz üzerindeki etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada özellikle 

ülkemizde gerçekleşen finansal serbestleşme sürecinden sonra Türk bankacılığının 

1994, 1997, 1998, 2000 ve 2001 krizlerinden ne ölçüde etkilendiği ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu bölümde 2008 yılında meydana gelen küresel krize de geniş yer 

ayrılmış ve bu krizi oluşturan nedenler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra 

da 2008 küresel krizinin gelişimi, kriz sonrası öngörüler ve ülkemize olan etkileri 

açıklanmaya gayret edilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde de 2008 krizinden az etkilenen Türk Bankacılık sektörünün 

bunu nasıl başardığı irdelenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada söz konusu başarıda pay 

sahibi olduğu düşünülen; merkez bankası bağımsızlığı, düzenleyici ve denetleyici 

kurum etkinliği, risk yönetimi, teknoloji yönetimi, türev işlem yoğunluğu, Basel 
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II’ye uyum ve offshore işlem yoğunluğu gibi konuların etkileri açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

 

Dördüncü bölümde ise üçüncü bölümde belirtilen faktörlerin bu başarıyı 

sağlamada ne ölçüde etkili olduğu analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde, Türk 

bankacılığının diğer ülkelerin bankacılık sektörlerinden farklılaşıp farklılaşmadığı 

Çok Boyutlu Ölçekleme, Kümeleme, Faktör Analizi ve T-testi ile İşaret testi 

yöntemleri kullanılarak SPSS 18.0 paket programında analize tabi tutulmuştur. Bu 

bölümde Türkiye’nin yukarıda belirtilen konu başlıklarında Portekiz, İtalya, İrlanda, 

Yunanistan, İspanya ve Belçika ülkelerinden farklılaşıp farklılaşmadığı, farklılaşma 

varsa bunların hangi değişkenler tarafından sağlandığı araştırma konusu olmuştur. 

Dördüncü bölümde yer alan farklılaşma ve ayrışma ifadeleri aksi belirtilmedikçe hep 

pozitif bir ayrışmayı ifade etmiştir. Bir başka ifade ile ülkemizin diğer ülkelerden 

olumlu anlamda ayrışmasının açıklanmasında kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen 

veriler ile bir model önerisi yapılmış ve bir ülkenin belirtilen şekilde bankacılık 

sektörünü düzenlemesi durumunda küresel veya yerel krizlerden en az şekilde 

etkilenmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BANKACILIK 

 

 

Bu bölümde bankacılık kavramından, bankacılığın tarihi gelişiminden 

bahsedilecek olup bunun sonrasında bankacılık sektörünü etkileyen hukuki alt 

yapılardan söz edilecektir. Söz konusu bilgiler verildikten sonra sektörün mali 

anlamda performansı incelenecektir. 

 

1.1. Bankacılık Kavramı 

 

Bankacılık, fon arz eden bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin 

birikimlerini mevduat veya borçlanma kağıtları vasıtası ile oluşturduğu havuzda 

toplayarak bu fonlara talep duyan kesimleri kredi mekanizması vasıtası ile 

desteklemek üzere kurulmuş işletmeleri kapsamaktadır. Bu sebeple bankaları 

temelde ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlar olarak 

nitelendirebiliriz.
1
 Bankalar bir diğer tabir ile para yaratan kurumlardır. Bu kurumlar 

bunu yapmak için para arzını mevduat ve kredi mekanizmasını kullanarak 

arttırmaktadırlar.
2
  

 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi bankaya yatan 1.000 TL mevduat 

bankanın zorunlu karşılık (merkez bankasının görevleri konusunda açıklanmıştır) 

miktarı (bu örnekte %20) düşüldükten sonra yine kredi olarak verilmiştir. Bu krediyi 

alanın yaptığı ticaret sonrası aynı bankaya gelen 800 TL mevduat daha sonra 640 TL 

olarak yine piyasaya kredi olarak verilmiştir. Bu, bu şekilde devam ederken para arzı 

yaratılmış olmaktadır. Bu aynı zamanda kredi çarpanı denilen bir kavramı 

açıklamaktadır. Bankaların zorunlu karşılık oranına r dersek, oluşturulan toplam para 

                                                 
1
 Mehmet Başar, Metin Coşkun, Bankacılık Uygulamaları, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2006, 

s.15. 
2
 Deborah K. Dilley, Essentials of Banking, ABD, John Wiley and Sons, 2008, s.5. 

http://www.google.com/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deborah+K.+Dilley%22
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arzı 1/ r formülü ile hesaplanmaktadır.
3
 Yukarıdaki örnekte bu 1/0,2=5’tir. Bu da ilk 

mevduatın 5 katı kadar para arzı yaratıldığını ifade eder.  

 

 

Şekil 1. Kredi ve Mevduat ile Para Arzının Yaratılması  

 

Mevduat toplama yetkisi olan bankaları, ticari bankalar veya mevduat 

bankaları olarak adlandırmaktayız. Buna karşılık, mevduat toplama yetkisi olmayan 

ve bu nedenle reel ekonomiye kullandıracağı kaynakları orta ve uzun vadeli 

borçlanma yoluyla, yani sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yaratan bankalara 

da yatırım veya kalkınma bankaları diyoruz. Bir de 5411 sayılı bankacılık kanunu ile 

banka unvanına kavuşan katılım bankaları bu sektör içinde bulunmaktadır. 

 

Bankaların en temel fonksiyonu, finansal sistem içinde tasarruf edilen fonları 

toplayıp, fon ihtiyacı duyanlara aktarmalarıdır. Bunun karşılığında bankalar faiz veya 

kar payı geliri elde etmektedirler. Bankaların üstlendikleri fonksiyonlar; hem ulusal 

hem de uluslararası düzeyde para ve para ile ifade edilen değerlerin alımını, satımını, 

değişimini, transferini ve plasmanını
4
 kapsamaktadır.

5
 Tüm bu faaliyetleri yerine 

getirirken bankaların etik ilkelere de saygılı olmaları ve bunlara göre hareket etmeleri 

gerekmektedir. 5411 sayılı bankacılık kanununda “Bankalar ile bunların mensupları; 

                                                 
3
 Somashekar N.T., Banking, ABD, New Age International, 2009, s.18. 

4
 Plasman: Nakit Kredi Verme İşlemi. 

5
 Nilüfer Yücedağ, “Türk Bankacılık Sektöründe Ürün Karması ve Karlılık Değişkenliğine Etkisi: 

2002-2007 Dönemi Uygulamalı Bir Analiz”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 

EBB, 2009, s.20.  

http://www.google.com/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Somashekar+N.T.%22
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bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak 

faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük 

ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler”
6
 

denmektedir. 

 

Bankaların en önemli aktör olduğu düşünülen finansal sistem içerisinde 

sigorta şirketleri, faktoring veya forfaiting kurumları, leasing işletmeleri, çeşitli 

tüketici kredisi kurumları gibi aracılar yanında Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, 

TMSF, TCMB, TBB, İMKB, Takasbank, bağımsız denetleme şirketleri ve 

derecelendirme şirketleri
7
 gibi düzenleyici ve denetleyici otoriteler de yer almaktadır. 

İşte bu kapsamda çizilebilecek bir finansal sistem aşağıda belirtilmektedir.
8
 

 

 

Şekil 2. Finansal Piyasaların İşleyişi 

(Kaynak: Yılmaz, a.g.e., s.6) 

 

Bankacılık dışında diğer önemli bir sektör olan sigortacılık sektörü, aynı 

fonları bu fonlara sahip olan kesimleri çeşitli risklere karşı korumak yoluyla havuzda 

                                                 
6
 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.75. 

7
 Nurhan Aydın, Bankacılık Uygulamaları, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2006, s.10. 

8
 Alper Yılmaz, “Türkiye’de Finansal Piyasalarda Liberalizasyon Sürecinde Bankacılık Sektörünün 

Gelişimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi SBE, 2005, s. 4 
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biriktirmektedir. Bilindiği gibi sigorta, fertlerin veya kurumların karşılaşabilecekleri 

tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından kendilerini korumak için önceden 

tedbir almak ihtiyacı ile doğmuştur.
9
 Tanımlanan risklere bağlı olarak elinde fon olan 

bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinden temin edilen primler yoluyla oluşan prim 

havuzu gerçekleşen risklerin finansmanında ve çeşitli alanlarda yatırımlarda 

kullanılmaktadır. Bu yolla sigortacılık sektöründe biriken kaynaklar ekonomiye 

kazandırılmaktadır.  

 

Finansal kiralama sektörü, gerçekleştirdiği işlemler vasıtası ile ekonomideki 

atıl fonların, tasarrufların ekonomiye yatırımların desteklenmesi amacıyla 

kazandırılmasını sağlayan bir alt sektördür. Leasing, karşılığı kira ile ödenmek üzere, 

belirlenmiş bir zaman için, arazinin binanın veya binanın belirli bir bölümünün 

kiralayan (lessor) tarafından, kiracıya (leasee) temlik edilmesidir.
10

 Günümüzde, 

belirli bir yatırımı gerçekleştirmek için gerekli olan kaynağın büyüklüğü ve 

teknolojideki hızlı gelişmeler, yatırımcıları sabit sermayeyi oluşturan unsurları temin 

ederken mülkiyetini satın almak yerine bunları finansal kiralama yoluyla temin 

etmeye yönlendirmektedir. Avrupa’da 2009 yılında 200 milyar Euro’nun
11

 üzerinde 

bir işlem hacmine konu olan finansal kiralama sektörü, ülkemizde özellikle vergi 

avantajının olmaması nedeniyle yeterince gelişememiştir. Finansal kiralama sektörü, 

bu yolla mülkiyetin temini nedeniyle büyük bedel tutan yatırımların daha küçük 

bedeller ile gerçekleştirilmesini sağlamakta ve yatırımcıların ellerindeki sabit 

sermaye değerlerini teknolojik ömürleri tamamlandığında, ekonomik ömürleri 

tamamlanmadan değiştirebilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle, küresel rekabet 

açısından bu sektör giderek önemini arttırmaktadır. 

 

Faktoring ve forfaiting sektörleri ise, reel sektörde oluşan ticari iç ve dış 

piyasa alacaklarının vadesinden önce tahsilatını sağlayan ve bu nedenle ticari 

işletmelerin nakit akımlarının iyileştirilmesine, işletme sermayelerinin 

                                                 
9
 Erden Kuntalp, Merih Omağ, Banka ve Sigorta Hukuku, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2006, 

s.84. 
10

 Ayçanur Vural, “Türkiye`de Leasing İşlemlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”,  Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi SBE, 2006, s.3. 
11

 Leaseeurope, “Facts and figures”,  (Çevrimiçi) http://www.leaseurope.org/index.php?page=key-

facts-figures, 02.02.2011. 

http://www.leaseurope.org/index.php?page=key-facts-figures
http://www.leaseurope.org/index.php?page=key-facts-figures
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desteklenmesine yardımcı olan sektörlerdir. Faktoring, kredili satış yapan firmaların 

bu satıştan doğan alacak haklarını faktör veya faktoring şirketi denen kuruluşlara 

devrederek alacağın bu kuruluşlar tarafından tahsil edilmesini sağlayan ve 

müşterisine tahsilatın yanı sıra birçok hizmeti de birlikte sunan bir hizmetler 

paketidir.
12

 Bu iki sektör arasındaki fark, ticari alacağın vade yapısı ile karşımıza 

çıkmaktadır. Tahsilatına 1 ile 180 gün kalmış iç ve dış piyasa ticari alacaklarla 

faktoring, tahsilatına 180 günden daha fazla kalan ticari alacaklarla ise forfaiting 

sektörü ilgilenmektedir. 

 

Bu genel tanımlamaları yaptıktan sonra çalışmamızın asıl konusu olan 

bankalardan bahsetmemiz yerinde olacaktır. Bankalarımızın finansal sistemin en 

önemli oyuncusu olduğunu düşündüğümüzde bankaların sağlıklı olarak faaliyetlerine 

devam etmelerinin ülkemiz ekonomisinin tutarlılığı ve devamlılığı açısından olmazsa 

olmazlardandır.
13

  

 

Bankalar ağırlıklı olarak kendi kaynakları ile değil yabancı kaynaklarla yani 

müşterilerin yatırdığı mevduatı kredi kullandırmak suretiyle değerlendirerek gelir 

elde etmektedirler. Bankaların tasarrufları yatırıma dönüştürme işlevine aracılık 

ettikleri düşünülse de varlıklarını sürdürebilmeleri için asıl amaç kardır.
14

 

 

Bankacılığın gelişmediği ekonomilerde reel sektörün yeterince finanse 

edilemediği, kaynakların etkin dağılmadığı bir durum söz konusudur. Bu tür bir 

ortamda hangi sektör olursa olsun büyümekte sıkıntı çekmekte ve gerçek anlamda 

bankacılık hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Ayrıca 2001 yılında ülkemizde 

bankacılık sektörü kaynaklı kriz yaşandığında bu tüm ekonomiyi derinden etkilemiş 

ve kaynakların etkin dağılamamasından dolayı reel sektör de krizin içine girmiştir. 

 

                                                 
12

 Derya Tosun, “Bir İhracat Finansman Yöntemi Olarak Faktoring: Dünya ve Türkiye Uygulaması”,  

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi SBE, 2007, s.4. 
13

 Hasan Candan ve Alper Özün, Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II, İstanbul, İş Bankası 

Yayınları, 2006, s.5. 
14

 Eşref Yıldız, “Basel II’ nin Türk Bankacılık Sistemine Olası Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2007, s.5.   
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Bankaların bir finansal sistem için neden önemli olduğundan da bahsedilmesi 

gerektiğinde temelde aşağıdaki konular sayılabilir:
15

 

 Kredi alış verişinde güven sağlarlar. 

 Küçük veya büyük ödünç verilebilir fonları toplayarak büyük fonların 

birikmesine imkan vermektedirler. 

 Kendilerine yatırılan fonların vadesine göre çok daha uzun vadelerde kredi 

sağlayabilirler (mevduat kredi uyumsuzluğu). 

 Kredilere aracı olup gerek bireylere gerekse de işletmelere istenildiğinde fon 

sağlarlar. 

 Halkın yanlarında saklamak durumunda oldukları paraların daha güvenli 

ortamlarda korunmasını sağlarlar.  

 

Bu anlamda çok önemli bir pozisyona sahip olan bankaların ekonomideki 

durumlarının incelenmesi açısından öncelikle bankacılığa nasıl ihtiyaç duyulduğunun 

ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu sebeple bankacılığın tarihi gelişiminden 

bahsetmek uygun olacaktır. 

 

1.2. Bankacılığın Tarihçesi 

 

Bankacılık kavramı üzerine yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi 

bankacılığın ortaya çıkmasına yol açan temel faktör fon fazlası bulunanlar ile fon 

azlığı bulunanların uygun ortamda bu fonları değiştirmelerine olanak sağlanmasıdır. 

Bu sebeple finansal aracılar olarak ortaya çıkan bankalar aşağıda da görülebileceği 

gibi yaklaşık 5.500 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

 

1.2.1. Dünyadaki Gelişimi 

 

Tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin eski Sümer ve Babil’e kadar uzandığı 

sanılmaktadır. Sümerlerde M.Ö. 3.500 yıllarında kurulan “Maket” bilinen ilk banka 

kuruluşudur. Maket’in rahipleri de ilk borç verenlerdir. Maketler’in, harman zamanı 

                                                 
15

 Aydın, a.g.e, s.15. 
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ödenmek üzere hammadde ve teçhizat alımı için çiftçilere parasal kredi açtıkları 

saptanmıştır. Bunun dışında bir hesaptan diğer hesaba transferlerin, tediye ve teslim 

emirlerinin; Maketler’in başlıca uğraş konularının ödünç ve mevduat kabulü 

olduğunu ve bu faaliyetlerin Maketler’de çok düzenli bir şekilde örgütlendiğini 

açıkça ortaya koymaktadır.
16

 Ünlü Hammurabi Kanunları’nda da maketlerin ödünç 

işlerini nasıl yöneteceği, borcun vadesinde nasıl tahsil olunacağı, kredi verme, 

mevduat toplama ve komisyon
17

 ile ilgili hükümler yazılmıştır. Hammurabi’yi ünlü 

yapan bir diğer unsurun da bu hükümdar tarafından ortaya konan ve 250’nin 

üzerinde maddenin yer aldığı kanunda faizsiz bankacılıkla ilgili bazı çıkarımlara 

ulaşılmasıdır.
18

 

 

Eski Mısır, Eski Yunan ve Roma’da da banka işlemleri ile uğraşan 

kurumların olduğu bilinmektedir. Hatta Eski Mısır’da tefeciliği ve bileşik faizi 

yasaklayan yasalar vardır. Bu dönemlerde faiz oranlarının yüksekliği karşısında 

bağımsız site ve devletler belli başlı kentlerde devlet bankaları kurmaya 

başlamışlardır.
19

 Yunanlılar ise bankacılığı Babil ve Fenike’den öğrenmişlerdir. 

Parthenon ve Apollon tapınakları, Yunan sitelerinin en zengin kredi kurumları 

arasında sayılmakta idi. Yunan bankaları sitelere para bularak kamu kredisinin 

geliştirilmesine öncülük etmişlerdir.
20

  

 

Ortaçağ’da paranın değişim aracı olarak kullanılmaya başlaması ile para alıp 

borç veren, bir ülke ya da şehir parasına çeviren bankerler
21

 ortaya çıkmıştır. Bunlar 

sarraflık görevlerinin yanı sıra müşterilerden mevduat da kabul eder ve bunları 

yüksek faizlerle başkalarına kredi olarak verirlerdi. Banka terimi de bu insanların 

ticaret yaparken kullandıkları masalara verilen İtalyanca “banco” isminden 

kaynaklanmaktadır.
22

 

                                                 
16

 İlker Parasız, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, İstanbul, Beta, 2000, s. 5. 
17

 Mehmet Takan, Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetim, Ankara, Nobel, 2001, s. 3. 
18

 Jon Roland, “The Code of Hammurabi”, (Çevrimiçi) 

http://www.constitution.org/ime/hammurabi.pdf, 05.02.2011. 
19

 Parasız, a.g.e., s. 6. 
20

 Feridun Ergin, Para Siyaseti, İstanbul, Gönül, 1972, s. 18. 
21

 Hakan Şakar, Genel Bankacılık Bilgileri, İstanbul, Strata, 2000, s. 13. 
22

 Şakar, a.e. 

http://www.constitution.org/ime/hammurabi.pdf
http://www.constitution.org/ime/hammurabi.pdf
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Ortaçağ’da şehirlerin doğması ile birlikte ekonomik ilişkiler gelişmeye, Haçlı 

seferleri nedeniyle orduların gereksinimlerini karşılamak için büyük para nakilleri 

yapılmaya başlanmıştır. Tacirler gibi devletin de paraya ihtiyacı vardı ve halkın 

elindeki para ne kadar fazla olursa devlet de o kadar fazla vergi toplayabilirdi.
23

 Bu 

nedenden dolayı ticaretin kolaylıkla yürütülmesi için para işlemlerinde aracılık 

edecek kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bütün bu olaylar banka sisteminin gelişimini 

hızlandırırken İslam ve Hristiyan dinlerinin faizi yasak etmesi bankacılığın 

gelişiminde önemli bir engel olarak ortaya çıkmış ve bu iki dinin koyduğu faiz 

yasaklamasıyla Museviler bankacılık sistemine egemen olmuşlardır.
24

  

 

Yukarıda faize dayalı bankacılık sisteminin gelişiminin yanında özellikle 

İslam ve Musevilik dinlerinin faizi yasaklamalarından ve faizin halk arasında haksız 

iktisap, tembellik ve atalete yol açma, dayanışma fikrini öldürme, fakirden zengine 

gelir transferi
25

 gibi olumsuz etkilerinden dolayı faizsiz bankacılık kavramının da 

yayıldığını görmekteyiz.  

 

Modern anlamda bankacılık etkinliğini gösteren ilk banka 1609 yılında 

kurulan Amsterdamsche Bank’tır.
26

 Yeniçağ ile birlikte Avrupa’da düşünce ve 

ekonomi alanında başlayan önemli değişiklikler bankacılığın gelişimini engelleyen 

birçok sebebi ortadan kaldırmıştır.
27

 Sömürgeciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte 

ticaretin çeşitlenmeye başlaması bankaları da uzmanlaşma ve birleşmeye 

yöneltmiştir.  

 

Bankacılığın gelişimi ile birlikte merkez bankaları da kurulmaya başlamıştır. 

Merkez bankası niteliğini taşıyan ilk banka, 1668’de kurulan İsveç Devlet 

Bankası’dır.
28

 Bu banka, ticari senetlerini iskonto ettirenlere madeni para yerine, 

                                                 
23

 George Soule, Gerson Antell,  Herkes İçin Ekonomi, İstanbul, Avcıol, 1996, s. 14. 
24

 Cihangir Akın, Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, İstanbul, Kayıhan, 1986, s. 111. 
25

 A.e., s. 58. 
26

 Takan, a.g.e., s. 4. 
27

 Akın İlkin, “Bankacılık”, Ekonomi Ansiklopedisi, C.I, İstanbul, Paymaş, 1984, s.138. 
28

 Takan, a.g.e., s. 26. 
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kendi çıkardığı ve üstünde bankanın imzası bulunan banknotlar veren ilk bankadır.
29

 

Ancak, gerek İngiltere’nin XVII. yüzyılda uluslararası siyasi ve ekonomik alandaki 

etkisi, gerekse bu ülkede finansal yapının çağına göre daha gelişmiş olması 

nedeniyle, genel olarak 1694 yılında kurulan İngiltere Bankası ilk emisyon 

dolayısıyla ilk merkez bankası olarak kabul edilmektedir.
30

 1700’lü yılların sonlarına 

doğru birçok ülkede bankacılık faaliyetleri başlamış ve birçok banka kurulmuştur. 

1782’de ABD’de, 1817’de ise Kanada ve Avusturalya’da ilk bankalar açılmıştır.
31

 

 

19. yy’da ticaret sermayesinin gelişimi ve Sanayi Devrimi, banka sistemini 

büyük bir hızla geliştirmiş ve bankaları parasal ilişkilerin odaklaştığı en önemli mali 

kurumlardan biri haline getirmiştir. Bankacılık sektöründeki büyüme ile Avrupa’da 

birçok Merkez Bankası kurulmuştur.
32

 Her ülkede aynı biçimde olmamakla birlikte, 

genellikle halktan mevduat toplayarak kaynak oluşturan bankalar ticaret alanında 

uzmanlaşırken kendi öz sermayeleriyle çalışan bankalar da yatırım ile iş bankacığı 

faaliyetlerinde uzmanlaşmışlardır. 
33

 

 

ABD’de ise ilk bankacılık faaliyetleri 18. yy’ın sonlarında, eyaletlerde küçük 

ticari bankaların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. 1863 yılında ülkedeki ilk bankacılık 

kanunu yerel bankalardan vergi alarak devletin gelirlerini artırmak amacıyla 

çıkarılmış ve 1864’de 1.500 olan banka sayısı on yıl içinde 250’ye düşmüştür.
34 

 

Bankacılık sistemi başlangıçta daha çok kurum ve kuruluşlara hizmet 

vermekteyken, 20. yy’da bireysel bankacılık uygulamalarının da başladığını 

görmekteyiz. Modern anlamda kredi kartı ilk kez 1914 yılında ABD’de ortaya 

çıkmış
35

, ticari bankaların tüketici kredisi uygulaması ise yine ABD’de 1928 yılında 

                                                 
29

 Murat Kaykusuz, “Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki”, (Çevrimiçi) 

http://kaykusuz.tripod.com/id44.html, 08.02.2011.   
30

 Takan, a.g.e., s. 26. 
31

 Heather Hammonds, Banking, ABD, Black Rabbit Books, 2006, s.9. 
32

 Takan, a.g.e., s. 26. 
33

 İlkin, a.g.e., s. 138. 
34

 Yeni makale, “Dünya’da İlk Bankacılık Faaliyetleri”,  (Çevrimiçi) 

http://www.yenimakale.com/dunyada-ilk-bankacilik-faaliyetleri.html, 08.02.2011.  
35

 Eyüp Yılmaz , Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri, İstanbul, Türkmen, 

2000, s. 4. 

file:///C:/Users/iie/Desktop/okan%20doktora/(Çevrimiçi)%20http:/kaykusuz.tripod.com/id44.html
file:///C:/Users/iie/Desktop/okan%20doktora/(Çevrimiçi)%20http:/kaykusuz.tripod.com/id44.html
http://www.google.com/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heather+Hammonds%22
http://www.yenimakale.com/dunyada-ilk-bankacilik-faaliyetleri.html
http://www.yenimakale.com/dunyada-ilk-bankacilik-faaliyetleri.html
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başlamıştır. 1928’de National City Bank Of New York kişisel borç departmanı 

kurarak kişisel kredi verme işlemini gerçekleştirmiştir. Ancak uygulamadaki bazı 

sorunlar yüzünden bu tür krediler uzun süre Amerikan bankacılık hizmetlerinin 

dışında kalmıştır.  

 

I. ve II. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu ekonomik yıkım ve ardından gelen 

buhran dönemi sonrası kalkınmanın finansmanı için birçok az gelişmiş ülkede 

kalkınma bankaları kurulmuştur. Bu süreç iki dünya savaşı arası dönem olan 1920–

1945 arası dönemi kapsamaktadır. Latin Amerika ülkeleri kapsamında Şili’de 

Corporacion de Fomento, bu alanda bir ilk olması özelliğiyle, diğer az gelişmiş 

ülkelerde kalkınma bankacılığının yeşermesi anlamında destekleyici olmuştur.  

 

II. Dünya savaşından sonra başlayan ve gelişen tüketim toplumu anlayışıyla 

birlikte bireylerin keşfedilmesi, bunların taksitli kredi ihtiyaçlarının karşılanması 

gereği
36

, dinamik bir yapıya sahip olan finansman dünyasındaki rekabeti artırarak 

bankacılık sistematiği içerisinde “Bireysel Bankacılık” kavramının oluşumuna 

kaynaklık etmiştir.  

 

Özellikle orta gelirli tüketicilerin finansal hizmetlerden yararlandırılması 

hedef alınarak oluşturulan tüketici kredileri piyasası, bankalar ve banka dışı 

kuruluşların yaratmış oldukları yoğun rekabet, tüketicinin bilinçlenmesi ve bireylerin 

yaşam standartlarının yükselmesi sebebi ile başlangıcından itibaren gelişimini artan 

oranlı bir ivme yakalayarak sürdürmüştür.  

 

Bireysel bankacılık kapsamında, 1950’lerde televizyon, buzdolabı gibi 

dayanıklı tüketim mallarının ve hizmetlerinin finanse edilmesi ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. 1960’lı yıllarda, taksitli satış sistemi yerini tüketici piyasasına giren 

bankalara bırakmıştır. Önceleri bankalar tüketicilere taksitli satış yapan satıcıların 

alacaklarını finanse ederken sonraları tüketicilere doğrudan kredi vermeye 

başlamışlardır.  

                                                 
36

 Takan, a.g.e., s. 74. 
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Zaman içerisinde ekonomik koşullarda olduğu gibi sosyal koşullarda da 

meydana gelen değişmeler bankacılık alanında da değişmelerin oluşumuna zemin 

hazırlamış; otomobil, makina, konut ve mobilya almak için kullanılan tüketici 

kredilerinde önemli artışlar olmuştur.
37

  

 

Bunun yanında, faizli bankacılık konusunda tereddütleri olan kesimin 

finansman ihtiyacını karşılamak için bu dönemde dünyada bir atılım 

gerçekleştirilmiş, 1960’lı yıllara kadar somut bir gelişme görülmeyen faizsiz 

bankacılık sisteminin ilk önemli gelişmesi Mısır’da ortaya çıkmıştır. Bu ülkede 1963 

yılında kurulan kar paylaşımı esasına dayalı Mit Gharm, ilk faizsiz banka olarak 

kabul edilmektedir. Bunun hemen ardından Kahire’de 1971 yılında kurulan Nasır 

Sosyal Bankası ise faizsiz yatırım bankası niteliğinde olup, günümüzdeki İslami 

yatırım bankacılığının ilk örneklerindendir.
38

  

 

Bundan sonra da dünyada bankacılık hızla gelişmiştir. Özellikle finansal 

serbestleşmenin etkisi ile kaynak yapısını çeşitlendiren bankalar ciddi anlamda 

ekonomide söz sahibi olmaya başlamışlardır. Bundan sonraki detaylara girilmeyecek 

olup ilerleyen bölümlerde krizler ile birlikte bankacılık gelişmelerine de 

değinilecektir. 

 

1.2.2. Türkiye’deki Gelişimi 

 

Bankacılığın Türkiye’deki gelişiminin iki ayrı dönemde; Cumhuriyet öncesi 

ve Cumhuriyet sonrası şeklinde incelemek, ülkemizdeki gelişimi görmek açısından 

yararlı olacaktır. Bankacılığın gelişmesi ile birlikte bireylerin bu sisteme katılmaları 

sağlanmış ve bireysel bankacılık alanında da önemli yol kat edilmiştir. 

 

 

                                                 
37

 Robin Klay, “Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit - Review”, 

(Çevrimiçi) http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1058/is_19_116/ai_55127712, 10.02.2011. 
38

 Gökben Altaş, “İslami Finans Sistemi”, Sermaye Piyasası’nda Gündem, No:69, Mayıs 2008, s.18. 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1058/is_19_116/ai_55127712
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1.2.2.1. Cumhuriyet’ten Önceki Dönem 

 

Ülkemizde Tanzimat’a kadar geçen dönemde bankacılığa veya faizsiz 

bankacılığa ait izlere pek rastlanmamaktadır. Bunda Türk halkının özellikle askerlik 

ve yöneticilik gibi işlerle uğraşmaları; ticaret, sarraflık, bankacılık gibi meslekleri 

Türk veya Müslüman olmayan kimselere bırakmaları önemli rol oynamıştır.
39

 Fakat 

bunun yanında ekonominin ilerleyebilmesi ve halkın nakit para ihtiyacının 

karşılanabilmesi için kurulan para vakıfları 1457’den 1928’lere kadar varlıklarını 

sürdürmüş ve sadece İstanbul sur içinde kurulan para vakıflarının sayısı 1.150 adedi 

bulmuştur. Bunlara Üsküdar, Edirne, Bursa, Amasya, Konya gibi illerde kurulan 

vakıfları da eklediğimizde o zaman diliminde ekonominin içerisinde ne kadar önemli 

olduklarını anlayabiliriz.
40

 

 

Diğer taraftan ülkemizde bankacılığın gelişmemesinin asıl önemli nedeni, 

Osmanlı ekonomisinin Batı Avrupa’da gerçekleştirilen sanayi devrimine ayak 

uyduramaması ve yakın zamanlara kadar esnaf ve sanatkarlığa dayanan kapalı bir 

ekonomi sistemine sahip olmasıdır.  

 

Osmanlı Hükümeti’nden izin almadan 1842 yılında İzmir’de faaliyete geçen 

İzmir Bankası’ndan sonra uzun bir süre herhangi bir banka kurulması ile ilgili bir 

teşebbüse rastlanılmamaktadır. Bunun nedeni bu dönemde devletin giderek artan dış 

ticaret açıklarının yol açtığı istikrarsızlıklarla mücadeleye girişmesidir.
41

  

 

Bu tarihten sonra, 1847 yılında İstanbul Bankası kurulmuş fakat 1852’ye 

kadar faaliyet gösterebilmiştir. 1847 yılında Osmanlı hükümeti Galata bankerlerine 

Bank-ı Dersaadet adında bir banka kurmaları için izin vermiş, böylece Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ilk defa dış ödemeleri düzenleme işlevini üstlenen bir banka 

                                                 
39

 Takan, a.g.e., 4. 
40

 İsmail Otar, “Osmanlı Devleti’nde Faiz”, İÜİİE Yönetim Dergisi, No:33, 1999, s.54.   
41

 Hüseyin Al, “Osmanlı Devleti’nde Dış Ticaret ve Para Problemleri”, (Çevrimiçi) 

http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=235, 10.02.2011. 

http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=235
http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=235
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kurulmuştur.
42

 Cumhuriyet’ten önce kurulan bankalar daha çok yabancı sermaye 

tarafından veya yabancı sermaye iştiraki ile kurulmuştur. Osmanlı döneminde 

kurulan ve şube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalar arasında en önemlisi 

Osmanlı Bankası’dır. Osmanlı Bankası, Bank-ı Osmanii Şahane adı altında 1863 

yılında kurulmuştur.
43

  

 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi, Osmanlı döneminde kurulan 

milli banka sayısı çok azdır. 1863 yılında Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket 

Sandıkları bunlara en önemli örnektir.
44

 

 

1909 ile 1930 yılları arasında ülkede Anonim Şirket şeklinde kurulan milli 

bankacılığın oluşumunun iki amacı bulunmaktadır:
45

 

 Müslüman Türk tüccar veya toprak sahipleri, yabancı banka ve bankerlerle 

rekabet edebilmek için bir araya gelerek kredi sorunlarını çözmek. 

 İktisadi ve toplumsal yapı içinde tüccarlarla toprak sahiplerine yönelmek. 

  

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanına kadar 20 adet milli banka kurulmuş olup 

bunların 18 adedi 1911 ile 1923 yılları arasında kurulmuştur. Bunların yanında 13 

yabancı sermayeli banka kurulurken merkezleri dış ülkelerde olmak üzere ülkemizde 

şube açan banka sayısı da 18 adet olarak gerçekleşmiştir.
46

 

 

1.2.2.2. Cumhuriyet Dönemi 

 

Yukarıda belirtildiği gibi Cumhuriyet’ten önce milli banka sayısı fazla 

olmamakla birlikte piyasadaki ağırlıkları da daha düşük seviyede bulunmaktaydı. 

Ülkemizin diğer sektörlerinde olduğu gibi bankacılık sektöründe de bu gerçeği 

değiştirebilmek için millileştirme çabaları görülmektedir. Hatta bu konuda İzmir 

                                                 
42

 TCMB, “Tarihçe”,  (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr, 15.02.2011.  
43

 Osmanlı Bankası Arşivi, “Osmanlı Bankası Tarihçesi”,  (Çevrimiçi) http://www.obarsiv.com/ob-

tarih.html, 15.02.2011.  
44

 Takan, a.g.e., s. 4.  
45

 Erişah Arıcan, Başak Tanınmış Yücememiş, Gökhan Işıl, Türk Bankacılık sektöründe Pazar 

Hakimiyeti ve Sektörün Rekabet Gücünün Uygulamalı Analizi, İstanbul, İTO, 2009, s.48. 
46

 A.e., s.49. 

http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.obarsiv.com/ob-tarih.html
http://www.obarsiv.com/ob-tarih.html
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İktisat Kongresi’nde konuşan Ekonomi Bakanı Mahmut Esat Bozkurt “kredi 

kuruluşlarından yoksun bir Türkiye ekonomik gelişimini sürdüremez ve daha uzun 

yıllar yabancılar için çalışan bir sömürge niteliğinden kurtulamaz” diyerek konunun 

ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir.
47

  

 

Bu amaçla yola çıkan ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yılında bankacılık 

alanında başlıca gelişmeler; 1924 yılında İş Bankası’nın kurulması, aynı yıl Ziraat 

Bankası’nın anonim ortaklık haline getirilmesi ve 1930 yılında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’nın kurulmasıdır. Merkez bankasının temel amacı ülkenin ekonomik 

kalkınmasını desteklemekti. Bu banka reeskont oranlarını belirleyecek; para 

piyasasını ve paranın dolaşımını düzenleyecek; Hazine işlemlerini yerine getirecek; 

Türk parasının değerini korumak için hükümetle ortaklaşa tüm önlemleri alacaktı.
48

 

Bu gelişmelerin dışında 1923-1932 döneminde bankacılık sektöründe gözlenen 

belirgin özellik, çok sayıda yerel bankanın kurulmasıdır. Bu bankalar özellikle yerel 

olarak faaliyet gösteren iş adamlarının kredi ve bankacılık hizmetlerinin karşılanması 

amacıyla kurulmuşlardır.  

 

1944 yılından sonra Türkiye’de özel bankaların geliştiği görülmektedir. 2. 

Dünya savaşını izleyen yıllarda ülkemizde ticari faaliyetlerin hızla artması, yeni 

bankalara olan ihtiyacı giderek arttırmıştır. Bunun sonucunda 1944 yılında Yapı 

Kredi Bankası, 1948 yılında ise Akbank kurulmuştur.
49

 1950’den sonra özel 

girişimin teşvik edilmesi, özel bankaların gelişmesinde etkin bir rol oynamıştır.
50

 Bu 

dönemde kurulan bankaların çoğunluğunun milli sermaye ile gerçekleştiği 

görülmektedir. 1923 ile 1950 yılları arasında yerli ve yabancı sermayeli bankaların 

pazar payındaki gelişmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

                                                 
47

 A.e. 
48

 1211 Sayılı TCMB Kanunu, m.4. 
49

 TBB, “Bankalar Hakkında Bilgiler”, (Çevrimiçi) 

http://www.tbb.org.tr/turkce/diger_bilgiler/Faaliyet%20Gösteren%20Bankalar.xls, 15.02.2011.  
50

 Şakar, a.g.e., s. 14. 

http://www.tbb.org.tr/turkce/diger_bilgiler/Faaliyet%20Gösteren%20Bankalar.xls
http://www.tbb.org.tr/turkce/diger_bilgiler/Faaliyet%20Gösteren%20Bankalar.xls
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Tablo 1. Yıllar İtibariyle Bankacılıkta Yerli Yabancı Sermaye Dağılımı  

  Mevduat Payı Kredi Payı 

  Özel Devlet Yabancı Özel Devlet Yabancı 

1924 Yılı 12 10 78 5 42 53 

1924-1929 Yılları Arası 20 23 57 15 39 46 

1930-1934 Yılları Arası 27 43 30 23 45 32 

1935-1938 Yılları Arası 35 43 22 26 49 25 

1939-1945 Yılları Arası 33 48 19 28 57 15 

1946-1950 Yılları Arası 39 44 17 28 59 13 

1950 Yılı 41 45 14 30 58 12 
(Kaynak: Arıcan, Yücememiş, Işıl, a.g.e., s.51-53.) 

 

1950’li yıllardaki en önemli gelişmeler 1958 yılında kabul edilen 7129 sayılı 

Bankalar Yasası’dır. Bu yasa ile bankalar kredi anlamında tamamen serbest 

bırakılmışlardır. Bu aynı zamanda serbest rekabet ortamını getirmiş ve birçok ufak 

banka sonraki süreçte bankacılık faaliyetinden çekilmişlerdir.
51

 

 

Bunun yanında birçok değişikliğe uğrayan ve Cumhuriyet döneminde de 

uygulanan Murabaha Nizamnamesi (1852 yılında çıkarılan ve Türk Bankacılığı 

açısından ilk önemli hukuki metin olan bu nizanname faiz oranlarını sınırlayarak 

tefeciliği önlemeye çalışmaktaydı) 1957 yılının başında Türk Ticaret Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
52

  

 

1960’larda planlı döneme geçiş sonrasında Beş Yıllık Planlar çerçevesinde 

çeşitli sektörleri desteklemek amacıyla yatırım ve kalkınma bankaları kurulmuştur. 

Bunlara örnek olarak 1960 yılında kurulan Turizm Bankası, 1963 yılında kurulan 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, 1964 yılında kurulan Devlet Yatırım Bankası, 1976 

yılında kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası gösterilebilir.
53

 

 

Bu tarihlerden sonra ülkenin kapalı bir ekonomi olması, finansal 

serbestleşmeye henüz gidememesi ve dış dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik 

                                                 
51

 Arıcan, Yücememiş, Işıl, a.g.e., s.54. 
52

 Muhip Şeyda Işıktaç, “Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi”, (Çevrimiçi) 

http://www.hukuk.gen.tr/konular/konular.asp?konugrp=2&konuid=2, 18.02.2011.  
53

 Alper Bakdur, “Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve 

Türkiye İçin Öneri”, Uzmanlık Tezi, DPT Mali Piyasalar Dairesi Başkanlığı, 2003, s.11. 

http://www.hukuk.gen.tr/konular/konular.asp?konugrp=2&konuid=2
http://www.hukuk.gen.tr/konular/konular.asp?konugrp=2&konuid=2


18 

 

sıkıntılar nedeniyle ülkemizde de bankacılığın istenen ölçüde gelişmediği 

gözlemlenmiştir. 1960’lı yıllarda çok şubeli bankacılığa doğru bir ilerleyiş olduğu, 

1970’li yıllarda ise çok şubeli bankaların holdinglerin yönetimine geçtikleri 

söylenebilir. Fakat 1980 yılında alınan 24 Ocak kararları ile ekonomide serbestleşme 

dönemi başlamış ve sonrasında ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu 

gelişmelere ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 

 

1.3. Bankacılık Mevzuatı 

 

Bankacılık kavramı ve bankacılığın tarihi hakkında bilgi verdikten sonra bu 

bölümde de bankacılık mesleğini ilgilendiren hukuki boyutlar konu edilecektir. 

Bankacılığın ülke içindeki tüm bireyleri ve işletmeleri ne kadar yakından 

ilgilendirdiğinin ortaya konulması için bazı önemli düzenlemeler bu bölümde 

irdelenecektir. Ülkemizde 5411 sayılı kanun ile çerçevesi belli edilen bankacılık 

faaliyetleri bazı tebliğ ve yönetmelikler ile de detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

Aşağıdaki bölümlerde bunlar hakkında genel bilgiler verilecektir. 

 

1.3.1. Bankacılık Kanunu 

 

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin 

bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi
54

 amaçlayan 5411 sayılı bankacılık kanunu; 

Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, 

finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları 

Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile birlikte Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’nun
55

 da faaliyetlerini düzenlemektedir.  

 

                                                 
54

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.1. 
55

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.2. 
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Yukarıdaki maddelerden de anlaşılabileceği gibi bu kanun sadece bankacılık 

çerçevesini çizmekte bu nedenle diğer finansal aracılar olan sigorta kurumları, 

faktoring, forfaiting veya leasing işletmeleri gibi kurumların faaliyetlerine bir düzen 

getirmemektedir. Fakat bu işletmelerden bir kısmı BDDK’nın Teşkilat 

Yönetmeliği’nde belirtilen “Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer 

kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal 

kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve 

teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, 

uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek… ile 

görevli ve yetkilidir”
56

 hükmü ile BDDK denetimine tabi olmuşlardır.  

 

5411 sayılı kanuna göre bankalar ülkemizde fonksiyonlarına göre üçe 

ayrılmıştır. Bunlar: 

 Mevduat bankaları 

 Katılım bankaları 

 Kalkınma ve yatırım bankalarıdır. 

 

Kanunda belirtildiği üzere;  

“Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve 

kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında 

kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,  

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon 

toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile 

yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,  

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme 

dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel 

kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında 

kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,”
57

 

 

                                                 
56

 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Teşkilat Yönetmeliği, m.5/b  
57

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.3. 
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İfade etmektedir. 

 

Daha sonra aynı kanunda bankaların faaliyetleri detaylandırılmıştır. Bu 

detaylarda mevduat, katılım ve yatırım bankalarının da birbirlerinden nasıl 

farklılaştıkları açıklanmıştır. Kanuna göre bankaların görevleri aşağıdadır:
58

 

“a) Mevduat kabulü,  

b) Katılım fonu kabulü,  

c) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri,  

d) Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek 

hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,  

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri,  

f) Saklama hizmetleri,  

g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve 

bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,  

h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli 

maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,  

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, 

birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, 

satımı ve aracılık işlemleri,  

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım 

taahhüdü işlemleri,  

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık 

işlemleri,  

l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla 

alım satımının yürütülmesi işlemleri,  

m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri 

gibi garanti işleri,  

n) Yatırım danışmanlığı işlemleri,  

o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi,  

                                                 
58

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.4. 
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p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 

oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım 

satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,  

r) Faktoring ve forfaiting işlemleri,  

s) Bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık,  

t) Finansal kiralama işlemleri,  

u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,  

v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.  

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve 

yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler.” 

 

Bir bankanın kurulabilmesi için de bu kanun (eski kanunlarda da bu vardı) 

bazı koşullar getirmektedir. Buna göre bir bankanın;
59

 

“a) Anonim şirket şeklinde kurulması,  

b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,  

c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması,  

d) Yönetim Kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 

nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz 

olması,  

e) Öngörülen faaliyet konularının planlanan mali, yönetim ve organizasyon yapısı ile 

uyumlu olması,  

f) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 30 milyon 

TL olması,  

g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,  

h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve 

organizasyon şemasına sahip olması,  

i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması,  

j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili 

projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe 
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planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk 

yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi,  

Şarttır.”  

 

Bankacılık kanunu bankaların faaliyetleri ve kuruluşları gibi bilgileri 

verdikten sonra bu bankaların nasıl yönetileceklerini de izah etmektedir. Buna göre 

bir bankanın faaliyetlerine devam etmesi için temelde aşağıdaki hususları sağlaması 

gerekmektedir:
60

 

  

 “Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. 

Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu 

Kanunda genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir 

fazlası için de aranır… 

  

 Bankaların, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim 

faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi 

oluşturulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur... 

  

 Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu 

yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans 

düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim 

görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki 

deneyime sahip olmaları şarttır… 

  

 Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip… 

olması şarttır.”  

  

 Yukarıdaki maddelerden de anlaşılabileceği gibi bir bankaya genel müdür 

veya genel müdür yardımcısı olmak için belli şartlar gerekmektedir. Bu şartların 

ortaya konmasındaki temel amaçlar; öncelikle bu pozisyonları bilgi ve tecrübeleri ile 
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gerçek anlamda karşılayabilecek olan insanlar tarafından doldurulması gereği ve 

herhangi bir gruba bağlı olan bir bankanın grubun menfaatleri doğrultusunda atanan 

bir yönetici tarafından değil bankacılık mesleğini icra etmeyi bilen bir profesyonel 

tarafından yönetilmesi gereğidir. 

  

1.3.2. Diğer Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler 

  

 Bankacılık kanunu bankacılıkla ilgili temel ve genel konulara açıklık getirse 

de uygulamaya gelindiğinde konu ile ilgili bilgi almak isteyenlere yeterince yardımcı 

olamamaktadır. Bankacılık faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan; tüketiciler ile olan 

ilişkiler, gecikmeye düşmüş krediler, sermaye yeterlilikleri, kredi kullandırım 

koşulları vb. çeşitli konular, yönetmelikler ile düzenlemeye tabi tutulmuş 

durumdadır.  

  

 Bankacılık faaliyetlerini en fazla etkileyen yönetmelikler ve kanunlar 

aşağıdaki maddelerde yer almaktadır: 

 Tüketicinin korunması hakkında kanun 

 Tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin yıllık maliyet oranını 

hesaplama usul ve esasları hakkında yönetmelik 

 Banka kartları ve kredi kartları kanunu 

 Karşılıklar kararnamesi 

 Kurumsal yönetim ile ilgili yönetmelik 

  

 Yukarıda belirtilen düzenlemelerden ilki olan tüketicinin korunması hakkında 

kanunda bankacılık faaliyetleri ile ilgili çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Temelde; 

“kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 

koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden 

korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini özendirmek”
61

 amacı ile çıkartılan bu kanunda tüketicilerin bankalar ile 

olan ilişkilerine bir çerçeve çizilmektedir. Bu kanun ile evvelce bankaların 
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sorumlulukları olmayan birçok alanda bankalara sorumluluk çizilmektedir. Bunlara 

örnek vermek gerekirse; “... kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer 

alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur”
62

 hükmü ile bankaların 

ayıplı bir maldan dolayı tüketiciye karşı sorumlu oldukları gösterilmektedir. 

  

 Bu kanun ile ortaya konulan ve tüketicilerin ciddi şekilde rahatlamalarını 

sağlayan bir diğer husus ise; “Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 

ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında 

akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici 

aleyhine değiştirilemez”
63

 hükmüdür. Bununla birlikte tüketiciler bankalar ile yapmış 

oldukları sözleşmelerde korunmuş olmaktadırlar. Eskiden bankalar tüketicilere 

bildirerek hem kredileri geri çağırabilmekteydi hem de kredi şartlarını lehlerine 

değiştirebilmekteydiler. 

  

 Tüketicinin korunması hakkında kanundaki bazı maddeleri açıklamak için de 

bazı yönetmelikler ortaya konmaktadır. Bunlardan “tüketici kredilerinde tüketicinin 

kredi verene borçlandığı toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok 

taksidi erken ödemesi halinde, kredi veren tarafından yapılacak faiz ve komisyon 

indirimi ile kredinin tüketiciye yıllık maliyetinin oransal hesaplanmasına ilişkin usul 

ve esasları”
64

 düzenleyen tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin yıllık 

maliyet oranını hesaplama usul ve esasları hakkında yönetmelik ile tüketicilerin 

kredilerini erken kapamaları veya taksitlerini erken ödemeleri durumunda indirim 

almalarını sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur.  

  

 Bu yönetmeliğe göre “vadeden önce ödenecek bir veya birden fazla taksit söz 

konusu olduğunda, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı 

üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, 

faiz üzerinde hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar 
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indirim yapılır.”
65

 Kredinin tamamının erken ödenmesi durumunda ise “Erken 

ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit 

tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve 

kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında 

yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma 

işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş 

taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve 

varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.”
66

 

denmektedir. Her iki maddede de temelde müşterinin borçlu olduğu süre zarfında 

taksitlerinden dolayı banka lehine tahakkuk eden faizler ve vergi yükümlülükleri 

bankaca tahsil edilebilir fakat henüz tahakkuk etmemiş olanlar ise tahsil 

edilmemelidir denmektedir. 

  

 Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan kredi kartları konusu da 2006 

yılında çıkartılan bir kanun ile bir yasa çerçevesinde düzenlenmiştir. “Banka kartları 

ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin 

usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını”
67

 

amaçlayan banka kartları ve kredi kartları kanunu kredi kartlarının tüketicilere zarar 

vermeden etkin şekilde kullanılması için bazı düzenlemeler yapmıştır. Örneğin “kart 

çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 

tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net 

gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz”
68

 gibi hükümler ile kredi 

kartı kullanıcısının gelirinin çok üzerinde harcamalar yapmasının önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca bankaların tüketicileri suistimal etmemeleri için de birçok 

düzenleme getirilmiştir. “Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme 

imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler”
69

 denilerek 
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bankaların eskiden jest kart adı altında tüketicilere kart bastırmalarının önüne 

geçilmektedir. 

  

 Kredi kartlarının ülkemizde yarattığı toplumsal sıkıntıların önüne geçmek 

amacıyla bu kanunda başka düzenlemeler de yapılmıştır. “Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve 

belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi 

arasında on günden az bir süre olamaz.”
70

 hükmü bunun en iyi örneklerinden biridir. 

  

 Bu aşamaya kadar genellikle tüketicilerin korunması amacıyla yürürlüğe 

sokulan düzenlemelerden bahsedilmiştir. Bunların dışında bankaların daha düzgün 

şekilde faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla kamuyounda karşılıklar 

kararnamesi olarak adlandırılan ve “bankaların kredileri ve diğer alacaklarının 

niteliklerine göre sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul 

ve esasları”
71

 düzenlemeyi amaçlayan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 

Niteliklerinin Belirlenmesi ve bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik ortaya konmuştur.  

 Bu yönetmelikte krediler beş grupta sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar 

yönetmelikte aşağıdaki gibi yer almaktadır:
72

  

 “Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu 

grupta;…Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de geri ödeme sorunları 

beklenmeyen, tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olan…,  

 İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;  

…Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek 

çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya 

ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken ancak 

3.grupta sınıflandırılma için gerekli gecikme süresi koşulunu taşımayan…,  
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 Üçüncü Grup - Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;  

…Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi 

gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen 

günü geçmeyen…, 

 Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;  

…Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı 

geçmeyen…  

 Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;  

…Ana paranın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi 

gereken tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan…, 

…krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.” 

  

 Görüldüğü gibi krediler beş grup altında sınıflandırılmakta ve bu 

sınıflandırmada yer alan temel prensipler yukarıdaki gibi belirtilmektedir. Bu 

yönetmelikte sorunlu krediler, “donuk alacaklar” şeklinde belirtilmekte ve “4 üncü 

madde uyarınca, Üçüncü, Dördüncü ve Besinci Gruplarda sınıflandırılan tüm 

alacaklar, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki faiz benzeri yüklerin 

anaparaya ilave edilip edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine 

bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin uygulanmasında donuk alacak olarak kabul edilir”
73

 

denmektedir. Görüldüğü gibi söz konusu yönetmelik 1 ve 2. grup kredileri değil; 3., 

4. ve 5. grup kredileri donuk alacaklar veya sorunlu krediler olarak görmektedir.  

  

 Bankacılık faaliyetlerini etkileyen yönetmeliklerden bir diğeri ise Bankaların 

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yönetmeliktir. Bu yönetmelikte bankacılık 

faaliyetlerinin üst çerçevesi çizilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de 6 ilke 

belirlenmiştir. Bunlar aşağıda belirtilmektedir:
74

 

 Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır. 
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 Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek 

nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde 

olmalı ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir. 

 Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri 

haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır.  

 Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından 

etkin olarak yararlanılmalıdır.  

 Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç 

dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır. 

 Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır. 

  

 Bankacılık faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olan başka yönetmelik ve 

tebliğler de bulunmaktadır. Örneğin kredi faaliyetleri, özkaynak yeterliliği vb. 

konularda birçok tebliğ veya yönetmelik bulunmaktadır. Ayrıca türk ticaret kanunu, 

icra iflas kanunu, borçlar kanunu gibi kanunlar da bankacılık faaliyetlerinin 

çerçevesini çizmektedirler. Fakat bu aşamada yukarıda belirtilen kanunlar ve 

yönetmeliklerle sınırlı kalınmaması çalışmanın amacına hizmet etmeyeceğinden 

bunlar ile yetinmemiz gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde gerek duyuldukça bu 

düzenlemelere veya başka düzenlemelere yer verilebilecektir. 

  

1.4. Sektörün Mali Analizi 

  

 Bankacılık sektörünün sağlıklı şekilde faaliyetlerine devam etmesi reel 

sektörün de sağlıklı olması için ön koşul gibidir. Çünkü faaliyetlerinde problem olan 

bankalar yeterince mevduat toplayamazlar, kaynak yetersizliğinden dolayı da 

yeterince finansman sağlayamazlar ve reel sektörün finansman ihtiyacını 

gideremezler. Bu sebeple bankalarımızın sağlıklı şekilde faaliyetlerine devam 

etmeleri tüm ülke için önemlidir. 
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 Sektörün sağlıklı şekilde işlemlerine devam edip etmediği de sektörün mali 

verilerinden anlaşılabilmektedir. Bu bölümde de sektörün mali verileri incelenecek 

ve buradan bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. 

  

1.4.1. 1990 Öncesi Ülkemizde Bankacılık 

  

 Ülkemizin bankacılık sektörünün mali analizine başlarken öncelikle 1980 ile 

1990 arası gerçekleşen gelişmelerden bahsetmek gerekmektedir. Bilindiği gibi 24 

Ocak 1980 kararları ülkemizde finansal anlamda bir milat olarak kabul edilmektedir. 

Bu kararlar, ekonomik literatüre yapısal dönüşümleri içeren bir program olarak 

geçmiştir ve ülkemizin finansal anlamda serbestleşmesinde bir kilometre taşıdır.  

  

 Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirdiği 

Turgut Özal’a, yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiştir. 

Program kısa sürede IMF gözetiminde hazırlanmış ve 24 Ocak 1980’de kamuoyuna 

açıklanmıştır.
75

 Bu kararlar ile birlikte temelde aşağıdaki düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir:
76

 

 %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına 

gidilmiş,  

 Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış, KİT‘lerdeki 

uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış,  

 Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış,  

 Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kar 

transferlerine kolaylık sağlanmış,  

 Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiştir.  

 İthalat kademeli olarak serbest bırakılmış, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli 

kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre 

farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edilmiştir.  
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 Kararların açıklanmasını takip eden ilk üç yıl içerisinde aşağıdaki sonuçlar 

alınmaya başlanmıştır:
77

 

 Döviz getirenlere sağlanan kolaylıklar nedeniyle ihracatta önemli artışlar 

meydana gelmiştir. Bu şekilde ilerleyen dönemlerde tekstil, beyaz eşya, 

otomotiv sektörlerini ihracat başarıları görülmeye başlanacaktır. 

 Finans ve bankacılık sektörleri modernleşmeye başlamıştır. Oysa 1980 

yılında mevduat ve kredi ürünleri dışında başka bir ürün yoktu.
 78

 

 Mevduata reel faiz ilk kez 1981 yılının üçüncü çeyreğinde verilmeye 

başlanmış, kısa sürede faiz yarışı başlamıştır. 

 Küçük bankalar yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla faizlerini daha 

da yüksek seviyelere çekmek zorunda kalmışlardır. Bazı büyük bankaların da 

faiz yükseltme yarışına katılması 1982 yılında faizlerin daha da artmasıyla 

sonuçlanmıştır. 

 1982 yılında Hisarbank’ın 1 yıllık mevduata %80 faiz önermesiyle yeni bir 

dönem başlamıştır. Bu dönemde bankaların evvelce imzaladıkları 

centilmenlik anlaşmasına uyup uymama noktasında tartıştıkları görülmüştür.  

 Mali sistemin derinliğine bakıldığında ise bu dönemde sistemin toplam 

finansal varlıklarının GSMH’ye oranı 1980’de %15,6 iken 1982 yılı sonunda 

%23,1’e yükselmiştir. Bunun temel nedeni yüksek reel faizle açılan 

kredilerin dönmeyen kısımlarına tekrar kredi açılmasının mali sistemi 

büyütmesidir. 

 İstikrarsız bir ekonomik ortamdan göreli olarak istikrarlı bir döneme 

geçilmesine rağmen bankaların etkin bir şekilde denetlenmemesi (veya 

denetlenmek istenmemesi) bankaların batışına ve faizlerin tekrar Merkez 

Bankası tarafından kontrol edildiği bir dönemin başlamasına neden olmuştur. 

 Bankaların serbest faize çekinceli yaklaşmalarının ardından hükümet dolaylı 

olarak bankerleri desteklemiş, en azından bunların faaliyetlerine göz 

yummuştur. O zaman için düşük miktarda bulunan halkın tasarruf kabiliyeti 
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78

 Dünya Gazetesi, Dünya’nın Tanıklığında Türkiye Ekonomisi 1980-2010, İstanbul, Dünya 

Gazetesi, 2010, s.85.  

file:///C:/Users/iie/Desktop/okan%20doktora/(Çevrimiçi)%20http:/www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/mb03.htm,%2025.02.2011
file:///C:/Users/iie/Desktop/okan%20doktora/(Çevrimiçi)%20http:/www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/mb03.htm,%2025.02.2011


31 

 

böylece arttırılmaya çalışılmıştır. Fakat gelişen olaylar bankerlerin aleyhine 

seyretmiş ve 1982 yılında yaşanan bankerler krizi ile birlikte halkta 

bankalara olan güven azalmış ve mevduat çekilişleri başlamıştır.
79

 

 Temmuz bankacılığı kapsamında sırdaş hesap adı altında kaynağı belli 

olmayan paraların aklanmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmiştir.
80

 

  

 Görüldüğü gibi 1980 sonrası Türk ekonomisi istenildiği gibi bir atılım 

sergileyememiş ve hep bir takım sıkıntıların içerisinde kalmıştır. Türk bankacılığı da 

özellikle merkez bankasının yeteri kadar aktif olamadığı bu dönemde birbirlerinden 

tamamen farklı hareket eden ve tezgah altı yüksek faiz uygulayan bir yapıda 

olmuştur. Merkez bankasının başkanlığında alınan centilmenlik kararlarına rağmen 

bu süreç devam edegelmiş ve bankaların itibarı zedelenmiştir. Yaşanan bu geçiş 

döneminden sonra, bankeler krizinde paralarını bankerlere kaptıran müşterilerin 

bankalara olan ilgisini arttırmak ve bankaların mevcut müşterilerinin de endişelerini 

gidermek anlamında sınırlı bir mevduat sigortası sistemi 1983 yılı içerisinde hayata 

geçirilmiştir. 22.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren bankalar hakkında 70 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” kurulmuştur. Fonu idare 

ve temsil etme görevi ilgili bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle merkez 

bankasına verilmiştir.
81

 Bu düzenleme ile 1982 sonrasında bankacılık sisteminin 

daha işler hale geleceği varsayılmıştır. 

  

 1982 yılından sonra 1989 yılına kadar yaşanan ve bankacılık sektörünü 

etkileyen başlıca gelişmeler de aşağıda özetlenmiştir:
82

  

 Mevduat faizi gelirinden elde edilen stopajlar 1983 ve 1984 yıllarında 

düşürülmüştür. Fakat sırdaş hesapların tasfiyesini hızlandırmak için bu 

dönemde bu hesapların stopajları arttırılmıştır.
83
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 1983’de bankalar yasasına yapılan ilave ile Bakanlar Kurulu’na geri 

dönmeyen krediler konusunda yetki verilmiştir. Bu yasaya dayanarak 1985 

yılında çıkarılan kararnamede, bankaların gecikmiş alacaklarına karşılık 

olması amacıyla ihtiyati karşılık ayırma zorunluluğu getirilmiştir. Aynı 

zamanda bankaların verdikleri kredilerin bir bölümü kadar da rezerv tutma 

mecburiyetleri bulunmaktadır. 

 1983 yılında Hisarbank, İstanbul Bankası ve İşçi Kredi Bankası’nın 

yönetimine el konulmuştur. Aynı yıl bankerzede olan tasarruf sahiplerine 200 

bin TL ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.
84

  

 29 Aralık 1983 kararları ile 1984 yılında başlayarak yurtiçinde ikamet 

edenlere döviz taşıma, ticari bankalarda döviz cinsinden hesap açtırma, nakit 

döviz çekme ve yurtdışına transfer etme olanağı sağlanmıştır. 

 1984-1985 yılları arasında, kısa vadeli faizlerin enflasyon artışı üzerindeki 

etkisi düşünülerek enflasyonist beklentilerin kırılması amacıyla, 3 aylık 

mevduat faizinin getirisi, diğer vadelerde tutulan mevduatın getirisinin 

üzerinde tutulmuştur. 

 2 Mayıs 1985’te bankalar kanunu çıkartılarak bankaların genel işleyişleri ve 

düzenleme ile denetleme sistemlerine yönelik bazı tedbirler getirilmiştir.
85

 

 1986 yılında zorunlu karşılık oranları azaltılmıştır. 1980 yılında %22 olan 

efektif munzam karşılık oranı, 1986 yılında %15 düzeyine gerilemiştir. 1985 

yılında munzam karşılıklara faiz ödenmesine son verilmiş ve döviz tevdiat 

hesaplarına zorunlu karşılık uygulaması başlatılmıştır. 

 1986 yılı merkez bankası bünyesinde piyasaların oluşturulmaya başlandığı yıl 

olmuştur. 1986 Mart ayında Bankalararası Para Piyasası (Interbank) , 1987 

Şubat ayında açık piyasa işlemleri, 1988 yılının Ağustos ayında Döviz-

Efektif Piyasası, 1989 Nisan ayında ise Altın Piyasası kurulmuştur. 

 1986 yılından başlamak üzere Türkiye’deki tüm bankaların tek düzen hesap 

planına dahil olmaları gerekli görülmüştür. 
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 Bankaların denetiminin arttırılması amacıyla 1986 yılında merkez bankasında 

“Bankaları Gözetim Müdürlüğü” kurulmuştur. 

 Bankaların daha etkin denetimi amacıyla bağımsız denetimden geçme 

uygulaması ise 1987 tarihinde başlamıştır.
86

 

 Düşük enflasyon oranlarına paralel olarak 1986 yılından başlamak üzere faiz 

oranları kademeli olarak düşürülmüştür. 1988 Şubat ayında ise TL’den kaçışı 

durdurmak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranları tekrar 

yükseltilmiştir. 

 Ancak faizlerin kontrolsüz yükselişi, merkez bankasının piyasalara 

müdahalesini tekrar gerekli kılmıştır. Merkez bankası bu defa faizlere üst 

limit getirmiş, bankalardan ileriye dönük faiz oranlarını açıklamaları 

beklenmiştir.  

 1989 yılında BIS kriterlerine uyum noktasında sermaye yükümlülükleri 

getirilmiştir.
87

 

  

 Yukarıda 1980 – 1989 arası dönemde yaşanan başlıca gelişmelerden 

maddeler halinde bahsedilmiştir. Bu dönemdeki en büyük gelişmelerden birisi 1985 

tarihli 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun yürürlüğe sokulmasıdır. 1980 – 1989 

dönemine genel olarak bakıldığında zor bir dönemden geçmiş olan, siyasi 

istikrarsızlıktan çıkmaya çalışan, demokratik düzene geçmeye gayret eden ülkemizin 

ekonomik olarak kalkınma çabaları görünmektedir.  

  

 1980 sonrası uygulanan bu değişim politikaları her ne kadar istenilen düzeyde 

başarı getirmese de finansal serbestleşmeye geçişi hızlandırmış, Türk bankaları da 

operasyonlarını süratle modernize etmeye başlamışlardır. Sektörel yenilikler ve 

hukuki düzenlemeler Türk bankacılığı için yeni olanaklar yaratmaya başlamış, sektör 

kendi iç dinamiklerinin yol açtığı rekabetçi bir piyasa ortamına girmiştir.  
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Tablo 2. 1988-1990 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

1000 TL 1990 Payı 1989 Payı 1988 Payı 

 1. A K T İ F 170.274 100% 109.051 100% 68.355 100% 

 BANKALAR 19.104 11% 14.164 13% 11.269 16% 

 İHTİSAS DIŞI KREDİLER 58.083 34% 32.812 30% 19.803 29% 

 İHTİSAS KREDİLERİ 21.951 13% 13.235 12% 7.948 12% 

 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 17.593 10% 12.767 12% 7.092 10% 

 SABİT KIYMETLER 7.187 4% 5.176 5% 2.742 4% 

 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 989 1% 693 1% 797 1% 

 2. P A S İ F 170.274 100% 109.051 100% 68.355 100% 

 ALINAN DİĞER KREDİLER 14.998 9% 7.351 7% 4.783 7% 

 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER 3.869 2% 2.871 3% 1.469 2% 

 MEVDUAT 95.318 56% 62.404 57% 38.384 56% 

 ÖZ KAYNAKLAR 13.275 8% 8.264 8% 4.432 6% 

 3. NAZIM HESAPLAR 322.018 100% 188.375 100% 136.221 100% 

 DİĞER NAZIM HESAPLARI 261.410 81% 149.621 79% 109.503 80% 

 DÖVİZ VE FAİZ İLGİLİ İŞLEMLER 2.123 1% 991 1% 1.688 1% 

 GARANTİ VE KEFALETLER 52.389 16% 33.816 18% 22.565 17% 

 TAAHHÜTLER 6.095 2% 3.947 2% 2.465 2% 

 4. KAR – ZARAR 3.881   1.925   1.699   

  NET FAİZ DIŞI GELİR -4.513   -155   -670   

  NET FAİZ GELİRİ 8.875   2.483   2.600   

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

 Bankacılık sektörünün bu zaman zarfındaki verileri 1988 tarihi itibari ile 

bulunabilmiştir. Yukarıda yer alan tabloda da görülebildiği gibi 1988 ile 1990 yılları 

arasında bankacılık sektörü neredeyse tüm bilanço kalemlerinde büyüme 

göstermektedir. Özellikle 1930 yılında yürürlüğe giren Türk Parasının kıymetini 

koruma hakkında kanun ile birlikte ortaya çıkan döviz alım satımına ve 

bulundurulmasına getirilen sınırlamalar, 1989 yılında bu kanuna düzenleme şeklinde 

alınan 32 sayılı kararda belirtilen “Türkiye’ye döviz ithali serbesttir”
88

 hükmü ile 

ortadan kaldırılmış ve böylece ülkemiz finansal serbestleşme anlamında önemli bir 

aşama kaydetmiştir. Bu kanunla alınan “Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet 

ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, 

yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar bankalar 
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aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir”
89

 hükmü de bankalarımızın ve 

işletmelerimizin yurtdışından kaynak temin etmeleri yönünde ciddi bir kilometre taşı 

olmuştur. 

  

 Ayrıca yine aynı karar ile yurtdışına yapılacak yatırımlar da “Türkiye’de 

yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak 

amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi 

sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir”
90

 hükmü ile serbest bırakılmıştır.  

  

 Bu gelişmeler doğrultusunda özellikle alınan diğer krediler kalemi bakiyesi 

1989 ile 1990 arasında iki katına çıkmıştır. Bunun sebebi bankalarımızın 

yurtdışından serbestçe kredi alabilir hale gelmeleridir. Bankaların bu yeni kaynağı 

bulmalarının ardından menkul kıymet ihraçlarının azaldığını da izlemekteyiz. Oluşan 

bu yeni ortamda bankaların kredilere de yöneldiğini görmekteyiz. Bu yıllar içerisinde 

en fazla göz çarpan kalemlerden biri öz kaynaklardır. Öz kaynaklar pasifin sadece 

%8’i seviyesinde olup oldukça düşük seyretmektedir. Bu dönemde bankaların ciddi 

şekilde yabancı kaynağa yöneldikleri açıkça görülebilmektedir. Bankaların karları 

artsa da temelde bu faiz gelirlerinin faiz giderlerinden fazla olması sayesinde 

gerçekleşmektedir. Bunun yanında faiz dışı gelir giderlerde dengesizlik 

görülmektedir. 

  

1.4.2. 1990-1994 Arası Ülkemizde Bankacılık 

  

 1994 yılına gelinirken ülkemiz bankacılığının yeni ekonomik ortama alıştığı 

gözlemlenmektedir. Fakat bu dönemde ülkemiz coğrafyasında yaşanan körfez savaşı 

petrol fiyatlarını yükseltmiş ve bu sebeple ülkemizde ciddi enflasyonist baskılar 

yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde finans kurumlarının serbestleşmesi ve özellikle 

tüketimi özendirecek (tüketici kredileri gibi) çeşitli nedenler özel tasarrufların 
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artmasına yeterince olanak vermemiştir.
91

 Fakat öbür taraftan özel tasarrufların 

artmasını sağlamak üzere toplam banka sayısının 1990 öncesi sadece 44 olmasına 

rağmen 1994 yılında 66’ya çıkması gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bu da 

sektördeki rekabeti ciddi şekilde arttırmıştır. Sonrasında bu sayı 1999 yılına kadar 

81’e yükselmiştir.
92

 

  

 1990’lı yılların başında iç ve dış borçların hızlandığı, yüksek faizler nedeniyle 

reel kesimin yatırım ve üretim faaliyeti yerine devlete borç vermenin tercih edildiği, 

dolayısı ile büyümenin üretken faktörler yerine tüketim harcamalarına ve kısa vadeli 

dövizlerle finanse edilen ithalata dayandırıldığı, gelir dağılımındaki bozukluğun ve 

işsizliğin daha da arttığı bir sürece girilmiştir.
93

 Bu sürecin izlenebilmesi için 

aşağıdaki tablolar yararlı olacaktır. 
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Tablo 3. 1991-1994 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

1000 TL 1994 Payı 1993 Payı 1992 Payı 1991 Payı 

 1. A K T İ F 2.018.938 100% 1.047.988 100% 553.929 100% 295.841 100% 

 BANKALAR 356.699 18% 216.142 21% 91.972 17% 39.485 13% 

 İHTİSAS DIŞI KREDİLER 602.457 30% 327.884 31% 167.757 30% 97.780 33% 

 İHTİSAS KREDİLERİ 187.396 9% 105.822 10% 63.776 12% 32.194 11% 

 MENKUL DEĞERLER  
CÜZDANI 228.766 11% 117.510 11% 62.148 11% 34.887 12% 

 SABİT KIYMETLER 111.514 6% 50.982 5% 26.983 5% 14.448 5% 

 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 14.124 1% 5.327 1% 3.148 1% 2.473 1% 

 2. P A S İ F 2.018.938 100% 1.047.988 100% 553.929 100% 295.841 100% 

 ALINAN DİĞER KREDİLER 206.404 10% 178.065 17% 72.836 13% 29.007 10% 

 ÇIKARILAN MENKUL  
KIYMETLER 55.966 3% 39.387 4% 15.697 3% 6.167 2% 

 MEVDUAT 1.275.113 63% 544.966 52% 305.489 55% 166.388 56% 

 ÖZ KAYNAKLAR 125.105 6% 69.609 7% 33.448 6% 21.220 7% 

 3. NAZIM HESAPLAR 4.004.785 100% 2.260.859 100% 1.008.669 100% 537.767 100% 

 DİĞER NAZIM HESAPLARI 3.004.790 75% 1.739.814 77% 779.554 77% 424.851 79% 

 DÖVİZ VE FAİZ İLE  
İLGİLİ İŞLEMLER 131.499 3% 76.907 3% 25.506 3% 5.974 1% 

 GARANTİ VE KEFALETLER 664.336 17% 327.573 14% 164.945 16% 89.019 17% 

 TAAHHÜTLER 204.159 5% 116.566 5% 38.665 4% 17.924 3% 

 4. KAR - ZARAR 33.077   28.182   11.727   5.634   

  NET FAİZ DIŞI GELİR -132.673   -52.044   -23.566   -14.509   

  NET FAİZ GELİRİ 177.473   85.853   37.649   20.759   

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

 Bankaların bu dönemde diğer bankalarda fon tutmaya başladıklarını 

görmekteyiz. Bunların bir kısmı bankalarda tutulan mevduat bir kısmı da bankalara 

verilen krediler şeklinde oluşmaktadır. Kredilerin payında azalış görünmesi 

bankaların topladıkları fonları daha risksiz yerlere plase etmeleri ile ilişkilidir. 

