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GİRİŞ

Birlik Vakfı, faaliyetlerini geleceğin Türkiye’sinin inşaasına adamaktadır. Geleceğe ise
bugünün çamurlu ve kirli patikalarından ulaşılmaktadır. Mecburen çamurlu ve kirli
yollardan geçilecektir fakat kirlenilmemek temel düsturumuzdur.
Türkiye’nin koşulları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Öte yandan bilmekteyiz ki “Kul
sıkışmayınca Hızır yetişmez” ve surda gedik açılmadan başarı gelmez.
Birlik Vakfı Ekonomi ve Finans Komisyonu tarafından her 3’er ayda bir yayınlanan bu
bültenlerde

bu

hassasiyetle

ve

tarihin

bizlere

yüklediği

sorumlulukla

kaleme

alınmaktadır.
Kuşkusuz tarihi gerçekler sadece tarih kitaplarında kalacak olsaydı insanlara da ihtiyaç
kalmazdı. İstatistiklerin veya rakamların ruhu veya ideası yoktur kuşkusuz onları anlamlı
kılan aydın tefekkürü ve kaleminden dökülendir.
Yarının Türkiye’sinin daha fazla üretken olması dileğiyle...

Av. Mehmet ALACACI
Birlik Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

“Serbest piyasanın varlığı devlete olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Devlet „oyunun
kuralları‟nı tespit etmek ve bu kuralları uygulamak için gereklidir. Piyasanın görevi,
politik araçlar kullanılarak alınan karar ve uygulama alanlarını ve devletin doğrudan
oyuna katılmak istediği alanları daraltmak ve sınırlamaktır.”
Milton Friedman
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SUNUŞ

2018 yılı Aralık ayında Çin‟li teknoloji devi Huwei markasının üst düzey yöneticisi aynı zamanda
şirket sahibinin kızı Amerika‟nın talebi üzerine Kanada‟da tutuklandı. Diğer yandan Venezuela
üzerindeki Amerika baskısı hergeçen gün artmakta. İran ticareti ve yaptırımlar zaten hiçbir
zaman gündemden düşmedi 2019 yılında da gündemden düşecek gibi gözükmüyor.
Amerika zaten yine 2018 yılı içinde Suudilerin Amierkan tahvillerindeki paralarını çekebilme
ihtimalini tartışma konusu olmadan kapatmıştı. Daha doğrusu bu fikir tartışmaya dahi
dönüşmemişti.
Global ölçekte İslami finans 2,2 trilyon dolar sermayeye ulaşmıştır. Global ölçekte işleyen
toplam finansal kapitalin ise 800 trilyon doları aştığı bilinmektedir. Vahimdir ki Türkiye‟ye
İslami kapitalin geldiği ülke ağırlıklı olarak İngiltere‟dir.
Amerika‟nın son yıllardaki performansına baktığımızda ise Arap Baharı ile birlikte başta Mısır
olmak üzere Kuzey Afrika‟nın yeniden tasarlanması. Ortadoğu üzerindeki siyasi alanın fiziki
müdahalelere dönüşmesi ve kanayan yaramız: Irak ve Suriye. Güney Amerika ülkesi
Venezuela‟nın önce siyasi kaosa sürüklenmesi ardından da mühalaye hazır hale getirilme
çabası. Son olarak da Çin.
Uluslararası ticaret ve kapitalizmin temel kurumlarının tamamının tartışmalı hale geldiği ve
aslında da gizli bir ajandaya göre dünya‟nın yeni bir sisteme kaydığını söyleyebiliriz. Bu yeni
sistemin ilk adımlarının da yine finansal kapital temelli atıldığını ve bu bağlamda da Amerika‟da
2020 yılında sanal paralar ile vergilerin tahsil edileceği yönündeki haberleri gösterebiliriz.
Dünya siyaseti ve savaş alanlarında tüm bunlar olurken yapay zeka, robot teknolojileri ve
endüstri 4.0 atılımlarının da bu döneme denk gelmesini sadece bir tesadüf olarak açıklamak çok
tabii ki mümkün değildir.
Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler global ölçekte yaşanan ve yaşanacak siyasi ve
silahi gelişmeleri çok farklı bir boyuta taşıyacak yöne doğru ilerlemektedir. Her geçen gün siber
saldırılara maruz kalan merkez bankalarını haberlerde görmekteyiz. Diğer yandan global
siyasetin kaymasından dolayı Venezuela‟nın Amerikan bankalarındaki parasına ve İngilitere‟deki
altın varlıklarına el konduğunu veya varlıkların dondurulduğunu da görmekteyiz.
Bu gelişmeler ışığında Türkiye‟de yaşanan ekonomik gelişmeleri de global siyasi ve silahi
gelişmelerden bağımsız okumak mümkün değildir. Türkiye‟nin; Osmanlı‟nın mirasçısı ve İslam
Birliği‟nin teminatı, Filistin meselesinin hamisi, Türki Cumhuriyetlerin mayası, Avrupa‟dan
Afrikaya her coğrafyadaki müslümanların sesi olmasının sonucunda karşılaşılan bütün olumlu ve
olumsuz sonuçların ulusal ekonomik performansı etkilediği dikkate alınmalıdır.
Yaşanan global dönüşüm ve teknolojideki sıçramalarla birlikte Türkiye‟nin üretim gücü farklı
değerlendirilmelidir. Özellikle bilgi teknolojileri alanında yapılacak stratejik açılımlar
Türkiye‟yi çok hızlı bir şekilde hedeflere ulaştırabilir.
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Klasik iktisat teorilerinin yıkıldığı bir dönemde üretim bileşenleri olan toprak, emek, sermaye
ve girişimciye ek olarak bilgi ve teknoloji altyapısı eklenmiştir. Bilgi ve teknoloji alanları da
göreceli olarak yoğun sermaye gerektirmemektedir. Türkiye‟nin odaklanması gereken alanlar da
yazılım, nesnelerin interneti, yapay zeka, robot teknolojileri ve endüstri 4.0 başlıklarından en
hızlı ve pratik sonuç alınacak alanlar olmalıdır.
Tarihin yüklediği sorumlulukların farkındayız aynı zamanda bu yüklerimizi geleceğin vizyonuna
dönüştürmek için daha fazla çalışmak zorundayız.

Üreten ve güçlenen Türkiye dileğiyle...

Birlik Vakfı
Ekonomi ve Finans Komisyonu
Doç. Dr. Davut Pehlivanlı
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye Ekonomisinde 2019
Beklentileri
Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Sinop Üniversitesi – İİBF– Öğretim Üyesi

2018 Yılı maalesef ülkemiz için çok da rahat geçmedi. Gerek dünya
konjonktürü gerekse ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik
problemler bu durumun en önemli sebeplerinden birini
oluşturmaktadır. Zor geçen yılın ardından 2019 yılında ekonominin
nasıl olacağı en çok konuşulan konuların başında gelmektedir.
Türkiye, 2019‟da yine bir seçim deneyimi yaşayacak. Devamlı erkene
alınan seçimler ve referandumlarla seçim atmosferinden çıkamayan
Türkiye, 31 Mart'ta ise uzun aradan sonra ilk kez "zamanında ve
planlanmış" bir takvimle sandık başına gidecek.

2018 Yılı maalesef
ülkemiz için çok da
rahat geçmedi. Gerek
dünya konjonktürü
gerekse ülkemizin
içinde bulunduğu
ekonomik problemler
bu durumun en önemli
sebeplerinden birini
oluşturmaktadır..

Bu arada dünya ekonomisinde gelişmeler de yakından takip edilecek.
Çin'in büyümesindeki önemsiz bir düşüşte bile küresel piyasalarda fırtınalar estiği
bulunduğunda Çin'in hem dünya hem Türkiye Ekonomisi için hala önemli bir
sürdürdüğü unutulmamalıdır. Diğer izlenmesi gereken küresel gelişme ise BREXIT
İngiltere olmalıdır. Ayrılma sürecinin resmen başlayacağı 28 Mart 2019 tarihine
takip etmeye devam edeceğiz.

göz önünde
risk olmayı
sürecindeki
kadar bunu

Büyüme Oranları
Bu bağlamda ekonomi yönetimi gerek seçime yönelik olarak gerekse ekonomide talep arttırma
amacıyla farklı adımlar atmaya başladı. Mali aflar ve asgari ücrete yapılan % 26'lık zam, beyaz
eşya ve otomobilde ÖTV indirimi bu adımların başında gelmektedir. Bu gelişmeler bağlamında
çokça konuşulan ekonomik durgunluk konusu gündemdeki yerini korumakta. Çünkü 2018‟in son
çeyreğini sıfıra yakın büyüme ile kapatmaya hazırlanan Türkiye ekonomisinin 2017'nin üçüncü
çeyreğinde yakaladığı %11,1 büyüme ile Türkiye "dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi" unvanını
kazandığı da unutulmamalıdır.
OECD, dünya ekonomisi için 2018 büyüme tahminini yüzde 3,7‟de tutarken, 2019'a ilişkin
büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek yüzde 3,5 olarak açıkladı. Raporda, dünya ekonomisi için
eylül ayında yayınlanan ara rapordaki yüzde 3,7'lik 2018 büyüme tahmini korunurken, 2019'a
ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürülerek yüzde 3,5'e çekildi. Kuruluş, dünya ekonomisi
için 2020 büyüme tahminini de yine yüzde 3,5 olarak açıkladı.
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OECD raporunda Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3 olarak yer alırken,
gelecek yıl Türkiye‟nin geçici olarak yüzde 0,4 küçüleceği tahmin edildi. Yükselen piyasalar ve
gelişmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birçok ülke gibi Türkiye'ye yönelik büyüme
beklentilerini de aşağı çeken IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl için yüzde 3,5 ve gelecek yıl için
yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Bu oranlar, Temmuz ayında güncellenen DEG'de
sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,9 seviyesindeydi. Bu analizler çerçevesinde 2019‟un büyüme
anlamında zor bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda;
Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak‟ın büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3
hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile
bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söylemesinin önemli olduğu
unutulmamalıdır.

Enflasyon
Türkiye ekonomisinde 2019‟un ikinci yarısına kadar devam etmesi beklenen daralma
doğrultusunda dış borç ödeme için yabancı yatırımcıya ihtiyaç olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
Enflasyonist baskı ve TL‟deki değer kaybının devamı ise Merkez Bankası'nın duruşuna ve döviz
rezervlerinin korunmasına bağlı olacaktır.
Ekim 2018 itibarıyla son 15 yılda il defa %25 seviyelerine yükselen enflasyonun mobilyada
uygulanan KDV'de (Katma Değer Vergisi), beyaz eşya ve motorlu araçlarda uygulanan ÖTV'de
(Özel Tüketim Vergisi) indirim ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Kasım 2018 de yüzde 21'e
gerilediği izlenmiştir. Kişisel tahminim 2019 yılında enflasyonun ilk 6 ayda %20 ve üzer
seviyelerde seyredeceği ve ikinci 6 ayda düşüşe geçse bile çift haneli kalacağı şeklindedir.
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*ENFLASYONU FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYEN ÇEVRELERE DİKKAT*
Ekonomik sıkıntılarla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hayatı ekonomi olan bir
akademisyen olarak gözlemlediğim akıl dışı durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gözlemim
dolar kuru artışı olduğu dönemde yukarıya doğru esnek olan mal ve hizmet fiyatlarının dolar
kurunun düştüğü, en azından 5.20 seviyelerine indiği dönemde neden aşağıya inelastik
olmadığıdır? Durumu kendimden örnek vererek açıklamak istiyorum. Telefonumun kırılan
ekranını yaptırmaya götürdüğümde 750 TL lik ekranın 2 gecede 1200 TL ye çıkarılması sonucu
durumu kur artışı ile açıklayan servis yetkililerinden bu hafta aynı ekranın fiyatının 1400 TL ye
yükseldiği bilgisini aldım. Kur düşmesine rağmen eski seviyesine inmediği gibi neden daha da
arttığı sorusunu sorduğumda tatmin edici cevap alamadım. Bu örnekleri kendi gözlemlerimle
çoğaltabilirim. 1 kâğıdı 8.75 tl yolladığım kargodan şimdi aynı kâğıdı 22 TL ye yollamam gibi.
Bir çorbaya 14 TL verebilmem gibi. Burada Sn Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere ekonomi yönetiminde söz sahibi olanların çarşı Pazar vatandaşı sömürmemeli
sözünü oldukça anlamlı buluyorum.
Gelelim 2019 yılının ilk enflasyon rakamlarına. Biraz önce yılın ilk enflasyon oranı açıklandı.
Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35.
Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayı verilerine göre,
TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20.35, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 1.06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 arttı. En yüksek
artış %87,88 ile çarliston biberde gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle ocak ayında tüketici fiyatları endeksinde
yer alan gruplardan;
- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.43,
- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3.62,
- sağlıkta yüzde 3.56,
- lokanta ve otellerde yüzde 1.07 ve
- eğlence ve kültürde yüzde 3.18 arttı.
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Ana harcama grupları itibariyle ocak ayında en fazla düşüş gösteren grup % 7.95 ile giyim ve
ayakkabı olurken, konut fiyatları % 3.10 düştü. TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu
açıklamıştı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü %15.2'den %
14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü % 9.3'ten % 8.2'ye indirdiklerini belirtmişti. Çetinkaya,
petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu da vurgulamıştı.
Açıklanan verilerden çıkan sonuç:
Enflasyon sepetinde %23 oranında mevcut olan gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun
%31 olması ve yalnızca gıdadaki artışın %6.43 olarak gerçekleşmesi nedeniyle aylık
harcamasında gıdaya %25‟den fazla pay ayırmak zorunda olanların hissettiği enflasyonun
gerçekleşen enflasyondan daha yüksek olmakta.
Döviz Kurları
2019 yılında kur belirleyicilerini içsel ve dışsal gelişmeler olmak üzere 2 tarafta izlememiz
gerekmektedir. Dışsal belirleyicileri bir yana koyacak olursak kuru belirleyen içsel etmenlerden
yurt içinde enflasyona mı yoksa cari açığa mı odaklanacağız sorusuna cevap aramamız
gerekmektedir. Enflasyonda tek hane olmalı düşüncesinden sıyrılıp talebi yeniden canlandırıp
cari açık yaratacak şekilde bir yol mu tercih edeceğiz? Yoksa döviz kurunun enflasyon
üzerindeki temel belirleyici rolünü görüp; tasarruf oranımızı artırarak cari açığı düzeltip,
dolarizasyon ve ithal girdi bağımlılığını mı azaltacağız? IMF'nin 2019‟da dolar kuru için 10.21 TL
olduğu düşünüldüğünde kişisel tahminim 2019 yılı içinde dolarda 7.5 TL leri görebileceğimiz
yönündedir.
Bütçe Beklentileri
Kasım 2018 itibariyle özellikle ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle harcamalar gelirlerden
fazla artmış ve Ocak-Kasım dönemi itibariyle bütçe açığı %106 artış kaydederek 54.5 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda faiz dışı fazlada %39.8 azalış kaydedilmiştir.2019 yılında
bütçede toplanacağı öngörülen vergi tutarı 850 milyar TL. Bunun anlamı bir önceki yıla göre
%41.9 oranında daha fazla vergi toplanacağı planlanmakta. Kişisel görüşüm ekonominin
yavaşladığı bu dönemde bu oranda vergi toplanmasının pek gerçekçi olmadığı yönündedir.
Ayrıca Ocak 2019 itibariyle merkez yönetim 5.1 milyar TL fazla verdi.Buna göre faiz dışı fazla
Ocak'ta 12.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu aşamada izleyeceğimiz konulardan biri de
bütçe disiplinindeki güçlü duruşun devam ettirilip ettirilmeyeceği ve bütçe fazlasını, bütçe
gelirlerini ve faiz dışı fazlayı arttırma kararlılığı olacaktır.
Cari Denge
Yurtiçine giren parayla yabancı para ile (ihracat, turizm geliri, yatırımlar) yurtdışına çıkan
yabancı para (ithalat, turizm gideri, yatırımlar) arasındaki farkı gösteren ödemeler dengesi
hesabı, yani cari açık, 2018‟de 2017‟ye göre yüzde 41.6 azaldı. 2017‟de 47.3 milyar dolar olan
cari açık 2018 sonunda 27.6 milyar dolara indi. Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış
ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.9 milyar dolar azalarak 1.7 milyar dolara geriledi.
Net turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar tutarında artarak 898
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milyon dolara yükseldi. Net doğrudan yatırım girişi, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon
dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Resmi rezervler aralıkta 860 milyon dolar
arttı. Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından eylülde açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP)
ile rotasını çizen Türkiye, bütçe açığı ve enflasyondan sonra cari açıkta da hedeften daha iyi bir
performansa imza attı.
Ödemeler dengesinde ise kurdaki ciddi değer kaybı ve iç talepte farkedilir yavaşlamaya
ilaveten, yeniden dengelenme modelinde öne çıkan ihracat ve turizm gelirlerini arttırma ve
güçlendirme politikası doğrultusunda, cari açıktaki yavaşlamanın olumlu bir dönüşüm içine
girebilir.
İstihdam
Türkiye ekonomisinin en problemli alanlarından biri olan işsizlik rakamları vahim bir noktaya
geldi. Kasım 2018 döneminde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak
3 milyon 981 bin kişiye ulaştı. ürkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018
yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile %12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı
işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik
oranı 4,3 puanlık artış ile %23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile %12,6
olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.5
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201
bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %46,5 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7‟si tarım, %20‟si sanayi, %6,5‟i inşaat,
%55,8‟i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım
sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan
azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı. Bu
bağlamda yaklaşık 230 bin kişilik istihdam kaybı var. Bu, ekonominin düşünülenden daha
şiddetli bir resesyon içinde olduğunu gösteriyor.
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EKONOMİ DÜNYASI
İlahiyatçılar ve İktisadi Hayat
Prof. Dr. İshak Emin AKTEPE
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Öğretim Üyesi

Allah ve Resûlü,
Müslümanların her
zaman ve mekânda yeni
yorumlar
yapabilmelerini temin
için bilinçli şekilde kesin
hükme bağlanmamış
büyük bir saha
bırakmıştır.

Dini konularda söylenen sözlerin ve verilen hükümlerin doğrudan Allah
ve Resûlü‟ne ait olduğu sanılır. Halbuki bu çoğu zaman doğru değildir.
Allah ve Resûlü, Müslümanların her zaman ve mekânda yeni yorumlar
yapabilmelerini temin için bilinçli şekilde kesin hükme bağlanmamış
büyük bir saha bırakmıştır. Hatta Allah ve Resûlü tarafından hükme
bağlandığı düşünülen meselelerde bile ayet ve hadislerin yorumunda
pek çok ihtilaflı yaklaşımlarla karşılaşılabilmektedir. Apaçık ayet ve
hadis olan konularda Hanefîler Şâfiîlerden Mâlikîler Hanbelîlerden
farklı düşünebilmektedir. Nitekim icmâ az, ihtilaf çoktur. Hasılı
İslâmiyet‟te herhangi bir konuda nihayi hükmü bulduğunu, en doğruyu kendisinin düşündüğünü,
farklı hüküm verenlerin yanıldığını ve Allah ve Resûlü‟nün muradını sadece kendisinin anladığını
iddia edenlere itibar etmemek gerekir. Bugün hiç kimse Allah ve Resûlü‟nün temsilcisi, vekili ve
naibi değildir. Hiç kimse Allah‟tan vahiy almamaktadır. Dolayısıyla hiç kimse mutlak doğruyu
temsil etmez.

İnsanoğlu zenginiyle fakiriyle patronuyla işçisiyle yaşlısıyla genciyle sağlıklısıyla hastasıyla
eğitimlisiyle cahiliyle şehirlisiyle köylüsüyle kadınıyla erkeğiyle bir hayat yaşıyor. Yemek
yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması, binmesi, ısınması, okuması, ulaşması, iletişim kurması,
evlenmesi, çocuklarını yetiştirmesi, tedavi olması ve korunması gerekmektedir. İnsanlık bütün
bunları temin edebilmek maksadıyla tarih içerisinde farklı farklı tecrübelerden geçmiş ve her
toplum kendince çeşitli usuller geliştirmiştir. İnsanlık hep aynı iklim ve doğal şartlarda
yaşamamaktadır. Yine dünya tarihi acımasız savaşlarla dolu olup bütün insanlık barış ve huzur
içinde de yaşamamaktadır. İmkânlar farklı olunca hayatın idamesi için geliştirilen usuller de
farklı olmaktadır. Neticede kimi toplumlar başarılı olurken kimileri başarısız kalabilmektedir.
Geçmişte başarılı olanlar bugün başarısız olabildiği gibi bugün başarılı olanlar da gelecekte
başarısız olabilmektedir. Özetle söylemek gerekirse insanlık bugün hayat mücadelesi vermekte,
yaşamaya çalışmakta, kendileri ve çocukları için sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya gayret
etmektedir.
Bu noktada ilahiyatçılarımız –ki onlar da beşeriyetin bir parçasıdır- ile insanlık arasında bazı
noktalarda uyuşmazlıklar olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri ilahiyatçıların ilahiyat
alanındaki tarihsel ve belli bir mekânla sınırlı beşerî yönü çoğu zaman gözden kaçırıp ilahiyatın
evrensel ilâhî hükümlerle dolu olduğu gibi bir yanılgıya düşmeleridir. Üstelik bu yanılgılarını
idrak edemeyip üst perdeden Allah ve Resûlü adına insanlığa hüküm vermeye kalktıklarında
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içinden çıkılmaz sorunlara sebep olabilmektedirler. Bu durumda verdikleri hükümler hayatın
doğal akışıyla uyuşmadığı için uygulanamamakta ve çoğu zaman ilerleyen dönemlerde
ilahiyatçılar yanlış düşündüklerini anlayarak hükümlerini gözden geçirmektedirler. İslam fıkıh
tarihi bunun örnekleriyle doludur. Hatta aynı alimin daha ölmeden pek çok konuda görüş
değiştirdiği de vâkidir. En meşhur alimlerin “eski görüşü” “yeni görüşü” diye nitelenen fetvaları
bulunabilmektedir. Problem şu ki ölmeselerdi belki “yepyeni görüşü” olabileceği halde biz o
alimin ölmeden evvel ki son görüşünü kıyamete kadar geçerli nihayi görüş zannedebilmekteyiz.
İslam iktisadıyla alakalı ilahiyatçıların verdikleri dini
hükümler de yukarıda resmedilen manzaradan farklı
değildir. İlahiyatçıların öncelikle hayatı, iktisadı ve
insanlığın hayatını sürdürebilmesi için gerekli şartları iyi
analiz edip sonra bu şartları sağlayabilmek için dini planda
neler yapılabileceğiyle ilgili belki yüzlerce doktora tezi
yaptırdıktan sonra bir şeyler söylemeleri gerekir.
Hasılı ilahiyatçılar, günümüz iktisat dünyasını irdeleyen
yüzeysel üç beş çalışmaya ve daha çok yüzlerce yıl evvelin
sosyal, psikolojik, idari ve ekonomik şartları içerisinde o
günün bilgi birikimiyle oluşturulmuş fıkıh eserlerine –ki
bunların %90‟ı aslında beşerî yorumdur- bakarak günümüz iktisat hayatına dair kendilerinden
emin tarzda dini hükümler veremezler. Bu bakımdan ilahiyatçılar, iktisadi hayatla alakalı
hüküm verirken mümessili oldukları ilim dalının zaaflarını bilmek ve keskin dil yerine daha
toleranslı bir üslup kullanmak zorundadırlar. Kendilerini hakikatin mutlak temsilcisi gibi
sunmamalıdırlar.
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Ekonomik Daralma ve
Bankacılık Sektörü Yansımaları
Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI
İstanbul Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – Öğretim Üyesi

Türkiye‟de finansal kriz ekonomik krize dönüştü mü tartışmaları devam
ederken ekonomik krizi tetikleyecek en önemli faktörün bankacılık
kesimi olduğu gözlerden kaçıyor.

Türkiye’de ekonomik
krizi tetikleyecek en
önemli faktörün
bankacılık kesimi
olduğu gözlerden
kaçıyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik başta ithal girdiye dayalı sektörler olmak
üzere pekçok sektörün öncü göstergelerini ve kar-zarar dengesini
bozmuştur. Bu ortamda borcunu ödemek istemeyen şirketler için olduğu kadar borcunu
ödemeye istekli şirketler için de riskler mevcuttur.
İhracat ağırlıklı şirketler bir yandan kur hareketliliğinden olumlu etkilenirken kurun düşüşe
geçmesi ve müşterileri nezdinde aldıkları bazı aksiyonlardan dolayı yeniden sıkıntılı pozisyona
girebilirler. Son dönmede yaşanan döviz krizi bizlere tekrar hatırlatmıştık ki şirketlerimizde
maalesef risk yönetimi politikaları henüz olgunlaşmamış durumda ve alınan risk yönetimi
aksiyonları işletme stratejisi ile bütünleşmemiş ve günü kurtarma amaçlıdır.
Döviz kuru riski karşısında alınacak önlemler ulusal düzeyde ve banka-şirketler düzeyinde 2
başlık altında toplanabilir;
Ulusal düzeyde;


Dövize dayalı fon kullanımını kısıtlayıcı önemler alınabilir



Hedge politikası oluşturma kapsamında ulusal seviyede önlemler alınabilir

Ayrıca banka ve şirketler düzeyinde;


Bankalar dövize dayalı temin edilen kaynakları direkt dövize dayalı kullandırma
kolaycılığından uzaklaşmalı ve hedgelenmesi konusunda politika üretmeli ve reel
sektöre bu konuda yeni ürünler sunmalıdır



Şirketlerde dövize dayalı bilanço risklerinin yönetimini sadece maliyet yönüyle ele
almamalı ve konuyu risk yönetimi kapsamında değerlendirmeli ve gerekli aksiyonları
almalıdırlar

Kur oynaklığı sonrasında gerek kamu otoritesi gerekse de düzenleyici otoriteler tarafından bu
konuda gerekli önemler alınmıştır. Fakat bazı alanlarda banka ve şirketlerin karar alanları
daraltılmalıdır. İlk değerlendirmede belki bu kısıtlamalar ekonomiye müdahale gibi
anlaşılacaktır ama unutmayalım ki önemli olan riskleri krize dönüşmeden optimum maliyetle
yönetmektir.
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Bankacılık 2019
Bankacılık kesimi 2019 da hangi aksiyonları alacak;


Personel düzenlemeleri

Her krizde ilk önce akla personelden tasarruf etmek gelir. Çok bilinen yanlıştır fakat ilk
başvurulan önlemdir. Eğer kriz süreç yönetimi ve ürün geliştirme gibi kritik konular
ekseninde değerlendirilirse bankacılık açısından dönüşümü tetikleyebilir. Diğer türlü
sadece sabit maliyet yönetimi olarak kalacaktır.


Şube düzenlemeleri

Bankacılık kesiminin en bilindik diğer aksiyonu şube operasyonlarının daraltılmasıdır. Bu
konuda yine teknoloji ve inovasyon açısından değerlendirilmeli dijitalleşme ile teknolojik
gelişmeler ışığında aksiyonlar güncellenmelidir.


Kredi geri çağırma aksiyonları

Kredi geri çağırma aksiyonu en bilindik ve
genel
ekonomiyi
topyekün
krize
sürükleyecek sürecin başlangıç adımı
olarak tanımlanabilir. Reel sektöre yaşam
fırsatı vermek ve krizin finans kesimi ve
reel kesim tarafından birlikte yönetilmesi
hem krizin derinleşmesini önleyecek hem
de krizden çıkış sürecini kısaltacaktır.
Bankacılık için en büyük tehdit alternatif ödeme sistemleri
Bankacılık sektöründe en büyük gelir kalemleri yüksek korumacı politikalarla sadece sektöre
tanınmış imtiyazlı alanlardan elde edilmektedir. Yaşanan teknolojik dönüşüm ve gelişen
alternatif kanallarla birlikte bankacılık alanında rakipler artmaktadır. Alternatif kanallar direkt
olmasa da mevduat ve mevduat benzeri varlıkların bankadan çıkmasına neden olmuştur ve
artan ivmeyle de çıkışların devam edeceği öngörülebilir.
Alternatif kanallar ve modeller arasında da cüzdan uygulamaları, sosyal medya mecraları dahil
olmak üzere farklı hizmetler veren nihayetinde finansal ürünlere dayalı gelir üretmeyi başaran
modeller ve ödeme sistemleri sıralanabilir.
Teknolojik dönüşümle birlikte ilk yatırım maliyetlerinin de göreceli olarak düşük olması
bankaların rakiplerinin artmasına ve faklı kanalların geliştirilmesine ciddi oranda zemin
hazırlamaktadır. Yeni yapılanmalarda ciddi oranda yapay zeka destekli uygulamaların deveye
alındığını da görmekteyiz.
Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde bankaların 2019 yılında çok fazla kritik konuya
çözüm üretmeleri gerekmektedir. Bunlarda sırasıyla ekonomik daralma ve bankacılık üzerindeki
baskısı, kur riskleri ve batık kredi problemleri, artan maliyetler ve rekabet kabiliyeti yüksek
yeni rakipler-kanallar, teknolojiye dayalı öncelikli yatırım alanları olarak sıralanabilir.
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2018 Yılı Gerçek Kişi Tercihleri
Değerlendirmesi
Evren Yaşar *
Ekonomist - Bankacı

Ülkemizde tasarruf
sahipleri geleneksel
Hane halkını oluşturan kişiler, emek, sermaye, kira ya da faiz getirisi
bir yaklaşımla
gibi temel üretim faktörlerinin çıktıları yolu ile bir gelir elde eder ve bu
tasarruflarını
genel
gelirlerinin bir kısmını harcar ve bir kısmı ile de tasarruf ederler. Çok
olarak altın ya da
basit haliyle kapalı bir ekonomiyi tarif etmeye çalıştım. Tabi ki elde
mevduat - katılım
edilen geliri, gelirin nerelere harcandığını ve ne kadarlık kısmının
fonu olarak
tasarruf edileceğini etkileyen birçok rasyonel ya da rasyonel olmayan
değerlendiriyorlar.
sebepler mevcut ve yıllardan bu yana da iktisatçılar bu nedenleri
araştırıyorlar. Tüketim ve tasarruf gelire bağlıdır, gelirin atması ya da
azalması bu iki kalemde farklı oranlarda değişikliğe sebep olur. Gelir artışının tüketim
harcamasını mı arttıracağı yoksa insanların daha fazla tasarruf mu yapacağı kişilerin gelecek ile
ilgili beklentileri ile ilintilindirler. Genel eğilim olarak; gelecek ile ilgili endişeleri olanların
tasarruf eğilimi içinde olmaları beklenirken, daha olumlu olanların harcamalarını arttırması
beklenir. Ekonomi ile ilgili beklentiler bu noktada çok önemlidir ve beklentiler genel olarak
kendilerini doğrular, insanlar dolar kurunun artacağı beklentisi için de dolar alır ve doların
talebi artar ve buda dolar kurunu arttırır; ev fiyatlarının düşeceği beklentisi ile insanlar ev
alımlarını öteler ve talep azalır buda fiyatları aşağıya çeker.
Beklentileri yönetmek kısaca algı oluşturmak hem ekonomi politika yapıcıları hem diğer finansal
sistem oyuncuları için sihirli bir değneğe sahip olmak gibidir. Çünkü beklentiler; fon arz ve
talep eden oyuncular arasında değiş tokuşu sağlayacak olan fiyatı faizi veya katılım
bankalarındaki kar payını, ya da değiş tokuşa konu olacak para cinsinin, yani TL ya da dövizde,
arz ve talebin dengesini bu beklentiler belirler. Türkiye‟de finansal sistem gerçek anlamda çok
gelişmiş bir seviyede olsa da, tasarrufların tamamının finansal sistem içinde kaldığını ifade
etmek çok zor; ancak ülke ekonomisi için anlam ifade eden ve katkısı ölçülebilen tasarruflar
finansal sistem içinde var olanlar. Ülkemizde tasarruf sahipleri geleneksel bir yaklaşımla
tasarruflarını genel olarak altın ya da mevduat - katılım fonu olarak değerlendiriyorlar. Bunun
altında birçok sebep aranabilir, finansal okuryazarlığın düşük olması, diğer yatırım ürünlerinin
özellikle sermaye piyasası ürünlerinin tabana yayılamaması, geçmişte yaşanan acı tecrübeler
gibi. Bu çalışmamda tasarrufları banka ya da katılım bankasında değerlendiren kişilerin, 2018
yılında, bu tasarruflarını nasıl değerlendirdiklerini, yıl içinde yaşanan gelişmeler karşısında
tercihlerinde bir değişiklik olup olmadığını incelemeye çalışacağım. Bu inceleme sırasında,
konvansiyonel ve katılım bankası müşterilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını da anlamaya
çalışacağım.
*

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İşletme Doktora Programı
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Konvansiyonel ve katılım bankaları prensip olarak fon fazlası olanlardan fon toplayan ve bu
toplanan fonları fon talep edenlere veren finansal kurumlardır. İşlevsel olarak birbirlerine
benzerlik gösterse de aralarında çok önemli bir ayrım söz konusudur, konvansiyonel bankalar
için mudilere verilen faiz bir araç iken katılım bankaları için ise fon sahiplerine dağıtılan kar
payları bir sonuçtur. Durumu şu şekilde açıklamaya çalışayım; konvansiyonel bankalar,
konjonktüre, arz talebe, kura ve beklentilere ve bunlara bağlı olarak aktif pasif yönetiminde
aldığı karalara göre mevduata uygulayacakları faizi kendiler belirlerken; katılım bankaları ise
fon sahipleri ile yapmış oldukları kar paylaşım oranlarına göre elde ettikleri karı dağıtmak
zorundadır. Dolayısıyla bankalar daha proaktif davranabilme yeteneğine sahiptir ve aktif pasif
yönetimi ışığında algıyı yönetme konusunda daha başarılı olması beklenir. Bankaların finansal
sistemdeki önemleri göz önüne alındığında sadece kar amacı güden bir kuruluş olmadıkları aynı
zamanda politika yapıcılarında finansal sistemde kullandıkları oyuncular oldukları
unutulmamalıdır. Politika yapıcılar finansal sistemediki beklentileri yönetmek adına bankaları
dolaylı olarak da olsa kullanabilmektedir. Geçtiğimiz yıl, yaşanan gelişmelere ve gelişmelerin
hızına bakıldığında; ülke ekonomimiz açısından iyi geçtiği söylenemez; yaşanan para kur
artışları, artan enflasyon uzun zamandır yaşanılmayan bir dönemden geçmemize sebep oldu.
Peki, bu süreç mevduat ve fon sahiplerini nasıl etkiledi?
Bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksin‟deki yıllık değişime bakıldığında 2003
yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldığı ve özellikle Eylül ve Ekim aylarında
enflasyon oranlarında zirve rakamlara çıkıldığı görülmektedir.

Tüketici Fiyat Endeksi
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Enflasyonun yanı sıra politika faizi de konvansiyonel bankalar için mevduata uygulayacakları
faizin kararında etkilidir. Politika faizi, TCMB tarafından belirlenen, bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranıdır.
2018 yılında, özellikle Temmuz, Ekim ayları arasında yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler
yaşanmıştır.
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8,00
7,00
6,00

TL

5,00
4,00

ABD DOLARI

3,00

EURO

2,00
1,00
0,00

Aylık bazda ortalama kurlara göre özellikle Ağustos ve Eylül aylarında dolar ve Euro‟da çok
ciddi bir artış ve Ekim Kasım aylarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Tarih
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

ABD DOLARI

DEĞİŞİM %

EURO

DEĞİŞİM %

3,77
3,78
3,88
4,05
4,41
4,63
4,75
5,73
6,37
5,86
5,37
5,31

0,0%
0,2%
2,7%
4,5%
8,9%
4,8%
2,6%
20,7%
11,1%
-8,0%
-8,3%
-1,3%

4,59
4,67
4,79
4,98
5,22
5,41
5,55
6,61
7,42
6,74
6,11
6,04

0%
2%
2%
4%
5%
4%
3%
19%
12%
-9%
-9%
-1%

TCMB ise bu süreçte faizlere mudahelede bulundu bir hafta vadeli repo işlemlerine uygulanan
faiz oranları ki politika faizi olarak da adlandırılır yıl içinde 01.06.2018 tarihinde %8‟den
%16,5‟a çıkarılmış; 08.06.2018 tarihinde 2 baz puan daha arttırılarak %18,5‟a çıkarılmış
sonrasında 14.09.2018 tarihinde %24‟e çıkarılmıştır.
Enflasyonda yaşanan artış kişilerin toplam gelirlerindeki tasarruf payını azalmasına sebep olmuş
ve gerçek kişilerin paralarının değer kaybetmemesi için bankalardan daha fazla faiz beklentisi
oluşmuş, kurlarda yaşanan artış kişilerin tasarruf tercihlerini etkilemiş, faizlerde yaşanan artış
hem bankaların aktif pasif yönetimini etkilemişlerdir. Bu süreçte hem bankaların hem de
mevduat ve fon sahiplerinin bu yaşanan süreçte davranışlarını irdelemeye başlayalım.
Konvansiyonel bankaların, 2018 yılbaşı itibari ile Türk Lirası, Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ve
Kıymetli Maden Hesapları arasındaki kompozisyonu %60,5 TL, %37,4 DTH, %2,1 Kıymetli Maden
Depo Hesabından oluşmaktaydı. 2018 yılsonu itibari ile kompozisyonda DTH‟lar lehine bir
değişiklik olmuş ve yılbaşında DTH‟ların %37,4‟lik payı %40,5‟e çıkmış ve bu neredeyse payın
tamamını TL‟sından almıştır, kıymetli maden depo hesaplarında sadece %0, 07 lik bir artış söz
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konusu olmuştur. Yıl içerisinde Nisan ayına kadar dengeli hatta kısmen TL‟sına lehine bir
dağılım söz konusu iken Mayıs ayında kurlarda yaşanan yukarı yönlü artışla DTH‟larda artış
yaşanmaya başlanmıştır. Kurlarda Ağustos ayında yaşanan %20 leri aşana artış DTH‟ların payında
% 5 lik bir artışa sebep olmuş ve mudiler tercihlerinde belirgin bir şekilde DTH‟lara karşı bir
kayış söz konusu olmuştur.