Böylece takipteki alacaklar da hep aynı düzeyde kalmakta ve fonlar ekonominin 

gerçek aktörlerine ulaşamamaktadır. 1993 sonuna kadar alınan diğer kredilerin 

payının 1988’e göre 1.5 katına çıkması, bu kredilerin bankaların yurtdışından 

buldukları fonları içeride seçilmiş firmalar ile bankalara kullandırmak amacıyla 

alınmış olduğunu ve mevduattaki büyüme ile birlikte bankaların likit hale gelmeye 

başladıklarını göstermektedir. Bu dönemde ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin de 

bankalara olan güveni artmış görünmektedir. Fakat 1990 yılı öncesinde olduğu gibi 

bilanço büyümesinin dış kaynaklardan gelmesi ve öz kaynakların hep %6-7 

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx
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seviyesinde kalması en küçük bir dalgalanmada bu öz kaynakların yeterli 

olamayacağını göstermektedir. 1994 yılında yaşanan finansal kriz de bunu kanıtlamış 

ve hükümet tarafından getirilen mevduat garantisi her ne kadar mevduatların payını 

arttırmış gözükse de alınan kredilerin payında ciddi bir gerileme yaşanmıştır. 

  

1.4.3. 1994-2001 Arası Ülkemizde Bankacılık 

  

 1994 krizinin ardından toparlanma sürecine giren ülkemiz ekonomisi bu sefer 

de 1997 yılından sonra Asya ülkelerinde ve Rusya’da ortaya çıkan finansal 

sıkıntılardan etkilenmeye başlamıştır. Bunların ardından ülkemizde yaşanan 

Marmara depremi de ülke ekonomisinde ve bankacılık sektöründe derin yaralar 

açmıştır.  

  

 Özellikle bu dönemde bankaların likidite gereksinimlerini öngörmek 

amacıyla aktif pasif yönetimlerinin etkin şekilde yapılmaya başlandığını 

görmekteyiz. Buna göre mevduat çekme taleplerini karşılayamamak ve kredi 

taleplerini geri çevirmek gibi sorunlarla karşılaşmak istemeyen bankalar, aynı 

zamanda yüksek likiditeden kaynaklanan atıl fonların yaratacağı büyük maliyetlerle 

de karşılaşmak istememişlerdir.
94

 

  

 Yukarıda özetle verilen bu gelişmeleri 1994-1997 arası ve 1997-2001 arası 

şeklinde ikiye ayırmak daha tutarlı bir analiz yapılmasını sağlayacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Ömer Faruk Çolak, Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Ankara, Nobel, 2001, s.103. 
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Tablo 4. 1995-1997 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

1000 TL 1997 Payı 1996 Payı 1995 Payı 

 1. A K T İ F 19.378.544 100% 8.959.111 100% 4.102.384 100% 

 BANKALAR 2.579.835 13% 1.197.283 13% 631.645 15% 

 İHTİSAS DIŞI KREDİLER 6.823.962 35% 2.946.989 33% 1.301.784 32% 

 İHTİSAS KREDİLERİ 1.987.931 10% 913.079 10% 441.901 11% 

 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 2.548.521 13% 1.358.744 15% 435.344 11% 

 SABİT KIYMETLER 790.342 4% 442.658 5% 229.570 6% 

 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 87.603 0% 31.130 0% 20.876 1% 

 2. P A S İ F 19.378.544 100% 8.959.111 100% 4.102.384 100% 

 ALINAN DİĞER KREDİLER 2.476.617 13% 963.155 11% 383.908 9% 

 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER 306.623 2% 99.259 1% 90.443 2% 

 MEVDUAT 12.545.561 65% 6.145.516 69% 2.664.936 65% 

 ÖZ KAYNAKLAR 1.253.190 6% 540.572 6% 251.160 6% 

 3. NAZIM HESAPLAR 51.221.224 100% 21.149.510 100% 9.485.027 100% 

 DİĞER NAZIM HESAPLARI 33.413.295 65% 14.252.299 67% 6.553.678 69% 

 DÖVİZ VE FAİZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 6.942.269 14% 2.255.697 11% 1.096.915 12% 

 GARANTİ VE KEFALETLER 6.109.937 12% 2.666.400 13% 1.294.599 14% 

 TAAHHÜTLER 4.755.723 9% 1.975.114 9% 539.834 6% 

 4. KAR – ZARAR 485.421   254.562   104.796   

  NET FAİZ DIŞI GELİR -810.465   -362.725   -119.572   

  NET FAİZ GELİRİ 1.491.003   683.535   258.565   

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

1994 ile 1997 yılları arasında yaşanan gelişmelere bakıldığında ülkemizde 

alınan diğer krediler kaleminin payının artmaya başladığı böylece ülkemize olan 

güvenin tekrar sağlandığı görünmektedir. Bu yıllar arasında 1990 ile 1994 yılları 

arasında yer alan gelişmelerden farklı olarak yurtdışından sağlanan kredilerin 

yurtiçinde kredi verme amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu yıllara kadar gerçek 

anlamda bankacılık yapmayan bankalarımızın artık gerçek anlamda bankacılık 

yapmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Bu dönemde bankalarımızın az da olsa menkul 

kıymet ihracına yöneldikleri de anlaşılmaktadır. Faiz gelirlerindeki artışın faiz dışı 

gelir dengesizliğini kapsayacak şekilde büyük olması da bankalarımızın karlılıklarını 

arttırmaya yardımcı olmaktadır. 1997 yılında Asya ülkelerinde başlayan finansal 

krizlerin etkilerinin ülkemizde de görülmeye başlandığı ve döviz üzerine kuru 

sabitleyici kontratların bu dönemde eskiye göre daha yoğun kullanıldığı 

anlaşılmaktadır.   

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx
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Tablo 5. 1998-2000 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

1000 TL 2000 Payı 1999 Payı 1998 Payı 

 1. A K T İ F 104.088.037 100% 72.120.858 100% 36.827.949 100% 

 BANKALAR 14.714.813 14% 8.619.260 12% 4.302.953 12% 

 İHTİSAS DIŞI KREDİLER 29.181.453 28% 18.370.356 25% 12.077.579 33% 

 İHTİSAS KREDİLERİ 5.024.407 5% 3.344.618 5% 2.044.776 6% 

 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 11.991.268 12% 12.398.034 17% 5.211.149 14% 

 SABİT KIYMETLER 3.278.521 3% 2.187.228 3% 1.436.195 4% 

 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.459.563 1% 886.026 1% 566.198 2% 

 2. P A S İ F 104.088.037 100% 72.120.858 100% 36.827.949 100% 

 ALINAN DİĞER KREDİLER 14.773.255 14% 9.406.773 13% 4.337.869 12% 

 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER 646.625 1% 472.377 1% 276.764 1% 

 MEVDUAT 68.442.406 66% 48.263.769 67% 24.185.291 66% 

 ÖZ KAYNAKLAR 5.047.971 5% 1.968.264 3% 2.128.713 6% 

 3. NAZIM HESAPLAR 383.628.139 100% 210.458.257 100% 103.171.635 100% 

 DİĞER NAZIM HESAPLARI 278.420.828 73% 135.830.702 65% 70.332.493 68% 

 DÖVİZ VE FAİZ İŞLEMLERİ 60.288.912 16% 42.321.941 20% 15.187.830 15% 

 GARANTİ VE KEFALETLER 24.869.184 6% 17.379.436 8% 10.697.902 10% 

 TAAHHÜTLER 20.049.215 5% 14.926.178 7% 6.953.410 7% 

 4. KAR – ZARAR -3.148.857   -305.750   759.986   

  NET FAİZ DIŞI GELİR -6.925.364   -3.959.019   -2.184.191   

  NET FAİZ GELİRİ 4.500.573   4.792.823   3.468.517   

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 02.02.2011. ) 

  

 1997 yılından sonra ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklar bankacılık 

sektörünün öz kaynaklarını eritmiş, karlılığını azaltmış hatta bankacılık sektörü 

konsolide olarak zarar açıklamış, reel sektöre kredi verme azalmış, bankalar 

likiditelerini bu dönemde özellikle devlet kağıtlarında değerlendirmeye 

başlamışlardır. Kredilerdeki azalış faiz gelirlerinde de azalışa sebep olmuş ve bunun 

akabinde faiz dışı gelir üretmeyi bilmeyen bankacılık sektörü son dönemlerin en 

büyük zararını 2000 yılı sonunda ilan etmiştir.  

  

1.4.4. 2001-2005 Arası Ülkemizde Bankacılık 

  

 2000 yılında yaşanan finansal sıkıntılar tam anlamıyla çözülmeden 2001 

yılına girilmiş olması ve ülkede yaşanan siyasi sorunlar 2001 yılının şubat ayında 

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx
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ülkemizin büyük bir krize girmesine sebep olmuştur. Bu kriz bankacılık sektörünü 

derinden etkilemiş ve birçok banka TMSF’ye devredilmiştir.  

  

Tablo 6. 2001-2002 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

Milyon-TL  2002 Payı 2001 Payı 

 1. AKTİF 212.675 100% 169.221 100% 

  BANKALAR 11.957 6% 18.171 11% 

  KREDİLER VE ALACAKLAR 56.370 27% 37.086 22% 

  Takipteki Krediler 10.430 5% 7.368 4% 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR(Net) 9.551 4% 7.109 4% 

  SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 17.669 8% 16.788 10% 

 2. PASİF 212.675 100% 169.221 100% 

  ALINAN KREDİLER 17.879 8% 17.717 10% 

  İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 938 0% 1.483 1% 

  MEVDUAT 142.388 67% 116.647 69% 

  ÖZ KAYNAKLAR 25.699 12% 14.684 9% 

 3. NAZIM HESAPLAR 228.478 100% 174.350 100% 

  BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 99.273 43% 87.175 50% 

  GARANTİ VE KEFALETLER 44.835 20% 37.148 21% 

  TAAHHÜTLER 29.015 13% 18.474 11% 

  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 25.424 11% 31.553 18% 

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

 Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi 2000 yılı sonunda %33’lere 

çıkan kredilerin aktif içindeki payı 2001’de sert bir düşüşle %22’lere gerilemiştir. 

Ayrıca takipteki kredilerde yer alan ciddi artış da bankaların karlarını ciddi şekilde 

azaltmıştır. Faizlerdeki artış ile birlikte bankaların portföyündeki menkul kıymetlerin 

de değeri azalmış ve bankalar atıl fonlarını kısa vadeli plasmanlar şeklinde interbank 

piyasasında kullanmaya çalışmışlardır. Bankalarımızın bu dönemde dışarıdan aldığı 

kredilerde de ciddi bir düşüş yaşanmış ve bu kredilerin pasif içindeki payı önce 

%10’lara sonra da %8’lere düşmüştür.  
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Tablo 7. 2003-2005 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

 Milyon-TL 2005 Payı 2004 Payı 2003 Payı 

 1. AKTİF 396.970 100% 306.452 100% 249.750 100% 

  BANKALAR 23.472 6% 17.902 6% 12.360 5% 

  KREDİLER VE ALACAKLAR 153.059 39% 103.241 34% 69.990 28% 

  Takipteki Krediler 7.496 2% 6.356 2% 8.629 3% 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR 9.119 2% 10.379 3% 10.196 4% 

  SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 77.937 20% 52.576 17% 30.668 12% 

 2. PASİF 396.970 100% 306.452 100% 249.750 100% 

  ALINAN KREDİLER 43.702 11% 27.514 9% 20.572 8% 

  İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 0 0% 468 0% 489 0% 

  MEVDUAT 253.579 64% 197.394 64% 160.812 64% 

  ÖZ KAYNAKLAR 53.736 14% 45.963 15% 35.538 14% 

 3. NAZIM HESAPLAR 4.118.183 100% 513.232 100% 350.828 100% 

  BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 198.979 5% 179.726 35% 134.452 38% 

  GARANTİ VE KEFALETLER 64.856 2% 55.712 11% 46.647 13% 

  TAAHHÜTLER 68.230 2% 85.040 17% 53.526 15% 

  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 65.894 2% 38.974 8% 34.280 10% 

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

 Ülkemizdeki kriz ortamının yerini daha az dalgalı bir ortama bırakmasından 

sonra kredilerin aktif içindeki payı artmaya başlamış ve son dönemlerdeki en yüksek 

oran olan %39’lar seviyesine gelinmiştir. Bankaların oluşan likidite bolluğunda kredi 

yarışına girdikleri ve düşen faizler ortamında ise menkul kıymetlere yatırım 

yaptıkları gözden kaçmamaktadır. Bu dönemlerde ayrıca tüketici kredilerinde ve 

vadelerin uzaması ile mortgage kanunun beklenmeye başlaması ile özellikle konut 

kredilerinde ciddi bir artış yaşanmaya başlamıştır. Bu dönemde dışarıdan alınan 

kredilerin de arttığını görüyoruz. Ayrıca öz kaynaklar Basel II sınırlamaları ile tutarlı 

şekilde ve BDDK’nın yönetmeliklerinde belirtilen sınırlara uyulması amacıyla %14-

15’ler seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde ülkemizde birçok insan düşük faiz 

ortamından istifade ederek ev sahibi olmaya başlamıştır. 
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1.4.5. 2005-2010 Arası Ülkemizde Bankacılık 

  

 Düşük faiz ortamı kredileri arttırırken bankalar da oluşan güven ortamında 

hem uzun vadeli borçlanabilmeye başlamış hem de uzun vadeli kredilerini arttırmaya 

çalışmışlardır. Düşen faizler ortamında ilerleyen dönemlerde yüksek kar etme 

beklentisi tüm bankacılık sektörüne yayılmıştır. 

  

Tablo 8. 2006-2008 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

 Milyon-TL 2008 Payı 2007 Payı 2006 Payı 

 1. AKTİF 705.871 100% 561.172 100% 484.857 100% 

  BANKALAR 34.981 5% 27.388 5% 34.718 7% 

  KREDİLER VE ALACAKLAR 366.901 52% 280.453 50% 218.064 45% 

  Takipteki Krediler 13.216 2% 9.827 2% 8.182 2% 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR(Net) 9.603 1% 8.550 2% 8.136 2% 

  SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 79.587 11% 120.476 21% 101.970 21% 

 2. PASİF 705.871 100% 561.172 100% 484.857 100% 

  ALINAN KREDİLER 78.212 11% 59.161 11% 56.848 12% 

  İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 0 0% 0 0% 0 0% 

  MEVDUAT 453.485 64% 356.984 64% 312.832 65% 

  ÖZ KAYNAKLAR 82.696 12% 73.486 13% 57.978 12% 

 3. NAZIM HESAPLAR 6.832.864 100% 5.059.026 100% 4.716.660 100% 

  BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 448.302 7% 367.538 7% 264.639 6% 

  GARANTİ VE KEFALETLER 105.977 2% 83.958 2% 77.020 2% 

  TAAHHÜTLER 149.750 2% 125.663 2% 81.494 2% 

  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 192.576 3% 157.917 3% 106.125 2% 

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 25.02.2011. ) 

  

 Yukarıda görüldüğü gibi kredilerin aktif içindeki payı artmaya devam etmiş 

ve %50’lerin üzerine çıkmıştır. Bu dönemde bankalar menkul kıymet yatırımlarını 

azaltmış ve piyasaya krediler vermeyi arttırmışlardır. Bunda aynı zamanda kamunun 

borçlanma gereğinin azalması da önemli bir sebep olarak gösterilebilir. Takipteki 

kredilerinde de tutarlı bir seyir izlediği bu yıllar 2008 yılında yaşanan küresel kriz ile 

2009 yılında yerini daha temkinli hareket etmeye başlanılan bir yıla bırakmıştır. 
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Tablo 9. 2009-2010 Yılları Arası Türk Bankacılık Sektörü Mali Yapısı 

 Milyon-TL 2010 Payı 2009 Payı 

 1. AKTİF 961.876 100% 798.533 100% 

  BANKALAR 32.617 3% 39.946 5% 

  KREDİLER VE ALACAKLAR 508.862 53% 381.013 48% 

  Takipteki Krediler 18.877 2% 20.671 3% 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR(Net) 9.962 1% 10.025 1% 

  SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 198.756 21% 150.759 19% 

 2. PASİF 961.876 100% 798.533 100% 

  ALINAN KREDİLER 93.335 10% 69.957 9% 

  İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.151 0% 103 0% 

  MEVDUAT 614.681 64% 507.258 64% 

  ÖZ KAYNAKLAR 129.087 13% 106.467 13% 

 3. NAZIM HESAPLAR 11.863.770 100% 8.777.147 100% 

  BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 888.099 7% 547.877 6% 

  GARANTİ VE KEFALETLER 142.070 1% 114.382 1% 

  TAAHHÜTLER 361.508 3% 187.300 2% 

  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 384.521 3% 246.195 3% 

(Kaynak: TBB, “Mali Tablolar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx, 31.01.2012. ) 

  

 2009 yılında bankaların kredileri azalttıkları hatta geri çağırdıkları 

bilinmektedir. Bu da kredilerin aktif içindeki payından teyit edilebilmektedir. Ayrıca 

takipteki kredilerin de artması piyasanın küresel krizden etkilendiğini 

göstermektedir. Bu dönemde bankalar hazineyi fonlamaya başlamışlar ve menkul 

kıymetlerin aktif içindeki payı yaklaşık olarak 2 katına çıkmıştır. Dünyadaki likidite 

sıkışıklığı sebebiyle krizin hemen sonrasında alınan krediler de azalmıştır. Daha 

sonra ABD’de de ve Avrupa’da alınan parasal genişlemeye yönelik tedbirler 

likiditeyi arttırmıştır. Bu gelişmelerden detaylı şekilde ilerleyen bölümlerde 

bahsedilecektir. 

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/bbts.aspx
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İKİNCİ BÖLÜM 

FİNANSAL KRİZLER VE BANKACILIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

  

  

 Birinci bölümde bankacılık kavramından, tarihi gelişiminden ve 

mevzuatından bahsedilmeye çalışılmış ve böylece bankacılık hakkında genel bilgiler 

verilmesi amaçlanmıştır. Bu aşamada da finansal krizlerin ne olduğundan, nasıl 

ortaya çıktıklarından ve bankacılık üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

  

2.1. Kriz ve Finansal Kriz Kavramı 

  

Kriz denince akla herhangi bir organın işlevini yapamaması veya büyük bir 

baskı sonucu işlevinde aksaklıklar oluşması gelmektedir. Bu tanım belki vücudumuz 

için bu şekilde olmaktadır ancak konu bir ekonomi olduğunda da buna benzer şekilde 

olayların cereyan ettiğini söylesek yanlış yapmış olmayız. Kriz anında bir ülkedeki 

ekonomik faaliyetler sekteye uğramakta ve fon arz edenler ile talep edenler sağlıklı 

şekilde karşı karşıya gelememekte ve doğal olarak fon aktarımı sağlanamamaktadır. 

Bu sebeple bir kriz ortamında ekonominin organları sağlıklı çalışamamakta ve etkin 

şekilde yönetim yapamamaktadırlar. En geniş tanımı ile kriz dengenin bozulması 

halidir.
95

 

  

 Yukarıdaki giriş cümlelerinden de anlaşılabileceği gibi bir kriz ortamı içinde 

olan bir ülkede sağlıklı çalışan kurum varlığı çok azdır. Bu sebeple bireyler ve 

kurumlar etkin şekilde çalışamamakta, reel sektör üretememekte, mali sektör bunları 

destekleyememekte, istihdam azalmakta, üretim düşmekte ve milli gelir de 

azalmaktadır. Bu ortam tam bir kaos durumunu tasvir etmektedir. Bu şekilde olaylar 

yaşayan bir ekonomide insanların da psikolojileri bozulmakta ve geleceğe olan 

güvenleri, kendilerini yöneten siyasilere olan inançları da azalmaktadır. 
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 Bir ülkeyi toplu halde etkileyen ve adına ekonomik kriz denilen hadiseyi 

tanımladığımızda ise “mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve 

miktarlarda kabul edilebilir bir değişim sınırlarının ötesinde gerçekleşen şiddetli 

dalgalanmalar”
96

 diyebiliriz. Bir başka tanım yaparsak da “ekonomide aniden ve 

beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların; makro açıdan ülke ekonomisini, 

mikro açıdan ise firmaları veya bireyleri ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya 

çıkarması”
97

 şeklinde ifade edebiliriz. 

  

 Ekonomik krizleri de bugüne kadar ortaya çıkan krizlerde görüldüğü gibi 

temelde reel sektör krizleri ve finansal krizler olarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre 

finansal kriz; “döviz ve hisse senedi gibi finans piyasalarındaki şiddetli fiyat 

dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen kredilerin aşırı 

şekilde artması sonucu yaşanan ciddi ekonomik sıkıntı” olarak tanımlanırken, reel 

sektör krizi ise “mal, hizmet ve iş gücü piyasalarındaki miktarlarda, yeni üretimde 

veya istihdamda ciddi daralmalar” şeklinde ifade edilebilmektedir.
98
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Şekil 3. Ekonomik Krizlerin Çeşitleri 

(Kaynak: Kibritçioğlu, a.g.e, s.11) 

  

 Enflasyon krizinden bahsetmek gerekirse; enflasyon krizi fiyatların genel 

seviyesinde ani artışların ortaya çıkması ve bir hiperenflasyon dönemine girilmesi 

hali olarak tanımlanabilir. Hiperenflasyon, fiyatlar genel düzeyinin çok hızlı artışlar 

göstermesi hali olarak tanımlanmaktadır. Örneğin I. Dünya Savaşı sonrası 

Almanya’sında fiyatlar 30 milyar kat artmıştı.
99

 Genişlemeci ekonomi politikaları ile 

derin ve uzun süreli bir resesyondan kaçınılabilir. Ancak bunlar aynı zamanda hızla 

bir enflasyon krizine de yol açabilir. Genişlemeci mali politikalar izlenirken 

enflasyon artmasından endişe edilebilir yalnız bu süreçte işsizliğin azalması 

beklenmektedir. Phillips Eğrisi olarak bilinen ve işsizlikle enflasyon arasında ters bir 

orantı olduğunu ortaya koyan yaklaşım ülkemizde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

bir dönem geçerli görülmüştür. Fakat özellikle stagflasyon (durgunluk halinde 

enflasyon) dönemlerinin varlığı bu yaklaşımın taraftar kaybetmesine sebep olmuştur. 
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Şekil 4. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki 

(Kaynak: Alkin, Yıldırım, Özer, a.g.e, s.251.) 

  

 Durgunluk krizi de ekonomide tüketicilerin gelirlerindeki daralma veya 

geleceğe olan beklentilerindeki olumsuzluklara istinaden tüketime yönelmemeleri ve 

böylece ülke ekonomisinin bir durgunluğa girme halini ortaya koymaktadır. Bu 

aslında diğer krizlerde de ortaya çıkan bir durum olduğundan söz konusu krizi 

diğerlerinden ayırmak güçtür. 

  

 Bir diğer kriz tipi olan bankacılık krizinin tanımlanmasında farklı yaklaşımlar 

benimsenmektedir. Bazı yazarlar sistemdeki bankaların sermayelerinin tamamının 

veya büyük bir kısmının kaybedilmesini sistemik bankacılık krizleri olarak 

tanımlarken, devlet yönetiminin bankalara el koyması, birleşmeye veya kapanmaya 

zorlanması, bankaların mevduatlarına yönelik aşırı çekilişler gibi bankaları olumsuz 

etkileyen durumların varlığını ise geniş anlamda bankacılık krizleri olarak 

tanımlamıştır.
100

 Bankacılık krizleri oluşmadan önce genellikle bankaların gerek 

döviz gerekse de faizdeki dalgalanmalar sebebiyle aktif pasif dengesizliklerinin 

arttığı, kredi verdiği kesimlerden tahsilatlarda zorlandığı, karlarının azaldığı hatta 

zarar etmeye başladıkları görülmektedir.
101
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 Bankacılık sektöründe ortaya çıkan bir kriz toplumun hemen her kesimini 

etkiler. Tasarruflarının tamamını veya bir kısmını kaybeden mevduat sahipleri ile 

hisselerini kaybeden banka sahipleri ve hissedarlar bankacılık krizinden doğrudan 

etkilenen kesimlerin başında gelir. Fon bulmak konusunda bankalara bağlı olanlar 

yeni fon bulmakta zorlanabilirler ve nihayet banka kurtarma ve geçici 

kamusallaştırma operasyonları nedeniyle vergi ödeyenler ağır bir yük altında kalırlar. 

Bankacılık krizlerinin maliyetinden söz edilince akla ilk olarak krizin kamu 

maliyesine olan yükü gelir. Ancak bu vergi ödeyenlerden, banka ortaklarına ve 

mevduat sahiplerine bir servet transferi olarak da yorumlanabilir. Bu tür bir maliyet, 

bankacılık sistemini yeniden yapılandırma harcamalarını, mevduat sahiplerine 

yapılan ödemeleri, bankalara verilen sermaye desteği ve aktif yönetimi amacıyla 

yapılan harcamaları içerir.
102

 

  

 Asıl konumuz olan finansal krizi yukarıda yapılan açıklamalar ile tekrar 

toparladığımızda, verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların ahlaki 

tehlike ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedenleriyle, fonları etkili 

biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulmadır
103

 

diyebiliriz. 

  

 Tüm krizlerin ortak özelliklerine değindiğimizde aşağıdaki unsurların ön 

planda olduğunu anlayabiliriz:
104

 

 Kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen bazı gelişmelerin; makro 

düzeyde devlet; mikro düzeyde ise firmaları ciddi olarak etkileyecek sonuçlar 

ortaya çıkarmasıdır. Aniden ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan olumsuz 

gelişmeleri kriz olarak adlandırmak doğrudur. Bunun aksine normal süreç 

içerisinde ortaya çıkan her sorun kriz demek değildir. Kriz, bu açıdan 
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beklenmedik biçimde ortaya çıkan ciddi bir sorun olarak düşünülmelidir. 

Rutin gelişmeler ve sorunlar kriz değildir.  

 Krizin en önemli özelliği önceden tahmin edilemeyen ya da bilinemeyen bir 

anda ortaya çıkmasıdır. Krizin bir diğer önemli özelliği, kişiler ve 

organizasyonlar için hem bir tehlike ve tehdit oluşturması, hem de yeni 

fırsatlar yaratmasıdır. Bu anlamda kriz, genellikle düşünüldüğü gibi tamamen 

negatif özellikte bir kavram değildir.  

 Krizler, kısa ya da uzun süreli olabilirler. Krizlerin organizasyonlar 

üzerindeki etkisinin kısa ya da uzun sürmesi, organizasyonun krize karşı 

koyabilecek tedbirleri zamanında alıp almamasına ve bunları uygulamasına 

bağlıdır.  

 Krizlerin bir diğer özelliği bir bulaşıcı hastalık gibi sirayet etkisi 

göstermesidir. Herhangi bir organizasyonda ortaya çıkan bir kriz diğer 

sektörleri de etkisi altına alabilmekte ya da bir organizasyonda yaşanan kriz 

bu organizasyonla ilişki içerisinde olan diğer organizasyonlara da sirayet 

edebilmektedir.  

 Krizler 1980’lerden sonra gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 

yapılan kısa vadeli sıcak para transferlerinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunun en önemli sebebi gereken kurumsallaşmayı 

sağlayamamış olan gelişmekte olan ülkelerde panik ortamını ortadan 

kaldıracak veya ortamın negatifliğini azaltacak ani uygulamalara gidebilecek 

bir mekanizmanın olmamasıdır.
105

 

  

 Yukarıdaki son maddede belirtildiği gibi gelişmekte olan ülkelerin diğerlerine 

nazaran daha sıklıkla krizlere yakalandığı bir gerçektir. 1980 ile 1997 yılları arasında 

yaşanan bankacılık krizi, para krizi ve her ikisinin bir yıl içinde yaşandığı krizlere 

bakıldığında aşağıdaki şekiller önemli olmaktadır. Bu şekillerden ilki olan kriz 

sayısına bakıldığında her iki kriz tipinde de gelişmekte olan ülkelerdeki kriz sayıları 

gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmuştur. 

  

                                                 
105

 Aydın, a.g.e., s.223. 



51 

 

 

Şekil 5. Meydana Geldiği Ülkeye Göre Para ve Bankacılık Krizi Adetleri  

 (Kaynak: IMF, “Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability”, (Çevrimiçi) http 

://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo0598/pdf/0598ch4.pdf, 19.03.2011. ) 

  

 Yukarıdaki bilginin yanında krizden çıkış sürecinde toparlanma süreci 

gelişmiş ülkelerde hasarın fazla oluşundan dolayı daha geç olmuştur. Aşağıdaki 

şekilde de belirtildiği gibi ülkeler yaşadıkları para krizlerinde (muhtemelen yapılan 

bir devalüasyon sonucu dış ticaret rakamlarının düzelmesi ve ilerleyen dönemlerde 

ülkeye yeni sermaye akımının başlaması ile) bankacılık krizlerine (bankaların yapısal 

sıkıntılarının kısa vadede giderilememesi sebebiyle) göre daha çabuk toparlanma 

göstermektedirler. 
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Şekil 6. Para ve Bankacılık Krizlerinde Toparlanma Süresi (Yıl) 

 (Kaynak: IMF, “Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability”, a.g.e. ) 

  

 Krizler ile ilgili yapılan bu açıklamalardan da anlaşılabildiği gibi bir ülkeyi, 

bölgeyi veya dünyayı etkileyebilen ve genellikle ani gelişen olaylar oldukları 

söylenebilir. Bunun böyle olmasının yanında bir de finansal krizlerin bazı sebepleri 

olmalıdır. Bu sebeplerden en önemlileri aşağıda gösterilmektedir: 

 Serbestleşme (Liberalizasyon) Girişimleri: Finansal serbestleşme, 

genellikle hükümetlerin, uluslararası finansal faaliyetlerini kendi ülkelerine 

çekmek için bankacılık finans sistemi üzerindeki denetim ve kısıtlamaları 

kaldırdığı ya da önemli bir ölçüde azalttığı uygulamalardır. Serbestleşme 

denildiğinde akla iki temel aşama gelmektedir. Bunlardan ilki devletlerin 

müdahalelerinin ortadan kaldırılması diğeri ise bir araya gelen kurumların 

kendi kendilerine koydukları kuralların ortadan kaldırılmasıdır.
106

 Finansal 

serbestleşmenin benimsenmesiyle savunulan düşünce, yerli tasarrufların 

yetersiz kaldığı durumlarda yabancı tasarrufların yerli yatırımlar ve büyüme 

için önemli bir kaynak oluşturmasıdır. Bu düşünceye göre, sermaye 

hareketleri, ekonomik etkinliği geliştirerek sermayenin gittiği ülkelerdeki faiz 

oranları, uluslararası faiz oranlarına inene kadar devam edecektir. Özellikle 
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20.yy’ın son çeyreğinde yaşanan bazı gelişmeler finansal serbestleşmeyi 

hızlandırmıştır. Örneğin 1971’de Birleşik Krallık’ta Rekabet ve Kredi 

Kontrolü yönetmeliğinin esnetilmesi, 1982’de faiz oranlarına tavan koyan Q 

Düzenlemesi’nin ortadan kaldırılması, 1980’lerin başında Birleşik Krallığın 

döviz işlemleri üzerindeki kontrolü kaldırması serbestleşmenin en önemli 

aşamaları olarak görülmektedir.
107

 Faiz kontrollerinin kalkması, zorunlu 

rezervlerin azaltılması, piyasaya girişin hem yabancı hem de yerli bankalar 

için kolaylaştırılması, yerli paranın konvertibilitesinin sağlanması, sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilmesi gibi iç ve dış finansal serbestleşme 

uygulamaları bankacılık sektörünün faiz, döviz kuru, likidite ve ödeyebilirlik 

risklerini önemli ölçüde arttırmıştır. Bu sebeplerle dünyada bankacılık krizleri 

finansal serbestleşmenin başladığı 1980’lı yıllardan sonra hız kazanmıştır. Bu 

girişimlerin finansal krizlere yol açabileceğine dair ilk endişeler 1985 yılında 

Carlos Diaz Alejandro tarafından yazılan “Goodbye financial depression, 

hello financial clash” adındaki makalesinde yer almıştır.
108

  

 

1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizlerin belki de en temel sebebi sermaye 

hareketlerinde yaşanan sınırsız serbestleşmedir. 1990’lı yıllardan itibaren 

yoğunlaşan küreselleşme çabaları, sermaye hareketlerinin geleneksel 

(doğrudan yatırım) işlevlerinin değişmesine neden olmuştur. Kısa vadeli 

spekülatif bir hal alan sermaye hareketleri, resmi kanallardan özel kanallara 

inerek ülke ekonomileri üzerinde son derece büyük oynaklıklara neden 

olmaktadır. Gelişen bir ekonominin, gerekli makro ekonomik şartları (denk 

bütçe, fiyat istikrarı, adil bir gelir dağılımı, katma değeri yüksek olan malların 

üretimi, denetimli bankacılık kesimi, derinliği olan finansal kesim, reel 

büyümeyi sağlayan bir ekonomik yapılanma) sağlamadan, finansal 

serbestleşmeye geçmesi, ülkeye yarardan çok zarar getirebilmektedir. Uzun 

dönemli sermaye hareketlerinden yararlanmak isteyen bir ekonominin 

istikrarlı bir reel büyüme oranına sahip olması gerekmektedir. Yapısal ve 
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kurumsal zayıflıklar taşıyan bir ekonomide sermaye hareketlerini etkileyecek 

imkanlar sınırlı olduğu için, kısa vadeli sermaye akımları, ancak yüksek 

faizler sunularak cezbedilmeye çalışılır. Bu durum da kriz riskini artırır.
109

 

  

Bu konuya bir örnek vermek gerekirse Latin Amerika ülkelerini ele alabiliriz. 

Latin Amerika ülkelerinde yapılan finansal reformlar en çok menkul 

kıymetler borsasını olumlu olarak etkilemiştir. Venezüella dışındaki ülkelerde 

menkul kıymetler borsası önemli ölçüde genişlemiş ve daha likit hale 

gelmiştir. Ancak Latin Amerika ülkelerinin borsaları bu gelişmelere rağmen 

diğer gelişmekte olan ülkelerin, özellikle finansal reformlarda nispeten daha 

başarılı olan Güney Doğu Asya ülkelerinin borsalarıyla karşılaştırıldığında, 

gerek büyüklük gerekse likit olma açısından son derece geridedirler. Ayrıca 

bu borsalarda hisse senetleri fiyatları değişkenliği (volatilite) oldukça 

yükselmiştir.
110

 Aşağıdaki tabloda bunun özetini görebiliriz. 
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Tablo 10. Finansal Serbestleşme Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerin Durumu  

 

(Kaynak: Güloğlu, Altınoğlu, a.g.e.) 

  

Gelişmekte olan ülkelere bu ülkelerin finansal serbestleşmeye geçmelerinden 

sonra gerçekleşen likidite aktarımı bu ülkelerin GSYİH’larına göre hep 

önemli oranlarda seyretmiştir. Örneğin; Brezilya’da %9,4 (1992-1995), 

Şili’de %25,8 (1989-1995), Güney Kore’de %9,3 (1991-1995), Malezya’da 

%45,8 (1989-1995), Meksika’da %27,1 (1989-1994) ve Tayland’da %51 

(1988-1995) seviyesinde gerçekleşmiştir.
111

  

 Bankacılık Sektörünün Riske Açık Yapısı: Bankacılık sektörünün doğası 

gereği bazı önemli riskler ile karşı karşıyadır. Müşterinin kredi borcunu 

ödeyememesi durumu olan kredi riski, banka aktif ve pasifleri arasında 

uyumsuzluk bulunması durumu olan likidite riski, ani faiz dalgalanmaları 
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sonucu bilançolarında bulunan faiz uyumsuzluğu durumu olan faiz oranı 

riski, bankaların ellerinde tuttuğu menkul kıymetlerin değer düşüklüğü 

durumu anlamına gelen fiyat riski, teknik sorunlar veya operasyonel 

aksaklıklar sonucu zarar görme durumu olan operasyonel risk, döviz kurunun 

volatilitesinden kaynaklanan döviz riski ve bankanın diğer risklere paralel 

olarak ödeme gücünün zayıflaması ile ilgili olan ödeme gücü riski, bankaların 

her zaman dikkat etmeleri gereken risklerdendir.
112

 

 Tesadüfi Çekme Riski: Mevduat sahiplerinin likidite tercihlerinde tüketim 

yönünde ani ve tesadüfi bir değişimin yol açtığı olumsuzluk durumudur. 

Burada aslında en temel risk bankaların müşterilerine vadesi gelen 

mevduatlarını ödeyemeyecek durumda olmalarından korkan müşterilerin 

bankalardan en kısa zamanda mevduatlarını faizlerini de bırakarak geri 

almaya çalışmalarıdır. Bu iki şekilde oluşabilir. Herhangi bir banka için çıkan 

söylenti sebebiyle banka müşterilerinin bu söylenti gerçek mi değil mi diye 

araştırmadan bankadan en önce parasını almaya çalışmaları sebebiyle banka 

önünde uzun sıralar oluşturmalarıdır. Diğer ise bankacılık sistemi için çıkan 

söylentiler sebebiyle müşterilerin kendi bankalarının ne durumda olduğunu 

araştırmaksızın mevduatlarını çekmeye çalışmalarıdır. Her iki durumda da 

gayet sağlıklı olan bankalar son derece zor durumlar yaşayabilirler.
113

  

 Makro Ekonomik Yapı: Makro ekonomik yapıdaki olumsuzluklar, 

bankaların portföy yapılarını zayıflatırken; bankacılık krizleri GSYİH ve 

büyüme oranları gibi makro ekonomik göstergeleri etkilemektedir. Doğru 

ekonomik politikalar ile sağlamlaştırılmış kredi piyasası ve endüstriyel 

yapının bankacılık sisteminin istikrarı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

 İlişkili Kredilendirme ve Aşırı Risk Alma: İlişkili kredilendirme; banka 

sahipleri, yöneticileri ve onlarla ilişkili kişilere kredi verilmesidir. 

Yürürlükteki bankalar kanununa göre, “bankalar; yönetim kurulu üyelerine, 

genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili 

mensuplarına; bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya 
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da birlikte sermayesinin %25 veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara 

kredi veremezler.”
114

 Basel komitesinin 1992 raporuna göre ülkelerin %90’ı 

tek bir müşteriye banka sermayesinin %60’ının üzerinde kredi açılmasına izin 

vermemektedir. Birçok ülkede bu oran sermayenin %25’idir. 

  Spekülatif Yatırımlar: Kriz öncesi iyimser bir hava ile birlikte spekülatif 

yatırımlarda büyük artışlar gözlemlenmiştir. İyimser ortamda fiyatları 

yükselen mallar kredilere teminat olmaktadır. Ancak, daralma yaşanması ile 

birlikte bu malların likit değerleri düşmekte, kredilerin geri dönüşüne imkan 

vermemektedir. Bankacılık sisteminin serbestleştirildiği fakat bankacılık 

denetimlerinin zayıf veya kanuni boşlukların olduğu ülkelerde krizler 

yaşanmaktadır. Örneğin banka yöneticileri sadece yüksek riskli projelere 

yatırım yapmakla kalmamakta ayrıca denetim ya da kanun eksikliğinden 

yararlanılarak batacağı garanti olan projelere de yatırım yaparak bu 

projelerden çıkar sağlamaktadır.
115

 

  Mali Sektör Bilançolarının Bozulması: Eğer bankaların ve diğer finansal 

aracıların mali sistemde borç verme kabiliyetleri zayıflatılırsa borç verme 

işlemleri genel olarak azalacak ve sonuçta ekonomide bir gerileme ve 

daralma başlayacaktır. Finansal aracıların bilançolarındaki bir bozulma 

gerçekten onların borç verme dinamiklerini engelleyecek ve dolayısı ile bu 

mali krizlerin ortaya çıkmasında veya şiddetlenmesinde önemli olacaktır.  

 Faiz Hadlerindeki Yükselmeler: Faiz hadlerindeki yükselmeler, banka 

bilançolarında olumsuz etki yaratmaktadır. Bankaların aktif pasif yapıları 

dikkate alındığında aktifte yer alan kredilerin uzun dönemli, pasifte yer alan 

mevduatın ise kısa dönemli olduğu bilinmektedir. Bankacılık literatüründe 

vade uyuşmazlığı sorunu olarak bilinen bu durum faizlerin yükselmesi ile 

birlikte bankaya zarar yaratabilmektedir.
116

 Buradan anlaşılmaktadır ki, faiz 

oranlarındaki yükselmeler bankaların kaynak maliyetini yükseltmekte ve 
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kredilerinden aldığı faiz gelirleri değişmediğinden bankalar için zararla 

sonuçlanan durumlar yaratmaktadırlar. 

 Belirsizliklerin Artması: Mali piyasalarda belirsizliklerin artması borç 

verenlerin iyi kredi risklerini kötü kredilerden ayırmasını daha da 

zorlaştırabilir. Borç verenlerin hatalı seçim ve ahlaki tehlike sorunlarını 

çözmedeki azalan güçleri onları daha az borç vermeye iter. Reel sektör banka 

kredisi bulamazsa, üretimde sıkıntılar meydana gelir, işsizlik artar. 

 Mali Sektörde Olmayan İşletmelerdeki Bilançoların Bozulması: Finansal 

sektörde olmayan firmaların bilançolarının bozulması finans piyasalarında ve 

dolayısıyla artan mali istikrarsızlıkta hem hatalı seçimi hem de ahlaki 

tehlikeyi kötüleştirir.
117

 

 Enflasyon: Güçlü bir para birimine sahip olmayan ekonomilerde ortaya 

çıkabilen enflasyon ekonominin temel değişkenlerine zarar verir. Ayrıca, 

diğer ülkelere kıyasla yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerde sabit kur 

sisteminin uygulanması, paranın dış değerini reel olarak yükselterek, cari 

işlemler bilançosunu olumsuz biçimde etkilemektedir. Enflasyonu kontrol 

altına almak için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan 

biri olan borçlanma; enflasyonu baskı altına almak ve büyümeyi sağlamak 

konusunda kısa vadede işe yarasa da, reel üretime katkıda bulunmadığı 

zaman uzun vadede ülkeyi krize açık hale getirmektedir.
118  

 Siyasi Sıkıntılar: Gelişmekte olan ülkelerin yerleşik sorunları olan enflasyon 

ve politik istikrarsızlık, finansal istikrarsızlığa paralel olarak döviz krizine yol 

açabilir.  

 Döviz Kuru Politikaları: Eğer ülkede sabit kur politikası uygulanmakta ise, 

o ülkenin merkez bankasının temel görevi kuru sabit tutmaktır. Merkez 

bankası riski yüklenmekte ve piyasaya döviz vermektedir. Bu durumda döviz 

ucuz ve yerli para değerli olmaktadır. Bununla birlikte ihracat miktarı düşerek 

cari işlemler kalemi açık vermektedir. Ülke, açığı kapatmak için devalüasyon 

baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Sabit kur politikası uygulayan ülke, cari 

                                                 
117

 Erişah Arıcan, Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Politikaları Uygulamaları: Türkiye, 

İstanbul, Derin, 2002, s. 27.  
118

 Ünal Çağlar, Döviz Kurları Uluslararası Para Sistemi ve Ekonomik İstikrar, Alfa Yayınevi, 

İstanbul, 2003, s.165   



59 

 

işlemler açığını kapatmak için dış borçlanmaya başvurmakta, genelde dış 

borçlanmanın türü ise kısa vadeli olmaktadır. Böylece ülkedeki bankaların 

açık pozisyonları artmakta, bankalar da döviz cinsinden olan borçlarını, döviz 

cinsinden kredi vererek kur riskinden kaçma eğilimine girmekte, kur riskini 

kredi verdiği işletmelere yüklemektedir. Devalüasyon baskısı, kredi 

vadelerinin kısa olması, firmaların hangi şartlarda olursa olsun borçlarını 

yenileme ihtiyaçları ile borsada meydana gelebilecek hızlı değer düşmeleri, 

faizlerin yükselmesine, firmaların ödeme güçlüğü içerisine girmesine ve 

bankaların kredi verme isteğinin yok olmasına neden olacaktır. Ekonomide 

böyle bir durumda daralacak, batık kredi miktarındaki artış banka iflaslarını 

hızlandıracaktır. 

  

 Ekonomik krizler konusundaki genel kanı, krizlere ilişkin göstergelerin var 

olduğu ancak krizin ne zaman ve ne şekilde olacağının kesin olarak bilinmemesidir. 

Bir görüşe göre de kriz ancak patladığında görülebilir.
119

 Fakat yine de yukarıda 

belirtilen sebepler krizden hemen önce bazı makro veya mikro ekonomik 

değişkenlerde değişkenlikler yaratmaktadırlar. Bu değişkenlerden en önemlileri de 

krizlerin öncü göstergeleri olmaları açısından aşağıda gösterilmektedir: 

 Döviz Rezervleri ve Çeşitleri: Ülkedeki mevcut döviz rezervlerini yüksek 

tutmak finansal krizlerden korunmada önemli rol oynamaktadır. Çünkü döviz 

üzerinden yapılacak ataklara karşı mevcut rezervler kullanılarak müdahale 

etme imkanı bulunmaktadır. Ancak döviz içeriği de bu konuda büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü sıcak para tabir edilen portföy yatırımlarının şişirdiği bir 

rezerv büyüklüğü güvence olmaktan öte krizin en büyük tetikleyicilerinden 

birisini oluşturur.
120

 

 Kısa Vadeli Dış Borç / Döviz Rezervi: Ülkenin döviz rezervlerinin kısa 

vadeli yükümlülükleri rahatlıkla sağlıyor durumda olması muhtemel borç 

ödemelerinin belirtilen vadelerde ve belirtilen tutarda yapılmasını 

sağlayacaktır.  
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 Cari Açık / Döviz Rezervi: Ülkenin cari açığının ne ölçüde merkez bankası 

döviz rezervleri tarafından karşılanabileceğini gösteren bir orandır. Bu oranın 

küçük olması muhtemel bir cari işlemler dengesizliğinin merkez bankası 

rezervleri tarafından rahatlıkla karşılanabileceğini ifade etmektedir.  

 Cari Açık / GSYİH: Bir ülkenin krize girme riskini belirleyen önemli 

faktörlerden birisi cari açıkların GSYİH’ya oranıdır. Fischer, 2001 yılında 

yapmış olduğu bir konuşmada cari açığın krizin en önemli göstergesi 

olduğunu belirtmiştir.
121

 Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası ekonomik 

kuruluşlar tarafından tespit edilen kriz dönemi oranı %6’dır. GSYİH’nın 

%2’si kadar bir cari işlemler açığı oranı risk olarak algılanmaz iken, oran %2 

ile %4 aralığında bir orana ulaştığında, bu değer yakından takip edilmesi 

gereken bir kritik eşik noktası olarak algılanabilmekte, %4 ile %6 arasında 

kalan bir oran ise bizzat tehlikenin ve muhtemel bir krizin en önemli 

belirtilerinden veya öncü göstergelerinden birisi olarak tanımlanabilmektedir. 

Özellikle sabit kur uygulaması içindeki ülkelerde bu değerlere ulaşıldığında 

bir krizden söz etmek daha kolay olabilecekken dalgalı kur uygulayan ülkeler 

için bu o kadar kolay olmaz. Dalgalı kur uygulayan ülkelerde kur tamamen 

arz ve talebe göre piyasada oluştuğundan ülkeye cari işlemler hesabında yer 

alan kalemlerden döviz girişi olmazken sermaye ve finans hesabı ile net hata 

ve noksan hesabının pozitif olması durumunda buradan döviz sağlanarak 

talep karşılanabilir. Örneğin ülkeye sürekli bir portföy yatırımı geliyorsa bu 

sebeple cari açık artsa da buradaki açık portföy yatırımları ile finanse 

edilebilir. 

 Kısa Vadeli Dış Borç / İhracat: Yapılan ihracatlar ile kısa vadeli borcun 

ödenebilirliğini gösteren rasyodur. Yapılan ihracat ile elde edilen dövizler ile 

kısa vadeli dış borcun ne ölçüde ödenebileceğinin bir göstergesidir. Bu 

rasyonun düşük olması ihracatların kısa vadeli dış borcun ödenmesinde 

yeterli olacağını başka döviz girişlerine ihtiyaç bulunmadığını gösterir. 

 Bankacılık Kesimi Açık Pozisyonu / Döviz Rezervi: Bilindiği gibi bankalar 

döviz açık pozisyonuna girerek, kar elde etmeye çalışmaktadırlar. Fakat döviz 
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açık pozisyonu muhtemel döviz krizlerinde bankaları büyük zarar içerisine 

sokabilmektedir. Dövize talebin artığı bankacılık sektöründe güvenilir kaynak 

olarak merkez bankası döviz rezervleri gösterilmektedir. Bu rasyonun 

büyümesi döviz krizleri ile baş etmenin zorlaşması anlamına gelmektedir. 

Bankalar döviz açık pozisyonlarını kapatmaya çalışırken piyasada dövize bir 

talep olmakta ve bu talep döviz fiyatını arttırmaktadır. O sebeple 

pozisyonlarını kapatıp ülkemizden çıkmak isteyen yabancılar da bu talebi 

arttırırlarsa bankaların bu konudaki maliyeleri önemli oranlarda 

artmaktadır.
122

 

 Banka Kredisi / Döviz Rezervi: Yukarıda belirtilen husus gibi bankaların 

verdikleri kredilerin merkez bankası döviz rezervlerine oranı da krizler için 

bir gösterge niteliğindedir. Buna göre bankaların verdikleri kredilerin geri 

dönmeme olasılığına karşı döviz talep etmeleri durumunda merkez bankası 

döviz rezervlerinin bunu karşılaması gerekmektedir. 

 M2 / Döviz Rezervi:  

 M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat (TL, YP) 

 M2 = M1 + Vadeli Mevduat (TL, YP)
123

  

 Kalemlerinden oluşmaktadır. Bu sebeple merkez bankası döviz rezervlerinin 

vadesiz ve vadeli mevduata olan aşırı talep durumunda bankalara ek kaynak 

sağlayabilecek durumda olmalıdır. Bu oranın mümkün olduğu kadar küçük 

olması halkın mevduatını çekmeye yönelmesi ile oluşacak negatif ortamı 

ortadan kaldırabilecektir. 

 Sermaye Hareketinde Dalgalanma: Yurt içine giren ve yurt içinden çıkan 

sıcak paranın dolaşım hızı muhtemel bir olumsuzluk halinde kendini dışarı 

çıkış olarak gösterecektir. Güneydoğu Asya krizi ise büyük ölçüde kısa vadeli 

spekülatif sermaye hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası sermaye 

hareketlerinin olumlu konjonktüründe Asya ülkelerinde ortaya çıkan aşırı 
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piyasa iyimserliği risk algılamalarını azaltmış ve bankacılık sisteminde aşırı 

kredi artışına neden olmuştur.
124

 

 Kısa Vadeli Faizlerde Dalgalanma: Likidite ihtiyacı içine giren bankalar 

kısa dönemli faiz oranlarını arttırarak fon toplamaya çalışırlar. 2000 ve 2001 

krizlerindeki gibi bu oranlarda hızlı bir yükseliş meydana gelirse bu krizin ön 

göstergesi sayılır.
125

 

 Toplam Ticari Banka Mevduatları: Bankaların bilançolarının daralmasını 

veya bankacılık sistemindeki güven kaybını ve mevduat hücumlarının 

varlığını temsil eder. Parasal bir krize yol açabilecek bankacılık sektörü 

problemlerine işaret eder. Kriz öncesinde banka mevduatlarında ama özellikle 

ticari mevduatta azalma meydana gelebilir.
126

 Bunun sebebi ülkemizde ve 

birçok ülkede tasarruf mevduatına belli ölçülerde garanti verilmesidir. 

 İç Kredide Genişleme: Finansal serbestleşmenin büyüklüğünü ölçen 

değişkenlerden birisidir. Finansal serbestleşme bankacılık sektöründeki 

kırılganlığı arttırabilir. Çünkü aşırı risk alma ve ihlaller için çok sayıda fırsat 

vardır. Bu değişken bankacılık sektöründeki genişlemenin boyutlarını 

gösterir. Ampirik bulgulara göre, kriz öncesinde kredilerde artma 

görülmüştür. Bu artış merkez bankasının zora düşen bankalara verdiği 

likiditeden de kaynaklanabilir.
127

 

 Reel Faiz: Reel faiz oranı, finansal serbestleşmeyi temsil eden bir 

göstergedir. Finansal serbestleşmenin yüksek reel faizlere yol açma 

eğiliminde olduğu bulunmuştur. Eğer bankalar kredi faiz oranlarını yeterince 

çabuk yükseltemezler ise yüksek ve kısa vadeli reel faiz oranları banka 

bilançolarını da olumsuz etkileyecektir. Reel faiz oranlarında yükselme, 

finansal sektör dışındaki özel sektörü, özellikle de yüksek oranda borçlu olan 

şirketleri olumsuz etkileyecektir. Yüksek reel faizler, likidite darlığından 

kaynaklanabilir. Faiz oranları, spekülatif bir atak karşısında da artırılmış 
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olabilir. Ayrıca kriz beklentileri de faiz oranlarının yükselmesine neden 

olabilir.
128

 

 Bütçe Açıkları ve Kamu Fonlaması: Kamu açıklarının finansmanında 

merkez bankası kaynaklarının kullanılması, sabit döviz kuru rejimlerinin 

geçerli olduğu bir durumda reel döviz kurunun değerlenmesine yol açacaktır. 

Kurdaki değerlenme, cari işlemler dengesinin bozulması ve rezerv kayıpları 

ile sonlanacaktır. Askıdaki döviz kurunun daha fazla savunulamaması yerel 

otoriteyi pariteyi terke zorlayacaktır. 

 İhracat ve İthalat: Yerel paranın aşırı değerlenmesi nedeniyle kriz öncesi 

ihracat azalabilir. İhracattaki azalma dış ticaret dengesini ve dolayısıyla cari 

işlemler dengesini kötüleştirir. İhracatı karşılama oranı da bundan olumsuz 

etkilenir ve düşüş gösterir. 

 Reel Döviz Kuru: Yerel paranın aşırı değerlenmesi ampirik çalışmaların 

büyük çoğunluğuna göre parasal krizlerin önemli bir habercisidir. Aşırı 

değerli reel döviz kurunun krize neden olma mekanizması; bankaların, diğer 

banka dışı finansal kuruluşların ve reel sektörde yer alan işletmelerin döviz 

pozisyonlarında ortaya çıkan açıklıklar nedeniyle bankacılık krizlerine yol 

açması şeklinde işlemektedir. Döviz kuru artışının sınırlı olduğu dönemlerde 

ki bu dönemler daha çok sabit döviz kurunun benimsenmiş olduğu 

dönemlerdir döviz pozisyonları açılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda değinilen 

dönemin sonlarına doğru döviz borçlanmalarının vadeleri iyice kısalmakta ve 

kur riski neredeyse tamamen ihmal edilmektedir. Öte yandan, uluslararası fon 

yatırımcıları, ülke piyasalarındaki yatırımların marjinal getirileri uluslararası 

sermayenin marjinal maliyetine eşit hale gelmeye başladığında döviz kurunun 

da aşırı değerlenmiş olduğunu ve sistemde mevcut risklerin söz konusu 

nedenlerle artması nedeniyle pozisyonlarını değiştirmektedirler.
129

  

 Borsa Endeksi: Borsa endeksindeki artış kriz öncesinde finansal varlıklara 

artan talebin fiyatları yükseltmesinden kaynaklanır. Bunun yanında emtia, 

konut ve diğer varlık fiyatlarında da önemli artışlar oluşur. Bu artışlar 

gereğinden fazla olursa finansal balon oluşabilir.  
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 Enflasyon Oranı: Yüksek nominal faiz oranları ile ilişkili olması muhtemel 

olan ve ekonomiyi ve bankacılık sistemini çeşitli yollarla olumsuz etkileyen 

makroekonomik anlamdaki kötü yönetimi temsil edebilen bir göstergedir. 

 Kredi Derecelendirmesi: Kredi derecesinin düşmeye başlaması bir ülke için 

bir krizin habercisi olabilir. Fakat bu gösterge diğerlerine göre daha düşük 

seviyede etkilidir çünkü birçok ülkenin krize girmeden önce notları hep 

yüksektir. Örneğin Asya krizinden önce tüm bölge ülkelerinin notları oldukça 

yüksekti, küresel krizden önce de sonradan sorun yaşayan birçok Avrupa 

ülkesinin notu AAA notları ile gösteriliyordu.
130

 Bunun dışında Avrupa’daki 

borç krizinden önce neredeyse tüm Avrupa ülkeleri AAA notlarına sahipti. 

2012 başı itibari ile bu nota sahip ülke sayısı oldukça azdır. 

 Diğer göstergeler: Zorunlu yapılan satışlar sonrası varlık fiyatlarının 

düşmeye başlaması, banka iflasları, finansal kurumların sayısındaki artışa 

paralel rekabet gücünün kaybolması, insanların işlerini kaybetmeye 

başlamaları gibi göstergeler de krizler için birer öncü gösterge olabilir.
131

 

  

Tablo 11. Finansal Kriz Göstergeleri  

 

 Gösterge 

 

 Ülke 

Grubu 

3 ay 

önceden 

8 ay 

önceden 

13 ay 

önceden 

Reel döviz kurunun 

değerlenmesi 

Gelişmiş X X X 

Gelişmekte X X X 

Yurtiçi kredi genişlemesi 
Gelişmiş  X X 

Gelişmekte  X X 

M2/uluslararası rezerv oranının 

artması 

Gelişmiş X X X 

Gelişmekte X X X 

Hisse senedi fiyatında düşme 
Gelişmiş X X X 

Gelişmekte    

Düşük yurtiçi faiz oranları 
Gelişmiş X X  

Gelişmekte    

Ticaret hadlerinde kötüleşme 
Gelişmiş  X  

Gelişmekte    

Dünya faiz oranlarında artış 
Gelişmiş   X 

Gelişmekte   X 

(Kaynak: IMF, “Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability”, a.g.e. ) 
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2.2. 1990 Sonrası Ülkemizi Etkileyen Finansal Krizler 

  

 Bu bölümde temel olarak ülkemizi etkileyen finansal krizlere değinilecek 

olup özellikle 1990 sonrası gelişmeler detaylı olarak incelenecektir. Bunun öncesinde 

ise ülkemizdeki ekonomik gelişmeler bankacılık sektörü ekseninde sergilenmeye 

çalışılacaktır. 

  

2.2.1. 1929 Büyük Buhran ve Sonrasındaki Gelişmeler 

  

 Dünya ekonomik krizler ile 1929 buhranı (büyük buhran) ile tanışmıştı. 

Bunun öncesinde yaşanan bölgesel olarak ortaya çıkan veya sadece bir ülkeyi 

etkileyen çeşitli finansal olumsuzluklar dünya ekonomisini çok fazla 

etkilemediğinden önemli de görülmemişti. Fakat küreselleşme olgusu dünyaya 

damgasını vurmaya başladıktan sonra finansal krizler sistemik bir hal almaya 

başlamıştır. Bu sebeple 1929 buhranı finansal krizler açısından da bir milat olarak 

kabul edilebilir. 

  

 1929 yılından sonra yaşanan büyük buhran, iktisatçılar arasında dünya 

tarihinin en önemli krizi olarak bilinir. Birçok Amerikan tarihçisi büyük buhran 

döneminin 1929’da başlayıp 1941’de Amerika’nın savaşa girdiği Pearl Harbour 

saldırılarına kadar devam ettiğini kabul etmektedir.
132

  

  

 I. Dünya Savaşı sonrasında ABD’de ekonomi canlanmış ve birçok işletme 

faaliyete geçmişti. Bu dönemde birçok insan özellikle kredi kullanarak yeni mallar 

almış hatta bu kredilerle borsanın yükseleceği beklentisine yatırım yapmışlardı.
133

 Bu 

refah döneminin bir diğer sebebi de ABD’nin dünya ekonomisinde kısmen etkinlik 

kazanması ve savaş süresince önemli oranda altın biriktirmesiydi. ABD’de biriken 

sermaye başta Florida’da olmak üzere gayrimenkule ve toprak alımına yönelmişti. 

Ancak toprak üzerinde spekülasyonların sona ermesi ile toprak fiyatlarında düşüş 
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yaşanmış, topraktan çıkan sermaye New York Borsasına yönelmişti. Bu dönemde 

ülkede tarım ürünlerine olan talep azalmakta ve bundan dolayı çiftçiler ile zengin 

kesim arasındaki gelir seviyesi farkı açılmaktaydı. Hisse senedi fiyatlarının aşırı 

yükselmesi ile gerçeklerden kopması, FED’in spekülatif artışı durdurmak için 1929 

yılının yaz aylarında faiz oranlarını %7’den %15’e yükseltmesine neden olmuştu. 

Borsa ve hisse senetleri dorukta iken, müşterilerine kredi verip hisse senedi yatırımı 

yapmalarına aracı olan kurumlar paralarını geri isteyince hisse sahipleri satışa 

yönelerek bu nakdi oluşturmaya çalıştılar.
134

 Bu da New York Borsası’nın çöküşüne 

neden olmuştu. Borsanın çöküşünü bankaların çöküşü izlemişti. New York 

Borsası’ndaki bu sert düşüşle birlikte ABD ekonomisi krizin derin etkisini yaşamaya 

başlamıştır. Bununla da sınırlı kalmayan kriz, diğer ülkelere de yayılmıştır. 1929 

krizi nedeniyle dünya borsaları değer kaybetme sürecine girmiş, bankalarda iflaslar 

yaşanmış, toplam tüketim ve yatırımlarda hızlı düşüşler meydana gelmiştir.
135

  

  

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de buhranın etkileri görülmüştür. Bu 

etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
136

 

 1929 yılındaki spekülatif ithalatın etkileri büyük buhranın Türkiye ekonomisi 

üstündeki etkileri ile birleşmişti. Kısa bir süre sonra, Türkiye’deki 

ithalatçıların yararlandığı yabancı tüccar ve banka kredileri buhran nedeni ile 

ani olarak daralmıştı. Türk lirasının kambiyo kurunda görülen hızlı düşüş, 

spekülatif ithalatın ve büyük buhranın etkilerini hükümetin karşısına bir “para 

krizi” olarak çıkarmıştı.  

 1929’da başlayan büyük buhran Türkiye’nin yabancı sermaye arayışlarının 

giderek belirginleşmekte olduğu bir döneme rastlamıştı. Buhran, dünyadaki 

buhran konjonktürü içinde sermayedarların Türkiye’de yatırım yapma ya da 

Türkiye’ye borç verme eğilimlerinin zayıf kalmasına sebep olmuştur. 

 Dış ticaret hadlerinin büyük buhranın etkisi ile Türkiye’nin aleyhine dönmesi, 

ihracat gelirlerinin azalması ve ticaret açığı sorununun hayati bir önem 
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kazanması, 1929-1930 yıllarında iktisat politikasında önemli değişikliklere 

yol açmıştı. Hükümet ticaret açığını kapatmak, satın alma gücü azalan ihraç 

malı tarım ürünü ve hammaddelerin bir kısmını yurtiçi sanayi üretiminde 

değerlendirmek için ithal ikamesine dayanan sanayileşme sürecini 

hızlandırma kararı aldı.  

 1929 yıllarının sonlarında ödemeler dengesi açığının büyümesi nedeniyle 

TL’nin döviz değerindeki hızlı düşüşün hükümette yol açtığı panik, büyük 

buhranın etkilerinin aynı yılın sonlarına doğru Türk ekonomisini sarsmaya 

başlamasının paniğiyle birleşince, Türk hükümeti, 1930 taksidini 

ödeyemeyeceğini anlamış ve Duyun-u Umumiye İdaresi’ni yeni bir 

sözleşmeye zorlamıştır. 

 Büyük buhranın Türkiye üzerindeki etkileri, cari bütçe açığı ve döviz sıkıntısı 

ağırlaşırken, hükümetin merkez bankası kurma kararı, yeni dış kredi bulma 

gereksinimini arttırmıştı. 

 Türkiye’de üretilen pamuğa karşı dış talebin büyük buhran nedeniyle 

zayıfladığı bir dönemde kurulan devlet tekstil fabrikaları pamuğa karşı iç 

talebi büyük ölçüde genişletmişti. 

 Büyük buhranın Türkiye tarımı üzerindeki etkileri sonrası tarım ürünlerinin 

fiyatlarında görülen hızlı düşüş hükümeti bu konuda bir şeyler yapmaya 

zorlamıştır.  

 Büyük buhran nedeniyle Türkiye’de yaşanan iktisadi kriz sırasında, Ziraat 

Bankası ve yeni gelişmekte olan kredi kooperatifleri köylülerin borçlarını 

ödemekte güçlük çekmeleri sebebiyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştır. 

 Büyük buhranın Türk ekonomisini de etkilemesiyle birlikte büyük bir mali 

kriz içine giren hükümet, 1930 yılında makine kullanan çiftçilere yapılan 

vergi iadesini, politika değişikliğinin çiftçilere vereceği zarar karşılığında, 

traktör başına belirli bir tazminat ödenmesi koşuluyla kaldırmıştır. 

 Büyük buhran Türkiye’nin dış ticaret hadlerinde ve buna bağlı olarak Türk 

tarımının iç ticaret hadlerinde büyük bir bozulmaya yol açmıştır. Buna ek 

olarak yabancı kapitalistlerin Türkiye’de yatırım yapma eğilimleri ciddi 

şekilde azalmış, bunun sonucunda da Türk devletinin ithal ikameciliğe 
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yönelik sanayileşmeyi hızlandırma ve bunu gerçekleştirmek için sanayiye 

eğildiği görülmüştür.  

  

 1929 ekonomik buhranı sadece ABD’de değil tüm dünya üzerinde ciddi 

yaralar bırakmıştır. Bu tarihi yukarıda belirtildiği gibi bir milat olarak aldığımızda 

ülkemizdeki durumu incelemeye çalışırsak karşımıza aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır.  

  

 

Şekil 7. Türkiye’nin GSYİH’nın Gelişimi (1927-1960)  

(Kaynak: TUİK, “GSYİH”, (Çevrimiçi) http ://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/vt/vt.htm, 

16.04.2011)  

  

 Yukarıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi 1929 ekonomik buhranının 

ülkemiz üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğunu söylemek güçtür. Bunun en 

önemli sebebi ülkemizi o tarihlerde savaşın yaralarını yeni yeni sarmaya çalışan ve 

kapalı bir ekonomik düzeni olan bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat yine 

de 1929 sonunda 2 milyar dolar olan nominal GSYİH ancak 10 yıl sonra bu 

seviyeleri tekrar yakalayabilmiştir. Türk ekonomisinde devlet müdahaleciliği 1929 

büyük buhranı ile birlikte ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Aslında daha önceki 

dönemlerde de liberal sistem uygulanmasına rağmen devlet ekonomi gibi önemli bir 

konuyu yalnızca özel sektörün inisiyatifine bırakmamıştır.
137
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 Bir başka ekonomik veri olarak da ihracatın ithalatı karşılama oranına 

bakabiliriz. Aşağıda belirtilen bu oranlara göre ülkemizin ihracatının ithalatına oranı 

1950’li yıllara kadar hep pozitif seyrederken daha sonraları hep %100 ün altında yer 

almıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri açık ekonominin temellerinin atıldığı bu 

yıllarda ithalata ciddi şekilde yönelim olmasıdır.  

  

 

Şekil 8. Türkiye’nin İhracat/İthalat Rasyosu Gelişimi (1927-1960)  

(Kaynak: TUİK, “Dış Ticaret İstatistikleri”, (Çevrimiçi) http 

://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/vt/vt.htm, 16.04.2011.)  

  

 Bu tarihten itibaren ülkemizde hep inişli çıkışlı bir eğilim kendini 

göstermiştir. Fakat bunun yanında dünyada da önemli ekonomik gelişmeler 

yaşanmıştır. Bu gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmektedir:
138

 

 1929-31: Büyük buhran sürecinde çöken tarım ürünleri fiyatları ve şiddetle 

aleyhe dönen dış ticaret hadleri, daralan ihracat pazarları ve dış kredi 

olanakları, 

 1954: Kore Savaşı’nın bitmesiyle dünyada çöken hammadde ve tarım ürünü 

fiyatları, aleyhe dönen dış ticaret hadlerinin izleyen yıllarda sürmesi, 
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 1958: ABD’nin durgunluğa girmesi, AET paralarının konvertibiliteye 

geçmesi ve 1959’da Roma Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin yarattığı 

pazar daraltıcı etki, 

 1968: Doların altın değerinin, 1 ons eşit 35 dolarda kalmayacağının 

anlaşılmasını izleyerek dolar aleyhine spekülasyonun giderek şiddetlenmesi, 

 1974: Birinci Petrol krizinin patlamasıyla dış ticaret hadlerinin şiddetle 

aleyhe dönmesi; Alman markı ve İsviçre frankının dolara karşı hızla değer 

kazanması, 

 1978: “Petro-dolarları dolaşıma döndürme” politikasının yarattığı aşırı kısa 

vadeli borçlanmanın, bir dizi gelişmekte olan ülkeyi krize götürmesi (örneğin 

Meksika) ve uluslararası bankaların gelişmekte olan ülkelere kredileri 

kısarken, faizleri yükseltmeleri, 

 1979 – 80: Petrol fiyatlarının tekrar reel sıçramaya geçmesi, ABD’de para 

arzı kısılmasının dünya reel faiz hadlerini katlayarak arttırması, tarım 

fiyatlarının tekrar çökmesi, 

 1982: Büyük borçlu Latin Amerika ülkelerinin borç ödeyemez duruma 

düşmesiyle dünyada büyük borç krizinin patlaması, reel faiz hadlerinin tekrar 

yükselmesi, 

 1987: Kasım ayında New York borsasının çökmesi, izleyen yaygın banka 

iflaslarıyla ABD ekonomisinin uzun süreli (1987-91) durgunluğa girmesi, 

doların güçlü paralar karşısında değer kaybı. 

  

 1990’lı yıllara kadar ülkemizde oluşan önemli gelişmeler de aşağıda 

belirtilmiştir:
139

 

 1948 krizi: 1944 yılında II. Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde bütçe açık 

vermeye başlayınca savaş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

ekonominin dengelerini sarstı. Savaş ekonomisi savunma harcamalarını 

arttırmıştı. Yeni ekonomik politikalara ayak uydurmak ve ihracatı artırmak 

için devalüasyon yapılmıştı. Türkiye devalüasyonla da bu dönemde 
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tanışmıştı. 7 Eylül 1946’da Türk Lirasının değeri %115,4 oranında develüe 

edilmiştir. Bir dolar, 2,82 TL olmuştur.
140

 Bütçe fazla vermesine rağmen 

ihracatı artırmak için devalüasyona gidilmesi bile işe yaramamıştır.  

 1954 krizi: 1950-1954 yıllarında dış sermayeye açılma ve serbest piyasa 

ekonomisine geçiş dönemi başlamıştır. Buna bağlı olarak 1951 yılında bütçe 

açık vermeye başlamış ve bu durum 1963’e kadar 12 yıl boyunca devam 

etmiştir. 1956 yılında milli koruma kanununun yeniden yürürlüğe 

konulmasıyla, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmuş, fakat yine de enflasyon 

engellenememiştir. Dünya piyasasında hammadde fiyatları fırlamıştır. Kredili 

ithalat uygulamasına geçilmiştir. Ticari nitelikli dış borçlar ödenemez hale 

gelmiştir. Dış borç yükü ve kamu açıkları artmıştır. Türkiye’de plansız 

yatırımlar yapılması sebebiyle enflasyon kendini göstermeye başlamış, 

Türkiye ekonomisi krize girmiştir.
141

  

 1958 krizi: 1958’de Türkiye’nin 256 milyon dolar tutarında dış borcu 

bulunmaktaydı. Ağustos ayında Türkiye IMF ile bir istikrar programı 

uygulamayı kabul etmiş ve devalüasyona gidilmişti. 1958 yılında 55,3 milyon 

dolar olan bütçe açığı 1959’da 266,7 milyon dolara yükselmiştir. Dış ticaret 

açığı büyümüştür. Ekonomik istikrarı sağlamak için sıkı para ve maliye 

politikaları, ihracatı teşvik tedbirleri gibi bazı tedbirler alındıysa da enflasyon 

önlenememiştir.
142

  

 1974 Birinci Petrol krizi: Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında 1963 yılında 

imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle gümrük indirimleri olmuştur. 1973-1974 yılları arasında dört 

katına çıkan petrol fiyatları Türk ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Aynı yıl 

Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte batılı ülkelerin üstü örtülü ekonomik 

ambargosu başladı. Petrol fiyatlarındaki artış ithal edilen sanayi ürünlerinin 

fiyatlarını da arttırmıştır. Bütün dünya petrol tasarrufuna yönelirken Türkiye 

petrole sübvansiyon vererek tüketimi patlatmıştır. Turizm ve işçi gelirleri 

                                                 
140

 Sabah Gazetesi, “Türkiye’de Ekonomik Krizler”, (Çevrimiçi) 

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/ekonomi/turkiyede-ekonomik-krizler, 30.04.2011.    
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 Ankara Ticaret Odası, “Krizler Tarihi Raporu”, (Çevrimiçi) 

http://www.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=316, 30.04.2011.      
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düşmüş, işsizlik sorunu büyümüştür. Türkiye yeni bir darboğazın eşiğine 

gelmiştir.  