527.119

PAY
(%)
60,5%

ŞUBAT

533.409

TARİH

TL

OCAK

326.362

PAY
(%)
37,4%

KIYMETLİ
MADEN
18.018

PAY
(%)
2,1%

60,6%

328.231

37,3%

18.714

2,1%

880.355

DTH

TOPLAM
871.498

MART

552.872

61,3%

331.057

36,7%

18.624

2,1%

902.552

NİSAN

560.998

61,2%

334.966

36,5%

20.599

2,2%

916.563

MAYIS

559.204

58,7%

369.025

38,8%

23.965

2,5%

952.194

HAZİRAN

565.182

58,7%

373.367

38,8%

24.906

2,6%

963.454

TEMMUZ

586.355

58,6%

389.593

38,9%

24.685

2,5%

1.000.633

AĞUSTOS

598.017

53,6%

489.866

43,9%

27.556

2,5%

1.115.438

EYLÜL

598.500

54,9%

462.922

42,5%

28.997

2,7%

1.090.419

EKİM

602.428

56,4%

436.588

40,9%

28.966

2,7%

1.067.982

KASIM

609.324

57,7%

418.172

39,6%

28.069

2,7%

1.055.564

ARALIK

607.000

56,6%

434.595

40,5%

30.437

2,8%

1.072.032

Toplam mevduat değişikliğine bakıldığında ise, Ağustos ayına kadar toplam mevduatta bir artış
yaşanmış ve Ağustos ayında %11,74‟lük bir peak oluştuktan sonra küçük azalışlar yaşanmıştır.
Bir anlamda gerçek kişiler tasarruf tercihleri anlamında banka hesaplarına doğru bir kayış olmuş
ve burada da daha kısa vadeli hesaplar tercih edilmiştir. Ağustos ayından sonra sisteme giren bu
mevduatlarda bir azalma söz konusu olmuştur.
TOPLAM
871.498
880.355
902.552
916.563
952.194
963.454
1.000.633
1.115.438
1.090.419
1.067.982
1.055.564
1.072.032

DEĞİŞİM
1,02%
2,52%
1,55%
3,89%
1,18%
3,86%
11,47%
-2,24%
-2,06%
-1,16%
1,56%

Mevduat banakaları ellerindeki mevduat yapısını yönlendirebilemek adına ellerinde önemli bir
araç olan faiz enstrümanını nasıl kullandıklarına bir bakalım. Bankalar bu enstürmanı mudilerin
konjonktüre göre değişen eğilimlerini kendi aktif pasif yönetimindeki hedefleri ile
uyumlandırmak için kullanabilmektedir.
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Tarih

Vadesiz

Pay(%)

1 Aya

Pay(%)

Kadar

1-3 Ay

Pay(%)

Arası

3-6 Ay

Pay(%)

Arası

6-12 Ay

Pay(%) 1 Yıl Üzeri Pay(%)

Arası

Oca.18

81.444,55 15,5%

54.820,27 10,4%

364.374,49 69,1%

17.798,42

3,4%

4.203,08

0,8%

4.477,98

0,8%

Şub.18

83.497,91 15,7%

59.849,55 11,2%

363.136,56 68,1%

17.880,42

3,4%

4.363,82

0,8%

4.681,10

0,9%

M ar.18

89.744,07 16,2%

62.083,09 11,2%

373.398,28 67,5%

18.320,34

3,3%

4.600,37

0,8%

4.725,81

0,9%

Nis.18

89.231,58 15,9%

61.716,30 11,0%

382.029,77 68,1%

18.554,21

3,3%

4.689,46

0,8%

4.776,19

0,9%

M ay.18

89.806,55 16,1%

57.236,67 10,2%

384.010,20 68,7%

18.981,93

3,4%

4.490,32

0,8%

4.678,48

0,8%

Haz.18

95.391,95 16,9%

57.852,20 10,2%

382.932,04 67,8%

19.459,29

3,4%

4.735,67

0,8%

4.810,42

0,9%

Tem.18

99.688,18 17,0%

61.675,10 10,5%

394.999,77 67,4%

20.206,60

3,4%

4.872,74

0,8%

4.912,44

0,8%

Ağu.18

106.380,02 17,8%

68.420,91 11,4%

394.486,54 66,0%

19.132,35

3,2%

4.739,71

0,8%

4.857,10

0,8%

Eyl.18

92.171,57 15,4%

59.594,38 10,0%

417.144,52 69,7%

18.843,74

3,1%

5.257,37

0,9%

5.488,02

0,9%

Eki.18

83.761,35 13,9%

58.202,59

9,7%

421.989,12 70,0%

23.511,71

3,9%

7.522,69

1,2%

7.440,66

1,2%

Kas.18

81.816,53 13,4%

55.483,65

9,1%

392.115,82 64,4%

52.388,85

8,6%

15.847,46

2,6%

11.671,68

1,9%

Ara.18

80.478,08 13,3%

56.822,96

9,4%

385.656,29 63,5%

55.938,93

9,2%

16.091,48

2,7%

12.012,04

2,0%

Mudilerin TL için vade seçimlerine bakıldığında ise Ağustos ayına kadar vadesiz ve 1 aya kadar
vadeli hesaplarda bir artış gözlemlenirken özellikle yıl sonda Kasım ve Aralık aylarında 3-6 ay ve
daha uzun vadeli mevdıuatlarda ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Burada bankaların aktif pasif
uyumu açısından olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.
TL Vade

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

1 Aya Kadar Vadeli

11,28

11,61

11,75

11,71

12,61

14,85

15,66

17,38

22,78

23,04

21,66

21,43

3 Aya Kadar Vadeli

13,34

13,43

13,72

13,86

14,17

17,35

17,91

19,50

25,40

25,58

23,99

23,59

6 Aya Kadar Vadeli

13,25

13,58

14,48

12,81

13,80

18,28

17,25

16,56

24,38

25,75

25,46

24,07

1 Yıla Kadar Vadeli

13,58

13,32

14,55

13,90

14,54

19,96

16,91

17,48

25,88

26,16

25,13

23,85

1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli

14,17

13,99

12,26

10,33

12,87

15,02

15,14

16,81

25,03

23,46

23,68

22,39

Bu noktada bankaların ortalama olarak uyguladıkları faiz oranlarına bakıldığında faiz oranlarını
yıl içinde sürekli artttırdıklarını özellikle Ağustos ayında daha kısa vadeli hesaplar için daha
yüksek faiz verirken yılsonunda daha uzun vadeli hesaplar için daha yüksek faiz vererek bu
noktada interaktif davrandıkları gözlemlenmiştir.

TL Mevduata Uygulanan Ortalama Faiz Oranı
30
1 Aya Kadar
Vadeli
3 Aya Kadar
Vadeli
6 Aya Kadar
Vadeli
1 Yıla Kadar
Vadeli
1 Yıl ve Daha
Uzun Vadeli

25

%

20
15

10
5
0
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Katılım bankalarının, 2018 yılbaşı itibari ile Türk Lirası, Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ve
Kıymetli Maden Hesapları arasındaki kompozisyonu %54,5 TL, %38,9 DTH, %6,5 Kıymetli Maden
Depo Hesabından oluşmaktaydı. 2018 yılsonu itibari ile kompozisyonda DTH‟lar lehine bir
değişiklik olmuş ve yılbaşında DTH‟ların %38,9‟luk payı %45,9‟a çıkmış ve Kıymetli Mden Depo
Hesaplarında yılbaşında bu yana % 3,2‟lik bir artış söz konusu olmuştur. Mevduat bankalarında
da gözlendiği gibi, yıl içerisinde Nisan ayına kadar dengeli hatta kısmen TL‟sına lehine bir
dağılım söz konusu iken Mayıs ayında kurlarda yaşanan yukarı yönlü artışla DTH‟larda artış
yaşanmaya başlanmıştır. Kurlarda Ağustos ayında yaşanan %20 leri aşana artış DTH‟ların payında
% 5‟den biraz fazla bir artışa sebep olmuş ve fon sahipleri tercihlerinde belirgin bir şekilde
DTH‟lara karşı bir kayış söz konusu olmuştur. Bu noktada mevduat sahipleri ve fon sahipleri
birbirinden daha farklı bir refleks geliştirdikleri net olarak söylenemez.

TARİH

TL

PAY (%)

DTH

PAY (%)

KIYMETLİ
MADEN

PAY (%)

TOPLAM

OCAK

35.377

54,5%

25.258

38,9%

4.235

6,5%

64.870

ŞUBAT

35.487

54,2%

25.406

38,8%

4.579

7,0%

65.472

MART

38.226

56,4%

25.256

37,2%

4.334

6,4%

67.816

NİSAN

37.941

55,1%

26.059

37,8%

4.870

7,1%

68.870

MAYIS

37.645

51,6%

29.733

40,8%

5.550

7,6%

72.927

HAZİRAN

38.713

51,6%

30.300

40,4%

5.981

8,0%

74.995

TEMMUZ

42.031

53,7%

30.625

39,1%

5.573

7,1%

78.229

AĞUSTOS

43.239

48,0%

40.072

44,5%

6.740

7,5%

90.051

EYLÜL

39.474

45,3%

39.853

45,8%

7.753

8,9%

87.079

EKİM

37.788

45,7%

37.135

44,9%

7.712

9,3%

82.635

KASIM

36.831

46,1%

35.542

44,5%

7.537

9,4%

79.910

ARALIK

36.290

44,4%

37.554

45,9%

7.898

9,7%

81.742

Toplam fonların değişikliğine bakıldığında ise, Ağustos ayına kadar toplam mevduatta bir artış
yaşanmış ve Ağustos ayında %15,11‟lik bir peak oluştuktan sonra küçük azalışlar yaşanmıştır. Bir
anlamda gerçek kişiler tasarruf tercihleri anlamında banka hesaplarında olduğu gibi fonlara
doğru bir kayış olmuş ve burada da daha kısa vadeli hesaplar tercih edilmiştir. Ağustos ayından
sonra sisteme giren bu mevduatlarda bir azalma söz konusu olmuştur.
TOPLAM

DEĞİŞİM

64.870
65.472
67.816
68.870
72.927
74.995
78.229
90.051
87.079
82.635
79.910
81.742

0,93%
3,58%
1,55%
5,89%
2,84%
4,31%
15,11%
-3,30%
-5,10%
-3,30%
2,29%
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Tarih

Vadesiz

Pay(%)

1 Aya

Pay(%)

Kadar

1-3 Ay

Pay(%)

Arası

3-6 Ay

Pay(%)

6-12 Ay

Arası

Pay(%)

1 Yıl

Arası

Pay(%)

Üzeri

Oca.18

6.418

15,50%

8.900

10,40%

18.261

69,10%

708

3,40%

374

0,80%

716

0,80%

Şub.18

6.404

15,70%

10.705

11,20%

16.535

68,10%

735

3,40%

382

0,80%

726

0,90%

Mar.18

7.613

16,20%

9.524

11,20%

19.223

67,50%

751

3,30%

374

0,80%

739

0,90%

Nis.18

7.194

15,90%

10.696

11,00%

18.196

68,10%

719

3,30%

373

0,80%

763

0,90%

May.18

7.659

16,10%

9.574

10,20%

18.589

68,70%

720

3,40%

366

0,80%

736

0,80%

Haz.18

8.166

16,90%

9.651

10,20%

18.986

67,80%

712

3,40%

367

0,80%

833

0,90%

Tem.18

10.341

17,00%

8.776

10,50%

21.017

67,40%

701

3,40%

358

0,80%

839

0,80%

Ağu.18

10.833

17,80%

11.385

11,40%

19.157

66,00%

674

3,20%

352

0,80%

837

0,80%

Eyl.18

8.198

15,40%

9.392

10,00%

19.982

69,70%

681

3,10%

379

0,90%

842

0,90%

Eki.18

7.598

13,90%

10.241

9,70%

17.984

70,00%

691

3,90%

382

1,20%

890

1,20%

Kas.18

7.270

13,40%

9.089

9,10%

18.557

64,40%

661

8,60%

394

2,60%

861

1,90%

Ara.18

6.930

13,30%

10.082

9,40%

17.396

63,50%

645

9,20%

390

2,70%

848

2,00%

Bankalara benzer bir şekilde TL fon sahipleri için vade seçimlerine bakıldığında, Ağustos ayına
kadar vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda bir artış gözlemlenirken özellikle yıl sonda
Kasım ve Aralık aylarında 3-6 ay ve daha uzun vadeli mevduatlarda ciddi bir artış
gözlemlenmiştir. Özellikle Kasım ayında 3-6 ay vade de gözlemlenen oransal artış fon
sahiplerinin tercihlerinin keskin bir şekilde değiştiğini göstermiştir.

TL Vade

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

1 Aya Kadar Vadeli

9,05

9,3

9,48

9,81

9,99

10,28

10,8

11,13

11,72

13,32

14,28

15,11

3 Aya Kadar Vadeli

9,08

9,3

9,5

9,83

10,04

10,29

10,7

11,03

11,51

12,38

13,26

14,48

6 Aya Kadar Vadeli

9,23

9,4

9,62

9,91

10,13

1 Yıla Kadar Vadeli

9,45

9,6

9,74

9,95

10,13

10,4

10,8

11,09

11,48

12,14

12,81

13,52

10,32

10,6

10,88

11,2

11,71

12,21

12,74

Bankaların TL ye verdikleri faiz oranlarına bakıldığında Ağustos ayında kısa vadeli hesaplar için
yaklaışık %1 lik bir artış gözlemlenmiştir.1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise faizlerdeki artış daha
sınırlı kalmıştır. Ancak bu durum 1 yıl üzeri DTH ların toplam mevduatlar içindeki payını
değiştirmemiş ve daha kısa vadeli hesaplar içinde kendi içinde bir kompozisyon değişikliği söz
konusu olmuştur.
Katılım bankaları fon sahiplerine bir kar payı vaadinden bulunamaz ancak referans olarak
müşterinin tercih ettiği vadede o hafta dağıtılan kar paylarını gösterirler, Kasım ve Aralık
aylarında ortalam kar paylarına bakıldığında ise Kasım ve Aralık aylarında uzun vadeli katılım
hesaplarında ki oransal artışa rrağmen dağıtılan kar paylarında kısa vadeli hesapların daha
yüksek oldukları gözlemlenmektedir. Bankalar uzun vadeli hesaplara verdikleri faiz oranlarını
ciddi bir şekilde arttırarak vade dağılımını sağlamaya çalışmıştır ancak katılım bankalarında bu
durum muhtemelen fon sahiplerinin beklentileri banka çalışanları tarafından sağlanarak elde
edilmiş olabilir.
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TL KATILIM FONLARINA DAĞITILAN ORTALAMA KAR PAYI ORANI
16,00
14,00
12,00
%

10,00

1 Aya Kadar
Vadeli
3 Aya Kadar
Vadeli
6 Aya Kadar
Vadeli

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mudilerin USD için vade seçimlerine bakıldığında vade seçimleri arasında çok sert değişiklikler
olmadığı gözlemlenmiştir, sadece Mayıs ayında kurda yaşanan artış söz konusu olduğunda
vadesiz DTH larda oransal bir artış olmuştur. Dikkat çeken bir başka husus TL hesaplara nazaran
1 yıl ve üzeri vadeli DTH hesapların payının %4 ler seviyesinde olmasıdır. DTH mudilerinin
yatırımlarını daha uzun vadeli düşündükleri söylenebilir.

Tarih

Vadesiz

Pay(%)

1 Aya

Pay(%)

Kadar

1-3 Ay

Pay(%)

Arası

3-6 Ay

Pay(%)

Arası

6-12 Ay

Pay(%)

Arası

1 Yıl

Pay(%)

Üzeri

Ocak

58.389,91

17,9%

30.957,98

9,5%

200.906,06

61,6%

12.910,88

4,0%

8.136,29

2,5%

15.060,69

4,6%

Şubat

58.020,33

17,7%

37.530,84

11,4%

196.478,45

59,9%

12.982,42

4,0%

8.193,32

2,5%

15.025,67

4,6%

Mart

55.927,59

16,9%

33.912,23

10,2%

202.749,67

61,2%

13.862,52

4,2%

8.791,50

2,7%

15.813,17

4,8%

Nisan

58.133,81

17,4%

31.929,80

9,5%

206.082,01

61,5%

13.918,34

4,2%

8.969,05

2,7%

15.933,18

4,8%

Mayıs

71.360,55

19,3%

27.593,18

7,5%

227.941,00

61,8%

15.559,41

4,2%

9.540,81

2,6%

17.030,53

4,6%

Haziran

72.718,37

19,5%

33.376,10

8,9%

224.812,67

60,2%

15.617,54

4,2%

9.634,79

2,6%

17.207,03

4,6%

Temmuz

69.427,28

17,8%

32.616,46

8,4%

242.174,61

62,2%

16.963,42

4,4%

9.831,12

2,5%

18.580,44

4,8%

Ağustos

91.796,33

18,7%

42.670,69

8,7%

298.867,23

61,0%

20.422,96

4,2%

12.422,49

2,5%

23.686,06

4,8%

Eylül

91.420,75

19,7%

32.677,63

7,1%

286.982,87

62,0%

19.151,87

4,1%

11.022,68

2,4%

21.666,40

4,7%

Ekim

83.138,66

19,0%

34.203,93

7,8%

270.898,73

62,0%

17.994,22

4,1%

10.770,79

2,5%

19.582,12

4,5%

Kasım

76.788,72

18,4%

30.791,98

7,4%

261.670,24

62,6%

19.314,86

4,6%

11.112,20

2,7%

18.493,86

4,4%

Aralık

79.029,15

18,2%

35.358,66

8,1%

265.994,26

61,2%

23.273,79

5,4%

11.621,63

2,7%

19.317,26

4,4%
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USD Mevduata Uygulanan Ortalama Faiz Oranı
7
6
1 Aya Kadar Vadeli

4

3 Aya Kadar Vadeli

3

6 Aya Kadar Vadeli

2

1 Yıla Kadar Vadeli

%

5

1
0

Fon sahiplerinin USD için vade seçimlerine bakıldığında, Ağustos ayından sonra vadesiz ve 1 aya
kadar vadeli hesaplarda bir yoğunlaşma olduğu gözlemlenmektedir. Vade yapısı uzun vadeden
kısa vadeye doğru bir ayrışmaya uğramıştır. Katılım bankalarının aktif pasif yönetimi için bir
olumsuzluk söz konusu olmuştur. Bunun arkasında katılım bankalarının bu tercih değişikliğini
kar payı ayarlaması söz konusu olmadığı için yönlendiremediği söylenebilir.
Tarih

Vadesiz

Pay(%)

1 Aya

Pay(%)

Kadar

1-3 Ay

Pay(%)

Arası

3-6 Ay

Pay(%)

Arası

6-12 Ay

Pay(%)

1 Yıl

Arası

Pay(%)

Üzeri

Oca.18

6.494

25,7%

5.256

20,8%

11.262

44,6%

904

3,6%

607

2,4%

736

2,9%

Şub.18

6.429

25,3%

6.117

24,1%

10.615

41,8%

912

3,6%

620

2,4%

714

2,8%

Mar.18

6.018

23,8%

5.037

19,9%

11.825

46,8%

977

3,9%

651

2,6%

748

3,0%

Nis.18

6.423

24,6%

6.258

24,0%

10.992

42,2%

969

3,7%

643

2,5%

774

3,0%

May.18

8.079

27,2%

6.071

20,4%

13.049

43,9%

1.073

3,6%

701

2,4%

760

2,6%

Haz.18

8.413

27,8%

6.209

20,5%

13.138

43,4%

1.060

3,5%

709

2,3%

773

2,6%

Tem.18

7.559

24,7%

5.500

18,0%

14.743

48,1%

1.090

3,6%

892

2,9%

841

2,7%

Ağu.18

11.607

29,0%

8.711

21,7%

16.236

40,5%

1.348

3,4%

1.163

2,9%

1.007

2,5%

Eyl.18

13.108

32,9%

7.100

17,8%

16.403

41,2%

1.205

3,0%

1.074

2,7%

962

2,4%

Eki.18

11.746

31,6%

7.691

20,7%

14.658

39,5%

1.129

3,0%

982

2,6%

929

2,5%

Kas.18

10.857

30,5%

6.945

19,5%

14.867

41,8%

1.066

3,0%

907

2,6%

900

2,5%

Ara.18

11.457

30,5%

7.899

21,0%

15.259

40,6%

1.071

2,9%

943

2,5%

925

2,5%

USD Vade

Ocak Şubat

Mart

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

1 Aya Kadar Vadeli

2,08

2,09

2,11

2,18

2,15

2,22

2,25

2,27

2,34

2,52

2,62

2,78

3 Aya Kadar Vadeli

2,08

2,13

2,16

2,20

2,22

2,25

2,27

2,31

2,36

2,47

2,56

2,64

6 Aya Kadar Vadeli

2,10

2,14

2,18

2,23

2,26

2,30

2,32

2,36

2,39

2,46

2,54

2,60

1 Yıla Kadar Vadeli

2,19

2,22

2,25

2,27

2,29

2,32

2,35

2,38

2,43

2,49

2,54

2,60

Katılım bankalarında dağıtılan ortalama kar paylarına bakıldığında özellikle Ağustos ayında fon
sahiplerinin daha kısa vadeyi tercih etmeleri için somut bir neden gözlemlenemiyor. Bu durum
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ancak fon sahiplerinin beklentileri ile açıklanabilir. Ancak bu beklentileri yönetebilecek bir araç
katılım bankalarında söz konusu değil.