 1978 krizi: Dönemin hükümetleri düşük faizli kredileri hiç geri 

ödenmeyecekmiş gibi kullanmışlardır. Büyük bir kısmı ise amaçsız bir 

şekilde harcanmıştır. Bu borçlar tüketimi ve ithalatı etkilerken bir yandan da 

sabit yatırımları ve buna bağlı ithalatı etkilemiştir. 1970 yılında 1,8 milyar 

dolar olan borç, 1977 yılında 10 milyar dolara çıkmıştır. 1978 yılında kısa 

vadeli borçların toplam borç içindeki payı %52’ye ulaşmıştır. 1978’de kriz 

patlamıştır.
143

  

 1979 petrol krizi: Türkiye yoğun ekonomik kriz yaşarken ikinci bir kriz 

ortaya çıkmıştır. OPEC üyeleri petrol fiyatını 1979 ve 1980’de ikinci kez 

%150 oranında arttırmışlardır. 1973’ten sonra yaşanan bu ikinci şok ile 

birlikte uygulanan tutarsız maliye politikaları nedeniyle ödemeler dengesi 

ciddi anlamda olumsuzluk arz etmeye başlamıştır.
144

 Ülkemizde işsizlik oranı 

%20’lere enflasyon ise %63,9’a yükselmiştir. Ülkeyi 1974’de yaşanan petrol 

krizinden daha fazla 1979-1980 petrol krizi etkilemiştir. Pek çok temel 

tüketim maddesi karaborsaya düşmüştür. Hükümet, Süleyman Demirel’in 

başbakanlığı döneminde Müsteşar Turgut Özal’la birlikte enflasyonu kontrol 

altına almak, dış kaynak açığını kapatmak ve ekonomiyi yeniden işler hale 

getirmek için 24 Ocak kararlarını hazırlarken 12 Eylül müdahalesi 

yaşanmıştır. Daha sonra ekonomi yönetimine geçen Turgut Özal, 24 Ocak 

kararlarını uygulamaya başlamıştır. 24 Ocak kararlarıyla birlikte TL %48,6 

oranında devalüe edilmiştir.  

 1986 krizi: 24 Ocak kararlarının yürürlüğe konmasının ardından alınan 

tedbirler sonucunda 1978’de 2,3 milyar dolar olan ihracat 1983’te 5,7 milyar 

dolara çıktı. Aynı yıl dış ticaret açığı 3,6 milyar dolar, bütçe açığı ise 2,5 

milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bütçe açığının ulaştığı rakam, bir önceki 

yıla göre %150 artmıştı. Kamu harcamalarının artması sebebiyle ekonomik 

dengesizlik yaşanmış ve devalüasyon yapılmıştı. Seçimlerden sonra kamu 
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 Sabah Gazetesi, a.g.e. 
144

 Kibritçioğlu, a.g.e., s.3. 
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açıklarındaki artış ve mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonucu faizler 

yükselmiş, döviz rezervi azalmıştı.  

 1989 krizi: 1989 yılına gelindiğinde Türkiye dışa açık serbest piyasa 

ekonomilerinden biri olmuştu. 4 Şubat tarihinde bir dizi ekonomik kararlar 

alınmıştı. İstikrar politikaları uygulanırken ortalama 17,4 milyar dolar olan 

dış borç stoku, 1989 yılında 41,7, 1990 yılında ise 49 milyar dolara çıkmıştı. 

Kısa vadeli borçlar, toplam borçların %19’unu bulmuştu. Ticari bankaların 

döviz açığı büyüdü ve stagflasyon sürecine girilmişti. Dış ticaret açığı 1990 

yılında 9,3 milyar dolara ulaşmış, Türkiye yeniden krize girmişti.  

  

 Görüldüğü gibi ülkemizde 1990’lı yılların öncesinde yaşanan krizlerin hemen 

hemen tamamı yanlış ve tutarsız mali politikalar ile birleşen dünyadaki ve 

ülkemizdeki ekonomik ve sosyal sıkıntılar sebebiyle gerçekleşmiştir. Ülkemiz 

1950’lerden sonra dünyaya açılmaya başlamış fakat kendini olumsuz gelişmelere 

karşı koruyamamıştır.  

  

2.2.2. 1994 Krizi 

  

 1980’lere gelinceye kadar borçlanmadan uzak duran bir anlayışın yerine 

serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte borçlanma olmadan ekonomi 

sürdürülemez hale gelmiştir. 1980 sonrası alınan yüklü miktarlarda dış borçların 

faturası 1990’lara gelince ödenmeye başlanmıştır. Bu durumun en ağır faturası 1994 

krizinde kendini göstermiştir.  

  

 1994 krizine doğru giden yolda ülkemizin bu finansal istikrarsızlığına neden 

olan faktörleri listelediğimizde aşağıdaki unsurların ön plana çıktığını söylememiz 

mümkündür:
145

 

 Sosyal güvenlik kurumlarının açıkları bütçe üzerinde büyük yük 

oluşturuyordu. 

                                                 
145

 Hülya Ardıç, “1994 ve 2001 Ekonomik Krizlerinin TCMB Bilançosunda Yarattığı Hareketlerin 

İncelenmesi”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB, Ankara, 2004, s.149. 



74 

 

 Yüksek maliyetli borçlanmayı istemeyen hükümet uygun oranlı borç 

bulamayınca merkez bankası kaynaklarına yönelmiş bu da enflasyonu 

arttırmıştı.
146

 

 1993 yılında hem kamu açığının hem de yurt içi borç stoğunun çok yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 İç borçlanmanın maliyeti çok yüksektir. 

 Cari işlemler açığı 1990’lı yıllardaki en yüksek seviyesine erişmiştir. 

 Kısa vadeli sermaye hareketleri çok yüksek seviyelerdedir. 

 TL aşırı değerlenmiştir. 

 M2Y’nin TCMB döviz rezervlerine oranı çok yüksektir. 

 Ticari bankalarca genişletilen kredilerin GSYİH’na oranı gittikçe 

artmaktaydı. 

 Yabancılara olan borcun toplam borç içindeki payı gittikçe artmaktaydı. 

  

 Özellikle aşırı değerlenen TL dolayısı ile cari işlemler dengesi 1993 yılında 

%5 seviyesinde açık vermiştir. Dış ticaret, görünmeyen işlemler ve karşılıksız 

transferleri içeren cari işlemler, 1993 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük açığını 

vermiş ve açık bir önceki yılın eş dönemine göre yaklaşık 8,5 kat artarak 505 milyon 

dolardan 4,7 milyar dolara yükselmiştir. 1993 yılında özellikle dış ticaret açığının 

öngörülenin çok üstünde artması görünmeyen işlemlerde fazlalığa ve Türkiye’de 

karşılıksız transferlere karşın, cari işlemler açığının tehlikeli boyutta büyümesine 

neden olmuştur.
147

  

  

 Ekonomik paketin açıklandığı 5 Nisan 1994 öncesi ekonomideki genel 

manzaraya bakıldığında; reel ekonomik sistemin istikrarlı ve sağlam temellere 

oturtulamadığı, üretimde işletmelerin rekabet güçlerinin dünya standartlarına 

çıkarılamadığı, dış ticaret açıklarında olağanüstü artış ve buna bağlı olarak da 

istikrarlı büyümenin sağlanamadığı görülmektedir.  

                                                 
146

 Aydın, a.g.e., s. 35. 
147

 Hüseyin Altay, Fatih Çelebioğlu, “Şubat 2001 Ekonomik Krizi Sonrasında İthalat Fonksiyonunun 

Yapısal Değişiminin İncelenmesi”, (Çevrimiçi) http://sbe.dumlupinar.edu.tr/13/43-57.pdf, 
30.04.2011.  
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 Toplam iç tasarrufların en büyük kısmını kullanan kamu sektörünün 

tasarruflarındaki yetersizlik ve harcamalarındaki fazlalık o dönemki iktisat 

politikaları uygulayıcılarının yanlış öngörülerine eklenince kriz kaçınılmaz olmuştur. 

Oluşan mali disiplinsizliği, kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notlarını 

düşürmesi ve artan kamu kesimi borçlanma gereği takip etmiştir.
148

 Bu krizi ortaya 

çıkaran bir diğer sebep de 1992 yılından beri IMF’nin ülkemiz üzerinde oluşturmaya 

çalıştığı baskının 5 Nisan kararları ile sonuçlanmasıdır. Bu kararlar ile ülkemizde 

ciddi anlamda stagflasyon görülmeye başlanmıştır.
149

 

  

 Hükümet tarafından her ne kadar gönülsüz olsa da yukarıda anlatılan sürecin 

bir sonucu olarak açıklanmak zorunda kalan “Ekonomik Önlemler Uygulama Planı” 

adını taşıyan 5 Nisan Kararları ile temelde aşağıdaki istikrar tedbirleri 

belirlenmiştir:
150

 

 Enflasyonu hızla düşürmek, TL’ye istikrar kazandırmak, ihracat artışını 

hızlandırmak; sosyo-ekonomik kalkınmayı sosyal dengeleri de gözeten 

sürdürülebilir bir temele oturtmak,  

 Bir taraftan ekonominin hızla istikrara kavuşturulmasını diğer taraftan 

istikrarı sürekli kılacak yapısal reformları gerçekleştirmek, 

 Kamu açıklarını hızla aşağı çekmek, kamunun ekonomideki rolünün yeniden 

tanımlanması ve yeniden örgütlenmesini sağlamak; üretim yapan ve 

sübvansiyon dağıtan bir devlet yapısından, piyasa mekanizmasının tüm 

kurum ve kurallarıyla etkin bir şekilde işlediği ve sosyal dengeleri gözeten bir 

devlet yapısına geçmek.  

  

 Böylece öncelikle kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına ve kamu 

gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirler ile ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik 

düzenlemelere öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, KİT fiyat ayarlamaları yapılmış, 

                                                 
148

 Hüseyin Güçlü Çiçek, “Türkiye`de 1994-2004 Döneminde Dış Borçların Gelişimi ve 

Sürdürülebilirliği Sorunu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s.64.  
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 Üzeyir Aydın, “Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Yaşanan Ekonomik Krizlerin Analizi”, 

Yayınlanmamış Yükek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s.141. 
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 Mehmet Demiral, “Türkiye'de Sıcak Para Hareketleri ve Ekonomik Krizlere Etkisi (1990-2006 

Dönemi)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi SBE, 2008, s.124. 
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petrol ürünleri üzerinden alınan vergilerde düzenlemelere gidilmiş ve ekonomik 

denge için ek vergiler ihdas edilmiştir. Kamu giderlerinde, cari harcamalar başta 

olmak üzere yatırım harcamalarında da kısıntılar yapılmış, KİT transferleri 

sınırlandırılmış, kamu kesiminde yeni personel alımı durdurulmuş, geçici ve 

mevsimlik işçilerin istihdam sürelerine sınırlama getirilmiştir. Bu tedbirlere ilave 

olarak, mali piyasalarda istikrarı sağlayacak ve mali sisteme güveni tesis edecek 

kurumsal ve yasal düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir.
151

  

  

 TCMB Brüt döviz rezervlerine bakıldığında özellikle kriz dönemlerinde ciddi 

şekilde bir gerileme olduğu gözlenmektedir. 1994 yılında yaşanan krizde de Kasım 

1993 tarihinde 7 milyon doların hemen üzerinde olan döviz rezervleri sadece 4 ay 

içinde 3 milyon dolara kadar inmiştir.
152

 TCMB bu süreçte elindeki dövizin 

yarısından fazlasını kaybetmiştir. 

  

 

Şekil 9. TCMB’nin Döviz Rezervi Gelişimi (1994 Krizi)  

(Kaynak: TCMB, a.g.e.) 

  

 Yabancıların bu dönemde yoğun şekilde dövize dönüp ülkeyi terk ettiklerine 

şahit oluyoruz. Bu sebeple zaten sene başından beri artma eğiliminde olan döviz kuru 

                                                 
151

 DPT, Yedinci 5 Yıllık Kalkınma Planı (1996 - 2000), Ankara, DPT, 1995, s.5. 
152

 TCMB, “TCMB Brüt Döviz Rezervleri”, (Çevrimiçi) http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html , 30.04.2011.     
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özellikle 5 Nisan kararlarından sonra alınan devalüasyon kararı ile bir günde 22 bin 

TL den 39 bin TL’lere yükselmiştir. 

 

 

Şekil 10. Dolar Kurunun 1994 Yılı İçindeki Değer Değişimi  

(Kaynak: TCMB, a.g.e.) 

  

 1995 yılından itibaren 1,5 DM + 1 ABD Dolarından oluşan kur sepeti 

belirlenmiş ve kur sepetinin aylık enflasyon oranları kadar artırılması planlanmıştır. 

1995 yılı için sepetteki artış oranı %38,4 (hedeflenen enflasyon oranı) olarak 

öngörülmüş ve bu tarihten sonra kur sepetinin hedef değerleri piyasaya 

duyurulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde 5 Nisan kararları kısa vadeli 

hedeflerine ulaşmış, orta ve uzun vadeli hedefler gerçekleştirilememiştir. 5 Nisan 

Kararları ile alınan önlemlerin içinde bankacılık sektörünü doğrudan etkileyen karar, 

şüphesiz mevduata uygulanan sigorta tavanının kaldırılarak, mevduata “%100 garanti 

uygulaması” kararıdır.
153

 Bunun yanında TCMB’nin hazineye verdiği kredilerin 

sınırlandırıldığına da şahit olmaktayız. Böylece 1995 yılında %12, 1996 yılında %10, 

1997 yılında %6, diğer yıllarda da %3 olarak belirlenmiştir.
154

 

  

                                                 
153

 NTVMSNBC, “Mevduata Tam Garanti Sona Eriyor”,  (Çevrimiçi) 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/276126.asp, 21.05.2011.     
154

 Arıcan, Yücememiş, Işıl, a.g.e., s.58. 
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 Bankacılık sektörünün bu kriz ile birlikte ilerleyen yıllarda da oldukça 

olumsuz etkilendiğini söylemek doğru olacaktır. Bu dönemde; 1994 yılında, 

Marmarabank, Impexbank ve TYT Bank tasfiye sürecine girmiştir. 1997 yılında 

Türk Ticaret Bankası, 1998 yılında Bank Express, 1999 yılında Interbank, Esbank, 

Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Sümerbank, Bank Kapital ve Etibank’a el konularak, 

TMSF’ye devredilmiştir. Kıbrıs Kredi Bankası ile Park Yatırım Bankasının faaliyet 

izni iptal edilmiştir.
155

 Bu bankalar ve TMSF’ye devir tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

  

Tablo 12. TMSF’ye Devrolan Bankalar ve Tarihleri 

BANKA ADI DEVİR TARİHİ BANKA ADI DEVİR TARİHİ 

BANK EKSPRES 12.12.1998 

KIBRIS KREDİ 

BANKASI 27.09.2000 

BANK KAPİTAL 27.10.2000 

MARMARA 

BANKASI 20.04.1994 

BAYINDIRBANK 09.07.2001 PAMUKBANK 18.06.2002 

DEMİRBANK 06.12.2000 SİTEBANK 09.07.2001 

EGEBANK 21.12.1999 SÜMERBANK 21.12.1999 

EGS BANK 09.07.2001 TARİŞBANK 09.07.2001 

ESBANK 21.12.1999 TOPRAKBANK 30.11.2001 

ETİBANK 27.10.2000 

TÜRK TİCARET 

BANKASI 06.11.1997 

İKTİSAT BANKASI 15.03.2001 TYT BANK 11.04.1994 

İMAR BANKASI 03.07.2003 ULUSALBANK 28.02.2001 

İMPEXBANK 23.04.1994 YAŞARBANK 21.12.1999 

İNTERBANK 07.01.1999 YURTBANK 21.12.1999 

KENTBANK 09.07.2001 

Kaynak: TMSF, “Banka Verileri / TMSF’ye İntikal Eden Bankalar”, (Çevrimiçi) http 

://www.tmsf.org.tr/index.cfm?fuseaction=public.dsp_menu_content&menu_id=22, 21.05.2011. ) 

  

 1994 yılından sonra ise ülkemizde kalıcı reformlar yapılamamış ve birkaç 

yıllık büyümelerin ardından mutlaka bir küçülme yaşanmıştır. Bu zaman zarfında 

özellikle yurtdışında yaşanan gelişmeleri de görmezden gelmemek gerekmektedir. 

Bu gelişmelerden ilki Asya krizi ve sonrasında meydana gelen Rusya krizidir. 

 

  

                                                 
155

 “1994 Krizi ve Bankacılık Sektörüne Etkileri”, (Çevrimiçi) http://www.banka-

kredileri.org/index.php/tag/marmarabank/, 21.05.2011.      
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2.2.3. Asya Krizi 

  

 II. Dünya savaşı sonrası çift kutuplu bir siyasi dünya gözlemlenirken 

ülkelerin de bu kutuplardan birine yaklaşmaya başladığı ve onların ekonomik 

politikalarını uygulamaya çalıştıkları gözlenmektedir. Bu grup içinde, çarpıcı 

ataklarıyla inanılmaz büyüme oranları yakalayan ve “Asya Kaplanları” olarak 

nitelendirilen ülkeler ise Asya mucizesine imza atmışlardır. Japonya’nın liderliğinde 

Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hong-Kong başta olmak üzere Endonezya, 

Filipinler, Malezya geçtiğimiz kırk yılda dünyada meydana gelen en çarpıcı 

ekonomik kalkınma mucizesinin mimarlarıdır.
156

  

  

 Dünya Bankası Asya Kaplanlarının mucizesini aşağıdaki başlıklar ile 

özetlemektedir:
157

 

 Sağlam makroekonomik temeller, denk bütçe ve rekabetçi döviz kurunu 

hedefleyen istikrar kurumları 

 Siyasal istikrar 

 İhracata yönelme 

 Piyasalara güven 

 Seçici devlet müdahalelerini içeren sanayi politikaları 

 Beşeri sermayeye yatırım 

 Yüksek fiziki yatırım oranları, teknoloji edinimi 

  

 Bu ülkelerin çeşitli ekonomik göstergelere göre kaydettikleri gelişim 

aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

 

                                                 
156

 DTM, “Güneydoğu Asya Krizinin Türkiye Ve Dünya'da Etkileri”, (Çevrimiçi)  

http://www.foreigntrade.gov.tr/DUNYA/kriz/blm1.htm, 21.05.2011.        
157

 İsmail Şiriner, Political Economy, Crisis and Development, Londra, Ijopec, 2011, s.81 
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Tablo 13. Asya Kaplanları’nın Çeşitli Ekonomik Göstergeleri 

Cari Açık / GSYİH 

Ülke 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Çin 3.1 3.2 1.3 -1.9 1.4 0.2 0.8 3.9 3.1 

Endonezya -2.5 -3.1 -2.0 -1.3 -1.5 -3.0 -2.9 -1.6 3.8 

Japonya 1.4 2.0 3.0 3.0 2.7 2.1 1.4 2.3 3.1 

Güney Kore -0.5 -2.4 -0.7 0.8 -0.8 -1.5 -4.0 -1.5 11.9 

Malezya -2.1 -8.5 -3.7 -4.5 -7.4 -9.6 -4.4 -5.8 13.0 

Tayvan 6.6 6.7 3.9 3.0 2.6 2.0 3.8 2.4 1.2 

Tayland -8.3 -7.5 -5.5 -5.0 -5.4 -7.9 -7.9 -2.1 12.8 

GSYİH Yıllık Büyümesi 

Ülke 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Çin 3.8 9.2 14.2 14.0 13.1 10.9 10.0 9.3 7.8 

Endonezya 7.2 7.0 6.5 6.8 7.5 8.2 7.8 4.7 -13.1 

Japonya 5.6 3.3 0.8 0.2 0.9 1.9 2.6 1.6 -2.0 

Güney Kore 9.3 9.7 5.8 6.3 8.8 8.9 7.2 5.8 -5.7 

Malezya 9.0 9.5 8.9 9.9 9.2 9.8 10.0 7.3 -7.4 

Tayvan 6.9 7.9 7.6 6.7 7.6 6.4 5.5 5.5 3.5 

Tayland 11.6 8.1 8.1 8.3 9.0 9.2 5.9 -1.4 -10.5 

Enflasyon-TÜFE 

Ülke 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Çin 3.1 3.4 6.4 14.7 24.1 17.1 8.3 2.8 -0.8 

Endonezya 7.8 9.4 7.5 9.7 8.5 9.4 7.0 6.2 58.0 

Japonya 3.1 3.4 1.6 1.3 0.6 -0.1 0.1 1.9 0.6 

Güney Kore 8.6 9.3 6.2 4.8 6.3 4.5 4.9 4.4 7.5 

Malezya 3.0 4.3 4.8 3.5 3.7 3.5 3.5 2.7 5.3 

Tayvan 4.1 3.6 4.5 2.9 4.1 3.7 3.1 0.9 1.7 

Tayland -9.4 5.7 4.1 3.3 5.0 5.8 5.8 5.6 8.0 

İşsizlik Oranı 

Ülke 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Çin 2.5 2.3 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 

Endonezya 2.4 2.6 2.8 2.8 4.4 7.2 4.9 4.7 5.5 

Japonya 2.1 2.1 2.2 2.5 2.9 3.2 3.4 3.4 4.1 

Güney Kore 2.5 2.5 2.5 2.9 2.5 2.1 2.1 2.6 7.0 

Malezya 5.1 4.3 3.7 3.0 2.9 3.1 2.5 2.4 3.2 

Tayvan 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.6 2.7 2.7 

Tayland 3.8 2.1 2.8 2.6 2.6 1.7 1.5 1.5 4.4 

(Kaynak: IMF, “World Economic Outlook 2011”, (Çevrimiçi) http 

://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx, 21.05.2011)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
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Yukarıdaki tabloya göre bu ülkelerdeki en çok göze çarpan gelişme yüksek 

büyüme hızlarıydı. 1990’dan sonra kesintisiz olarak %7 - %11 bandında yıllık 

büyüme gösteren bu ülkelerde işsizlik de oldukça olumlu seviyelerdeydi. Birkaç ülke 

hariç enflasyon oranlarının da kabul edilebilir seviyelerde gerçekleştiği bu ülkelerde 

göze çarpan en önemli sıkıntılardan biri cari açık problemiydi. Bunun sebebi olarak 

da dışa bağımlı enerji temini gösterilmekteydi.  

 

Geniş perspektiften bakıldığında bu tablo oldukça olumlu bir gelişimi 

göstermekteydi. Bu da yatırımların bu ülkelere akmaya başladığını gösteriyordu. Söz 

konusu yatırımlar ile cari açık finanse edilebiliyor ve sürdürülebilirliği 

sağlanabiliyordu. Sabit kur rejimi uygulayan bu ülkelerde görülen yüksek cari açıklar 

ancak bu şekilde finanse edilebilirdi. Bu yatırımların en önemli sebebi bu ülkelerdeki 

faizlerin yüksek oluşu idi. Asya’da yurtiçi faizlerin yurtdışından yüksek olması ya da 

başka bir anlatımla; yerli para ile borçlanma maliyetinin daha yüksek olması, özel 

kesime yabancı para ile daha elverişli borçlanma imkanı tanıdı. Bu durum özel 

sektörün yurtdışından borçlanma girişimleri arttı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 

kurulan Uluslararası Bankacılığı Kolaylaştırma Merkezi, üç yıl içinde 50 milyar 

dolara ulaşan dış borcu ülkesine aktardı. Böylece, 1989’da 21 milyar dolar olan ülke 

dış borcu 1996 sonunda 89 milyar dolara yükselmişti.
158

 

  

 Bu zaman zarfında Japon şirketleri hızla büyüyor, bankalarda biriken paralar 

iyi değerlendiriliyordu. İç piyasanın ve dış pazarların doygunluğa ulaşması 

bankalarda biriken fonların nasıl değerlendirileceği sorusunu beraberinde getirmişti. 

Paralar önce hisse senedi ve gayrimenkul piyasasına aktarılmış, borsa ve emlakta 

fiyatlar şiştikçe getiri de düşmüştü. Bu arada Japon bankaları diğer Asya ülkelerini 

de keşfetmiş ve bunlara yeterli değerlendirme yapılmadan krediler vermişlerdi.
159

 

  

 Bu krediler gayrimenkul ve borsada balonları şişirmişti, daha sonra da özel 

sektörde oluşan sıkıntılar, bankacılık sektörünün takipteki kredilerinin artması ve bu 

                                                 
158

 Gülsüm Akalın, Ayhan Uçak, “Ekonomik Krizlerde Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Rolü ve 

IMF’nin Kriz Yönetimi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 

C.XXVIII, No:7, s.259. 
159

 Vedat Akman, Modern Dünyadaki En Büyük Ekonomik Kriz, İstanbul, Rota, 1998, s. 21.  

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&keyword=%D6NER%DD%3A%20Marmara%20%DCniversitesi%20Sosyal%20Bilimler%20Enstit%FCs%FC%20Dergisi&s_f=4
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ülkelerin döviz kurlarına yönelik spekülatif söylemler krizin habercisi gibiydi. Tüm 

bu gelişmelerin akabinde 1997 yılının Temmuz ayında Tayland Bahtı’nın 

dalgalanmaya bırakılıp %67 devalüe edilmesi
160

 ile Tayland’da ortaya çıkan ve kısa 

sürede diğer Asya ülkelerine de sıçrayan Asya Krizi meydana gelmiştir.  

  

 Asya krizi ekonomik ilişkileri çok ciddi şekilde yüksek olan Asya ülkelerine 

hemen sıçramıştı. Bu ülkelerin hemen hepsinde finansal sıkıntılar toplumsal 

problemlere yol açmıştı. Bölge ülkelerinde yaşanan bu problemler bir sene sonra 

Rusya’ya sıçramıştı.  

  

 Kısaca Rusya krizine de göz attığımızda karşımıza büyük bir ülkenin 

özellikle yapısal problemlerinden ve düşen hammadde fiyatlarından dolayı yaşadığı 

finansal sıkıntıları görmekteyiz. Konuyu daha iyi anlayabilmek açısından Rusya’nın 

SSCB’nin dağılmasından sonraki durumuna bakmak yerinde olacaktır.  

  

 1991 yılında yaşanan olaylar Rusya’da piyasa ekonomisine geçişin ani ve 

hızlı olmasına yol açmıştır. 2 Ocak 1992’de fiyatlar serbest bırakılmış takip eden 

aylarda hızlı ve yoğun bir özelleştirme programı başlatılmıştır. Özelleştirme 

sürecinin ilk aşamasında (1992-1995 yıllarında) tarım, hizmet ve sanayi 

sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler özel girişimcilere verilirken, ikinci 

aşamada (1996 yılında) devlet kontrolündeki bazı büyük ve karlı işletmelerin 

yönetimi, bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla, alınan krediler karşılığı bankalara 

satılmıştır. 1997 yılında başlayan üçüncü aşamada ise devlet kontrolündeki işletmeler 

belirli ön hazırlık aşamalarından sonra tek tek satışa çıkarılmaya başlanmıştır. 1997 

yılı sonu itibariyle Rusya’daki toplam işletmelerin yaklaşık %80’inin özel sektöre ait 

olduğu tahmin edilmektedir.
161

 Rusya krizinin nedenlerine değindiğimizde temelde 

aşağıdaki faktörleri görebilmekteyiz:
162

 

 Kronik bütçe açıkları 
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 Sıkı para politikaları sonucu aşırı değerlenen Ruble 

 Yeterince gelişmemiş bankacılık sektörü 

 Kayıt dışılık 

 Siyasi problemler 

  

 Bu olumsuzluklarla beraber zaten kriz ortamında olan Rus ekonomisi 17 

Ağustos 1998’de moratoryum ilan ederek 45 milyar ABD dolarına yakın bir borç 

ertelemesi yapmak durumunda kalmış ve rubleyi %15 oranında devalüe etmiştir. Bu 

gelişmelerle başlayan Rusya krizi, dünya ekonomisini ve borsaları olumsuz yönde 

etkilemiştir. Rusya dış borçları için 90 günlük moratoryum ilan etmiş ve kısa vadeli 

borçlanma kağıtlarının paraya çevrilmesini ertelemiştir.
163

 

  

 1998’de Asya-Rusya krizi, Türkiye’yi ve dolayısı ile bankacılık sektörünü 

ciddi şekilde etkilemiştir. Ülkemizin o tarihte uygulamakta olduğu istikrar 

programları enflasyonu düşürmek için harcamaları kıstığı bir döneme isabet etmişti. 

O tarihlerde yaşanan sıcak para çıkışı, krizi ateşleyen kıvılcım olmuştur. Yüksek faiz 

ve iç borçlanma maliyetleri arttırmıştır. Bu yetmezmiş gibi bir de 1990’ların 

sonlarında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, bankaların içlerinin boşaltılması ve kısa 

yoldan büyük paralar kazanmaya çalışan banka patronlarının fazlalaşması ülkemizde 

bankacılık sektörünün ciddi şekilde yıpranmasına ve birçok bankanın evvelce de 

belirtildiği gibi TMSF’ye devrolmasına sebep olmuştur.  

  

 Ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi için bazı önlemler alınmıştır. 

Bu önlemler:
164

 

 Bankalararası mevduatta stopaj oranının %6’dan sıfıra indirilmesi,  

 Kamu kağıtlarının alım satımındaki banka ve sigorta muamele vergisinin 

%5’ten %1’e indirilmesi,  

 Takasbank’ta gerçekleştirilen işlemlerde, banka ve sigorta muamele 

vergisinin oranının %5’ten %1’e indirilmesi  

                                                 
163
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 Vadeli döviz alım-satım (forward) işlemlerine getirilen sınırlamaların 

kaldırılmasıdır. 

  

 Bankacılık faaliyetlerinin bu olumsuz ortamda bir nebze korunabilmesi için 

23 Haziran 1999 tarihinde BDDK kurulmuştur. Fakat hemen arkasından 17 Ağustos 

depreminin yaşanması ülke ekonomisini çok ciddi sarsmıştı ve 21 Aralık 1999 günü 

yeni bir ekonomik program ortaya konmak zorunda kalındı. Faizi yüksek, vadesi kısa 

borç birikimi 1999 sonunda Hazine’yi iç borçları ödeyemeyeceği bir noktaya 

götürdü. Aralık 1999’da hükümet IMF ile stand-by anlaşması imzalamak zorunda 

kalmıştı.
165

   

  

 Görüldüğü gibi ülkemiz 1990’dan sonra hep sıkıntılı bir sürecin içinde kalmış 

ve bir türlü istenen gelişmeyi sergileyememiştir. 1994, 1997 ve 1998 yıllarında 

yaşanan bu krizlerin etkisinin azalacağı beklentileri 1999 yılında yaşanan deprem ve 

2000 yılında yaşanan kasım bunalımı ile boşa çıkmıştır. Bunların hemen ardından da 

2001 yılında ülkemiz tarihinin en büyük krizi yaşanmıştır. 

  

2.2.4. 2001 Krizi  

  

 22 Aralık 1999 tarihinde IMF İcra direktörleri Kurulu’nca onaylanarak 

yürürlüğe giren Stand-By Anlaşması kapsamında kamuoyuna duyurulan Enflasyonu 

Düşürme Programı, 2002 yılı sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi 

amaçlamaktaydı. Özellikle 1998 yılı son çeyreğinde başlayan ve 1999 yılında devam 

eden yüksek reel faizlerin etkisiyle hızla bozulan kamu maliyesinin sağlıklı bir 

yapıya kavuşmasını hedeflemekteydi.  

  

 Programın temel amacı olan enflasyonu düşürme hedefi ise 2000 yılında 

%25, 2001 yılı sonunda %12, 2002 yılında ise tek haneli rakamlara düşmesi şeklinde 
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belirlenmiştir. ÜFE oranının ise bu dönemler itibariyle sırasıyla %20, %10 ve %5 

olması öngörülmüştür.
166

  

  

 Yukarıda belirtilen program hazırlanmadan önce de ülkemizde ekonomik 

gidişatın olumlu olmamasından dolayı bir dizi önlem alınmaya başlanmıştı. Örneğin, 

SSK kanunu değiştirilerek emekli olma yaşı sisteme yeni girecekler için yükseltildi, 

sisteme giriş payı arttırıldı, bankacılık kanunu değiştirildi, bankacılık sektörünün 

denetimi siyasetten bağımsızlaştırıldı, sektörün yapısını güçlendirmek için 

sistemdeki mali yapısı zayıf bankalar devlet kontrolüne alındı, mali durumu bozulan 

bankalara devlet tarafından el konulması kolaylaştırıldı ve banka gözetim ve 

denetiminden sorumlu bağımsız bir kurum oluşturuldu.  

 

Bu şekilde enflasyonda hedeflenen düşüşün bankacılık sektörü üzerindeki 

olumsuz etkilerinin sistemdeki sağlıksız bankalar yoluyla daha da artmasının önüne 

geçilmeye çalışılmıştı. Merkez bankası 2000 yılı başından sonuna kadar 

uygulayacağı kurları günlük olarak açıklamıştı. Bu kurlardan merkez bankası döviz 

alım satımı yapacaktı. Para politikası pasifleştirilmişti. Merkez Bankası ancak döviz 

girişi olursa TL yaratabilecekti. Depremin neden olduğu harcamalar öne sürülerek bir 

dizi dolaylı vergi konulmuştu. Kurumlar vergisinde peşin vergi uygulaması üçer 

aylık dönemlere indirilmişti. Vergi oranları arttırılmıştı.
167

 

  

 Programın adı ve hedefleri özellikle enflasyonu düşürme üzerine olunca 

alınan tedbirlerde de bu hedefe yönelik bazı düzenlemeler görülmektedir. Özellikle 

2000-2002 döneminde uygulanacak olan döviz kuru politikası tamamen bu hedefe 

yönelik olarak tesis edilmiştir. Bu dönemde uygulanacak politika iki ana döneme 

ayrılmaktadır. İlk 18 aylık dönemde merkez bankası tarafından uygulanan kur 

politikası enflasyon hedefine yönelik günlük kur ayarlaması esasına dayanmıştır. 1 

ABD Doları + 0,77 EURO olarak takip edilen kur sepeti artış oranı günlük bazda bir 

yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde açıklanmış ve tüm işlemler önceden belirlenmiş 
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değerler üzerinden yapılmıştır. Bu kapsamda, kur sepeti günlük artış oranları yıllık 

%20 oranında hedeflenen ÜFE artış oranına göre ayarlanmış ve günlük değerleri ilan 

edilmiştir.
168

 2000 yılının ilk yarısında program olumlu makro ekonomik sonuçlar 

ortaya koymuştur. Enflasyon 1980’lerden bu yana ilk defa ciddi düşüşler 

göstermiştir. Ödemeler dengesi de artan cari açığın sermaye girişleri ile finanse 

edilmesi sonrasında sorunsuz şekilde devam etmiştir.
169

  

  

 Döviz kuru politikasının ikinci alt dönemi olan Temmuz 2001–Aralık 2002 

tarihleri arasında bu uygulamanın sona ereceği ve kademeli olarak genişleyen bant 

sistemine geçileceği önceden taahhüt edilmiştir. Bu uygulamada sepet kuru artış hızı 

belirlenen bant değeri içinde hareket etmesi sağlanacak, kurun bant değeri içindeki 

hareketlerine müdahale edilmeyecektir. Bant genişliğinin Temmuz 2001’den 31 

Aralık 2001’e kadar kademeli olarak %7,5’e, 30 Haziran 2002’ye kadar %15’e ve 

Aralık 2002’ye kadar %22,5’e çıkarılması düşünülmüştür.
170

 Fakat işler yolunda 

gitmeyecek ve ilk 18 aylık dönem daha bitmeden 14 ay sonra serbest kur rejimine 

geçilecekti. 

  

 2000 yılının başlarına döndüğümüzde ekonomi tamamen farklı görüntü 

vermekteydi. DSP-ANAP-MHP koalisyonunun Aralık 1999’da yaptığı IMF 

anlaşmasıyla 4 milyar dolar dış borç garanti edilmiş, dolar kuru sabitlenmiş, bu 

sayede enflasyonda düşüş sağlanmıştı. Hazine, o güne kadar görülmedik düşük faizle 

borçlanmaktaydı. Her ihalede faiz düşüyor, Hazine bonolarının en büyük müşterisi 

olan Demirbank, ciddi kar etmekteydi. Daha sonra hazine ihalelerine olan ilgi azaldı 

ve dolayısı ile faizler yükselme eğilimine girdi. Bu dönemde faizlerin yükselmesini 

engellemek için Demirbank yine tek alıcı olarak piyasayı domine etmeye çalışsa da 

mevcut likidite düzeyi buna izin vermedi ve faizler kasım ayından önce önemli 

şekilde artmıştır. Bunda elbette yapılan spekülasyonların da etkisi büyüktür.
171
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 Öncelikle programın başarısız olacağı düşüncesi ve bankaların yılsonunda 

döviz pozisyonlarını kapatmaya gitmeleri ile ciddi bir döviz likiditesi sıkıntısı 

oluşmaya başlamış ve döviz kuru belli bir band içinde sabitlendiğinden döviz fiyatı 

arttırılmadan piyasada TL için çok büyük faiz talep edilmiş ve böylece likidite 

sağlanmaya çalışılmıştır. Para kurulu rejimine benzer bir rejim uygulayan ülkemizde 

merkez bankasının herhangi bir sterilizasyon yapmaması krizin boyutlarını 

büyütmüştür. Bu zaman zarfında repo ihalelerindeki faiz değişimi (ortalama bileşik 

faiz) aşağıda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi Kasım sonu ve Aralık başı %1.000 

lerin üzerine çıkan faiz oranları Aralık başında %20.000’lere dayanmıştır. 

  

 

Şekil 11. 2000 Krizi’nde Faiz Oranlarının Değişimi  

(Kaynak: TCMB, a.g.e.) 

  

 Bu dönemde kurun savunulması pahasına faizlerin yükselmesine göz 

yumulmuş ve program taviz verilmeden devam ettirilmeye çalışılmıştır. Fakat bunun 

faturası 2001 yılının başında çok daha ağır şekilde çıkmıştır. 

  

 Kasım uyarı krizi, Enflasyonu Düşürme Programı’nın ilk bunalım 

deneyimidir. On aylık başarılı uygulamalar sonucunda, mali piyasaların hiç 

öngörülmeyen bir anda karşılaştığı bir para krizine sürüklenmesi ve faiz hedeflerinin 

bir anda anlamını yitirmiş olması, programın geleceği konusunda da haklı kuşkular 
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uyandırmıştır. Kasım sonunda ortaya çıkan kriz, açıklamalardan da anlaşılabileceği 

gibi temelinde bankacılık kesiminde likidite sorununun bir parçasıdır. Bankacılık 

kesiminde yeterli döviz fazlasının olmaması, yurt dışına sermaye çıkışlarının biraz 

hareketlendiği bir ortamda, piyasalarda güvensizliğin yaygınlaşarak, doğrudan bir 

panik havasına dönüşmesine sebep olmuştur. Kasım 2000’de yaşanan likidite 

krizinin nedeni, sadece piyasaların nakit talebine cevap vermeyişi değil, aynı 

zamanda likidite talebindeki olağanüstü artışlardır. 6 Aralık 2000 tarihinde 

hükümetin ek önlemler açıklaması ve IMF’ten Standby anlaşması kapsamında 

alınacak tutar da dahil olmak üzere toplam 10 milyar doların üzerinde kaynak temin 

etmesiyle
172

 mali piyasalardaki tedirginlik kısmen giderilmiş, kısa vadeli günlük 

çözümler üretilmiş ve krizin derinleşmesi bu sayede önlenmiştir.
173

  

  

 Programın üzerindeki kuşkuların artması ve ülkemizde koalisyon ortakları 

arasında ve cumhurbaşkanı ile yaşanan sıkıntılar sebebiyle 2001 yılının hemen 

başında başka bir kriz daha meydana gelmiştir. Ekonomide bekleyişlerin 

olumsuzlaştığı bir ortamda, hazinenin yüklü bir iç borç itfası öncesi 19 Şubat 

2001’de beklenmedik siyasal gerginlikler yaşanmıştır. Başbakan’ın devlet 

yönetiminde kriz var açıklamalarıyla mali piyasalarda panikle başlayan süreç, yerli 

parayı savunmak için gecelik faizlerin astronomik oranlara yükselmesine rağmen, 

yerleşiklerin yoğun döviz talebi nedeniyle merkez bankasının 20-21 Şubat’ta 5 

milyar dolarlık döviz satışıyla sonuçlanmıştır.
174

 

  

 Bu süreçte başta Demirbank olmak üzere birçok banka iflasın eşiğine gelmiş 

ve bunların bir kısmı TMSF’ye devredilmiştir. Ceylan Grubu’nun Bank Kapital’ine 

ve Dinç Bilgin’in Etibank’ına da 27 Ekim 2000’de el konulmuştur.
175

 2001 yılına 

gelindiğinde ise 10 Şubat tarihinde İhlas Finans’ın faaliyet izni kaldırılmış; 28 

                                                 
172

 Arıcan, a.g.e., s.136. 
173

 Oğuz Yıldırım, “Kura Dayalı İstikrar Politikası Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı ve 

Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları”, (Çevrimiçi) 

http://www.hazine.gov.tr/arastirma_inceleme/ar_inc_34.pdf, 28.06.2011.    
174

 Merih Celasun, “2001 Krizi, Öncesi ve Sonrası”, (Çevrimiçi) 

http://www.econ.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/i053.pdf, 28.06.2011.      
175

 Sabah Gazetesi, “2001 Krizinin Saklı Tarihi”, (Çevrimiçi) 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/02/22/2001_krizinin_gizli_tarihi, 28.06.2011.      
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Şubat’ta Ulusal Bank’a, 15 Mart’ta ise İktisat Bankası’na el konulmuştur. 15 

Mayıs’ta Emlak Bank’ın Ziraat Bankası’na devredileceği açıklanmış, Eylül ayı 

itibariyle merkez bankası verilerine göre, krizde Türkiye’den çıkan sermaye miktarı 

10.4 milyar doları bulmuştur. 7 Aralık’ta İktisat Bankası’nın kapatılması kararına 

varılmış; 13 Aralık’ta BDDK, Demirbank’ın HSCB ile Osmanlı Bankası’nın da 

Garanti Bankası ile birleşmesini onaylamıştır.
176

  

  

 Özetle Türk bankacılık sektöründe 2000 yılı sonu itibariyle 61’i mevduat 

bankası ve 18’i kalkınma ve yatırım bankası olmak üzere toplam 79 banka mevcut 

iken, 2001 yılı Eylül ayında mevduat bankalarının sayısı 51’e, kalkınma ve yatırım 

bankalarının sayısı da 16’ya gerilemiştir. Sistemdeki toplam banka sayısı, 2001 yılı 

Eylül ayında 67’ye düşmüştür.
177

 Bunların akabinde 15 Mayıs 2001 tarihinde yeni 

bir niyet mektubu gündeme gelmiş ve IMF’in görüşü doğrultusunda yeni bir ulusal 

program oluşturulmuştur.
178

 

  

2.2.5. 2008 Yılı Küresel Krizi 

  

 Bu aşamaya kadar ülkemizi etkileyen iç ve dış finansal olumsuzluklara 

değinilmesine çalışılmıştır. Son 30 yıla baktığımızda ülkemiz kendi coğrafyasında 

veya diğer ülkelerde yaşanan krizlerden oldukça olumsuz etkilenmiş olup bir türlü 

kalkınma hamlesini istediği oranda başaramamıştır. Ülkemiz genç nüfusu ve doğal 

kaynakları ile bunu evvelce başarmış ülkelerden çok daha fazla avantajı olmasına 

rağmen maalesef bu gelişmeyi sergileyememiştir.  

  

 Yukarıda ve evvelki bölümlerde de belirtildiği gibi ülkemiz son 30 yılda 

birçok iç ve dış finansal krizin etkisinde kalmıştır. 1980 sonrası finansal anlamda 

serbestleşen ülkemizde finansal krizlere açık bir ortamın varlığı kabul edilmelidir. 

Özellikle ülkemiz dışında 1990’lardan sonra ortaya çıkan ERM krizi, Rusya krizi, 

Asya krizi ve son olarak da 2007’de ilk etkileri görünen fakat 2008 yılında patlayan 

                                                 
176

 Milliyet Gazetesi, “Ekonomi’de 2001 Yılı”, (Çevrimiçi) 

http://www.milliyet.com.tr/content/dosya/almanak2001/ekonomi2001.html, 28.06.2011.   
177

 TCMB, Para Politikası Raporu, Ankara, TCMB, 2001, s.34. 
178

 Arıcan, a.g.e., s.137. 
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küresel kriz ülkemiz ekonomisini hep olumsuz etkilemiştir. Hatta çoğunlukla bu 

ülkelerden bile daha sert tepkilerin gözlemlenmesi de olası olmuştur.  

  

 Çalışmamızın asıl konusu olan küresel kriz bu anlamda üzerinde detaylıca 

durulması gereken bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Bu sebeple bu bölümde 

krizin nedenleri, gelişimi, kriz sonrası ortaya çıkan durum ve ülkemize olan etkileri 

konusunda değerlendirmeler yapılacaktır. 

  

2.2.5.1. Krizin Nedenleri 

  

 2008 yılında yaşanan krizin nedenlerine geçmeden bunun bir küresel kriz 

olduğundan ve evvelki krizlerden bu anlamda farklılaştığından bahsetmek yerinde 

olacaktır. Bu krizden önce yaşanan bir diğer küresel kriz de 1929 krizidir. Bunun bir 

küresel kriz olduğu gerçeği de dünyadaki hemen her ekonominin bu krizden önemli 

ölçüde etkilenmesi ile ispatlanabilmektedir.
179

 Küresel kriz konusunda yapılmış olan 

çalışmalar ve dünyadaki güncel gelişmeler incelendiğinde krizin en temelde ABD 

kaynaklı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. ABD kaynaklı olmayan krizlerin 

çaplarının genellikle dar olması ve etkilerinin daha kısa sürede ortaya çıkıp yine daha 

kısa sürede toparlanmaları bu krizlerin tamamını ABD’de ortaya çıkan krizlerden 

ayırmaktadır. Son verilere göre, ABD GSYİH’nın dünya GSYİH’nın %20’sinden 

fazla olması, parasının tüm dünyada kullanılan paralara göre önemli bir oranda 

kullanılıyor olması, hatta birçok ülkenin ABD para birimi olan doları kullanıyor 

olması ve dünyanın finans merkezi olarak kabul edilmesi gibi birçok neden krizlerin 

ABD kaynaklı olması durumunda küresel anlam kazanmasına yol açmaktadır.  

  

 Yukarıda belirtilen bilgilere teker teker göz attığımızda öncelikle GSYİH 

payından başlayabiliriz. Aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi ABD’nin Dünya 

GSYİH’ndaki payı oldukça yüksektir. Yaklaşık 63 trilyon dolarlık GSYİH’nın 

%23’ü olan 14,6 trilyon dolar ABD tarafından oluşturulmaktadır. ABD bu 

                                                 
179

 Mehmet Özcan, Fatma Y. Elmas, Mustafa Kutlay, Ceren Mutuş, Bundan Sonrası, Senaryo 

Analizleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Ankara, USAK, 2009, s.231.  
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yoğunluğu ile neredeyse Avrupa Birliği’nin toplamda oluşturduğu hacmi tek başına 

oluşturmaktadır. 

  

Tablo 14. Dünya Çapında 2010 Yılı GSYİH’lar (Milyar-USD) 

Ülkeler GSYİH Payı 

Dünya Toplamı 62,909.27 100% 

Gelişmiş Ülkeler 41,531.03 66% 

G7 Ülkeleri 31,891.46 51% 

Gelişmekte olan ülkeler 21,378.25 34% 

Avrupa Birliği 16,282.23 26% 

ABD 14,657.00 23% 

Gelişmekte olan Asya ülkeleri 9,426.13 15% 

Latin Amerika ve karayip ülkeleri 4,832.27 8% 

MENA ülkeleri 2,355.52 4% 

Yeni sanayileşmiş ülkeler 1,885.37 3% 

Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri 1,755.72 3% 

ASEAN-5 1,555.84 2% 
(Kaynak: IMF, “World Economic Outlook”, (Çevrimiçi) http 

://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/download.aspx, 28.06.2011 )  

  

 Diğer önemli bir konu da ABD para birimi olan doların dünyadaki işlem 

yoğunluğudur. Aşağıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi ABD doları tüm dünyada 

yapılan işlemlerin en önemli kısmını oluşturmaktadır. %200 üzerinden (her bir para 

birimi hem alış hem de satış olmak üzere bir işlemde 2 defa bulunabildiğinden %200 

kabul edilmiştir) yapılan bu değerlendirmeye göre ABD dolarının 2001’deki payı 

2010’da oldukça azalsa da yine de yapılan işlemlerin hemen hemen yarısında bu para 

birimini görmek mümkün olmuştur
180

. Bu dönemde ülkemiz para birimi olan TL de 

son dönemde küresel döviz işlemlerinde ciddi şekilde pay sahibi olmaktan uzak olsa 

da payını arttırdığı görülmektedir. 

  

 

 

 

                                                 
180

 BIS, Report on Global Foreign Exchange Market Activity in 2010, İsviçre, BIS, 2010, s.11  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/download.aspx
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Tablo 15. Dünya’daki Para Birimlerinin İşlem Hacimleri (%)  

  1998 2001 2004 2007 2010 

ABD Doları 86,8 89,9 88 85,6 84,9 

Euro - 37,9 37,4 37 39,1 

Japon Yeni 21,7 23,5 20,8 17,2 19 

Sterlin 11 13 16,5 14,9 12,9 

Avusturalya doları 3 4,3 6 6,6 7,6 

İsviçre frangı 7,1 6 6 6,8 6,4 

Kanada doları 3,5 4,5 4,2 4,3 5,3 

Hong Kong doları 1 2,2 1,8 2,7 2,4 

İsveç kronu 0,3 2,5 2,2 2,7 2,2 

Yeni Zelanda doları 0,2 0,6 1,1 1,9 1,6 

Kore wonu 0,2 0,8 1,1 1,2 1,5 

Singapur Doları 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 

Norveç kronu 0,2 1,5 1,4 2,1 1,3 

Meksika pezosu 0,5 0,8 1,1 1,3 1,3 

Hindistan rupisi 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 

Rus rublesi 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 

Çin Yuanı 0 0 0,1 0,5 0,9 

Polonya Zlotisi 0,1 0,5 0,4 0,8 0,8 

Türk Lirası 0 0 0,1 0,2 0,7 
(Kaynak: BIS, a.g.e., s.12) 

  

 ABD dolarının diğer para birimleriyle olan işlemlerine de bakıldığında son 

dönemde Euro ve Yen ile olan işlemlerin azaldığı bunun yerine çoğunlukla diğer 

para birimleri ile olan işlemlerin fazlalaştığı gözlemlenmektedir. Bunun en temel 

sebeplerinden biri doların bir dünya parası oluşu ve en kötü zamanlarda insanların 

sığındıkları bir finansal araç olmasıdır. Ayrıca bunda dolar likiditesinin dünyada 

artmış olmasının ve bu para birimi ile yatırım yapan uluslararası yatırımcıların diğer 

ülkelere girerken kabul ettikleri bir para birimi olmasının da etkisi büyüktür. 
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Tablo 16. Para Birimlerinin Aralarındaki İşlem Hacimleri (Trilyon Dolar - %)  

  2001 2004 2007 2010 

  
İşlem  
Hacmi % 

İşlem 
Hacmi % 

İşlem  
Hacmi % 

İşlem  
Hacmi % 

Dolar - Euro 372 30 541 28 892 27 1,101 28 

Dolar - Yen 250 20 328 17 438 13 568 14 

Dolar - Sterlin 129 10 259 13 384 12 360 9 

Dolar - Avusturalya Doları 51 4 107 6 185 6 249 6 

Dolar - İsv. Frangı 59 5 83 4 151 5 168 4 

Dolar - Kanada doları 54 4 77 4 126 4 182 5 

Dolar - diğer 199 16 307 16 669 20 750 19 

Euro - Yen 36 3 61 3 86 3 111 3 

Euro - Sterlin 27 2 47 2 69 2 109 3 

Euro - İsv. Frangı 13 1 30 2 62 2 72 2 

Euro – diğer 22 2 44 2 123 4 162 4 

Diğer 28 2 50 3 139 4 149 4 

Toplam 1,239 100 1,934 100 3,324 100 3,981 100 
(Kaynak: BIS, a.g.e., s.14) 

  

 Bu aşamaya kadar krizin en temel sebebinin ABD’nin dünya ekonomisi 

içindeki payının önemli oluşu ve ABD’nin tüm dünya ile entegre olmuş bir finansal 

sisteminin bulunması şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra da 

krizin ortaya çıkmasında payı olan faktörlere teker teker yer verilecektir. Bunları 

kısaca özetlersek: 

 ABD’deki ikiz açıklar 

 Aşırı likidite ve risk iştahında artış 

 Eşik altı krediler, konut ve emtia fiyatlarındaki balon 

 Derecelendirme kurumlarının yetersizliği 

 Çok başlı denetim sistemi 

 Düzenleme eksiklikleri 

  

 Şeklinde listeleyebiliriz.  
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2.2.5.1.1. ABD’deki İkiz Açıklar 

  

 ABD’deki ikiz açıklara geçmeden önce ikiz açıklar kavramından bahsetmekte 

fayda bulunmaktadır. Bütçe ve cari işlemler hesabının aynı anda açık vermesi “ikiz 

açıklar” olarak adlandırılmaktadır. İktisat literatüründe ikiz açıkların oluşum sürecini 

açıklamaya çalışan biri “Ricardian Denklik Hipotezi” diğeri de “Geleneksel 

Keynesyen Hipotez” olmak üzere iki temel iktisadi görüş bulunmaktadır. Geleneksel 

Keynesyen hipotez açıklar arasında pozitif bir ilişki olduğunu öne sürerken Ricardian 

yaklaşım açıklar arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını öne sürmektedir.
181

 

  

 ABD’deki ikiz açıkların sebeplerine geldiğimizde aşağıdaki temel sebepler 

sayılabilir:
182

 

 ABD’de görülen verimlilik artışının varlık fiyatlarına, hane halkı servetine ve 

tüketime olumlu yansıması, 

 Yüzyılın başından beri devam eden yüksek seviyede bütçe açıkları, 

 Asya Krizi sonrasında Çin dışındaki Asya ülkelerinde yatırımların 

yavaşlaması, 

 Dünya finansal piyasalarında görülen yüksek likidite, 

 Özellikle Asya’daki yükselen piyasa ekonomilerinin uluslararası rezerv tutma 

istekleri, 

 Petrol ihraç eden ülkelerin fiyatlardaki artış sonrası gelir fazlalarını ABD’de 

değerlendirme istekleri,
183

 

 Petrol fiyatlarındaki artış, 

 ABD’de süregelen ve ekonomiyi canlandırmak için yapılan vergi indirimleri, 

 Savuma harcamalarında yaşanan artışlar, 

 Irak ve Afganistan harekatlarının maliyetleri, 

                                                 
181

 Salih Barışık, Ferdi Kesikoğlu, “Makro ekonomik değişken olarak bütçe açığı-cari açık ilişkisi: 

Gelişmekte olan piyasalar örneği”, (Çevrimiçi) http://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v25y2010i294p109-

127.html, 28.06.2011.    
182

 Salih Ünlü, “IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu”,  (Çevrimiçi) 

http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3879, 28.06.2011.  
183

 Salih Ünlü, “IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu”,  (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/imf-

dunya-ekonomik-gorunumu-raporu.tr.mfa, 28.06.2011.  
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 11 Eylül sonrası havacılık ve sigortacılık gibi sektörlere yapılan 

sübvansiyonlar.
184

 

  

 Aşağıda gösterilen şekilden de anlaşılabileceği gibi ABD cari açıkları ile 

bütçe açıkları arasında 2001 – 2009 yıllarını kapsayan dönem içinde ciddi bir 

korelasyon görülmemektedir. Fakat bunun yanında özellikle son 10 yıllık periyotta 

Amerikan ekonomisi hep cari açık vermiştir. Bu cari açıklar sermaye ve finans 

hesabındaki artılar ile kapatılmış ve bu dönemde ABD tahvillerine yurtdışından 

özellikle de cari fazla veren Arap ülkeleri, Çin, Hindistan gibi ülkelerden ciddi bir 

talep gelmiştir.  

 

 

Şekil 12. ABD İkiz Açıkları (%) 
(Kaynak, IMF, a.g.e.) 

  

 ABD cari açığının yüksek seyretmesindeki en temel problemlerden biri olan 

petrol fiyatlarının gelişimi de aşağıda gösterilmektedir. Özellikle 2008 yılının 

Temmuz ayında 140 doların üzerine çıkan ham petrol fiyatı enerji bağımlısı olan tüm 

ülkelerde cari hesabın üzerinde baskı yaratmaya başlamıştır. Aynı dönemde 

ülkemizde de bu anlamda sıkıntı olduğu bilinmektedir. 

  

                                                 
184

 Türk Amerikan İş Konseyi, ABD Ekonomisi ve Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri, DEİK, 

Ankara, 2004, s.1. 
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Şekil 13. Dolar Cinsinden Ham Petrol Fiyatları (USD) 

(Kaynak: US Energy Information Administration, “World Crude Oil Prices”, (Çevrimiçi) http 

://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm, 16.07.2011. 

  

Petrol fiyatlarının artması ile birlikte ABD’nin petrol ithalatında da çok ciddi 

bir artış gözlemlenmektedir. Petrol ihracatında da artış görülse de ithalattaki artışı 

kapatabilir durumda değildir. Bu da cari açık üzerinde petrol fiyatlarının neden bu 

kadar etkili olduğunu göstermektedir. 

  

 

Şekil 14. ABD’nin Petrol İthalat ve İhracatı (milyon-USD) 

(Kaynak, IMF, a.g.e.) 
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 Diğer yandan ABD’de özellikle cari açığı arttırıcı şekilde tüketim 

harcamalarının arttığı bilinmektedir. Son 10 yıllık tüketim harcamalarının seyrine 

aşağıdaki tablodan bakabiliriz. Buradan da anlaşılabileceği gibi ABD toplumunda 

harcamalar artma eğilimi göstermektedir. Artan bu harcamalar ithalatı körüklemekte 

ve cari açığın fazlalaşmasına imkan vermektedir.  
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Tablo 17. ABD’nin Tüketim Kalemleri 

    2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010   

Tüketim Toplamı 6.830.371 7.148.807 7.439.191 7.804.013 8.285.080 8.819.002 9.322.662 9.806.312 10.104.487 10.001.328 10.349.055 

Mal tüketimi 2.459.132 2.534.006 2.609.957 2.727.406 2.892.254 3.073.918 3.221.723 3.357.677 3.379.521 3.230.719 3.425.663 

Dayanıklı mallar 915.778 946.347 992.102 1.014.802 1.061.587 1.105.492 1.133.026 1.159.433 1.083.476 1.026.492 1.089.367 

Dayanıksız mallar 1.543.354 1.587.659 1.617.855 1.712.604 1.830.667 1.968.426 2.088.697 2.198.244 2.296.045 2.204.227 2.336.296 

Hizmetler 4.371.239 4.614.801 4.829.234 5.076.607 5.392.826 5.745.084 6.100.939 6.448.635 6.724.966 6.770.609 6.923.392 

Ev edinme ve  

ev gereçleri 

1.198.555 1.287.742 1.334.765 1.393.820 1.462.240 1.582.842 1.685.953 1.755.779 1.833.145 1.876.325 1.900.726 

Sağlık 918.425 996.565 1.082.873 1.149.269 1.229.730 1.315.952 1.380.732 1.465.418 1.547.210 1.623.224 1.687.745 

Finansal hizmetler 569.962 562.791 576.166 601.753 667.481 712.619 752.375 818.884 848.139 813.847 820.612 

                        
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tüketim Toplamı 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mal tüketimi 36% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 34% 33% 32% 33% 

Dayanıklı mallar 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 10% 11% 

Dayanıksız mallar 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 22% 23% 

Hizmetler 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 67% 68% 67% 

Ev edinme ve  
ev gereçleri 

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 18% 

Sağlık 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 

Finansal hizmetler 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

(Kaynak: Bureau of Economic Analysis, “Personal Consumption Expenditures by Type of Product”, (Çevrimiçi) http 

://www.bea.gov/national/nipaweb/nipa_underlying/SelectTable.asp, 16.07.2011. ) 

 

http://www.bea.gov/national/nipaweb/nipa_underlying/SelectTable.asp
http://www.bea.gov/national/nipaweb/nipa_underlying/SelectTable.asp


99 

 

Bu dönemde Çin menşeli malların dünya pazarlarını ele geçirmesi ile birlikte 

ABD’nin Çin ile olan ticareti de hep açık vermiştir. Aşağıda milyar dolar bazında 

gösterildiği gibi son 10 yılda ticaret akışı hep Çin lehine seyretmiştir. 

  

 

Şekil 15. ABD’nin Çin ile Ticaret Açığı (Milyar Dolar) 

 (Kaynak, IMF, a.g.e.) 

  

 Cari açığın finansmanı için de hükümetin borçlanmaya daha fazla eğildiğini 

görmekteyiz. Aşağıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi 2000 yılından sonra ABD 

cari açığını ihraç ettiği tahviller ile finanse etmeye çalışmaktadır. Krizin etkilerinin 

oluşmaya başladığı 2007 yılından sonra da GSYİH içindeki borçlanmanın payının 

daha da fazla hale geldiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 16. ABD’nin Borç/GSYİH Gelişimi 

(Kaynak, IMF, a.g.e.) 

  

2.2.5.1.2. Aşırı Likidite ve Risk İştahında Artış 

  

 Küresel krize doğru giden yolda tüm dünyada ortaya çıkan likidite artışlarının 

rolünün büyük olduğunu ifade etmeliyiz. Tüm dünyada fakat öncelikle ve özellikle 

ABD’de faizlerin düşük seyretmesi ve basılan paraların tüm dünyada bir emtia ve 

konut balonu oluşturması bu konuyu özetler niteliktedir.  

  

 

Şekil 17. ABD’deki Faizlerin Gelişimi 

(Kaynak: FED, “Open Market”, (Çevrimiçi) http 

://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm, 16.07.2011.) 
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 Bu likidite artışı özellikle ilk aşamada hisse senetleri borsalarını etkilemiştir. 

Aşağıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi Dow Jones ve S&P’nin likidite artışının 

başladığı ve faizlerin indiği 2004 yılı sonrasında artmaya başladığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 18. ABD’deki Borsaların Fiyat Gelişimi 

(Kaynak: US Census Bureau, “Households, Housing, Construction”, (Çevrimiçi) http 

://www.census.gov/compendia/statab/brief.html, 16.07.2011.) 

  

 Sermaye piyasalarında bunlar yaşanırken insanlar ve kurumlar gereğinden 

fazla risk alarak bu yükselişten pay almaya çalışmışlardır. Bir sonraki bölümde de 

bahsedileceği gibi konut ile emtia fiyatlarında önemli bir artış yaşanması bu likidite 

arzı ile risk iştahındaki artışla ilintilidir. ABD’de hane halkının finans kurumlarına 

olan borçlanmasının GSYİH’ya oranı 1994 yılında %117 iken bu oran 2007 yılında 

%173’e yükselmiştir. Hane halkının kredi borçlanması ise harcanabilir gelirin 

%136’sına ulaşmıştır. Bu oran 2000 yılında %98 seviyesindedir.
185

  

 

2.2.5.1.3. Eşik Altı Krediler, Konut ve Emtia Fiyatlarındaki Balon 

  

 Birçok gelişmekte olan ülkede reel faizlerin düşmesi, ABD’de uygulanan 

düşük kur ve düşük faiz politikası, tüm dünyayı etkileyen siyasi gelişmeler 

yatırımcıları daha iyi getiriler sağlayabilecekleri yatırım araçlarına sürüklemiştir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi şekilde bir konut ihtiyacı vardı ve bu 

                                                 
185

 İTO, İTO Ekonomik Rapor 2009, İstanbul, İTO, 2010, s.17. 

http://www.census.gov/compendia/statab/brief.html
http://www.census.gov/compendia/statab/brief.html
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faizlerin yüksek oluşundan dolayı karşılanamamaktaydı. Daha sonra faizlerin 

düşmesi ile ülkemiz ile birlikte birçok ülkede insanların yeni konutlar edindiklerine 

ve yatırımlarını gayrimenkule yönlendirdiklerine şahit olmaktayız. Fakat tüm 

dünyada bu gelişmelerin yaşanmasının en temel sebebi yine ABD’de uygulanan 

politikalardır.  

  

 Birkaç sayfa sonra anlatılacak olan eşik altı segmente verilen krediler ile 

oluşan mortgage piyasasının ortaya çıkmasında 2001 yılında patlak veren internet 

balonunun etkileri görülmektedir. 2001 yılında iflas eden teknoloji şirketleri ve daha 

başka birçok iflas sebebi ile bu şirketlere yatırım yapan pek çok yatırımcı tazminat 

ödemek zorunda kalmış ve borsada büyük düşüşler yaşanmıştır. Yaşanan kriz 

ortamından çıkılabilmesi amacıyla FED faizlere müdahale etmiş ve faiz oranları %7 

den % 1’e gerilemiştir. Faiz oranlarındaki bu düşüş kredi veren kuruluşları, kredi 

notu uygun olmayan kişilere bile kredi verme konusunda yüreklendirmiş ve 

böylelikle söz konusu gayrimenkul yatırımları için uygun ortam oluşmuştur.
186

 

  

 Yukarıdaki politika bir yönden de Başkan Bush yönetiminin özellikle düşük 

gelirli aileleri hedef alan konut edindirmeye yönelik politikalarıyla da birlikte her 

türlü esneklik sağlanmasını desteklemiştir. Bunun sonucu olarak eşik altı ve değişken 

faizli konut kredilerinin sayısında ciddi oranlarda artışlar yaşanmıştı. Ancak ABD 

Hükümeti tarafından desteklenen bu programlar çerçevesinde, her türlü yatırımın 

hükümet tarafından sağlanacağı düşüncesiyle yatırımcılar tarafından doğru bir 

planlama yapılmadan konut alımları gerçekleşmiştir. 

  

 Belirtilen konut talebi tüm dünyada ciddi şekilde artmaktaydı. 2007 yılına 

kadar son 10 yılda İngiltere’de ev fiyatlarının artışı %200’lere gelmişti.
187

 Aşağıdaki 

şekilde hem ABD hem de İngiltere’deki konut fiyatlarının gelişimi gösterilmektedir. 

Görüldüğü gibi özellikle 2001’den sonra yıllardan sonra ciddi şekilde artmıştır. 

                                                 
186

 Emine Burcu Aktaş, “Uluslararası Krizler, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve İktisat Politikası 

Uygulamaları ”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2010, s.55.  
187

 Ernest and Young, Real Estate Market Outlook 2007, ABD, EY, 2007, s.2 
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2007’den sonra da her iki ülkede konut fiyatlarının gerilemeye başladığı ancak 2 yıl 

içinde bu gerilemenin sonlandığı anlaşılmaktadır. 

  

 

Şekil 19. ABD ve İngiltere’deki Emlak Fiyatları Gelişimi 

 (Kaynak: BIS, “Property Price Statistics – Index Based; 2000=100”, (Çevrimiçi) http 

://www.bis.org/statistics/pp.htm) 

  

 Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tablonun incelenmesinde 

fayda vardır. Buna göre yeni inşaatların değeri 2008 yılına kadar sürekli artarken 

bunun içinde konut inşaatlarının değeri 2006 yılından sonra ciddi bir düşüşe 

geçmiştir.
188

 Toplam inşaat pastasında %53 seviyesinde pay alan konut inşaatları 2 

sene sonra %33 pay almaya başlamıştır. Burada bir diğer önemli istatistik de inşaat 

izinlerinin 2005’ten sonra %50’den fazla düşmüş olmasıdır. Bu da gayrimenkul 

sektörünün ulaştığı doygunluğu gözler önüne sermektedir. 

  

 

 

 

 

                                                 
188

 US Census Bureau, “Households, Housing, Construction”,  (Çevrimiçi) 

http://www.census.gov/compendia/statab/brief.html, 17.07.2011.  
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Tablo 18. ABD’deki Konut ve İnşaat İstatistikleri 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Yeni inşaatların toplam tutarı  

 (milyar-USD) 831 864 848 891 992 1.103 1.168 1.137 1.074 

Konut inşaatlarının toplam tutarı  

(milyar-USD) 374 388 397 446 533 612 614 492 356 

Konut inşaatları / tüm inşaatlar 45% 45% 47% 50% 54% 55% 53% 43% 33% 

İnşaat izinleri (1.000) 1.592 1.637 1.748 1.889 2.070 2.155 1.839 1.398 905 

Konut başlangıçları (1.000) 1.569 1.603 1.705 1.848 1.956 2.068 1.801 1.355 906 

Yeni konut satışları (1.000) 877 908 973 1.086 1.203 1.283 1.051 776 485 

Mevcut konut satışları (1.000) 5.174 5.336 5.631 6.178 6.778 7.076 6.478 5.652 4.913 

(Kaynak: US Census Bureau, a.g.e. , 17.07.2011.) 

  

 Mortgage kredilerinin ABD piyasasında ulaştığı seviyeye baktığımızda ise 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi %100’ler mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle 2000 yılında %68 olan mortgage kredileri / GSYİH oranı krizin etkilerinin 

görülmeye başladığı 2007 yılında %103 ile tavan seviyeye çıkmıştır.  

  

Tablo 19. ABD’deki Mortgage ve Tüketici Kredileri 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Mortgage kredileri  

toplamı (milyar-USD) 6,789 7,498 8,400 9,399 10,666 12,108 13,488 14,562 14,640 

Tüketici kredileri  

toplamı (milyar-USD) 1,718 1,867 1,974 2,078 2,192 2,285 2,388 2,519 2,563 

GSYİH ABD 

(milyar-USD) 9,951 10,286 10,642 11,142 11,867 12,638 13,398 14,077 14,441 

mortgage kredileri / 

GSYİH ABD 68% 73% 79% 84% 90% 96% 101% 103% 101% 

tüketici kredileri / 

GSYİH ABD 17% 18% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 

(Kaynak: US Census Bureau, “Finance, Foreign Commerce”, (Çevrimiçi) http 

://www.census.gov/compendia/statab/brief.html, 17.07.2011.) 

  

 Bilindiği gibi, ABD’de konut kredisi talep eden kesimi 3 segmente ayırmak 

mümkündür. Bunlar; Subprime (eşik altı - alt gelir grubu), Near Prime (orta gelir 

grubu) ve Prime (üst gelir grubu) müşteri segmentleridir. ABD’de kriz çıkmadan 

önce, kişiler gelirleri doğrultusunda segmentlere ayrılmakta ve ona göre belirlenen 

risk primlerinin eklenmesi ile ortaya çıkan faiz oranları üzerinden bu kesimlere 

krediler açılmaktaydı. Özellikle “Ninja” (no income no job assets) olarak da 

adlandırılan eşik altı krediler, bu yönde izlenen politikalar sonucunda 10 trilyon 

http://www.census.gov/compendia/statab/brief.html
http://www.census.gov/compendia/statab/brief.html
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dolarlık mortgage piyasasının 1,5 trilyon dolarlık (yaklaşık %14) kısmına kadar 

ulaşmıştır.
 189

 

  

 BDDK’nın “ABD Mortgage Krizi” adlı çalışmasında mortgage kredisi veren 

kuruluşların kredi verme şartlarındaki gevşeklik, yani kredi verirken yaptıkları, 

kişinin krediyi geri ödeyebilirliğine yönelik değerleme süreçlerinde hassas 

davranmamaları mortgage piyasasında meydana gelen krizin önemli bileşenlerinden 

biri olmuştur.
190

 Eşik altı denilen bu kredilerin de etkisi ile gecikme oranlarında ciddi 

şekilde artışlar boy göstermiştir. Bu gecikmelerin sebepleri arasında bunların düşük 

gelirli insanlara verilmiş olmasının yanında bu kredilerin önemli bir kısmının 

değişken faizli olarak kullanılmış olmasının (değişken oranlı kullananların oranının 

toplama oranı %85 seviyesindeydi
191

) ve 2005 yılından sonra faiz oranlarında 

artışların yaşanmasının önemli etkisi bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilden de 

anlaşılabileceği gibi 2005 yılından sonra gecikme oranları önemli şekilde artış 

göstermiştir. 

  

 

Şekil 20. ABD’deki Gayrimenkul Kredileri Gecikme Oranları 

 (Kaynak: US Census Bureau, “Delinquency”, (Çevrimiçi) http 

://www.census.gov/compendia/statab/cats/banking_finance_insurance/payment_systems_consumer_c

redit_mortgage_debt.html, 17.07.2011.)  

                                                 
189

 Ali Hepşen, “ABD Mortgage Krizi; Dünü, Bugünü”,  (Çevrimiçi) 

http://emlakkulisi.com/304_ABD-mortgage-krizi;-dunu-bugunu_m.asp, 17.07.2011.  
190

 Barkın Akçayer, “Kriz Teorileri Işığında Mortgage Krizi ve Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2009, s.24.  
191

 Şenol Babuşçu, “Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri”, 

Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü, 21 Kasım 2008, s.18.   

http://www.census.gov/compendia/statab/cats/banking_finance_insurance/payment_systems_consumer_credit_mortgage_debt.html
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/banking_finance_insurance/payment_systems_consumer_credit_mortgage_debt.html
http://www.census.gov/compendia/statab/cats/banking_finance_insurance/payment_systems_consumer_credit_mortgage_debt.html
http://emlakkulisi.com/304_ABD-mortgage-krizi;-dunu-bugunu_m.asp
http://emlakkulisi.com/304_ABD-mortgage-krizi;-dunu-bugunu_m.asp
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Şekil 21. ABD’deki Çeşitli Faiz Oranlarının Gelişimi 

(Kaynak: US Census Bureau, “Finance, Foreign Commerce”) 

  

 Mortgage kredisi kullanan müşteriler faiz yükselmesi nedeniyle borçlarını 

ödeyemedikleri için bankalar borçlarını ödeyemeyen müşterilerinin evlerine el 

koyma yoluna gitmişlerdir. Fakat bu işlem bir anda binlerce müşteriyi ve birçok 

bankayı karşı karşıya getirdiğinden bankalar el koydukları konutları satmak 

istediklerinde alıcı bulamamışlardır. Alıcı bulduklarında ise satış tutarı kredi 

borçlarını karşılayamamıştır. Bundan dolayı bu kredilere dayalı olarak üretilen 

menkul kıymetler yatırımcılarına gelir üretememiş hatta bu menkul kıymetlerin 

değerleri kalmamıştır.
192

 Ayrıca teminat özelliği olan bu gayrimenkullerin teminat 

değerleri de kalmayınca krediler teminat açığı ile karşı karşıya kalmış ve bankalar da 

bu süreçte büyük zararlar yazmışlardır. Bu gayrimenkullerin teminat değerlerini 

yitirmeleri problemin sadece tek bir bacağını oluşturmaktadır. Bunun yanında bu 

kredilere bağlı ihraç edilen menkul kıymetler de değerlerini yitirmeye başlayınca bu 

menkulleri aktiflerinde bulunduran Çin, Avrupa, Rusya ve Körfez bankaları da 

önemli miktarlarda zararlar yazmışlardır.
193

 Finansal kurumların yükümlülüklerini 

karşılayamaz hale gelmeleri bankaların ayakta kalmak için yüksek maliyetlerle 

borçlanmalarına zararların büyümesine ve sermayelerinin erimesine sebep olmuştur. 

                                                 
192

 Babuşçu, a.g.e., s.19. 
193

 İTO, a.g.e., s.18. 
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 İşte temelde bu şekilde açılan kredilerde ilerleyen dönemlerde yaşanan geri 

ödeme problemleri önce ülkedeki emlak piyasasını etkilemiş sonra da Avrupa başta 

olmak üzere tüm dünyada emlak fiyatlarının geriye gitmesine sebep olmuştur. Bu 

geriye gidiş de ülkeler için önemli bir kriz sinyali olarak kabul edilmektedir. O 

sebeple emlak sektörünün çok iyi bir kriz indikatörü olduğu söylenebilir.
194

 Örneğin 

aşağıdaki şekilde değişik ülkelerin krize girmeden önceki gayrimenkul fiyatları ile 

krizden sonraki fiyatları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 

 

 

Şekil 22. Gayrimenkul Fiyatlarının Kriz Öncesi ve Sonrası Değişimi 

(Kaynak: Hilbers, Lei ve Zacho, a.g.e, s.4.) 

  

 Görüldüğü gibi birçok ülkede finansal krizin oluşumuna kadar geçen süre 

zarfında gayrimenkul fiyatlarında bir gevşeme ve bunun ardından da bir iyileşme 

görülmektedir. Bu analizi biraz daha derinleştirdiğimizde ise aşağıdaki şekil ile 

karşılaşmaktayız. 

  

                                                 
194

 Paul Hilbers, Qin Lei and Lisbeth Zacho, “Real Estate Market Developments and Financial Sector 

Soundness”, IMF Working Paper, No:01/129, s.3-4 



108 

 

 

Şekil 23. Konut ve Konut Dışı Gayrimenkul Fiyatları 

(Kaynak: Hilbers, Lei ve Zacho, a.g.e, s.5.) 

  

 Konuya emtia açısından da devam edersek emtiadaki fiyat gelişimini 

göstermemiz gerekmektedir. Artan likidite ile birlikte emtiaya yapılan yatırım da 

artmış ve birçok ürün tarihi tavanlarını görmüşlerdir. Emtiaya olduğu kadar emtiaya 

dayalı vadeli işlem sözleşmelerine (EVİS) de ciddi bir ilgi gözlemlenmiştir. Bu 

ilginin sadece artan likidite ve risk iştahı ile açıklanması mümkün değildir. Özellikle 

artan nüfus ve azalan tarım alanları ile tükenen kaynakların artık daha pahalı hale 

geldiği anlaşılabilir bir gerçektir. İnsanlık kentsel yaşama geçtikçe tarım ekonomisi 

daralacak ve tarıma elverişli araziler de küresel ısınma ve yanlış şehirleşme 

politikaları ile yetersiz hale gelebilecektir. Bu da gittikçe daha da kıt kaynak halini 

alacak olan tarımsal ürünlerin fiyatlarının artacağının bir göstergesidir. Durum 

metaller ve enerji VİS’leri için de farklı değildir. İnsanlığın nüfusu arttıkça ve 

şehirleşme fazlalaştıkça daha fazla enerji talebi olacak ve konut yapımı sebebiyle 

metallere eskiden olduğundan daha fazla ilgi olacaktır. 

  

 Konuyu EVİS’ler üzerinden açıklamaya çalışacağız. EVİS’lerin genel bir 

tanımını vermemiz gerekirse; “dayanak varlık olarak bir emtiaya dayalı ihraç 

edilebilen vadeli işlem sözleşmeleridir” denilebilir. Burada dayanak varlık olarak 

ifade edilen varlık üzerinden ticaret yapılan ve fiyatları konusunda belirsizlikler 

içeren emtiayı ifade etmektedir. 
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 Vadeli işlem piyasalarının, işlem yapan yatırımcı tiplerinin ve EVİS’lerin 

tanımının yapılmasından sonra kendi arasındaki sınıflandırmasının yapılması 

gerekmektedir. Buna göre EVİS’ler Tarımsal, Enerji ve Metal’e dayalı varlıklar 

olarak üçe ayrılmaktadır.
195

  

  

 İlk EVİS tipi olan tarımsal varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmeleri dayanak 

varlık olarak tarımsal ürünleri baz alabildiği gibi hayvansal ürünler ile kereste gibi 

organik ürünler de bu kategoride yer almaktadır. Örnek olarak; buğday, pirinç, 

kahve, kakao, mısır, pamuk, portakal suyu, soya fasulyesi, sığır, domuz, kereste gibi 

ürünler gösterilebilir.
196

  

  

 Diğer bir EVİS tipi de enerji varlıklarına dayalı olarak ihraç edilmektedir. 

Özellikle enerji bağımlılığı devam eden gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerde 

bilindiği gibi enerji kaynaklarının fiyatları büyük önem arz etmektedir. Maliyet 

enflasyonunun da en büyük tetikçilerinden olan bu varlıkların fiyatlarının kontrol 

altında tutulması ülkelerin daha istikrarlı ekonomilere sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Enerji EVİS’ne örnek olarak da ham petrol, doğalgaz ve benzin gösterilebilir.  

  

 Bunlardan özellikle ham petrole dikkat çekmek gerekmektedir. 1970’li 

yılların başına kadar petrol piyasası istikrarlı bir piyasa olup petrol fiyatları petrol 

şirketleri arasındaki uzun vadeli sözleşmeler ve hükümet kararları ile 

belirlenmekteydi. 1973 petrol krizinden sonra petrol fiyatları aşırı derecede yükselip 

çok değişken bir yapıya kavuşmuştur. ABD’de petrol fiyatları üzerindeki kontrolün 

kaldırılması, spot piyasaların gelişmesi ve OPEC içindeki anlaşmazlıklar söz konusu 

fiyatlardaki dalgalanmayı arttırmıştır.
197

  

  

 Diğer future sözleşmelerine konu olan mallar gibi, ham petrol future 

sözleşmelerinin başlıca kullanıcıları ileride ham petrol fiyatlarında meydana gelecek 

beklenmeyen artışlardan kendilerini korumak isteyen rafineri işletmecileridir. Bunun 

                                                 
195

 İhsan Ersan, Finansal Türevler, İstanbul, Literatür, 1997, s.35. 
196

 John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, ABD, Prentice Hall, 2006, s.32-33 
197

 Robert T. Daigler, Financial Futures and Options Markets: Concepts and Strategies, ABD, 

HarperCollins College, s.65. 



110 

 

karşısında ise ham petrol fiyatlarında meydana gelecek beklenmeyen düşüşlere karşı 

kendilerini garanti altına almak isteyen ham petrol üreticileri bulunmaktadır.
198

 

   

 Son olarak da metallere dayalı EVİS’lerine değinmek gerekmektedir. 

Bilindiği gibi EVİS’ler sanayi ve değerli metaller olarak gruplanmaktadır. Birçok 

üretim faaliyetinde kullanılan sanayi metallerinin fiyatlarının gelişimi hem üreticileri 

hem de tüketicileri etkilemektedir. Örneğin demir fiyatındaki değişimler inşaat 

sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Bunun yanında değerli metaller de insanların 

yatırım tercihlerinin belirlenmesinde etkili olmaktadırlar. Hem sanayi hem de değerli 

metallerin dünyada en fazla işlem görenleri; altın, gümüş, platin, demir, çinko, 

alüminyum, manganez ve bakırdır. 

  

 Krize giden yolda emtiaya ve EVİS’lere yapılan yatırımların etkisinin 

oldukça yüksek olduğunu vurgulayabiliriz. Bu sebeple ilerleyen sayfalarda krize 

doğru yaklaştıkça genellikle yoğun işlem gören EVİS’lerin fiyatlarının nasıl ciddi 

şekilde arttığı gösterilmektedir. Krizle birlikte satın alma gücünün düşmesi, 

spekülasyon sonucu oluşan emtia balonlarının inmesi 2008’den sonra fiyatları 

gevşetmiştir. 

 

                                                 
198

 Daigler, a.g.e. s.65. 
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Şekil 24. Dünyadaki Tarımsal EVİS’lerin Fiyat Değişimi 

(Kaynak: Chicago Ticaret Borsası’ndan derlenerek hazırlanmıştır. CBOT, (Çevrimiçi) http ://www.cbot.com, 18.07.2011.) 

http://www.cbot.com/
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Şekil 25. Dünyadaki Enerji EVİS’lerin Fiyat Değişimi 

(Kaynak: Chicago Ticaret Borsası’ndan derlenerek hazırlanmıştır. CBOT, (Çevrimiçi) http ://www.cbot.com, 18.07.2011.) 

http://www.cbot.com/
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Şekil 26. Dünyadaki Sanayi EVİS’lerin Fiyat Değişimi 

(Kaynak: Chicago Ticaret Borsası’ndan derlenerek hazırlanmıştır. CBOT, (Çevrimiçi) http ://www.cbot.com, 18.07.2011.) 

http://www.cbot.com/
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2.2.5.1.4. Derecelendirme Kurumlarının Yetersizliği 

  

 Küresel, bölgesel veya ülkeler içinde yaşanan sorunlar ve küreselleşmenin 

olumlu etkisinin yanında olumsuz yanının da öğrenilmesi hem borç verenlere hem de 

borç alanlara daha dikkatli olmaları gereğini göstermiştir. Bu sebeple objektif olarak 

yapılan değerleme faaliyetleri önemli hale gelmiş ve gerek ülkeler gerekse de bu 

ülkelerdeki işletmeler analiz edilmeye başlanmıştır. Çünkü herhangi bir 

olumsuzlukta dış borcu olan bir ülkenin yaşayacağı sıkıntıların yanında o ülkeye borç 

veren ülke veya kurumların da sıkıntı yaşayabileceği göz önüne alınarak borç almak 

isteyen ülke veya kurumların kredi değerliliği ölçülmeye başlanmıştır. Ülkeler içinde 

de kredi talebinde bulunan işletmelerin de değerlemeye tabi tutulması gerekmiş ve bu 

sebeplerden dolayı kredi derecelendirme önemli bir gereksinim olarak karşımıza 

çıkmaya başlamıştır. 

  

 Kredi derecelendirmenin neden önemli hale geldiğini özetlediğimizde 

temelde aşağıdaki nedenler sayılabilir:
199

 

 Uluslararası sermaye hareketlerindeki hızlanma ve yeni yatırım imkanlarının 

oluşması. 

 Sermaye akımlarının finansal piyasalarda alım satıma konu olması. 

 Büyüklü küçüklü bankalardan, tahvilleri elinde tutanlara kadar geniş bir 

kitlenin mali piyasalara ilgisinin artması. 

 Ülkelerle ilgili olarak IMF’in “son ödeyici” (lender of last resort) rolünü 

oynamasının garanti edilmemesi. 

  

 Kredi derecelendirme kavramına geçmeden önce bu derecelendirmeye konu 

olan kredi değerliliğinin ortaya çıkartılması gerektiği vurgulanmalıdır. Kredi 

değerliliği denilince de akla fon talep edenlerin (elinde fon eksiği bulunanların) ihraç 

ettikleri borç niteliğinde olan menkul kıymetlerin anapara ve faizini vadesinde ve 

eksiksiz geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla 

                                                 
199

 Nadide Sevil Halıcı, “Kredi Derecelendirme Şirketleri, Kredi Derecelendirmenin Belirleyicileri ve 

Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi SBE, 2005, s.7.  
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bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerleme sonucunun ifadesi akla 

gelmektedir. Daha özet bir tanımla derecelendirme, açılacak kredilerin zamanında ve 

tam olarak geri ödenmesi ihtimali hususunda uluslararası sermaye piyasalarındaki 

ölçütlere uygun ve objektif bir ölçü sağlamak amacıyla bir borçlunun ihraç ettiği 

menkul kıymete yatırım yapılması halinde yatırımcının yükleneceği riskin 

bulunmasına yönelik bir çalışmadır.
200

 Böylece fon arz edenler fon talep edenleri 

ödeme güçlerine göre değerlendirebilecekler ve bu yatırımlar üzerindeki riski 

azaltabilecektir. 

  

 Yukarıdaki tanım her ne kadar makroekonomik bir tanım gibi görünse de 

bunu işletmeler düzeyine de uygulamak veya indirgemek mümkün görünmektedir. 

Çünkü işletmeler veya bir banka ile başka bir işletme arasında da bir fon akışı 

mümkün olmaktadır. Bu sebeple her işletme veya banka kendi riskini analiz 

edebilmek amacıyla diğer işletmenin kredi değerliliğini öğrenmeye gayret 

etmektedir. Bu sebeple çeşitli departmanlar kurulmakta veya dış kaynak kullanımı ile 

bu işte uzmanlaşmış işletmelerden yardımlar alınarak müşteri portföylerinin 

değerliliği ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır. 

  

 Dünyada yaşanan krizlerden sonra son derece önem verilen bir kavram haline 

gelen kredi derecelendirme, dünyada olduğu kadar ülkemizde de bu önemden 

kendine düşen payı almayı başarmıştır. Gelinen son noktada ülkemizde 2003 yılında 

SPK tarafından hazırlanan tebliğde kredi derecelendirmenin tanımı ve kapsamından 

aşağıdaki gibi bahsedilmektedir:
201

  

  

 “Derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsar. Derecelendirme yaptırılması 

ihtiyaridir. Ancak, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda derecelendirme 

yaptırılması zorunlu tutulabilir. Derecelendirme kuruluşları, ortaklıkların ve 

sermaye piyasası kurumlarının talepleri olmaksızın derecelendirme yapabilirler. 

Ancak, söz konusu derecelendirme sonuçlarının derecelendirme kuruluşu tarafından 

                                                 
200

 Halıcı, a.g.e., s.8. 
201

 SPK, SeriVIII, No: 40 sayılı Tebliğ, m. 4. 
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kamuya açıklanması, ilgili ortaklık ve sermaye piyasası kurumunun onayına 

bağlıdır.” 

  

 Son yıllarda oldukça fazla duymaya başladığımız kredi derecelendirme 

kavramının bu aşamaya gelmesinde ülkelere, finansal kuruluşlara ve işletmelere 

kattığı değerin anlaşılması önemli rol oynamıştır. Derecelendirmeler, yatırımcılara 

sadece belirtildiği gibi ülkelerin veya kurumların borç ödeyebilirlikleri üzerine değil 

belli yatırım araçlarının notlarının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
202

 Bunu 

kısa bir örnekle özetlemek istersek, fiyatlarını belirlemek için müşterileri olan 

işletmelerin kredibilitelerine veya diğer bir tanımlama ile kredi değerliliklerine 

dikkat eden bir bankanın müşterileri için verilen borcu geri ödeyebilme yeteneklerine 

göre bir sınıflama yapmış olması o bankayı ileride karşılaşabileceği riskler 

konusunda aydınlatacak ve stratejik manada bugünden geleceği tasarlayarak bir risk 

yönetimi yapmasını sağlayacaktır. Bu örnek borç veren tüm işletmeler, kurumlar 

veya ülkeler için de geçerlidir. 

  

 Kredi derecesi bir kuruluşun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirip getiremeyeceği hakkında verilen bağımsız bir görüş olduğuna göre bu 

görüşün kolay anlaşılır olması herkes için yorumlanabilir olmasını sağlamaktadır. Bu 

sebeple derecelendirme sonuçları sembollere dönüştürülmüştür. Semboller ise 

evrensel uygulamaya sahiptir. Yükümlülüklerini zamanında yerine getirme olasılığı 

en yüksek kuruluşa veya ülkeye verilen not AAA şeklinde belirlenmiştir. Kredi notu 

AAA’dan BBB derecesine kadar olanlar yatırım yapılabilirliği göstermekte daha altı 

ise yatırımcılar için riskli olarak nitelendirilmektedir.
203

 

  

  

  

  

  

                                                 
202

 İstanbul Altın Borsası, Para Piyasası Enstrümanları, İstanbul, 2002, s.71. 
203

 Mustafa Mert Özdiler, “Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ortak Sınıflandırma Uyumunun 

Ağırlıklı kapa Katsayısı Kullanılarak İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi FBE, 2010, s. 29. 
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Tablo 20. Derecelendirme Skalaları 

 
(Kaynak: Diler, a.g.e., s.29) 

  

 Kredi derecelendirmeye yukarıdaki kapsamda baktığımızda gerek genel 

ekonomiye gerekse de bir işletmenin faaliyetlerine ne ölçüde faydalı olduğunu 

anlayabilmekteyiz. Fakat bu kavramın ve bu kavram etrafında şekillenen modellerin 

özellikle bankalar için ne tür avantajlar sunduğunu özetlemek istersek aşağıdaki 

maddelerle karşılaşmaktayız:
204

 

 Projelerin finansmanına destek sağlar. 

 Stratejik kararların gözden geçirilme sürecinde yarar sağlar. 

 Halka açılmada kullanılabilecek en etkili yöntemdir. 

 Yabancı kuruluşlarla ortaklık ve birleşmelerde önemli rol oynar. 

 Bankalar, kredilerin tahsil edilememe oranlarını ve dolayısıyla beklenen ve 

beklenmeyen kredi zararlarını daha doğru şekilde hesaplayabilmektedirler. 

 Kredi derecelendirme amacıyla tasarlanan ve genellikle bir bankadan başka 

bir bankaya değişiklik gösterebilen skorlama modelleri risk ölçümüne daha 

standartlaştırılmış bir yapı getirmektedir. 

 Derecelendirme modelleri çoğunlukla firmaların mali ve yönetimsel açılardan 

değerlendirilmelerini içermekte ve çok sayıda niceliksel ve niteliksel 

değerlendirmeyi baz almaktadırlar.  

                                                 
204

 Kenan İşman, “Basel II Çerçevesi’nde Kredi Derecelendirme ve İMKB’de İşlem Gören Otomotiv 

Sektöründeki Bazı Firmalara Uyarlanması”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Bankacılık ve sigortacılık Enstitüsü, 2009, s.42. 
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 Faiz oranlarının riske göre farklılaşmasını sağlar, böylece değerliliği yüksek 

yani riski az olan kuruluşların borçlanma maliyetinde önemli tasarruflar 

sağlanır. 

 Kredi değerliliği yüksek olan bir bankanın mevduat maliyetinde önemli 

tasarruflara neden olur. Böylece devlet garantisi olmaksızın sisteme güven 

duyulmasını sağlar. Uluslararası finans çevreleri ile ilişkileri geliştirir ve dış 

kaynak kullanım maliyetinde tasarruf sağlar. 

 Bu yaklaşımla bankaların atıl kaynak miktarı azalmakta, kullandırılacak 

kredinin maliyeti düşmekte, bankaların tutması gereken asgari sermaye 

miktarı azalmaktadır. 

 Kredi derecelendirme şirketler üzerinde baskı yaratmaktadır. Bunun sebebi 

derecelendirme kuruluşlarının vereceği kredi notunun firmaların borçlanma 

maliyetleri üzerinde önemli etkiye sahip olmasıdır. Böylece işletmeler daha 

iyi kredi notu alabilmek amacıyla faaliyetlerine eskisine nazaran daha fazla 

özen göstermekte ve gereksiz harcamalardan kaçınmaktadırlar. 

 Kredi derecelendirme faaliyetine dahil olmuş bir işletmenin bir bankadan 

kredi bulmasının kolaylaşması sağlanacaktır. Özellikle KOBİ’lerin derin 

sermaye yapılarının olmaması nedeniyle nakit ve gayrinakit kredilere 

ihtiyaçları daha fazla olabilmektedir. Fakat bu kredilerin geri ödenmesini 

teminen bankalar tarafından yüksek teminatla istenmektedir. Örneğin 10.000 

USD tutarında verilecek olan bir işletme finansmanı kredisi için bir banka 

uygun gördüğü bir gayrimenkul üzerinde 1.dereceden ipotek talep 

edebilmektedir. Bunun altında birçok sebep bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi çoğu KOBİ’nin halen aile şirketi gibi yönetilmeye devam 

edilmesidir. Bir de buna mali verilerin sağlıksız olduğu bilgisi de eklenince 

bankalar alabildikleri kadar fazla teminatla çalışma yoluna gitmektedirler. 

Fakat bu işletmelerin sayıca fazla teminata konu olabilecek gayrimenkulleri 

olmaması sebebiyle yeterli finansman sağlayamamaktadırlar. Bu durumda 

kredi derecelendirmesi bağımsız bir işletme tarafından yapılan bir işletmenin 

kredi bulması evvele göre daha kolay hale gelebilecektir. Böylece hem doğru 

verilmiş krediler artacak hem de yanlış kredilerin önüne geçilecektir. 
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 Şirket yöneticilerini kuruluşlarına daha farklı bakmaları ve stratejik 

kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için zorlar. Kurumların otokontrol 

sistemlerini ve yönetim kalitesinin gelişimini teşvik eder, etkinliği artırır. 

 Kurumsal yatırımcıların piyasaya iştirakini arttırıp sermaye akışını 

kolaylaştırır. 

 Ekonomiye güvenilir ve istikrar içinde gelişen mali piyasalar kazandırır. Dış 

kaynak teminini, piyasaların uluslararası piyasalarla bütünleşmesini sağlar. 

Genel risk düzeyini sınırlandırırken mali işlemlerin etkinliğini artırır ve 

büyümenin daha etkin finansmanını sağlar.
205

  

  

 Görüldüğü gibi kredi derecelendirme oldukça önemli ve aynı ölçüde gerekli 

bir mekanizmadır. Dünyanın önde gelen en büyük kredilendirme kuruluşlarından 

Standard and Poors gelirlerine göre dünya kredilendirme pazarının %40’ını, 

Moody’s %39’unu, Fitch de %16’sını elinde bulundurmaktadır. Finans piyasalarında 

“üç kız kardeşler” olarak adlandırılan S&P, Moody’s, Fitch pazarın %95’ini ellerinde 

bulundurmakta ve kredi notu dendiğinde ilk akla gelen isimleri oluşturmaktadırlar.
206

 

  

 Fakat son küresel krizin oluşumunda kredi derecelendirme kurumlarının 

eksik, yetersiz veya adaletsiz değerlendirme yaptıkları yönünde kendilerine birçok 

eleştiri gelmiştir. Bu eleştiriler ve eleştirilerin sebepleri aşağıda listelenmektedir: 

 Yönetim: Kredi derecelendirme kuruluşlarının kendi yönetimlerinde 

zayıflama dikkati çekmektedir. Bunun başlıca nedeni, sermayesi finans 

yatırımcılarına ait olan özel şirketler olmalarından ileri gelmektedir. 

Dolayısıyla yönetim hissedarların elinde bulunmaktadır.
207

  

 Objektiflik: Derecelendirme kurumları yüksek matematik içeren objektif 

modeller kullandıklarını ifade etseler de bunların sonuçlarının 

yorumlanmasında buralarda çalışan deneyimli uzmanların bilgilerine ve 

öngörülerine başvurulmaktadır. Ayrıca tüm değerlendirme kriterleri genel 
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kabul edilmiş bir veri (örneğin pazar payı) şeklinde değil subjektif yorumlar 

dahilinde veriye dönüştürülerek (örneğin rekabet gücü) matematiksel 

modellere girmektedir.
208

 

 Heterojenlik: Derecelendirme işleminde her bir sektör için farklı kriterler 

uygulanmakta, sektörde uzmanlaşmış analistlerden yararlanılmakta ve 

derecelendirme sonuçlarının ilan edildiği yayınlar da sektör türlerine göre 

çeşitlenebilmektedir. Menkul kıymet derecelendirmelerinde kriterler vadeye 

ve türe göre de değişiklik gösterebilmektedir.
209

 

 Şeffaflık: Bu kurumların nasıl değerlendirme yaptıkları konusunda şüpheler 

mevcuttur. Uygulamış oldukları matematiksel modelleri açıklamamakta 

diretmeleri de bu şüpheleri arttırmaktadır. Uygulamada derecelendirme 

şirketleri derecelendirme sürecinde hangi faktörleri dikkate aldıklarını 

açıklamakta, ancak bu faktörlerin nihai karar veya değerlendirmeyi ne ölçüde 

etkilediğini işletme sırrı olarak kabul edip kamuoyuna açıklamaktan 

kaçınmaktadırlar. Örneğin karlılık, öz kaynaklarla finansman veya aktif 

yapısı gibi kriterlerin kullanıldığı bilinmekte, ancak bu kriterlerin 

değerlendirmedeki ağırlığı ve önemi gizli tutulmaktadır. Bu konuda 

derecelendirme şirketlerine yüklenmiş yasal bir açıklama zorunluluğu 

yoktur.
210

 

 Adaletsiz değerlendirme: Bu kurumlar krize girmiş ekonomileri AAA gibi 

dereceler ile değerlendirmekte ve bunları indirmekte yavaş 

davranmaktadırlar. Örneğin birçok gelişmiş ülkenin; Portekiz, İspanya, 

İrlanda, İzlanda, Yunanistan, Japonya gibi, notları bu ülkelerin krizden 

olumsuz etkilenmelerine rağmen uzun süre inmemiş ve yatırım yapılabilir 

seviyede kalmıştır. Hatta ülkemizin notunun neden artmadığı konusunda da 

Fitch Genel Müdürü Berker “Maaşlı bir çalışan olarak bankaya gittiğinizde 

ölçünüz sadece gelirinizdir. Ama tanınmış bir sanayici aileye mensupsanız 

kredi gücünüz daha geniştir. O nedenle zordaki ülkeleri, not açısından 
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Türkiye ile kıyaslarken arkalarındaki Avrupa Birliği gücünü de unutmamak 

gerekiyor”
211

 diyerek bu adaletsizliği bir ölçüde kabul etmiştir. 

 Zamanlama: Piyasa uzmanlarına göre, kredi derecelendirme kuruluşlarının, 

kredi notu açıklama zamanlamaları kabul edilebilir değildir. Notların 

piyasalarda manipülasyon şüphesi yarattığını kaydeden uzmanlara göre, 

notların yeni gelişmeler ardından sürpriz bir şekilde değil, düzenli bir şekilde 

verilmesi gerekmektedir.
212

 Derecelendirmenin güncel olması, ihraçcı 

firmanın kredibilitesi ile ilgili yeni bilgileri içermesi ve değişikliklere 

zamanında ve yeterli ölçüde reaksiyon gösterebilmesiyle sağlanabilecektir. 

 Değerleme hataları: Özellikle 2004 ve 2007 yılları arasında başta ABD olmak 

üzere çeşitli ülkelerdeki yatırım bankaları yüksek oranda getiri sağlamaları 

nedeni ile içerisinde yüksek riskli konut kredilerinin de bulunduğu havuzu 

CDO (Collateralized Debt Obligation) ihraç etmek üzere bir kredi 

derecelendirme kuruluşuna onaylatmışlardır. Her ne kadar verilen 

derecelendirme notu yatırımcı için bir tavsiye niteliği taşımasa da, notu AAA 

ile BB arasında değişen düşük risk derecesine sahip ve yüksek getiri sağlayan 

bu borç senetleri bankalar, emeklilik fonları ve hedge fonlar tarafından yoğun 

şekilde tercih edilmiştir. Derecelendirme yapısına bakıldığında eşik altı 

kategorisindeki kredilere dayalı menkul kıymetlerin %96’sına A grubu derece 

verildiği görülmektedir.
213

 Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu 

Moody’s, S&P ve Fitch son dönemde çeşitli ülke, şirket ve CDO’lara 

verdikleri tartışmalı notlar ile yoğun şekilde eleştiriye uğramışlar, bu baskılar 

sonucunda 2008 yılı içinde notu daha önce AAA olan pek çok yatırım 

aracının notunu ani şekilde düşürmüşlerdir.
214

 Ayrıca birçok 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 
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kredisi tahsis eden kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri yeterli 

varsayarak kendileri gerekli incelemeleri yapmamışlardır.
215

 

 Çıkar çatışmaları: Bankalarla ve diğer mali kuruluşlarla ilgili notlar veren 

rating kuruluşları bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Hal böyle 

olunca derecelendirme kuruluşlarının objektif değerlendirme yapma 

kaabiliyetleri azalmaktadır.
216

 Bu sebeple derecelendirme kuruluşlarının kar 

amacı gütmeyen organizasyonlar olması gerektiğini savunan görüşler mevcut 

olsa da bunun günümüz iş dünyasında kabul edilebilirliği pek yoktur.
217

 

Bunun yanında IMF, kredi derecelendirme kuruluşlarının menkul kıymet 

satışı üzerinden pay alma esasına göre iş yaptıklarını ve bunun doğru 

olmadığını ileri sürmektedir. Bunun sebebi menkul kıymet çok fazla miktarda 

satılırsa, derecelendirme kuruluşu daha fazla para alacağı için, bu 

değerlendirme kuruluşlarının yüksek not vererek yatırımcıyı aldatma ihtimali 

doğmaktadır. Nitekim pek çok ülkeye ve şirkete haksız notlar 

verilebilmektedir. 

 Tepki Süresi: Kredi derecelendirme kurumları değerlendirdikleri kurumların 

finansal anlamdaki performansını inceleyip ilgili kurumun nereye doğru 

gittiğini ölçmesi gerekirken çoğu kez iş olup bittikten sonra tepki 

vermektedirler. Örneğin Güney Amerika borç krizinde, 2001 yılındaki 

Arjantin’in ekonomik olarak çöküşünde, Enron’un iflasında ve son olarak 

Amerika’da ortaya çıkan küresel krizde gerekli refleksi gösteremeyip 

piyasalara yön vermede hataya düşmeleri konusunda eleştirilmişlerdir. Rusya 

ile ilgili değerlendirmelerde de derecelendirme kuruluşları başarılı bir süreç 

izleyememiştir. S&P, krizin başladığı Ağustos 1998’den önce Rusya’nın 

yabancı para cinsinden uzun vadeli borçlanma ülke notunu 9 Haziran 1998’de 

B + olarak açıklamış, kriz başlar başlamaz 13 Ağustos 1998’de Rusya’nın 

ülke notunu B–’ye, 17 Ağustos 1998’de CCC’ye, 16 Eylül 1998’de ise CCC 
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–’ye düşürmüştür.
218

 Ayrıca, önemli iflaslardan biri olan Enron’un iflas 

başvurusundan çok kısa bir süre öncesine kadar derecelendirme kuruluşları 

firmanın problemli olduğunu tespit edememiştir. 

  

2.2.5.1.5. Çok Başlı Denetim Sistemi 

  

 ABD’de meydana gelen ve tüm dünyaya yayılan küresel krizinin en temel 

sebeplerinden biri de yeterli denetimin yapılamamasıdır. Bunun altında bir sonraki 

bölümde belirtilecek olan düzenleme eksiklikleri yanında çok fazla denetleyici ve 

düzenleyici kurumun varlığı görülmektedir. 

  

 Krizin özellikle mortagage sektöründeki problemlerden dolayı ortaya çıktığı 

gerçeğinden yola çıkarak ABD’deki mortgage sektörüne bakmamız gerekmektedir. 

Gayrimenkul alıcıları ile mortgage borçlanma hizmeti veren kurumlar arasında 

düzenlenen ve birincil mortgage piyasasında işlem gören mortgage kredilerine 

aracılık eden kurumlar arasında aşağıda yer alan işletmeler bulunmaktadır:
219

 

 Mortgage bankacılık şirketleri (mortgage banking companies), 

 Tasarruf ve kredi kuruluşları (savings and loan institutions), 

 Tasarruf bankaları (savings banks), 

 Küçük bankalar (community banks), 

 Ticari bankalar (commercial banks), 

 Kredi birlikleri (credit unions) ve 

 Merkezi ve yerel konut finansman kurumları (state and local housing finance 

agencies), 

  

 Yukarıda yer alan kurumların hemen hepsi ayrı bir düzenleyici ve denetleyici 

otorite tarafından izlenmektedir. Bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağız. ABD 

bankacılık sisteminde birincil otorite olan FED; tasarruf kurumları, yabancı 
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bankaların şube ve acentelerini düzenleme ve denetim yetkisini OCC, FDIC ve OTS 

ile birlikte kullanmaktadır.
220

 Bununla birlikte ulusal bankalar sadece OCC’nin, 

yatırım bankaları ve holding bankaları sadece FED’in, tasarruf bankaları ile tasarruf 

ve kredi birlikleri sadece OTC’nin denetimindedir. Bu yapı içerisinde yabancı 

bankaların temsilcilikleri ile şube ve acentelerinin farklı otoritelere tabi olmakla 

birlikte şube ve acentelerinde eyalet ve merkezi hükümet lisanslı olma durumlarına 

göre yeniden farklı bir yapıda düzenleme ve denetime tabidir. Aynı şekilde eyalet 

bankalarının üye olan ve olmayan bankaları da farklı otoritelerin 

sorumluluğundadır.
221

 Aşağıdaki tabloda bu yetki karmaşası çok açık biçimde 

gözükmektedir.  

  

 Çok başlı denetimin getirdiği sıkıntıları açıklayabilmek için iki olayı 

anlatmak yeterli olacaktır. ABD’de birçok eyalet aşırı riskli mortgage borçlarının 

menkul kıymetleştirilerek satışını önlemeye çalışmış ancak ABD Hazinesi bazı 

büyük bankaların istekleri doğrultusunda federal yasalar çiğnendiği gerekçesiyle 

buna karşı çıkmıştır. Başka bir örnek hedge fon düzenleme talepleri ile ilgilidir. SEC, 

1 Şubat 2006 tarihi itibariyle yatırım danışmanlığı kanunu kapsamında kayıt 

yükümlülüğü getirerek, varlıkları 25 milyon doları veya yatırımcı sayısı 15’i aşan 

hedge fonların yöneticilerinin kayıt altına girmesini istemiştir. SEC’nin risk esaslı bir 

yaklaşımla çıkardığı bu yeni kural bir hedge fon yöneticisi tarafından mahkemeye 

taşınmış ve bölgesel yüksek mahkeme Haziran 2006’da SEC’nin yeni düzenlemesini 

iptal etmiştir.
222
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Şekil 27. ABD’deki Çok Başlı Denetim Yapısı 
(Kaynak: Demir ve diğerleri, a.g.e., s.24.)
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Yukarıdaki kurumların kim olduklarına da kısaca değinmek gerekmektedir. 

Bunlar ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir: 

 FED: 1913 yılında kurulmuştur. FED, ABD’nin merkez bankası 

konumundadır. FED’in görevleri arasında, parasal ve kredi ile ilgili koşulları 

belirlemek, fiyat istikrarının devamını sağlamak, bankacılık yapan kurumların 

denetimini ve gözetimini sağlamak yer almaktadır.
223

 

 FDIC: 1933’te kurulmuştur. Kongre tarafından kurulmuş olan bağımsız bir 

kurum olan Federal Mevduat Sigorta Kurumu (Federal Deposit Insurance 

Corporation – FDIC), mevduatları sigortalamakla, finansal kurumların 

denetimini ve incelemesini yapmakta, böylelikle ülkenin finansal sisteminin 

sağlam yapıda devamını sağlamaya çalışmaktadır.
224

 Ülkemizde bu görevi 

TMSF yapmaktadır. 

 OCC: Para Murakıpları Ofisi (Office of Comptroller of Currency-OCC) 

1863’te kurulmuştur. Bu kurumun en önemli görevi, tüm ulusal bankaların 

denetimini ve düzenlemesini sağlamak, ulusal bankaların veya yabancı 

bankaların şubelerinin müşterileri ile olan kredi ve finansal ürünler 

hakkındaki işlemlerine adil şekilde devam etmelerini temin etmektir.
225

 

 OTS: 1989 yılında kurulmuştur. Özellikle tüketicilerden mevduat toplayan ve 

bunları ipotek karşılığı borç vermede kullanan kuruluşların sayısının artması 

ve denetimi ile gözetiminin zorlaşması üzerine Tasarruf Gözetim Ofisi adı 

altında (Office of Thrift Supervision – OTS) bir kurum kurulmuştur.
226

 Bu 

kurum tasarruf kurumlarının ve onlara bağlı şirketlerin denetimi ile 

gözetimini yürütmektedir. 

 SEC: 1933 yılında kurulmuştur. Yatırımcıları korumayı ve finansal sistemin 

düzenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamayı amaçlayan Menkul 

Kıymetler ve Takas Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission 

– SEC) bu piyasalarda yer alan işletmelerin ve bireylerin yatırımları ile ilgili 
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bilgilere ulaşabilme imkanlarını arttırmaya, faaliyetlerini düzenlemeye 

çalışmaktadır.
227

 Ülkemizde bu görevi SPK yapmaktadır. 

  

 Görüldüğü gibi ABD’de birçok kurum denetim yapmaktadır. Bu kadar fazla 

denetim kurumunun varlığı ister istemez otorite karmaşasına ve mevzuatsal 

düzenlemelerin kimin tarafından yapılması gerektiği konusunda yetki sorununa 

sebep olmaktadır. Ülkemiz bu anlamda TCMB, BDDK, TMSF, SPK ve Hazine 

Müsteşarlığı kurumlarının tanımlanmış yetkileri sayesinde daha kapsamlı ve daha 

tutarlı denetimin yapıldığı bir ülke konumundadır. ABD’deki bir diğer zorluk ise 

eyalet sistemi ile yönetilen bir ülke olmasından dolayı her bir eyaletin ayrı merkez 

bankasının olması, düzenlemelerin birbirlerinden farklı olması ve bu sebeple 

yeknesaklığın sağlanması konusunda sıkıntı yaşanmasıdır. 

  

2.2.5.1.6. Düzenleme Eksiklikleri 

  

 Konunun detaylarına girmeden düzenleme kavramından bahsetmekte fayda 

bulunmaktadır. Serbestleştirilmiş ya da özel sektöre bırakılmış özellik arz eden 

enerji, finans, telekomünikasyon gibi sektörlerde bu sektörlerin kendilerine has 

oluşabilecek sorunlarını genel kamu yararı amacı ile engellenmesi ve etkin piyasa 

sisteminin kurulabilmesi için, ikincil mevzuat oluşturma şeklinde kural koyma ve bu 

kuralların uygulanmasını denetlemek ve uyulmaması halinde yaptırım uygulamak 

düzenleme (regülasyon) olarak adlandırılmaktadır.
228

  

  

 Küreselleşmenin getirdiği serbest sermaye akışları serbestleşme 

(deregülasyon) uygulamaları ile birlikte daha da yoğunlaşmıştı. Söz konusu 

serbestleşme uygulamaları özellikle ülkeler arası işlemlerde kendilerini 

göstermekteydi. Sermayenin bu şekilde hızlı transfer edilebilmesi ve önünde 

herhangi bir engel olmadan dolaşabilmesi yatırımların çeşitlenmesine ve 

derinleşmesine yol açmıştı.  

                                                 
227

 SEC, “Introduction”,  (Çevrimiçi) http://sec.gov/about/whatwedo.shtml, 20.07.2011.   
228

 Selami Er, “Devletin Bankacılık Sektöründeki Düzenleyici ve Denetleyici Görevi ve Türkiye 

Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2007, s.53.  

http://sec.gov/about/whatwedo.shtml


128 

 

 1970’lerdeki yoğun düzenleme ve 1980’lerde de bunun tam tersi serbestleşme 

uygulamalarının ardından, 1990’ların sonlarında meydana gelen finansal krizlerle 

birlikte, düzenleme tartışmaları yeniden yoğunluk kazanmış ve finansal piyasa 

krizlerinin arkasından uluslararası finansal sistemin reformunun gerekliliği açıktan 

açığa kendini hissettirmiştir. Finansal kurumların gözetiminin önemi ve bu gözetim 

sürecinde düzenleyici - denetleyici otoritelerin ve piyasaların daha aktif ve etkin rol 

almaları gerekliliğine ilişkin tartışmalar artmıştır.
229

 

  

 ABD’nin mortgage sistemi ile mortgage sistemine dayalı türev enstrümanlara 

dayanan finansal yapı, kredilerin geri ödenmemesi sebebiyle konut fiyatlarındaki 

düşüşler ile hızla sarsılmış ve yaşanan çöküş tüm dünyaya yayılmıştır. Düzenleme ve 

denetim eksiklikleri ile finans sistemindeki yüksek risk alımları bu süreçte çok etkili 

olmuştur.
230

 Özellikle bu piyasalarda yoğun şekilde işlem gören CDS’lerin de önemli 

düzenleme ve denetimlere bağlı kalmadan işlemlere konu olabilmeleri buradaki 

hacimlerin ciddi şekilde artmasını sağlamıştır. CDS işlemlerinde temelde amaç 

sigorta satın almak olmamış bunlardan spekülatif kazançlar elde edilmeye 

çalışıldığından işlemler amacından sapma göstermiştir. 

  

 Geçmişe doğru gidildiğinde aslında finansal serbestleşmenin yoğun şekilde 

yaşandığı 1980’li yıllarda herhangi bir düzenleme yapılmadığından bahsetmek de 

doğru olmayacaktır. Çünkü bu dönemde Basel Uzlaşısı adı altında (bundan bir 

sonraki bölümde bahsedilecektir) dünya bankacılığı belli standartlar dahilinde 

faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha sonra Basel II’ye gelen süreçte de birçok 

düzenleme yapılmıştır fakat bunlar krizleri önlemede yeterli olamamışlardır. 

  

 1980’lerden sonra yukarıdaki düzenlemeler kısmen yapılırken bunun yanında 

serbestleşme faaliyetleri daha fazla etkinlik kazanmıştır. Örneğin Glass-Steagall 

yasası buna önemli bir örnektir. 1929 bunalımı döneminde çıkarılan ve ABD’de 

ticari bankaların yatırım bankalarına ve diğer kurumlara sahip olmalarını engelleyen 
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bir yasa olan Glass-Steagall yasası 1990’da yürürlükten kalkmıştır. Bu yasa çok 

büyük risklerin birçok finans kuruluşuna dağıtılmasına yönelik hareket edilmesini 

sağlamaktadır. Örneğin Lehman Brothers eğer bu yasa kapsamında faaliyetlerine 

devam edebilseydi 433 yan iştiraki ya olmayacak ya da bu şekilde olumsuz 

etkilenmeyecekti.
231

  

  

 Bu konunun neden bu kadar önemli olduğuna geldiğimizde ise aşağıdaki şekil 

bizlere yardımcı olacaktır. Görüldüğü gibi birçok bankanın sayısız iştiraki 

bulunmakta ve bunlar bankaların olumsuzluğundan direkt etkilenmekte ve bu da 

krizin küreselleşmesine sebep olmaktadır. 

  

 

Şekil 28. Büyük Bankaların İştirak Sayıları 

(Kaynak: Aktaş, a.g.e., s.62) 

  

 Yapılan düzenlemeler sermayenin hızlı hareket etmesini engelleyememiştir. 

Sermayenin bu şekilde hızlı dolaşmasında da üzerinde denetim ve düzenleme 

açısından oldukça rahat olan kıyı bankacılığı merkezlerinin ve tüm dünyadaki yaygın 

işlemleri ile hedge fonların rolü büyüktür. Bu sebeple kıyı bankacılığı ve hedge 

fonlardan bahsedilerek bu düzenleme açıklarının etkileri anlatılmaya çalışılacaktır.  

                                                 
231

 Aktaş, a.g.e., s.68. 
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 Kıyı bankacılığı; ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında veya koşullara 

göre ülke içinde kullandırılması prensibi ile hareket eden, uluslararası devletsiz 

paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon açığı bulunan merkezlere transfer 

edilmesi gibi finansal hizmetler yürüten bankacılık türünü ifade eder. Kıyı 

bankacılığı genellikle serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyet göstermekte ve 

ülke içindeki bankacılık sisteminin tabi olduğu yasal düzenlemelerin kapsamı dışında 

tutularak, getirilen mali ve hukuksal avantajlar sayesinde cazip çalışma koşulları 

sağlamaktadır.
232

 Uluslararası bankalar; kendi ülkelerinde bulunan vergi, harç, 

munzam karşılık, bulundurma gibi yükümlülüklerin dışına çıkmak, yabancı para ve 

sermaye piyasalarıyla bütünleşmek, uluslararası işlem hacimlerini genişletmek ve 

değişik ülkelerde şube açarak ülkelerindeki çalışma saati sınırlarını aşmak gibi 

faktörlerden dolayı kıyı bankacılığı merkezlerine yönelerek bu tür işlemler 

yapmaktadırlar.
233

 

  

 Kıyı bankacılığının ayırt edici özellikleri sıralandığında aşağıdaki konuların 

öne çıktığı gözlemlenmektedir: 

 Kıyı bankaları çalıştıkları ülkelerdeki genel bankacılık mevzuatının dışında 

son derece esnek, denetimden uzak, liberal çalışma esaslarına tabi 

bulunmaktadırlar.  

 Faaliyetlerini büyük ölçüde ülke dışından aldıkları fonları yine ülke dışında 

kullandırmak suretiyle uluslararası düzeyde sürdürmekte, çok küçük bazı 

istisnalar dışında yerel piyasalara girmemektedirler.  

 Kıyı bankalarının faaliyetine konu olan para türü genellikle yerli para 

olmayıp uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş; Euro, Dolar, Yen, ve 

İsviçre Frankı gibi çevrilebilir (konvertibl) paralar olmaktadır.  

 Kıyı bankaları, ikametgahı belli olmayan paraları, yine ikametgahı belli 

olmayanlara kredi olarak vermektedir.  

 Kıyı bankacılığı merkezlerindeki finans kurumları, genelde bu merkezlerin 

kurulu olduğu ülkelerde yerleşik sayılmayan müşterilerine, özelde kambiyo 
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rejimlerinin çerçevesinde yerleşik sayılan müşterilerine, dövize bağlı 

muamelelerde hizmet vermektedir.
234

 

 Offshore hesaplar, kanuni karşılık ve vergiye tabi olmadığından yüksek faiz 

getirisi sağlarlar. Ancak, tasarruf mevduatının bütün niteliklerini taşımalarına 

rağmen, yurt dışında kurulu bir bankadaki mevduat özelliğinden dolayı 

mevduat güvencesi dışında kalırlar. 

  

 Kıyı bankaları özel bir banka olmayıp, temel olarak diğer bankalar gibi 

mevduat toplamakta, kredi vermekte ve güvene dayalı işlemler (fudiciary) 

yapmaktadır. Bu özelliği ile kıyı bankalarını diğer bankalardan ayıran özelliklerin 

kısaca özetlemekte fayda vardır. Bu özellikleri:
235

  

 Kıyı bankaları bulundukları ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para 

birimi ile işlem yaparlar. 

 Kıyı bankaları koşul olmasa da esasen yerleşik olmayan kişiler ve kurumlarla 

işlem yaparlar. 

 Kıyı bankaları genellikle yurtiçi finans piyasasının tabi olduğu yasaların, 

sınırlamaların ve denetimlerin çoğundan muaflardır. 

 Birçok kıyı bankacılığı merkezinde çok sıkı biçimde sır saklama ilkesi 

uygulanmaktadır,  

  

 Şeklinde maddelendirmek mümkündür. 

  

 Bir merkezin kıyı bankacılığı yapabilmesi için gerekli ekonomik şartları genel 

olarak ifade ettiğimizde aşağıdaki gibi toplayabiliriz:
236

 

 Kıyı Bankaları faiz oranlarını herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan 

belirlerler. 

 Gelir ve kurumlar vergisi ya çok az düzeydedir ya da hiç yoktur. 
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 Bankalar munzam karşılık ayırmazlar. Bu şekilde ellerindeki fonların hemen 

hemen tamamını kredi olarak kullandırma imkanına kavuşmaktadırlar  

 Disponibilite oranı uygulaması yoktur. 

 Faiz ödemelerinde stopaj kesilmez. 

  

 Kıyı bankacılığı birçok açıdan hukuki ve vergisel anlamda serbesti içerdiği 

için burada yapılan bankacılık kötü niyetli şekilde de olabilmektedir. Örneğin bütün 

dünyada genel bir sorun olarak görülen kara para aklama işlemleri vergi cenneti 

ülkelerde kıyı bankaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kara paranın nakit 

formundan kurtulması için vergi cennetlerinde mevcut finans kurumları aracı olarak 

kullanılabilmektedir. Buna örnek olarak kişilerin, oto finans borç yöntemini 

kullanarak kıyı bölgesi finans merkezlerinde mevcut kıyı bankaları aracılığı ile kara 

para aklama eylemini gerçekleştirirken yaptıkları işlemler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:
237

 

 Kara para aklayacak kişi, kıyı bölgesi finans merkezine giderek parayı burada 

faaliyet gösteren (A) Bankasına yatırır. (Daha sonra bu parayı başka bir 

ülkedeki (B) Bankasına da aktarabilir.) 

 Kendi ülkesindeki (C) Bankasına başvurarak (A) Bankasındaki hesabını 

teminat göstermek suretiyle kredi talebinde bulunur. (C) Bankası da bu 

krediyi kendisine verir. 

 Kişi, aldığı kredi ile istediği yatırımı yapar. 

 Kredi (C) Bankasına geri ödenmez. (C) Bankası da bu kişinin teminat 

gösterdiği A Bankasındaki parasını haciz eder. 

 Böylece kişinin parası, yaptığı yatırım şeklinde aklanmış olarak ortaya çıkar. 

  

 Kıyı bankacılığı faaliyetleri yukarıdakinin yanı sıra kıyı bankacılığı faaliyeti 

göstermeyen ülkelere de çeşitli dezavantajlar sunmaktadır. Bunların ise en temelinde 

kıyı bankacılığı merkezlerinin denetim ve gözetimden uzak olmaları gerçeği 

yatmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
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 Merkez bankaları ile denetleyici ve düzenleyici diğer otoriteler kendi ülkeleri 

içindeki denetim ve gözetimlerinin etkinliğini kıyı bankacılığı merkezlerinin 

varlığından dolayı sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu merkezlerdeki 

mevduatlara genellikle mevduat garantisi verilmediğinden bu durumda 

yatırımcılar mağdur olabilmektedirler. Bu da en nihayetinde o ülkede söz 

konusu otoritelerin itibarını sarsmaktadır. Olumsuz bir durum varlığında bu 

sorunları çözmesi gereken yine denetleyici ve düzenleyici otoriteler 

olmaktadır. 

 Vergisel anlamda bu merkezlerin ciddi avantajlar sunması, herhangi bir 

ülkedeki yatırımcının yatırımlarını buraya yönlendirmesini 

sağlayabilmektedir. Bu durumda devlet yeterince vergi toplayamamakta ve 

yatırımların ülke dışında çıkışına engel olamamaktadır. 

 Bu merkezlerde yer alan mevduatların bilgileri dışarıya verilmemektedir. Bu 

durumda herhangi bir ülkede yer alan bir yatırımcının o ülkeye bir 

yükümlülüğü olması halinde bu merkezlerden bilgi alınamamakta ve dolayısı 

ile rahatlıkla para kaçırılabilmektedir. 

 Buradaki mevduatın hacmi ve nereden gelip nereye gittiği gibi konularda 

sağlıklı bilgiler alınamadığı için buralar terörist eylemler veya yasadışı 

faaliyetler için para trafiğinin yönetildiği yerler olarak kullanılabilmektedir. 

  

 Kıyı bankacılığı faaliyetlerinin düzenlemelerin düşük olduğu ortamlarda 

yukarıda belirtilen zararları vardır. Bunun yanında bu merkezleri sıklıkla kullanan ve 

yine düzenlemelerin önemli bir kısmından muaf olan hedge fonlardan da bahsetmek 

yerinde olacaktır. 

  

 Hedge fon varlıklı kişilerden ve büyük kuruluşlardan toplanan fonları getiri 

sağlamaya ve sermayeyi değerlendirme amacına yönelik olarak oluşturulmuş 

finansal varlık alım satımında kullanan özel bir yatırım fonudur.
238 

Bu fonlar 

kuruluşları itibariyle birçok yasal kısıtlamadan muaftırlar.  
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 Ülkemizde faaliyet göstermesine yönelik ilk adım da 19/12/1996 tarihli ve 

22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı yatırım fonlarına 

ilişkin esaslar tebliğinin 5.maddesine “Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara 

satılmak üzere kurulmuş olan fonlar ise "Serbest Yatırım Fonları" (Hedge Funds) 

olarak adlandırılır”
 239

 diye bir hüküm eklenmesi ile olmuştur diyebiliriz. 

  

 Bu durumda nitelikli yatırımcının kim olduğunun da ortaya konulması 

gerekmektedir. İlgili tebliğde nitelikli yatırımcı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
240

 

  

 “Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı 

kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı 

kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı 

dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek 

diğer yatırımcılar ve fon katılma paylarının halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon 

TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan 

gerçek ve tüzel kişiler.” 

  

 Hedge fonların genel özelliklerine baktığımızda aşağıdaki maddeleri 

görebilmekteyiz: 

 Finansal istikrarı bozabilirler. Birçok finansal krizin başlamasında ve 

derinleşmesinde etkileri olduğu söylenmektedir. 

 Gelişmekte olan ülkenin yerel maliye ya da para politikalarının etkinliğinin 

azalmasına neden olabilirler. 

 Riskli bir yatırım aracı olarak görülmektedirler.
241

  

 Yatırım stratejilerine uyum sağlanamaması gibi bir risk söz konusudur. 

 Bilgi eksikliği mevcut olup yetersiz şeffaflık mevcuttur.  
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 Kaldıraç etkisinin çok fazla kullanılması olasıdır. 

 Masrafların ve ücretlerin yüksek olması beklenir. 

 Düzenlemeler yetersizdir. 

 Düşük likidite imkanları bulunmaktadır. 

 Denetim mekanizması zayıf olduğu için birçok yolsuzluk veya büyük zararlar 

ile işlemleri noktalanabilir
242

 

  

 Hedge fonlar ABD’de 1940 tarihinde çıkartılan yatırım şirketi kanunu 

hükümlerine göre birçok düzenlemeden bağımsız hale getirilmiştir.
243

 Almanya 

Şansölye yardımcısı ve sosyal işler bakanı Franz Müntefering, hedge fonları 

çekirgelere benzetmiş ve düzenlemeye tabi olmaları gerektiğini savunmuştur. 

Müntefering ayrıca bu fonların içlerinin bilinmediğinden yakınmış ve daha şeffaf 

olmaları konusunda bazı yasal yükümlülükler getirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır.
244

  

  

 Hedge fonların birçok yatırım aracında veya emtiada ciddi fiyat hareketleri 

yaratmaları bu fonların birçok olumsuz gelişmede suç odağı haline gelmelerine sebep 

olmuştur. Dünya’nın en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya’nın bürokratlarını 

endişeye sevk eden hedge fonlar, son dönemde meydana gelen tüm fiyat 

hareketlerinin kaynağı olarak gösterilmiştir. Bunlardan bir kısmına aşağıda 

değinilmiştir:
245

 

 Ham petrolün varil fiyatının önce 120 sonra da 147 dolara fırlaması, 

 Altının onsunun 1.000 dolara tırmanması, 

 Tonu 300 dolar civarında olan pirincin uluslararası piyasalardaki fiyatının 

1.000 doları bulması, 
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 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)`ne göre bu fonların yaptığı 

büyük hacimli alımlardan ötürü tahıl, süt ürünleri, et, şeker ve yağ fiyatları 

Mart 2008’de bir yıl önceye göre %57 artması,  

 1992 ERM krizinde oynadıkları rolün çok büyük olması ve İsveç ile 

Finlandiya gibi ülkeleri kriz ortamına sürüklemeleri,
246

 

 1997 Asya Krizi ile 1998’de Rusya’yı iflasın eşiğine getiren bunalım, 

 Türkiye’de 2000 ile 2001 yıllarında yaşanan kriz ile 2006 yılında gerçekleşen 

ani döviz dalgalanması, 

  

 Hedge fonlar ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın 2007 yılında yayınladığı 

“Finansal İstikrar Raporu”nda, dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı en büyük 

tehlikelerden birisi olarak tanımlanmışlardır. Yine aynı yıl düzenlenen G-7 

Zirvesi’nin gündeminde baş sıraya oturmayı başaran hedge fonlar, gizemli yapıları 

ve inanılmaz hareket kaabiliyetleriyle artık sadece ekonomi bürokratlarının değil, 

devlet başkanlarının da korkulu rüyası haline gelmiş şeklinde gösterilmektedir. 

  

 Birçok kurum da içerdiği risklerden dolayı “hedge fon” ifadesinin doğru 

olmadığını ifade etmiş ve bu kurumlardan biri olan Avrupa Parlamentosu, söz 

konusu kavram yerine “sofistike alternatif yatırım araçları” (Sophisticated 

Alternative Investment Vehicles, SAIVs) terimini kullanmayı tercih etmiştir. Bu 

kavram, hedge fonların dışında, geleneksel kollektif yatırım araçlarından farklı olan 

diğer alternatif yatırım araçlarını (risk sermayesi firmaları, özel sermaye firmaları 

vb.) da kapsamaktadır. Basel Bankacılık Gözetleme ve Denetleme Komitesi (Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS) ise, “yüksek kaldıraçlı kurumlar” 

(Highly Leveraged Institutions, HLIs) terimini kullanmayı tercih etmiştir. Bu terim; 

doğrudan düzenleyici gözetim ve denetime çok az veya hiç tabi olmayan, bilgi 

açıklama gereksinimlerine çok az sahip olan ve çoğunlukla önemli oranda kaldıraç 
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kullanan kurumları kapsamaktadır. Hedge fonlar da bu kurumlar içerisinde yer 

almaktadır.
247

 

   

2.2.5.2. Krizin Süreci 

  

 Bu aşamada küresel krizin öncesine, gelişimine ve sonrasına değinilecektir. 

Krizin öncesinde ABD’deki konut piyasalarının oluşumundan bahsedilecektir. Daha 

sonra krizin gelişimi, kronolojik anlamda olan önemli olaylar ve en sonunda da kriz 

sonrası ortaya çıkan durum analiz edilecektir. 

  

2.2.5.2.1. Krizin Öncesi 

  

 Krizin nedenlerine değindikten sonra bu aşamada krizin ne aşamalardan geçip 

ortaya çıktığını vurgulamak gerekmektedir. Bunun için tarihsel bir inceleme 

yapılması ve ortaya çıkan sonuçların irdelenmesi yerinde olacaktır. Konut kredileri 

ve bu kredilerin eşik altı gelir seviyesine sahip insanlara verilmesinin krizin en 

önemli sebebi olduğunu düşündüğümüzde öncelikle bu krediler ve bu kredileri baz 

alan menkul kıymetleştirme hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

  

 Ekonominin gereklerine göre, kredi talebinde bulunan kişi ve kurumlar ile bu 

krediyi sunan finansman kurumlarının tercih ve beklentilerine cevap verebilecek 

uzun vadeli ipotek kredilerinin pek çok çeşidi geliştirilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir:
248 

 Klasik İpotek Kredisi: Sabit faizli, faiz ve anapara ödemelerinden oluşan 

aylık geri ödemeleri eşit taksitlerle ödenen kredidir. Borçlanan borcunu 

ödedikçe kalan kredi borcunu bilir. Finansman kurumların, kredinin taşıdığı 

risklerin büyük bir kısmını üstlendikleri, kredi alanların ise en az düzeyde 

                                                 
247
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risk aldıkları kredi çeşidi olmasından dolayı kredi alanlar için en avantajlı 

seçenektir. 

 Değişken (Ayarlanabilir) İpotek Kredisi: Faiz ve geri ödemeleri, kredi 

sözleşmesinde belirlenen bir değişim endeksi dikkate alınarak vade içinde 

belirli dönemlerde yeniden ayarlanan ipotek kredisidir. Faiz oranı değişim 

endeksi seçiminde, hazine menkul kıymetleri faiz oranları veya uzman 

finansman kurumlarının fon maliyetleri dikkate alınır. Kredinin taşıdığı 

riskler, kredi verenler ile kredi alanlar arasında dağıtılmaktadır. 

  

 Yukarıdakilere bazı açılardan benzer olup genelde bunların türevleri şeklinde 

olan ve faiz oranları, vade, ön ve geri ödeme tutarları değiştirilerek geliştirilmiş kredi 

seçenekleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

 Artan geri ödeme tutarlı ipotek kredileri: Faiz oranının vade boyunca sabit 

kaldığı, ancak kredi sözleşmesinde belirlenen dönemlerde, enflasyon ve gelir 

artış oranları dikkate alınarak belirlenen bir orana göre kredi geri ödeme 

tutarlarının artırıldığı ipotek kredisi türüdür. 

 Balon ödemeli ipotek kredileri: Kira ödemek yerine faiz ödemeyi tercih eden 

veya gelecekte toplu bir paraya sahip olacak bireylerin tercih ettiği bir kredi 

çeşididir. Kredi tutarı 20-30 yıl içinde geri ödenecekmiş gibi 

taksitlendirilmekte, fakat kredi borcu 3-5 yıl gibi kısa bir sürede geri 

ödenmektedir. 20-30 yıl gibi bir sürede ödeneceği varsayımından hareket 

edildiği için taksit tutarları çok düşüktür. 3-5 yıllık taksit ödemelerinden 

sonra yüklü bir miktar anapara geri ödemesinin veya kredi bakiye tutarının 

tamamının geri ödenerek kredinin sona erdirilmesi istenebilmektedir.
249

 

 Fiyat düzeyine ayarlanan ipotek kredileri: Klasik ve değişken oranlı ipotek 

kredilerinin karışımıdır. Fiyat düzeyine ayarlanan ipotek kredisinde belli 

dönemlerde faiz oranı ve kredi borç bakiyesi enflasyon oranına göre 

değiştirilerek kredi geri ödemeleri nominal olarak değişmekte, ancak reel 

olarak yani satın alma gücü bakımından sabit kalmaktadır.  
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 Çift oranlı ipotek kredileri: İpotek kredisi borç bakiyesi enflasyon oranında 

değiştirilirken, kredi faiz oranları gelir artış oranına göre değiştirilen ipotek 

kredisidir.  

 Karma ipotek kredileri: Geri ödemeler belli bir süre sabit kaldıktan sonra faiz 

oranı, kredi sözleşmesinde belirlenen endekse göre yeniden belirlenerek 

değişken oranlı olarak devam ettirilir.  

 Yüksek ödemeli ipotek kredileri: Ön ödemeleri düşük olan yüksek ödemeli 

ipotek kredisinde uygulanan faiz oranları sabit ya da değişken olabilir. Kredi 

geri ödemeleri çok düşük düzeylerden başladığından, kredi geri ödemelerinin 

vadesinde tamamlanabilmesi için vade içinde bazı ara ödemeler yapılmalıdır. 

Ara ödemeler yüksek tutarlarda olabilir. 

 

Söz konusu kredilerin başta ABD olmak üzere birçok ülkede artması sadece 

hacim anlamında bu kredileri büyütmemiş ayrıca bunlara dayalı menkul kıymet 

ihracını da arttırmıştır. Menkul kıymetleştirmeden de kısaca bahsetmemiz gerekirse 

“bir işletmenin bilançosunda bulunan likit olmayan alacaklarının benzer nitelikte 

olanların bir araya getirilerek kendisinin veya özel amaçlı bir kurumun vasıtası ile 

sermaye piyasalarına bu alacak havuzuna dayanarak menkul kıymet ihracı 

gerçekleştirmesidir”
250

 şeklinde tanımlanabilir. Görüldüğü gibi ipotek kredileri ve 

menkul kıymetleştirme krizin en önemli çıkış noktası olarak karşımıza çıkmıştır. 

   

 Bu bilgileri verdikten sonra krizin öncesine, gelişimine ve sonrasına bakmak 

yararlı olacaktır. Borçların taşınmazlar yoluyla garanti altına alınması M.Ö. 2000’li 

yıllara ve Mezopotamya’ya dayandırılmaktadır. Günümüzde uygulandığı şekliyle 

ipoteğe dayalı konut finansman sisteminin tarihçesi her ne kadar 1190’lı yılların 

Avrupa’sına kadar götürülüyorsa da esasen 1900’lü yılların başından itibaren 

Amerika’da kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Bir kısım uzmanlara göre 

mortgage sisteminin temelleri Danimarka’da 1800’lü yılların başında atılmıştır.
251

 

Modern anlamda ABD’de 1930’lu yıllarda gerçekleşmeye başlamış olan ilk 
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mortgage uygulamaları, sonrasında ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirmeyi de 

getirmiş ve böylece 1940’lı yıllarda sistemin belli bir büyüklüğe ulaşması ile 

gelişmeye başlamıştır.  

  

 Bu dönemde kongre tarafından oluşturulmasına karar verilen Federal Konut 

İdaresi (Federal Housing Administration - FHA) ipotek kredilerinden kaynaklanan 

sorunların çözülmesinde; sabit geri ödemeli, sabit faizli ve tamamen amortize edilen 

klasik ipotek kredilerinin geliştirilmesinde ve ipotek kredileri için sigorta 

uygulamasının başlatılmasında önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bunun akabinde 

Emekliler İdaresi (Veterans Administration - VA) adındaki kurum da bu kredileri 

sigorta etmeye başlamıştır.
252

 

  

 Yukarıda belirtilen kurumların ikinci el ipotek piyasasının oluşumunda 

önemli etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Fakat bu piyasanın 

oluşturulabilmesi için bir de buraya yatırımcıların gelmesi gerekmektedir. Bu sebeple 

sistemin bugünkü işleyişinin 1970’lerden sonra geliştiği görülmektedir. İpoteğe 

dayalı konut finansman sistemi, 1970’lerde ve özellikle 1980’lerde ABD’de kendini 

daha fazla göstermeye başlayan ikinci piyasaların doğuşuyla birlikte ipotek 

havuzlarının büyük çoğunlukla üç kuruluş (Ginnie Mae, Freddie Mac ve Fannie 

Mae) tarafından standardize edilmesiyle olgunlaşmıştır. Sistemin gelişmesinin temel 

nedenlerinden biri, Amerika’da hükümetin ev sahipliğini özendirmesidir. Bu amacı 

gerçekleştirmek üzere ipotek piyasaları için ikincil piyasalar oluşturulmuştur.
253

  

  

 Söz konusu kurumlardan olan Fannie Mae (Federal National Mortgage 

Association); FHA ve VA tarafından sigorta edilen menkul kıymetlerin ikinci el 

piyasasının oluşturulmasını sağlamak ve böylece sisteme likidite temin etmek 

amacıyla ABD Kongresi tarafından kurulmuştur. Bu kurum ayrıca FHA ve VA 
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tarafından sigorta edilen menkul kıymetleri satın alımını da gerçekleştirmek üzere 

faaliyetlerine devam etmiştir.
254

 

  

 Kongre tarafından Fannie Mae’ın yaratılmasına karşın ikinci el ipotek 

piyasasının oluşturulması likidite darlığı yaşanan dönemlerde mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple ilgili kurumun etkinliğinin arttırılabilmesi için 1968 yılında Kongre bu 

kurumu iki ayrı kuruma bölmüştür. Bunlar:
255

 

 Mevcut Fannie Mae ve 

 Ginnie Mae (GNMA - Government National Mortgage Association) 

  

 Ginnie Mae temelde kredileri alan veya satan bir kurum olmayıp bu sebeple 

bilançosunda türev işlemler de barındırmamaktadır. Ginnie Mae’nin yaptığı temelde 

ipoteğe dayalı menkul kıymetlere devlet garantisinin verilmesidir.
256

 

  

 1970 yılında Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) adı 

altında Federal Konut İpotek Kredisi İşletmesi kurulmuştur. Bu kuruluşa birlikte 

hükümet garantisi dışında kalan klasik ipotek kredilerinin de satın alınarak menkul 

kıymetleştirilmesi verilmiştir.
257

 Burada söz konusu kurumlar arasındaki temel amaç 

farklılığı; Ginnie Mae ipotek karşılığı oluşturulan ve ihraç edilen menkul kıymetlere 

devlet garantisinin verilmesini sağlarken diğer iki kurum olan Freddie Mac ve Fannie 

Mae ise bu garanti varlığı altında ikinci el piyasanın oluşturulmasını gerekirse bu 

menkul kıymetlerin satın alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.
258

 

  

 2007 yılına gelen süreçte ABD’deki bu kurumlar ipotek kredilerinin menkul 

kıymetleştirilmesinde veya bunlara garanti verilmesinde önemli rol oynamışlar ve 

böylece birçok bankanın bu menkul kıymetleri aktiflerine almalarında belirleyici 

olmuşlardır. Fakat işler 2007 yılından sonra değişmeye başlamış ve bu kurumların 

                                                 
254

 Alp, Yılmaz, a.g.e., s.85. 
255

 A.e., s.86. 
256

 GNMA, “About Ginnie Mae”,  (Çevrimiçi) 

http://www.ginniemae.gov/about/about.asp?Section=About, 24.07.2011.    
257

 Hepşen, a.g.e., s.106. 
258

 Alp, Yılmaz, a.g.e., s.86. 

http://www.ginniemae.gov/about/about.asp?Section=About
http://www.ginniemae.gov/about/about.asp?Section=About


142 

 

yeterince iyi değerlendirme yapmadan garanti verdikleri veya menkul kıymetleştirme 

yaptıkları ortaya çıkmıştır. 

  

 Krizin etkilerini daha yakından anlamak açısından Fannie Mae ve Freddie 

Mac’ın kar zarar durumunu izlemek anlamlı olacaktır. Aşağıdaki şekilde de her bir 

kuruluşun kar zarar durumları yansıtılmaya çalışılmıştır. 

  

  

Şekil 29. Freddie Mac ve Fannie Mae Kar Zarar Durumları 

(Kaynak: Fannie Mae ve Freddie Mac Yıllık Raporları – 2002 ile 2010 Arası) 

  

2.2.5.2.2. Krizin Gelişimi 

  

 Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi 2000 yılı sonrası oluşmaya başlayan 

likidite bolluğu, düşen faizler ortamında yatırımların menkul kıymetlere, emtiaya, 

konuta ve gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan veya portföy yatırımlarının 

artmasına sebep olmuştur. Bu konuda yine yukarıda belirtildiği gibi ABD kaynaklı 

politikaların etkisi çok büyüktür.  

  

 Piyasaya sürekli likidite enjekte eden ve piyasadan alacağı sürekli artan FED 

bilançosu incelendiğinde bu sonuç gözler önüne serilmektedir. Krizin meydana 

geldiği nokta olarak kabul edilen Lehman Brothers’ın batış haberi sonrasında FED’in 
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bilançosunun büyüdüğü görünmektedir. Bankanın piyasa alacakları 10 Eylül 2008 

tarihi ile 12 Kasım 2008 tarihleri arasında 900 milyar dolardan 2,2 milyar dolardan 

yükselmiştir.  

 

 

Şekil 30. FED Bilançosunun Gelişimi 

(Kaynak: FED, “Reserve Bank Credit – Weekly Average”, (Çevrimiçi) http 

://www.federalreserve.gov, 20.07.2011) 

  

 Önceki bölümlerde belirtildiği gibi ABD’nin temel amacı alt gelir grubu 

bireylere içinde oturup kira gibi ev sahibi olmalarını sağlamak üzerine bir sistem 

kurulması idi. Bu özellikle Bush hükümetinin iktidara gelmek için seçimlerde en 

fazla üzerinde durduğu vaatlerden biriydi. Bu gelişmeler ve konut edindirme 

politikaları sadece ABD’de değil tüm dünyada hızlı şekilde ilerlemekteydi.  

  

 ABD eşik altı mortgage piyasasının büyüme-daralma çevrimi yaşayacağının 

ilk işareti 2005 yılının sonunda görülmeye başlamasına rağmen, konut fiyatlarının 

hızlı değerlenmeye devam etmesi olası krizi gizlemiştir. Eşik altı mortgage piyasası 

kredilerinde oluşan kalite bozulması ve artan risk ancak konut fiyatlarının 

yükselişinin sona ermesi ve yerini değer kaybına bırakmasıyla anlaşılmaya 

başlanmıştır.
259
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Şekil 31. Mortgage İşleyişi 

(Kaynak: BDDK, a.g.e, s.3.) 