USD KATILIM FONLARINA DAĞITILAN ORTALAMA KAR PAYI ORAN
3,00
2,50

%

2,00
1,50

1 Aya Kadar Vadeli

1,00

3 Aya Kadar Vadeli

0,50

6 Aya Kadar Vadeli

0,00

1 Yıla Kadar Vadeli

2018 yılında banka ve katılım bankaları arasında TL mevduat ve fonlar arasında çok net bir
ayrım olduğundan söz edilmesi çok mümkün değilken DTH larda vade seçimlerinde özellikle
döviz kurlarındaki artışın etkisi ile katılım bankası müşterilerinin daha kısa vadeli hesaplara
geçiş yaptığı söylenebilir. Bu süreçte aynı zamanda katılım bankaları müşterilerinin yazının
başında bahsedildiği gibi Kıymetli Maden Deppo hesaplarına da yönelmişlerdir. Bu durumun
arkasında ki en büyük neden döviz altın dışında faiz hassasiyeti olan kişilerin kendi paralarını
değer kaybına karşı koruyabilecekleri yatırım enstürmanlarının söz konusu olmaması ve riskin
yüksek olduğu dönemlerde daha kısa vali düşünerek ya da geleneksel yatırım aracı olan altına
yönelmesi gibi refleksler sergilemektedir.
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Gelecekteki
Türkiye Ekonomisi İçin
Alper KURAY
Ekonomist - Bankacı

Türkiye‟nin ekonomik görünümü önümüzdeki 15 yılda oldukça farklı
bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için
sayısı artan nitelikli işgücünden yararlanma fırsatı olan Türkiye sahip
olduğu seçenekler sayesinde gelecek 15 yılda küresel ekonomik ligde
üst basamaklara tırmanırken dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasında
yer alacak. Başarısı, ulusal düzeyde önemli olan sektörlerin gelişimi
gibi çeşitli etkenlere dayanacak. Bazı sektörlerin Türkiye‟nin
büyümesinde itici güç olma potansiyeli bulunuyor.

Türkiye sahip olduğu
seçenekler sayesinde
gelecek 15 yılda
küresel ekonomik ligde
üst basamaklara
tırmanırken dünyadaki
en büyük 10 ekonomi
arasında yer alacak.

Rapor gelecek 15 yılda bölgesel ve uluslararası uzmanlık merkezi haline gelme potansiyeline
sahip olan beş sektörü ele alıyor. Türkiye‟nin zengin doğal kaynakları, gıda ve içecek sektörü
için büyüme ve yeni ihracat pazarlarına açılma fırsatını yaratıyor. Devam eden doğrudan
yabancı yatırım, büyüyen bir tarımsal Ar-Ge sektörünün geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Türkiye‟nin önümüzdeki yıllar içinde değer zincirinde yaşayacağı tırmanış, yabancı
yatırımcıların faydalanmak isteyebilecekleri Türkiye‟nin zengin yenilenebilir enerji
kaynaklarının etkili olduğu alternatif enerjilere doğru yaşanacak bir geçiş ile desteklenebilir.
Turizm sektörü ise orta vadede güçlü bir biçimde büyümesi beklenen gelişmekte olan bir pazar
demografisinden yararlanma fırsatına sahip. Ve bu sektörlerin hem destekleyicisi hem de
ekonomiye direkt etkisi nedeniyle finans sektörü Türkiye‟nin güçlü geleceği için büyük fırsatlar
ve potansiyeller içermekte.
Genç ve eğitimli işgücü piyasası Türkiye‟nin işgücü piyasası, ekonomisi için sağlam bir büyüme
ivmesi yaratma potansiyeline sahip. Önümüzdeki 30 yılda Türkiye nüfusunun beşte bir oranında
artarak 90 milyona ulaşması bekleniyor. Buna karşılık Çin nüfusunun %1‟in biraz üzerinde bir
artış göstermesi öngörülüyor. Öte yandan Türkiye nüfusu bugüne kıyasla daha genç ve daha
eğitimli olacak.
Gelecek yıllarda Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 40 yaş altında olması beklenirken bu
oran Çin‟de %40.2 olması bekleniyor. İyi yapılandırılmış bir üniversite sistemi gelecek kuşakları
daha yüksek nitelikli işler için yetiştirebilir. Daha fazla değer işgücü piyasasında yaşanacak
olumlu gelişmeler daha yüksek katma değerli sektörlere hareketi destekleyecek ve bu durum da
önümüzdeki 15 yılda Türkiye‟de bazı uluslararası uzmanlık merkezlerinin ortaya çıkması için
potansiyel oluşturacak. Hükümetler bu gelişmelerin desteklenmesinde önemli bir role sahip
olabilir. Hâlihazırda bu geçişi kolaylaştırmayı hedefleyen bazı reformlar mevcut. Bu kapsamda
rekabet ederek üst basamaklara tırmanan şirketleri desteklemek için yüksek vergi indirimleri,
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krediler ve hibeler sağlayan Ar-Ge teşvik programları uygulanıyor. Enerji, hizmet ve altyapı
sektörlerinin özelleştirilmesi verimliliği destekleyecek ve üretkenliği artıracak.
Üstesinden gelinecek riskler tahminlerde de belirtildiği gibi, Türkiye‟nin tam potansiyeline
ulaşabilmesi için aşması gereken bazı büyük ekonomik zorluklar söz konusu. Örneğin, süre gelen
mevcut cari açığın azaltılması için ihracata daha fazla ağırlık verilmesi fayda sağlar. Ayrıca,
ekonominin mevcut yapısı enflasyonun yükselme potansiyelinden hala etkilenebilecek durumda
ve sıkı para politikaları genellikle döviz kurlarının değer kazanmasına ve dolayısıyla ihracatın
zarar görmesine neden oluyor. Anahtar yapısal reformlar Türkiye yüksek katma değerli
sektörlere doğru kaydıkça, diğer ekonomiler karşısında rekabet gücünün artırılması için yapısal
reformlara daha fazla önem verilmesi
bekleniyor.
Daha
uzun
vadede
sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi
amacıyla ulaşım altyapısının, hukuki
çerçevenin
ve
vergi
tahsilâtının
etkinliğinin iyileştirilmesi hükümetin
gündeminde öncelik açısından üst
sıralarda yer alabilir.
Potansiyel
uzmanlık
merkezleri
destekleyici bir ekonomik, sosyal ve
politik çevrenin varlığının yanı sıra ulusal sektörlerin başarısı da uzun vadede Türkiye‟nin
büyümesinin desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Çeşitli sektörlerin bu büyümeyi
yönlendirme potansiyelleri var ve öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllar içinde kilit sektörlerin
veya uzmanlık merkezlerinin geleceği Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan değişiklikleri
yansıtacak biçimde şekillenecek.
Önümüzdeki 15 yılda Türkiye‟nin potansiyel uluslararası uzmanlık merkezlerinden bazıları:
• Gıda ve içecek • Tarımsal Ar-Ge ve hizmetler • Alternatif enerji • Turizm • Finans.
Gıda ve İçecek
Günümüzde Türkiye gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve büyük Avrupa ve Ortadoğu
pazarlarına ihracatı konusunda bölgesel üs konumunda. Tarımsal çeşitliliği ve uygun iklimi
ülkenin gıda işleme sektörüne sürekli hammadde tedarik etmesine imkân verirken gıda ve
içecek alanında büyük bir ihracatçı konumunda olmasını da sağlıyor. Türkiye şimdiden ham
gıdadan işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatına geçiş yaparak zincirdeki yükselişine başladı.
Önümüzdeki yıllar içinde Türkiye‟nin gıda ve içecek pazarı hem yerel hem de uluslararası
düzeyde artan talepleri karşılayacak şekilde konumlanmış olması nedeniyle genişlemeyi
sürdürme potansiyeline sahip. Tüketici tercihlerinin hazır ürünler üzerine yoğunlaşması ve
süpermarket sayısının yükselmesi, artan nüfus, yükselen gelirler, şehirleşme ve organize
perakendeciliğin genişlemesi gibi gelişmelerle birleşince işlenmiş, ambalajlanmış ve
dondurulmuş gıda sektöründe fırsatlar yaratacak. Güneye ve batıya ihracat Türkiye Avrupa,
Orta Asya ve Ortadoğu‟ya olan coğrafi yakınlığını kullanarak bu ihracat pazarlarındaki ihtiyaca
da hizmet edebilir.
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Türkiye‟nin Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri, günümüzde tüm organik gıda ihracatının
%85‟inin hedefi olan Avrupa‟daki sağlık bilinci yüksek tüketicilere yönelik organik gıdaların
üretimi için oldukça uygun. Bunun yanı sıra artan yerli ve yabancı İslam nüfusuna yönelik olarak
helal gıda piyasasına yoğunlaşma fırsatı da ortaya çıkabilir. Örneğin bugün Körfez İşbirliği
Konseyi‟ne yapılan ihracat toplam ihracatın yalnızca %6‟lık bir kısmını oluştururken ve pazarın
boyutu ve uzun vadede büyüme potansiyeli sayesinde Ortadoğu‟ya yapılan ihracatın payının
yükselmesi beklenebilir.
Tarımsal Ar-Ge ve Hizmetler
Türkiye‟de rekabetçi bir gıda ve içecek sektörünün gelişmesi, bölgede tarımsal Ar-Ge noktası
oluşturmaya doğru ilk adımların atılmasını da beraberinde getirdi. Bu durum, Ar-Ge ile tarım
sektöründe verimin artırılmasına olanak tanıyor.
Ar-Ge‟de cesur ve iddialı Türkiye, tarımsal değer zincirini büyütmek için çalışmalara başladı.
2011 yılının Şubat ayında, Hükümet Türkiye‟nin ilk tarım “teknoparkı” için onay verdi. İleri
teknoloji Ar-Ge, sera sistemleri, tohum ve toprak ıslah yöntemlerini kullanarak küresel tarımda
en rekabetçi bölgelerden biri olmayı hedefliyor. Bu konudaki kararlılık şimdiden büyük
şirketlerin ilgisini çekmeye başladı. Çok uluslu bir tarım şirketi olan Monsanto‟nun Türkiye‟de
tohum verimini artırmak için testler yaptığı birkaç köklü tesisi bulunuyor. Yeni bilgilerin
aktarılması önümüzdeki 15 yılda, “Ar-Ge yoğun” yabancı şirketler Türkiye pazarına girme
imkânı bulacaklar, yurtiçinde de eğitimli nüfustan ve inovasyonu destekleyen olumlu
teşviklerden faydalanarak yeni şirketler kurulacak. Yabancı ileri teknoloji firmalarının ülkeye
girişi de uzmanlık merkezine güç veren bir etki oluşturacak.
Tarımsal Ar-Ge‟de uzmanlık merkezinin kurulması, yerel tarım sektöründe verimin artırılmasına
yardım edecek, ayrıca gıda ve içecek sektörü gibi ilgili diğer alanları da destekleyecek.
Sektörün oturması ile birlikte Ortadoğu ve Afrika gibi bölgeler, tarımsal endüstri için Ar-Ge ve
ilgili hizmetlerin ihraç edileceği verimli bölgeler haline gelebilir. Özellikle de kapasitenin
altında tarım yapılan geniş ve verimli arazilere sahip Afrika, bu endüstri için cazip bir ihracat
pazarı olma potansiyeli taşıyor.
Alternatif enerji
Türkiye‟nin sıcak iklimi ve doğal suyolları, ülkenin kurulu gücünün üçte birinin yenilenebilir
kaynaklardan oluşmasını sağlıyor. Özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisi yönünden çok zengin
olan Türkiye, yenilenebilir kaynaklarını yurtiçinde artan enerji talebinin büyük bir kısmını
karşılamak için kullanacak. Sektörde büyüme
için de birçok yeni fırsat ortaya çıkacak,
ülkenin potansiyel hidroelektrik kapasitesinin
yarısı hala işletilmeyi bekliyor. Türkiye, 2009
yılında güneş enerjisi ile sıcak su elde etmede
kurulu güç açısından Çin‟den sonra gelerek
dünya 2.si olurken, ülkedeki yüksek güneş alma
seviyesi, gelecekte çoğu Avrupa ülkesine oranla
daha fazla enerji üretme potansiyeli olduğunu
gösteriyor. Ege kıyıları, birkaç büyük volkanik
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araziyi ve rüzgâr santrali potansiyeli olan yerleri bünyesinde bulunduruyor; ancak şu anda tüm
bu kaynaklardan ülkenin toplam elektrik üretiminin sadece %1‟i sağlanabiliyor.
Öncü şirketlerin desteklenmesi önümüzdeki yıllarda devletin ve yabancı şirketlerin yapacağı
yatırımlarla, kapasite genişleyebilir. Ülkenin petrole olan bağımlılığı, hükümeti enerji
teknolojilerine yatırım teşvikleri vermeye iterken 2005‟ten bu yana çevresel Ar-Ge için 57
milyon doların üstünde harcama yapıldı. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
doğrudan yabancı yatırım miktarı 2008 yılından bu yana 2,5 milyar dolara ulaştı. Doğal
avantajlardan gelir elde edilmesi Türkiye için belirli bir hacim yakalandığında, Avrupa‟ya yeşil
enerji ihracatı yapmak ve bu alanda danışmanlık veren uzmanları ve teknolojileri yurtdışına
göndererek yerel uzmanlıktan yararlanmak için fırsatlar doğabilir. Bu fırsatlar, Türkiye‟de
büyüyen bir alternatif uzmanlık merkezi geliştirmeye de yardımcı olabilir.
Turizm
Muhteşem sahil şeridi, sıcak iklimi ve tarihi, kültürel ve doğal cazibe merkezleri ile Türkiye çok
tercih edilen bir tatil merkezi. 2010 yılında tüm dünyada en popüler 6. tatil ülkesi olan Türkiye
27 milyon ziyaretçi ağırladı. Farklı birçok alanı içeren ve
geniş turist yelpazesine hitap eden Türk turizm sektörü
bu
özelliği
ile
dünya
turizm
sektöründeki
dalgalanmalardan bir ölçüde korunuyor. 2009 yılında
küresel turizm sektörünün %3,5 oranında küçülmesi,
buna karşılık Türkiye‟ye gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık
%3 artması bunun en somut örneğini oluşturuyor.
Türkiye, yükselen orta sınıf için cazip Türkiye,
halihazırda İngiliz, Alman ve Rus turistler için popüler
bir tatil ülkesi ve bu grup da ülkeye gelen tüm yabancı
ziyaretçilerin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.
Gelecek 15 yılda, Türkiye gelişmekte olan ülkelere seyahat etme meraklısı orta sınıfı da
çekmek için oldukça iyi bir konumda. Türkiye halen bazı gelişmiş ülkelerdeki köklü turizm
merkezlerine oranla gelişmekte olan ülkelerden gelen daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Türkiye‟deki yabancı ziyaretçilerin yaklaşık %43‟ü gelişmekte olan ülkelerden gelirken, bu
segment ABD‟de toplam ziyaretçilerin %22‟sini ve İtalya‟da ise %10‟unu oluşturuyor. Son
dönemlerdeki vize kaldırma anlaşmaları sonucunda ülkenin doğudaki komşuları İran, Gürcistan
ve Suriye‟den de daha çok turist geliyor. Ayrıca Çin pazarı tüm ülkelerin iştahını kabartırken
ülkemizde Çinli turistlerin ilgisini çekebilecek çok alternatif olması Çin pazarına yoğunlaşılması
gerektiğinin işareti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılan tahmine
göre uzun vadeli iklim değişikliği modelleri Türkiye‟nin ideal tatil havası olan 27 °C‟lik sıcaklığa
daha çok yaklaşması ile sonuçlanabilir. Böylece, Türkiye güneş isteyen Avrupalı turistlere daha
çok hitap ediyor olacak. Geleceğe yönelik tüm bu trendleri dikkate alan basit bir model
kullanarak Türkiye‟nin, yıllık ziyaretçi sayısı bakımından İngiltere‟yi geçme ve neredeyse
İtalya‟yı yakalama potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılabilir.
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Finansal Hizmetler
Türk bankacılık sektörü öncülüğünde finans sektörü gerek Avrupa‟da gerekse de dünyada risk
algısı olarak oldukça saygın bir konuma sahip. Bunun yanısıra yabancı yatırımcıları Türkiyeye
daha çok kazandırabilmek için finans sektörünün güvenli olduğunu göstermek de oldukça
önemli. Bu anlamda bankaları denetleyen kamu otoritesi BDDK‟ya büyük iş düşüyor.
Son yıllarda tüm dünya ile birlikte artan oranda işlem hacmine sahip türev piyasalar ülkemizde
faiz dışı alternatif korunma yöntemi sağlama açısından reel sektör firmalarının gözdesi. Bununla
birlikte tüm dünyada 700 trilyon dolar işlem hacmine sahip bu ürünlerin Türk finans sektörüne
büyük hasara uğratmaması için kamu otoritelerince iyi denetlenmesi gerekmekte. Bu durum
yabancı yatırımcı açısından da piyasaların daha şeffaf ve güvenilir olduğu imajını verecektir.
Tüm dünyada giderek hız kazanan teknolojik gelişmeler finans sektörünü de etkilemektedir.
Artık işlemleri bankalara gitmeden herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda
yapabilmekteyiz. Bu mobil bankacılık ve internet bankacılığının bu denli hızlı yükselmesi Türk
finans sektöründe piyasaların güvenli biçimde işlemesi için yakından izlenmesinin gerekli
olduğunu göstermektedir.
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FİNANS DÜNYASI
Türev İşlemlerde Risk Odaklı
Yaklaşım
Erkan BAY*
Ekonomist - Bankacı

“Her şartta sizi koruyan doğru stratejidir”
Cüneyt PAKSOY

Ekonomik birimlerin uzun vadeli yaşama yeteneği, faaliyetlerinden
elde
ettiği
gelirlerin
sürdürülebilir
olmasına
bağlıdır.
Sürdürülebilirlik, ekonomik birimlerin üretkenliğini ve devamlılığını
sağlarken aynı zamanda rekabet etme yeteneğini de korumaktadır.
Sürdürebilirliğin sağlanması, ortaya çıkabilecek risklerin belirli bir
yöntemle tespit edilerek tanımlanması, değerlendirilmesi ve riskleri
minimize edecek önlemlerin alınarak bu sürecin etkin işlemesini
sağlayacak şekilde riskleri doğru yönetmekten geçmektedir. Bu
anlamda ekonomik birimlerin faaliyetlerinin sürdürebilirliği, finansal
risk yönetimine yani finansal araçları kullanarak başta kredi riski ve
piyasa riski olmak üzere karşılaştığı riskleri yöneterek ekonomik değer
yaratma faaliyetine dayanmaktadır.

Ekonomik birimlerin uzun
vadeli yaşama yeteneği
faaliyetlerinden elde ettiği
gelirlerin sürdürülebilir
olmasına bağlıdır. Türev
(hedding) ürünler kur,
fiyat ve emtia riskine karşı
ekonomik birimlerin etkin
finansal risk yönetimi
yapmalarına olanak
sağlayarak yardımcı
olmaktadır.

Bugün dünyada ekonomik korumacılık ile hızlanan ticaret savaşları küresel ekonomide büyümeyi
giderek yavaşlatmaktadır. Jeopolitik ve jeoekonomik gerilimlerin artması uluslararası
sistemdeki çatlakların derinleşmesini ve sistemik riskleri artırmaktadır. Küresel ve bölgesel
risklerle birlikte, ülkelerin kendi ulusal ekonomik ve politik riskleri ile dünyada başlıca merkez
bankalarında gözlenen politika değişiklikleri de ülke ekonomilerini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Dışsal ve içsel risklerin büyüklüğü ile çeşitliliği, ekonomik birimlerin varlığını sürdürebilmesi ve
rekabet güçlerini koruyabilmesi için etkin bir finansal risk yönetimine olan ihtiyacı
artırmaktadır. Türev (hedding) ürünler bu anlamda kur, fiyat ve emtia riskine karşı ekonomik
birimlerin etkin finansal risk yönetimi yapmalarına olanak sağlayarak yardımcı olmaktadır.
Bu yazımızda, ekonomik birimler yani finansal hizmet sunanlar ve alanlar (bireyler, şirketler,
yatırımcılar) açısından türev ürünlerinin finansal risk yönetimine sağladığı faydaların yanı sıra
bu ürünlerin içerdiği risklere karşı stratejik genel bir çerçeve sunulacaktır.