  

 Küresel krizin öncesinde yaşanan gelişmeler dünyanın bir çalkantıya doğru 

gittiğini haber verir nitelikteydi. 2007 yılından itibaren yaşanan gelişmeleri 

özetlediğimizde aşağıdaki olaylar göze çarpmaktadır: 

 ABD’de faiz oranlarının %1’den %5,35’e yükseldiği 2004 ve 2006 yılları 

arasındaki iki yıllık süreden sonra konut fiyatlarının düşmesi ve konut 

kredilerini ödeyemeyenlerin sayısının artmasıyla ABD’de konut sektöründe 

sorunlar baş göstermeye başladı. 

 ABD’de konut piyasasında kullanılan kredilerin 2007 ortalarında geri 

dönmemesiyle başlayan ve daha sonra bütün dünyayı etkilemeye başlayan 

küresel kriz, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ve birçok gelişmiş 

ülkenin dev bankalarını tarihe gömdü.  
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 22 Ocak 2007’de FED, ekonominin resesyona girmesini önlemek amacıyla 

gösterge faiz oranını üç çeyrek azaltarak %3,5’e çekti. Bu FED’in son 25 

yıldaki en büyük kesintisiydi.
260

 

 Nisan 2007’de ABD’li eşik altı krediler veren mortgage kuruluşu New 

Century Financial iflas başvurusunda bulundu ve çalışma gücünün yarısını 

azalttı. 

 Yüksek riskli mortgage piyasasındaki çöküş dünyada diğer bankaları 

etkilemeye başladı. FED Başkanı Ben Bernanke, ABD’de yüksek riskli kredi 

krizinin maliyetinin 100 milyar doları bulabileceğini açıkladı.  

 Daha sonra dünya merkez bankaları piyasaya yüksek miktarlarda para 

pompalamaya başladı. Avrupa’da krizin ilk kurbanı yüksek riskli mortgage 

piyasasına yatırım yapan Alman bankası Sachsen Landesbank oldu.  

 9 Ağustos 2007’de yatırım bankası BNP Paribas, yatırımcılara, fonlarının 

ikisinden para alamayacaklarını bildirdi. 

 Eylül 2007’de İngiliz Northern Rock, Britanya Merkez Bankası’ndan acil 

yardım istedi. Northern Rock daha sonra kamulaştırıldı.  

 1 Ekim 2007’de İsviçreli UBS, 3,4 milyar dolar zarar açıklayan dünyanın ilk 

büyük bankası oldu.  

 ABD’li Citigroup yüksek riskli kredilerle ilgili 3,1 milyar dolar zarar bildirdi. 

Citigroup’un, altı ay içinde açıkladığı zararı 40 milyar doları buldu.  

 Merrill Lynch’de 2007 sonunda 7,9 milyar dolar zarar yazdı. 

 JPMorgan Chase bankası, hisse senetlerinin değeri hızla düşen ve iflas eden 

Bear Stearns’ı, FED’in de desteğiyle yaklaşık 1 milyar dolara 16 Mart 

2008’de satın aldı. Bear Stearns’ın bir yıl önceki değeri yaklaşık 32 milyar 

dolardı.  

 Haziran 2008’de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaklaşık 1 milyar 

dolarlık mortgage yolsuzluğuyla ilgili olarak borsa simsarları ve konut 

sektöründe çalışanlar dahil 406 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca yüksek riskli 

mortgage kredisiyle bağlantılı korunaklı iki büyük yatırım fonunun (hedge 

fonları) çöküşüyle ilgili Bear Stearns bankasının iki çalışanı, fonların 
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sorununu bildikleri halde yatırımcılara bunu açıklamamakla suçlandı. 

Fonların toplam kaybı 1,4 milyar dolardı.
261

 

 11 Temmuz 2008: ABD’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak kabul 

edilen “Federal Deposit Insurance Corp” (FDIC), konut sektöründeki kredi 

krizinden etkilenen ve varlıkları 32 milyar dolar, toplam mevduatı 19 milyar 

dolar olan Indy Mac bankasına el koydu.
262

  

 7 Eylül 2008: ABD yönetimi, krizden çok kötü etkilenen dev mortgage 

şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac’in denetimine, daha büyük bir krizin 

çıkmaması amacıyla el konulduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamayı 

yapan ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, gerekçeyi dile getirirken, "Fannie 

Mae ve Freddie Mac, o kadar büyük ve finans sistemimizle o kadar iç içe ki, 

bunlardan birinin çöküşü bile bizdeki ve bütün dünyadaki finans 

piyasalarında büyük karışıklığa yol açar" dedi.
263

 ABD yönetimi, 5 trilyon 

dolarlık şirketi kurtarmak ile 12 trilyon dolarlık ABD konut kredisi 

piyasasının yaklaşık yarısını da kurtarmış oldu. 

 10 Eylül 2008: Mart ayından beri nakit sıkışıklığı yaşadığı ve iflasın eşiğinde 

olduğu söylentileri ile finans piyasalarına ne zaman batacak korkusu yaşatan 

ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers, yılın üçüncü çeyreğinde 3,9 milyar 

dolar daha zarar açıkladı. Avrupa Komisyonu yaptığı toplantıda Almanya, 

İngiltere ve İspanya’nın 2008 yılı içinde resesyona girebileceği uyarısında 

bulundu. Avrupa Komisyonu, Euro bölgesi büyümesinin beklenenden çok 

daha az olması ve mali piyasalardaki sıkıntı ile artan emtia fiyatları ve konut 

sektöründeki sorunlar nedeniyle enflasyonun da beklenenden yüksek 

olacağını bildirdi.
 264
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 11 Eylül 2008: ABD’de zor durumdaki yatırım bankası Lehman Brothers, 

hisseleri %40’dan fazla değer kaybedince muhtemel satış için görüşmeler 

yapmak zorunda kaldı.
265

  

 14 Eylül 2008: FED’in eski başkanı Alan Greenspan, ABD’nin halen 

yüzyılda bir yaşanabilecek finansal kriz içinde olduğunu söyledi. ABC 

televizyonuna konuşan Greenspan, “Önce şunu anlayalım. Bu 50 yılda, hatta 

muhtemelen 100 yılda bir yaşanabilecek bir olay” dedi.
266

 Bunun yanında 

Lehman Brothers’ın İngiltere’deki faaliyetleri, yeddi emin yönetimine 

devredildi. Uluslararası muhasebe şirketin PriceWaterhouseCoopers’dan 

yapılan açıklamada, yeddi emin yönetiminin, iflas başvurusunda bulunacak 

olan Lehman Brothers’ı alacaklılara karşı koruyacağı ve alacaklıları organize 

edeceği kaydedildi.
267

 Bank of America yaptığı açıklamada da, Merrill 

Lynch’i 50 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını 

bildirdi. 

 15 Eylül 2008: Dünya finans piyasaları ABD’nin 158 yıllık finans devi 

Lehman Brothers’ın tarihin en büyük iflas haberiyle sarsıldı. Bir haftalık 

kurtarma çabalarından sonuç alamayan şirket iflas başvurusunda bulundu. 

İngiliz Bankası Barclays’in, bazı varlıklarının muhtemel alımı konusunda 

Lehman Brothers ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
268

 Bunun yanında 

HP, yaptığı açıklamada, 2008 Mayıs ayında 13,9 milyar dolara satın aldığı 

bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcısı Electronic Data Systems (EDS) ile 
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birleşme operasyonları kapsamında çalışma gücünün yaklaşık %8’ine denk 

düşen 24 bin 600 kişinin işine son vereceğini bildirdi.
269

 

 16 Eylül 2008: Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-

Kahn, “mali krizin en kötüsü hala önümüzde duruyor” dedi. 

Mali krizin en kötüsünün hala ileride durduğunu ifade eden Strauss-Kahn, 

ileriki aylarda ve haftalarda diğer belli başlı mali kuruluşların da güçlükle 

karşılaşabileceğini belirtti.
270

 ABD’nin dev sigorta şirketi American 

International Group’un (AIG) batmasının dünya çapında bir krize yol 

açmasından kaygılanan Amerikan hükümeti, şirkete acil 85 milyar dolar para 

aktarmayı ve karşılığında firmanın hisselerinin %80’ini denetimi altına 

almayı kararlaştırdı.
271

 

 17 Eylül 2008: İngiltere’nin en büyük bankacılık gruplarından HBOS, rakibi 

Lloyds TSB tarafından 22 milyar dolara satın alındı. 
272

 ABD Merkez 

Bankası (FED); Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası 

(BOE), Japonya Merkez Bankası (BOJ), İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve 

Kanada Merkez Bankası (BOC) ile Wall Street’teki krizle ortaya çıkan 

likidite sıkışıklığını yatıştırmaya dönük önlemler açıkladı.
273

 

 18 Eylül 2008: Lehman’ın iflası sonrası piyasalarda güven ortadan kalktı. 

FED’in AIG’yi kurtarması bile kan kaybını önleyemedi. Altı merkez bankası 
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piyasaya 100 milyarlarca dolar sürerek ateşi söndürmeye çalışırken kamunun 

kötü tahvilleri toplayacağını açıklaması ABD borsasını yükseltti.
274

 

 21 Eylül 2008: Dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinin oluşturduğu, 

Sanayileşmiş Ülkeler Grubu (G7), küresel finansal krize karşı birlikte 

mücadele etmeyi taahhüt ettiler.
275

 FED son iki büyük yatırım bankası 

Goldman Sachs ve Morgan Stanley’in statülerini değiştiren kararını onayladı. 

Fed’in bu kararıyla bu iki yatırım bankası FED’in denetimi altında çalışan 

bankacılık holding şirketlerine dönüşmüş oldu. Bu değişiklik iki yatırım 

bankasının ticari bankacılık yapmasına izin vermiştir.
276

 

 25 Eylül 2008: ABD hükümeti, ülkenin en büyük mevduat bankası 

Washington Mutual’a el koydu. ABD’nin en büyük tasarruf ve kredi bankası 

Washington Mutual’ın varlıkları ise JPMorgan tarafından 1,9 milyar dolara 

satın alındı.
277

 

 28 Eylül 2008: Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, mali 

sıkıntı içindeki Fortis’i kısmen kamulaştırarak iflastan kurtarma kararı aldı. 

Fortis için çıkış yolu arayan Benelüks ülkeleri, piyasalardaki tedirginliğin de 

etkisiyle ödemelerini yapmakta zorlanan bankaya ortaklaşa 11,2 milyar Euro 

aktarmayı seçti.
278

 

 29 Eylül 2008: İngiltere Hükümeti, mortgage kredisi veren zor durumdaki 

Bradford& Bingley (B&B) bankasına el koyduğunu resmen açıkladı. İngiltere 

Hazine Bakanlığı, İngiliz ekonomisinin istikrarını korumak amacıyla, B&B 

bankasının 91 milyar dolarlık konut kredisi ve kredi hesabını devralacağını 
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bildirdi. İngiliz Hazinesi’nin ayrıca, B&B’nin, tasarruf mevduatı hesabı ile 

şubelerinin İspanyol bankası Santander’e satışını kolaylaştırmak için 33 

milyar dolarlık harcama yapacağı kaydedildi.
279

 

 30 Eylül 2008: Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, mali güçlük içine düşen 

Fortis’in bankacılık faaliyetlerinin %49’luk bölümünün 11 milyar Euro 

karşılığı satın alınmasını kararlaştırmış ve Hollanda’nın bu operasyona 4 

milyar Euro ile katıldığı bildirilmişti. Finansal piyasalardaki yangını 

durdurmak isteyen Avrupa, Fortis’ten sonra diğer sorunlu Dexia’yı da 

kurtarmak için bankaya 6,4 milyar Euro enjekte etmeye karar verdi.
280

 

 1 Ekim 2008: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları rekor düzeyde yükseliş 

gösterdi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işsizlik maaşı başvuruları, son 7 

yılın en büyük artışını göstererek, 497 bin düzeyine çıktı.
281

 

 2 Ekim 2008: ABD Temsilciler Meclisi’nde daha önce reddedilen 700 milyar 

dolar tutarındaki kurtarma paketi kabul edildi. ABD Kongresi’nde Senato 

tarafından 150 milyar dolar daha eklenerek 850 milyar dolara çıkan kurtarma 

paketi Temsilciler Meclisi’nden geçti.
282

 Aynı gün ABD’nin önde gelen 

mortgage bankalarından Wells Fargo, zor durumdaki ABD bankası Wachovia 

ile birleşme kararı aldığını açıkladı. Wells Fargo birleşme işleminin toplam 

tutarının 15,1 milyar dolar civarında olduğunu açıkladı. Wells Fargo ayrıca 

birleşme ilgili maliyetin 10 milyar dolar civarında olacağını açıkladı.
283

 IMF 

yayınladığı raporla da ABD için resesyon uyarısı yaptı. 
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 3 Ekim 2008: Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un 11,2 milyar Euro 

sermaye aktararak iflastan kurtardığı Fortis’in ABN Amro dahil Hollanda 

faaliyetlerinin, Hollanda hükümetine 16,8 milyar Euro’ya satılacağı 

açıklandı.
284

 İsviçre merkezli UBS, yatırım bankacılığı kolundaki 2 bin kişiyi 

işten çıkaracağını açıkladı. Gelir durumunun belirsiz ve öngörülemez haline 

geldiğini açıklayan banka, bu duruma karşı tedbirli davrandıklarını açıkladı. 

UBS’in varlık kaybı 42,5 milyar dolara ulaştı.
285

 

 5 Ekim 2008: İngiltere’de devletin büyük bankaları rahatlatmak adına bu 

bankalardan hisse satın almayı planladığı öne sürüldü. Alman mortgage devi 

Hypo Real Estate’in (HRE) batmasına saatler kala Almanya mevduat 

sahiplerinin bankalardaki tüm parasını garantiye aldığını duyurdu. Pazar 

gününü 900 milyar Euro’luk Alman ipotekli konut kredisi pazarının %20’sine 

hakim Hypo Real Estate’i kurtarmaya çalışarak harcayan Alman hükümeti, 

çareyi tüm özel tasarrufları güvence altına almakta buldu.
286

 

 6 Ekim 2008: Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kredi krizinden 

kaynaklanan zararların 1,4 trilyon dolara ulaştığını tahmin ettiği belirtti. IMF 

tarafından hazırlanan “Küresel Finansal İstikrar” raporu yayımlandı. 

Raporda, büyük bankaların önümüzdeki birkaç yılda yaklaşık 675 milyar 

dolarlık sermayeyi yutacağı öngörüldü.
287

 

 7 Ekim 2008: Küresel piyasalardaki krizin önüne geçmek amacıyla FED ile 

Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere, İsviçre, Kanada ve İsveç merkez 

bankaları faiz oranlarını %0,5 indirdi. Çin Merkez Bankası da faiz oranını 

%0,27 azaltarak %6,93’e çekerken, Japonya Merkez Bankası ise %0,5 olan 
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faiz oranını değiştirmedi, ancak merkez bankalarının ortak hareket etmesini 

destekledi.
288

 

 8 Ekim 2008: Parası %25 değer yitirdi, mevduata garanti verdi ama 

İzlanda’da sular durulmadı. İzlanda Başbakanı 4 milyar Euro için ülkeleri 

dolaşıp gereken parayı Rusya’dan bulduktan sonra "Girdap bizi iflasa 

sürükleyecekti" dedi.
289

 

  

 Bundan sonraki gelişmeleri de özetlediğimizde karşımıza aşağıdakiler 

çıkmaktadır:
290

 

 9 Ekim 2008 İzlanda Başbakanı “ulusal iflas’ın” eşiğinde olunduğunu 

açıkladı. 

 13 Ekim 2008 İngiltere üç bankaya 64 milyar dolar enjekte etti. 

 30 Ekim 2008 Japonya 51, Almanya 32 milyar dolarlık paket açıkladı. 

 4 Kasım 2008 Barack Obama Başkan seçildi. 

 23 Kasım 2008 Citigroup için kurtarma paketi hazırlandı.  

 25 Kasım 2008 FED, mortgage borçlarının 800 milyar dolarını alacağını 

açıkladı.  

 7 Aralık 2008 Detroit’te otomotiv şirketi çalışanları kilisede kriz duası yaptı. 

 11 Aralık 2008 Bank of America 35.000 çalışanının işine son vereceğini 

açıkladı.  

 16 Aralık 2008 FED faizleri neredeyse sıfıra indirdi.  

 9 Ocak 2009 ABD’de işsizlik 1945’teki seviyeye çıkarak 2,6 milyona ulaştı.  

 20 Ocak 2009 ABD Başkanı Barack Obama koltuğuna oturdu.  

 14 Şubat 2009 ABD’nin 787 milyar dolarlık planı kongreden geçti.  

 17 Şubat 2009 ABD’li otomotiv devleri devlet yardımı istedi.  

 20 Mart 2009 AB IMF’ye 100 milyar dolarlık yeni fon aktaracağını açıkladı. 
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 2 Nisan 2009 G20 gelişmekte olan ülkelere 1,1 trilyon dolar kaynak ayırdı.  

  

 Kriz dünya finansal sistemini derinden etkilediği için birçok irili ufaklı banka 

ya iflas etti ya da kamulaştırıldı. Bunları bir listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

  

Tablo 21. Küresel Krizin Kronolojisi 

Tarih Bankacılık Gelişmeleri 

Haz-07 

Bear Stearns battı (ABD’nin 2. büyük mortgage tahvilleri ihracatçısı 

yatırım bankası) 

Tem-07 

Absolute Capital battı (Hollandalı ABN Ambro’nun yarısına sahip olduğu 

Sidney hedge fon merkezli) 

Ağu-07 

Basis Capital battı (Hollandalı ABN Ambro’nun yarısına sahip olduğu 

Avustralyalı hedge fon) 

Şub-08 Northern Rock kamulaştırıldı (İngiliz emlak kredi bankası) 

Mar-08 

Hume Bank Fona devroldu (Amerikan bankası) 

Bear Stearns 1,1 milyar dolara JP Morgan Chase’e satıldı (ABD yatırım 

bankası) 

Douglass National Bank Fona devredildi (Amerikan bankası) 

May-08 ANB Financial Fona Devroldu (Amerikan bankası) 

Tem-08 

Staples fona devroldu (Amerikan bankası) 

First Nat.Bank of Nevada fona devroldu (Amerikan bankası) 

First Harigate Bank fona devroldu (Amerikan bankası) 

Newport Beach fona devroldu (Amerikan bankası) 

Ağu-08 

First Priority Bank fona devroldu (Amerikan bankası) 

Indymac fona devroldu (Amerikan bankası) 

Columbian Bank and Trust Company fona devroldu (Amerikan bankası) 

Intergrity Bank fona devroldu (Amerikan bankası) 

Eyl-08 

Silver State Bank Fona Devroldu (Amerikan bankası) 

Fannie Mae & Freddie Mac – İkinci el ipotek piyasası kuruluşları 

kamulaştırıldı. 

Postbank- Almanya, Rakibi Deutsche Bank tarafından satın alındı. 

Lehman Brothers – 158 yıllık ABD Yatırım bankası iflas etti 

Merrill Lynch – Zor durumdaki kalkınma ve yatırım bankasını Bank of 

America satın aldı 

American International Group (AIG) – FED’in desteğiyle iflasın eşiğinden 

döndü. 

HBOS - İngiltere’nin en büyük mortgage sağlayıcısı, İngiliz bankacılık 

grubu Lloyds satın aldı 

Amerikan bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs’a mevduat 

toplama yetkisi verildi. 

Washington Mutual - ABD hükümeti, ülkenin en büyük mevduat 

bankasına el koydu. 
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Fortis kamulaştırıldı. 

Bradfor&Bingley – İngiltere, Mortgage bankası kamulaştırıldı. 

Dexia kamulaştı. 

Eki-08 

Wachovia- ABD’nin en büyük 3. aracı kurumu Wells Fargo ile birleşme 

kararı aldı. 

Fortis’in bankacılık ve Belçika sigortacılık faaliyetlerini BNP Paribas aldı. 

2.7 milyar dolarlık sigorta şirketi Yamato iflas etti. 

Highland Capital Management isimli hedge fon 2 milyar dolarlık iki 

fonunu kapattı. 

Hollanda bankası ING’ye devlet 13,4 milyar dolarlık sermaye yatırımı 

kararı aldı. 

Credit Suisse 3. çeyrekte 1,3 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı. 

Goldman Sachs 3.200 kişiyi, Xerox 6 ay içinde 3.000 kişiyi, Chrysler 

1.825 kişiyi, Cooper Industries’in1.000 kişiyi işten çıkaracağı haberleri 

yayıldı. 

HSBC Holdings, Endonezya’da Bank Ekonomi’nin %88.89’unu 607.5 

milyon dolara satın aldı. 
(Kaynak: Babuşçu, a.g.e., s.29-37) 

  

 Banka iflasları bu kadar gündemdeyken tasarruf sahipleri de birikimlerini 

güvence altına almak için bankalardaki mevduatlarını çekmeye yönelmişlerdi. Bu 

gelişmeler sırasında söz konusu güvensizlik ortamının daha kötüye gitmemesi adına 

hükümetler mevduata verdikleri garanti uygulamasında iyileştirmelere gitmişlerdir. 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi birçok banka sınırsız garanti vermeye 

başlamıştır. 

  

Tablo 22. Küresel Krizin Ardından Mevduat Garantisi Uygulamaları 

 

ÖNCESİ SONRASI 

İrlanda 20 bin Euro Sınırsız garanti  

Almanya 20 bin Euro Sınırsız garanti  

Yunanistan 20 bin Euro Sınırsız garanti  

Danimarka 20 bin Euro Sınırsız garanti  

İngiltere 35 bin pound 50 bin pound 

Fransa 20 bin Euro 70 bin Euro 

İtalya 20 bin Euro 103 bin 291 Euro 

Avusturya 20 bin Euro Sınırsız garanti  

İzlanda 20 bin Euro Sınırsız garanti  

ABD 100 bin dolar 250 bin dolar 

Avusturalya 20 bin Euro Sınırsız garanti  
(Kaynak: Babuşçu, a.g.e., s.39) 
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Küresel kriz konusunda mevduat garantisinin genişletilmesi dışında da 

hükümetler birçok tedbirler almışlardır. Bu tedbirleri kategoriler hakkında aşağıdaki 

maddelerde görebiliriz:
291

 

 Para politikası araçları: 

o Faiz oranı değişiklikleri 

o Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik 

o Döviz kuru müdahalesi  

 Finansal sisteme ilişkin müdahaleler: 

o Mevduat garantisinin artırılması  

o Bankaların yeniden sermayelendirilmesi  

o Likidite enjeksiyonu 

o Banka kredi/ borçlarına devlet garantisi verilmesi  

o Kamulaştırma/fona devir  

o Ticari tahvillerin alınması için fon ayrılması  

o İpotekli konut kredisi tahvillerinin alınması  

o Açığa satışın yasaklanması  

o Toksik varlıkların alınması  

 Uluslararası kuruluşlar: 

o IMF’ten sağlanan krediler 

o Swap kanalının kullanılması  

 Diğer: 

o İstihdam, altyapı yatırımlarının artırılması, 

o Kobi’lere ve düşük gelir gruplarındaki hane halklarına yapılan 

yardımlar vb. 

  

 Krizin gelişimine değindikten sonra krizden sonra ne tip gelişmelerin 

olduğuna da aşağıda yer verilmiştir. 
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2.2.5.2.3. Krizin Sonrası 

  

 Kriz sonrası ülkelerin görünümlerine bakıldığında özellikle gelişmiş ülkelerin 

bu krizden ciddi şekilde etkilendiklerini anlamaktayız. Bu etkiyi anlamak için bazı 

makro ve mikro ekonomik verilere bakmak uygun olacaktır.  

  

 Örneğin istihdam ve işsizlik verilerine bakıldığında gelişmiş ülkeleri temsil 

eden Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa’da kriz sonrası ciddi 

sıkıntılar göze çarpmaktadır. Aşağıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi ABD, 

Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya’da işsizlik rakamları önemli artışlar gösterirken 

Almanya’da bu rakamlar azalış eğilimindedir. Bu kriz sonrası yapılan yorumlarda da 

Euro bölgesinde krizden en az etkilenen ülkelerden biri olarak Almanya 

gösterilmektedir. 

  

 

Şekil 32. Gelişmiş Ülkelerdeki İstihdam Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Bu analizden sonra kriz sonrası sıkıntı yaşayan Euro bölgesi ülkelerinin 

verilerine bakıldığında ise aşağıdaki şekil karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi bu 

ülkelerde işsizlik oranları özellikle İspanya, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’da 

önemli şekilde artış göstermiştir. 
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Şekil 33. Küresel Krizden Olumsuz Etkilenmiş Ülkelerdeki İstihdam Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Diğer bir değerlendirme kriteri olarak aldığımız cari açığın GSYİH’ya 

oranına bakıldığında temelde aşağıdaki durum göz önüne çıkmaktadır. Almanya, 

ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa bazında yaptığımız değerlendirmeye göre 

Almanya ve Japonya’da cari açığın bulunmadığı bu ülkelerin hep cari fazla vermeye 

devam ettikleri anlaşılmaktadır. Fakat diğer ülkeler olan Fransa, Birleşik Krallık ve 

ABD’de durum bu kadar iç açıcı değildir. Özellikle cari fazla veren Fransa’da 2005 

yılından sonra bir geriye gidiş söz konusudur.  
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Şekil 34. Gelişmiş Ülkelerdeki Cari Denge Gelişimi 

(Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Euro bölgesinin sorun yaşayan ülkelerini de bu anlamda incelediğimizde 

karşımıza aşağıdaki şekil çıkmaktadır. Görüldüğü gibi cari açığın GSYİH’ya oranı 

krize doğru giden yolda ciddi şekilde artış göstermiştir. Özellikle her biri birer 

Akdeniz ülkesi olan Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın ilgili oranı %10 

mertebesine yükselmiştir.  

  

 

Şekil 35. Küresel Krizden Olumsuz Etkilenmiş Ülkelerdeki Cari Denge Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 
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 Analizimize devletlerin brüt kamu borcunun GSYİH’ya oranı verisi ile devam 

ediyoruz. Bu analizde de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Japonya; Almanya, Fransa, 

ABD ve Birleşik Krallık’tan anlamlı şekilde ayrışmaktadır. Görüldüğü gibi bu ülkede 

GSYİH’nın yaklaşık 2 katına kadar bir borçlanma göze çarpmaktadır. 

  

 

Şekil 36. Gelişmiş Ülkelerdeki Brüt Kamu Borcu/GSYİH Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Sorunlu ülkelere geldiğimizde ise karşımıza aşağıdaki şekil çıkmaktadır. Bu 

devletlerin brüt borcunun GSYİH’ya oranı bu ülkelerin tamamında artış göstermiştir. 

Özellikle Avrupa’nın gündemini uzun süre meşgul eden Yunanistan ve İrlanda’da bu 

oranın sırasıyla %140 ile %100 seviyelerine hızlı şekilde çıkmış olması bu ülkelerin 

söz konusu ortamdan ne ölçüde olumsuz etkilendiklerini de göstermektedir. Ayrıca 

üretimin düşmesi, istihdamın azalması gibi etkenler de bu ülkelerin vergi hasılatını 

olumsuz etkilemiş ve söz konusu ülkeler dış borçlar ile mevcut borçlarını yönetir 

hale gelmişler ve böylece mevcut borçlarını yeni borçlar ile ödemeye başlamışlardır. 
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Şekil 37. Küresel Krizden Olumsuz Etkilenmiş Ülkelerdeki Brüt Kamu Borcu/ 

GSYİH Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Analizimizin bir sonraki aşaması seçtiğimiz 5 ülkenin devlet harcamalarının 

GSYİH’ya oranı olacaktır. Aşağıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi krizin 

etkilerinin azaltılabilmesi için tüm ekonomilerde harcamaların artış gösterdiğini 

görmekteyiz. Bu ülkelerden ABD ve Almanya dışında diğer tüm ülkelerin kriz 

sonrası devlet harcamalarının artışa devam ettiğini fakat ABD ve Almanya’da bu 

oranın gerilediğine şahit olmaktayız.  
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Şekil 38. Gelişmiş Ülkelerdeki Devlet Harcaması / GSYİH Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Euro bölgesinin sorunlu ekonomilerinin bu rasyodaki değerlerine 

bakıldığında temelde aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi 

özellikle İrlanda’da devletin genel harcamalarının GSYİH’na oranının diğer 

ekonomilere göre önemli oranda artış göstermiştir. Bunun yanında diğer 

ekonomilerdeki artışlar sınırlı kalmıştır. 
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Şekil 39. Küresel Krizden Olumsuz Etkilenmiş Ülkelerdeki Devlet Harcaması/ 

GSYİH Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Analizin diğer bir aşaması olan enflasyon verilerine bakıldığında da seçilmiş 

olan 5 ülkenin Tüketici Enflasyonu verilerinin en fazla %4 seviyesinde 

gerçekleştiğini söylememiz gerekmektedir. Özellikle talebin düştüğü 2009 yılında 

tüm ülkelerin enflasyonlarında bir gerileme hatta Japonya’da ve ABD’de deflasyon 

emareleri görülmüştür. Fransa dışında tüm ekonomilerin enflasyon verilerinin yıllık 

%1’in altına inmesi merkez bankalarının rahatça faiz indirimi yapabilmelerine olanak 

sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde hükümetler de devlet harcamalarını arttırmışlar ve 

bu dönemde devletlerin borçlanması düşen enflasyonun verdiği destek ile artmıştır. 
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Şekil 40. Gelişmiş Ülkelerdeki TÜFE Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Sorunlu ülkelere geçtiğimizde ise enflasyon konusunda tüm ülkelerde azalan 

üretim ve tüketime paralel olarak talebin düştüğünü ve böylece enflasyonun krizden 

hemen sonra tüm ülkelerde azaldığını görmekteyiz. Fakat 2009 yılından sonra azalan 

faizler ortamında talebin yükseldiğini ve dolayısı ile enflasyonun arttığına şahit 

olmaktayız. Bu açıdan bakıldığında 2010 enflasyonu açısından halen negatif 

seyreden TÜFE’ye sahip tek ekonominin İtlanda olduğunu anlamaktayız. Bu da 

talebin yeterince güçlenmediğine dair bir kanıt oluşturmaktadır.  
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Şekil 41. Küresel Krizden Olumsuz Etkilenmiş Ülkelerdeki TÜFE Gelişimi 

 (Kaynak: IMF, a.g.e.) 

  

 Bu verilen bilgilerden sonra küreselleşmenin getirdiği bir konu olan 

bankaların diğer ülkelerdeki başka bankalardan olan alacaklarına bakıldığında 1995 

ile 2000 yılları arasında önemli bir artış görülmemesine rağmen 2000 yılından sonra 

2007 yılının sonuna kadar bu kalemde yoğun bir artış gözlemlenmiştir. Daha sonra 

banka iflasları ve bu kalemin cazibesini kaybetmesi ile birlikte 2008 sonunda 2006 

sonu seviyelerine gelinmiştir. 
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Şekil 42. Bankaların Diğer Ülkelerdeki Bankalardan Alacakları-Milyar USD 

(Kaynak: BIS, “BIS Reporting Banks: Summary of International Positions”, (Çevrimiçi) http 

://bis.org/statistics/bankstats.htm, 20.08.2011.) 
  

 Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Fransa, Japonya ve İspanya bankalarının 

yurtdışındaki toplam varlıklarına bakıldığında ise özellikle kriz dönemine kadar 

İspanya bankaları hariç diğer tüm ülkelerin bankalarının aktiflerinin önemli 

miktarlarda artışlar gösterdiği anlaşılmaktadır. Burada çarpıcı bir veri olarak Birleşik 

Krallık ve Almanya’da krizden hemen önce sırasıyla 7 ve 4 trilyon dolar seviyesinde 

banka alacağı vardır. Bu alacakların bir kısmının sorun yaşayan İrlanda, Yunanistan, 

Portekiz ve İspanya’da olduğu düşünüldüğünde söz konusu ülkelerin de bu krizden 

bankacılık anlamında olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 43. Ülke Bazında Uluslararası Bazda Bankaların Bankalardan Alacakları 

(Kaynak: BIS, “External Positions of Banks in Individual Reporting Countries”, (Çevrimiçi) http 

://bis.org/statistics/bankstats.htm, 20.08.2011.) 

  

 Sorunlu diye tabir ettiğimiz ülkelere baktığımızda ise özellikle diğer ülkelerin 

bankalarının bu ülkelerde ciddi riskleri olduğunu anlamaktayız. 2010 yılının sonu 

verilerine göre Yunanistan’daki diğer ülke bankalarının riski 145 milyar dolar 

seviyesindeydi
292

. Bunların ülkeler bazında dağılımı yapıldığında da temelde 

aşağıdaki gibi bir şekil ortaya çıkmaktadır. Yunanistan’ın yaşadığı finansal 

sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemlerde başı çeken Fransa ve 

Almanya’nın bu konuya neden bu kadar yakın durdukları aşağıdaki şekilden daha 

rahat ortaya çıkmaktadır. Bu iki ülkedeki bankaların Yunanistan’daki toplam riskin 

%60’ına yakınını üstlenmiş olmaları oldukça ciddi bir durumu işaret etmektedir. 

  

                                                 
292

 BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Greece”, (Çevrimiçi) 

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html, 20.08.2011.   
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Şekil 44. Yunanistan’daki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

(Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Greece”) 

  

 Yunanistan’dan sonra diğer ülkelere de bakıldığında sorunun hemen hemen 

aynı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Belçika, İspanya, İrlanda, İtalya ve 

Portekiz’de de durum bundan farklı değildir. Bu ülkelerin diğer ülkelerdeki 

bankalara olan borçları aşağıda gösterilmektedir: 

  

Tablo 23. Sorunlu Ülkelerin Diğer Ülkelerdeki Bankalara Olan Borcu (2010) 

Ülke Borç (Milyon-USD) 

Belçika 473,598 

İspanya 708,565 

İrlanda 462,330 

İtalya 867,283 

Portekiz 202,372 
(Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis;”) 
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Şekil 45. Belçika’daki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

 (Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Belgium”) 

  

 

Şekil 46. İspanya’daki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

 (Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Spain”) 
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Şekil 47. İrlanda’daki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

 (Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Ireland”) 

  

 

Şekil 48. İtalya’daki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

 (Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Italy”) 
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Şekil 49. Portekiz’deki Bankalardan Alacaklı Olan Bankaların Ülkeleri-2010 

 (Kaynak: BIS, “International Bank Claims, Consolidated - Ultimate Risk Basis; Portugal”) 

  

 Ülkeler bazında yapılan analizin arkasından krizin en temel nedenlerinden 

biri olarak görülen türev işlemlerin fazlalığı da dikkat çekmektedir. Aşağıdaki 

şekilden de anlaşılabileceği gibi 2008’nin ikinci yarısına kadar işlem miktarlarında 

artışlar gözlenirken (sütun ve sağ eksen), işlem adetleri anlamında da 2007 yılının 

sonuna kadar yaşanan artışlar (çizgi ve sol eksen) sonrasında azalmıştır.  
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Şekil 50. Türev İşlem Adedi (Bin) ve Hacmi (Milyon-USD) 

(Kaynak: BIS, Amounts Outstanding of OTC Foreign Derivatives, (Çevrimiçi) http 

://www.bis.org/statistics/derstats.htm, 20.08.2011.) 

  

2.2.5.2.4. Kriz Sonrası Öngörüler 

  

 2007 yılında ilk emarelerinin görülmeye başlandığı ve 2008 Eylül ayında 

Lehman Brothers’ın iflası ile doruk noktasına ulaşan küresel krizin sebeplerine 

yukarıda değinilmiştir. Özellikle artan risk iştahının artması sebebiyle bu sistemin 

çoğu üyesi bankalar gibi çok kısa vadeli ve likit ama aynı zamanda bankalardan çok 

daha fazla miktarda borçlanarak uzun vadeli ve likit olmayan finansal araçlara 

yatırım yaptılar. Fakat bu kurumların piyasaların olumsuza dönmesiyle kendi kendini 

besleyen ve ciddi bir tahribat yaratacak şekilde likit borçlanma kaynaklarını 

kaybetmeleri ve aksi durumda bilançoları sağlıklı olduğu halde bir anda iflasın 

esiğine gelmeleri riskleri vardı. Bunların ötesinde ayrıca bankalardan farklı olarak, 

bu sistemin mevduat sigortası gibi ve son çare olarak da merkez bankasından 

borçlanabilme gibi kendilerini ani likidite kayıplarına karşı koruyacak güvenli birer 

limanları yoktu. Piyasalarda yaşanan krizin ve finansal yatırım araçlarının 
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fiyatlarının hızla düşmesinin yarattığı belirsizlikle bu kurumlara yönelik güvensizlik 

oluştu ve hızla fonlama kaynaklarını kaybetmeye başladılar.
293

 

  

 Kriz kahini diye ünlenen Roubini’ye göre söz konusu kriz toplam 4 aşamada 

gerçekleşmiştir:
294

 

1. Aşama: Yatırımcıların özel yapılandırılmış fonların çok riskli yatırım 

araçlarına ne kadar gömülmüş olduklarının farkına varmaları ve bu fonların 

kısa vadeli fonlama kaynaklarının hızla kuruması, 

2. Aşama: ABD’li büyük yatırım bankalarından (brokerlerden) bir kaçış başladı. 

İlk olarak, Bear Stearns bir kaç gün içinde fonlama kaynaklarını kaybetti. 

Bunun üzerine FED sistem açısından önem taşıyan diğer yatırım bankalarına 

kredi vererek onları desteklemeye başladı. Fakat bu da diğer yatırım 

bankalarının iflas edebileceklerine yönelik endişeleri gideremedi. En sonunda 

Lehman Brothers iflas etti, bu kaderi satılmasaydı Merrill Lynch de 

paylaşacak gibi görünüyordu. 

3.  Aşama: Fannie Mae ve Freddie Mac, AIG ve 300’den fazla ipotek finansman 

kuruluşunun çok riskli ve dikkatsiz krediler verdikleri için iflasın eşiğine 

gelmeleridir. 

4. Aşama: Para piyasalarında yaşanan panik olmuştur. Bu piyasadaki fonlar 

yatırımcılarına rakiplerinden biraz daha yüksek getiri sağlayabilmek riskli 

araçlara yatırım yapmışlardı. Bu araçlar da batık hale gelince bu fonlardan da 

bir kaçış başladı. Eğer ABD bu piyasayı mevduat sigorta kapsamına 

almasaydı çok daha büyük sorunlar yaşanabilecekti. 

  

 Krizin hemen ardından yazılan yazısında bunları belirten Roubini’ye göre 

özellikle likidite sıkıntısı yaşayan hedge fonlardan da ilerleyen dönemlerde ciddi 

iflaslar beklenebilir. Bunun sebebi yapmış oldukları yatırımlardan önemli zararlar 

açıklayan bu şirketlerin müşterilerinin en azından anaparalarını kurtarmak için sıraya 

girmeleri olasıdır. Bunun yanında yine risk iştahındaki artıştan dolayı private equity 

                                                 
293

 Nouriel Roubini, “The Shadow Banking System is Unravelling”, (Çevrimiçi) 

http://www.ft.com/cms/s/0/622acc9e-87f1-11dd-b114-0000779fd18c.html, 20.08.2011.   
294

 A.e. 

http://www.ft.com/cms/s/0/622acc9e-87f1-11dd-b114-0000779fd18c.html
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olarak adlandırılan yatırımları yapan birçok işletme de bu yaptıkları yatırımlardan 

dolayı önemli zararlar yazmışlardır. Çünkü zaten riskli olan bu tür yatırımlar en başta 

batmaya başlamışlardır. Bu ve buna benzer birçok gelişme özellikle gelişmiş 

ülkelerde bir resesyon tehlikesinin de beraberinde getirmektedir. Başta ABD’de 

olmak üzere bu son 2 yıl içinde görülmüş olup henüz ciddi bir iyileşme 

sağlanamamıştır.  

 

ABD piyasalarında yaptıkları riskli yatırımlar nedeniyle Avrupalı finans 

kuruluşları da önemli zararlar yazmışlardır. Alınan aşırı risklere karşılık yapılan 

büyük borçlanmalar ve yerel piyasalardaki seküritizasyon, dolar fonlama açığı ve 

kredi daralması nedeniyle yaşanan şiddetli likidite krizi, yerel piyasalardaki 

gayrimenkul balonlarının patlaması, resesyon sırasında bireysel ve şirket iflasların 

artması, regülasyonun kısıtlarından kaçınmak için zararların gizlenmesi, İsveç, 

Avusturya ve İtalya bankalarının döviz borçlanarak gayrimenkul ve kredi balonları 

finanse eden Baltık ülkelerine, İzlanda’ya ve Güney Avrupa’ya olan riskleri bu 

bölgelerde sert bir inişe yol açmaya başlamıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2001 KRİZİ SONRASI TÜRK BANKACILIĞI’NDAKİ YAPISAL 

DEĞİŞİM 

  

  

 2001 krizi sonrası oluşturulan ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı adı 

verilen ekonomik program Nisan 2001 tarihinde açıklanmıştır. Bu programda 

temelde “kur rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve 

istikrarsızlığı süratle ortadan kaldırmak ve eşanlı olarak bu duruma bir daha geri 

dönülmeyecek şekilde kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik altyapıyı oluşturmak”
295

 amaçlanmıştır. Bu maddede geçen “eski düzene 

dönmek artık gerçekten mümkün değildir”
296

 hükmü ile ne kadar kararlı bir 

yapılanmaya doğru gidildiğinin işaretleri verilmiştir. 

  

 Bunun yanında 15 Mayıs 2001’de açıklanan Bankacılık Sektörü Yeniden 

Yapılandırma Programı (YYP) aracılık fonksiyonuna odaklanmış, iç ve dış şoklara 

dayanıklı ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir bir bankacılık sektörüne geçişi 

amaçlamıştır. YYP’nin önceliği, yaşanan krizlerin bankacılık sektöründe yaratmış 

olduğu tahribatın giderilmesi ve sistemin zayıf bankalardan temizlenerek sağlam bir 

temel inşasının sağlanması olarak belirlenmiştir.
297

  

  

 Bununla ilgili tüm süreçleri gösteren şekil aşağıda belirtilmektedir. 

  

                                                 
295

 TCMB, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, (Çevrimiçi) 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf, 25.08.2011.   
296

 TCMB, a.e. 
297

 BDDK, “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, Çalışma Tebliği, 29 Aralık 2009, s.11  

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
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Şekil 51. Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı 

 (Kaynak: BDDK, “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, s.11) 

  

 Bu kapsamda ortaya konan yeni düzenlemeler de şunlardır; 4491 sayılı 

bankalar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 4605 sayılı kanun (geçici 

29 uncu maddesi), bankaların iç denetim ve risk yönetimi sistemleri hakkında 

yönetmelik, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine 

ilişkin yönetmelik; Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankası’nın görev 

zararı alacaklarının tasfiye edilmesi esas ve usulleri hakkında 2001/2312 sayılı 

bakanlar kurulu kararı, 4651 sayılı TCMB kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun, 4672 sayılı Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile 

1999 ve 2002 yılları arasında ciddi düzenleme uygulamaları göze çarpmıştır.
298

 

Bunun yanında düzenlemeler 2002’den sonra da devam etmiş ve bankacılık 

kanununa ilişkin düzenlemelerin tamamı 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 

Basel II’nin öngördüğü %8 sermaye yeterliliği standardı ülkemizde %12 olarak 

uygulamaya konmuş ve bu da daha sağlam temelli bir bankacılık sektörünün 

doğmasına sebep olmuştur.
299

 

  

                                                 
298

 BDDK, “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, s.7. 
299

 Arıcan, Yücememiş, Işıl, a.g.e., s.61. 
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 Sektörde iyileşme ortaya çıkınca yabancıların da Türk bankalarına olan ilgisi 

artmaya başlamış ve bankalara ve diğer finansal kuruluşlara doğrudan yatırım 

şeklinde sermaye transferleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

  

3.1. Günümüzde Türk Bankacılığı ve Diğer Ülkeler ile 

Karşılaştırması 

  

 Bu bölümde 2010 yılı sonu itibari ile ülkemizdeki bankacılığın son durumu 

hakkında bazı önemli bilgiler verilmeye çalışılacak olup 2001 yılı sonrası ortamda 

alınan tedbirler ile birlikte gelinen son durum diğer ülkeler ile karşılaştırılarak 

sunulacaktır. 

  

 Bankaları sınıflandırdığımızda evvelce de belirtildiği gibi temelde; mevduat, 

katılım ve kalkınma ile yatırım bankaları şeklinde üç grupta toplayabiliriz. Toplam 

49 bankanın mevcut olduğu ülkemiz bankacılığında 32 mevduat, 4 katılım ve 13 adet 

de kalkınma veya yatırım bankası faaliyet göstermektedir. Toplam aktifleri Aralık 

2010 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine ulaşan Türk bankacılık sektörü, fonksiyonel 

banka grupları itibarıyla incelendiğinde, sektörün aktif büyüklüğünün %92,6’sının 

mevduat bankalarında, %4,3’ünün katılım bankalarında ve geriye kalan %3,1’inin ise 

kalkınma ve yatırım bankalarında yer aldığı görülmektedir. Fonksiyonel sınıflamaya 

göre aktif analizi yapıldığında; ilk 5 mevduat bankasının grup toplamının %55,8’sini, 

ilk 3 kalkınma ve yatırım bankasının ise grup toplamının %77,1’ini oluşturduğu, 

dolayısıyla söz konusu gruplar içerisinde homojen bir dağılımın olmadığı 

görülmektedir.
300

 

  

 Bankaların ölçeklerine göre sınıflandırması yapıldığında da aktif büyüklüğü 

sektör toplamı içindeki payı %5’in üzerinde olan bankalar büyük, %1-%5 arasında 

olanlar orta, %0,20-%1 arasında olanlar küçük ve %0,20’nin altında olanlar mikro 

ölçekli banka olarak sınıflandırılmıştır. 

  

                                                 
300

 BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, Ankara, BDDK, 2011, s.1. 
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 Dünya’da nasıl bir sınıflandırma yapıldığını görmek istediğimizde aşağıdaki 

tablonun yararlı olacağını düşünüyoruz. Görüldüğü gibi ülkelerin ihtiyaçlarına göre 

çok değişik çeşitte banka kurulmuş olup bu bankaların bazıları yaşanan son krizde 

piyasadan silinmişlerdir. 

 



178 

 

Tablo 24. Dünyadaki Finansal Sistem 
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(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, s.11) 
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Bankaların çeşitlerinden sonra bir diğer önemli kavram da bankaların 

adetleridir. Bilindiği gibi özellikle büyüme zamanlarında ortamda ciddi bir rekabet 

de yoksa banka sayısı hızla artmakta ve tüketiciler ile işletmelerin ihtiyaçları 

karşılanmaya çalışılmaktadır. Fakat bu rakamlar doygunluğa ulaştığında yaşanan 

yerel veya küresel bir finansal sıkıntıda özellikle verimsiz çalışan bazı bankalar 

sektörden çekilmektedir. Bu sebeplerden dolayı finansal işlem yoğunluğunun bir 

ülkedeki finansal sıkıntıları açıklayabilecek bir konu başlığı olabileceği 

düşünülebilir. 

  

 Aşağıdaki tabloda da benzer bir durum ile karşı karşıya bulunmaktayız. 2007 

yılına kadar bazı ülkelerde banka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken bu 

rakamlar son 3 yılda önemli şekilde gerilemiştir. Bunun yanında özellikle Çin gibi 

çok daha önceleri banka anlamında doygunluğa ulaşan ekonomilerde bu gerileme 

çok önceleri başlamıştır. Ülkemizde ise 2001 yılı sonrası yeniden yapılandırmaya 

giren ve birçok bankanın TMSF’ye devrolarak piyasadan çekildiği bankacılık 

sektörünün aktör sayısı hep azalmaya devam etmiştir. Bu sebeple kriz esnasında 

zaten yeterince küçülmüş olan Türk bankacılığı krizden olumsuz etkilenmemiştir. 

  

Tablo 25. Dünya’daki Banka Sayısının Gelişimi 

 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, s.14) 
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 Ülkemizdeki rekabetin gelişimine bakıldığında ise aşağıdaki şekil karşımıza 

çıkmaktadır. Herfindahl endeksi olarak bilinen endekse göre çizilen şekilde temelde 

şu dikkate alınmaktadır. Piyasada mevcut olan tüm bankaların piyasa paylarının 

kareleri toplanmaktadır. Böylece ne kadar fazla ve birbirinden fazla pazar payı farkı 

olmayan kurum varsa o kadar 0’a, ne kadar az ve pazar payı yüksek kurum varsa 

10.000’e yaklaşmaktadır.
301

 Görüldüğü gibi 2000 yılında banka sayısının oldukça 

fazla olması ve bunların da anlamlı pazar payları bulunması sebebiyle endeksin 

değeri düşüktür. Fakat ülkemizdeki banka sayısının azalması ile pazar payları ve bu 

endeksin değeri artmaya başlamıştır. Ürün grupları içinde de bu endekslerin 

gelişimine bakıldığında özellikle kredide ciddi bir rekabetin varlığından 

bahsedilebilir. Fakat kredi kartlarında piyasaya hakim birkaç bankanın varlığından 

dolayı bu endeksin değeri diğer ürün gruplarındaki değerlere göre daha fazla 

olmuştur. 

 

 

Şekil 52. Türkiye’deki Bankacılık Ürünlerinin Rekabet Durumu 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, s.18-36) 

  

 Banka sayısının gelişimindeki bir önemli unsur da birleşme ve devir 

adetleridir. Türk Bankacılık Sektörü’nde 2001-2011 döneminde toplam 16 adet devir 
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 BIS, OTC Derivatives Market Activity, Second Half 2010, Basel, BIS, 2011, s.14. 
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ve birleşme gerçekleşmiştir. Özellikle 2001 ve 2002 yıllarında gerçekleşen birleşme 

ve devirlerin sayısı sektör aktifleri içerisindeki payı oldukça yüksek düzeydedir. 

2006 yılı sonuna kadar sürdüğü görülen birleşme ve devir işlemleri takip eden dört 

yıl içerisinde gerçekleşmemiş ve 2011 yılı içerisinde bir adet birleşme ve devir işlemi 

yapılmıştır.
302

 

  

 Ülkemiz bankacılığının dünyadaki bankacılıktan ayrışmasının bir diğer 

unsuru da elde edilen karlılık rasyolarıdır. Öz kaynak karlılığı (ROE) ve aktif 

karlılığı (ROA) rasyolarına bakıldığında ülkemiz son dönemlerde krizin etkilediği 

ülkelerin tamamından anlamlı şekilde ayrışmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü 

gibi ülkemiz BRIC ülkeleri ile birlikte iyi bir performans sergilemektedir.  

  

                                                 
302

 BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler , s.76. 
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Tablo 26. Dünya’daki ROA ve ROE Gelişimi 

 

 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler , s.93.) 

  

Ülkemizin diğer ülkeler ile genel bir karşılaştırmasını verdikten sonra 

ilerleyen bölümlerde 2001 krizi sonrası ülkemizin geçirdiği dönüşüm düzenleyici ve 

denetleyici kurum etkinliği, merkez bankası bağımsızlığı, risk yönetimi, teknoloji 

yönetimi, türev işlemlerin yaygınlığı, Basel II kriterlerine uyum ve offshore 

işlemlerin yaygınlığı açılarından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken 
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söz konusu faktörlerin diğer ülkelerdeki karşılıkları da incelenecek ve bunlar da 

değerlendirmelere konu edilecektir 

 

3.2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Etkinliği 

  

 Bilindiği gibi ülkemizde yer alan TCMB, BDDK, TMSF, SPK, Hazine 

Müsteşarlığı gibi kurumlar Türk Bankacılık sektörünün sağlıklı şekilde faaliyetlerine 

devam etmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.  

  

 Bu kurumlardan TCMB 2001 krizinden hemen sonra değişen kanun 

maddeleri ile gündeme gelmiştir. Bu kanun maddelerindeki değişikliklerden önce 

TCMB’nin ülkemiz bankacılığı üzerindeki öneminden bahsetmek adına temel 

görevlerine değinmek yerinde olacaktır. TCMB’nin ve diğer ülke merkez 

bankalarının en temel görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. İlgili kanunda 

“Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır”
303

 denmektedir. Diğer görevler 

de aşağıda belirtilmiştir:
304

 

 Açık piyasa işlemleri yapmak: Merkez bankasının para değerinde kararlılık 

sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. Bu işlemler ile ekonomideki 

para arzı kontrol altında tutulmaktadır. 

 Türk Lirası’nın değerini korumak: Hükümetle birlikte TL’nin iç ve dış 

değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın 

karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemektir. 

 Munzam ve Disponibilite Esaslarını Belirlemek: Bankaların ve Bankaca 

uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu 

karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek 

şeklinde izah edilebilir. 

 Reeskont işlemleri yapmak: Merkez bankaları, piyasadaki bankalara iskonto 

yolu ile borç vermektedirler. Bu sistemde piyasadaki bankalar iskonto 

                                                 
303

 4651 Sayılı Kanun ile Değişik 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, m.4. 
304

 4651 Sayılı Kanun ile Değişik 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, m.4. 
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ettikleri müşteri senetlerini merkez bankasına göndererek bunları tekrar 

iskonto ettirerek (reeskont) merkez bankasından borç almaktadırlar.  

 Avans İşlemleri yapmak: Bankalarla çalışmasının yanında merkez bankaları 

özel sektör ile nadiren avans işlemleri de yapabilmektedir.  

 Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek: Ülkenin altın ve döviz 

rezervlerinde meydana gelebilecek herhangi bir azalmaya karşın merkez 

bankası piyasadan altın veya döviz alımı yaparak veya tersi durumda satım 

gerçekleştirerek bu rezervlerin en etkin şekilde tutulmasını sağlamaya 

çalışmaktadır. 

 Emisyonu düzenlemek: Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek 

üzere ödeme ve menkul kıymet transferi ile mutabakat sistemleri kurmak, 

kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve denetimini 

sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil 

olmak üzere kullanılacak yöntem ve araçları belirlemeye çalışmaktadır. 

 Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirleri almak: Merkez bankası 

gerektiğinde dövizin aşırı düşüşünden kaynaklanan dış ticaret 

olumsuzluklarını önleme yolunda piyasadan döviz alımı ile döviz fiyatını 

yukarı çekmeye veya tersi durumda özellikle enflasyonist beklentilerin arttığı 

ortamda kuru aşağı çekmek amacıyla döviz satarak bu fiyatı dengelemeye 

çalışmaktadır. 

 Mali piyasaları izlemek: Piyasalar, tüm yukarıdaki işlemlere karar vermek 

amacıyla merkez bankası tarafından dikkatlice izlenmektedir. 

 Mevduat Vadelerini Belirlemek: Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile 

katılım bankalarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemek de 

faaliyetleri arasında yer almaktadır.  

  

 BDDK’ya geçtiğimizde ise, bu kurumun TCMB’ye göre oldukça genç bir 

kurum olduğunu ifade edebiliriz. Türk bankacılık sektörü için 1990’lı yıllar birçok 

olumsuzluğun yaşandığı yıllar olmuştur. Bu dönemde bankalar yoğunluklu olarak 

kamu menkul kıymetlerine yatırım yapmış ve yüksek yabancı para açık pozisyonları 

ile çalışmışlardır. Bu aşırı risk alma eğilimi, TL’nin büyük oranda değer kaybettiği 
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1994 krizi ile ekonomiye ağır maliyetler yüklemiştir. Kriz diğer yapısal sorunlar ile 

birleşerek oldukça şiddetli etkiler doğurmuş ve 1994-1999 döneminde 11 bankaya el 

konulmuştur.
305

 

  

 Bu dönemde bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinde parçalı 

bir yapı bulunmaktadır. hazine müsteşarlığı bankacılık kanununun uygulanmasından, 

kanuna ilişkin ikincil düzenlemelerin hazırlanmasından, yerinde denetimlerin 

gerçekleştirilmesinden ve bankalara yönelik idari ve cezai yaptırımların 

uygulanmasından sorumlu iken, merkez bankası da bankaların uzaktan 

gözetiminden, tasarruf mevduatını sigorta eden TMSF ise idare ve temsilinden 

sorumludur.
306

 Görüldüğü gibi ikinci bölümde belirtilen ve ABD’de yaşanan çok 

başlı denetim mekanizması geçmişte ülkemizde de kendini ciddi şekilde göstermiştir.  

  

 1999 yılında bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesindeki bu 

parçalı yapının ortadan kaldırması ve sektöre ilişkin tek bir bağımsız denetleyici ve 

düzenleyici kurumun kurulması kararlaştırmıştır. Buradaki temel amaç, düzenleme 

ve denetimin etkinliğinin artırılması ve bağımsız bir karar alma mekanizmasının 

oluşturulmasıdır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, 4389 sayılı bankacılık kanunu ile 

Haziran 1999’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 

kurulmasına karar verilmiş ve kurum Ağustos 2000’de faaliyetlerine başlamıştır.
307

 

  

 Denetleyici veya düzenleyici kurumlardan olan BDDK bankacılık piyasasını 

çok yakından ilgilendiren kararlar almakta ve bankaları denetleyerek faaliyetlerinin 

sağlıklı şekilde devamını sağlamaya çalışmaktadır. İlgili yönetmelikte “Kurum 

(BDDK), denetimin etkinliğinin, sürekliliğinin, yeterliliğinin ve denetim 

kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacı ile risk odaklı bakış açısına sahip 

dinamik bir yaklaşımla denetim yapar”
308

 denmektedir.  
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 BDDK, BDDK Tanıtım Kitapçığı, Ankara, BDDK, 2011, s.5. 
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 Kurumun 2000 yılının Ağustos ayında faaliyete başlaması nedeniyle sektör 

üzerindeki etkin denetimi hemen başlayamamış ve zamana yayılmıştır. Bu dönemde 

Türk bankacılık sektörü tarafından alınan riskler bu kurumun denetimi kapsamında 

azaltılamamış ve ülkemiz 2000 Kasım bunalımı ile 2001 krizine doğru 

sürüklenmiştir. Bu dönemde fon devrolan bankalardan Demirbank’ın yüksek 

derecede kamu menkul kıymetlerine yatırım yaptığı düşünüldüğünde bunu 

denetleyici bir mekanizmanın olması durumunda bu yapının farklı olacağı 

düşünülmektedir. 

  

 Kurumun çalışma mantığına bakıldığında özellikle iki konuda özerkliğe sahip 

olduğu görülebilmektedir:
309

 

 İdari özerklik: Kurum, mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve 

denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız 

olarak yerine getirir ve kullanır. Kurum ayrıca görev ve yetkilerini etkin 

şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam 

eder. 

 Mali özerklik: Bankacılık kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği 

ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe 

kullanır. 

  

 Bu özerklikler hükümetlerin etkisi olmaksızın aynı merkez bankasının 

durumu gibi bağımsız bir kurum olarak bankacılık sektörünün denetimini 

yürütmesini sağlamaktadır. Böylece evvelce bankaların birer kasa gibi kullanılması, 

halkın mevduatlarının bir kaç menfaat sahibinin haksız kullanımına bırakılması gibi 

olayların artık yaşanmayacağı umulmaktadır. 

  

 Bankacılık kanunu uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimi kapsamında; 

2010 yılsonu itibarıyla 49 banka, 40 yabancı banka temsilciliği, 35 finansal kiralama 

şirketi, 76 faktoring şirketi ve 11 finansman şirketi olmak üzere toplam 211 adet 
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finansal kuruluş bulunmaktadır. Bu sebeple kurumun görevlerinin bu kuruluşların 

tamamını etkiler şekilde düzenlenmesi düşünülmüş ve bu görevlere bakıldığında da 

bankacılık sistemini her yönüyle ilgilendiren maddelerin varlığı dikkati çekmiştir. 

Burada gelişen ve modernleşen bankacılık sisteminin tüm ihtiyaçlarını gözeten bir 

yapı kurulduğu anlaşılmaktadır:
310

 

 Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili 

mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, 

faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve 

teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve tasfiyelerini 

düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve 

denetlemek,  

 Mevzuatla kendisine verilen yetkilerini, yönetim kurulunca tesis edilecek 

düzenleyici işlemler veya alınacak özel nitelikli kararlar ile kullanmak, kurul 

kararıyla kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmak,  

 Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve 

mesleki teşekküllere üye olmak, bu çerçevede finansal istikrar kurulu ve 

Basel komitelerinin faaliyetlerine aktif iştirak etmek, görev alanına giren 

hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak,  

 Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde 

çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar 

doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin 

etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak 

ve uygulamak, 

 Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla stratejiler belirlemek, 

bankacılık kanunu kapsamındaki kuruluşlar hakkında mevzuatta yer alan 

hükümlerin uygulanmasının ve bu kuruluşların her türlü işlemlerinin ve mali 

bünyelerini etkileyen tüm unsurların gözetimini, yerinde denetimini ve 

tahlilini yapmak,  

 Bankacılık kanunu ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen izin işlemlerini 

yürütmek,  
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 Mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak, denetim kapsamındaki kuruluşlar ile 

bunların ortaklıklarından her türlü bilgi ve belgeyi istemek,  

 Kendi faaliyet ve stratejilerine, ilgili sektörlerde yaşanan önemli gelişmelere 

ve denetim kapsamındaki kuruluşların performanslarına ilişkin raporlar 

yayımlamak, Sayıştay denetimi için gereken ortamı hazırlamak, TBMM’ye 

bilgi vermek ve kesin hesaplarını kamuoyuna açıklamak suretiyle şeffaflığı 

ve hesap verebilirliği sağlamak,  

 Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesi, denetim, bilgi paylaşımı 

ve diğer hususlarda yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle iş birliğini 

sağlamak, sistemik risk koordinasyon komitesi, finansal sektör komisyonu ve 

eşgüdüm komitesi çalışmaları ile bunlara ilişkin sekretarya faaliyetlerini 

yürütmek,  

 Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve 

mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı 

ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamak,  

 Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi 

alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlara 

ilişkin izin işlemlerini yürütmek, bu kuruluşların faaliyetlerinin gözetim ve 

denetimini sağlamak. 

  

 BDDK’nın 2001 krizinden sonra ülkemiz bankacılığı üzerindeki etkisini 

anlamak için yapmış olduğu denetimlerin sayısına bakmakta fayda bulunmaktadır. 

2002 yılından başlayarak günümüze kadar yapılan bankacılık sektörü denetimlerini 

özetlediğimizde karşımıza aşağıdaki gibi bir tablo çıkmaktadır. 2002 ile 2011 ilk 

çeyrek dönemleri arasında Türk bankacılık sektöründeki BDDK denetimi sayısı 2702 

adetle gayet yüksek bir rakamdır. Özellikle büyük bankaların daha fazla denetlendiği 

süre zarfında bazı bankalar yılda 4 kez denetlenirken bazıları da daha az sıklıkla 

denetlenmişlerdir. 
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Tablo 27. BDDK’nın Denetim Sayısı 

BANKA 

DENETİM 

SAYISI BANKA 

DENETİM 

SAYISI 

 ABN AMRO 23  JP MORGAN 36 

 ADABANK 50  KOÇBANK 21 

 BNP-AK DRESDNER 24  KUVEYT TÜRK 38 

 AKBANK  70  MERRILL LYCNH 64 

 AKTİF BANK 12  MILLENIUM BANK 24 

 ALBARAKA TÜRK 32  NUROL YATIRIM BANKASI 68 

 ALTERNATİF BANK 74  OYAKBANK 46 

 ANADOLU BANK 74  PAMUKBANK 1 

 ARAP TÜRK BANKASI 63  SOCIETE GENERALE 42 

 ASYA KATILIM BANKASI 56  ŞEKERBANK 68 

 BANCA DI ROMA 24  T.C. ZİRAAT BANKASI 60 

 BANK MELLAT 34  TEB 62 

 BANK POZITIF 61  T.GARANTİ BANKASI 66 

 BİRLEŞİK FON BANKASI 50  T.HALK BANKASI 65 

 CALYON YATIRIM BANKASI 22  T.İMAR BANKASI 4 

 CITIBANK 34  T.İŞ BANKASI 71 

 CREDIT LYONNAIS 21  T.KALKINMA BANKASI 67 

 ÇALIK YATIRIM BANKASI 25  T.SINAİ VE KALKINMA BANKASI 53 

 DENİZBANK 67  T.VAKIFBANK 67 

 DEUTSCHE BANK 34  TAIB YATIRIM BANKASI 69 

 DİLER YATIRIM BANKASI 35  TAKASBANK 26 

 EUROBANK TEKFEN 66  TEKSTİL BANK 64 

 FİBA BANKA 16  THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 12 

 FİNANSBANK 69  TURKISH BANK 61 

 FORTİS BANK 71  TURKLAND BANK 53 

 GSD YATIRIM BANKASI 34  TÜRK EXİM BANK 38 

 HABİB BANK 33  TÜRK TİCARET BANKASI 2 

 HSBC BANK 66  TÜRKİYE FİNANS 50 

 ING BANK 24  WESTLB  34 

 İLLER BANKASI 35  YAPI VE KREDİ BANKASI 59 

 İMKB TAKAS BANK 12 

   (Kaynak: BDDK, “Bağımsız Denetim Raporları”, (Çevrimiçi) http ://www.bddk.org.tr/bdr/bdr.asp, 
25.08.2011.) 

  

 Bu denetimlerin yıllık rakamlarına bakıldığında da aşağıdaki durum 

karşımıza çıkmaktadır. Krizin hemen sonrasında BDDK’nın yeterince işlev 

http://www.bddk.org.tr/bdr/bdr.asp
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kazanmasının ardından denetim rakamlarının da arttığı anlaşılmaktadır. Krizin 

etkilerinin azalması ve toplam banka sayısının düşmesi ile bu denetimlerin azaldığı 

görülse de 2008 yılında yaşanan küresel kriz ile birlikte ülkemizde de denetim 

sayılarında artış gözlemlenmiştir. 

  

 

Şekil 53. BDDK’nın Toplam Denetim Sayıları 

(Kaynak: BDDK, “Bağımsız Denetim Raporları”, (Çevrimiçi) http ://www.bddk.org.tr/bdr/bdr.asp, 
25.08.2011. ) 

  

 BDDK ile ilgili söylenebilecek bir diğer önemli konu da yapmış olduğu 

düzenleme faaliyetleridir. Kurum; kanun, yönetmelik, yönetmelik değişikliği, tebliğ, 

tebliğ değişikliği, genelge ve kurul kararı şeklinde birçok düzenleme faaliyeti 

içindedir. 2006 ve 2007 yıllarında çıkartılan yönetmeliklerin fazlalığı dikkat 

çekmektedir. 
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Tablo 28. BDDK’nın Düzenleme Adetleri 

Düzenlemenin Türü 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kanun 0 2 1 0 0 0 

Yönetmelik 5 30 5 0 0 1 

Yönetmelik Değişikliği 0 0 13 12 9 6 

Tebliğ 6 5 4 1 0 1 

Tebliğ Değişikliği 0 0 4 3 5 2 

Genelge 6 1 1 0 3 2 

Kurul Kararı 1 12 2 0 0 1 

Toplam 18 50 30 16 17 13 
(Kaynak: BDDK, “Yıllık Raporlar” (Çevrimiçi) http 

://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Yillik_Raporlar/Yillik_Raporlar.aspx, 
25.08.2011. ) 

  

 Bu kurumlar dışında önemli olan bir diğer kurum da SPK’dır. Sermaye 

Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. 

Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali 

özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. İlgili olduğu bakanlık, Başbakan 

tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığı’dır. Merkezi Ankara’da olan kurulun 

İstanbul’da bir temsilciliği bulunmaktadır.  

  

 2499 sayılı kanunda SPK’nın görevleri detaylı şekilde açıklanmıştır. Fakat 

bunları özetlediğimizde karşımıza aşağıdaki görevler gelmektedir:
311

 

 Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek,  

 Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde 

yararlanmalarını sağlamak,  

 Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını 

korumak,  

 Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.  

 Kurul bu hedeflere Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, 

piyasaların gözetim ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır. 

  

                                                 
311

 SPK, “Görevimiz”,  (Çevrimiçi) 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=0&pid=0&submenuheader=-1, 

30.08.2011.  

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Yillik_Raporlar/Yillik_Raporlar.aspx
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Yillik_Raporlar/Yillik_Raporlar.aspx
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=0&pid=0&submenuheader=-1
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=0&pid=0&submenuheader=-1
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 SPK’nın temel görevlerine bakıldığında bankaları doğrudan etkileyen bazı 

maddelerin varlığını anlamaktayız. Öncelikle SPK’nın sermaye piyasalarının işleyiş 

kurallarını düzenleyen bir kurum olması ve bankaların da sermaye piyasalarında 

gerek birinci piyasada gerekse de ikincil piyasalarda aktif olarak yer almaları bu 

kurumun çalışma prensiplerinin bankaları önemli derecede etkilediği sonucunu 

doğurmaktadır. Ayrıca bu görevlerin yanı sıra, vermiş oldukları lisans belgeleri ile 

bankaların da içinde olduğu birçok kurumun faaliyetlerini doğrudan 

etkilemektedirler. 

  

 Buna en güzel örnek olarak BDDK’nın yapmış olduğu gayrimenkul 

kredilerindeki peşinat değişikliği verilebilir. Bu konu ile ilgili maddede:
312

 

  

 “1-   01.01.2011 tarihinden itibaren;  

  

 a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut 

teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak 

alınan konutun değerine oranının %75, 

 b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde 

kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının %50  

  

 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan 

gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu 

değerlerin kullanılmasına, 

  

 2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin 

değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 

değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın 

aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların öz kaynaklarının 

hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına, 

                                                 
312

 18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete. 
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 …karar verilmiştir” 

  

 Denmektedir. Bu kararda da görüldüğü gibi SPK lisansı olmayan bir firmaya 

yapılan değerleme bankaların öz sermayelerini olumsuz şekilde etkilemektedir. 

  

 Bundan sonraki bölümlerde incelenecek olan ülkelerin geneline bakıldığında 

hemen hemen tamamında BDDK, TMSF, SPK, merkez bankası ve hazine 

müsteşarlığı gibi kurumların varlığından söz edilebilir. Fakat bunun yanında gerek 

ülkenin büyüklüğü gerekse de ülkenin içinde bulunduğu siyasi yönetim şekli ile 

ülkedeki yerleşik kültür nedeniyle bu kurumların yanına başka kurumlar da 

eklenebilmektedir. Örneğin ABD’de evvelki bölümde de belirtildiği gibi OCC, OTS 

gibi kurumların yanında Ulusal Kredi Birliği Yönetimi (NCUA), Emtia Future’ları 

İşlem Komisyonu (CFTC), Finansal Endüstri Düzenleme Otoritesi (FINRA) gibi 

kurumlar da düzenleyici kurumların arasında yer almaktadır. Görüldüğü gibi 

ABD’de çok başlı karmaşık bir denetim ve düzenleme yapısı mevcuttur.  

  

 İngiltere’ye bakıldığında burada ABD’den esinlenmiş şekilde kurulan bir yapı 

olmak ile birlikte Mayıs 1997’de Maliye Bakanı, hükümetin iki aşamada mali 

sistemde reform yapmayı planladığını açıklamıştır. İlk aşamada merkez bankasının 

denetim yetkisinin yeni ve güçlendirilmiş bir kurula devredilmesi, ikinci aşamada ise 

mali hizmetlerde tek bir otoritenin düzenleyici olmasıdır. Kurulan tek otorite olan 

Financial Services Authority’nin (FSA), mali sisteminin güvenilirliğini sürdürmek, 

kamunun bilgilendirilmesini sağlamak, tüketicinin korunmasını temin etmek, mali 

suçları azaltmak, yetkilendirme ve onay faaliyetlerini gerçekleştirmek; araştırma, 

soruşturma ve denetim yapmak; disiplin ve cezai müeyyideler vermek
313

 gibi 

görevleri bulunmaktadır. 

  

 Diğer bir gelişmiş ekonomi olan Kanada’da ise, İngiltere örneğinde olduğu 

gibi 1987’deki kanun ile finansal kurumların denetimi Office of the Superintendent 

of Financial Institution (OSFI) bünyesinde bir üst otorite adı altında birleştirilmiştir. 

                                                 
313

 Er, a.g.e., s.118 
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1996’da yapılan değişiklik ile ülkedeki tüm finans kurumlarını; denetlemek ve 

gözetlemek, bunun sonucunda uygun ve zamanında gerekli tavsiye ve telkinlerde 

bulunmak, risk kontrol ve yönetimi için gerekli düzenleyici çerçeveyi yönetmek ve 

geliştirmek, sistemsel veya kurumsal bazda kurumları olumsuz etkileyebilecek 

konuları gözetlemek ve elemine etmek üzere OSFI görevlendirilmiştir.
314

  

  

 Avustralya’da da benzer bir uygulamaya 1998 yılında gidilerek, Merkez 

Bankasının denetim yetkisi alınmış, Australian Prudential Regulatory Authority 

(APRA) kurularak, bankaların, kredi birliklerinin ve sigorta şirketlerinin düzenleme 

ve denetim yetkisi yeni kuruma verilmiştir.
315

 

  

 Kıta Avrupa’sına geçildiğinde durum biraz farklılık arz etmektedir. Fransa 

gibi birkaç ülke dışında denetleyici veya düzenleyici yetkiler genellikle ayrı kamu 

teşekküllerine verilmiştir. Bankalar kanunu ve mali faaliyetlerin modernizasyonu 

kanunu ile Fransa’da denetim; kurumsal ve operasyonel olarak ayrılmış, kredi 

kurumlarının ve yatırım şirketlerinin düzenli denetlenmesi konusunda merkez 

bankasına asli rol verilmiştir.
316

 

  

 Kıta Avrupa’sının en önemli ekonomisi olan Almanya’da oluşturulan Federal 

Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin), daha önce farklı federal daireler etrafından 

düzenlenen bankacılık, sigortacılık sektörleri ile sermaye piyasalarını aynı çatı 

altında düzenlemek üzere 2002’de faaliyete geçmiştir.
317

 

  

 İtalya’da da diğer ülkelerden farklı olarak dağınık bir yapı 

gözlemlenmektedir. Bu yapıda merkez bankası asıl denetleyici mekanizma olmasına 

rağmen bunun yanında başka kurumlar da gerek denetim gerekse de gözetim 

faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.  