*

İstanbul Ticaret Üniversitesi - İşletme Doktora Programı
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Türev Ürünlere Neden İhtiyaç Duyuluyor?
Tarihte ilk olarak 1679 yılında Japonya‟da pirinç üzerine gerçekleştiği bilinen ve üreticilere
belirli fiyat garantisi sağlayan vadeli işlemler; spot piyasada meydana gelen risklerin ortadan
kaldırılmasını, yönetilmesini ve aynı zamanda gelecekteki fiyat değişimlerine karşı önceden
önlem alınarak fiyat dalgalanmalarına karşı tarafların korunmasını sağlamaktadır.
Riskten korunma, yatırım veya arbitraj amacıyla kullanılabilen türev ürünlerde dayanak varlık
emtiaya (pamuk, buğday, altın, bakır, petrol, doğalgaz vb) dayalı olabileceği gibi finansal
ürünlere de (faiz oranları, döviz kurları, hisse senetleri vb) dayalı olabilir. Bu ürünler organize
piyasalarda işlem görebileceği gibi tezgahüstü piyasalarda da işlem görmektedir. Bugün, vadeli
işlem olarak (futures)1, opsiyon, forward, swap, cross currency swap, interest rate swap gibi bir
çok ürün, türev araçlar grubuna dahildir.
Ekonomik birimler arasında;
-

Bilançosunda kur riski taşıyan, geliri ve giderleri farklı döviz cinsinden olanlar, nakit
döngüsü içinde yükümlülüğü bulunan döviz cinslerini değiştirebilme esnekliğine sahip
olmayanlar, ithalat ve ihracat yapanlar için döviz kuru riski söz konusudur.

-

Faiz üzerinden yapılan borçlanmalarda vade uyumsuzluğu ile sabit veya değişken faizli
borçlanma varsa faiz riski bulunmaktadır.

-

Üretimde kullanılan veya verilen hizmet üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisi olup
finansal piyasalarda işlem gören bir hammadde varsa ve hammadde fiyatındaki
değişimler satış fiyatlarına yansıtılamıyor ve bunda sorun yaşanıyorsa hammadde riski
bulunmaktadır.

Türev ürünler; ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda kur ve fiyat dalgalanmalarına
karşı ekonomik birimler arasındaki risk transferini ve paylaşımını kolaylaştırarak, anlaşılan bir
fiyata bir finansal ürünün (döviz veya faiz oranı gibi) ya da bir emtianın belirlenen bir tarihte
teslimatını vaat ederek fiyatların düşüş ya da yükselişlerine karşı koruma sağlamaktadır. Türev
ürünler riskten korunmanın yanı sıra portföy yönetimi, maliyet düşürme, fiyat istikrarı sağlama
ve rekabet avantajı yaratma gibi işlevleri de yerine getirmektedir.
Türev ürünler finansal kurumlara yeni ve uzun vadeli kaynak yaratırken aynı zamanda yeni
müşterilere ulaşarak tabana yayılmakta, ürün çeşitliliği ve hacimle birlikte finansal piyasaların
derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Özellikle kur ve fiyat riski bulunan şirket ve
yatırımcılara fiyatların gelecekteki seyirleri hakkında yol göstererek fikir sahibi olmalarına
yardımcı olmakta ve daha verimli çalışmalarının önünü açmaktadır.
Türev ürünler üç amaçla kullanılır;

1

-

Riskten korunma işlemi (hedging) ekonomik birimler tarafından maruz kaldıkları kur,
fiyat, faiz ve vade risklerinden korunmak için yapılır. Bu anlamda riskten korunma
amaçlı türev ürün bir yatırım aracı değil sigorta işlevi görmektedir.

-

Spekülatif/yatırım amaçlı işlem yapanlar ise ellerindeki fon fazlası ile daha fazla getiri
elde etmek için döviz çiftini ya da emtiaları düşük fiyattan portföylerine ekleyerek
yüksek fiyattan satışlarını gerçekleştirebilmek için bu ürünleri kullanmaktadırlar.

Türev piyasalarla ilgili terimlerin anlamları, yazının sonunda “Türev Sözlüğü” başlığı altında açıklanmıştır.
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-

Arbitraj amaçlı yapılan türev işlemlerde de amaç farklı piyasalarda işlem gören türev
ürünlerin düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasada satılarak düşük riskle kar
elde etmektir.

Dünya ve Türkiye’de Türev Finansal Varlıklar
Gelişmiş ülkelerde vadeli işlemler piyasası spot piyasaların yanında vazgeçilmez bir unsur olarak
görülmektedir. Teknoloji alanındaki gelişmeler ile bunların uygulamaya konulması finansal
piyasalardaki işlem hacmini ve hızını büyük ölçüde arttırmıştır. Günümüzde piyasaların 24 saat
açık olması ülkelerde sermayenin hem miktarını hem de hızını arttırdığı gibi bir ekonominin
temel göstergeleri olan faiz oranları, döviz kurları ve fiyatlar üzerinde önemli etkiler meydana
getirmektedir.
Bugün dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 90'ından fazlası kur ve fiyat riskini azaltmak için
türev ürünler kullanmaktadır. 2018 yılı itibari ile türev ürünlerin küresel ölçekteki kontrat
değerinin 700 trilyon ABD Dolarını aştığı tahmin edilmektedir. Dünyanın en büyük
ekonomilerinden ABD‟nin milli geliri 19.39 trilyon dolar, Çin‟in 12.01, Japonya‟nın 4.87 ve
Almanya‟nın milli geliri 3.65 trilyon dolar olduğu düşünülürse türev ürünlerin dünyada ulaştığı
boyut daha net anlaşılabilir. 2008 yılında yaşanan mortgage krizi ABD ekonomisinde 14 trilyon
dolar kayba yol açarken aynı zamanda 9 milyon kişilikte istihdam kaybına neden olmuştur. İflas
eden banka sayısı ise 500‟e yakındır. Yaşanan örnekler bu ürünlerin içerdiği riskler nedeniyle
son derece dikkatli, amacına uygun bir stratejiye bağlı olarak kullanılması gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Türkiye’de Türev Finansal Varlıklar (Aralık 2017)

Kaynak: BDDK
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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Türk Bankacılık Sektörünün
Aralık 2017 itibarıyla gerçekleştirdiği türev ürün hacmi (alım-satım toplamı) 2,54 Trilyon
TL‟ye hacmine ulaşmıştır. Türev ürünlerin ülkemizde ulaştığı hacim olan 3 Trilyon TL olan Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla‟mızın yaklaşık (GSYH) % 84‟üne denk gelmektedir. Ülkemizde de korunma
amacı dışında spekülatif amaçlı ya da yanlış pozisyon açarak türev işlem yapan ve ani kur
yükselişlerinde ciddi oranda zarar eden şirketlerimizin olduğu piyasaları yakından takip edenler
tarafından bilinmektedir.
Türev Ürünlerin Riski Nerede Başlıyor?
20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösterilen Warren Buffett türev ürünleri
“finansal kitle imha silahları” olarak nitelemektedir. Buffet bu konuda haksız da sayılmaz.
Çünkü herhangi bir türevin gerçek değerini bilmek neredeyse imkânsızdır, karmaşıklıkları türev
ürünlerin fiyatını zorlaştırmaktadır. Bunun nedeni, türevin bir veya daha fazla temel varlığın
değerine dayanmasıdır. Türev ürünler vadesinden önce varlık haline gelmediği için pozisyonlar
ancak vadesinde bir parasal hareket ve yükümlülük içerir. Bu nedenle türev ürünlere ait
işlemler bir finansal kurumun en stratejik davranması gereken faaliyet alanlarından birini
oluşturur. Türev işlemler; ürünün fiyatlama ve pazarlamasından operasyonuna, limit
tahsisinden risk yönetimine kadar günlük olarak takip ve kontrol edilmesi gereken çok önemli
bir dizi süreci içerir.
Türev işlemlere ait alınan pozisyonlar ve bu pozisyonlara ait süreçlerin etkin yönetilememesi
finansal kurumlara ve müşterilerine olduğu kadar ülke ekonomisine ciddi zarar verme
potansiyelini barındırmaktadır. Müşteriler açısından yeterince analiz edilmeyen, içeriği ve
riskleri anlaşılmayan bir türev ürünün kullanılmaya başlanması büyük zararlara yol açabilir.
Çünkü riskin doğru analiz edilerek ve doğru bir türev ürünle korunma sağlanması
gerekmektedir.
İleri Türev ürünlere (avantajlı –asimetrik forward, egzotik opsiyonlar, swap, CCS, IRS vb)
girmeden temel düzeyde, türev ürünlerin avantajları ve dezavantajlarını birer forward ve
opsiyon örneği ile açıklayalım:
Forward İşlem Örneği:
İthalat yapan bir şirketin kur yükselişinden, ihracat yapan bir şirket ise döviz kurundaki
düşüşten dolayı kur riskini ortadan kaldırmak ya da iyi seviyeden kuru bağlamak istediğini
varsayalım.
İthalatçı Şirketler için Kur Yükselişine

İhracatçı Şirketler İçin Kur Düşüşüne Karşı

Karşı Korunma
Tutar
1.000.000 USD
Vade
90 gün
Spot Piyasa Kuru
5,50
Forward Kur
5,35

Korunma
Tutar
Vade
Spot Piyasa Kuru
Forward Kur

1.000.000 USD
90 gün
5,25
5,35
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Kar

Şekil 1. Forward Alım-Satım

Forward Alış

Forw ard
Kuru

5,35

Zarar

5,25

5,50

Vadede
Spot Kur

Forward Satış

İthalatçı şirket 90 gün sonrası için 1 milyon USD‟yi 5,35 kurundan bağlayarak kurdaki yükselişe
karşı kendini garanti altına alacaktır. Vadedeki spot kur 5,50 olsa bile anlaşmak kurundan 1
milyon USD‟yi alacaktır. Ancak vadede spot kur 5,35 kurunun altında olduğunda şirketin zarar
etme riski bulunmaktadır.
İhracatçı şirketin ise 90 gün sonra ihracat bedeli olan 1 milyon USD‟yi TL‟ye döneceğini
varsayalım. 90 gün sonra kurun bugünkü seviyeden düşük olması şirketin zarar etmesine neden
olabilir. 5,35‟ten forward işlem yapılarak kur sabitlendiğinde kur 5,25 gibi bu seviyenin altında
da olsa şirket 1 milyon USD‟nı anlaşma fiyatından satacaktır. Ancak forward satım işlemlerinde;
vadede spot kur 5,35‟in üstünde ise şirketin zarar etme riski bulunmaktadır.
Opsiyon İşlem Örneği:
Opsiyon sözleşmeleri, forward kur ile karşılaştırıldığında daha iyi bir seviyeden bir bedel ile
(prim) alma ya da satma hakkı sunar.

Kur Yükselişine/Düşüşüne Karşı Korunma
Tutar
Vade
Opsiyon pirimi
Vadede Spot Piyasa Kuru (1)
Vadede Spot Piyasa Kuru (2)
Anlaşma Kuru

1.000.000 USD
90 gün
25.000 USD
5.35
5.65
5.50

EKONOMİ VE FİNANS GÜNLÜĞÜ

33

Şekil 2. Alım – Satım Opsiyonu
Alım Opsiyonu
Kar

Satım Opsiyonu
Uzun Pozisyon

Kar

1
Anlaşma Kuru

5,50

Spot Kur
5,35

5,65

25.000

5,50

Spot Kur
5,35

5,65

3

25.000

2
Zarar

4

25.000

Anlaşma Kuru

Prim Fiyatı

Prim Fiyatı

25.000

Kısa Pozisyon

Uzun Pozisyon

Kısa Pozisyon

Zarar

1- Alım Opsiyonu Uzun Pozisyon (Long Call): Yukarı yönlü fiyat beklentisi ile 90 gün
sonraya 25.000 USD pirim ödeyerek 5,50 USD kurundan 1 milyon USD alma hakkı aldığımızı
varsayalım. Vade sonunda kur 5,50‟nin altında örneğin 5,35 ise opsiyonu kullanmaz spot
piyasadan daha düşük kurdan 1 milyon USD alırız. Düşüşte maksimum ödenen prim tutarı 25.00
USD kadar zarar edilir. Kur vade gününde 5,65 ise anlaşma fiyatı 5,50 den 1 milyon USD alırız.
Yükselişte sınırsız kar elde etme imkanı bulunmaktadır.
2-Alım Opsiyonu Kısa Pozisyon (Short Call): Aşağı yönlü fiyat beklentisi ile 90 gün sona
25.000 USD pirim alarak 5,50 kurunda 1 milyon USD bu sefer karşı tarafa alma hakkı sattığımızı
varsayalım. Kur 5,50 nin altında ise karşı taraf opsiyonu kullanmaz, daha düşük fiyattan işlemini
piyasada gerçekleştirir. Opsiyon primi 25.00 USD kadar kar elde edilir. Ancak kur yukarı
gittiğinde karşı taraf opsiyonu kullanarak 5,50‟den 1 milyon USD‟yi alır ve yükselişte satan taraf
olarak zararımız o anki piyasa kuruna göre artarak değişkenlik gösterir.
3-Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put): Aşağı yönlü fiyat beklentisi ile 90 gün
sona 25.000 USD pirim ödeyerek 5,50 kurunda 1 milyon USD bu sefer karşı tarafa satma hakkı
aldığımızı varsayalım. Vade günü spot kur 5,50 nin altındaysa opsiyon kullanılır kar elde ederiz.
Kur 5,50‟nin üzerinde ise opsiyon kullanılmaz daha yüksek bir kurdan örneğin 5,65 kurunda 1
milyon USD‟yi satarız. Yükselişte zarar ödenen 25.00 USD prim ile sınırlıdır.
4-Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put): Yukarı yönlü fiyat beklentisi ile 90 gün
sona 25.000 USD pirim alarak 5,50 kurunda 1 milyon USD bu sefer karşı tarafa satma hakkı
sattığımızı varsayalım. Vade günü spot piyasada kur 5,65 ise karşı taraf 5,50 den 1 milyon USD
satma hakkını kullanmaz ve spot piyasadaki kurdan 1 milyon USD‟ni satar. Yükselişte elde
edilen kar opsiyon pirimi tutarı 25.000 USD kadardır. Eğer spot kur anlaşma kurundan düşükse
örneğin 5,35 ise karşı taraf 5,50 bize 1 milyon USD‟yi satar.
Not olarak; opsiyon sözleşmelerinde opsiyonu satan tarafın piyasada oluşacak fiyat hareketleri
sonucuna göre yatırdığı teminatın tamamını yanı sıra anaparasını dahi kaybet riski
bulunmaktadır. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatla getiriyi yükseltmek için fiyat
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değişimi, riski alanlar yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi sınırsız zararla da karşılaşabilirler.
Opsiyonu alan taraf için risk ödenen opsiyon pirimi ile sınırlıdır.
Sistemsel Yapı Nasıl Olmalı?
Sistemsel önlemlerin alınması yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Mevcut yapıdaki
işleyiş eksiklikleri ve riskler tespit edilmeli ve bunlara karşı önlem alınmalıdır. Etkili bir sistem
tasarımı muhtemel hataları minimize edecektir. Bu nedenle, finansal kurumların müşterileri ile
yapacakları işlemlerde, kendi sistemlerine kur ve fiyat sağlayıcı platformlardan aktarım
sağlarken; olası sistem hatalarına veya sehven kur ve fiyat gönderimine karşı bir önlem olarak
kontrol mekanizması kurmalı ve parametrik marjlar ile bu süreci yönetmelidir. Kurların
otomatik aktığı platform sistemsel olarak başka bir platform ile kontrol edilmeli, finansal
kurumca belirlenen yüzde dışında kur geldiğinde sistem aktarımı kesmelidir. (2017 yılında
“Finansal Piyasa İşlemlerinde Olası Hata ve Suiistimal Senaryo Analizleri” adlı yazımda bu konu
detaylı anlatılmaktadır. Erişim: www.paraborsa.net) Nitekim 2018 yılı Ağustos ve Eylül
aylarında birkaç bankamızın müşterilerine sundukları hatalı kurlar nedeniyle piyasa dışı
kurlardan döviz işlemleri gerçekleşmiştir. Akabinde bu işlemler ilgili bankalarca iptal edilmiştir.
Bu tür hatalar nedeniyle BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu) 2019 yılı Ocak
ayında bankalara; banka veya veri sağlayıcı kuruluş kaynaklı hatalı kur ve fiyat yayınlamasının
önlemek için bir dizi tedbirleri içeren bir yazı göndermiş ve bankaların bu konuda gerekli
önlemleri almasını istemiştir.
Aynı şekilde hatalı tezgah üstü piyasalarda yapılan forward ve swap işlemlerde mutlaka
sistemsel olarak bu anlamda kontrol bulunmalı; işlemin spot kuru ve forward kuruna uygulanan
swap pointlerin belirlenen parametrik marjların içinde olup olmadığı otomatik olarak kontrol
edilmelidir. Opsiyon işlemlerinde ise opsiyonun priminin işlemin tutarı, vadesi gibi unsurlara
uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Türev Ürünlerin Sağladığı Faydalar Ve Olası Riskler Müşteriye Doğru Anlatılıyor mu?
Türev ürünler ileri düzey finansal ürünler olduğu için en başından bu ürünün tanıtımını ve
pazarlaması yapan personelden işlemi diğer aracı kuruluşla bağlayan personelin türev ürünler
hakkında teknik bilgiye sahip olması gerekir. Müşterilerin veya işletmelerin finans bölümünden
sorumlu personelin, türev ürünler konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Finansal
kurumun türev işlem yapan personeli Sermaye Piyasaları lisans belgesine sahip, türev ürünler
pazarlama konusunda eğitim almış, riskleri ve çözümleri iyi anlayan ve müşterilerine
anlatabilecek mesleki tecrübeye sahip olmalıdır.
Türev ürünlerin pazarlamasından sorumlu personel, bu ürünlerin riskten korunma veya
spekülatif olarak getiri sağladığı gibi açılan pozisyonun yönüne göre (örneğin opsiyon alım veya
satım gibi) piyasalarda oluşabilecek dalgalanmalara göre zarar ile de karşılaşabilecekleri
müşterilerine mutlaka aktarmalıdır. Bu nedenle bireylerin veya şirketlerin de türev işlem
yaparken bu ürünler hakkında yeterince bilgiye sahip olmaları ve amaçlarına uygun strateji
belirleyerek buna göre pozisyon açmaları en doğrusudur.
Finansal kurumda türev işlem yapmak isteyen yatırımcıların çok analitik bir şekilde risk
profilinin oluşturulması ve risk profiline uygun işlem yapılması gerekmektedir. Müşterinin risk
algısı dışında işlem yapılmamalıdır. Spot piyasaya göre yatırım pozisyonu almak türev ürünlerde
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kaldıraç etkisinden dolayı daha kazançlı görülebilir. Fakat bu durum yatırımcıların ve finansal
kurumların ciddi risk almasına yol açar. Müşterinin yaptığı işleme sadece kazanç olarak
bakmaması aynı zamanda risklerini de bilmesi için uygun bilgilendirme sözleşmeleri olmalıdır.
Etkin Çalışan Limit ve Teminat Yapısının Tasarımı
Türev işlemlerin teminata dayalı yapısı olduğundan, risk yönetimi yani korunma amacı dışında
spekülatif amaçlı yapılması finansal kurumlar açısından riskler doğurmaktadır. Müşteri türev
işlemlerine ait süreç çerçevesi; düzenleyici kurumların belirlediği mevzuata uyum sağlamalı,
mevzuat hükümlerine uygun olarak müşteriden alınması gereken sözleşme ve talimatlar eksiksiz
olmalıdır. Müşteri türev sözleşmelerinin olmadığı durumlarda işlem girişi engellenmeli, alınan
teminatları için konsolide bir sistem olmalı ve
işlemin
riskleri
ilgili
kıymet
üzerinden
ilişkilendirilerek gösterilmelidir.
Bireysel ve kurumsal müşteriler için farklı teminat
yapısı oluşturulmalıdır. Türev ürünün özelliğine
göre müşterilerden alınacak teminatların risk,
vade, döviz cinsi türü ve niteliği iyi belirlenmelidir.
Türev
işlem
yapan
yatırımcıdan
kefalet,
gayrimenkul vb. belirsizlik içeren ya da kolay likit
olmayan teminatlar alınmamalıdır.
Müşterilerin işlemlerini ne amaçla yaptığı net
olarak belirlenerek amacına göre teminat-risk değerlenmesi yapılmalı ve sonuca göre daha
korumacı limitler tahsis edilmelidir. Türev müşterilerine oluşturulacak limitlerin, müşterinin
teminat çeşidine göre ve tüm limitlerinden bağımsız olarak ayrı bir tanımlama yapılarak türev
ürünlere ait riskin sadece türev işlem limitinden düşürülmesi sağlanmalıdır.
Müşterilerin yaptıkları türev işlemlerin başlangıç teminatının yeterliliği; sürdürme teminatının
durumu ve vadesi gelmemiş işlemlerinin risk ağırlığı toplamı karşılaştırılarak müşterilere tahsis
edilen limitin yeterli olup olmadığı çok sıkı takip edilmelidir.
Müşteri zarara uğradığında finansal kurumun işlem karşılığında teminat olarak alabileceği
bedel, işlem yapılmadan önce belirli net olması gerekmektedir. Riske girdiği bedel kesinlikle
toplam getiriyi aşmamalıdır. Örneğin müşteri 1 milyon USD‟lik işlem yaptığı durumda %10‟u
kadar risk taşıyorsa işlemin getirisi de %10‟dan mutlaka fazla olması gerekir. Bu sebeple, alınan
teminatların finansal kurumlarda yapılan türev işlemler için yatırımcıya tahsis edilen limit
olmalı ve bu limit kesinlikle diğer riskler için kullanılmamalıdır. Diğer limitlerden farklı olmalı
ve risk karşılığı alınan teminatlar tek olmalı ve karışık olmamalıdır. Müşteri bireysel değilse
firması üzerinden bu işlemleri yapıyorsa, müşterinin ticari ilişkileri, nakit döngüsü, piyasadaki
mali itibarı dikkate alınmalıdır.
Döviz geliri olmayan ve yeterli olmayan kredi limitli olarak türev işlem yapan müşterilerin döviz
kuru yükseldiği durumlarda limit aşımı oluşabilir ve işlemin riski müşteri limitini aşabilir. Bunu
önlemek için kur değişimlerinin risk ve limitleri etkilemesini anlık gösteren bir rapor ve riskin
müşteri limitini aşmasını engelleyici sistemsel bir yapı kurulabilir. Sistemsel yapı müşteri türev
işlemlerine ait açık pozisyonların piyasaya değerini doğru hesaplayıp zararı artan müşteriler bir
uyarı verecek şekilde tasarlanmalıdır.
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Türev Ürünlere Ait Riskler Takip Ediliyor mu?
Türev ürünlere ait risk izleme ilgili görev yapan personellerin; işlemlerin başlangıcından vade
tarihine kadar olan süreçte teminatlandırma, teminat tamamlama çağrısı (margin call), stoploss gibi oluşabilecek tüm durumları değerlendirerek anlık ve olası senaryolarla analiz ve takip
sürecini yürütmesi gerekir. Margin-call ve stoploss seviyesine gelen müşteriler için ihtiyatlı
davranılmalı ve finansal kurumlar sistemlerinin bu tarz müşteriler işlem girmek istediğinde
uyarı vermesi sağlamalıdır. Yazılı talimatı olmayan ve bu talimat yükümlülüğünü yerine
getirmeyen müşterilere tekrar yeni işlem yapılmamalıdır.
Sistemin müşteri vadesini, işlem yönünü ve döviz cinsini dikkate alarak kapalı pozisyonlarını
algılaması sağlanıp, kalan açık pozisyonlar ve kur değişimleri dikkate alınarak anlık kar ve
zararını hesaplayan ve rapor alınabilmesini sağlayan sistemsel bir alt yapı olası türev
pozisyonlarından doğabilecek riskleri önleyebilir. Özellikle müşteri risk oranı margin call ve
stop loss seviyesine ulaştığında manuel bir kontrol süreci ile bilgi sahibi olunması, zararın
önlenmesi ve pozisyon kapaması gereken seviyelerde önlem alınma imkânın kaçmasına neden
olabilir.