   

                                                 
314

 Er, a.g.e., s.119. 
315

 A.e. 
316

 A.e., s.120. 
317

 Selahattin Erol, “Bankaların Denetim Sorunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nun Fonksiyonları”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi SBE, 

2005, s.48. 
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3.3. Merkez Bankası Bağımsızlığı 

  

 Bir önceki bölümde belirtildiği gibi 1211 sayılı kanunda bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Bu kanunda yapılan en önemli değişiklik “Banka, fiyat istikrarını 

sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası 

araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile 

çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler”
318

 

hükmü ile TCMB’ye hukuki bir bağımsız merkez bankası hüviyeti kazandırılmasıdır. 

  

 Merkez bankası bağımsızlığı, bankanın paranın istikrarını sağlama görevini 

yerine getirirken siyasi otoriteden direktif almaması ve para politikasına ilişkin temel 

kriterleri belirleme ve uygulamada serbest hareket edebilmesi
319

 anlamına 

gelmektedir. Buradaki bağımsızlık kavramı devletin koyduğu kanunlardan farklı 

hareket etme ve kendini tanımlayan kanunlara aykırı davranma hakkı 

vermemektedir. Belirtilen bu bağımsızlık hükümetin direktiflerine tabii olmama, bir 

çeşit özerk hareket edebilme durumudur.  

  

 Bunun devamı olarak ekonominin sağlıklı işlemesini temin etmek, 

hükümetlerin popülist politikalar ile mesnetsiz harcamalar yapmalarının önüne 

geçmek ve tutarlı davranmalarını sağlamak için “Banka, Hazine ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz. 

Banka, bu kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, 

vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde 

olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat 

veremez”
320

 hükmü yeni kanun ile getirilmiştir. Böylece eski hükümetlerin en fazla 

kullandığı alanın önüne geçilmiş olmuştur. 

  

                                                 
318

 4651 Sayılı Kanun ile Değişik 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, m.4. 
319

 C.C.Aktan, S.Togay, U.Utkulu, “Merkez Bankası Bağımsızlığı: Terminoloji”, (Çevrimiçi) 

http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-ekonomi/merkez-bankacilik/terminolo.htm, 30.08.2011. 
320

 1211 Sayılı TCMB Kanunu, m.56. 

http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-ekonomi/merkez-bankacilik/terminolo.htm
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-ekonomi/merkez-bankacilik/terminolo.htm
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 Tüm bu düzenlemeler merkez bankası tarafından aşağıdaki şekil ile 

açıklanmaktadır. 

 

 

Şekil 54. TCMB’nin 2001 Sonrası Yeniden Yapılandırılması 

(Kaynak: TCMB, Para Politikası Raporu, s.33.) 

  

 Merkez bankası bağımsızlığı ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da önemli 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli yararlarından birinin 

enflasyonun kontrol altına alınması olduğu kabul edilmektedir. Burada ortaya 

konması gereken merkez bankasının faaliyetlerinin enflasyon ile ilişkisinin nasıl 

olduğudur. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi merkez bankaları politika 

araçlarıyla, kısa vadeli faizleri ve para arzını kontrol etmekte, para arzı ve kısa vadeli 
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faizler; hem talebi, hem kurları, hem de enflasyon bekleyişlerini birden fazla kanal 

aracılığı ile etkileyerek, fiyatlar, dolayısıyla enflasyon üzerinde etkili (belirleyici) 

olmaktadır.
321

  

 

 

Şekil 55. TCMB’nin Enflasyon Üzerindeki Etkisi 

(Kaynak: Issı, a.g.e., s.30.) 

  

 Dünyada merkez bankası bağımsızlığından bahsetmemiz gerekirse, öncelikle 

merkez bankalarının tarihine bakmak gerekmektedir. İngiltere, merkez bankacılığı 

konusunda başı çeken ülke konumundadır. Bazı İngiliz iş adamları 1694 yılında 1,2 

milyon sterlin sermaye ile özellikle hükümete borç vermek üzere Bank of England’ı 

kurmuşlardır. Bu tarihten sonra benzer yapı ve görevleri içeren; Almanya, İskoçya, 

Fransa, Japonya ve 1914 yılında da FED adı altında ABD Merkez Bankası faaliyete 

geçmiştir.
322

 Görüldüğü gibi merkez bankalarının kuruluşunda ilk amaç olarak 

genellikle hükümete borç vermek şeklinde bir düzenleme göze çarpmaktadır. Bu da 

                                                 
321

 Salih Serdar Issı, “Para Politikasında Merkez Bankasının Etkinliği, Bağımsızlığı ve Kredibilitesi: 

Türkiye Örneği”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi SBE, 2009, s.30. 
322

 Susanna Kadyrova, “Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans Arasındaki 

İlişki”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2009, s.14.  
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merkez bankası bağımsızlığından ne kadar uzak bir görüş ile bu faaliyetlerin 

başladığını ifade etmektedir. 

  

 Bağımsız bir merkez bankası konusunda ilk ve en iyi örnek olarak Alman 

Merkez Bankası (Bundesbank) gösterilmektedir. Bu banka kapsamındaki 

uygulamalar ülkelerin daha bağımsız merkez bankaları kurmak veya çalıştırmak 

konusunda cesaretlendirmiştir. 

  

 1970 ile 2000’li yıllar arasında süren kronik enflasyon süreci ve yaşanan 

ekonomik krizler, hep fiyat istikrarının sağlanamadığı yani merkez bankalarının tam 

olarak bağımsız olmadığı yıllarda gerçekleşmiştir. Merkez bankasının bağımsız 

olmadığı yıllarda uzun süreli ekonomik istikrarın sağlanamadığı görülmüştür. 

Enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarına, dolayısıyla tam istihdama ve 

sürdürülebilir büyümeye ulaşılmasını sağlamak üzere siyasi otoriteden bağımsız 

olarak merkez bankaları görevlendirilmiştir. Merkez bankası bağımsızlığı ile 

enflasyon ve bütçe açığı arasında negatif, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma 

ile pozitif korelasyonun bulunduğu görülmektedir. Bu yapı, merkez bankaları fiyat 

istikrarına karşı tehdit oluşturan diğer politika uygulamalarına hayır denmesi ve 

gerekli uygun ortamın oluşturulması için gereklidir.
323

  

  

 Para politikasında etkinliği sağlamak için merkez bankalarının bağımsızlığı, 

genel kabul görmüş bir gerekliliktir. Bu çerçevede, enflasyonist bir ekonomik 

yapının ortaya koyduğu tahribat, merkez bankalarının fiyat istikrarını öncelikli amaç 

edinmesini gerekli kılmıştır. Nihai hedef olarak görülen fiyat istikrarına ulaşmada 

gerekli teknik yöntemin ne olacağını en iyi bilen kurum merkez bankası olduğu için, 

fiyat istikrarı ile ilgili politikaların bağımsız bir irade tarafından yönetilmesi oldukça 

önemlidir. Zira birçok araştırma, fiyat istikrarı ile merkez bankasının bağımsızlığı 

arasında bir korelasyonun olduğunu ortaya koymuştur.
324

 

                                                 
323

 Erdem Alptekin, “Merkez Bankaları Neden Bağımsız Olmalı?”,  İzmir Ticaret Odası Ar&Ge 

Bülteni, Şubat, 2009, s.8.  
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 Nadir Eroğlu ve İlhan Eroğlu, “ Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
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 Merkez bankasının bağımsızlığı kavramı, bankanın siyasi iktidardan 

bütünüyle ayrılması ve kopması anlamına gelmemektedir. Her şeyden önce, merkez 

bankasının bağımsızlığı, genel ekonomi politikalarından ayrı olarak yorumlanamaz. 

Para politikasının belirlenmesi ve yürütülmesi ile sınırlı kalan bir bağımsızlık 

anlayışı ile genel ekonomik politika arasında kopukluğun aksine tamamlayıcılık ve 

birliktelik söz konusudur.
325

 

  

 Merkez bankalarının bağımsızlığı bu kadar önemli iken söz konusu 

bağımsızlığın ölçüsünün ne olduğu da bir o kadar önemlidir. Bağımsızlığın ölçülmesi 

ile ilgili olarak temelde aşağıdaki ölçütlerden bahsedilmektedir. Bunlar:
326

  

 Politik ve yasal bağımsızlık ölçütleri 

 Merkez bankasının öncelikli amaç ve / veya amaçlarının belirlenmesi: 

Merkez bankasının amaç olarak fiyat istikrarını hedeflemesi ve 

hükümetin diğer amaçlar ile uyuşmazlık halinde, yine, son sözün 

merkez bankasının söylemesi, bağımsızlıkta ayrıştırıcı bir unsur 

olarak görülmektedir. 

 Merkez bankasının amaçlarının açık olması: Merkez bankasının 

amaçlarının hükümet ile çelişmemesi, merkez bankasının bağımsızlığı 

kapsamında yetkilerinin net ve anlaşılır olması önemlidir.
327

 

 Merkez bankası başkan ve üyelerinin görev sürelerinin uzunluğu: 

Merkez bankası başkanının ve üyelerinin görev süresinin uzun olması, 

bankanın uygulamış olduğu politikaların devamlılığına güvenme 

bakımından önemlidir. Nitekim bu süre batılı gelişmiş ülke 

örneklerinde Almanya’da 8 yıl, Fransa’da 6 yıldır. ABD’de ise bu 

süre tam 14 yıl gibi çok uzun bir zamanı içermektedir.  

 Merkez bankası başkanının kişiliği: Zaman zaman hükümet ile olan 

anlaşmazlıklar veya yasadaki çelişkilerin yönetilmesi için inisiyatif 
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 Kadyrova, a.g.e., s.24. 
326

 Harun Ünal, “Merkez Bankası Bağımsızlığı’nın Enflasyon İle İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir 
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 Kadyrova, a.g.e., s.40. 



201 

 

kullanabilen bir merkez bankası başkanı bağımsızlığın önemli bir 

göstergesidir.
328

 

 Ekonomik bağımsızlık ölçütleri: 

 Para politikasının belirlenme süreci ve işleyişi: Para politikası 

uygulamalarında, yetkinin merkez bankasının elinde olması ve bu 

yetkinin paylaşılmaması da bir başka bağımsızlık göstergesidir.
329

 

 Merkez bankasınca kamu kesimine açılan kredilerle ilgili sınırlamalar: 

Merkez bankasının açmış olduğu bu krediler ile kamuyu ne kadar 

fonladığı önemli bir göstergedir. Burada söz konusu fonlama ne kadar 

azsa o kadar merkez bankası bağımsız demektir. Konuya Avrupa 

örneğinden bakarsak; Maastricht Anlaşması’nın, merkez bankalarının 

Avrupa Birliği kurum ve organları ile üye ülkelerin kamu otoriteleri 

ve kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir şekilde kredi açmasını 

yasaklayan 104. maddesi ile Avrupa Birliği kurum ve organları ile üye 

ülke kamu otoritelerinin mali kurumlara başvurmalarında ayrıcalık 

tanıyan uygulamaların yasaklanmasını öngören 104a maddesi, merkez 

bankaları ile kamu sektörü ilişkilerini düzenlemektedir. Bu maddeler 

gereğince milli merkez bankaları tarafından doğrudan doğruya kamu 

sektörüne herhangi bir mali finansman sağlama olasılığı ortadan 

kaldırılmıştır. Dolayısıyla, devlet bütçesinin ayarlanması için 

hazineye avans verilmesi ya da kamu kurum ve kuruluşlarının 

mevsimlik ödemelerinin akışının düzenlenmesi için sağlanan kredi 

kolaylıkları yasaklanırken, merkez bankalarınca birinci piyasada 

devlet borçlanma araçlarının alım-satımları da mümkün 

olamayacaktır.
330

 

  

 Yukarıda belirtilen bu ölçütler belli kriterlere ve ağırlıklara göre 

puanlanmaktadırlar. Bir örnek vermek gerekirse merkez bankası başkanının görev 
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330

 Melike Alpaslan, “T.C. Merkez Bankası Statüsü ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Statüsü’nün 

Bağımsızlığa İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması”,  TBB Bankacılık ve Araştırma Grubu, 1997, 

s.3. 



202 

 

süresi ile ilgili maddede aşağıdaki ağırlıklar yer almaktadır. Buradan da 

anlaşılabileceği gibi görevinde uzun süreler kalabilen bir merkez bankası başkanının 

varlığı yasal anlamda merkez bankası bağımsızlığına katkı sağlamaktadır.  

  

Tablo 29. Merkez Bankası Bağımsızlığı Konusunda Bir Kriter 

 

  

 Ülkemiz dışındaki ülkelerin de bu konuya ne kadar eğildiklerini görmek 

adına merkez bankaları kanunlarındaki reformların ne zaman yapıldığına bakmak 

yararlı olacaktır. Buna göre aşağıdaki tabloda 2000 yılına kadar birçok ülkede bu 

reformlar tamamlanmış ülkemizde ise 2001 tarihinde bu gerçekleştirilebilmiştir. 

  

Tablo 30. Merkez Bankası Bağımsızlık Tarihleri 

 

(Kaynak: Haydar Akyazı, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Önemsenmeyen Bağımsızlığı”, 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.XXII, No:2, Temmuz 2008, s.87 ) 
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 Ülkelerin merkez bankalarının bağımsızlıklarına geçildiğinde ise aşağıdaki 

tabloların bağımsızlık kriterleri anlamında başka bir yol göstermektedir. Her bir konu 

başlığında ülkelere bağımsızlık anlamında notlar verilmiştir. 

  

Tablo 31. Merkez Bankalarının Politik Bağımsızlıkları 

Ülkeler Atamalar 

Hükümet 

İlişkileri 

Yasal 

Durum 

Politik Bağımsızlık 

İndeksi 

Avusturya 0 1 2 3 

Belçika 1 0 0 1 

Danimarka 1 1 1 3 

Fransa 2 0 0 2 

Almanya 2 2 2 6 

Yunanistan 1 0 1 2 

İrlanda 1 1 1 3 

İtalya 3 1 0 4 

Hollanda 1 2 2 5 

Portekiz 0 1 0 1 

İspanya 0 1 0 1 

İngiltere 0 1 0 1 

Türkiye 2 1 0 3 
(Kaynak: Emine Beyza Satoğlu, “Central Bank Independance in a Developing Country Context”, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE, 2008, s.58-59) 

  

Tablo 32. Merkez Bankalarının Ekonomik Bağımsızlıkları 

Ülkeler 

Bütçe Açığı 

Fonlaması 

Para 

Araçları 

Ekonomik 

Bağımsızlık İndeksi 

Avusturya 3 3 6 

Belçika 3 3 6 

Danimarka 2 3 5 

Fransa 2 3 5 

Almanya 5 2 7 

Yunanistan 1 1 2 

İrlanda 3 1 4 

İtalya 1 0 1 

Hollanda 3 2 5 

Portekiz 1 1 2 

İspanya 2 1 3 

İngiltere 4 1 5 

Türkiye 3 1 4 

(Kaynak: Saltoğlu, a.g.e., s.59) 
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3.4. Risk Yönetimi 

  

 Risk yönetimine geçmeden önce riski tanımlamak gerekmektedir. Finansal 

yönetim açısından ele alındığında risk, beklenen getiri ile elde edilen getiri 

arasındaki farktır. Başka bir ifadeyle risk, fiili sonucun beklenen sonuçtan sapma 

ihtimalini gösterir.
331

 

  

 Risklerin çeşitlerine değinmek istediğimizde temelde sistematik risk (kur 

riski, faiz riski, hisse senedi riski) ve sistematik olmayan risk (finansal risk, faaliyet 

riski, endüstri riski) olarak ikiye ayırabiliriz. Sistematik risk olarak bilinen pazar riski 

piyasadaki fiyatların değişimi sonrasında sahip olunan varlıklarda oluşabilecek zararı 

ifade etmektedir. Bunun yanında diğer risklerden de bahsetmek gerekirse; kredi riski 

karşı tarafın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek 

zararı ifade etmektedir. Likidite riski ise istenildiği an işleme konu olamaması 

nedeniyle (satışının gerçekleştirilip nakit elde edilememesi) oluşabilecek zararı 

açıklamaktadır.
332

 Diğer önemli bir risk tipi de operasyonel risktir. Bunların 

tamamından daha detaylı olarak bir sonraki bölümde bahsedilecektir. 

  

 Riskleri tanımladıktan sonra bu riskler ile nasıl yaşanacağına karar 

verilmelidir. Bu aşamada işletmeler: 

 Riski alabilirler: Burada kazanç da kayıp da alınan risk seviyesinde olur. 

 Riski almayabilirler: Böylece riskli işlere girmezler, bu aynı zamanda birçok 

işe girememek anlamını taşımaktadır. 

 Riski transfer edebilirler: Üzerlerindeki riskleri tamamen başka kurumlara 

devredebilirler. Buna en güzel örnek sigortadır. 

 Riski azaltabilirler: Bunun için kendilerini muhtemel gelişmelere karşı 

korumaya çalışmaktadırlar. Örneğin döviz pozisyonu açılmış bir işletme 

kendini vadeli işlemler ile koruyabilir. 

  

                                                 
331
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 Yukarıda belirtilenlerin biri veya bir kaçını kullanmak demek aslında riski 

yönetmek anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi işletmeler ve bankalar belli 

nedenlerle risk almaktadırlar. Bunun en önde gelen sebebi işletmeye değer katmaya 

çalışmaktır. Risk yönetimi de, risk ve getiri arasında şirket yönetimine uygun bir 

geçiş veya değişim yapabilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu sebeple risk yönetimi 

işletmeye değer katmaktadır.
 333 

 

  

Bir başka tanıma göre de risk yönetimi, hangi risk türlerinin önemli 

olduğunun belirlendiği ve bu riskleri bertaraf edebilmek için stratejilerin ve planların 

geliştirildiği proaktif bir süreçtir.
334

 Bunu biraz daha açtığımızda aşağıdaki şekil bize 

yardımcı olmaktadır. 

                                                 
333
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Şekil 56. Risk Yönetiminin Safhaları 

(Kaynak: Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.3.) 

  

 Görüldüğü gibi risk yönetimi en başta risklerin kontrol edilmesi üzerine 

kurulmuştur. Bu aşamada zararların oluşmaması için riskler alınmamaya ve dolayısı 

ile işin getirisinden çok götürüsü düşünülmeye çalışılmaktadır. Fakat bu felsefenin 

piyasadaki rekabetin artması, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve risk çeşitlerinin 

de artması ile risk alınmadan iş yapmanın mümkün olmadığı sonucuna varılmasının 

ardından risklerin izlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada riskler takip edilecek 

ve gelişmeler raporlanacaktır. Üçüncü aşamada da risklerin büyüklükleri önemli hale 

gelmeye başlamıştır. Eğer bir işin riski getirisinden küçükse veya riskin alınması 

durumunda oluşacak beklenen getiri bu işi almaya değer ise riskler alınmaya 
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başlanmıştır. Bu durumda risklerin sayısal değer haline getirilmesi sağlanmış ve 

olasılıklardan yararlanılmıştır. Bu aşamada belirli bir güven aralığında muhtemel 

maksimum zarar miktarını ölçen Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi kullanılmaya 

başlanmıştır.
335

 

  

 Yukarıdaki aşamalardan sonra risklerin alınmasında yeni bir boyuta geçilmiş 

ve adına amaçlarla yönetilen risk yönetimi denilmiştir. Bu aşamada stratejik amaçlar 

ile alınan riskin hizaya konulması üzerine odaklanılmıştır. Bu aşamadan sonra 

kurumun tamamında risk yönetiminin gerekli olduğu bilinci yerleşmeye başlamıştır.  

  

 Risk yönetimi özellikle küreselleşme ve Bretton Woods sisteminin yıkılması 

ile birlikte önem kazanmaya başlamış bir kavram olarak kabul edilmektedir. 

Bilindiği gibi yukarıda bahsedilen gelişmeler ile birlikte sermaye hareketleri artmaya 

başlamış ve böylece faiz, likidite ve kredi riskleri önem kazanmıştır. Fakat ileride 

Basel standartlarında da belirtildiği gibi operasyonel riskin de önemli hale gelmesi ile 

bankaların risk yönetiminde dikkat ettikleri alanların çeşitlendiği görülmektedir.  

  

 Bu anlamda risk yönetimi tüm işletmeler için olduğu kadar bankalar için de 

oldukça önemlidir. Bu sebeple bankacılıkta risk yönetimine ihtiyaç duyulmasının 

sebebi aşağıda belirtilmektedir:
336

 

 İstikrarlı ortamdan değişim ortamına geçiş ve bunun sonucunda piyasalarda 

görülen yüksek belirsizlik hali. 

 Küreselleşme ile birlikte uluslararası bankacılık faaliyetlerindeki artışlar.  

 Bankacılık sektöründe yaşanan satın almalar ve birleşmeler ile bankaların 

gerek kurumsal gerekse de bireysel müşterilerine sundukları ürün çeşitlerinin 

artması.  

 Teknolojinin yoğun olarak kullanımıyla işlem maliyetlerinin azalması işlem 

sayısının artması.  

 Uluslararası ölçekte ciddi ekonomik maliyetlere yol açan finansal skandallar.  

                                                 
335
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 Finansal risklerin daha iyi kontrol edilmesi için artan yasal düzenlemeler. 

  

 Türk bankacılık sektöründe risk yönetimine bakış anlamında kredi, fiyat ve 

vade risklerine bakılmasında fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda kredi riski için 

takipteki alacaklar rasyoları oldukça önemli birer faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bankacılık sektöründeki 3 alt sektöre (mevduat bankaları, katılım 

bankaları ve kalkınma ile yatırım bankaları) bakıldığında kredi riskinin gelişimi 

aşağıdaki gibi görülmektedir. Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler 

rasyosunun gösterildiği şekilden de anlaşılabileceği gibi 2003 yılında mevduat 

bankalarının takipteki alacakları %12’ler mertebesindeyken bu küresel kriz 

öncesinde azalmış ve %3’ler seviyesine inmiştir. Krizde %5’ler seviyesine tekrar 

çıkmasına rağmen hiçbir zaman eski rasyolara geri dönüş yaşanmamıştır. Katılım 

bankalarında da bu rasyo genellikle mevduat bankalarının altında seyretmesine 

karşın 2008 yılında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Bu artışın arkasında mevduat 

bankalarının kredileri geri çağırabilmesine rağmen katılım bankalarının bunu 

yapamaması yatmaktadır. Ayrıca katılım bankaları sabit getirili menkul kıymetlere 

yatırım yapamamakta o sebeple kar elde etmek için sadece kredi vermeye 

çalışmaktadırlar.  

  

 

Şekil 57. Takipteki Alacaklar Rasyosu Gelişimi 

 (Kaynak: BDDK, “Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%)”, (Çevrimiçi) http 

://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 31.01.2012 ) 
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 Diğer bir kredi riskini ölçen rasyo olan Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt 

Takipteki Alacaklar rasyosu da bankaların ayırmış olduğu karşılıkların takipteki 

alacaklar içindeki payını göstermektedir. Bilindiği gibi fazla karşılık ayıran bankalar 

kredi riskinden daha az endişe etmekte fakat karlılıkları düşmektedir. Ayrıca BDDK 

bu karşılıkları denetimler esnasında kontrol etmektedir. Aşağıdaki şekilden de 

anlaşılabileceği gibi mevduat ve kalkınma ile yatırım bankalarında bu rasyo yüksek 

seyrederken büyümeleri esnasında sektörün üzerinde kar elde etme beklentisi ile 

katılım bankalarının daha az karşılık ayırdığı göze çarpmaktadır. Fakat bu rasyo da 

son dönemde mevduat bankalarına yaklaşmıştır. 

  

 

Şekil 58. Takipteki Alacaklar / Brüt Takipteki Alacaklar Rasyosu Gelişimi 

(Kaynak: BDDK, “Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt Takipteki Alacaklar”, (Çevrimiçi) http 

://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 31.01.2012) 

  

 Kredi riskine dair rasyoları inceledikten sonra şimdi de likiditeye dair 

rasyolara bakmakta fayda vardır. Bilindiği gibi bankaları iflasa götüren en önemli 2 

sebepten bir tanesi likidite diğeri ise zarar etmektir. Bu faktörlerden likidite eksikliği 

hızlı giden bir arabanın altında kalan yayaya benzer ki, bu yayanın hayatı birkaç 

dakika içinde son bulur. Yalnız zarar eden bir banka hastalanan bir bireye benzer ki, 

bu hasta iyi bir tedavi ile sağlığına kavuşabilir. Bilindiği gibi ülkemizde ve dünyada 

likidite eksikliğinden dolayı birçok banka kısa zamanda iflas ettiğini açıklamıştır. 

http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
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Çünkü kısa vadeli taahhütlerini yerine getirememiş ve uygun vadelerde de borç 

bulamamış bankaların sonu bu şekilde olmaktadır. Likidite göstergelerinden ilki olan 

3 aya kadar vadede faize duyarlı aktifler / 3 aya kadar vadede faize duyarlı pasifler 

rasyosundaki gelişim aşağıda verilmiştir. Görüldüğü gibi bu rasyo özellikle kalkınma 

ve yatırım bankaları açısından oldukça olumlu seyrederken (hatta gereğin üzerinde 

atıl likidite de oluştururken) kısa vadeli mevduat ile fonlamasını gerçekleştirebilen 

mevduat ve katılım bankalarında bu rasyo %100’ün hep altında seyretmiştir. 

Özellikle kriz döneminde bile önemli şekilde değişmeyen bu rasyo bizlere Türk 

bankacılık sektörünün likidite ihtiyacının az olduğunu ifade etmektedir. 

  

 

Şekil 59. 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Aktifler /Pasifler Rasyosu Gelişimi 

 (Kaynak: BDDK, “3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Aktifler / 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı 

Pasifler Rasyosu”, (Çevrimiçi) http ://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 31.01.2012) 

  

 Bir diğer likidite rasyosu olan yüksek montanlı (1 milyon TL ve üzeri) 

mevduat / toplam mevduat rasyosundaki gelişim de ilgi çekicidir. 1 milyon TL 

üzerindeki mevduatın toplam mevduat içindeki payının fazla oluşu ilgili bankanın 

faiz dalgalanmaları durumunda daha volatil bir görüntü sergilemesine sebep 

olmaktadır. 1 milyon TL üzerindeki mevduat genellikle daha uygun faiz oranları 

bulduğunda rahatlıkla banka değiştirebilmektedir. Bu da bankanın likiditesini 

olumsuz etkilemektedir. Aşağıda da görüldüğü gibi mevduat bankaları %50’lere 
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varan oranlarda bu rasyo ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Eğer faizlerde yukarı bir 

hareket olursa bu riski almış bankanın 2 seçeneği bulunmaktadır. Bunlar; bu paranın 

gitmesine izin vermek ya da piyasanın üzerinde faiz vererek bu paranın tutulmasını 

sağlamaktır. Görüldüğü gibi katılım bankalarında bu rasyo oldukça düşüktür. 

  

 

Şekil 60. Yüksek Montanlı Mevduat/Toplam Mevduat Rasyosu Gelişimi 

(Kaynak: BDDK, “Yüksek Montanlı (1 Milyon TL Ve Üzeri) Mevduat / Toplam Mevduat Rasyosu”, 

(Çevrimiçi) http ://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 31.01.2012) 

  

 Likidite risk göstergelerinden sonra bir de fiyat riskinin göstergelerine 

bakmak gerekmektedir. Bilindiği gibi fiyat riski alan bir işletme işlemin vadesine 

göre kar ve zararı değişkenlik gösterebilecektir. Bankalarda bu riski ölçmenin en iyi 

yöntemlerinden biri toplam faiz gelirleri / faiz getirili aktifler ortalaması rasyosu ile 

toplam faiz giderleri / faiz maliyetli pasifler ortalaması rasyosuna bakmaktır.  

  

http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
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Şekil 61. Toplam Faiz Gelirleri/Faiz Getirili Aktifler Rasyosu Gelişimi 

 (Kaynak: BDDK, “Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirli Aktifler Ortalaması Rasyosu”, (Çevrimiçi) 

http ://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 31.01.2012) 

  

 

Şekil 62. Toplam Faiz Giderleri/Faiz Maliyetli Pasifler Rasyosu Gelişimi 

(Kaynak: BDDK, “Toplam Faiz Giderleri / Faiz Maliyetli Pasifler Ortalaması Rasyosu”, (Çevrimiçi) 

http ://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 30.08.2012) 

  

 Yukarıdaki tablolardan ortaya çıktığı gibi ülkemizde faiz oranları gittikçe 

düşmüş ve böylece hem kredi hem de mevduat için istenen faiz oranları azalmıştır. 

Özellikle 2008’den sonra yaşanan düşüş çok anlamlıdır. Fakat bundan önce özellikle 

2005 yılından kriz dönemine kadar faizlerde ciddi bir dalgalanma görülmemiştir. Bu 

http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx
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da bankacılık sektörünün faiz riski ile karşı karşıya kalmamasına sebep olmuştur. 

Sadece 2004 ve 2005’lerde gerileyen faiz oranları ile verilen konut kredileri ilerleyen 

dönemlerde faizlerdeki artış ile zarar yazmaya başlamışlardır. Fakat kriz dönemi ile 

artan faiz oranları ile bu dönemde de bankalar ciddi karlar elde etmişlerdir. Söz 

konusu dönemde kredi kartları, ihtiyaç kredileri bankaların karlılığını arttıran en 

önemli kalemler arasında yer almışlardır. Bu ürünleri yeterince kullanamayan katılım 

bankaları ise kurumsal ve işletme kredilerinden kar yazmaya çalışmışlardır.  

  

 Faaliyet riskine bakıldığında da bazı rasyolar ile bu konuda yorum yapmamız 

sağlanabilir. Özellikle sermaye yeterliliğinin ve sabit giderlerin durumunun bu 

konuda ayırt edici olarak kullanılabileceği bilgisinden hareketle bu verilerin 

gelişimine bakabiliriz. 

  

 TBB’den alınan veriler olması sebebiyle sadece Türk bankacılık sistemi, 

mevduat ve kalkınma ile yatırım bankalarının verileri ekseninde bu değerlendirmeler 

yapılacaktır.  

  

 Faaliyet riskinin önemli bir göstergesi olan personel gideri ve kıdem 

tazminatı toplamının toplam aktifler içindeki payına bakıldığında ise gerek mevduat 

bankalarında gerekse de kalkınma ve yatırım bankalarında düşüş göze çarpmaktadır. 

Özellikle alternatif dağıtım kanalları üzerine çalışmalar sürdüren ve teknolojiye gün 

geçtikçe daha fazla yatırım yapan bankaların daha verimli çalıştıkları 

gözlemlenmektedir.  
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Şekil 63. Personel Giderleri / Toplam Aktifler Rasyosu Gelişimi 

(Kaynak: TBB, “Personel Giderleri ve Kıdem Tazminatı / Toplam Aktifler”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx, 30.08.2011  ) 

  

 Faaliyet riski ile ilgili bir diğer şekil aşağıdaki şube başına aktif, mevduat ve 

kredi durumlarını gösteren analizdir. Buradan da anlaşılabileceği gibi şube başına 

aktif, mevduat ve kredi değerleri yıllar geçtikçe artmakta ve ülkemizin bankalarının 

şubeleri gittikçe daha verimli kullanılmaya başlanmaktadır. Bunun yanında aktif 

içinde kredinin payı da gittikçe artmıştır. 

  

 

Şekil 64. Şube Rasyoları Gelişimi 

 (Kaynak: TBB, “Şube Rasyoları ”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx, 30.08.2011) 
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http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx
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 Risk yönetimi anlamında dünyaya bakmamız gerekirse öncelikle ABD ile 

başlamak yararlı olacaktır. Krizin merkezindeki ülke olan ABD’deki gecikme 

oranlarının (30 günden fazla gelişmiş olanların toplam riske oranı) gelişimi tüm 

bankalar ve tüm ürünler bazında aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

 

Şekil 65. ABD’deki Gecikme Oranları Gelişimi 

 (Kaynak: FED, “Charge-Off and Delinquency Rates on Loans and Leases at Commercial Banks”, 

(Çevrimiçi) http ://www.federalreserve.gov/releases/chargeoff/delallnsa.htm, 30.08.2011) 

  

 ABD merkezli yaşanan bu krizden sonra tüm dünyaya yayılan işsizlik ve 

GSYİH’lardaki düşüş insanların işlerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Evvelki 

yıllarda özellikle ithal mallara daha fazla ilgi gösteren, gelirinin üzerinde tüketen ve 

bu refah döneminin hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünen birçok ülkede insanların 

işlerini kaybetmeleri gecikme oranlarının tüm dünyada artmasına sebep olmuştur.  

  

 Bu gecikme oranlarına sebep olan aşırı borçluluk ve bundan dolayı ülkelerin 

azalmış notları aşağıdaki tabloda net bir şekilde görülmektedir. 
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Tablo 33. Ülkelerin Kredi Dereceleri 

 

(Kaynak: BDDK, “Finansal Piyasalar Raporu – 3 Aylık”, BDDK, Sayı:22, Haziran 2011, s.8.) 

  

 Konuya piyasa riski açısından baktığımızda özellikle korku endeksi olarak 

bilinen VIX endeksinin bu aşamada kullanılabileceğini düşünüyoruz. 2004 yılından 

2010 yılına kadar VIX endeksinin gelişimine bakıldığında bu endeksin 2007’de 

dalgalanmaya başladığı 2008 yılında ise doruk noktasına eriştiği anlaşılmaktadır. 

Buradan da piyasa riski adına 2007 sonrasında risklerin arttığı anlaşılmaktadır. 
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Şekil 66. VIX’in Gelişimi 

 (Kaynak: CBOE, “VIX Historical Price Data”, (Çevrimiçi) http 

://www.cboe.com/micro/vix/historical.aspx, 30.08.2011  ) 

  

3.5. Basel II’ye Uyum 

  

 Basel II’ye uyum konusuna geçmeden önce bu konu hakkında biraz bilgi 

vermekte fayda bulunmaktadır. Öncelikle Basel II şu şekilde tanımlanabilir:
337

 

  

 “Ulusal otoritelerin kendi özgü ekonomik sistemlerine uyarlamaya 

çalıştıkları ve asgari sermaye yükümlülüğü konusunda detaylı ve kapsamlı bir 

çerçeve çizmeyi amaçlayan kurallar bütünü”  

  

 Basel II’yi hazırlayan komite aşağıdaki tablodan da görülebildiği gibi Basel 

Komitesidir. Bu komite Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD temsilcileri 

ile faaliyetlerine devam etmektedir. Komitece yürütülen faaliyetleri aşağıdaki şekilde 

özetleyebiliriz:
338

 

                                                 
337

 BIS, “Basel II: Revised international capital framework”, (Çevrimiçi) 

http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm, 01.09.2011. 
338

 M.Ayhan Altıntaş, a.g.e., s.59. 
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 Ülkeler arasında banka denetimi ve mevzuatı ile ilgili bilgi paylaşımı ve 

değişimin sağlanması 

 Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin denetimindeki etkinliğin arttırılması, 

 Bankacılık denetim, gözetim ve düzenlemesi ile ilgili ihtiyaç duyulan 

alanlarda minimum standartları korumak 

  

 Yukarıda verilen açıklamalardan sonra Basel II’ye doğru gelen süreci de 

aşağıdaki tablo ortaya koymaktadır. 

  

Tablo 34. Basel II Tarihçesi 

Tarih Gelişme 

1930 Bank for International Settlement (BIS) kurumunun kurulması. Bu banka 

uluslararası anlamda dünyanın ilk finansal kuruluşu olup, merkez bankalarının 

bankası olarak da bilinmekte ve dünyanın önde gelen 55 merkez bankası 

ortaklığında yönetilmektedir 

1970-74 Arap İsrail savaşı ve 1973’te yaşanan birinci petrol şoku. 

1974 Basel Komitesi BIS bünyesinde kurulmuştur. 

1975 Basel Komitesi çalışmaya başlamıştır. 

1980-88 Amerikan Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın dünyadaki 

bankacılık uygulamalarındaki çifte standartlara yeterince önlem almamaları 

sebebiyle eleştirilere maruz kalması. 

1988 Basel Komitesi Basel Uzlaşısı’nı yayınladı. 

1996 Piyasa riski de hesaplamaya dahil edildi 

1999 Birinci İstişare Belgesi (First Consultative Document) denilen çalışma 

yayınlanmıştır. Bu belge 1988 Basel Uzlaşısı’nın yerini almakta ve sermaye 

yeterliliğine daha risk duyarlı bir yapı getirmekteydi. 

2001 İkinci İstişare Belgesi kamuoyuna duyurulmuştur. Bu düzenlemenin en önemli 

katkısı asgari sermaye hesabı formülüne operasyonel riski koymak olmuştur. 

2003 Üçüncü bir doküman olan ve yukarıdaki istişare belgelerini geliştiren “Üçüncü 

İstişare Belgesi” yayınlanmıştır. 

2004 Basel II yayınlanmıştır. 
(Kaynak: BIS, (Çevrimiçi) http ://www.bis.org linkinden derlenerek hazırlanmıştır) 

  

 Basel II düzenlemesi temelde aşağıdaki yapı taşlarını içermektedir:
339

 

 Asgari sermaye yeterliliği 

 Asgari sermaye yeterliliğinin denetlenmesi 

 Piyasa disiplini 

                                                 
339

 Basel Komitesi, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 

Basel, BIS, 2004, s. 6. 

http://www.bis.org/
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 Bu yapı taşlarını biraz açtığımızda öncelikle asgari sermaye yeterliliğinden 

bahsetmekte yarar bulunmaktadır. Öncelikle Basel II, 28 Eylül 2005 tarihinde kabul 

edilen sermaye yeterliliği direktifi ile kanunlaşmış durumdadır. Bu düzenleme ile de 

sabitlenen asgari sermaye yükümlülüğü temelde aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır. 

 

 

  

 Basel I sadece kredi riskini esas alırken Basel II piyasa riski ile operasyonel 

riski de içeren bir formül üzerinde asgari sermaye yeterliliğini hesap etmektedir. Bu 

daha fazla riski esas aldığından daha sonuç odaklı ve güvenilir bir hesaplamadır. Söz 

konusu risklerin hesaplanabilmesi için temelde aşağıdaki tabloda belirtilen 

yaklaşımlar belirlenmiştir.  

  

Tablo 35. Risk Ölçüm Yöntemleri 

Gelişmişlik Düzeyi Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk 

Basit 
Basitleştirilmiş standart 

yaklaşım 
  Temel Yaklaşım  

Orta Standart yaklaşım Standart yaklaşım Standart yaklaşım 

Gelişmişlik düzeyi 

Temel içsel 

derecelendirme 
Riske maruz değer İleri ölçüm yaklaşımı 

Gelişmiş içsel 

derecelendirme 

(Kaynak: Melek Aktaş, a.g.e., s.89) 

  

 Görüldüğü gibi kredi riskinin hesaplanması için 3 çeşit yöntem belirlenmiştir. 

Bu yöntemler standart yaklaşım, içsel derecelendirmeye dayalı temel yaklaşım ve 

içsel derecelendirmeye dayalı ileri yaklaşımdır. Bu hesaplamalardan genellikle ilki 

birçok bankada hem kolay hem de daha az maliyetli olduğu için kullanılmaktadır. Bu 

sebeple standart yaklaşımda geçerli olan kredi derecelendirme önemli olmaktadır. 

Piyasa riskinin ölçümünde tüm bankaların aynı şekilde uygulayacakları standart 

Sermaye 
Yükümlülüğü 

(En az %8) 

Sermaye 

Piyasa Riski +    Kredi Riski     +   Operasyonel Risk 

= 
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yaklaşımın yanında, bankalara kendi içsel verilerinden yola çıkarak riske maruz 

değer yöntemiyle risk ölçümü yapabilmeleri alternatifi sunulmuştur. Operasyon 

riskin ölçülmesine ilişkin olarak temel gösterge yaklaşımında tek bir gösterge temel 

alınmakta ve bu gösterge genellikle brüt gelir olmaktadır. Standart yaklaşımda ise 

bankanın her bir faaliyet kolu için farklı göstergeler kullanılmakta bu şekilde 

hesaplanan sermaye gereksinimleri tek tek toplanarak risk tutarı bulunmaktadır. İçsel 

ölçüm yaklaşımında ise operasyonel riske ilişkin parametreleri bankalar kendi zarar 

verilerinden yola çıkarak tahmin edebilmektedir.
340

 

   

 Sıklıkla kullanıldığı için kredi riskinin ölçümünde kullanılan standart 

yaklaşımdan bahsetmek gerekmektedir. Birçok bankanın da kabul ettiği bu yaklaşım 

için risk ağırlıkları kredi tipine göre aşağıda gösterilmektedir:
341

 

  

Merkezi hükümetlere veya devletlere verilen krediler  

Kredi 

değerlendirmesi 

AAA ile 

AA- arası 

A+ ile 

A- arası 

BBB+ ile 

BBB- arası 

B+ ile B- 

arası 

B- den 

düşük 
Derecesiz 

Risk ağırlığı %0 %20 %50 %100 %150 %100 

 

BIS, IMF, Avrupa Merkez Bankası gibi kurumlara verilen krediler 

Risk Ağırlığı : %0 

  

Bankalara açılan krediler 

Kredi 

değerlendirmesi 

AAA ile 

AA- arası 

A+ ile 

A- arası 

BBB+ ile 

BBB- arası 

B+ ile B- 

arası 

B- den 

düşük 
Derecesiz 

Risk ağırlığı %0 %20 %50 %100 %150 %100 

 

İşletmelere verilen krediler 

Kredi 

değerlendirmesi 

AAA ile AA- 

arası 

A+ ile A- 

arası 

BBB+ ile BBB- 

arası 

BB- 

düşük 
Derecesiz 

Risk ağırlığı %20 %50 %100 %150 %100 

 

                                                 
340

 Melek Aktaş, a.g.e., s.90. 
341

 BIS, “Part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements”,  (Çevrimiçi) 

http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf, 30.08.2011.  

http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs128b.pdf
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Bu derecelendirmeler sadece bankalar için değil işletmeler için de önemli hale 

gelmektedir. Kredi derecesi ne kadar iyi olursa, bankalardan alınan krediler o kadar 

az maliyetli olmaktadır.  

  

Bireysel Krediler veya Bireysel Sektör İşletmeleri 

Bireysel kredilerden kasıt bireysel kredi kartları, kredili mevduat hesapları, oto 

kredileri, ihtiyaç kredileri ve geçerli teminata sahip olmayan diğer bireysel krediler. 

Bunların risk ağırlığı %75’dir. 

  

İkamet amaçlı gayrimenkul ile teminatlandırılan krediler 

Teminata ikamet amaçlı gayrimenkul alınarak kullandırılan krediler için risk ağırlığı 

%35 alınacaktır. 

  

Ticari gayrimenkul ile teminatlandırılan krediler 

Teminata ticari gayrimenkul alınarak kullandırılan krediler için risk ağırlığı %100 

kabul edilse de eğer iyi işleyen organize edilmiş bir gayrimenkul sektöründen bu 

teminat alınmış ise risk ağırlığı %50 olarak hesaplanabilecektir.
342

 

  

Nakit karşılığı kullandırılan krediler 

Karşılığında nakit alınarak kullandırılan krediler için risk ağırlığı %0 olarak kabul 

edilecektir. 

  

Diğer krediler  

Yukarıda anlatılan krediler dışındaki tüm krediler için risk ağırlığı %100 kabul 

edilecektir. 

  

 Formülde yer alan bir diğer risk çeşidi ise piyasa riskidir. Riskler daha önce 

de bahsedildiği gibi en başta sınıflandırılırken aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
343

 

 Sistematik risk: Genel ekonomik koşullardan kaynaklanan ve dolayısıyla 

tüm yatırım araçlarını etkileyen, kaçınılamayan riski ifade eder. Piyasa riski 

                                                 
342

 Basel II ve SME Work Group, “Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri”, Bankacılar Dergisi, No:58, 

2006, s.10. 
343

 TSPAKB, Finansal Yönetim, İstanbul, TSPAKB, 2007, s.73 
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olarak da adlandırılan bu risk azaltılabilir ama tamamen yok edilemez. 

Piyasa riskinin içinde faiz, kur, enflasyon riskleri bulunmaktadır.  

 Sistematik olmayan risk: Yatırım aracının veya işletmenin kendi 

varlığından kaynaklanan sadece kendisine özgü, kaçınılabilir riski ifade 

etmektedir. 

  

 Formülde yer alan son risk türü operasyonel risktir. Operasyonel risk, iç 

süreçlerdeki başarısızlıklardan, çalışanların hataları veya sahtekarlıklarından veya 

işletme içindeki sistemin tutarsızlıklarından kaynaklanan dolaylı veya dolaysız 

olarak zarar edilmesi durumunu ifade etmektedir.
344

 Bu risk türü BDDK tarafından 

da “Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden 

kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun 

hareket edilmemesinden, banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi 

sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden 

kaynaklanabilecek kayıplara ya da zarara uğrama ihtimali”
345

 olarak 

tanımlanmaktadır. Türkiye’de 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine 

ilişkin BDDK yönetmeliğine göre operasyonel riskin sermaye yeterliliğine dahil 

edilmesi Temmuz 2007’ den itibaren zorunlu kılınmıştır.
346

 

  

 İkinci yapısal blok olan denetim otoritesinin gözden geçirmesi temelde 

bankaların taşıdıkları risklerin farkında olmalarının sağlanması, risklerinin 

yönetilmesinin sağlanması, bankaların risk yönetimi için gereken iç kontrol ve teftiş 

mekanizmalarına sahip olmaları, denetim sistemlerinin etkin şekilde çalışmalarının 

temin edilmesi, gerçek risk profiline uygun sermaye yapılarına ulaşmaları, yasal ve 

ekonomik sermayelerinin uyumlaştırılması gibi amaçlar gütmektedir.
347

  

                                                 
344

 Basel Commitee, Operational Risk, Basel, Basel Commitee, 2001, s.2. 
345

 BDDK, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Hakkında Yönetmelik, 8 Şubat 2001 tarihli 

Resmi Gazete 
346

 Hidayet Deniz Kalfalı, “Operasyonel Riskin Yönetiminde Denetim Fonksiyonlarının Rolü ve 

Bankalardaki Uygulamalar”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2010, 

s.13. 
347

 BDDK, “İkinci Yapısal Blok”,  (Çevrimiçi) http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-

II/1321Pillar2.pdf, 31.08.2011   

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-II/1321Pillar2.pdf
http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-II/1321Pillar2.pdf


223 

 

 Üçüncü yapısal blok olan piyasa disiplini ise, kamuoyunun bankanın 

faaliyetleri, asgari sermaye şartlarını sağlayıp sağlamadığı veya ne ölçüde sağladığı 

gibi konularda aydınlatılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece bankaların 

faaliyeti ile ilgilenen yatırımcılar, kreditörleri derecelendirme kurumları vb bankalar 

hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
348

 

  

 Bu aşamada Basel I’den Basel II’ye giden yolda ne gibi ilerlemeler 

kaydedildiğini ortaya koymak için bu iki standartlar bütününü karşılaştırmak 

gerekmektedir. Öncelikle Basel I sadece sermaye yeterliliğini dikkate alan bir 

uygulamaydı. Bunu da risk ölçümü yaparak tek bir alanda gerçekleştirmekteydi. 

Basel II ise sermaye yeterliliğinin yanına finansal piyasaların daha sağlıklı 

işleyebilmesi için denetimi ve piyasa disiplinini de düzenlemeye dahil etmiştir. Basel 

II’de risk hesaplamasına operasyonel riskin de eklenmesiyle var olan Basel I 

düzenlemesi daha duyarlı hale getirilmiştir. Basel I’de herkes için aynı ölçüm 

yöntemleri kullanılırken, Basel II’de yeni geliştirilen ve daha hassas hale getirilen 

risk ölçüm yöntemleriyle herkesin kendine daha uygun olan yöntemi kullanmasına 

esneklik sağlayan bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Basel I’de kredi riski ölçümü için 

kullanılan risk ağırlıkları Basel II ile farklı alternatifler sunulmasıyla ölçüm 

yöntemleri daha esnek ve daha rahat uygulanabilir hale getirilmiştir. Basel I’de kredi 

riski hesaplanırken bir ülkenin OECD üyesi olup olmamasına göre risk ağırlığı 

uygulaması kaldırılmış ve OECD üyesi ülkelerin sahip oldukları ayrıcalığa son 

verilmiştir. Bu da tahmin edilebileceği gibi ülkemizin aleyhine olmuştur. Basel II ile 

derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar ya da risk derecelendirmesini bankaların 

kendilerinin oluşturduğu sistem ile karşı karşıya kalınan kredi risklerini 

hesaplamalarına imkan tanınmıştır. Basel II düzenlemesine Basel I’de olmayan, 

sermaye yeterliliğine ilişkin detaylı bilgilerin kamuya açıklanması da eklenmiş olup, 

daha şeffaf ve istikrarlı bir finans piyasası hedeflenmiştir.
349
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 Ülkemizde Basel II’e uyum kriterlerine bakıldığında öncelikle bu kriterleri 

nasıl kabul ettiğine dikkat çekilmelidir. 1988 yılında kabul edilen Basel I 

standartlarını, Türkiye de aynı tarihte imzalamış ve kabul etmiştir. Ancak Türkiye bu 

standardı kademeli bir geçiş süreci ile 1989 yılında %5, 1990 yılında %6, 1991 

yılında %7, 1998 yılında %8 şeklinde uygulamaya koymuştur. Mevcut durumda bu 

oran yasal olarak %8 olarak belirtilmekle birlikte, BDDK, bankaların ilgili 

oranlarının %12’den az olmasına sıcak yaklaşmamakta, şube açılışı gibi bankaların 

dağıtım kanallarının büyütülmesine ilişkin lisansların verilmesinde, %12’lik sermaye 

yeterlilik oranını kriterler arasında değerlendirmektedir.
350

 

  

 Ülkemiz bankalarının sermaye yeterliliğine bakmakta da bu aşamada fayda 

bulunmaktadır. Öz kaynaklar / (Kredi + Piyasa + Operasyonel Riske Esas Tutar) 

olarak hesaplanan sermaye yeterliliğine bakıldığında özellikle kalkınma ve yatırım 

bankalarında sermaye yeterliliğinin oldukça yüksek seyrettiği yalnız mevduat 

bankalarında ise bu oranın %20’ler seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. Basel II için 

minimum seviye olarak %8 kabul edilmiş olmasına rağmen ülkemiz bankacılık 

sektöründe bu oran %20’ler seviyesinde gerçekleşmektedir. 

  

 

Şekil 67. Sermaye Yeterliliği Gelişimi 

 (Kaynak: TBB, “Sermaye Yeterliliği”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx, 30.08.2011) 
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3.6. Teknoloji Yönetimi 

  

 Modern anlamda bankacılık denildiğinde hiç şüphesiz bankacılık işlemlerinin 

daha hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi akla gelmektedir. 

Günümüzde birçok birey veya işletme banka şubelerine gitmeden bankacılık 

işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri uygulamalar talep etmektedirler. Bu da 

en nihayetinde bilgi teknolojileri tarafından ortaya konulabilmektedir. Bankalardaki 

teknoloji kullanımına geçmeden önce bilgi çağından ve bilgi teknolojilerinden ne 

anladığımızı ifade etmek gerekmektedir. 

  

 Bilgi çağı bilgiye dayalı toplumun yükselişinden meydana gelmektedir. Bilgi 

çağında işletmeler bilgi teknolojilerine dayalı olarak faaliyet gösterirler. İş süreçleri 

verimlilik artışına dönüşmektedir. Bu çağın başarısı bilgi teknolojilerinin 

kullanımındaki etkinlik ile ölçülmektedir ve aynı zamanda bu çağda pek çok ürün ve 

hizmet bilgi teknolojileri ile içiçe geçmiş bulunmaktadır.
351

 Bilgi teknolojisi 

denildiğinde ise insanın maddi çerçevesini denetlemek ve değiştirmek amacıyla 

geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümünün bilginin 

yaygınlaştırılmasında, iletişimde ve insanlığın gelişiminde kullanılması akla 

gelmektedir.  

  

 Ülkemizde 1990’lı yılların başına kadar genellikle bilgi teknolojileri 

kullanılmadan basit yazım araçları ile yazılan evraklar üzerinden devam eden bir 

bankacılık sektörü olmasına rağmen bundan sonra bilgi teknolojilerinin hızlı şekilde 

gelişmesinden sonra bankacılık hizmetleri hem kolaylaşmış hem de daha güvenilir 

hale gelmiştir. Bu sebeple bankalarda teknolojiye yatırım denildiğinde akla aşağıdaki 

süreçlerde yapılan teknolojik yatırımlar gelebilmektedir: 

 Kredi süreçleri: Gerek kurumsal veya KOBİ gerekse de tüketici kredilerinde 

başvurudan evrakların kontrolüne, limit tahsisine ve kredinin izlenmesine 

kadar uzun kredi süreci yapılan teknolojik yatırımlar ile hem müşteri hem de 
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banka için daha kolaylaşmış ve böylece bankalar nispeten daha az kaynakla 

daha fazla müşteriye ulaşmaya başlamışlardır. 

 Kredi kartı süreçleri: Kredilerde olduğu gibi kredi kartı süreçlerinde de 

yukarıda belirtilen gelişmeler gerçekleşmiştir. Oluşan son ortamda tüketiciler 

gönderdikleri tek bir SMS ile kredi kartlarına kolayca sahip olabilmektedirler.  

 Mevduat ve hesap süreçleri: Müşteriler evvelce kağıt üstünde mevduatlarını 

takip ederlerken artık birçok uygulamanın etrafında gerek internetten gerekse 

de cep telefonlarından bu takibi gerçekleştirebilmekte, her türlü para transferi 

yatırım işlemlerini kolayca yapabilmektedirler. Bu da bankanın ilave kaynak 

ayırmadan müşterinin kendi kendine işleri yapması anlamına gelmektedir. 

   

 Yukarıda belirtildiği gibi tüm uygulamalarda alternatif dağıtım kanalları 

(ADK) oldukça önemli hale gelmektedir. ADK çok geniş bir kavram olup bu kavram 

aşağıdaki kanalları kapsamaktadır:
352

 

 İnternet şubesi: Bankaların kendi internet sitelerinde verdikleri bir link ile 

açılan ve düzenleyici veya denetleyici otoriteler tarafından minimum 

güvenlik gereksinimleri takip edilen uygulamalardır. İnternet ortamında 

görüntülü olarak yapılabilen şube dışı bankacılık işlemlerinden biri olan 

internet şubesi internetteki gelişmeler ile birlikte 1990’lardan itibaren 

bankaların ve kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır.
353

 İnternet 

ortamına bağlanan kullanıcı, bankanın kendisine verdiği ve sadece kendisine 

özel tanımlanmış bir veya birkaç şifre ile ilgili bankanın kendi hesaplarına ait 

sitesine bağlanır ve nakden para yatırmak ve çekmek dışında tüm işlemleri 

yerine getirebilir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak internet 

bankacılığının da giderek yaygınlaşması beklenmektedir.
354

 Yukarıda da 

belirtildiği gibi bu uygulama ile bir banka şubesinden yapılan her işlem 

yapılabilmektedir. Böylece bireyler yerlerinden kalkmadan birçok bankadaki 

işlerini bankaya gitmeden çözebilmektedirler. Günümüzün en önemli dağıtım 
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kanallarından olan internet şubesi aynı zamanda bankaların önemli birer gelir 

kaynağı haline de gelmiştir. Bugün birçok banka internetten yapılan havale ve 

eftlerden ücret almaya başlamışlardır. Böylece faiz dışı gelirler kaleminde 

internet şubesi kanalı ile önemli gelir akışı meydana gelmiştir.  

 EFT ve havale ile Ödeme: EFT ve havale ile klasik bankacılıkta olduğu gibi 

fonların bir yerden bir başka yere banknot, çek ve ödeme emri gibi şekillerle 

fiziki olarak değil, modern iletişim teknikleriyle kısa sürede ve kaydi olarak 

transfer edilmektedir. Böylelikle, EFT sistemleri bir bakıma kaydi para ile 

ödeme sisteminin bankalar arasında yaygın biçimde kullanılmaya başlanmış 

ilk halidir.
355

 

 Call center: Dilimize çağrı merkezi diye önerilen bu uygulama sadece 

bankacılık sektöründe değil içinde hizmet içeren bütün sektörlerde ciddi 

şekilde uygulanmaktadır. Bankalar bu uygulamayı hem kendi iç kaynakları 

ile karşılamayı hem de dış kaynak olarak temin etmeyi düşünmektedirler. 

Çağrı merkezlerinin geniş olması hem işlevselliği hem de müşteriye olan 

hizmetin kalitesini arttırmaktadır.  

 ATM (Automated teller machine): Türkçemize otomatik vezne makinesi 

olarak çevrilen ve bir gişecinin yapabileceği hemen her işi yapabilen birer 

makine olan ATM ile banka içerisindeki gişe işlemlerinin düşürülmesi ve 

böylece daha verimli bir yapı kurulması amaçlanmaktadır. Kart hamillerinin 

banka ve kredi kartları aracılığıyla mevduat ve kredi kartı hesaplarına şifre 

aracılığı ile ulaşmalarını ve sunulan bankacılık hizmetlerini kullanmalarını 

sağlayan elektronik cihazlardır.
356

 Bugün modern ATM’lerden sadece para 

çekilmemekte, bunun yanında para yatırma, fatura yatırma, kredi kartı borcu 

ödeme, hatta çek ödeme gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bunun 

yanında bir banka tarafından altın verme özelliği bile tanıtılmıştır. ATM 

teknolojisi her geçen gün ilerlemekte ve çok yakında biometrics sistemler ile 

müşterinin tanınması gibi uygulamalar yaygın şekilde kullanılacaktır. Ayrıca 

içindeki parayı tekrar kullanabilen (recycle ATM) ATM’ler de yakında 

yaygın şekilde kullanılacaktır. 
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 Kiosk: ATM’ye benzemekle birlikte internet şube üzerinden yapılabilen tüm 

işlemlerin şube lokalindeki veya bağımsız bir lokasyonda ilgili banka 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir makinadır. Kiosklar sadece 

bankalar için değil diğer sektörlerde de uygulama alanları bulmuşlardır. 

Örneğin perakende zincirlerinde yer alan ve bu perakende firmalarındaki 

puanların görüntülenmesine yarayan kiosklar bunlara örnek olarak verilebilir. 

Kiosklar sadece internet şubesinden bankacılık işlemleri yapmaya değil aynı 

zamanda günümüzde bir Türk bankasında olduğu gibi altın vermeye de 

başlamıştır. Bu da ilerleyen dönemlerde uygulama alanlarının genişleyeceğini 

göstermektedir.  

 POS: Satış noktasından elektronik fon transfer (POS) sistemleri, işyerlerinin 

kredi/banka kartı kabul ederken kullandığı elektronik cihazdır. Bu cihaz 

kartın arka yüzündeki manyetik şerit bilgilerini veya modern uygulamada 

kartın üzerindeki chipi elektronik olarak okur ve elektronik olarak yetki alıp 

işlemi tamamlar.
357

 Bir kart vasıtası ile çalışan terminaller aracılığıyla 

müşterilerin kendi banka hesaplarından satıcının banka hesabına para 

aktarılması fikri bu uygulamanın temelini oluşturur. Bu sistemde özel bir 

elektronik alet içine yerleştirilen kredi kartı veya banka kartı ile alıcıyla 

satıcının hesapları arasında direkt transfer yapılır. 

 WAP: İngilizce’deki “Wireless Application Protocol” (Kablosuz Uygulama 

Protokolü)’ ün kısaltması olan WAP günümüzde mobil iletişim teknolojisinin 

önemli yeniliklerinden birisidir. WAP; mobil telefonlar, avuç içi bilgisayarlar 

(PDA) gibi mobil iletişim araçları üzerinde internet içeriği sağlayan bir 

teknolojidir.
358

 Mart 2000 ayında tamamen devreye giren WAP 

uygulamalarının ilk etabında, cep telefonu abonelerine zamana ve mekana 

bağlı olmadan fatura ödeme ve güncel bilgilere ulaşma imkanı da 

sağlamaktadır. En yakındaki restoranın adres ve telefonunu almak, fiyatlarını 

incelemek, uçak bileti rezervasyonu yapmak, en güncel finansal ve banka 
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hesap bilgilerine ulaşmak, fatura ödemekte WAP’ın getirdiği kolaylıklar 

arasındadır. 

 Mobil bankacılık (cep şube): İnternet şube uygulamasının başarılı olması ve 

GSM teknolojisinin gelişimi, bu iki alanın birlikte uygulanabileceği gerçeğini 

insanlara göstermiştir. Fakat yukarıda anlatılan WAP uygulaması şeklinde 

internet üzerinden cep telefonları ile internet şubesine giriş yapılması 

bireylerde kullanım zorlukları sebebiyle önemli bir etki yaratmamış ve 

kullanışlı bulunmamıştır. Bunun yerine yakın zamanda birçok bankada 

olduğu gibi mobil bankacılık (cep şubeler) uygulamaları geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu uygulamalar hem kullanışlı hem kolay hem de oldukça 

hızlıdır. O sebeple yakın zamanda bu uygulamaların geliştirilmesi bankaların 

müşterilerine sundukları önemli birer hizmet olarak ortaya çıkmıştır. 

 VTM (Video Teller Machine): Kamera üzerinden çağrı merkezindeki 

personel ile görüşerek bankacılık işlemleri yapmak üzerine kurulu bir 

sistemin adı olan VTM’ler yolu ile bankaların gişe personelleri konusunda 

ciddi bir tasarruf sağlama noktasında aşama kaydetmişlerdir. VTM 

uygulaması ilerleyen dönemlerde de önemli mesafeler alacak gibi 

görünmektedir. 

 SMS bankacılığı: Bir diğer bankacılık kanalı olan SMS bankacılığı ile 

bireyler kısa mesaj yolu ile çeşitli bankacılık hizmetlerini yapabilir hale 

gelmişlerdir. Burada yer alan mesajları temelde itme ve çekme mesajları 

olarak ikiye ayırabiliriz. İtme mesajları banka tarafından gönderilen ve 

müşterinin herhangi bir aktivasyonu olmadan hazırlanan mesajlardır. Bunlar 

satış ve pazarlama mesajları olabildiği gibi müşterilere taksit tarihlerini 

hatırlatan mesajlar da olabilir. Son dönemde BDDK’nın internet bankacılığı 

uygulamalarında zorunlu kıldığı OTP (parolamatik) uygulamaları da bu tür 

mesajlara örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanında çekme mesajları da 

bulunmaktadır. Bunlar müşteri tarafından kendi hesabı üzerinde yaptığı bazı 

işlemleri ifade etmektedir. Örneğin hesap hareketlerine bakmak, kredi kartı 

borcunu görüntülemek bu tür faaliyetler arasındadır. 
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 Otomatik Takas Sistemleri: Kuruluşların arasındaki ticari ödemelerin 

gerçekleştirilmesinde çek takas işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde 

yürütülmesine yönelik bir sistemdir. Günümüzde bazı firmalar, çalışanlarına 

maaş ödemelerini yapmak için bu sistemi kullanmaktadır.
359

 

  

 Bankacılıkta kullanılan ADK’lardan bahsettikten sonra bunların yararlarını 

özetlemek gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki yararlardan söz edilebilir:
360

 

 Sınırsız yer faydası: Bu fayda ile birlikte tüketiciler istedikleri ürün ve 

hizmetleri istedikleri yerde bulabilmektedirler. 

 Sınırsız zaman faydası: Ürünler her zaman üretildikleri anlarda 

kullanılmazlar. Zaman faydası, tüketicinin arzu ettiği anda ürüne 

ulaşabilmesidir. Tüketicilere ürün veya hizmeti ihtiyaç duydukları 

zamanlarda arz edebilmekle zaman faydası elde edilmiş olunur. 

 Çeşit faydası: Bankalar ADK’lar vasıtasıyla müşterilerine bankacılık ürün ve 

hizmetlerinin çok büyük bir kısmını sunma imkanı bulmuşlardır. Gelişen 

teknoloji ürün ve hizmete ulaşımını kolaylaştırırken çeşitliliğini de artırmıştır. 

 Kalite faydası: Teknolojik gelişmelerin paralelinde bankacılık ürün ve 

hizmetlerinde, düşük maliyet, hız, erişilebilirlik, yaygınlık, güvenilirlik gibi 

iyileşmeler görülmektedir. 

  

 Ülkemizde bu teknolojik gelişimin ne aşamada olduğuna bakmak 

istediğimizde aşağıdaki şekiller bize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki şekilde sol tarafta 

ATM, sağ tarafta POS adetleri (1000 adet) yer almaktadır. Görüldüğü gibi her iki 

kalemde de son dönemlerde ortak POS ve ortak ATM kullanımına yönelik bankalar 

arası anlaşmalar olmasına rağmen halen artışlar devam etmektedir. 

  

                                                 
359

 Seyit Ahmet Işkın, “Türk Bankacılık Sisteminde Alternatif Dağıtım Kanalları (Elektronik 

Bankacılık) Hizmetlerinin Riskleri ve Denetimi”,  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi BSE, 2010, s.29 
360

 A.e., s.45-47. 
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Şekil 68. ATM ve POS Sayıları Gelişimi 

(Kaynak: BKM, “Yıllara göre İstatistiki Bilgiler”, (Çevrimiçi) http ://www.bkm.com.tr/yillara-gore-

istatistiki-bilgiler.aspx, 03.09.2011) 

  

 Yukarıdaki şeklin daha iyi anlaşılması için ortaya konulması gereken bir 

diğer istatistik de yapılan işlem adetleridir. Buna göre POS makinelerinden geçen 

kredi kartı ve banka kartı işlem adetleri milyon cinsinden aşağıda belirtilmektedir. 

Bu eksenlerden soldaki kredi kartı sağdaki ise banka kartıdır. 
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Şekil 69. Kredi Kartı ve Banka Kartı Gelişimi 

(Kaynak: BKM, “Yıllara Göre İstatistiki Bilgiler”, (Çevrimiçi) http ://www.bkm.com.tr/yillara-gore-

istatistiki-bilgiler.aspx, 03.09.2011) 
  

 ATM kullanımlarının yaygınlığının bir göstergesi olarak ATM başına nüfus 

istatistiklerine bakıldığında ülkemizin diğer ülkelerin yanında oldukça düşük sırada 

yer aldığını söyleyebiliriz. Bu ATM sayısının yetersiz olduğu şeklinde 

yorumlanabileceği gibi ATM yatırımlarının daha bilinçli ve daha verimli şekilde 

yapıldığını da gösterebilir. Bilindiği gibi evvelce ülkemizde ortak nokta ve altın 

nokta şeklinde iki ayrı ATM ağı bulunmaktaydı, daha sonra da ülkemizdeki tüm 

ATM’ler birleşerek A bankasının kartı ile B bankasının ATM sinden para çekilebilir 

hale gelindi. Böylece hem A bankası ilave ATM yatırımından kurtulmuş olup hem de 

B bankası ilave komisyon geliri elde etmeye başlamıştır. 
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Tablo 36. Ülke Bazında ATM Başına Nüfus 

 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Göstergeler, s.60) 

  

 Türk bankacılığı ATM’deki verimli kullanımı POS’ta gerçekleştirememiş 

gibi görünmektedir. Ülkemiz banka başına POS adedi anlamında ilk sıralarda yer 

almıştır. Bunun en önemli sebebi bankaların bir araya gelerek ATM’de gösterdikleri 

işbirliğini POS alanında gösterememiş olmalarıdır. Bunun yanında ülkemizdeki iş 

yerlerinin hızlı şekilde POS makinelerine kavuşması ve buralardan daha fazla plastik 

kartlar ile işlemlerin yapılması aynı zamanda kayıt dışı ekonominin önlenmesine 

yardımcı olmaktadır. Konuya bu perspektiften bakıldığında ülkemizin bu üründe 

önemli bir aşama kaydettiğini söylemekte fayda bulunmaktadır. 
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Tablo 37. Ülke Bazında Banka Başına POS 

 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Göstergeler, s.66) 

  

 Çağrı merkezi istatistiklerine baktığımızda ise temelde aşağıdaki gibi bir şekil 

ile karşılaşmaktayız. Gelen çağrıların 2008 yılından sonra 3’er aylık dönemlerde 58 

ile 70 milyon adet arasında seyrettiği anlaşılmaktadır. Bu sayılar ülkemiz nüfusu 

düşünüldüğünde her bir bireye bir çağrı şeklinde özetlenebilir. Özellikle 2009’dan 

sonra artan satış ve takip amaçlı aramalardan dolayı da giden çağrıların adedinin 7 

milyon adetler seviyesine yükseldiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 70. Çağrı Merkezi İstatistikleri (Milyon Adet) 

 (Kaynak: TBB, “Çağrı Merkezi İstatistikleri”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/BankaşveSektorBilgileri/IstatistikiRaporlar.aspx, 31.01.2012) 

  

 Diğer önemli ADK ürünlerinden olan internet şubesi kullanımlarına 

bakıldığında ise aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi aktif 

bireysel müşteri adedi gittikçe artarken aktif kurumsal müşteri adedinde önemli bir 

gelişim görülememektedir.  

  

 

Şekil 71. İnternet Şubesi Aktif Kullanım İstatistikleri 

(Kaynak: TBB, “İnternet Şubesi İstatistikleri”, (Çevrimiçi) http 

://www.tbb.org.tr/tr/BankaşveşSektorşBilgileri/IstatistikişRaporlar.aspx, 31.01.2012) 
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 Mobil bankacılık istatistiklerine bakıldığında ise sadece 1 milyon kayıt 

yapmış kullanıcı bulunmaktadır. Aktif kullanıcı rasyosu ise sadece %25 

seviyesindedir.
361

  

  

 ADK ürünlerinin gelecekte beklenen önemine değindiğimizde ise karşımıza 

aşağıdaki şekil çıkmaktadır. EFMA raporuna göre ADK ürünlerinin önemi gelecekte 

de artacak gibi görünmektedir. Burada ADK ürünü diye tabir edilen ATM, Mobil 

bankacılık ve İnternet şubesidir. Örneğin vadesiz hesapların dağıtım kanalları 

içerisinde şubelerin payının önemli bir kısmının ADK ürünlerine kayacak olması 

beklenmektedir. Bu da daha küçük ve verimli şubeleri göreceğimizi göstermektedir. 

Bunun yanında tüketici kredilerinde ve tasarruf hesaplarında da benzer bir durumun 

varlığından söz edilebilir.
362

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
361

 TBB, “Mobil Bankacılık İstatistikleri”, (Çevrimiçi) 

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Raporlar.aspx, 03.09.2011.  

 
362

 Mc Kinsey, Face to Face: Multichannel Opportunity, April 2011, Spain, s.5. 

http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Raporlar.aspx
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Raporlar.aspx
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Şekil 72. Geleceğin Bankacılığında Ürünler 

 

(Kaynak: McKinsey, a.g.e., s.5.) 

  

 Bunun yanında aynı araştırma sonuçlarına göre Avrupa bankalarının bu 

teknolojiye yatırımda ne aşamada olduklarının bir göstergesi olarak ADK ürünlerinin 

tercih durumu gösterilmektedir. Aşağıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi sadece 

Hollanda’da ATM’ler ve internet şubesi şubelerin önüne geçebilmekte fakat diğer 

ülkelerde hep şubeler daha önemli birer dağıtım kanalı olarak görülmektedir. 

Dağıtım kanallarını kullanma sırası genellikle şube, ATM, İnternet şubesi, Çağrı 

merkezi, acente ve mobil bankacılık iken İtalya’da çağrı merkezi tercihi çok zayıf 

görünmektedir. İtalya’da tercih özellikle şube üzerinde bulunmaktadır. 
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Şekil 73. Ülke Bazında ADK Dağılımı 

 (Kaynak: Mc Kinsey, a.g.e, ss.7-46) 

  

 Son olarak da bir bankanın verimli çalışıp çalışmadığının bir göstergesi 

olarak çalışan başına nüfusu örnek verebiliriz. Bir banka çalışanı başına 388 kişinin 

düştüğü Türkiye, bu alanda ancak Doğu Avrupa ülkelerine yaklaşabilmektedir. 