Şekil 3. Teminat Tamamlama Çağrısı
Teminat

20.000 $

Başlangıç Teminatı

10.000 $

Sürdürme Teminatı

Teminat Tamamlama Çağrı Bölgesi

Başlangıç teminatı, pozisyon açılırken, yatırılması zorunlu olan tutarıdır (Nakit, devlet tahvili
vb). Sürdürme teminatı ise piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında hesaplanan teminat
tutarlarının koruması gereken alt düzeyini ifade eder. Genellikle başlangıç teminatının %75‟i
kadardır. Teminat yeterlilik oranı ve müşterinin kar/zararının izlenerek risk oranı artan
müşterilerin sürdürme teminatının yetersiz olduğu durumlarda teminat çağrısı yapılır.
Müşteri pozisyonlarının pozisyonların margin call ve stop loss seviyelerine ulaştığında
tanımlanan risk seviyelerine ulaşıldığında ilgili yerleri uyarmak (uyarı mekanizmasının
konulması ile) zarar oranı artan müşterilerin işlem yapmasının önlenmesi ve finansal kurumu
zarara uğratabilecek teminat yetersizliğinin önüne geçmesi sağlanmalıdır.

Türev işlemlerin alış/satış yönlü birbirini kapatan pozisyonları olduğunda; sistemin müşteri
işleminin vadesini, yönünü ve döviz cinsini dikkate alarak kapalı pozisyonlarını algılaması
sağlanıp, kalan açık pozisyonlar için bir hesaplama yöntemi oluşturulması ile piyasa değerinin
doğru hesaplanması sağlanmalı ve limitler güncel tutulmalıdır.
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Risk yönetimi ve Kontrol Süreçleri Etkin mi?
Türev ürünlerin taşıdığı riskleri ölçmek ve tespit edilen riskleri yönetebilmek amacıyla riskleri;
karşı taraf riski veya karşı taraf kredi riski, likidite riski, piyasa riski, operasyonel risk ve yasal
risk olarak sınıflandırılmaktadır.
Risk yönetimi birimleri; finansal kurumun ve müşterilerin taşıdığı tüm türev işlemlere ait
pozisyonları günlük olarak piyasa fiyatına göre değerlemelidir. Kur, fiyat veya emtia
fiyatlarında oynaklığı artması durumuna karşı oluşturacağı risk senaryoları ile türev işlemlere
ait pozisyonlara ait muhtemel zararlara karşı erken uyarı mekanizmasını oluşturmalıdır.
Belirlenen seviyelere gelen pozisyonlar olduğunda gerekli aksiyonların alınması için süreci
tetiklemelidir.
Türev işlemler ait tüm işlemler kontrol birimleri tarafından kontrol edilmeli, bulgular
zamanında düzelttirilerek finansal kurum veya müşteri adına oluşabilecek bir kaybın önüne
geçilmelidir. Denetim birimleri ise süreçleri belirli periyodlarda gözden geçirmeli, aksayan
yönleri tespit ederek önlem alınmasını veya geliştirilmesini sağlayarak türev işlemlere ait
yapının sağlıklı işlemesini sağlanmalıdır.
Sonuç
Son yıllarda dünyada artan ekonomik ve politik istikrarsızlıklar küresel ticareti ve ekonomik
büyümeyi risk altına sokmaktadır. Ticaret savaşları ile birlikte ülkelerin ekonomi politikalarında
daha korumacı anlayışa geçerek ithal edilen ürünlere ilave vergiler getirmeleri, önemli merkez
bankalarının politika değişiklikleri gibi etkenler geleceği dönük kur ve emtia fiyatlarını belirsiz
hale getirmektedir. Bu durumda da risklerden korunmak için finansal risk yönetimine duyulan
ihtiyacı artırmaktadır.
Ekonomik birimlerin etkileyen çok sayıda risk olmakla birlikte, öncelikli olarak bunların başında
döviz kuru riski, faiz oranı riski, likidite riski yani finansal risk gelmektedir. Bu nedenle
ekonomik birimlerin kur, oran ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalarında kendini
koruyabilmeleri için etkin bir finansal yönetim yapısına sahip olmalı gereklidir. Bundan 15-20 yıl
öncesine kadar ekonomik birimlerin gelir ve giderlerini etkiyen faktörler sınırlı iken, bugün
hızla değişen ekonomik ve politik koşullar, teknolojideki hızlı gelişmeler birçok farklı
parametreyi hesaba katmayı gerektirmektedir. Bu anlamda türev ürünler kur riski taşıyan
ekonomik birimler için (ihracat veya ithalat yapan müşteriler gibi) kur değişiminden kaynaklı
belirsizlikleri ortadan kaldırarak bu sayede maliyetlerini sabitleyebilmelerini ve nakit
döngüsünü düzene koymalarına yardımcı olmaktadır.
Türev ürünler finansal kurumlar ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara ve şirketlere amacına
uygun ve doğru kullanıldığında kur ve fiyat dalgalanmalarına karşı korunma sağlamaktadır.
Ekonomik birimler türev ürünler ile spot piyasaya göre daha düşük teminat tutarı ile işlem
yapabilirler. Burada ekonomik birimlerin mevcut finansal durumunu iyi analiz ederek hangi
ürün, hangi vade, fiyat, tutar gibi konularda gerçek ihtiyacın belirleyerek durumunda türev
ürünler bir koruma sağlayacaktır.
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Son söz;
Türev ürünleri; spekülatif/arbitraj amaçlı işlemler hariç; korunma amacıyla yapan finansal
kurumlar, bireyler ve şirketler açısından finansal bir ilaçlara benzetebiliriz. Finansal kurumlar
tarafından doğru teşhis, tedaviye en uygun ilacın seçimi ve zamanlaması bireylere ve şirketlere
faydalı olacaktır. Diğer türlü yanlış seçim ve hatalı zamanlamanın mutlaka olumsuz yan etkileri
olacaktır.

Türev Ürünler Sözlüğü
Futures: Organize piyasalarda işlem gören, belirli miktar ve kalitedeki ürünlerin gelecek zamanlı fiyatları
üzerinden alım ve satım imkanı veren sözleşmelerdir.
Forward: Forward sözleşmeleri, vade tarihinde sözleşmenin her iki tarafı için de işlemin anlaşma fiyatı ve
miktarı üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.
Opsiyon: Bir finansal enstrümanın (döviz, menkul kıymet, emtia vb.) önceden anlaşılmış bir tarihte, fiyatta ve
miktarda satın alma veya satma hakkını bir prim karşılığında alıcısına verir. Diğer yandan satıcısına da tahsil
edeceği prim karşılığında satma veya satın alma yükümlülüğü getiren bir sözleşmedir. Yani opsiyon alan prim
ödeyerek hak satın alır. Opsiyon satan prim alarak yükümlülük altına girer.
Swap: Belli miktar dövizin aynı anda yapılan tek bir işlemle, farklı vadelere tabi olarak satın alınması ve
satılması.
Cross Currency Swap (CCS): iki tarafın karşılıklı olarak farklı para birimlerini ve faizlerini belirli vadede takas
ettikleri finansal anlaşmalardır
Interest Rate Swap (IRS): Müşterilerin faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucu oluşacak faiz riskinden
korunmak için veya faiz oranlarındaki değişikliklerden getiri elde etmek için belirli bir vade içinde belirlenen
yöntemlerle hesaplanmış faiz akımlarını karşılıklı olarak takas ettikleri işlemleri ifade etmektedir.
Margin-call: Marjin herhangi bir enstrümanda pozisyon açılması için gereken minimum para miktarını temsil
eder. Hesapta bulunması gereken minimum miktarın altına inildiğini bildirmek amacı ile Margin call /
Teminat çağrısı adı altında bir uyarı yapılır.
Stop loss: Zarar durdurma emri bir kıymeti, fiyatının önceden belirlenen bir düzeye geldiğinde satmak üzere
aracıya iletilmiş bir emirdir.

EKONOMİ VE FİNANS GÜNLÜĞÜ

39

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi
Kapsamında Platform ve Fiyat
Sağlayıcı Riskleri ile Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI
İstanbul Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – Öğretim Üyesi

Risk yönetimi sınıflandırmasında çoğunlukla operasyonel riskler başlığı
altında sınıflandırılan Tedarik Zinciri Risk Yönetimi‟nin artık müstakil
başlık haline geldiği bu gelişmede de en büyük etkenin; tedarik zinciri
risklerinin hem etki hem de olasılık ve dolayısıyla toplam risk skoru
açısından artış eğiliminde olduğu gerçeği ile açıklanabilir.

Milli ama küresel
ölçekte işleyen bir
platform ve fiyat
sağlayıcı
olmamasından dolayı
bir takım finansal
riskler ile
karşılaşılabilir.

Tedarik
zinciri
riskleri
sektörler
arasında
karşılaştırmalı
değerlendirildiğinde üretim sektöründe hammadde sürekliliği öne
çıkarken finans sektöründe ise fiyat sağlayıcılar kökenli olası aksaklıklar dikkatleri çekmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere risklerin kapsamı genişlediği gibi farklı sektörlerde tedarik zinciri
risklerinin diğer risk türlerini de içerdiği görülmektedir. Örneğin Compliance Türkçe adıyla
Yasal Uyum Riskleri finans sektörü açısından terörizmin finansmanından kara para ile
mücadeleye kadar çok önemli alanları kapsarken üretim sektöründeki bir firma açısından ise
finans sektörüne kıyasla göreceli olarak daha düşük öneme sahip başlıklardan meydana
gelmektedir.
Fiyat Sağlayıcı ve Platform Riskleri
Fiyat sağlayıcılar global ölçekte hizmet veren kuruluşlardır. Milli ama global ölçekte hizmet
veren bir kuruluşumuz bulunmamaktadır. Bundan dolayı da fiyat sağlayıcılar tarafından hem
şirketler düzeyindeki hem de ulusal bağlamdaki yapılan işlemler ve hacimler izlenebilmektedir.
Milli ama global ölçekte işleyen bir platform ve fiyat sağlayıcı olmamasından dolayı
karşılaşılabilecek risklerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;





Pozisyon bilgi sızıntısı
Likidite sağlayıcı (provider) fiyatlama problemleri
Slipaj problemleri
Çapraz ürün fiyatlama ve entegrasyon problemleri

Çapraz ürün fiyatlama ve entegrasyon riskleri ise 2018 yılı Ağustos ve Eylül aylarında realize
oldu diğer bir ifadeyle gerçekleşti.
Çapraz Ürün Fiyatlama ve Entegrasyon Riskleri: Bankalarda Fiyat Bozulma Problemleri
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Halkbank‟ta 31 Ağustos 2018‟de görülen “hatalı kur” girişinin bir benzeri 9 Eylül 2018‟de Vakıf
Katılım Bankası‟nda da yaşandı.
Halkbank tarafından; dolar kurunun 6.5 lira yerine 3.72 TL‟den, euro kurunun ise 7.60 yerine
4.32 TL‟den işlem gördüğü açıklandı. Banka yönetimi konuyu “sistem hatası” olarak kabul
ettiğini açıkladı.
Vakıf Katılım Bankası‟nın internet sitesinde döviz
kurları, bir süre gerçek değerlerden yaklaşık yüzde 30
düşük olarak işlem gördü. Vakıf Katılım Bankası'nın
internet sitesinde dolar/TL kuru 4.57, Euro/TL kuru ise
5.37
seviyesinde
gösterildi.
Banka
tarafından
rakamlardaki sapmanın siber saldırı olduğu açıklandı.
Konu bu kadar masum değil. Bankanın sistemlerine
müdahale olmuş ve bir süreliğine de olsa kurlar manipüle edilmiştir. Acaba sadece kurlara mı
müdahale oldu başka verilerde de bozulma oldu mu muhtemelen kesin cevabı hiç
bilemeyeceğiz.
Tek gerçek ise bankalarımızın çapraz ürün fiyatlama ve entegrasyon riskleri herhangi bir önlem
almadığıdır.
Bankacılığın Amazondan Bir Farkı Yok mu?
Kuşkusuz bankacılık sektörü yasal düzenlemelerin en fazla olduğu ve BASEL kriterleri ile global
anlamda da sürekli izlenen bir sektördür. Buna rağmen bu döviz kuru/kotasyonunda yaşanan
olumsuzlukların yönetilemediğini görmekteyiz.
Çok yakın bir zaman içinde Amazon‟da satış yapan bir firma yöneticisinin kur giriş hatasından
dolayı hem Amazon ile ilişkilerinin kırılma noktasına geldiğine hem de ciddi anlamda sipariş
iptallerinin itibarı olumsuz etkilediği tespitine şahit olmuştum.
Firma Amazon plaformunda satışı yapılan dövize dayalı kurların girişini manuel yapmaktadır.
İlgili personelin hatasından dolayı güncel kurdan yaklaşık 1 TL düşük kur girişi yapılmış ve bu
hatanın tespit edilip önlenmesine kadar geçen süreçte yüzlerce sipariş alınmış ve sonrasında
bunlar iptal edilmek zorunda kalınmıştır.
Kuşkusuz bankacılık da kurlar manuel girilmemektedir fakat çapraz ürün fiyatlama ve
entegrasyon riskleri farklı bir gerekçeyle de olsa realize olmuştur.
Her 2 problemde de sonuç aynıdır: Sipariş İptali / İşlem İptali
Kur Problemine Basit Çözüm Önerisi: Senaryolaştırma
Fiyat sağlayıcı ve platform risklerinden yakın bir zaman önce gerçekleşen kur verisinin
bozulması sadece online saldırı kavramı ile açıklanamaz. Hem finans sektörü hem de reel
sektörden kuruluşların online bankacılık ve e-ticaret kanalları dahil kritik konularda önlem
almalarını gerekirdi.
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Tespitlerimiz;





Finansal kuruluş dış kaynaktan kur desteği almaktadır
Sözkonusu kurun online platformlarda kullanılabilmesi için ve vadeli işlem hesaplama
desteği almaktadır
İçeri alınan ham kur verisinin kontrolü yapılmamaktadır
İçeri alınan giydirilmiş (vadeli işlem hesaplaması yapılmış) kur verisinin kontrolü
yapılmamaktadır
Kur risklerini yönetmek GRC gibi yazılımlar üzerinde 1
veya 1 den fazla senaryo ile riski yönetmek mümkün
olabilir. Senaryolar karmaşık hesaplamaları da
yapabilecek
derinlik
de
hazırlanarak
testlerin
gerçekleştirilmesinin ardından uygulamaya alınabilir.

GRC alanında İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GRC SYS
yazılımı da bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. GRC SYS yazılımı şimdilik İç
Denetim ve Hile Riski Yönetimi /Fraud) modüllerinden oluşmaktadır. Hile Riski Yönetimi aktif
olarak senaryoların uygulamaya alındığı modüldür.
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Finans Sektörünün Yeni
Gözdesi: BLOCKCHAIN
Alper KURAY
Ekonomist - Bankacı

Son 20 yıldır internetin iş dünyasının bir çok alanına ve toplum
organizasyonlarına devrimsel nitelikte buluşlar sağladı. Bu buluşlar
hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte yaşamın daha üretken ve canlı kıldı
ancak insanların ve kurumların birbirleri ile yaptığı işlem yönetimi hiç
değişmedi. Blockchain ise gelişimi ile beraber önümüzdeki yıllarda bu
alana açıklık ve verimlilik getirebilecek kapasitede. Blockchain tam
olarak nedir?

Son 20 yıldır internetin
iş dünyasının birçok
alanına ve toplum
organizasyonlarına
devrimsel nitelikte
buluşlar sağladı. Bu
buluşlar hayatımızı
kolaylaştırmakla birlikte
yaşamın daha üretken
ve canlı kıldı.

Blockchain'i (blokzincirini) kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir
dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi
zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan Blokzinciri teknolojisi, bir
merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin verebilmektedir. Böylece dijital para transferi
(Bitcoin vb.) işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmektedir.
Aracıları ortadan kaldırdığı için mevcut sistemlere muhalif olduğu doğru. Ancak günümüzde
bankaların da dahil olduğu farklı oyuncular e-ticaret, dosya paylaşımı ve haberleşme gibi
işlemler için Blockchain‟i keşfetmeye ve kullanmaya başlıyor.

Bankalar ve Blockchain‟in geleceği Blockchain‟in interneti temelden değiştirebileceğini (Bkz:
Kim Dotcom), dijital bir kimlik olarak kullanılabileceğini düşünenler mevcut. Edurne ve Mayel
ise 1 Aralık‟ta evliliklerini bir devlet kurumunun onayıyla değil Blockchain üzerinden
gerçekleştirerek bir ilke imza attı bile. Günümüzde finansal teknoloji girişimleri tarafından
gelirleri tehdit altında olan geleneksel bankacılık sistemi ise Blockchain‟den faydalanma yoluna
girmiş durumda. 2022 itibarıyla bankaların Blockchain‟i kullanması durumunda masraflarını 1520 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor.
Peki nasıl çalışıyor bu yapı:
Elimizde içerisinde verilerin olduğu bir blok düşünelim. Bu bizim silsilemizin ilk bloğu olsun.
Bunu içerisinde herhangi bir metin olan bir Word dosyası gibi düşünebilirsiniz.
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Bu bloğa bir adres veriliyor. İlk blok olduğu için bloğumuzun adresi kolay olsun diye 6 adet
sıfırdan oluşsun: 000000. Buna blok‟un hash adresi deniyor.

Hash değeri belirlenen blok artık işleme kapanmış oluyor ve zincirimizin ilk halkasını
oluşturuyor. Daha sonra blockchain network‟üne dahil olan kullanıcılar, sisteme daha fazla bilgi
aktarma ihtiyacı duyuyorlar. Bu da yeni bir bloğun oluşturulmasını sağlıyor.

Burada en önem gerektiren yer, Blok 2‟nin hash değeri. Henüz boş çünkü, bir başka kullanıcı
tarafından hesaplanması gerekiyor. Burada da Blockchain bilgilerimize bir yenisi ekleniyor:
Madencilik, orjinal ismi ile Mining. Blokların içerisine yazılan bilgilerin, bir miner tarafından,
hash değeri bulunuyor. Blok 2 içerisindeki bilgiler ve Blok 1‟in hash değeri birleştirilerek yeni
bir hash değeri oluşturuluyor.
2‟nci bloğumuzun hash bilgisi, içerisindeki veri ve önceki bloğun hash değeri birleştirilerek, bir
madenci tarafından bulundu: abcdef. Bu hash değeri bir miner tarafından bulunduktan sonra
Blockchain veritabanına yazılıyor ve ağa bağlı tüm bilgisayarlarda güncelleniyor.
Blockchain sisteminde bir kullanıcıların verilerini zincir içerisine sürekli ekleme ihtiyacı olmalı.
Örneğin Bitcoin‟i ele alırsak, bir dijital para birimi olarak hesaplar arasında para transferi
olacaktır. X kullanıcısı herhangi bir neden ile kullanıcısına bir miktar para transferi (Bitcoin)
yapacak. Bu bilgi bir sonraki bloğun içeriğini oluşturacak. Dünya üzerinde sürekli para transferi
gerçekleşeceğinden ötürü, her saniye yeni bir blok ihtiyacı olacaktır. Bu bloklara yazılan
verilerin doğrulanıp, hash değerini bulmayı sağlayan madenciler (miner) olacaktır.
Sonuç olarak; Blockchain, içerisinde veri yer alan blokların, zincir şeklinde birbirine bağlı
olduğu bir veritabanıdır. Bu bloklardan biri değiştiğinde, sonra gelen her bloğun değişmesi

EKONOMİ VE FİNANS GÜNLÜĞÜ

44

gerekecektir. Bu veritabanı merkezi bir noktada değil, kullanıcıların bilgisayarında yer
almaktadır. Dolayısı ile blokların içerisine yazılan bilgi, değiştirilemeyecektir!
Bu bilgiler ışığında görüyoruz ki Blockchain finans dünyasındaki oyuncuların da dikkatini
çekmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmacıları, bununla ilgili yeni bir araştırma
raporu yayınladı. 134 sayfalık rapor, dağıtımlı defter teknolojisinin (DLT) işlemler sonrası
ödeme sistemlerinin uyumluluğuna etkisini inceliyor.
Rapor, Blockchain teknolojisinin menkul değer ödemeleri süreci ile alâkalı hizmetlere etkisi
hakkında. Raporda bunun yanı sıra teminat yönetimi, varlık hizmeti ve veri raporlama gibi
konulara da değiniliyor. Raporu hazırlayan araştırmacılar, piyasada eski yazılımlarla dağıtımlı
defterlerin bir arada çalışabilmesinin önemine vurgu yapıyor. Raporda bununla ilgili şu ifadelere
rastlıyoruz:
“Şayet DLT’li ve DLT’siz (eski) sistemler bir arada varlığını sürdürecekse, bu sistemlerin
birlikte çalışabileceği ortamın sağlanması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bir
katılımcının hem DLT’li hem de DLT’siz hesaba sahip olduğu, sistemlere mahsus eşleşme
alanları oluşturmak gerekebilir.”
Eski ve yeni sistemlerin birlikte çalışabilirliğine yönelik düşünce, ilk olarak Nisan ayında Bank of
England tarafından dile getirilmişti. Banka, blockchain teknolojisini bir sonraki Eş Zamanlı
Götürü Hesabı (RTGS) sisteminin altyapısında kullanamayacağını açıklasa da yapacağı sonraki
geliştirmelerde sistemine uyumlu hâle getirmeye çalışacağını vurgulamıştı.
Sistemlerin birlikte çalışmasının önemine yapılan
vurgunun dışında rapor, smart contracts‟lara da
değiniyor. Raporda; oluşturulan şartlara bağlı
olarak kendi kendine çalışan blockchain kodları
olarak özetleyebileceğimiz smart contract‟lerin
daha yaygın bir şekilde kullanılması hâlinde ISO
20022 gibi finansal veri standartlarının belirli
(smart
contract)
özelliklerine
göre
değiştirilebileceği (entegre edilebileceği) ifade
ediliyor. Eylül ayında Bank of England ile Avrupa Merkez Bankası ortaklığında yayınlanan
açıklamada iki bankanın en azından bir süre daha blockchain‟i kullanmaya devam edeceği
belirtiliyordu. Raporun o açıklamadan kısa süre sonra yayınlanması ise oldukça dikkat çekici.
Gelişmeler bize gösteriyor ki, dünyada bitcoin ve blockchain‟in ayrı kavramlar olduğuna dair
bilinçlilik giderek artıyor ve blockchain‟in faydaları yavaş yavaş fark ediliyor.
Teknoloji devi IBM, finans sektöründe Avrupa‟nın en büyük yedi bankasıyla birlikte blockchain
ağını inşa ediyor. Dijital teknolojinin sunduğu tüm olanakları müşterileri için fırsata
dönüştürmeye odaklanan Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale ve
Unicredit gibi finans kuruluşları konsorsiyumun bir parçası olarak yer alıyor.

Bunun dışında dünyada birçok banka da çok farklı işlemler için blockchain teknolojisini deniyor.
Bunlar arasında ilk akla gelenler ABD‟li finans devi Wells Fargo ile Avustralyalı Commonwealth
Bank of Australia. Her iki banka da geçtiğimiz yıl ABD‟den Çin‟e pamuk sevkiyatı yapmak için
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blockchain‟i kullandı. Bazı finans kuruluşları da dijital teknolojinin sunduğu tüm olanakları
müşterileri için fırsata dönüştürmeye odaklanıyor.
Dijital teknolojileri rekabet avantajı sağlayan ve inovasyona imkân veren teknolojiler olarak
gören (sosyal, mobil, analitik, bulut ve kognitif teknolojiler gibi) şirketlerin, “blockchain”i
gözden kaçırmaması gerekmektedir. Bu teknolojinin kayda değer ticari uygulamalarının
yerleşmesini görmemiz belki bir yıl veya daha fazla sürebilir. Fakat büyük ihtimalle zaman
içinde birçok endüstride “blockchain”in etkisi derinden hissedilecektir.
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Karz-ı Hasen ve Para Vakıfları
Hasan Hüseyin BENLİ
Ekonomist - Bankacı

Tanım ve Dayanaklar:
İslam ekonomisi terminolojisinde “ Karz” ifadesi, “geri ödenmek üzere
verilen ödünç/ borç” anlamına gelmektedir. Buna göre Karz-ı Hasen;
“güzel borç”, hiçbir maddi karşılık beklemeksizin bir insanın sıkıntısını
gidermek amacıyla karşılıksız verilen borç demektir.
Karz-ı Hasen, maddi sıkıntısı olan bir kişi veya kuruluşa ihtiyaç duyduğu
krediyi kredi süresi boyunca sadece anaparanın geri ödemesinin
yapıldığı faizsiz bir kredidir.

Bono ve/veya
tahvil ihracının
amacı, öncelikle
faize hassas
pasiflerin ortalama
vadesini artırarak
pasif yapısını
çeşitlendirmektir.

Karz-ı Hasen kavramı, Kur‟an-ı Kerim‟de 12 ayrı yerde zikredilmiş olup, mecazi olarak “Allah‟a
güzel bir şekilde borç veren anlamında kullanılmıştır. Karz-ı Hasen gerçekte insanlara verilen
mecaz-i olarak ise Allah adına verilen borçtur.
Kuran-ı Kerimde: “Malını Allah rızası için harcayıp da Allah‟a güzel bir borç verecek kim vardır?
İşte onun karşılığını Allah kat kat verecektir. Rızkı kısan da, bollaştıran da Allah‟tır. Hepinizin
dönüşü O‟nadır.”(Bakara Suresi:245)
Peygamber Efendimiz ( S.A.V.), bir hadisinde:“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini
giderirse, Allah‟ da onun ahiret sıkıntılarından birini giderir. Kul kardeşinin yardımında olduğu
sürece Allah‟ da onun yardımındadır.” Buyurmaktadır (Buhari). Başka bir hadisinde Peygamber
Efendimiz; “Bir şeyi ödünç vermek, onu sadaka olarak vermekten hayırlıdır.” Buyurmuştur.
İslam‟ın iki temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim ve Hadislerde teşvik edilmiş olan karz-ı hasen
tarihsel süreç içerisinde İslam toplumlarında farklı uygulama alanı bulmuştur. Sosyal politika
kurumu olarak karz-ı hasen, gelir düzeyi düşük veya farklı nedenlerden dolayı bozulmuş, yoksul
insanlara borç/kredi imkanı sunan bir müessese olagelmiştir. İslam toplumlarının bugüne kadar
biriktirdiği tecrübeler karz-ı hasenin kurumsal bir yapıya kavuşmasına imkan sağlamaktadır.
Buna göre dün ve bugün, dünya ve ülkemizdeki karz-ı hasen uygulamalarını aşağıdaki şekilde
detaylandırmak mümkündür.
Karz-ı Hasen Uygulamaları:


Para Vakıfları: Osmanlı’da Karz-ı Hasen Uygulamaları

İslam‟ın ilk dönemlerinden itibaren varlığını sürdüren vakıf müessesi Osmanlı ile birlikte
faaliyet alanını daha da genişletmiştir. Bu dönemde vakıflar hem sayı hem de faaliyet
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gösterdikleri alanlar itibariyle adeta zirve noktasına erişmiştir. Bir “Vakıf Medeniyeti” olan
Osmanlı‟da vakıflar eğitim, sağlık, kültür hizmetleri, altyapı ve sosyal güvenlik hizmetlerinden
sosyal refahın tabana yayılmasına, hayır işlerinden finansman desteğine kadar pek çok alanda
faaliyet göstermiştir.
Osmanlı‟daki bu yapı günümüz sosyal devlet anlayışının gereği devletin sorumluluğunda bulunan
birçok alanın, sivil bir girişim olan vakıf müessesesi tarafından görüldüğünü göstermektedir.
Geniş bir faaliyet alanı bulunan vakıf müessesesinin mali kaynakları tamamen gönüllü kişiler
tarafından sağlanmıştır.
XV. yüzyıla gelindiğinde vakıf müessesesi yeni bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde sermayesi
para olan vakıflar kurulmaya başlanmıştır. Her ne kadar paranın vakfa konu olup olamayacağı
yönünde yoğun teorik tartışmalar yaşanmışsa da para vakıfları Osmanlı‟ya özgü bir kurum olarak
pratikte Osmanlı‟da yaygın uygulama alanı bulmuştur. Para vakıfları, müslüman-g.müslim,
kadın-erkek ayırımı yapmaksızın her kesime hizmet veren müesseseler olmuşlardır.
Para vakıflarının kurulması ve uygulamaya konulması ile birlikte Osmanlı toplumu yeni bir
finansman yöntemiyle tanışmıştır. Bir çeşit kredi müessesesi gibi çalışan para vakıfları, ilk
dönemlerinde ihtiyaç sahibi kişilerin, küçük ve orta ölçekte faaliyet gösteren esnaf ve
girişimcinin finansman talebini karşılarken, ilerleyen yıllarda büyük tacirlerin de başvurduğu bir
kredi kurumu haline gelmiştir. Öyle ki bazı kamu kuruluşları dahi bu vakıflardan kredi
almışlardır.
Para vakıfları ellerinde bulundurdukları kaynakları "mudaraba" ya da "murabaha" yoluyla
değerlendirerek getiri sağlıyorlar elde edilen gelirleri de vakfın amaçları doğrultusunda
kullanıyorlardı. Osmanlı‟da para vakıfları toplumunun ürün ve hizmet üretme gücünü
geliştirmenin yanında, faizsiz finansman sisteminin de öncü kuruluşları olmuşlardır. Para
vakıfları, ihtiyaç sahibi kişilere, küçük ve orta ölçekte faaliyet gösteren esnaf ve girişimciye,
büyük tüccarlara vermiş oldukları krediler ile bir yandan ihtiyaç duyulan sıcak para ihtiyacını
karşılarken, diğer yandan da piyasanın canlanmasına katkı sağlamışlardır. Bu yapısı ile para
vakıflarının günümüzdeki yatırım fonlarının fonksiyonunu icra ettiğini söyleyebiliriz.
Para vakıfları, yine bugün özellikle
Amerika'da geniş uygulama alanı bulan ve
Türkçe'ye "Girişim Sermayesi" şirketi diye
çevrilen kurumların gördüğü görevi
üstlenmişlerdir.
Osmanlı‟da Para vakıfları ile, gayrimenkul
varlıkların yanında menkul değerlerin de
vakfedilmesi mümkün hale gelerek vakıf
sistemine dahil olan fonlarda önemli
artışlar yaşanmıştır. Bu sayede nispeten küçük sayılabilecek birikimler de vakıf sistemi içerisine
alınmıştır. Vakfedilen menkuller/paralar çeşitli şekillerde işletilip değerlendirilerek kredi
piyasasına arz edilmiştir. Buna bağlı olarak piyasada nakit miktarında önemli artışlar
yaşabnıştır. Böylece tefeciliğe karşı yasal bir alternatif oluşturulmuştur. Para vakıfları aracılığı
ile yapılan işlemlere getirilen yasal düzenlemelerle kredi piyasalarında istikrarlı bir işleyişin
gerçekleşmesi sağlanmıştır.
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Dünyadaki Karz-ı Hasen Uygulamaları: Mikro Kredi/ Akhuwat (Kardeşlik)

Karz-ı Hasen,1970‟lerden itibaren farklı İslam Ülkelerinde farklı uygulama alanları bulmuştur.
Ağırlıklı olarak Katılım Bankaları arasında karz-ı hasen sandıkları şeklinde uygulanmıştır. Karz-ı
Hasen sandıkları eğitim yardımı, tıbbi yardım ve evlilik yardımları olmak üzere ağırlıklı üç
konuda faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.
Dünyadaki uygulamalar arasında bankalar dışında da Karz-ı Hasen uygulamaları mevcuttur.
Uygulama pratiği bulmuş en başarılı karz-ı hasen uygulamalarının başında, Mikro Kredi/Finans
uygulaması ve Pakistan‟da kurulan Akhuwat (Kardeşlik) uygulamasıdır.
Mikro Kredi/Finans:1976 yılında Bangladeşli İktisatçı Muhammed YUNUS tarafından başlatılan
mikro kredi uygulaması 2006 yılında kendisine Nobel Barış Ödülünü kazandırmıştır. Başlangıçta
karz-ı hasen uygulamaları ile benzerlikler taşıyan mikro krediye zaman geçtikçe yapılan
uygulamalardan dolayı eleştiriler artmıştır. Mikro Kredi ile düzenli geliri olmayan ve uygun
teminat oluşturamadığı için finansman kaynağına ulaşmakta sıkıntı çeken fakir aileler,
kimsesizler, kadınlar vb. kesimlere finansman sağlamak ve toplumun bu en sıkıntılı kesimlerinin
ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede yoksulluğun
azaltılması sağlanmış, düşük gelirli insanların harcama kapasiteleri artırılarak aynı zamanda
sosyal ayrışma ve zıtlaşma tehlikesi bertaraf edilmiştir.
Mikro Kredi, günümüz modern ekonomik yapı içerisinde 100‟den fazla ülkede milyonlarca yoksul
insana ulaşarak yarar sağlamış, böylece kendi kendini büyüten yapı olarak varlığını sürdüre
gelmiştir.
Akhuwat (Kardeşlik) :2003 yılında Pakistan‟da faaliyete geçen çıkış noktası Ensar-Muhacir
kardeşliği olan Akhuwat (Kardeşlik) uygulaması; daha ziyade eğitim, sağlık, evlenme, ev ve yeni
iş kurmak isteyen kişilere karz-ı hasen kullandırımı yapmak ve bahsi geçen bu alanlarda
yatırımlar yapmaktır. Akhuwat (Kardeşlik) uygulaması dünyadaki en iyi karz-ı hasen uygulaması
olarak kabul edilmekte olup, kuruluşundan bugüne kadar 1,5 Milyar USD karz-ı hasen
kullandırmıştır. Geri ödeme oranı %99.8 düzeyindedir. Akhuwat‟ın mevcut Mikro Kredi
uygulamalarından en önemli farkı borç verme işlemlerinin faizsiz olmasıdır.


Türkiye’deki Karz-ı Hasen Uygulamaları

Ükemizde uzun bir süredir mikro kredi benzeri uygulamalar bankalar, vakıflar, dernekler,
meslek odaları, kooperatifler ve bazı kamu kurumlarında devam etmektedir. Bu konuda Türkiye
İsrafı Önleme Vakfı‟nın, vakıf bünyesinde yürüttüğü “Türkiye Grameen Mikro Finans Programı”
ile Türkiye‟de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikro kredi
uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2003‟ten bu yana 162 binden fazla dar gelirli
kadına ulaşılarak 700 milyon liralık mikro kredi sağlandığı bilinmektedir.
Bugün Türkiye‟de katılım bankaları tarafından kısıtlı ürünlerde kendi müşterilerine yönelik
karz-ı hasen uygulamaları mevcuttur. Karz-ı hasen, bir finansman ürünü olarak konvansiyonel
bankalarda da kullandırılmaktadır. Mevcut yapısı ile katılım bankalarında rekabet desteği ve
müşteri sadakati sağlayan bir nakit finansman ürünü olarak kullanılmaktadır. Bu ürün ile katılım
bankalarının kar payı almaksızın bireysel ve ticari müşterilerine yaptıkları sözleşme kapsamında
finansman sağladığı görülmektedir.
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Türkiye‟de sosyal sorumluluk ve sosyal bankacılık faaliyeti olarak karz-ı hasen; üretimi ve
girişimciliği teşvik etmek ve ihtiyacı olana yardım yapmaktır. Faizsiz finansman uygulamaları ve
çözümleriyle reel ekonomiye destek veren katılım bankaları, üretimi ve girişimciliği teşvik
etmek için ihtiyaç sahibi birey ve gruplara karşılıksız borç (karz-ı hasen) vererek, sosyal
sorumluluk görevlerini “sosyal bankacılık” modeliyle yerine getirmeleri mümkündür.