Türkiye’nin çalışan başına nüfus bakımından AB ortalamalarına ulaşması için, 

bankacılık sektörü istihdamını yaklaşık 1,5 katına çıkarması gerekmektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’de çalışan başına nüfusun görece yüksek olması, çalışan verimliliği 

açısından Türkiye’nin başarılı olduğu şeklinde de değerlendirilebilir. Aşağıdaki şekle 

göre ülkemiz örnek olarak gösterilen diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla 

çalışan başına nüfusa sahip olup bu konuda oldukça ileridedir.  
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Şekil 74. Ülke Bazında ATM Başına Nüfus 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Göstergeler,, s.59) 

  

3.7. Türev İşlemlerin Yoğunluğu 

  

 Türev ürünler; nitelikleri itibariyle değeri bir başka varlığa (döviz, hazine 

bonosu, devlet tahvili, endeksler, faiz, emtia, kredi değerliliği vb.) dayalı olan 

finansal araçlardır.
363

 Bu varlıklar aslında soyut olup somut birer varlığa bağlıdırlar. 

Türev işlemler ile vadeli işlemler de genellikle birbirlerinin yerine 

kullanılagelmektedir. Ülkemizde ve dünyada vadeli işlemler temelde aşağıdaki 

araçlar ile yapılabilmektedir: 

 Forward işlemleri 

 Future işlemleri 

 Opsiyon İşlemleri 

 Swap İşlemleri 

  

 Forward işlemler vadesi, miktarı ve fiyatı önceden belirlenmiş bir menkul 

kıymetin veya herhangi bir malın ileri bir tarihte teslimini öngören anlaşmalardır. 

                                                 
363

 İş Bankası, “Türev Ürünler”,  (Çevrimiçi) 
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Forward işlem ile belirli bir malı, menkul değeri veya dövizi belli bir tarihte, 

anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen fiyattan alımı veya satımı öngörülmektedir.
364

 

  

 Future anlaşmalar yukarıda anlatılan forward işlemlerden farklı olarak belli 

bir standarttaki belli bir ürünün, ileri tarihte sözleşmenin yapıldığı anda sabitlenen bir 

fiyat üzerinden teslim edilmesi veya teslim alınması taahhüdünü içeren bir 

sözleşmedir.
365

 Birbirlerine mantık olarak oldukça fazla benzeseler de future işlemler 

organize borsalarda işlem görürken, forward işlemler OTC’de alınıp 

satılmaktadırlar.
366

  

  

 Opsiyonlar, alan tarafa üzerinde opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte 

belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya 

satma hakkı sağlayan sözleşmelerdir.
367

 Genel olarak satın alma (call option) ve 

satma opsiyonları (put option) şeklinde ikiye ayrılan opsiyonlar hamiline yazılı birer 

hak olarak bilinmektedir.
368

 Bu opsiyonların nasıl işlediği aşağıda açıklanmıştır: 

 Call opsiyonu satın almak: Borsada bir prim ödemek suretiyle belirli bir 

kullanım fiyatından belirli bir miktarda bir kıymeti belirli bir vadede veya 

öncesinde satın alma hakkı sahibi olmak. 

 Call opsiyonu satmak: Borsada anlaştığı primi tahsil etmek suretiyle belirli 

bir kullanım fiyatından belirli bir miktarda bir kıymeti belirli bir vadede 

veya öncesinde satma yükümlülüğü bulunmak. 

 Put opsiyonu satın almak: Borsada anlaştığı primi ödemek etmek suretiyle 

belirli bir kullanım fiyatından belirli bir miktarda bir kıymeti belirli bir 

vadede veya öncesinde satma hakkına sahip bulunmak. 

 Put opsiyonu satmak: Borsada anlaştığı primi tahsil etmek suretiyle belirli 

bir kullanım fiyatından belirli bir miktarda bir kıymeti belirli bir vadede 

veya öncesinde alma yükümlülüğü bulunmak. 

                                                 
364

 Ferdağ Maden, Vadeli İşlemler: Türkiye Vadeli İşlemler Piyasası Uygulaması, İstanbul, 2003, 

yayınlanmamış yüksek lisans tezi, s. 14. 
365

 Mağden, a.g.e., s. 15. 
366

 Takan, a.g.e., s. 702. 
367

 Mağden, a.g.e., s. 24. 
368

 Sadi Uzunoğlu, Yeni Finansman Teknikleri, İstanbul, Strata, 1998, s. 52-53. 
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 Swap işlemi denildiğinde; belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, 

mali araç, alacak, mal gibi varlıklarla; yükümlülüklerin, önceden belirlenen fiyat ve 

koşullara göre, gelecekteki bir tarihte ve banka şeklinde organize olan bir piyasada 

değiş-tokuşunu kapsamına alan vadeli bir işlem akla gelmelidir.
369

  

  

 Görüldüğü gibi bir swap işleminde temelde değiş tokuş yatmaktadır. Bu 

sebeple yukarıda anlatılan finansal araçlardan daha farklı bir statüsü bulunan ve 

ilerleyen bölümlerde vadeli işlem sözleşmelerinin içinde değerlendirilmeyecek olan 

Swap işlemleri temelde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 Döviz swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde döviz 

fiyatları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu belirli bir 

döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülüğünü diğer bir gerçek veya tüzel 

kişinin elindeki başka biz döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülük ile 

değiştirmek istemesidir. Bunun tersi de mümkündür.
370

 

 Faiz oranı swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde faiz 

oranları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu sabit faiz 

ödemeli bir yükümlülüğü diğer bir gerçek veya tüzel kişinin elindeki 

değişken oranlı yükümlülük ile değiştirmek istemesidir. Bunun tersi de 

mümkündür.
371

 

  

 Bu aşamaya kadar türev işlemleri ile ilgili genel bazı bilgilendirmeler 

yapılmaya çalışılmıştır. Yukarıda belirtilen türev işlemlerin detayına inildiğinde 

birçok farklı türev işlem çeşidi ile karşılaşılabilecektir. Konumuz gereği burada bu 

işlem çeşitlerine yer verilmeyecektir. 

  

 Türev işlemlerin dünyadaki genel eğilime bakıldığında aşağıdaki şekil 

oldukça açıklayıcı olacaktır. Evvelce açıklanan Herfindahl endeksine göre çizilen 

aşağıdaki şekle göre (Tüm işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerin opsiyon ve 

                                                 
369

 E.Savaş Başçı, “Vadeli İşlem Piyasası Aracı Olarak Swap’ın İşleyişi Ve Finansal Piyasalardaki 

Kullanımları”, 2003 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, C.XI, 

No:12, s. 19. 
370

 John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, ABD, Prentice Hall, 2006, s. 40. 
371

 A.e., s.25. 
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forward marketlerdeki pazar payının karesi alınarak toplanmaktadır) 2008 yılında 

yaşanan küresel kriz birçok kurumun iflasına sebep olmuş ve piyasadaki aktörlerin 

sayısı azalmıştır. 

  

  

Şekil 75. Vadeli İşlemlerin Gelişimi 

(Kaynak: BIS, OTC Derivatives Market Activity, Second Half 2010, s.5.) 

  

 Türev işlemlerin tiplerine göre kriz sonrası gelişimleri de aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. Görüldüğü gibi CDS’lerde ciddi bir azalma varken döviz ve faiz 

sözleşmelerinde bir gelişim görülmektedir. Fakat tüm bu bilgilerin yanında dünya 

GSYİH’nın yaklaşık 62 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde aşağıdaki işlem 

miktarlarının bu rakamın yaklaşık 10 katı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 38. Türev İşlem Sözleşmeleri 

Türev işlem Tipi Ara.08 Haz.09 Ara.09 Haz.10 Ara.10 

Toplam sözleşme 598,147 594,553 603,900 582,655 601,048 

Döviz sözleşmeleri 50,042 48,732 49,181 53,125 57,798 

Forward 24,494 23,105 23,129 25,625 28,434 

Swap 14,941 15,072 16,509 16,347 19,271 

Options 10,608 10,555 9,543 11,153 10,092 

Faiz Sözleşmeleri 432,657 437,228 449,875 451,831 465,26 

Forward 41,561 46,812 51,779 56,242 51,587 

Swap 341,128 341,903 349,288 347,508 364,378 

Options 49,968 48,513 48,808 48,081 49,295 

Emtia Sözleşmeleri 4,427 3,619 2,944 2,852 2,922 

Altın sözleşmeleri 395 425 423 417 396 

Diğer sözleşmeler 4,032 3,194 2,521 2,434 2,525 

Forward 2,471 1,715 1,675 1,551 1,781 

Options 1,561 1,479 846 883 744 

CDS 41,883 36,098 32,693 30,261 29,898 

Diğer 69,138 68,876 69,207 44,586 45,170 

(Kaynak: BIS, “Amounts Outstanding of Over-The-Counter (OTC) Derivatives”, (Çevrimiçi) http 

://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf, 04.09.2011.) 
  

Ülkemizde gerçekleşen işlemlere bakıldığında ise yukarıdaki rakamların 

oldukça altında olduğu gözlemlenmektedir. Basit bir kıyaslama yaptığımızda 

dünyada yaklaşık 600 trilyon dolarlık türev işlem gerçekleşmesine rağmen ülkemizde 

bu rakamın sadece onbinde 4’ü gerçekleşmiştir.  

  

Tablo 39. Ülkemizde Türev İşlem Sözleşmesi Meblağları

 

(Kaynak: BDDK, Bankacılıkta Yapısal Göstergeler, s.128) 

  

 

http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf
http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf
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3.8. Offshore İşlemlerin Yaygınlığı 

  

 Küresel krizin nedenlerine evvelce değindiğimizde düzenleme yetersizliği 

(veya serbestleşme) ortamında gerek offshore bankacılık sisteminin gerekse de hedge 

fonların krizi nasıl tetiklediklerinden bahsetmiştik. Offshore bankacılık işlemleri 

sermayenin hızlı ve denetlenmeden hareket etmesi nedeniyle tüm küresel sistem 

üzerinde bir risk olarak durmaktadır. Burada önemli olan ülkelerin bu sistem içinde 

ne kadar paya sahip olduklarıdır. Örneğin Cayman Adaları ile sermaye transferi çok 

olan bir ülkenin sermaye hareketlerinin yeterince denetim altında olduğundan 

bahsetmek zor olacaktır. Ayrıca mali açıdan da bu ülkelerin almayı bekledikleri 

vergiden mahrum kaldıkları da bir gerçektir. Bu işin en masum boyutudur zira bu 

paralar offshore bankacılık sistemi üzerinden gayrimeşru işler için de transferi 

gerçekleştiriliyor olabilir.  

  

 Dünyada bu işlemlerin büyüklüğünü anlamak açısından dünyadaki belli başlı 

offshore bankacılık merkezlerinin GSYİH büyümelerine ve bunların ne zamanlarda 

gerçekleştiğine bakmak yararlı olacaktır. Özellikle risk iştahının artmaya başladığı 

2003 ve 2004 yıllarından sonra birçok offshore merkezinin GSYİH’nda büyüme 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. O dönemde dünyada da GSYİH büyümesi 

gerçekleştiğinden bu büyüme offshore merkezlerine de yansımıştır. Offshore 

merkezlerinin en önemlilerinden olan Bahreyn, krizin hemen öncesinde 2007 yılında 

en yüksek büyümesini göstermiştir.  

  

Tablo 40. Offshore Merkezlerinin GSYİH Büyümesi (%) 

Offshore Merkezi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bahamalar 3,3 -0,6 2,2 0,7 1,6 5,0 3,5 1,9 -1,7 -4,3 0,5 

Bahreyn 5,2 4,6 5,2 7,2 5,6 7,9 6,7 8,4 6,3 3,1 4,1 

Kıbrıs RK 5,0 4,0 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 -1,7 1,0 

Hong Kong 8,0 0,5 1,8 3,0 8,5 7,1 7,0 6,4 2,3 -2,7 6,8 

Lüksemburg 8,4 2,5 4,1 1,5 4,4 5,4 5,0 6,6 1,4 -3,7 3,4 

Malta   -1,6 2,6 -0,3 1,1 4,7 2,1 4,4 5,3 -3,4 3,7 

Seyşeller 4,3 -2,3 1,2 -5,9 -2,9 6,7 6,4 9,6 -1,3 0,7 6,2 

İsviçre 3,6 1,2 0,4 -0,2 2,5 2,6 3,6 3,6 1,9 -1,9 2,6 
(Kaynak: IMF, WEO ) 



245 

 

 Bu ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarlarına bakıldığında ise 

aşağıdaki tablolar bizlere yardımcı olacaktır. Görüldüğü gibi dünyanın FDI stoku son 

10 yılda ortalama %11 seviyesinde büyürken (G8 ve G20 daha düşüktür) bu büyüme 

offshore merkezlerinde son 10 yılda aritmetik ortalama olarak %36, ağırlıklı 

ortalama olarak da %14,34 büyümüştür. Bu da son 10 yılda özellikle de 2004 

yılından sonra offshore merkezlerine ciddi bir doğrudan yabancı yatırım olduğunu 

göstermektedir.
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Tablo 41. Dünya’daki Offshore Merkezlerine Doğrudan Yabancı Sermaye Akımı (Milyar Dolar) 

Offshore merkezi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aruba 760 510 847 1.022 1.155 1.271 1.886 1.806 2.043 2.123 

Bahamalar 2.988 3.481 3.793 4.435 4.878 5.441 6.147 6.893 7.732 8.386 

Bahreyn 5.906 5.986 6.203 6.720 7.354 8.276 11.191 12.947 14.741 14.998 

Belize 301 362 387 377 488 615 724 867 1.058 1.153 

Bermuda 265 307 312 325 1.157 1.200 1.461 2.477 2.843 3.056 

İngiliz Virgin Adaları 32.093 35.576 37.048 40.158 57.764 48.674 56.174 84.721 129.341 156.229 

Cayman adaları 25.585 29.507 29.311 26.623 36.292 46.513 58.259 81.061 86.652 97.923 

Hong Kong 455.469 419.348 336.278 381.342 453.060 523.219 742.416 1.177.536 816.184 912.166 

Cook Adaları 34 35 35 35 34 35 38 38 39 41 

Kıbrıs RK 2.846 3.775 4.813 6.755 8.500 8.483 13.754 18.191 21.066 26.863 

Dominik 275 296 317 349 377 396 422 469 526 572 

Cebelitarık 642 655 737 799 982 1.104 1.241 1.406 1.565 1.738 

Lüksemburg 195.219 203.537 34.972 41.730 49.733 43.650 59.746 81.301 85.353 112.626 

Malta 2.263 2.368 2.351 3.306 4.061 4.301 6.577 8.383 8.226 9.415 

Yeni Zelanda 24.894 20.781 29.800 43.744 51.629 51.486 58.992 67.775 51.979 66.634 

Panama 6.775 7.314 7.413 8.230 9.250 10.167 12.724 14.501 16.902 18.675 

Saint Kitts ve Nevis 487 577 660 738 801 894 1.005 1.139 1.317 1.456 

Seyşeller 448 554 683 685 723 808 906 856 557 1.114 

Singapur 110.570 116.939 132.058 144.747 169.433 194.581 241.570 322.978 326.790 343.599 

İsviçre 86.804 88.766 124.805 162.233 197.679 170.156 265.218 383.214 439.148 463.799 

Turks and Caicos Adaları 4 4 4 18 3 111 169 266 365 460 

Dünya 7.442.548 7.468.968 7.519.080 9.372.829 11.055.515 11.524.869 14.275.734 17.990.069 15.491.182 17.743.408 

G8 4.300.843 4.154.029 3.789.804 4.765.158 5.554.143 5.870.400 7.174.507 8.300.780 6.319.042 7.451.778 

G20 5.060.011 4.976.535 4.627.409 5.776.946 6.767.914 7.220.857 8.768.977 10.306.347 8.200.101 9.741.808 

(Kaynak: UNCTAD, “FDI Inflow Stock”, (Çevrimiçi) http ://unctadstat.unctad.org/TableViewer/download.aspx, 04.09.2011.) 

  

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/download.aspx
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Tablo 42. Dünya’daki Offshore Merkezlerine Doğrudan Yabancı Sermaye Akımı (%) 

Offshore merkezi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ortalama 

Aruba   -33% 66% 21% 13% 10% 48% -4% 13% 4% 15% 

Bahamalar   16% 9% 17% 10% 12% 13% 12% 12% 8% 12% 

Bahreyn   1% 4% 8% 9% 13% 35% 16% 14% 2% 11% 

Belize   20% 7% -3% 30% 26% 18% 20% 22% 9% 17% 

Bermuda   16% 2% 4% 256% 4% 22% 70% 15% 7% 44% 

İngiliz Virgin Adaları   11% 4% 8% 44% -16% 15% 51% 53% 21% 21% 

Cayman adaları   15% -1% -9% 36% 28% 25% 39% 7% 13% 17% 

Hong Kong   -8% -20% 13% 19% 15% 42% 59% -31% 12% 11% 

Cook Adaları   2% 0% 0% -2% 1% 10% -1% 3% 4% 2% 

Kıbrıs RK   33% 28% 40% 26% 0% 62% 32% 16% 28% 29% 

Dominik   7% 7% 10% 8% 5% 7% 11% 12% 9% 8% 

Cebelitarık   2% 13% 8% 23% 12% 12% 13% 11% 11% 12% 

Lüksemburg   4% -83% 19% 19% -12% 37% 36% 5% 32% 6% 

Malta   5% -1% 41% 23% 6% 53% 27% -2% 14% 18% 

Yeni Zelanda   -17% 43% 47% 18% 0% 15% 15% -23% 28% 14% 

Panama   8% 1% 11% 12% 10% 25% 14% 17% 10% 12% 

Saint Kitts ve Nevis   19% 14% 12% 8% 12% 12% 13% 16% 11% 13% 

Seyşeller   24% 23% 0% 6% 12% 12% -5% -35% 100% 15% 

Singapur   6% 13% 10% 17% 15% 24% 34% 1% 5% 14% 

İsviçre   2% 41% 30% 22% -14% 56% 44% 15% 6% 22% 

Turks and Caicos 
Adaları   0% -1% 318% -83% 3617% 52% 57% 37% 26% 447% 

Dünya   0% 1% 25% 18% 4% 24% 26% -14% 15% 11% 

G8   -3% -9% 26% 17% 6% 22% 16% -24% 18% 8% 

G20   -2% -7% 25% 17% 7% 21% 18% -20% 19% 9% 

Dünya içindeki payı 13% 13% 10% 9% 10% 10% 11% 13% 13% 13%   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK BANKACILIĞI’NIN 2008 KÜRESEL KRİZİNDEN 

OLUMSUZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN AYRIŞMASI ÜZERİNE 

BİR MODEL ÖNERİSİ 

  

 Evvelki bölümlerde de belirtildiği gibi ülkemiz 1980’lerden sonra ciddi bir 

ekonomik değişim yaşamıştır. Bu ekonomik değişim hem sosyal ve kültürel 

hayatımızda hem de ekonomik yaşamımızda birçok önemli farklılığı hissetmemize 

sebep olmuştur. 1980’lere kadar olan ithal ikameci devlet destekli ekonomik 

politikalar izleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin giderek yerini ihracata yönelmeye 

çalışan, serbest piyasa ekonomisine geçmeye gayret eden, para biriminin istikrarını 

korumaya çalışan, finansal anlamda liberalleşmeye önem veren, özelleştirmelere hız 

veren, doğrudan ve portföy yatırımlarını ülkeye çekmeye çalışan bir anlayışta olduğu 

söylenebilir. Bu gayretler çerçevesinde elbette ki önemli kazanımlar elde edilmiş 

fakat bunun yanında da 1994, 2000 ve 2001 yıllarında da önemli finansal sarsıntılar 

meydana gelmiştir. Bu gelişmelerden evvelce bahsedilmiştir. 

  

 Ülkemiz diğer gelişmekte olan ülkeler gibi finansal liberalleşme sürecinde 

birçok problem yaşamıştır. Fakat yaşanan bu problemlerin bir kısmı resesyona, bir 

kısmı birkaç ay süren fiyat dalgalanmalarına, bir kısmı da krizlere sebep olmuştur. 

Hatta bunun yanında ülkemizin ekonomik dinamikleri bir kriz yaşamamıza sebep 

olacak kadar büyük değilken bile yurtdışındaki gelişmeler sebebiyle ülkemiz birçok 

defalar sıkıntı yaşayan bir ülke olarak göze çarpmıştır. Buna örnek olarak 1997 ve 

1998 yıllarındaki ekonomik problemler bu yıllarda yaşanan Asya ve Rusya krizleri 

ile açıklanabilir. Ülkemiz 1980’den bu yana finansal anlamda liberalleşmeye 

çalıştıkça sıcak paranın kısa vadeli yüksek kazançlar elde ettiği ülkelerden biri olmuş 

söz konusu sıcak paranın ülke içine girmesi ile düşen döviz kurları, bu paranın 

çıkması ile yükselerek ülkemizi zor bir durumda bırakmıştır. Örneğin 5 Nisan 

kararlarında 1 günde para birimimiz %77 oranında devalüe edilmiştir. 

Devalüasyonlarla istikrarın sağlanması mümkün olmadığından her hükümet yeni 

para ve maliye politikaları ile yola çıkmış sonrasında bu hedefler tutturulamamış ve 
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ülkemiz 2001 yılına gelindiğinde IMF’nin direktifleri doğrultusunda ekonomisinin 

gidişatını belirleyebilen bir ülkeden daha ileriye gidememiştir. Tabii bunda 

hükümetlerin iş göremezliği, terör sorunu, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bu 

konuda dışa bağımlılık, bankaların içinin boşaltılma süreci, asker – politika 

ekseninde yaşananlar vb. birçok sorun da ekonominin yeterince iyi 

yürütülememesine sebep olmuş ve ülkemiz yıllarını boşa harcamıştır.  

  

 2001 yılını evvelki yıllardan ayıran en temel unsur bu yıldan sonra birçok 

önemli gelişmenin olmasıdır. Bu gelişmeler sadece ekonomik eksende toplanacak 

kadar dar değildir. Örneğin 11 Eylül saldırıları dünyada Arap toplumuna karşı ciddi 

bir önyargı olmasına sebep olmuş ve bu toplumlarda yaşayan bireylerin, işletmelerin 

ve devletlerin paraları da batı ülkeleri dışında alternatifler aramaya başlamıştır. 

Ayrıca ülkemizde tek parti hükümeti hemen bir yıl sonra 2002 yılında kurulmuş ve 

ülkemiz yaklaşık son 10 yıldır bu şekilde yönetilegelmiştir. 2001 yılından sonra 

ülkemizin dünyadaki önemi de giderek artmaya başlamıştır. AB adaylığı sürecinde 

kendisinden çeşitli reformlar beklenen ülkemiz bunların birçoğunu başarı ile 

gerçekleştirmiş ve bu durum ülkemizin refah seviyesinin artmasına da sebep 

olmuştur. Bu örneklerin sayısının arttırılması elbette mümkündür. Fakat burada 

konuyu 2001 yılından sonraki ekonomik gelişmelere ayırmamız gerektiğinden 

özellikle bu yıldan sonra ülkemizde ne tür faaliyetlerin değiştiğinden bahsetmek 

önemli hale gelmektedir. Söz konusu gelişmelerden üçüncü bölümde bahsedilmiş ve 

aşağıda bunlar analize tabi tutulmuştur. 

  

4.1. Araştırmanın Amacı 

  

 Ülkemiz 2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrası almış olduğu önlemler ile 

birlikte Türk bankacılığını yeniden yapılandırmış ve böylece finansal krizlere daha 

dayanıklı bir yapıya kavuşturmaya çalışmıştır. Bu tezin temel amacı da 2001 yılı 

sonrası yeniden yapılanmanın hangi yönleriyle ülkemiz bankacılığını 2008 küresel 

krizi ile birlikte finansal sıkıntı yaşayan ülkelerden farklılaştırdığını ortaya 
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koymaktır. Bu çalışma ile birlikte ülkemizin gerçekten fark yaratıp yaratmadığı, 

yarattı ise bu farkın temelde hangi dinamiklerden kaynaklandığı belirlenebilecektir. 

  

4.2. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

 

 Geçtiğimiz otuz yılda birçok ülkede finansal serbestleşme uygulamalarının 

benimsenmesi, bilgi işlem sistemlerinin gelişmesi ve bunların sonrasında sermaye 

hareketlerinin hızlanması ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar belirsizleşmiş ve 

böylece tüm dünya tek bir bütün haline gelme noktasında ilerlemeye başlamıştır. 

Küresel sermaye hareketlerinin artması sonucunda birçok ülkede finansal krizler baş 

göstermiş ve bunlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmiştir. Finansal 

açıdan istikrarın yakalanamadığı ülkemizde de son otuz yılda birçok finansal 

problem yaşanmıştır. Gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde yaşanan bu 

problemler akademik çalışmalara da konu olmuş bunlar üzerine sayısız araştırmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda finansal krizlerin nedenleri, nerde ve ne zaman 

doğdukları, nasıl derinleştikleri, nasıl bittikleri ve ardından yaşanan gelişmeler hem 

finansal hem de siyasi ve sosyal yönleri ile konu edilmiştir. Bu nedenle küresel, 

bölgesel veya sadece bir ülkeyi etkileyen finansal krizler geçtiğimiz yıllarda sıklıkla 

karşımıza çıkmış ve bundan sonraki dönemlerde de çıkacak gibi görünmektedir. 

Bunların oluşmaması veya oluştuğu zaman etkilerinin az olması ile ilgili gerek 

ülkelerde devlet organları, gerekse de ülkeler üstü kurumlar sürekli çalışmalar 

yapmakta ve bunları uygulamaya geçirmektedirler. Bu kapsamda da bu çalışmada 

ülkemizin 2001 yılı sonrası almış olduğu önlemlerle Türk bankacılığını nasıl 

yapılandırdığı ve böylece ülkemizin söz konusu finansal şoklardan korunma 

anlamında bu önlemlerin hangilerinin ne oranda fayda sağladığı konu edilmiştir. 

Yeniden yapılandırmada kullanılan önlemlerin etkisinin ve finansal krizler 

karşısındaki koruma olasılığının ortaya konması için de finansal sıkıntı yaşamış 

ülkelerin çalışmaya dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece araştırma sonrası ortaya 

çıkacak olan etkili önlemlerin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerce de benimsenmesi 

bu tür finansal sıkıntıları azaltmayı sağlaması bakımından önemli olacaktır. 
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4.3. Araştırmanın İçeriği 

  

 Yukarıda ifade edildiği gibi bu araştırma ile ülkemizin 2008 krizinden 

olumsuz etkilenen ülkelerden ayrışıp ayrışmadığı analiz edilecektir. Bunun 

yapılabilmesi için öncelikle 2008 yılında yaşanan krizde en fazla sıkıntı yaşayan 

ülkeler aşağıdaki gibi seçilmiştir: 

1. Portekiz 

2. İtalya 

3. İrlanda 

4. Yunanistan 

5. İspanya 

6. Belçika 

  

 Söz konusu ülkeler biraz mizahi yoldan biraz da gerçekten isimlerinin ilk 

harflerinden dolayı PIIGS ülkeleri şeklinde adlandırılmaktadır. Bu ülkelere krizin 

başından beri sorun yaşadığı bilinen Belçika da alınmış ve böylece bu tezde adı 

PIIGSB ülkeleri olarak kullanılmıştır.  

  

 Tezin asıl amacı olan Türkiye’nin hangi konularda PIIGSB ülkelerinden 

ayrıştığı hususunda ise üçüncü bölümde her biri ayrı bir başlık olarak belirtilen ve 

detaylı incelenen aşağıdaki konular kullanılmıştır: 

1. Merkez Bankası Bağımsızlığı 

2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Etkinliği 

3. Risk Yönetimi 

4. Teknoloji Yatırımı 

5. Offshore İşlemler 

6. Türev İşlem Yoğunluğu 

7. Basel II’ye Uyum 

8. Finansal İşlem Yoğunluğu 
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 Yukarıda bahsedilen konulardan finansal işlem yoğunluğu üçüncü bölümde 

belirtilmeyen bir konudur. Fakat ayrışmayı göstermesi açısından önemli olduğu 

düşünüldüğünden bu kapsamda analize dahil edilmiştir. 

 

Belirtilen konular tarafımızca atanan değişkenler ile temsil edilmiştir. 

Kısacası yukarıdaki konuların bu ayrışmayı açıklayıp açıklamadıkları, açıklıyorlarsa 

hangilerinin açıkladığı bunları temsil eden değişkenler vasıtasıyla irdelenmeye 

çalışılmıştır. 

  

 Söz konusu değişkenlerin hangi konuları temsil ettikleri ise aşağıdaki 

şekilden anlaşılabilmektedir. Burada yanında “*” işareti olanlar kategorik 

değişkenlerdir. Toplam 32 adet veriden 26 adedi sürekli olup 6 adedi kategorik 

veridir.  

 

 
Şekil 76. Analizde Kullanılan Değişkenler 
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 Burada yer alan verilerin açıklamaları ise aşağıda yapılmaktadır: 

 Merkez Bankası Aktifleri /GSYİH: Merkez bankası aktif toplamının 

GSYİH’na oranını ifade etmektedir. Merkez bankası aktifleri içinde yer alan 

hazineden alacaklar, mevduat sigorta kurumundan alacaklar gibi kalemlerin 

yüksek yer kaplaması merkez bankasının bağımsızlığı konusunda şüphe 

uyandırmaktadır.
372

 

 Merkez Bankası Başkanının Atanması: Merkez bankası başkanının hükümet 

tarafından mı (başbakan veya ilgili bakan) yoksa başka şekilde mi atandığını 

ifade etmektedir. Hükümet tarafından atandığında bağımsızlık konusunda 

şüphe duyulmakta olup daha çok hükümete bağımlı bir merkez bankasından 

söz edilebilmektedir.
373

 

 Merkez Bankası Başkanının Görev Süresi: Merkez bankası başkanının kaç 

yıllık süre için başkan olduğu burada gösterilmektedir. Süre uzunsa merkez 

bankası daha bağımsız kabul edilmektedir.
374

 

 Mevduat Sigorta Kurumunun Banka Yönetimini Değiştirmesi: Düzenleme 

kurumu veya mevduat sigorta kurumu banka yönetimini değiştirebilir veya 

buraya kendi çalışanlarını atayabilir mi sorusunun cevabı evet ise banka 

yönetiminin daha doğru çalışması konusunda üzerlerinde önemli bir baskı 

olacaktır. Bu sayede banka yönetimi çok riskli işlere girmeyecek ve usulsüz 

faaliyetlerden kaçınacaktır. 

 Tek Düzenleme Kurumu Varlığı: Finansal kurumların düzenlemesi için tek 

bir kurumun olması anlam kargaşasının azalmasına ve yetki paylaşımının 

daha düzgün yapılmasına sebep olacaktır. 2008 küresel krizinin ABD’de ilk 

olarak ortaya çıktığı görüşünden hareketle tanımlanan sebepler içinde çok 

başlı denetime de yer verilmiştir.
375

  

 Dış Denetim Mecburiyeti: Bağımsız dış denetimin ilgili ülkede zorunlu olup 

olmadığına da bakılmıştır. Bir ülkede denetim mekanizması ne kadar 
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bağımsız ve ne kadar zorunlu ise denetim otoritesinin o nispette etkili olacağı 

varsayılır. 

 Banka Denetiminin Kamuya Açıklanması: Bankanın yapılan rutin veya rutin 

olmayan denetimi halka açıklanırsa o kadar bilgi piyasa ile paylaşılmış olur. 

O sebeple şeffaf sistemlerde denetim otoritesinin etkinliği artacaktır. 

 Gecikmiş Alacaklar/Toplam Krediler rasyosu: Bankacılık sektörünün en 

önemli risk göstergelerinden biri olan söz konusu oran kredi riski 

yönetiminin etkinliğini anlatmak açısından analize konulmuştur. 

 Kredi Hacmi / GSYİH rasyosu: Yurtiçi kredi büyümesinin GSYİH’ya oranı, 

bankalar tarafından sağlanan kredilerin yoğunluğu hakkında bilgi 

vermektedir. Bu yoğunluk arttıkça piyasanın kredi riskinin artacağı ve 

krizlere daha açık bir hale gelineceği düşünülmektedir.
376

 

 Personel Başı Kredi Rasyosu: Personel başına kredi hacminin göstergesi olan 

oranda bankalarda çalışan personel başına kredi yoğunluğunun gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. Yurt içi kredi genişlemesinin başka bir tarzda ifadesi olan 

bu oran hem riskin hem de verimliliğin bir göstergesidir. Bu analizde kredi 

riski açısından ele alınmıştır. 

 Kredi / Mevduat Rasyosu: Bir bankanın topladığı mevduatın ne kadarını 

plase ettiğinin güzel bir göstergesidir. Likidite riskinin ölçülmesinde 

kullanılmaktadır.
377

 

 Likit Yükümlülükler / GSYİH Rasyosu: Bankaların likit yükümlülüklerinin 

GSYİH’ya oranlanmasını ifade eden ve likidite riskinin bir göstergesi olan 

orandır.
378

 

 ROA: Return on Asset’in karşılığıdır. Aktif karlılığı veya aktif getirisi 

anlamına gelen bu oran bankanın aktiflerini ne ölçüde verimli kullandığını 

ifade etmektedir. Öbür taraftan operasyonel riskin temel gösterge 

yaklaşımında brüt gelir üzerinden hesaplanması sebebiyle operasyonel riskin 

de bir göstergesi olarak kullanılabilir. “Maliyet/Kar Odaklı Yaklaşım” gibi 
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muhasebe içerikli yaklaşımlarda; maliyet, karda değişkenlik veya aktif 

değerler birer temel gösterge olarak kullanılmaktadır.
379

 

 ROE: Return on Equity’in karşılığıdır. Öz kaynak karlılığı anlamına gelen bu 

oran bankanın öz kaynaklarını ne ölçüde verimli kullandığını ifade 

etmektedir. ROA için açıklanan sebeplerden dolayı operasyonel riskin de bir 

göstergesi olarak kullanılabilir. 

 NIM: Net Interest Margin’in karşılığıdır. Bankaların en önemli oranlarından 

biridir. Plase ettiği fonlardan elde ettiği faiz/kar payı oranından fon 

kaynaklarına ödedikleri faiz/kar payı oranının çıkartılması ile bulunan net 

kazancı ifade eder. Bu oranının yüksek olması faaliyetlerden kaynaklanan 

operasyonel risklere karşı koruma sağlanması anlamına gelmektedir. Temel 

gösterge yaklaşımı brüt gelir üzerinden yapıldığı için net faiz geliri buradaki 

ana unsurlardan biridir.
380

  

 Maliyet / Gelir Oranı: Bankaların elde etmeyi bekledikleri 1 birim gelire kaşı 

ne kadar maliyet ödediklerinin gösterildiği bir orandır. Bu teknoloji 

yönetimini gösteren bir rasyodur. Üçüncü bölümde bahsedildiği gibi ADK 

ürünlerinin artması maliyet gelir oranını azaltacaktır. Bu da daha verimli 

çalışan bankacılık sektörü anlamına gelmektedir. 

 ATM Başı Nüfus: Birim nüfus başına ATM adedini gösteren oranda bir 

ATM yatırımı ile ne kadarlık kitleye ulaşılabildiği gösterilmektedir. Bu 

teknoloji yönetimini gösteren bir rasyodur. 

 Fert Başı POS: Fert başına POS adedini gösteren oranda bir bireye düşen 

POS yatırımı gösterilmektedir. Bu teknoloji yönetimini gösteren bir 

rasyodur. 

 Şube Başı Nüfus: Birim nüfus başına şube adedini gösteren oranda bir şube 

yatırımı ile ne kadarlık kitleye ulaşılabildiği gösterilmektedir. Bu yine 

teknoloji yönetimini gösteren bir rasyodur. 

                                                 
379

 Melek Boyacıoğlu, “Operasyonel Risk ve Yönetimi”, Bankacılar Dergisi, No:43, Aralık 2002, 

s.55. 
380

 Ömer Kara, “Bankalarda Operasyonel Risk”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniversitesi BSE, 2009, s.36.  



256 

 

 Çalışan Başına Nüfus: Birim nüfus başına banka çalışanı adedini gösteren 

oranda bir çalışan ile ne kadarlık kitleye ulaşılabildiği gösterilmektedir. Bu 

da teknoloji yönetimini gösteren bir rasyodur. 

 Fert Başı Debit Kart: Birim debit kart (ATM kartı) başına fert adedini 

gösteren oranda bir bireyin kaç adet debit karta sahip olduğunu 

göstermektedir. Teknoloji yönetimini gösteren bir rasyodur. 

 Offshore Ülkelere PIIGSB ve Türkiye Tarafından Yapılan Portföy Yatırımı / 

GSYİH: Sıcak para olarak tabir edilen yabancı portföy yatırımının analize 

tabi olan ülkelerden offshore merkezlere olan akış yoğunluğunun ölçüldüğü 

veridir. 

 Offshore Mevduatın Yerli Mevduata Oranı: Bilindiği gibi offshore 

mevduatlar birçok ülkede garanti kapsamı dışındadır. Bu sebeple yatırımcılar 

açısından offshore mevduatlar hem riskli hem de yüksek getirilidir. 

 Toplam Türev İşlem Tutarı / GSYİH rasyosu: Türev işlem yoğunluğunun 

piyasadaki riski arttırıcı bir durum olduğu düşünülmektedir. 

 Düzenleme Otoritesi Tarafından Belirlenen SYO: Basel II açısından önemli 

olan asgari sermaye gereksinimi bu veride düzenleme otoritesi tarafından o 

ülke için belirlenen sermaye yeterlilik oranı olarak kullanılmıştır.  

 Asgari Sermaye Gereksinimi / GSYİH rasyosu: Düzenleme otoritesi 

tarafından belirlenen ve bir bankanın kurulabilmesi için gerekli asgari 

sermaye gereksiniminin GSYİH’ya oranını ifade etmektedir. 

 Banka Sermayesi / Aktif Büyüklük Rasyosu: Banka sermayesinin aktif 

toplam içinde ne kadar bir paya sahip olduğunu gösterir. 

 Finansal İşlemler / GSYİH Rasyosu: Finansal işlemlerin o ülke piyasasında 

ne kadarlık işlem yoğunluğuna sahip olduğu belirtilmektedir. 

 Banka Konsantrasyonu: Bankacılık sektöründe büyük bankaların toplam 

aktif içinde ne kadarlık bir paya sahip olduğunu belirtmektedir. 

 Banka Mevduatları / GSYİH Rasyosu: Banka mevduatlarının GSYİH 

içindeki payının analiz edildiği rasyo olup bankacılık sektörünün ne kadar 

tabana yayıldığını ifade etmesi açısından önemlidir. 
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 Borsa kapitülasyonu
381

 / GSYİH Rasyosu: Borsada işlem gören banka hisse 

senetlerinin değerinin GSYİH içindeki payını göstermektedir. 

 Mevduat Bankaları Aktifleri / GSYİH Rasyosu: Mevduat bankalarının 

aktiflerinin ne ölçüde GSYİH’dan pay aldığını göstermektedir. 

 

4.4. Araştırmanın Kısıtları 

  

 Araştırmada amaç Türkiye’nin PIIGSB ülkelerinden farklılaşıp 

farklılaşmadığını görmek olduğundan sadece bu ülkeler analize tabi tutulmuştur. 

Böylece veriler 7 ülke için toplanmıştır. Ayrıca 2008 yılının bir kriz yılı olması 

sebebiyle veriler 2007 yılsonu itibari ile alınmış ve 2007 yılında bu ülkeler arasında 

kullanılan veriler anlamında anlamlı bir ayrışma olup olmadığı test edilmiştir. Burada 

kısaca şu denmiştir: 2007 yılı verileri açısından ülkelere bakıldığında Türkiye’nin 

2008 yılı başındaki görünümü PIIGSB ülkelerinden farklı mıdır? Farklı ise ne 

açılardan farklıdır?  

  

 Araştırmanın veri kısıtlarına değinildiğinde ise yukarıda bahsedilen verilerin 

önemli bir kısmı AMB, FED, EUROSTAT, IMF, OECD, TCMB, BDDK, TBB gibi 

kurumların internet sitelerinden alınmıştır. Bu sebeple ilgili sitelerde yayınlanma 

sıklığı burada önemli bir kısıt olarak durmaktadır. Ülkemiz ile ilgili veriler ülke 

içindeki kaynaklardan daha kolay şekilde temin edilebilmesine rağmen aynı verilerin 

diğer ülkelerdeki karşılıkları bu ülkelerin veri kaynaklarından yeterince 

sağlanamamıştır. Bu kapsamda diğer ülkelerin veya uluslararası kuruluşların 

verilerinden yararlanılarak değişkenlerin belirlenebilmesine ve bu değişkenlere ait 

verilerin elde edilmesine çalışılmıştır. Bu da yapılan analizlerin derinliğini olumsuz 

anlamda etkilemiştir.  
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4.5. Araştırmanın Metodolojisi 

  

 Ülkemiz ile PIIGSB ülkeleri arasındaki ayrışma ve buna hangi değişkenlerin 

sebep olduğu; çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ) analizi, kümeleme analizi, t-testi ve 

işaret testi (sign test) yöntemleri kullanılmak suretiyle SPSS 18.0 paket programında 

analize tabi tutularak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 3. bölümünde anlatılmış 

olan her konu başlığı yukarıda da belirtildiği gibi kendisini temsil eden ve analiz 

kapsamında olan ülkelerin verilerinin değişkenler kabul edilmesiyle analize tabi 

tutulmuştur.  

  

 Analizin yol haritası şu şekilde oluşmuştur: 

1. Çok boyutlu ölçekleme analizi ile ülkemizin 2 boyutlu sanal bir düzlemde 

gerçekten diğer ülkelerden farklı bir yerde yer alıp almadığı ortaya konulmak 

istenmiştir. Bu her konu başlığı için ayrı ayrı yapılmıştır. 

2. Kümeleme analizi ile de ülkemizin diğer ülkelerden gerçekten ayrı bir 

kümede yer alıp almadığı gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu analiz sonucunda 

eğer ülkemiz ayrı bir kümede çıkarsa seçilmiş olan bağımsız veriler 

anlamında bir farklılığın olduğu (ÇBÖ’den sonra bu analiz yapılarak) teyit 

edilmiş olacaktır. Bu her konu başlığı için ayrı ayrı yapılmıştır. Kümeleme 

analizi için temelde hiyerarşik kümeleme analizi tercih edilmiş olup daha 

sonra yapılan hiyerarşik olmayan kümeleme analizi ile de bunun sonuçları 

teyit edilmeye çalışılmıştır. 

3. ÇBÖ ve kümeleme analizinin en önemli ön şartı olan nesne-birim (case) ve 

değişken sayısı uyumu gözetildiğinden (literatürde 3 - 5 birime karşılık 1 

değişken önerilmektedir)
382

, bu şarta uymayan konu başlıkları faktör 

analizine tabi tutulmuş ve birim sayısı indirgenmeye çalışılmıştır. 

4. Daha sonra t-testi yapılarak normal dağılım varsayımına sahip değişkenlerden 

hangilerinin Türk bankacılık sektörü ile diğer ülkeler arasındaki farkı anlamlı 

şekilde ortaya koydukları anlaşılmaya çalışılmıştır. Normal dağılım 

göstermeyen veriler için de işaret testi yapılmıştır. 
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Şekil 77. Analizde Kullanılan Yöntemler 

 

 Yukarıdaki şekilde ilerlemiş olan çalışmada kullanılan analiz yöntemleri 

hakkında genel bilgilere de aşağıda yer verilmiştir. 

  

4.5.1. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi 

  

 Çok boyutlu ölçekleme analizi (Multi Dimensional Scaling), n nesne ya da 

birim arasındaki p değişkene göre belirlenen uzaklıklara dayalı olarak nesnelerin k 

boyutlu bir uzayda gösterimini elde etmeyi amaçlayan ve böylece nesneler arasındaki 

ilişkileri belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Analizin genel amacı, mümkün 

olduğunca az boyutla, nesnelerin yapısını (uzaklık değerlerini kullanarak) orijinal 

şekle yakın bir biçimde ortaya koymaktır.
383

 Verilerin sınıflandırılması ve 

gruplandırılması amacıyla geliştirilmiş bir analiz olan ÇBÖ, bu açıdan kümeleme 

analizi ve ayrım (discriminant) analizi ile benzerlik taşımaktadır. ÇBÖ çok boyutlu 
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uzayda verilerin ilişki yapısını grafiksel olarak ortaya koyarken birimlerin benzerlik 

veya farklılık değerlerini dikkate almaktadır.
384

 Bu analizde temelde: 

 Görsel bir harita oluşturma 

 Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi 

  

 Hedeflenmektedir. 

  

 ÇBÖ’nin kullanım alanı oldukça geniştir. Hem metrik hem de metrik 

olmayan değişkenler için kullanılabilir. Bu anlamda diğer çok değişkenli istatistiki 

yöntemlerin aksine bilinen bir varsayım barındırmamaktadır.
385

 Bu analizin 

yapılması esnasında verilerin arasındaki orijinal uzaklıklar tespit edilir ve bunlar 

mutlak uzaklık olarak işlenirler. Bunun akabinde ilgili verilerin aralarındaki 

uzaklıkları temsil edecek ve regresyon yöntemi ile hesaplanan konfigürasyon 

uzaklıkları hesaplanır. Orijinal uzaklıklar ile konfigürasyon uzaklıkları arasındaki 

uyumu belirlemek için s-stress değeri hesaplanır. S-stres değeri %20’nin üzerinde ise 

zayıf, %20 ile %10 arasında ise orta güçte, %10 ile %5 arasında ise iyi, %5 ile %2,5 

arasında ise çok iyi, son olarak da %2,5’tan küçük ise mükemmel bir uyumun 

varlığından söz edilebilir.
386

 Daha sonra birimlerin koordinatları elde edilir. Her 

değişkenin diğer değişkenlere göre konumları görüntülenerek ilişkiler belirlenir. 

  

4.5.2. Kümeleme Analizi 

  

 Kümeleme Analizi, veri matrisinde yer alan ve doğal gruplamaları kesin 

olarak bilinmeyen birimleri, değişkenleri ya da birim ve değişkenleri birbirleri ile 

benzer olan alt kümelere ayırmaya yardımcı olan yöntemler topluluğudur. Kümeleme 

analizi; p değişkene göre hesaplanarak ve bazı benzerlik ölçüleri kullanarak birimleri 
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homojen gruplara bölmek amacıyla kullanılır.
387

 Kümeleme analizinde ilk aşama bir 

benzerlik veya uzaklık ölçüsünün seçilmesidir. Bunun yapılmasının ardından 

kullanılacak kümeleme yöntemine karar verilir ve yöntem yardımı ile birim ya da 

değişkenler uygun sayıda kümelere ayrılır. Son olarak da kümeleme sonucu 

yorumlanır.
388

 

  

 Kümeleme analizinde verilerin sürekli, ikili (binary) ve sıralı şekilde olması 

kümeleme yapılmasını engellemez. Sadece geniş aralıklarda değer alan veriler ile 

çok küçük aralıklarda değer alan veriler bir arada kullanılacaksa bunların 

standartlaştırılması gereklidir. Bunun için de Z skorları kullanılabilir.
389

  

  

 Kümeleme analizi ile ÇBÖ arasındaki temel farklılıklar; ÇBÖ yakınlıkların 

uzaysal görünümlerini sağlarken kümeleme analizi yakınlıkların ağaç biçiminde 

ortaya çıkışını sağlamaktadır. Diğer bir fark ise ÇBÖ’de tüm nesneler birbirlerinden 

bağımsız düşünülerek her bir çözümde ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bunun faktör 

veya kümeleme analizinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
390

  

  

 Kümeleme analizinde aşağıdaki gibi iki tür kümeleme yöntemi vardır:  

 Hiyerarşik kümeleme ve 

 Hiyerarşik olmayan kümeleme  

  

 Hiyerarşik olan kümeleme yönteminde kaç küme olacağı bilinmemektedir ve 

n birey n tane kümedir. En yakın iki küme birleştirilir ve küme sayısı bir 

indirgenerek yinelenmiş uzaklıklar matrisi bulunur. Bu işlem n-1 kez tekrarlanır. 

Hiyerarşik olan kümeleme yönteminde, ağaç diyagramları ile gösterilen sonuçlarına 

dendogram denir. Bu yöntemde kullanılan teknikler; Tek bağlantı tekniği, tam 

bağlantı tekniği, ortalama bağlantı tekniği, küme merkezleri tekniği ve Ward’s 
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tekniği’dir. Tek bağlantı tekniği, en kısa mesafe esasına dayanır. Birbirine en yakın 

iki gözlem bulunur ve küme çekirdeği ilk aşamaya oturtulur. Tam bağlantı tekniği, 

tek bağlantı tekniğine benzer. Farkı en uzak iki gözlemden başlamasıdır. Ortalama 

bağlantı tekniğinde, bir kümenin ortasına düşen gözlem esas alınırken, küme 

merkezleri tekniğinde, bir kümeyi oluşturan gözlemlerin ortalamaları esas 

alınmaktadır. Ward’s tekniğinde ise, bir kümenin ortasına düşen gözlemin, aynı 

kümenin içinde bulunan gözlemlerden ortalama uzaklığı esas alınarak toplam sapma 

karelerinden yararlanılır.
391

 

  

 Hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminde birimlerin uygun oldukları 

kümelerde toplanmaları ve n birimin k sayıda kümeye parçalanması hedeflenmekte 

ve küme sayısına önceden karar verilmektedir. En çok olabilirlik tekniği ve k 

ortalamalar tekniği hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminde kullanılan 

tekniklerdir. En çok olabilirlik tekniğinde her bir gözlem, en büyük olabilirlik değeri 

verecek biçimde daha önceden belirlenen kümelere atanmaktadır. K ortalamalar 

tekniğinde ise n birimin k kümeye ayrılmasında birimin p boyutlu uzayda gösterimi 

olan en yaygın ortalamaya sahip çekirdek noktalı bir kümeye atanması söz 

konusudur. Bu yöntemde ortalamalar, başlangıçta ele alınan k noktanın 

değerleridir.
392

  

  

4.5.3. T-Testi ve İşaret Testleri 

  

T testi, hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. T testi ile 

iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa 

istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir. Küçük örnekleme teorisi olarak 

da bilinen t dağımı, küçük örneklemlerle de çalışmaya imkan verdiğinden, 

araştırmacılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. T testi örnek boyutunun küçük 

olduğu ve ana kütleye ilişkin standart sapmaların bilinemediği durumlarda "t" 

dağılımından yararlanarak aşağıdaki üç durum için testler yapmaktadır:
393 

                                                 
391

 Ada, a.g.e, s.322. 
392

 A.e., s.323. 
393

 SPSS, a.g.e., s.369. 
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 Tek Örneklem t-testi (one sample t-test): İncelenen bir değişken açısından bir 

gruba ait ortalama değerin önceden belirlenen değerden farklı olup 

olmadığının,  

 Bağımsız Örneklemler t-testi (independent samples t-test): İncelenen bir 

değişken açısından bağımsız iki grup arasında fark olup olmadığının,  

 Eşleşmiş örneklemler t-testi (paired samples t-test): İncelenen bir değişken 

açısından herhangi bir grubun farklı koşullar altındaki tepkilerinde farklılığın 

olup olmadığının  

 

İncelenmesine yönelik hipotezleri test etme amaçlı geliştirilmiş bir analiz 

yöntemidir. Bir parametrik analiz olan t-testi aşağıdaki varsayımları 

barındırmaktadır:
394

 

 Veriler aralıklı ya da oransal olmalıdır. 

 Veriler normal dağılıma uymalıdır. 

 Grup varyansları eşit olmalıdır. Tek örneklem t-testinde bu varsayıma gerek 

yoktur. 

 

Tek örneklem t-testinin parametrik olmayan alternatifi olan işaret testi 

dağılım bağımsız bir test olduğu için normal dağılım sağlanmayan sürekli verilerde 

ve ikili verilerde kullanılabilmektedir.
395

 İşaret testi için parametrik olmayan 

teknikler içindeki en basit yöntemdir denilebilir. Bu test herhangi bir örneklemin 

önceden belirlenmiş bir değer ile kıyaslanması için kullanılmaktadır. İşaret testine bu 

adın verilmesinin sebebi kıyaslanan verinin grubun medyanı ile kıyaslanarak, büyük 

olması durumunda “+” ile küçük olması durumunda ise “–“ ile gösterilmesi 

sebebiyledir. Eğer bir gözlem kıyaslanan değere eşitse bu durumda söz konusu değer 

analizden çıkarılmaktadır.
396

 Bu testin anlamlılık sonuçları açıklanırken binom 

dağılımı kullanılabilmektedir. 

   

                                                 
394

 Kalaycı, a.g.e, s.73. 
395

 Jay L.Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, ABD, Wadsworth, 

1995, s.624. 
396

 Elise Whitley ve Jonathan Ball, “Statistical review:6, Non parametric methods”, (Çevrimiçi) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC153434/?log$=activity, 15.01.2011  
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4.5.4. Faktör Analizi 

  

 Birbirleri ile ilişkili veri yapılarını birbirinden bağımsız ve daha az sayıda 

yeni veri yapılarına dönüştürmek, bir oluşumu ya da olayı açıkladıkları varsayılan 

değişkenleri gruplayarak ortak faktörleri ortaya koymak amacıyla başvurulan 

yönteme faktör analizi denmektedir.
397

 Kısacası faktör analizi sonucunda araştırmacı: 

 Değişken sayılarını azaltmış ve 

 Değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya koymuş olur. 

  

 Faktör analizi gözlenen ve aralarında korelasyon bulunan x veri matrisindeki 

p değişkenden gözlenemeyen fakat değişkenlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan, 

sınıflamayı yansıtan rastgele faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlar. Türetilen bu yeni 

değişkenlere faktör adı verilir. Mevcut olduğu bilinmekle beraber direkt olarak 

gözlemle belirlenemeyen gizli boyutları ortaya çıkarmada yararlanılır. En çok 

kullanım amacı, çok daha fazla sayıdaki veriler setinin azaltılması ve 

basitleştirilmesidir. Burada çok sayıdaki değişkenler arası ilişkiler mümkün olan en 

az bilgi kaybı ile matematiksel olarak türetilmiş olan az sayıdaki faktörle ifade 

edildiğinden geniş ölçüde basitleştirme işlemi yapılmaktadır. Böylece çok sayıdaki 

veri setinde, değişkenler arasındaki bağıntılar ve önemli hususlar açığa 

kavuşturulmaktadır.
398

 

  

 Faktör analizinde çoklu doğrusal regresyonda yer alan varsayımlardan biri 

olan değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunmaması prensibi bu analizde ters 

şekilde kullanılmaktadır. Bir veri setinin faktör analizine tabi tutulabilmesi için 

değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunması gerekmektedir. Çoklu doğrusal 

regresyonda eğer veriler arasında yüksek korelasyon varsa bu durumda stepwise 

metodu kullanılarak verilerin sayısı azaltılmaktadır. Oysa faktör analizi kullanılarak 

                                                 
397

 Yalçın Karagöz ve İlker Kösterelioğlu, “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör 

Analizi Metodu ile Geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, No:21, Ağustos 2008, 

s.84-85. 
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yapılan düzenlemede veriler azaltılmaz sadece bir veya birkaç faktör ekseninde 

birleştirilir. 

  

 Faktör analizinde z1 , z2 , ..., zp  gibi p sayıda gözlemsel değişken ile F1 , F2 , 

..., Fp  gibi yine p sayıda kurgusal değişken arasında, zj=aj1 ·F1 +aj2 ·F2 +...+ajp ·Fp  

biçiminde doğrusal ilişkiler kurulmaktadır. Burada z’ler gözlemsel, F’ler ise kurgusal 

niteliktedir. Görüldüğü gibi, faktör analizi denklemleri, somut değişkenlerin soyut 

değişkenler üzerine bir regresyonu olarak anlam kazanmaktadır.
399

  

  

 Bu analizde yer alan Bartlett testi veri setinin faktör analizine yatkın olup 

olmadığı konusunda fikir vermektedir. Yapılan analize Bartlett testinde anlamlılık 

(significance) 0,05’ten küçük ise veriler faktör analizi için uygundur denilmektedir. 

Bartlett testindeki temel hipotez korelasyon matrisinin birim matrise eşit olduğu Ho 

hipotezinin test edilmesine dayanmaktadır. Bu hipotezin red edilmesi durumunda 

veri seti arasında yüksek korelasyonlar vardır denilebilir. Anlamlılık seviyesi%5’in 

altında olması durumunda Ho hipotezi red edilmektedir.   

  

 Faktör analizi için verilerin yukarıdaki varsayımları sağlamaları yanında 

birbirlerinden oldukça farklı olmaları durumunda Z skorlarına dönüştürülmelerinin 

yararlı olacağı söylenmektedir.
400

 

  

 Faktör analizi temelde iki şekilde yapılmaktadır:
401

 

 Açıklayıcı faktör analizi: Bu analizde amaç verilerin yapısını ortaya 

koymaktır. Faktör analizi sonucunda veriler arasındaki ilişkiler belirlenir, 

birbirine benzeyen veriler birlikte yer alır ve araştırmacı bir sonraki aşamaya 

geçtiğinde verilerin nasıl bir yapı sergilediğini bilir. 

 Doğrulayıcı faktör analizi: Faktör analizi ilk olarak ortaya çıktığında 

yukarıda belirtildiği gibi veriler arasındaki ilişkileri göstermesi bakımından 

önemli görülmekteydi. Fakat daha sonra yapılan çalışmaların etkisi ile 

                                                 
399

 Işık, Duman, Korkmaz, a.g.e., s.54. 
400
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401
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verilerin yer alması gereken faktörlerin araştırmacı tarafından ortaya atıldığı 

bir modele ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple verilerin kendiliğinden bir araya 

gelmesindense doğrulayıcı faktör analizi ile bu verilerin istenildiği gibi bir 

araya gelmesi sağlanmıştır. 

   

4.6. Araştırmanın Bulguları 

  

 Araştırmanın yol haritası yukarıda belirtilmişti. Bu kapsamda sırasıyla tüm 

analizler yapılacaktır. ÇBÖ analizinde bölümün başında belirtilen konu başlıkları 

ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Analizdeki amaç Türkiye’nin PIIGSB ülkelerinden 

farklı bir duruş sergileyip sergilemediğinin konu başlıkları ekseninde ortaya 

çıkartılmasıdır. ÇBÖ Analizi’nde:  

 Sürekli ve ikili veriler birlikte analize tabi tutulmuştur. 

 Öklid uzaklığı yöntem olarak belirlenmiştir. 

 Veriler faktör skorları alınarak yeniden oluşturulmadı ise veya ikili 

verilerden oluşmuyorsa Z skorları hesaplanmış, aksi halde buna ihtiyaç 

duyulmamıştır. 

 SPSS’te yer alan ALSCAL prosedürü ile hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Daha sonra yapılan kümeleme analizinin yapılma sebebi ÇBÖ analizinin teyit 

edilmesidir. Çünkü ÇBÖ görsel bir çıktı vermekte ve analist bunun sonuçlarını 

subjektif şekilde yorumlamaktadır. Kümeleme ise çizdiği ağaç diyagramı ve katsayı 

farklılığını daha net göstermesi ile daha objektif bir sonuç vermektedir. İki analizde 

de farklılaşma görüldüğünde Türkiye PIIGSB ülkelerinden ayrıştı denilebilecektir. 

Kümeleme analizi yapılırken: 

 Sürekli ve ikili veriler birlikte analize tabi tutulmuştur. 

 Karesi alınmış Öklid uzaklığı ve Ward yöntemi kullanılmıştır. 

 Veriler faktör skorları alınarak yeniden oluşturulmadı ise veya ikili 

verilerden oluşmuyorsa Z skorları hesaplanmış, aksi halde buna ihtiyaç 

duyulmamıştır. 
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Faktör analizi ise 5 veya daha fazla değişkenin olduğu konu başlıklarında 

değişken sayısının indirgenmesi amacıyla kullanılmıştır. Teknoloji Yönetimi ve 

Finansal İşlemler başlıkları altında 4’ten fazla değişken olması sebebiyle faktör 

analizi kullanılmıştır. Risk Yönetimi ise kendi içerisinde kredi riski, operasyonel risk 

ve likidite riski şeklinde ayrı ayrı analize tabi tutulduğu için faktör analizine bu konu 

başlığı için ihtiyaç duyulmamıştır. Belirtilen konu başlıkları için açıklayıcı faktör 

analizi kullanılmış olup aşağıdaki yol izlenmiştir: 

 Temel Bileşenler analizi yapılmıştır. 

 Döndürme yöntemlerinden Varimax tercih edilmiştir. 

 Özdeğerin 1’in üzerinde olması istenmiştir.  

 Bartlett testinin sonuçlarına göre faktör analizinin başarısı anlaşılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Konu başlıkları üzerinde yukarıda belirtilen analizler yapıldıktan sonra her bir 

değişken için de normal dağılıma uyan verilerde tek örneklem t-testi, uymayanlar 

için de işaret testi yapılmıştır. 

 

4.6.1. Merkez Bankası Bağımsızlığı Uygulaması 

 

Merkez Bankası Bağımsızlığı göstergesi olarak analize tabi tutulan 

değişkenlerin ÇBÖ prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki 

gibidir.  

 

Tablo 43. Merkez Bankası Bağımsızlığı ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00             

İrlanda 2,11 0,00           

İspanya 0,02 2,11 0,00         

İtalya 2,11 2,99 2,11 0,00       

Portekiz 2,98 2,11 2,98 2,11 0,00     

Türkiye 2,11 0,04 2,11 2,98 2,11 0,00   

Yunanistan 0,13 2,11 0,11 2,11 2,99 2,11 0,00 
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Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasından önemli uzaklıklar tespit edilememiştir. Bunun yanında Türkiye’nin 

İrlanda ile de oldukça yakın konumlandığı anlaşılmaktadır. 

  

  

Tablo 44. Merkez Bankası Bağımsızlığı ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 ,00095  - 

  

 S-stress değeri üzerindeki gelişme 0,005000’in altında kaldığı için iterasyon 

sonlandırılmıştır. ÇBÖ’nin tanıtımında belirtildiği gibi %20’nin altında yer alan S-

stress değerleri analizin başarılı sonuç verdiğini göstermektedir. Yukarıdaki tablodan 

da anlaşılabileceği gibi ÇBÖ analizi sonucunda orijinal uzaklıklar ile konfigürasyon 

uzaklıklarının birbirleri ile uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca R
2
 değerinin 

0,99953 olması da bunun varlığını kanıtlamaktadır.  

  

Tablo 45. Merkez Bankası Bağımsızlığı ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

Ülke 1 2 

Belçika 1,065 0,2132 

İrlanda -0,8851 1,0178 

İspanya 1,0654 0,2128 

İtalya 0,2618 -1,7391 

Portekiz -1,6903 -0,9327 

Türkiye -0,8843 1,017 

Yunanistan 1,0674 0,211 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. Bu 

harita ÇBÖ’nin en önemli çıktısıdır. Burada da Türkiye’nin farklı bir yerde 

konumlandığı söylenememektedir.  
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Şekil 78. Merkez Bankası Bağımsızlığı ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Merkez Bankası Bağımsızlığı için bir de kümeleme analizi yapılmıştır. 

Kümeleme analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 46. Merkez Bankası Bağımsızlığı Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke  Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı  

1:Belçika  2:İrlanda  3:İspanya  4:İtalya   5:Portekiz 6:Türkiye  7:Yunanistan 

1:Belçika  ,000 1,000 ,000 1,003 2,000 1,000 ,004 

2:İrlanda  1,000 ,000 1,000 2,003 1,000 ,000 1,004 

3:İspanya  ,000 1,000 ,000 1,002 2,000 1,000 ,002 

4:İtalya   1,003 2,003 1,002 ,000 1,003 2,001 1,000 

5:Portekiz 2,000 1,000 2,000 1,003 ,000 1,000 2,004 

6:Türkiye  1,000 ,000 1,000 2,001 1,000 ,000 1,002 

7:Yunanistan ,004 1,004 ,002 1,000 2,004 1,002 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin İrlanda ile oldukça 

yakın olduğu görülmektedir.  
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Tablo 47. Merkez Bankası Bağımsızlığı Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk görüldüğü aşama Sonraki 

Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 

2 

1 

2 

3 

6 

,000 

,000 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

3 1 7 ,002 1 0 5 

4 4 5 ,504 0 0 6 

5 1 2 1,704 3 2 6 

6 1 4 3,147 5 4 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz daha 

ikinci aşamada 2 kodu ile tanımlanan İrlanda ile bir araya gelmektedir.  

 

 
 

Şekil 79. Merkez Bankası Bağımsızlığı Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 
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Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 3 adet küme oluşabileceğini 

bize göstermektedir. Sınıflama tablosunda 4.aşamadan 5.aşamaya geçerken 

katsayıların çok yüksek şekilde artış gösterdiği görülmektedir. Bu anlamda 3 küme 

oluşabileceği, fakat ülkemizin bu kümelerin birinde bağımsız şekilde duramayacağı 

görülmektedir. Ülkemizin diğer ülkelerden ayrı bir kümede durup duramayacağı bir 

de hiyerarşik olmayan kümeleme analizinde görülmeye çalışılmıştır. Buna göre 2 

küme için SPSS’ten sonuçlar istendiğinde aşağıdaki tablo ile karşılaşılmıştır. 

 

Tablo 48. Merkez Bankası Bağımsızlığı Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 2 

İspanya 1 

İtalya 1 

Portekiz 2 

Türkiye 2 

Yunanistan 1 

 

Merkez Bankası Bağımsızlığı ülkemizi diğer ülkelerden pozitif anlamda 

ayrışması noktasında anlamlı görülmemektedir.  

 

4.6.2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Etkinliği Uygulaması 

 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum (DDK) Etkinliği göstergesi olarak analize 

tabi tutulan değişkenlerin ÇBÖ prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi 

aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 49. DDK ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00             

İrlanda 1,80 0,00           

İspanya 1,80 2,55 0,00         

İtalya 3,12 2,55 2,55 0,00       

Portekiz 1,80 2,55 0,00 2,55 0,00     

Türkiye 2,55 3,12 1,80 3,12 1,80 0,00   

Yunanistan 1,80 2,55 0,00 2,55 0,00 1,80 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında nispeten önemli uzaklıklar tespit edilmiştir.  

  

  

Tablo 50. DDK ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,20671 

 2 0,17894 0,02776 

3 0,17877 0,00017 

  

 2 x 2 boyutunda yapılan ÇBÖ analizine göre s-stress değeri üzerindeki 

gelişme 0,005’in altında kaldığı için iterasyon sonlandırılmıştır. S-stress değeri 

%20’nin altında yer aldığı için ÇBÖ analizi sonucunda konfigürasyon uzaklıkları ile 

orijinal uzaklıkların uyumlu çıkmış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca R
2
 değerinin 

0,91874 olması ÇBÖ’nin güçlü bir sonuç verdiğini göstermektedir.  

  

Tablo 51. DDK ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,2309 -1,4376 

İrlanda 1,6586 -0,8681 

İspanya -0,6253 0,0382 

İtalya 1,4584 1,5961 

Portekiz -0,6054 0,0727 

Türkiye -1,5107 0,5313 

Yunanistan -0,6065 0,0673 
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 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin kısmen farklı bir yerde konumlandığı söylenebilmektedir.  

                     

 

 
  

Şekil 80. DDK ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 DDK Etkinliği için bir de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizinin 

ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 52. DDK Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 1,000 

2:İrlanda 
1,000 ,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 

3:İspanya 
1,000 2,000 ,000 2,000 ,000 1,000 ,000 

4:İtalya 
3,000 2,000 2,000 ,000 2,000 3,000 2,000 

5:Portekiz 
1,000 2,000 ,000 2,000 ,000 1,000 ,000 

6:Türkiye 
2,000 3,000 1,000 3,000 1,000 ,000 1,000 

7:Yunanistan 
1,000 2,000 ,000 2,000 ,000 1,000 ,000 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunduğu düşünülmektedir.  

 

Tablo 53. DDK Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 5 7 ,000 0 0 2 

2 3 5 ,000 0 1 4 

3 1 2 ,500 0 0 5 

4 3 6 1,250 2 0 6 

5 1 4 2,750 3 0 6 

6 1 3 4,571 5 4 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz dördüncü 

aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir.  

 

 
 

Şekil 81. DDK Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 
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Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 3 veya 4 adet küme 

oluşabileceğini bize göstermektedir. Sınıflama tablosunda 3.aşamadan 4.aşamaya ve 

4.aşamadan 5.aşamaya geçerken katsayıların çok yüksek şekilde artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu anlamda 3 veya 4 küme oluşabileceği, fakat ülkemizin bu 

kümelerin birinde bağımsız şekilde duramayacağı görülmektedir. Ülkemizin diğer 

ülkelerden ayrı bir kümede durup duramayacağı bir de hiyerarşik olmayan kümeleme 

analizinde görülmeye çalışılmıştır.  

 

Tablo 54. DDK Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 2 

İrlanda 2 

İspanya 1 

İtalya 2 

Portekiz 1 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 

 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Etkinliği ülkemizi diğer ülkelerden pozitif 

anlamda ayrıştırması noktasında anlamlı görülmemektedir.  

 

4.6.3. Risk Yönetimi Uygulaması 

 

Risk Yönetimi denildiğinde aklımıza en temelde çeşitli risk tiplerinin 

yönetimi gelmektedir. Bu kapsamda bankacılık sektörünü etkileyen en belirgin risk 

tipleri: 

 Kredi riski 

 Likidite riski ve 

 Operasyonel risk 

 

Olduğu için bu riskler ayrı ayrı incelenecektir.  
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4.6.3.1. Kredi Riski Yönetimi Uygulaması 

 

Kredi riski yönetimi göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin ÇBÖ 

prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 55. Kredi Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00             

İrlanda 2,27 0,00           

İspanya 0,76 1,57 0,00         

İtalya 1,78 3,19 2,11 0,00       

Portekiz 0,56 2,32 0,79 1,76 0,00     

Türkiye 2,09 4,18 2,72 1,54 2,03 0,00   

Yunanistan 1,92 3,64 2,38 0,61 1,85 0,98 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkelerin nispeten uzak şekilde konumlandıkları söylenebilir.  

  

  

Tablo 56. Kredi Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,01358 

 2 0,0117 0,00188 

3 0,01165 0,00005 

  

 S-stress değeri üzerindeki gelişme 0,001’in altında kaldığı için iterasyon 

sonlandırılmıştır. S-stress değeri bu veri seti için de uygun bir değer almıştır. Ayrıca 

R
2
 değerinin 0,99001 olması da ÇBÖ’nin güçlü bir sonuç verdiğini göstermektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



277 

 

Tablo 57. Kredi Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,3236 -0,5454 

İrlanda 2,3368 0,4919 

İspanya 0,9681 -0,2606 

İtalya -0,8341 0,8257 

Portekiz 0,2613 -0,5528 

Türkiye -1,7486 -0,4105 

Yunanistan -1,3071 0,4518 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin diğer ülkelere göre farklı bir yerde konumlandığı 

söylenebilmektedir.  

                     

 

 
  

Şekil 82. Kredi Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Kredi riski yönetimi için ayrıca kümeleme analizi de yapılmıştır. Kümeleme 

analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 



278 

 

Tablo 58. Kredi Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 6,572 ,732 4,060 ,403 5,560 4,709 

2:İrlanda 
6,572 ,000 3,138 13,018 6,911 22,362 16,991 

3:İspanya 
,732 3,138 ,000 5,690 ,794 9,427 7,269 

4:İtalya 
4,060 13,018 5,690 ,000 3,971 3,049 ,480 

5:Portekiz 
,403 6,911 ,794 3,971 ,000 5,250 4,394 

6:Türkiye 
5,560 22,362 9,427 3,049 5,250 ,000 1,219 

7:Yunanistan 
4,709 16,991 7,269 ,480 4,394 1,219 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunduğu düşünülmektedir.  

 

Tablo 59. Kredi Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 1 5 ,202 0 0 3 

2 4 7 ,442 0 0 4 

3 1 3 ,883 1 0 5 

4 4 6 2,225 2 0 6 

5 1 2 6,220 3 0 6 

6 1 4 18,000 5 4 0 

 

Sınıflama tablosundan anlaşılabileceği gibi 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

dördüncü aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir.  
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Şekil 83. Kredi Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 2 veya 3 adet küme 

oluşabileceğini bize göstermektedir. Sınıflama tablosunda 4.aşamadan 5.aşamaya ve 

5.aşamadan 6.aşamaya geçerken katsayıların çok yüksek şekilde artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu anlamda 2 veya 3 küme oluşabileceği, fakat ülkemizin bu 

kümelerin birinde bağımsız şekilde duramayacağı görülmektedir. Ülkemizin diğer 

ülkelerden ayrı bir kümede durup duramayacağı bir de hiyerarşik olmayan kümeleme 

analizinde görülmeye çalışılmıştır.  
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Tablo 60. Kredi Riski Yönetimi Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 2 

İspanya 2 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 

 

Kredi riski yönetimi ülkemizi diğer ülkelerden pozitif anlamda yeterince 

ayrıştırmamaktadır denilebilir. 

 

4.6.3.2. Likidite Riski Yönetimi Uygulaması 

 

Likidite riski yönetimi göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin 

ÇBÖ prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 61. Likidite Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 2,51 0,00 

     İspanya 1,52 1,76 0,00 

    İtalya 2,73 1,14 2,59 0,00 

   Portekiz 1,80 0,75 1,09 1,51 0,00 

  Türkiye 2,39 3,16 3,48 2,40 2,91 0,00 

 Yunanistan 0,55 2,39 1,82 2,39 1,77 1,86 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkelerin nispeten uzak şekilde konumlandıkları söylenebilir.  

  

  

Tablo 62. Likidite Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,0000 
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 S-stress değeri üzerindeki gelişme 0,001’in altında kaldığı için iterasyon 

sonlandırılmıştır. S-stress değeri 0 değeri ile mükemmel bir sonuç almıştır. Bu 

sebeple orijinal uzaklıklar ile konfigürasyon uzaklıkları birbirlerine oldukça yakın 

sonuç vermişlerdir.  

  

Tablo 63. Likidite Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,4706 1,1817 

İrlanda -1,1381 -0,7482 

İspanya -1,0411 1,008 

İtalya -0,2364 -1,4521 

Portekiz -0,8288 -0,0642 

Türkiye 2,0189 -0,6418 

Yunanistan 0,755 0,7167 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıdaki harita çizilmektedir. Burada da 

Türkiye’nin diğer ülkelere göre farklı bir yerde konumlandığı söylenebilmektedir.  

                     

 

 
  

Şekil 84. Likidite Riski Yönetimi ÇBÖ Analizi Haritası 

  



282 

 

 Likidite riski yönetimi için ayrıca kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme 

analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 64. Likidite Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 5,410 1,985 6,374 2,778 4,905 ,255 

2:İrlanda 
5,410 ,000 2,651 1,122 ,483 8,553 4,911 

3:İspanya 
1,985 2,651 ,000 5,742 1,024 10,359 2,838 

4:İtalya 
6,374 1,122 5,742 ,000 1,952 4,923 4,874 

5:Portekiz 
2,778 ,483 1,024 1,952 ,000 7,237 2,673 

6:Türkiye 
4,905 8,553 10,359 4,923 7,237 ,000 2,951 

7:Yunanistan 
,255 4,911 2,838 4,874 2,673 2,951 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunduğu rahatlıkla görülebilmektedir.  

 

Tablo 65. Likidite Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 1 7 ,127 0 0 4 

2 2 5 ,369 0 0 3 

3 2 4 1,313 2 0 6 

4 1 3 2,878 1 0 5 

5 1 6 7,009 4 0 6 

6 1 2 12,000 5 3 0 

 

Sınıflama tablosundan anlaşılabileceği gibi 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

beşinci aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir. Bu aşamaya kadar ülkeler 

grupların içine dahil oldukları halde Türkiye ilk defa burada bir gruba dahil 

olmaktadır. Bu durum ve sınıflama tablosunda görülen 4. Aşamadan sonra ortaya 

çıkan yüksek katsayı artışı 3 kümenin bu grubu açıklamakta mantıklı olduğunu 

göstermektedir. 
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Şekil 85. Likidite Riski Yönetimi Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 2 veya 3 adet küme 

oluşabileceğini bize göstermektedir. Sınıflama tablosunda 4.aşamadan 5.aşamaya ve 

5.aşamadan 6.aşamaya geçerken katsayıların çok yüksek şekilde artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu anlamda 2 veya 3 küme oluşabileceği, eğer 3 küme oluşursa 

ülkemizin bu kümelerin birinde bağımsız şekilde durabileceği görülmektedir. 

Ülkemizin diğer ülkelerden ayrı bir kümede durup duramayacağı bir de hiyerarşik 

olmayan kümeleme analizinde görülmeye çalışılmıştır.  
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Tablo 66. Likidite Riski Yönetimi Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 2 

İspanya 1 

İtalya 2 

Portekiz 2 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 

 

Likidite riski yönetimi açısından ülkemiz 3 grup oluştuğunda diğer ülkelerden 

ayrı bağımsız bir grupta durabilmektedir. Fakat 2 gruplu bir ortamda ülkemizin 

pozitif anlamda tamamen ayrıştığı söylenememektedir.   

 

4.6.3.3. Operasyonel Risk Yönetimi Uygulaması 

 

Operasyonel risk yönetimi göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin 

ÇBÖ prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 67. Operasyonel Risk Yönetimi ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 1,25 0,00 

     İspanya 1,62 0,54 0,00 

    İtalya 1,10 2,09 2,25 0,00 

   Portekiz 1,28 1,42 1,31 1,25 0,00 

  Türkiye 4,08 3,55 3,04 3,86 2,86 0,00 

 Yunanistan 0,98 1,17 1,17 1,12 0,39 3,11 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkelerin anlamlı şekilde uzak konumlandıkları söylenebilir.  

  

  

Tablo 68. Operasyonel Risk Yönetimi ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 ,00718 - 

2 ,00663 ,00055 
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 S-stress değeri üzerindeki gelişme 0,001’in altında kaldığı için iterasyon 

sonlandırılmıştır. S-stress değeri %0’a yakın çıkarak çok iyi sonuç almıştır. Bu 

sebeple veriler arasındaki uzaklıklar ile tahmini uzaklıkların birbirlerine çok yakın 

sonuç verdikleri söylenebilir.  

  

Tablo 69. Operasyonel Risk Yönetimi ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 1,2275 -0,0493 

İrlanda 0,4935 0,9618 

İspanya -0,0472 0,9475 

İtalya 0,918 -1,0919 

Portekiz -0,0044 -0,3503 

Türkiye -2,8475 -0,2374 

Yunanistan 0,2602 -0,1804 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin diğer ülkelere göre oldukça farklı bir yerde konumlandığı 

söylenebilmektedir.  
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Şekil 86. Operasyonel Risk Yönetimi ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Operasyonel risk yönetimi için ayrıca kümeleme analizi yapılmıştır. 

Kümeleme analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 70. Operasyonel Risk Yönetimi Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 

7:Yunanista

n 

1:Belçika 
,000 2,001 3,352 1,551 2,088 21,309 1,222 

2:İrlanda 
2,001 ,000 ,375 5,592 2,576 16,143 1,747 

3:İspanya 
3,352 ,375 ,000 6,486 2,206 11,847 1,757 

4:İtalya 
1,551 5,592 6,486 ,000 2,005 19,077 1,619 

5:Portekiz 
2,088 2,576 2,206 2,005 ,000 10,475 ,198 

6:Türkiye 
21,309 16,143 11,847 19,077 10,475 ,000 12,376 

7:Yunanistan 
1,222 1,747 1,757 1,619 ,198 12,376 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunduğu rahatlıkla görülebilmektedir.  
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Tablo 71. Operasyonel Risk Yönetimi Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 5 7 ,099 0 0 4 

2 2 3 ,287 0 0 5 

3 1 4 1,062 0 0 4 

4 1 5 2,358 3 1 5 

5 1 2 5,795 4 2 6 

6 1 6 18,000 5 0 0 

 

Sınıflama tablosundan anlaşılabileceği gibi 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz son 

aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir. Bu aşamaya kadar ülkeler grupların 

içine dahil oldukları halde Türkiye ilk defa burada bir gruba dahil olmaktadır. Bu 

durum ve sınıflama tablosunda görülen 5. Aşamadan sonra ortaya çıkan yüksek 

katsayı artışı 2 kümenin bu grubu açıklamakta mantıklı olduğunu göstermektedir. 

 

 
Şekil 87. Operasyonel Risk Yönetimi Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 
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Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 2 adet küme oluşabileceğini 

bize göstermektedir. Ülkemizin diğer ülkelerden ayrı bir kümede durmasına kesin 

gözle bakılmaktadır. Bu hiyerarşik olmayan kümeleme analizi ile teyit edilemese de 

ülkemizin operasyonel risk göstergeleri açısından ayrı bir sınıfta yer aldığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 72. Operasyonel Risk Yönetimi Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 2 

İspanya 2 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 2 

Yunanistan 1 

 

4.6.4. Basel II Uygulaması 

 

Basel II’ye uyum göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin ÇBÖ 

prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 73. Basel II ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 0,30 0,00 

     İspanya 0,66 0,61 0,00 

    İtalya 0,89 1,01 0,55 0,00 

   Portekiz 2,03 1,73 1,93 2,49 0,00 

  Türkiye 3,56 3,48 3,09 3,12 3,67 0,00 

 Yunanistan 1,57 1,27 1,38 1,93 0,57 3,34 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında oldukça önemli uzaklıklar tespit edilmiştir.  
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Tablo 74. Basel II ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,01655 

 2 0,01527 0,00128 

3 0,01525 0,00001 

  

 S-stress değeri üzerindeki gelişme 0,001’in altında kaldığı için iterasyon 

sonlandırılmıştır. S-stress değeri çok düşük bir sonuç aldığı için orijinal uzaklıklar ile 

konfigürasyon uzaklıklarının birbirleri ile oldukça yakın sonuçlar verdiği 

söylenebilir.  

  

Tablo 75. Basel II ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,6864 -0,639 

İrlanda 0,6635 -0,3296 

İspanya 0,2217 -0,4837 

İtalya 0,0739 -1,0283 

Portekiz 0,6741 1,394 

Türkiye -2,7883 0,1947 

Yunanistan 0,4687 0,8919 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin ciddi şekilde farklı bir yerde konumlandığı 

söylenebilmektedir.  
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Şekil 88. Basel II ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Basel II için de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizinin ilk çıktısı 

olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 76. Basel II Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika ,000 ,116 ,561 1,002 5,275 16,176 3,155 

2:İrlanda ,116 ,000 ,473 1,293 3,835 15,467 2,066 

3:İspanya ,561 ,473 ,000 ,390 4,765 12,200 2,441 

4:İtalya 1,002 1,293 ,390 ,000 7,880 12,435 4,769 

5:Portekiz 5,275 3,835 4,765 7,880 ,000 17,120 ,407 

6:Türkiye 16,176 15,467 12,200 12,435 17,120 ,000 14,175 

7:Yunanistan 3,155 2,066 2,441 4,769 ,407 14,175 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 77. Basel II Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 1 2 ,058 0 0 4 

2 3 4 ,253 0 0 4 

3 5 7 ,457 0 0 5 

4 1 3 1,162 1 2 5 

5 1 5 6,404 4 3 6 

6 1 6 18,000 5 0 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz son 

aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir.  

 

 
 

Şekil 89. Basel II Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu temelde 2 veya 3 adet küme 

oluşabileceğini bize göstermektedir. Sınıflama tablosunda 4.aşamadan 5.aşamaya ve 
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5.aşamadan 6.aşamaya geçerken katsayıların çok yüksek şekilde artış kaydettiği 

görülmektedir. Bu anlamda 2 veya 3 küme oluşabileceği, ülkemizin de 2 küme 

oluşması durumunda kümelerin birinde bağımsız şekilde durabileceği görülmektedir. 

Yapılan hiyerarşik olmayan kümeleme analizinde ise ülkemizin 2 kümeli bir ortamda 

bağımsız durup duramayacağı görülmeye çalışılmıştır.  

 

Tablo 78. Basel II Bağımsızlığı Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 1 

İspanya 1 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 2 

Yunanistan 1 

 

Basel II uyumu açısından ülkemizin diğer ülkelerden pozitif anlamda ciddi 

şekilde ayrıştığı söylenebilmektedir.  

 

4.6.5. Offshore İşlem Yoğunluğu Uygulaması 

 

Offshore işlemlerin göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin ÇBÖ 

prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 79. Offshore İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0 

      İrlanda 2,58 0 

     İspanya 1,907 3,939 0 

    İtalya 1,235 3,497 0,701 0 

   Portekiz 1,425 3,461 0,507 0,354 0 

  Türkiye 2,219 3,976 0,485 1,109 0,808 0 

 Yunanistan 1,992 3,951 0,132 0,808 0,571 0,354 0 
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Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında çok önemli uzaklıklar tespit edilememiştir.  

  

  

Tablo 80. Offshore İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,0000 

  

 S-stress değeri 0 değerini aldığı için veriler arasındaki uzaklıkların orijinalleri 

ile tahminlerin birbirleri ile aynı veya çok az farklı olduğu söylenebilir. Ayrıca R
2
 

değerinin 1,0000 olması da ÇBÖ’nin oldukça güçlü bir sonuç verdiğini 

göstermektedir.  

  

Tablo 81. Offshore İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,7383 -0,8387 

İrlanda 2,9893 0,4226 

İspanya -0,9342 0,0773 

İtalya -0,4123 -0,3905 

Portekiz -0,4405 -0,0381 

Türkiye -0,9845 0,5599 

Yunanistan -0,9563 0,2075 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin farklı bir yerde konumlandığı söylenememektedir. Burada 

İrlanda ve Belçika’nın farklı yerlerde konumlandığı görülmektedir. 
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Şekil 90. Offshore İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Offshore için de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizinin ilk 

çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 82. Offshore İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 5,707 3,117 1,307 1,741 4,221 3,399 

2:İrlanda 
5,707 ,000 13,297 10,485 10,265 13,551 13,383 

3:İspanya 
3,117 13,297 ,000 ,421 ,220 ,202 ,015 

4:İtalya 
1,307 10,485 ,421 ,000 ,107 1,055 ,560 

5:Portekiz 
1,741 10,265 ,220 ,107 ,000 ,560 ,280 

6:Türkiye 
4,221 13,551 ,202 1,055 ,560 ,000 ,107 

7:Yunanistan 
3,399 13,383 ,015 ,560 ,280 ,107 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 83. Offshore İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 3 7 ,007 0 0 3 

2 4 5 ,061 0 0 4 

3 3 6 ,162 1 0 4 

4 3 4 ,705 3 2 5 

5 1 3 2,885 0 4 6 

6 1 2 12,000 5 0 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

sınıflamanın başlarında daha 3.aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir.  

 

 
 

Şekil 91. Offshore İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu ülkemizin hiçbir şekilde ayrı bir 

grupta yer alamayacağını göstermektedir.  
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Tablo 84. Offshore İşlem Yoğunluğu Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 2 

İrlanda 2 

İspanya 1 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 

 

Offshore işlem yoğunluğu açısından ülkemizin diğer ülkelerden pozitif 

anlamda ayrıştığı söylenememektedir.  

 

4.6.6. Türev İşlem Yoğunluğu Uygulaması 

 

Türev işlemlerin göstergesi olarak analize tabi tutulan tek değişkenin ÇBÖ 

prosedürüne konularak oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 85. Türev İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 3,34 0,00 

     İspanya 0,71 4,05 0,00 

    İtalya 0,60 3,94 0,11 0,00 

   Portekiz 0,63 3,96 0,09 0,03 0,00 

  Türkiye 1,00 4,33 0,28 0,39 0,37 0,00 

 Yunanistan 0,80 4,14 0,09 0,20 0,17 0,20 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında kısmen anlamlı uzaklıklar tespit edilebilmiştir.  

  

  

Tablo 86. Türev İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,0000 
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 S-stress değeri 0 değerini aldığı için ÇBÖ analizi sonrası bulunan 

konfigürasyon uzaklıklarının orijinal uzaklıklar ile aynı veya çok az farklı olduğu 

söylenebilir.  

  

Tablo 87. Türev İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

 

1 2 

Belçika 0,058 0 

İrlanda 3,3931 0 

İspanya -0,6558 0 

İtalya -0,545 0 

Portekiz -0,5696 0 

Türkiye -0,9388 0 

Yunanistan -0,7419 0 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin farklı bir yerde konumlandığı söylenememektedir. Burada 

İrlanda’nın oldukça farklı bir yerde konumlandığı görülmektedir. 

  

 

 

Şekil 92. Türev İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Haritası 
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 Türev işlem yoğunluğu için de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme 

analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 88. Türev İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 734,410 33,640 24,010 26,010 65,610 42,250 

2:İrlanda 
734,410 ,000 1082,410 1024,000 1036,840 1239,040 1128,960 

3:İspanya 
33,640 1082,410 ,000 ,810 ,490 5,290 ,490 

4:İtalya 
24,010 1024,000 ,810 ,000 ,040 10,240 2,560 

5:Portekiz 
26,010 1036,840 ,490 ,040 ,000 9,000 1,960 

6:Türkiye 
65,610 1239,040 5,290 10,240 9,000 ,000 2,560 

7:Yunanistan 
42,250 1128,960 ,490 2,560 1,960 2,560 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo 89. Türev İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

  

1 4 5 ,020 0 0 3 

2 3 7 ,265 0 0 3 

3 3 4 1,588 2 1 4 

4 3 6 6,688 3 0 5 

5 1 3 37,493 0 4 6 

6 1 2 924,374 5 0 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

sınıflamanın başlarında daha 4.aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir. 

Burada 2 kodu ile tanımlanan İrlanda’nın ne kadar farklı bir konumda bulunduğu 

katsayı artışından anlaşılabilmektedir. 
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Şekil 93. Türev İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu ülkemizin hiçbir şekilde ayrı bir 

grupta yer alamayacağını göstermektedir. Burada İrlanda’nın ayrı bir grupta yer 

alması en doğru açıklama olacaktır. Hiyerarşik olmayan kümeleme analizi de 2 

gruplu bir ortamda İrlanda’yı ayrı bir gruba koymaktadır. 

 

Tablo 90. Türev İşlem Yoğunluğu Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 2 

İspanya 1 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 
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Türev işlem yoğunluğu açısından ülkemizin diğer ülkelerden pozitif anlamda 

ayrıştığı söylenememektedir.  

 

4.6.7. Teknoloji Yönetimi Uygulaması 

 

Teknoloji yönetimi göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin 

kümeleme ve ÇBÖ’nin en önemli varsayımı olan veri seti uygunluğu kriterine uygun 

olmaması (değişken sayısının çok fazla olması) sebebiyle önce açıklayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 91. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Korelasyon Matrisi 

 

TKN_Maliy

et_gelir_or

ani 

TKN_Sube_b

asi_nufus 

TKN_Cali

san_basi_

nufus 

TKN_ATM_

basi_nufus 

TKN_Fert_

basi_POS 

TKN_Fert

_basi_de

bit_kart 

 TKN_Maliyet_gelir_orani 1,000 -,237 -,113 -,303 -,630 ,425 

TKN_Sube_basi_nufus -,237 1,000 ,847 ,960 -,110 -,174 

TKN_Calisan_basi_nufus -,113 ,847 1,000 ,895 ,063 -,017 

TKN_ATM_Basi_nufus -,303 ,960 ,895 1,000 -,015 -,333 

TKN_Fert_basina_POS -,630 -,110 ,063 -,015 1,000 -,276 

TKN_Fert_basina_dbitkart ,425 -,174 -,017 -,333 -,276 1,000 

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılabileceği gibi değişkenler arasında yüksek 

korelasyonlar mevcuttur. Bu faktör analizinin yapılabilirliğini arttırmaktadır. 

 

Tablo 92. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Bartlett Testi 

Bartlett Testi Yaklaşık Ki kare İstatistiği 36,158 

df 15 

Anlamlılık ,002 

 

Bartlett testinin sonucu %5’ten küçük anlamlılık değeri verdiği için veri seti 

faktör analizine uygun kabul edilebilir. 
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Tablo 93. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Ortak Varyans Tablosu 

TKN_Maliyet_gelir_orani ,792 

TKN_Sube_basi_nufus ,949 

TKN_Calisan_basi_nufus ,864 

TKN_ATM_Basi_nufus ,993 

TKN_Fert_basina_POS ,711 

TKN_Fert_basina_debitkart ,458 

 

Ortak varyans tablosu bize tüm değişkenlerin faktör analizi içinde 

kullanılabilecek kadar değişkenliği açıkladığını göstermektedir. Burada sadece 

TKN_Fert_basi_debit_kart değişkeni nispeten düşük sonuç almıştır. 

 

Tablo 94. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Açıklanan Varyans Tablosu 

Faktörler Faktör Çıkardıktan Sonra Açıklanan Varyans Rotasyondan Sonra Açıklanan Varyans 

Toplam Varyansın %’si  Kümülatif % Toplam Varyansın %’si  Kümülatif % 

dimension0 

1 2,974 49,571 49,571 2,837 47,290 47,290 

2 1,793 29,875 79,447 1,929 32,157 79,447 

 

Açıklanan varyans tablosu faktör analizi sonrası oluşan faktörlerin toplam 

değişkenliğin ne kadarını açıkladığını gösterir. Bu şekilde yapılan faktör analizi 

toplam değişkenliğin %80’ine yakınını göstermektedir.  

 

Tablo 95. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Oluşan Faktörler  

 

 
Faktörler 

1 2 

TKN_ATM_basi_nufus ,980 -,179 

TKN_Sube_basi_nufus ,973 -,052 

TKN_Calisan_basi_nufus ,929 -,017 

TKN_Maliyet_gelir_orani -,157 ,876 

TKN_Fert_basi_POS -,128 -,833 

TKN_Fert_basi_debitkart -,160 ,658 

 

Faktörlerin altına giren değişkenler de yukarıdaki gibi gösterilmektedir. 

Bankanın temel çalışma dinamikleri olan ATM, şube ve çalışan başı nüfus bir 
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faktörde, müşteriler ile ilgili olan maliyet gelir oranı, POS ve debit kart değişkenleri 

öbür faktörde toplanmışlardır. Bu faktörleri temelde banka lokasyonundaki teknoloji 

yönetimi ve banka lokasyonu dışındaki teknoloji yönetimi diye adlandırabiliriz. 

 

Tablo 96. Teknoloji Yönetimi Faktör Analizi Oluşan Faktör Katsayıları 

 

 
Faktörler 

1 2 

TKN_Maliyet_gelir_orani ,005 ,455 

TKN_Sube_basi_nufus ,348 ,041 

TKN_Calisan_basi_nufus ,335 ,057 

TKN_ATM_Basi_nufus ,342 -,026 

TKN_Fert_basina_POS -,105 -,453 

TKN_Fert_basina_debitkart -,011 ,339 

 

Faktör analizi sonrası oluşan 2 faktör ÇBÖ prosedürüne konulmuş olup 

bunların oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibi meydana gelmiştir.  

 

Tablo 97. Teknoloji Yönetimi ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 2,99 0,00 

     İspanya 3,27 0,62 0,00 

    İtalya 2,38 0,61 0,99 0,00 

   Portekiz 1,75 1,28 1,52 0,69 0,00 

  Türkiye 3,54 2,75 3,36 2,72 3,00 0,00 

 Yunanistan 1,58 1,51 1,94 0,96 0,68 2,42 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında anlamlı uzaklıklar tespit edilebilmiştir.  

  

  

Tablo 98. Teknoloji Yönetimi ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,0000 
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 S-stress değeri 0 değerini aldığı için konfigürasyon uzaklıkları ile orijinal 

uzaklıkların birbirleri ile aynı veya çok az farklı olduğu söylenebilir. Ayrıca R
2
 

değerinin 1 olması da ÇBÖ’nin oldukça güçlü bir sonuç verdiğini göstermektedir.  

  

Tablo 99. Teknoloji Yönetimi ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 1,967 0,5689 

İrlanda -0,9928 0,184 

İspanya -1,2983 0,7212 

İtalya -0,3991 0,3085 

Portekiz 0,2194 0,6082 

Türkiye 0,0017 -2,3785 

Yunanistan 0,5021 -0,0123 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin çok farklı bir yerde konumlandığı söylenebilecektir.  

                     

 

 

Şekil 94. Teknoloji Yönetimi ÇBÖ Analizi Haritası 
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 Türev işlem yoğunluğu için de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme 

analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 100. Teknoloji Yönetimi Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke  Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı  

1:Belçika  2:İrlanda  3:İspanya  4:İtalya   5:Portekiz 6:Türkiye  7:Yunanistan 

1:Belçika  
,000 7,636 9,159 4,857 2,619 10,757 2,129 

2:İrlanda  
7,636 ,000 ,327 ,315 1,414 6,476 1,948 

3:İspanya  
9,159 ,327 ,000 ,839 1,985 9,684 3,240 

4:İtalya   
4,857 ,315 ,839 ,000 ,405 6,326 ,784 

5:Portekiz 
2,619 1,414 1,985 ,405 ,000 7,686 ,398 

6:Türkiye  
10,757 6,476 9,684 6,326 7,686 ,000 5,014 

7:Yunanistan 
2,129 1,948 3,240 ,784 ,398 5,014 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunabileceği ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo 101. Teknoloji Yönetimi Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

  

1 2 4 ,158 0 0 3 

2 5 7 ,357 0 0 4 

3 2 3 ,693 1 0 5 

4 1 5 2,209 0 2 5 

5 1 2 6,343 4 3 6 

6 1 6 12,000 5 0 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

sınıflamanın en sonunda yani 6.aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir. 

Burada 3. Aşama ile 4. Aşama ve 4. Aşama ile 5.aşama arasında yüksek katsayı 

artışları görülmektedir. Bu sebeple 3 veya 4 küme oluşabilir denebilir.  
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Şekil 95. Teknoloji Yönetimi Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu ülkemizin ayrı bir grupta yer 

alabileceğini ama 2 gruplu bir ortamda bunun mümkün olamayabileceğini 

düşündürmektedir. Fakat hiyerarşik olmayan kümeleme analizi 2 gruplu bir ortamda 

ülkemizi ayrı bir gruba koymaktadır. 

 

Tablo 102. Teknoloji Yönetimi Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 1 

İrlanda 1 

İspanya 1 

İtalya 1 

Portekiz 1 

Türkiye 2 

Yunanistan 1 
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Teknoloji yönetimi açısından ülkemizin diğer ülkelerden pozitif anlamda 

ayrıştığı söylenebilmektedir. 

 
 

4.6.8. Finansal İşlem Yoğunluğu Uygulaması 

 

Finansal işlem yoğunluğu göstergesi olarak analize tabi tutulan değişkenlerin 

teknoloji yönetiminde olduğu gibi kümeleme ve ÇBÖ’nin en önemli varsayımı olan 

veri seti uygunluğu kriterine uygun olmaması sebebiyle önce açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 103. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Korelasyon Matrisi 

 

FI_mevduat_ba

nkalari_aktifleri_

GSYİH 

FI_banka_

mevduatlari

_GSYİH 

FI_finansa

l_islem_G

SYİH 

FI_banka_

konsantra

syonu 

FI_borsa_k

apitilizasyon

u_GSYİH 

 FI_mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH 1,000 ,803 ,918 ,246 ,500 

FI_banka_mevduatlari_GSYİH ,803 1,000 ,893 ,677 ,866 

FI_finansal_islem_GSYİH ,918 ,893 1,000 ,321 ,746 

FI_banka_konsantrasyonu ,246 ,677 ,321 1,000 ,546 

FI_borsa_kapitilizasyonu_GSYİH ,500 ,866 ,746 ,546 1,000 

 

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılabileceği gibi değişkenler arasında yüksek 

korelasyonlar mevcuttur. Bu faktör analizinin yapılabilirliğini arttırmaktadır. 

 

Tablo 104. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Bartlett Testi 

Bartlett Testi Yaklaşık Ki Kare 40,541 

df 10 

Anlamlılık ,000 

 

Bartlett testinin sonucu %5’ten küçük anlamlılık değeri verdiği için veri seti 

faktör analizine oldukça uygun kabul edilebilir. 
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Tablo 105. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Ortak Varyans Tablosu 

FI_mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH ,697 

FI_banka_mevduatlari_GSYİH ,990 

FI_finansal_islem_GSYİH ,868 

FI_banka_konsantrasyonu ,379 

FI_borsa_kapitilizasyonu_GSYİH ,744 

 

 

Ortak varyans tablosu bize tüm değişkenlerin faktör analizi içinde 

kullanılabilecek kadar değişkenliği açıkladığını göstermektedir. Burada sadece 

FI_banka_konsantrasyonu değişkeni nispeten düşük sonuç almıştır. 

 

Tablo 106. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Açık. Varyans Tablosu 

Faktörler Özdeğerler Faktör Çıkardıktan Sonra Açıklanan Varyans 

Toplam Varyansın %’si Kümülatif % Toplam Varyansın %’si Kümülatif % 

dimension0 

1 3,679 73,578 73,578 3,679 73,578 73,578 

2 ,920 18,397 91,975    

3 ,374 7,480 99,455    

4 ,027 ,539 99,995    

5 ,000 ,005 100,000    

 

 

Tek bir faktör oluşmaktadır ve faktör analizi toplam değişkenliğin %74’ünü 

göstermektedir. Aslında özdeğere bakıldığında 2. bir faktör oluşması da 

düşünülebilecektir. Fakat bu aşamada tek faktör ile ilerlenecektir. 

 

Tablo 107. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Oluşan Faktörler  

FI_banka_mevduatlari_GSYİH ,995 

FI_finansal_islem_GSYİH ,932 

FI_borsa_kapitilizasyonu_GSYİH ,862 

FI_mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH ,835 

FI_banka_konsantrasyonu ,616 

 

Faktörlerin altına giren değişkenler de yukarıdaki gibi gösterilmektedir. 

Görüldüğü gibi 5 değişken de tek bir faktör ekseninde toplanmıştır. 
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Tablo 108. Finansal İşlem Yoğunluğu Faktör Analizi Oluşan Faktör Katsayıları 

FI_mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH ,227 

FI_banka_mevduatlari_GSYİH ,271 

FI_finansal_islem_GSYİH ,253 

FI_banka_konsantrasyonu ,167 

FI_borsa_kapitilizasyonu_GSYİH ,234 

 

Finansal işlem bağımsız değerlerinin oluşturduğu faktörün katsayıları da 

yukarıda verilmiştir. Faktör analizi sonrası oluşan tek faktör ÇBÖ prosedürüne 

konulmuş olup bunun oluşturduğu uzaklıklar matrisi aşağıdaki gibi meydana 

gelmiştir.  

 

Tablo 109. Finansal İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Uzaklıklar Matrisi 

  Belçika İrlanda İspanya İtalya Portekiz Türkiye Yunanistan 

Belçika 0,00 

      İrlanda 0,03 0,00 

     İspanya 1,61 1,58 0,00 

    İtalya 1,89 1,92 3,50 0,00 

   Portekiz 0,00 0,04 1,61 1,89 0,00 

  Türkiye 3,10 3,13 4,71 1,21 3,10 0,00 

 Yunanistan 0,90 0,93 2,51 0,99 0,90 2,20 0,00 

 

Yukarıda yer alan uzaklıklar matrisinde görüldüğü gibi Türkiye ile diğer 

ülkeler arasında anlamlı uzaklıklar tespit edilebilmiştir.  

  

  

Tablo 110. Finansal İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi S-Stress Değeri 

İterasyon S-stress Gelişme 

1 0,0000 

  

 S-stress değeri 0 değerini aldığı için ÇBÖ analizi sonrası elde edilen 

konfigürasyon uzaklıkları ile orijinal uzaklıkların birbirleri ile aynı veya çok az farklı 

oldukları söylenebilir.  
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Tablo 111. Finansal İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi - Koordinatlar 

  1 2 

Belçika 0,6088 0 

İrlanda 0,6392 0 

İspanya 2,2149 0 

İtalya -1,2812 0 

Portekiz 0,6046 0 

Türkiye -2,4946 0 

Yunanistan -0,2916 0 
 

  

 Yukarıda yer alan koordinatlar ile aşağıda belirtilen harita çizilmektedir. 

Burada da Türkiye’nin çok farklı bir yerde konumlandığı söylenebilecektir.  

                    

 

 

Şekil 96. Finansal İşlem Yoğunluğu ÇBÖ Analizi Haritası 

  

 Finansal işlem yoğunluğu için de kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme 

analizinin ilk çıktısı olan benzemezlik matrisi aşağıda gösterilmektedir. 
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Tablo 112. Finansal İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Benzemezlik Matrisi 

Ülke Karesi Alınmış Öklid Uzaklığı 

1:Belçika 2:İrlanda 3:İspanya 4:İtalya 5:Portekiz 6:Türkiye 7:Yunanistan 

1:Belçika 
,000 ,000 1,106 1,531 ,000 4,128 ,347 

2:İrlanda 
,000 ,000 1,064 1,581 ,001 4,209 ,371 

3:İspanya 
1,106 1,064 ,000 5,238 1,111 9,505 2,693 

4:İtalya 
1,531 1,581 5,238 ,000 1,524 ,631 ,420 

5:Portekiz 
,000 ,001 1,111 1,524 ,000 4,116 ,344 

6:Türkiye 
4,128 4,209 9,505 ,631 4,116 ,000 2,080 

7:Yunanistan 
,347 ,371 2,693 ,420 ,344 2,080 ,000 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin farklı bir konumda 

bulunabileceği ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo 113. Finansal İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Sınıflama 

Aşama 
Birleştirilen Kümeler 

Katsayılar 

Kümenin ilk 
görüldüğü aşama 

Sonraki 
Aşama Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 

 

1 1 5 ,000 0 0 2 

2 1 2 ,000 1 0 4 

3 4 7 ,210 0 0 5 

4 1 3 1,030 2 0 6 

5 4 6 1,864 3 0 6 

6 1 4 6,000 4 5 0 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 6 kodu ile tanımlanan ülkemiz 

sınıflamanın en sonlarında 5.aşamada diğer ülkeler ile bir araya gelmektedir. Burada 

3. Aşama ile 4. Aşama ve 5. Aşama ile 6.aşama arasında yüksek katsayı artışları 

görülmektedir. Bu sebeple 2, 3 veya 4 küme oluşabilir denebilir.  
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Şekil 97. Finansal İşlem Yoğunluğu Kümeleme Analizi Ağaç Diyagramı 

 

Ağaç diyagramı ve sınıflandırma tablosu ülkemizin ayrı bir grupta yer 

almasının zor olduğunu, 2 gruplu bir ortamda bunun mümkün olamayabileceğini 

düşündürmektedir. Hiyerarşik olmayan kümeleme analizi ile de ülkemizin ayrı bir 

grupta olamayacağı ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 114. Finansal İşlem Yoğunluğu Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi 

Ülke Küme Üyeliği 

Belçika 2 

İrlanda 2 

İspanya 2 

İtalya 1 

Portekiz 2 

Türkiye 1 

Yunanistan 1 
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Finansal işlem yoğunluğu açısından ülkemizin diğer ülkelerden pozitif 

anlamda ayrıştığı söylenememektedir. 

 

4.6.9. T-Testi ve İşaret Testleri 

 

Bölümün başında açıklandığı gibi ülkemizin değerinin diğer ülkelerin 

oluşturduğu gruptan farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için normal dağılıma uyan 

sürekli veriler için tek-örneklem t-testi (veri sayısı 30’un altında olduğu için), diğer 

veriler için de işaret testi kullanılacaktır. Bu analizlerden hangisinin yapılacağına 

karar vermek için öncelikle değişkenlerin normal dağılıma uyup uymadıkları analiz 

edilecektir. Bu anlamda yapılan Kolmogorov Smirnov testinde bazı değişkenlerin 

normal dağılıma sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu analize sadece sürekli veriler 

dahil edilmiştir. Aşağıda görüldüğü gibi %5 değerinden küçük olan: 

 TKN_Calisan_basi_nufus, 

 TKN_Fert_basi_debit_kart, 

 RY_KRD_ gecikmis_alacaklar_toplam_alacaklar, 

 BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk,  

 OFF_Offshore_mevduatin_yerli_mevduata_orani ve  

 TUR_Turev_islemler_GSYİH 

  

 Verileri normal dağılıma uymamaktadır. Böylece 26 adet sürekli veriden 7 

adedinin normal dağılıma uymadığı ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 115. Sürekli Veriler Normallik Testi 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik df Anlam. İstatistik df Anlam. 

TKN_Maliyet_gelir_orani ,288 6 ,131 ,877 6 ,254 

TKN_Sube_basi_nufus ,188 6 ,200
*
 ,976 6 ,928 

TKN_Calisan_basi_nufus ,353 6 ,019 ,705 6 ,007 

TKN_ATM_basi_nufus ,283 6 ,146 ,844 6 ,142 

TKN_Fert_basi_POS ,254 6 ,200
*
 ,866 6 ,212 

TKN_Fert_basi_debitkart ,360 6 ,014 ,770 6 ,031 

RY_KRD_personel_basina_kredi ,223 6 ,200
*
 ,894 6 ,338 

RY_KRD_kredi_hacmi_GSYİH ,175 6 ,200
*
 ,930 6 ,583 

RY_KRD_gecikmis_alacaklar_toplam_alacaklar ,351 6 ,020 ,735 6 ,014 

RY_LIK_kredi_mevduat_rasyosu ,199 6 ,200
*
 ,890 6 ,316 

RY_LIK_likit_yukumlulukler_GSYİH ,216 6 ,200
*
 ,964 6 ,853 

RY_OPR_NIM ,203 6 ,200
*
 ,943 6 ,682 

RY_OPR_ROA ,254 6 ,200
*
 ,871 6 ,231 

RY_OPR_ROE ,165 6 ,200
*
 ,965 6 ,857 

BAS_Asgari_sermaye_gereksinimi_GSYİH ,263 6 ,200
*
 ,900 6 ,377 

BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk ,349 6 ,021 ,782 6 ,040 

MB_Merkez_bankasi_aktifleri_GSYİH ,308 6 ,077 ,753 6 ,021 

OFF_Offshore_mevduatin_yerli_mevduata_orani ,374 6 ,009 ,638 6 ,001 

OFF_Offshorelara_PY _GSYİH ,241 6 ,200
*
 ,890 6 ,316 

TUR_Turev_islemler_GSYİH ,358 6 ,016 ,631 6 ,001 

FI_Mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH ,251 6 ,200
*
 ,852 6 ,165 

FI_Banka_mevduatlari_GSYİH ,214 6 ,200
*
 ,957 6 ,800 

FI_Finansal_islem_GSYİH ,169 6 ,200
*
 ,916 6 ,479 

FI_Banka_konsantrasyonu ,198 6 ,200
*
 ,914 6 ,466 

FI_Borsa_kapitilizasyonu_GSYİH ,261 6 ,200
*
 ,885 6 ,295 

*. Gerçek anlamlılık seviyesinin en alt sınırı. 
**. BAS_Düzenleme_otoritesi_tarafindan_belirlenen_SYO sabit verilerden oluşuyor. 

  

  

 Konuya ikinci olarak sürekli verilerin normallik varsayımlarının 

sağlanmasına çalışılması açısından da bakılabilir. Bu durumda veri üzerinde 

değişimler yapmak gerekmektedir. Bunun en bilinen yöntemlerinden biri logaritmik 

dönüşümdür. 10 tabanında logaritma alınarak yapılan dönüşümlerden sonra sürekli 

verilerin önemli bir kısmı normal dağılıma uygun hale gelmiştir. Bu testlerin 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 116. Logaritmik Dönüşüm Yapılmış Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik df Anlam. İstatistik df Anlam. 

LOG_TKN_Calisan_basi_nufus ,386 6 ,006 ,656 6 ,002 

LOG_TKN_Fert_basi_debitkart ,333 6 ,036 ,802 6 ,062 

LOG_RY_KRD_ gecikmis_alacaklar_toplam_alacaklar ,277 6 ,165 ,828 6 ,103 

LOG_BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk ,348 6 ,022 ,776 6 ,035 

LOG_OFF_offshore_mevduatin_yerli_mevduata_orani ,206 6 ,200
*
 ,900 6 ,375 

LOG_TUR_turev_islemler_GSYİH ,310 6 ,074 ,832 6 ,111 

*. Gerçek anlamlılık seviyesinin en alt sınırı. 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anlamlılık değeri %5 değerinden küçük 

olan aşağıdaki veriler halen normal dağılım sergilememektedirler: 

 TKN_Calisan_basi_nufus, 

 TKN_Fert_basi_debit_kart, 

 BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk 

 BAS_Düzenleme_otoritesi_tarafindan_belirlenen_SYO 

 

Normal dağılıma uymayan yukarıda belirtilen sürekli verilerden sonra 

kategorik veriler de işaret testine tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi kategorik veriler 

aşağıdakilerdir: 

 DDK_Banka_denetiminin_kamuya_aciklanmasi 

 DDK_Dis_denetim_mecburiyeti 

 DDK_Mevduat_sigorta_kurumu_banka_yonetimini_degistirmesi 

 DDK_Tek_duzenleme_kurumu_varligi 

 MB_merkez_bankasi_baskaninin_atanmasi 

 MB_merkez_bankasi_baskaninin_gorev_suresi 
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Tablo 117. İşaret Testi Sonuçları 

Değişken 

Negatif Pozitif Eşit 

İşaret Testi
a
 

Anlamlılık
b
 

Kritik 

Değer
c
 

Sonuç 

TKN_Calisan_basi_nufus 0 6 0 0,031 6 Ho Red 

TKN_Fert_basi_debit_kart  2 4 0 0,688 6 Ho Kabul 

BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk  0 6 0 0,031 6 Ho Red 

BAS_Düzenleme_otoritesi_tarafindan_belirlenen_SYO  0 6 0 0,031 6 Ho Red 

DDK_Banka_denetiminin_kamuya_aciklanmasi 0 2 4 0,5 6 Ho Kabul 

DDK_Dis_denetim_mecburiyeti 0 1 5 -
 d
 6 Ho Kabul 

DDK_Mevduat_sigorta_kurumu_banka_ 

yonetimini_degistirmesi 
0 6 0 

0,031 
6 Ho Red 

DDK_Tek_duzenleme_kurumu_varligi 2 0 4 0,5 6 Ho Kabul 

MB_Merkez_bankasi_baskaninin_atanmasi  0 2 4 0,5 6 Ho Kabul 

MB_Merkez_bankasi_baskaninin_gorev_suresi  4 0 2 0,125 6 Ho Kabul 
a
 Türkiye’nin değeri referans alınmıştır. 

b
 Çift kuyruk testi p değerleri. İşaret testi tablosundan alınmıştır.

402 

c
 İşaret testi için %5 anlamlılık değerine göre kritik değerler gösterilmiştir. Ho: medyan = k, Ha: medyan ≠ k.

403
 

d
 Eşit olan değerler işaret testinden çıkarıldığı ve geriye kalan tek veriden de büyük çıktığından bir p-değeri hesaplanamamaktadır. 

 

                                                 
402

 National University of Singapore, “P-values for the sign test”, (Çevrimiçi)  http://courses.nus.edu.sg/course/stacar/internet/st2238/handouts/sign_table.pdf, 

31.01.2012 
403

 Gopal K. Kanji, 100 Statistical Tests, Londra, Sage, 2006, s.214. 

http://courses.nus.edu.sg/course/stacar/internet/st2238/handouts/sign_table.pdf
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Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçları incelediğimizde; 

TKN_Calisan_Basi_Nufus değişkenine göre Türkiye’nin verisi diğer altı ülkeden de 

büyük çıkmıştır. %5’in altında anlamlılık değeri de ayrışmanın anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Ülkemiz ile diğer ülkelerin verilerine bakıldığında ülkemizde 

bankacılık sektöründe çalışan personel başına nüfusun 2007 yılında 413 olduğu fakat 

diğer 6 ülkede bu rakamın 103 ile 174 arasında değer aldığı görülmektedir. Bu 

rakamlardan ve yapılan işaret testinden de anlaşılabileceği gibi ülkemiz pozitif yönde 

(olumlu şekilde) bir ayrışma sergilediği anlaşılmaktadır. Diğer değişkenlerde de bu 

şekilde analiz yapılmış olup bulunan ayrışmalar hep ülkemizin olumlu şekilde 

ayrışması var mı diye yorumlanmıştır. 

 

TKN_Fert_Basi_Debitkart değişkenine göre, Türkiye’nin verisi diğer altı 

ülkenin dördünden büyük, 2’sinden de küçük çıkmıştır. %5’in oldukça üzerinde 

anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olmadığını göstermektedir.  

 

BAS_Banka_Sermayesi_Aktif_Buyukluk değişkenine göre Türkiye’nin verisi 

diğer altı ülkenin verisinden de büyük çıkmıştır. %5’in oldukça altında olan 

anlamlılık değeri pozitif ayrışmanın anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 

BAS_Düzenleme_Otoritesi_Tarafindan_Belirlenen_SYO değişkenine göre 

Türkiye’nin verisi bir öncekinde olduğu gibi diğer altı ülkenin verisinden de büyük 

çıkmıştır. %5’in altında olan anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı 

olduğunu göstermektedir.  

 

DDK_Banka_Denetiminin_Kamuya_Aciklanmasi değişkenine göre 

Türkiye’nin verisi diğer altı ülkenin dördüne eşit, sadece ikisinden büyük çıkmıştır. 

%5’in üstünde olan anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olmadığını 

göstermektedir.  

 

DDK_Dis_Denetim_Mecburiyeti değişkenine göre Türkiye’nin verisi diğer 

altı ülkenin beşine eşit, sadece birinden büyük çıkmıştır. Kritik değere bakıldığında 

anlamlı bir pozitif ayrışma olmadığı görülmektedir.  
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DDK_Mevduat_Sigorta_Kurumu_Banka_Yonetimini_Degistirmesi 

değişkenine göre Türkiye’nin verisi diğer altı ülkenin hepsinden büyük çıkmıştır. 

%5’in altında olan anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olduğunu 

göstermektedir.   

 

DDK_Tek_Duzenleme_Kurumu_Varligi değişkenine göre Türkiye’nin verisi 

diğer altı ülkenin sadece ikisinden küçük çıkmıştır. %5’in üstünde olan anlamlılık 

değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olmadığını göstermektedir.  

 
MB_Merkez_Bankasi_Baskaninin_Atanmasi değişkenine göre Türkiye’nin 

verisi diğer altı ülkenin ikisinden büyük, dördüne eşit çıkmıştır. %5’in üstünde olan 

anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olmadığını göstermektedir.  

 

MB_Merkez_Bankasi_Baskaninin_Gorev_Suresi değişkenine göre 

Türkiye’nin verisi diğer altı ülkenin dördünden küçük, ikisine eşit çıkmıştır. %5’in 

üstünde olan anlamlılık değeri de pozitif ayrışmanın anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

 

Normal dağılım gösteren veriler için de t-testi yapılmıştır. Bunların sonuçları 

da aşağıdadır.  
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Tablo 118. Sürekli Veriler Tek Örneklem T-Testi Sonuçları 

  
t değeri 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

(2-kuyruk) 

Ortalama 

Farkı 

%95 Güven aralığı 

Alt Üst 

TKN_Maliyet_gelir_orani 1,295 5 0,252 0,13167 -0,1296 0,3929 

TKN_Sube_basi_nufus -15,907 5 0 -6303 -7321,57 -5284,43 

TKN_Calisan_basi_nufus -23,146 5 0 -256,333 -284,801 -227,865 

TKN_ATM_Basi_nufus -17,369 5 0 -2678 -3074,34 -2281,66 

TKN_Fert_basi_POS -0,542 5 0,611 -0,16667 -0,9567 0,6233 

TKN_Fert_basi_debitkart 0,62 5 0,562 1 -3,1449 5,1449 

RY_ KRD_personel_basina_kredi 4,542 5 0,006 5437,55 2360,157 8514,943 

RY_ KRD_kredi_hacmi_GSYİH 4,348 5 0,007 76,53333 31,2825 121,7841 

LOG_RY_KRD_gecikmis_alacaklar

_toplam_alacaklar 
-2,279 5 ,072 -,33229 -,7071 ,0425 

RY_LIK_kredi_mevduat_rasyosu 2,563 5 0,05 37,36667 -0,1097 74,8431 

RY_LIK_likit_yukumlulukler_ 

GSYİH 
7,096 5 0,001 0,58 0,3699 0,7901 

RY_ OPR_NIM -11,765 5 0 -0,0405 -0,0493 -0,0317 

RY_ OPR_ROA -19,03 5 0 -1,95 -2,2134 -1,6866 

RY_ OPR_ROE -4,341 5 0,007 -6,41667 -10,2164 -2,6169 

BAS_Asgari_sermaye_gereksinimi_

GSYİH 
1,309 5 0,247 0,01833 -0,0177 0,0543 

MB_merkez_bankasi_aktifleri_ 

GSYİH 
0,316 5 0,765 0,00333 -0,0238 0,0304 

LOG_OFF_offshore_mevduatin_yer

li_mevduata_orani 
-,251 5 ,812 -,05432 -,6115 ,5029 

OFF_Offshorelara_PY _GSYİH 2,947 5 0,032 23,66667 3,0201 44,3133 

LOG_TUR_Turev_islemler_ 

GSYİH 
4,830 5 ,005 ,85676 ,4008 1,3127 

FI_mevduat_bankalari_aktifleri_

GSYİH 
6,068 5 0,002 0,96333 0,5552 1,3714 

FI_banka_mevduatlari_GSYİH 6,722 5 0,001 0,54 0,3335 0,7465 

FI_finansal_islem_GSYİH 3,069 5 0,028 72,86667 11,839 133,8943 

FI_banka_konsantrasyonu 2,899 5 0,034 0,27167 0,0308 0,5126 

FI_borsa_kapitilizasyonu_GSYİH 3,98 5 0,011 0,375 0,1328 0,6172 

 

 

İşaret ve tek örneklem t-testi sonuçlarını birlikte yorumladığımızda aşağıdaki 

değişkenlerin ülkemizin PIIGSB ülkelerinden pozitif ayrışmasını açıkladığı ortaya 

çıkmaktadır: 

 TKN_Sube_basi_nufus 

 TKN_Calisan_basi_nufus 

 TKN_ATM_basi_nufus 
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 RY_KRD_personel_basina_kredi 

 RY_KRD_kredi_hacmi_GSYİH 

 RY_LIK_kredi_mevduat_rasyosu 

 RY_LIK_likit_yukumlulukler_GSYİH 

 RY_OPR_NIM 

 RY_OPR_ROA 

 RY_OPR_ROE 

 OFF_Offshorelara_PY _GSYIH  

 LOG_TUR_Turev_islemler_GSYİH  

 FI_Mevduat_bankalari_aktifleri_GSYİH 

 FI_Banka_mevduatlari_GSYİH 

 FI_Finansal_islem_GSYİH 

 FI_Banka_konsantrasyonu 

 FI_Borsa_kapitilizasyonu_GSYİH 

 BAS_Banka_sermayesi_aktif_buyukluk 

 BAS_Düzenleme_otoritesi_tarafindan_belirlenen_SYO 

 DDK_Mevduat_sigorta_kurumu_banka_yonetimini_degistirmesi 

 

4.7. Türkiye’nin Küresel Krizde Sorun Yaşayan Ülkelerden 

Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi 

  

Çalışmanın bu aşamasına kadar ülkemiz ile PIIGSB ülkeleri arasında on konu 

başlığı (risk yönetimi 3 konu başlığında incelenmiş olduğundan toplam on konu 

başlığı olmuştur) dahilinde bir ayrışma yaşanıp yaşanmadığı analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Bu on konu başlığı 32 değişken ile temsil edilmiş olup kümeleme ve 

ÇBÖ analizleri ile ayrışmanın var olup olmadığı anlaşılmaya gayret edilmiştir.  

 

Yukarıdaki analizlerimizi sayısal veriler ekseninde ifade edebilmek için ÇBÖ 

Analizlerinde ortaya çıkan koordinatlar kullanılmıştır. X ve y koordinatlarını ifade 

eden bu veriler standart hale getirilerek hesaplandıkları için birbirleri ile 
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kıyaslanabilecek durumdadır. Söz konusu skorların özetine aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 119. On Konu Başlığı ÇBÖ Koordinatları 

 

MB DDK RY_KRD RY_LIK 

Ülke x y x y x y x y 

Belçika 1,065 0,2132 0,2309 -1,4376 0,3236 -0,5454 0,4706 1,1817 

İrlanda -0,8851 1,0178 1,6586 -0,8681 2,3368 0,4919 -1,1381 -0,7482 

İspanya 1,0654 0,2128 -0,6253 0,0382 0,9681 -0,2606 -1,0411 1,008 

İtalya 0,2618 -1,7391 1,4584 1,5961 -0,8341 0,8257 -0,2364 -1,4521 

Portekiz -1,6903 -0,9327 -0,6054 0,0727 0,2613 -0,5528 -0,8288 -0,0642 

Türkiye -0,8843 1,017 -1,5107 0,5313 -1,7486 -0,4105 2,0189 -0,6418 

Yunanistan 1,0674 0,211 -0,6065 0,0673 -1,3071 0,4518 0,755 0,7167 

 

RY_OPR BAS OFF TUR 

Ülke x y x y x y x y 

Belçika 1,2275 -0,0493 0,6864 -0,639 0,7383 -0,8387 0,058 0 

İrlanda 0,4935 0,9618 0,6635 -0,3296 2,9893 0,4226 3,3931 0 

İspanya -0,0472 0,9475 0,2217 -0,4837 -0,9342 0,0773 -0,6558 0 

İtalya 0,918 -1,0919 0,0739 -1,0283 -0,4123 -0,3905 -0,545 0 

Portekiz -0,0044 -0,3503 0,6741 1,394 -0,4405 -0,0381 -0,5696 0 

Türkiye -2,8475 -0,2374 -2,7883 0,1947 -0,9845 0,5599 -0,9388 0 

Yunanistan 0,2602 -0,1804 0,4687 0,8919 -0,9563 0,2075 -0,7419 0 

 

TKN FI 

Ülke x y x y 

Belçika 1,967 0,5689 0,6088 0 

İrlanda -0,9928 0,184 0,6392 0 

İspanya -1,2983 0,7212 2,2149 0 

İtalya -0,3991 0,3085 -1,2812 0 

Portekiz 0,2194 0,6082 0,6046 0 

Türkiye 0,0017 -2,3785 -2,4946 0 

Yunanistan 0,5021 -0,0123 -0,2916 0 
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Bu skorlar kullanılarak hesaplanan PIIGSB ülke ortalamaları ile Türkiye’nin 

uzaklık farklılıkları ise √                  
404 formülü ile hesaplanmış ve 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 120. On Konu Başlığı Türkiye ile PIIGSB Uzaklıkları 

  MB DDK RY_KRD RY_LIK 

  x y x y x y x y 

PIIGSB 0,147367 -0,1695 0,251783 -0,08857 0,291433 0,068433 -0,33647 0,1069 

TÜRKİYE -0,8843 1,017 -1,5107 0,5313 -1,7486 -0,4105 2,0189 -0,641 

UZAKLIK 1,57 1,87 2,10 2,47 

 

 

RY_OPR BASEL II OFF TUR 

 

x y x y x y x y 

PIIGSB 0,4746 0,039567 0,4647 -0,032 0,16405 -0,09332 0,1564 0 

TÜRKİYE -2,8475 -0,2374 -2,7883 0,1947 -0,9845 0,5599 -0,9388 0 

UZAKLIK 3,33 3,26 1,32 1,10 

 

 

TKN FI 

 

x y x y 

PIIGSB -0,00028 0,396417 0,415783 0 

TÜRKİYE 0,0017 -2,3785 -2,4946 0 

UZAKLIK 2,77 2,91 

 

Görüldüğü gibi noktalar arası uzaklık değerleri ele alındığında Türkiye ile 

PIIGSB ülkelerinin on konu başlığı için 1 ile 4 arasında farklı değerler aldıkları 

gözlemlenmiştir. Hiyerarşik olmayan kümeleme analizlerindeki çıktılar kullanılarak 

Türkiye’nin içinde bulunduğu grupta kaç adet ülkenin bulunduğu da ele alındığında 

Türkiye gibi bir ülkenin PIIGSB ülkelerinden ayrışması noktasında pozitif ayrışmayı 

açıklayan konu başlıklarının temelde: 

 Zayıf 

 Orta Güçlü 

 Güçlü 

 

Şekillerde ayrışmayı açıkladıkları kanaatine varılmıştır.  

                                                 
404

 Öklit uzaklığı  
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Bunu görsel bir modelde sunduğumuzda ise aşağıdaki şekil karşımıza 

çıkmaktadır. Buradan anlaşılabileceği gibi Merkez Bankası Bağımsızlığı (MB), 

Türev İşlem Yoğunluğu (TUR), Düzenleme ve Denetleme Kurum Etkinliği (DDK), 

Offshore İşlem Yoğunluğu (OFF) gibi konu başlıkları Türkiye ile PIIGSB ülkeleri 

arasında zayıf bir ayrışmayı işaret etmektedir. Bu konu başlıkları bazında ülkemizin 

bir ayrışma gerçekleştirdiği söylenemeyecektir. Fakat bunun yanında Finansal İşlem 

Yoğunluğu (FI), Teknoloji Yönetimi (TKN) ve Risk Yönetimleri (RY) anlamında 

ülkemizin diğer ülkelerden nispeten ayrıştığı ve özellikle Teknoloji Yönetimi ile 

Operasyonel Risk Yönetimi (RY_OPR) anlamında daha da güçlü şekilde ayrıştığı 

anlaşılmaktadır. Bunun yanında Kredi Riski Yönetimi (RY_KRD) ve Likidite Riski 

Yönetimi (RY_LIK) alanlarında ayrışma orta güçlü seviyededir. Geriye kalan Basel 

II’ye Uyum (BAS) anlamında ise ülkemizin ciddi bir ayrışma sergilediği 

görülmektedir. Ülkemiz hem ayrı bir grupta bağımsız şekilde kümelenmiş hem de 

diğer ülkelerden ÇBÖ uzaklıkları anlamında oldukça uzak bir yerde konumlanmıştır.  

 

Bu sebeple Basel II sermaye yeterliliği kriterlerine uygun şekilde bankacılık 

yapan bankaların olduğu bir ortamda düzenleme otoritesi tarafından da yüksek 

sermaye yeterliliği rasyoları ortaya konulduğunda bir ülkenin sorun yaşayan 

ülkelerden farklılaşabileceği görülmektedir. Bu modelde bir ülkenin bankacılık 

teknolojisi tarafına ülkenin nüfusu ile orantılı olacak şekilde gerektiği kadar yatırım 

yapması ve bu yatırımlarda israfa kaçmaması durumunda da sorun yaşayan 

ülkelerden farklılaşabileceği anlaşılmaktadır. Aynı model üzerinden devam 

ettiğimizde operasyonel anlamda risklere önem veren, karlılık konusunda dikkatli 

davranan ve geniş marjlar ile çalışabilen bankacılık sektörlerine sahip bir ülkenin de 

sorunlu ülkelerden pozitif ayrışacağı düşünülmektedir.  
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Şekil 98. Küresel Krizde Bankacılık Sektörü Ayrışması Üzerine Model Önerisi
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SONUÇ 

 

2001 yılı sonrası Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen yeniden 

yapılanmanın hangi yönleriyle ülkemiz bankacılığını 2008 küresel krizi ile birlikte 

finansal sıkıntı yaşayan ülkelerden farklılaştırdığı konusunun araştırıldığı bu 

çalışmada; ülkemizin gerçekten fark ortaya koyup koymadığı, ortaya bir fark koydu 

ise bu farkın temelde hangi dinamiklerden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen araştırmaya geçmeden önce çalışmanın başında 

bankacılıkla ilgili genel bilgiler verilmiş; bankacılığın fon arz edenler ile fon talep 

edenler arasında önemli bir aracılık fonksiyonu gerçekleştirdiği, bankacılığın 

günümüzden 5.500 yıl öncesine dayandığı ve sürekli bir gelişim içinde olduğu, 

ülkemizin tarih boyunca bankacılığa gereken özeni göstermediği fakat 

Cumhuriyet’in ilanı ve küreselleşme ile birlikte ülkemizde de hızlı bir gelişim 

yaşandığı, bankacılık sektörünü etkileyen birçok önemli düzenleme olduğu, bu 

düzenlemelerin hem reel sektörü hem de toplumun genelini çok yakından 

ilgilendirdiği, 1980 sonrası oluşan finansal serbestleşme ortamı ile birlikte ülkemiz 

bankacılık sektörünün birçok önemli aşamadan ve finansal dalgalanmadan 

etkilendiği ve bunun mali verilerinden anlaşılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

İkinci bölümde ise kriz ve finansal kriz kavramları açıklanmaya çalışılmış; 

ekonomik bir krizin, ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan 

olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları veya bireyleri 

ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarması olarak tanımlandığı belirtilmiştir. 

Bunun yanında 1929 yılından beri ortaya çıkan finansal kriz ortamlarından hem 

dünya hem de ülkemiz ekseninde bahsedilmeye çalışılmıştır. Bu açıklamalar 

yapılırken krizlerin oluşum nedenleri, krizlerin öncü göstergeleri gibi kavramlara da 

yer verilmiştir. Bölümün sonlarına doğru çalışmanın asıl konusu olan 2008 krizi, 

sebepleri, krizin gelişimi ve kriz sonrası öngörüler irdelenmeye gayret edilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde dördüncü bölümde yapılacak olan çalışmaya hazırlık 

anlamında dördüncü bölümde araştırma konusu olan on konu başlığı irdelenmeye 
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gayret edilmiştir. Bu konu başlıkları; Merkez bankası bağımsızlığı, düzenleme 

denetleme kurumu etkinliği, risk yönetimi (kredi riski, likidite riski ve operasyonel 

risk), teknoloji yatırımı, offshore işlemler, türev işlem yoğunluğu, Basel II’ye uyum 

ve finansal işlem yoğunluğu olarak belirlenmiş olup bu konular üçüncü bölümde 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

 Dördüncü bölümde ise üçüncü bölümde açıklanan konu başlıkları ÇBÖ ile 

kümeleme analizleri ile incelenmiş ve ülkemizin bu konu başlıklarının hangilerinde 

bir ayrışma sergilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Veri setinin uygun olmadığı 

durumlarda (kümeleme ve ÇBÖ için az sayıda değişkene karşılık çok sayıda ülke 

verisi istenmektedir) faktör analizi ile veri seti daha az sayıda veriye indirgenmiştir. 

Daha sonra da normal dağılıma uyan sürekli veri tipinde olan değişkenler tek 

örneklem t testi ile normal dağılıma uymayan sürekli veriler ve kategorik değişkenler 

de işaret testi ile analize tabi tutulmuş ve ayrışmayı açıklayıp açıklamadıkları 

anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre merkez bankası bağımsızlığı konusunda 

ülkemizin diğer ülkelerin oluşturduğu gruptan pozitif anlamda ayrışmadığı, 

düzenleme denetleme kurumu etkinliği açısından yine yeterince ayrışmadığı; kredi, 

likidite ve operasyonel risk yönetimi açılarından pozitif ayrışmanın kredi riski 

yönetiminde yeterli olmadığı, likidite riski yönetiminde nispeten gerçekleştiği fakat 

operasyonel risk yönetimi açısından oldukça önemli şekilde ayrışmanın sağlandığı 

anlaşılmıştır. Basel II’ye uyum açısından ülkemizin güçlü bir pozitif ayrışma 

sergilediği fakat offshore işlem yoğunluğu veya türev işlemlerde ülkemizin ciddi bir 

pozitif ayrışmanın içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Teknoloji yönetimi açısından da 

ülkemizin bankacılık sektörünün oldukça verimli çalışması sebebiyle ciddi bir pozitif 

ayrışmanın içinde olduğu anlaşılmıştır. Son olarak da finansal işlem yoğunluğu 

açısından incelendiğinde ülkemizin nispeten pozitif ayrışma sergilediği 

anlaşılmaktadır.  
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Ülkemizin yukarıdaki konular açısından pozitif ayrışması bir yana bu 

ayrışmaları açıklayan değişkenlerin hangileri olduğunu görmemiz gerekmektedir. Bu 

değişkenler Ek-1’de belirtilmişlerdir. 

 

Bunları genel olarak yorumladığımızda ülkemizin bankacılık sektörünün 

teknolojiye önem verdiğini ve teknolojik yatırım konusunda ciddi fizibilite 

çalışmaları yürüttüğünü düşünebiliriz. Teknoloji ile ilgili tüm rasyolarda PIIGSB 

ülkelerinden daha geride olan ülkemiz bankacılığı daha verimli çalışmak noktasında 

bu ülkelerin bankacılık sektörlerinden ileridedir. Bu ayrışmada şubelerin etkin 

şekilde dağılması, çalışan başı nüfus anlamında ülkemizin daha az çalışan ile daha 

fazla nüfusa hitap edebilmesi, ATM ağının yeteri kadar yaygın olması, ATM’ler 

konusunda bankalarımızın birbirleri ile anlaşmaya giderek gereksiz ATM yatırımı 

yerine doğru yerde ve doğru şekilde konumlanan ATM’ler üzerinden piyasaya 

açılmaları etkili olmuştur.  

 

PIIGSB ülkelerine göre daha düşük kredi rasyolarının oluşu ülkemiz bireyleri 

ile işletmelerinin diğer ülkeler kadar fazla kredi imkanlarından yararlanmadığını 

böylece borçluluk seviyesinin düşük olduğunu, muhtemel finansal dalgalanmalarda 

bireylerin ve işletmelerin daha kolay borçlarını ödeyebileceklerini düşündürmektedir. 

Küresel krizin en önemli sebeplerinden olan gayrimenkul kredileri alanında ise 

ülkemizde GSYİH’nın sadece %3-4’ü kadar kredi risk bakiyesinin olduğu fakat buna 

karşılık gelişmiş ülkelerde bunun çok üzerinde borçluluk seviyelerinin bulunduğu 

bilinmektedir. Ülkemizde ayrıca kredi büyümesinin sağlıklı olabilmesi için birçok 

düzenleme faaliyeti yapılmıştır. Bunun yanında daha likit çalışan Türk bankacılık 

sektörünün bankacılığın önemli iki problemi olan likidite ve karlılık konularında 

oldukça önemli mesafeler aldığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz evvelce yeterince dikkat 

edilmeyen fakat Basel III ile birlikte getirilen çeşitli likidite düzenlemelerine birçok 

açıdan hazır görünmektedir. Bankalarımızın likidite ve güven konusunda farklı bir 

konumda olduğu küresel krizin en yoğun şekilde yaşandığı 2008 yılı sonu ile 2009 

yılı başlarında tasarruf mevduatı sigortasının üst limitini arttırmaması ile 

kanıtlanmıştır. Operasyonel risk göstergelerine bakıldığında ise bankalarımızın 

faaliyetlerinden önemli ölçüde kar ettikleri, fonlama maliyetlerine göre gelirlerinin 
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yüksek olduğu ve muhtemel krizlerde daha sağlam bir yapı gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. Operasyonel risklere karşı alınabilecek tedbirler içinde sayılabilen; 

bankacılık süreçlerinin sistemsel yapılması, personelin en iyi şekilde eğitilmesi, 

bankaların teftiş ve iç kontrol bölümlerinin denetimlerini eksiksiz yapmaya 

çalışmaları gibi birçok konuda da ülkemiz önemli aşamalar kaydetmiştir. 

 

Düzenleme ve denetleme kurumları ve bunların yaptıkları düzenleme ile 

denetleme faaliyetleri açısından konuya baktığımızda karşımıza ilk olarak çok başlı 

denetim çıkmaktadır. Çalışmanın içerisinde küresel krizin sebepleri arasında yer alan 

çok başlı denetim konusu ülkemizde de karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında söz 

konusu kurumlarının genellikle birbirleri ile genellikle uyumlu çalışmaları ülkemiz 

bankacılığına önemli yol aldırmıştır. 2000 yılında faaliyete geçen BDDK söz konusu 

denetimin önemli kısmını bünyesinde toplamıştır. Bunun yanında TCMB, SPK gibi 

kurumların yaptıkları düzenlemeler de bu kurum tarafından denetlenebilmektedir. 

Burada risk olarak karşımıza sadece düzenlemelerin birbirleri ile tutarsız olabilmesi 

durumu çıkmaktadır ki bu da kurumların birbirleri ile iletişim içinde olmaları ile 

aşılabilmektedir.  

 

Düzenleme ve denetim tüm dünyada yeni dönemde önemli konu 

başlıklarından biri olarak durmaktadır. Ülkemiz yapılmış olan birçok düzenleme ile 

buna hazır görünmektedir. Ayrıca sadece bankacılık anlamında değil tüm ticareti 

kapsayacak şekilde yeni TTK’da da denetim önemli bir konu olarak durmaktadır. 

BDDK öncesi Türk bankacılık sektörünün yaşadığı deneyimleri düşündüğümüzde 

denetimin neden bu kadar önemli olduğunu anlayabilmekteyiz. 1990’larda TMSF’ye 

devredilen bankaların ve bunların kamu maliyesine getirdiği yük tüm halkın üzerinde 

hissedilmiştir. Bu sebeple analize tabi olan ülkelerden sadece ülkemizde tasarruf 

mevduatı sigorta fonunun banka yönetimlerine üye koyabilecek kadar ülke 

bankacılığı üzerinde denetim yetkisinin olması gerekmiştir. Bu da bankalarımızın 

daha düzenli çalışmalarına sebep olmuştur. 

 

Basel II’ye uyum anlamında ülkemizin çok önemli yol kat ettiğini söylemek 

doğru olacaktır. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde %8 olarak uygulanmak 
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istenen sermaye yeterliliği rasyosu ülkemizde %12 olarak hedeflenmektedir. Bunun 

da sonucu olarak Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu hep yüksek 

seyretmiş ve bu da nispeten az karla çalışan fakat likit ve güçlü sermayeli Türk 

bankaları ortaya çıkarmıştır. Küresel krizden etkilenen Avrupa bankalarının sermaye 

yeterlilik rasyosunun %5’in altına düştüğü ve bankalara sermaye açığını kapatmaları 

uyarılarında bulunulduğu 2011 yılında Türkiye’deki bankaların ortalama sermaye 

yeterlilik oranının %17’lerde olması da ülkemizin bu konuda ne kadar yol aldığını 

ifade etmesi açısından anlamlıdır. Bunun yanında banka bazında da incelemeler 

yapan BDDK, yerli ve yabancı kökenli bankalar arasında sermaye yeterlilik 

farklılaştırmasına gitmek de dahil olmak üzere birçok konuda çalışmalar yaparak 

Avrupa merkezli sorunların Türkiye bankacılık sistemine etkisini azaltmaya gayret 

etmektedir. 

 

Ülkemiz bankalarının offshorelara yatırım yapma konusunda daha temkinli 

davrandıkları görülmektedir. Bu da sermayenin daha kayıt içinde kalmasına, 

vergilendirilmesine ve kolaylıkla yer değiştirememesine sebep olmaktadır. Ayrıca 

kara para aklama mevzuatı gereği offshorelara yapılan para transferleri de ciddi 

şekilde izlenmekte ve bankalara da bu konularda önemli sorumluluklar 

yüklenmektedir. 1990’lı yıllarda batan bankalarda yer alan offshore mevduatın 

garanti kapsamında olmaması sebebiyle birçok tasarruf sahibi birikimlerini 

kaybetmiştir. Bu sebeple offshore işlemlerine yönelik kaygı gittikçe artmış ve 2000’li 

yıllardan sonra ülkemizden offshore merkezlere yönelik bir fon akışından ziyade 

offshore merkezlerden ülkemize bir fon akışı şeklinde bir yön değişikliği olmuştur. 

 

Buna benzer bir rasyo olan türev işlemlerde ise özellikle ülkemizin PIIGSB 

ülkelerine göre oldukça geride kaldığı anlaşılmaktadır. Fakat türev işlemlerin 2008 

küresel krizinin bir sebebi olduğunu düşündüğümüzde bunun ülkemiz bankacılığı 

için iyi olduğunu düşünebiliriz. Özellikle hem offshore hem de türev işlemlerde diğer 

ülkelerden farklı bir konumda bulunan İrlanda’nın bu krizde önemli hasar aldığı 

bilgisinden hareketle bu krizde söz konusu değişkenlerin payının olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  
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Finansal işlem rasyolarının bir arada oluşturdukları faktör ile ayrışmayı işaret 

etmesi de ülkemizin diğer ülkelerde meydana gelen finansal işlem balonlarından 

uzak kaldığını bize anlatmaktadır. Finansal işlem yoğunluğu diğer ülkelerden anlamlı 

şekilde az olan ülkemizde finansal araçların da yeterince kullanılmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu durum bir geri kalmışlığı ifade etse de son krizde finansal 

piyasaları doygunluğa ulaşmış olan ülkelerde risk iştahının artarak olumsuz sonuçlar 

doğurabildiğini ifade etmektedir. Bu sebeple finansal işlem yoğunluğunun zaman 

zaman finansal balonlar inşa edebileceğini göstermektedir. Banka mevduatlarının 

GSYİH içindeki payının düşük olması halen bankacılık sektörünün ulaşması gereken 

banka ile tanışmamış müşteriler olduğunu bize anlatmaktadır. Bu durumda 

ülkemizde bankacılığın analize tabi diğer ülkelerdeki gibi sınırlarına dayanmadığı 

ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde halen sadece devlet bankalarının bulunduğu birçok 

ilçe merkezi bulunmaktadır. Ayrıca GSYİH içinde payı önemli olan tarım sektörünün 

de fon kaynaklarına yeterince ulaşmadığı bilinmektedir. Bunların hepsinin ötesinde 

ülkemizdeki kayıtdışılığın hükümet ve maliye politikaları ile azaltılması, ilerleyen 

dönemlerde daha fazla kaynağın bankalara akmasını sağlayacaktır.     

 

Sonuç olarak ülkemiz gibi bankacılık sektörünü düzenleyen bir başka ülkenin 

de küresel krizlerden ülkemizdeki dinamikleri gözlemleyerek ve bunları uygulamaya 

çalışarak daha az etkileneceğini söylemek yerinde olacaktır. Bu şekilde bir model 

olarak ortaya çıkan ülkemiz bankacılığının Basel II’ye uyum anlamında önemli yol 

kat etmiş olması, geniş marjlar ile çalışabilecek ve kar etme konusunda sıkıntı 

yaşamayacak potansiyelinin bulunması, karlılık rasyolarına dikkat etmesi ve 

buradaki değişimlere hızlı bir şekilde tedbir alabilmesi, teknolojik yatırımlar 

yaparken sağlam ve tutarlı adımlar atması böylece ülkemizi teknoloji çöplüğü haline 

getirmemesi önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen dönemlerde 

konu ile ilgilenen araştırmacılar çalışmanın içinde belirtilen kısıtları aşabilecek veri 

zenginliğine ve detayına ulaşabilmeleri durumunda bu analizi hem konu başlıklarını 

hem de konu başlıklarının içindeki değişken sayılarını arttırarak daha ileri bir 

aşamaya getirebilirler. 
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