Sonuç

Günümüz modern devlet anlayışının gereği devletin; toplumun ekonomik ve sosyal refah
seviyesini yükseltmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak, fırsat eşitliğini oluşturarak herkes
için yaşanabilir bir ortam hazırlama görevi vardır. Bugünün dünyasına hakim olan küresel
kapitalizm ve neo liberalizm ekonomik uygulamaların temel argümanlarının başında faiz
gelmektedir. Faiz ise, gelir dağılımını bozarak adaletsiz hale getiren en önemli faktörlerin
başında gelmekte. Bunun için sosyal bir bankacılık denemesi olarak karz-ı hasen uygulamasının
ne kadar değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sosyal devlet anlayışı gereği devletler karz-ı hasen aracılığıyla ihtiyaç sahibi olan kesimlerin
kredi talebini faizsiz bir şekilde karşılayabilir. Böylece devletler, karz-ı hasen müessesini
kullanarak hem ihtiyaç sahibi kesimlerin kredi ihtiyaçlarına cevap verebilir; hem de yoksulluk,
gelir dağılımı, işsizlik, üretim ve tüketim gibi parametreler üzerinde ciddi anlamda pozitif
etkiler meydana getirerek sosyal refah seviyesini yükseltme imkanına sahip olabilirler. Karz-ı
hasen üzerinden oluşturulmaya çalışılan sosyal bankacılık modeli ile üretime yönelik küçük çaplı
faizsiz kredi vermenin yanında, yine miktarı otoritelerce belirlenecek olan ihtiyaç/tüketici
kredileri de faizsiz olarak kullandırılabilir.
Yeni ekonomik modellere ihtiyaç duyulduğu bu dönemde kendi toplumsal dokumuza uygun ve
medeniyet birikimimizden yararlanarak ahlaki değerler ışığında insanlık ve sosyal sorumluluk
temelli uygulama olana karz-ı hasen uygulamalarının hayata geçirilip yaygınlaştırılması insanlığa
sosyo-ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacaktır.
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Menkul Kıymet İhraçları
Hakkı BEKTAŞ
Bankacı – Yatırım Bankacılığı

Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp halka arz
edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını ifade eden menkul kıymet
ihracı son yıllarda yatırımcılar tarafından giderek daha fazla
önemsenmektedir. Bu ihraçlar arasında yatırım aracı olarak kullanılan ve
dönemsel getiri sağlayan özel sektör bono ve tahvilleri önemli bir yer
tutmaktadır. Bu yazımızın; piyasa profesyonellerine, yatırımcılara, bu
alanda çalışma yapan akademisyenlere ve ilgilenlere Bono ve tahvillerin
ihraç süreçleri ile ilgili bir fikir vereceği düşünmekteyim.

Bono ve/veya
tahvil ihracının
amacı, öncelikle
faize hassas
pasiflerin ortalama
vadesini artırarak
pasif yapısını
çeşitlendirmektir.

Bono ve/veya tahvil ihracının amacı, öncelikle faize hassas pasiflerin ortalama vadesini
artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir. Bankalar, pasiflerinin ortalama vadesini uzatmak
suretiyle bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama süreleri ve ortalama getirilerini
dikkate alarak hesaplanan ortalama net vade açığının daraltılmasını amaçlar. Diğer yandan,
bankalar, piyasalardaki kredi değerliliği sayesinde temin edecekleri orta-uzun vadeli TL
cinsinden kaynağı, aktif tarafta benzer vadeli kredilerin fonlanması için kullanır. Bu şekilde,
yurtiçindeki tasarruf sahiplerinin finansal piyasalardaki en büyük borçlanıcı ve risksiz faiz
oranının belirleyicisi konumunda olan T.C Hazinesi‟nin ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlerin
getirisinin üzerinde getiri elde etmeleri sağlanırken, bankalar açısından faize olan duyarlılığın
azaltılmış olduğu bilanço yapısında kredi müşterilerine daha uygun maliyetle fon sağlama
imkanı oluşturulur.
Bankalar bir strateji çerçevesinde,
Değişik vadelerde,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde,bir veya birden çok seferde, halka arz
edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin, ihraçta ise tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış
yöntemiyle ihraç yapabilirler.
Borçlanma Araçları Tebliği‟nin Yetkili Organ Kararı‟na ilişkin hükümleri gereğince bankalarda
borçlanma araçlarının ihracında yetkili organ Genel Kurul‟dur. Genel Kurul, borçlanma aracı
ihraç etme yetkisini ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu‟na devreder, Yönetim Kurulu,
Genel Kurul‟dan aldığı yetki devrine istinaden ihracın gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemler
için ihraççının başka bir organını, birimini veya kişilerini yetkilendirebilir.
Yönetim Kurulu tarafından, borçlanma araçlarının ihracı ve bu amaçla ilgili merciler nezdinde
gerekli başvuruların yapılabilmesi hususlarında, Genel Müdürlüğün yetkili kılınması için karar
alınır. Söz konusu Yönetim Kurulu kararının SPK„ya yapılacak her bir ihraç tavanı başvurusu
öncesinde yenilenmesi gerekir.

EKONOMİ VE FİNANS GÜNLÜĞÜ

51

Özel mevzuatları uyarınca, başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan
ihraççılarca, Kurula yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil edecek herhangi
bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili
mevzuatta borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya onayının gerekmesi
durumunda bu karar veya onaya ilişkin belgenin alınabilmesi amacıyla, 30.09.2010 tarih ve 3875
sayılı Bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihraçlarına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı hükümleri çerçevesinde BDDK‟ya başvuruda bulunulur.
Yurt içinde borçlanma araçları yıllık ihraç tavanı izni için, Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine göre Kurula başvurulur.
İzahnamenin, Kurul kaydına alınması için, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
izahname paketi hazırlanmalıdır.
SPK tarafından, yurt içinde TL cinsi borçlanma
araçlarının ihracı için verilen yıllık ihraç tavanı
izninin alınmasından sonra, BIAS‟e ihraç
edilecek borçlanma araçlarının borsa kotuna
alınması için Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başvuruda
bulunulur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili hükümlerine
göre, Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden
ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
Hazırlanan izahame, Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili hükümleri ne göre KAP‟ta ilan edilmelidir.
İzahnamenin, birden fazla belge şeklinde hazırlanması durumunda izahnameyi meydana getiren
belgelerin nerede yayımlandığı hususu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili hükümlerine göre
TTSG‟de ilan edilir.
İhraç miktarının netleştirilmesinde taze kaynak ihtiyacının miktarı ya da varsa itfanın miktarı
belirleyici olmaktadır. Buna göre oluşturulan taslak ihraç özeti oluşturularak ihraca aracılık
edecek kuruma iletilerek ihraç süreci fiilen başlatılır.
İlgili kurum dağıtımı yapılacak olan ihraç özeti ve Talep formlarını hazırlar. Hazırlanan bu
dökümanlar potansiyel yatırımcılara elektronik yolla ulaştırılır.
Özel Sektor Borçlanma Araçları ISIN Kodu başvuru formu taslağı hazırlanarak ihraç edilecek olan
menkul kıymet için Takasbank‟tan ISIN kodu alımı sürecini başlatılır.
Üst yazı ekinde; Isın Talep Formu ve Isın ücretinin ödendiğine dair dekont aslı Takasbank‟a
iletilir. ISIN kodu başvurusu talep toplamaya başlamadan en geç bir gün önce yapılır ve talep
toplama süreci sona ermeden Takasbank ihraç edilen menkul kıymetler için oluşturulan ISIN
kodunu bildirir.
Kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıların talebi toplanarak konsolide edilir.
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Talep toplama sürecininin sonunda toplam talep belirlenip ve yatırımcılara dağılımı yapıldıktan
sonra talep gösteren yatırımcılara sonuçlar bildirilir.
Talep toplama sürecini Takas süreci izler;
ISIN Talep Formu ihraç sonrası oluşan gerçek rakamlarla güncellenerek Takasbank‟a iletilir..
SPK kurul kayıt ücreti ödenir.
Takas günü, üst yazı ekinde Yatırım Araçları Bilgi Formu , SPK Kurul Kayıt Ücret ödeme dekontu
asılları elden ve mail yolu ile MKK‟ya iletir. MKK, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra MKSMerkezi Kaydi Sistem üzerinden bono ihracını gerçekleştirir.
İhraççı kurum MKS-Merkezi Kaydi Sistem üzerinden kıymetleri ihraca aracılık eden kuruma
gönderir. Aracı kurum halka arz tutar tahsilatlarını tamamladıktan sonra halka arzla ilgili
tutarları ihraççıya menkul kıymetleri ise müşterilere dağıtılmak üzere ilgili kurumlara gönderir.
Takasın tamamlanmasından sonra KAP‟ta ihraçla ilgili açıklama yapılır.
Takası takip eden günde Borsa İstanbul‟a önyazı ekinde izahname onayına ilişkin SPK onay
yazısı, Takasbank‟tan alınan ISIN koduna ilişkin Takasbank yazısı, satış sonuçları listesi ve CD‟si,
Borçlanma Araçları Kotasyon Bilgi formu‟ndan oluşan doküman seti gönderilerek kotasyon için
başvuruda bulunulur ve bu adımla birlikte süreç sona erer.
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SERMAYE PİYASASI
Türkiye’nin Sigortası: Sermaye
Piyasası
Arif ÜNVER
Sermaye Piyasaları Uzmanı - finkafe.com - CEO

Geçtiğimiz zaman dilimlerinde, dünyanın ilgi odağı olmuş yaşadığımız
coğrafya da, egemenlik sağlayarak hüküm sürmek için, askeri unsurlar
ön planda olmuş ve çoğunlukla yek başına kafi gelmiştir… Zaman zaman
egemenliğin tesisi ve devamı için askeri unsurların ideolojik unsurlar ile
desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır…
1923 yılında, Osmanlı İmparatorluğu‟nun hükmünü yitirmesinin ardından
büyük bir mücadele neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟nin
egemen olduğu Anadolu toprakları, dünyanın ilgi odağı olmaya devam
ediyor ve edecektir…

Güçlü ülke kavramının
altını dolduran ve
gelişmişliğin
sürdürülebilirliği
açısından en önemli
faktörlerinin başında
gelen; hane halkının
sosyo-ekonomik
gücünün artırılması,
fevkalade önem arz
etmektedir.

1923 yılının Ekim ayında resmen egemenliğini ilan etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti‟nin,
dünyanın ilgi odağı olmakla kalmayan coğrafyası, birçok iç ve dış riskle her daim güçlü bir
şekilde mücadele etmesinin gerekliliği, var olan egemenliğin sürekliliği açısından çok ciddi
önem arz etmektedir…
Büyük bir mücadele ve bedeller karşılığı kazanılan bu cazip coğrafyanın, elde tutulması,
geçtiğimiz zaman dilimlerinde olduğu gibi tek başına askeri ve kimi zaman ideolojik ortak
paydalar ile sağlanabileceği düşüncesi, riskli bir düşüncedir. İçinde bulunduğumuz çağda
teknolojinin hızla gelişmesi ve henüz adı konmamış bir çağı başlatmış olması hasebiyle, askeri,
ideolojik faktörlerin güçlü ve homojen bir ekonomik gelişmişlikle desteklenmesi şart olmuştur…
Açıkçası, ülkemizin geleceği açısından risk teşkil edebilecek faktörleri bünyesinde barındıran
ideolojik açılımların beslendiği kitle, ülkemiz toprakları üzerinde var olan ve azımsanmayacak
bir boyutta olan yoksul ve eğitimsiz kitledir ki maalesef manipülasyona açıklardır. (2010 OECD
verilerine göre ortalama eğitim seviyemiz 6,5 yıl.) Bizim değerimiz olan bu genç ve büyük
kitlenin bir avantaj olacak iken dezavantaj haline gelmemesi için ekonomik refahın ve bu
refahın homojen dağılıma etkisi ile nitelikli eğitim sorununun aşılması, ancak ve ancak
ülkemizin var olan ekonomik modelinde büyük bir değişime gitmesi ile aşılabilecektir.
Hali hazırda ülkemizde devam eden bankacılık sistemi üzerine inşa edilmiş kısır ekonomik
model, diğer taraftan dolaylı vergilerin hakimiyeti ile bütçenin ağırlıkla beslenmesi metodu,
Türkiye‟mizi, içerisinde bulunduğu kısır ekonomik modele mecbur ederek önünü tıkamaktadır…
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Bankacılık sistemi üzerine inşa edilmiş ekonomik modelimizin gerçek kazananı bankaların
sahipleri olurken, az biraz da, kurumlar vergisi sağlayan devletimiz oluyor… Az biraz diyorum
çünkü vergi gelirlerinde ağırlık, dolaylı vergilerde (gelişmiş ülkelerde toplam vergi gelirleri
içinde dolaylı verginin payı ülkemizdeki kadar yüksek değildir), kurumlar vergisinde değil…
Ayrıca bu bankacılık sistemi üzerine inşa edilen modelde, tüketimin tetiklenmesi ve cari açığı
yukarı baskılayan etkisi de ülkemiz özelinde malumunuz… Tüketen Türkiye‟den, üreten
Türkiye‟ye modelinin önündeki en büyük engel de salt bankacılık (borç/alacak ilişkisi) sistemi
üzerine inşa edilmiş modeldir… Bankacılık sistemi üzerinden hane halkına sağlanan kaynak,
tüketimi tetiklerken, kurumlara sağlanan bankacılık orjinli kaynak da öz kaynağı değil,
borçluluğu (borçlar kalemini/bilanço) tetiklemektedir… Elbette bankacılık ekonominin önemli
bir faktörü olmakla beraber, bizim ülkemizdeki gibi ekonominin tek aktörü konumunda olması
hem kabul edilemez hem de ülkemizin içinde bulunduğu kısır klasik modeli beslemeye devam
etmektedir.
Ek olarak ülkemizdeki bankacılık modeli, hane
halkının
ekonomik
zayıflığından
rant
sağlamaktadır. Vatandaşın hayatını idame
ettirmesi için eksik olan kaynağı kredi vererek
finanse etmektedir. Başka bir ifade ile
ülkemizde var olan bankacılık sistemi,
ülkemizin ekonomik sorunları üzerinden para
kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki bankacılık
sistemine baktığımız vakit, oralardaki bankalar
bizdeki gibi iç çamaşırına taksit yaparak veya
hane halkının 3-5 bin TL‟lik açıklarını finanse etmek amacı ile bankacılık yapmamaktadır. Başka
gelişmiş diyarlarda bankacılık ağırlıkla yatırım bankacılığına odaklanmıştır… Ki, onların yolu da
dolaylı olarak sermaye piyasalarına çıkmaktadır… Ülkemizde var olan bankacılık anlayışının da
revize edilmesi kaçınılmaz olmuştur...
Bankacılık sisteminde park etmiş olan 2 trilyon TL civarı mevduat sınırlı sayıda bir kitleye ait
iken neredeyse 4‟te 3‟ü ekonomik zorlukla mücadele eden hane halkı ve kurumlara kredi olarak
kanalize ediliyor ve bankalar başkasının taşıyla başkasının kuşunu vurarak para yazmaya devam
ediyorlar… Bu noktada bankaları suçlamak en yanlış yaklaşım olacaktır, önemli olan salt bu
şartların oluşmasına imkan sağlayan ortamın ve sistemin revize edilerek, gerekli adımların
atılarak Türkiye‟nin ekonomik modelini değiştirebilmesidir, ülkemizin sağlıklı gelişimi
açısından…
Falanca milyar dolar cari açık, tüketimi kısarsak kontrol altına alabiliyoruz; tüketimi çok
kısarsak ülke soğuyor, malum genç işsizlik sorunumuz ortada; tüketimde ayar kaçarsa, aşırı
büyümeyelim cari açık artar, hemen sıcak para ihtiyacı için faizi artır, bu sarmal devam…
Tüketen sıfatıyla öne çıkmak yerine üreten sıfatıyla öne çıkmak istiyorsak, gelir dağılımında
adaleti sağlamak istiyorsak, istihdamı artırmak istiyorsak, kurumlar vergisinin payını toplam
vergiler içerisinde artırmak istiyorsak, ekonomik kalkınmadan hane halkının pay almasını
istiyorsak, sermaye piyasası kavramının ne ifade ettiği anlamak farz oluyor… Kötüden örnek
olmaz diyerek ABD‟den örnek verelim; halkın %52‟sinde hisse senedi var ve halk ekonomik
kalkınmadan pay alıyor. ABD‟de reel sektöre kaynak sermaye piyasaları üzerinden gelirken
„Yaşlı Avrupa Kıtası‟nda fonlama bizde olduğu gibi bankacılık sistemi üzerinden gerçekleşiyor…
Ve ECB ( Avrupa Merkez Bankası) Başkanı çıkıyor diyor ki; ABD de reel sektör sermaye piyasaları
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üzerinden fonlanıyor, bizde (Avrupa) ise bankacılık fonluyor, bu önemli bir sorun ve hızla
toparlanan ABD oluyor, Avrupa hala boğuşuyor… Bu vakalar iyi anlaşılmalı ve Türkiye‟mizde de
iyi algılanmalı…
Güçlü ülke kavramının altını dolduran ve gelişmişliğin sürdürülebilirliği açısından en önemli
faktörlerinin başında gelen; hane halkının sosyo-ekonomik gücünün artırılması, fevkalade önem
arz etmektedir.
Malumunuz bizde yaşanan vakalardan ve bilgi eksikliğinden dolayı, toplumun en alt kesiminden
en tepesine kadar sermaye piyasaları antipatik karşılanıyor… Hepsinin çözümü ve telafisi var,
yeter ki “Sermaye Piyasası” kavramının ruhu anlaşılabilsin, atılan adımlar skora yönelik değil de
olayın özüne yönelik olsun (nitelik/nicelik)… Sermaye piyasamızda geçmişe ait hasarlar telafi
edilmez ise, negatif geri besleme daima gelişimin önünde engel olacaktır, ta ki birkaç nesil
sonra unutulmaya yüz tutana kadar... Ülkemizin bu kadar vakit kaybı lüksü bulunmamaktadır
kanaatindeyim...
Sonuç olarak, ülkemizin, sermaye piyasalarının nimetlerinden faydalanarak, nihai ekonomik
hedeflerini garanti altına alması ve bu realitenin sürdürülebilir olması için bankacılık sistemi
üzerine yoğunlaşmış ekonomik modeli terk etmesi kaçınılmaz olmuştur, her geçen gün
ülkemizin geleceğinden çalmaktadır…

Türkiye‟nin Sigortası; Sermaye Piyasası…
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Uygulama Örnekleriyle
Yoruma Açık SPK Tebliğleri
Rıdvan YURTSEVER
Sermaye Piyasaları Uzmanı - İç Denetçi

Dünya’da alanlarında
Eğer Türkiye‟de denetçi, muhasebeci, mali müşavir iseniz en çok
en güzel yasaları alıp
mevzuatın okunması ve yorumlanması konusunda sıkıntı çekersiniz.
ülkemizde
Borsa İstanbul‟da bir eğitime katılmıştım. O zamanki ünvanı İstanbul
uyguluyoruz. Bu
Menkul Kıymetler Borsası idi. Eğitimi veren avukat çok güzel bir soru
yasalar uygulandığı
sormuştu. Dünya‟da alanlarında en güzel yasaları alıp ülkemizde
ülkelerde bir sorun
yaratmazken bizde
uyguluyoruz. Bu yasalar uygulandığı ülkelerde bir sorun yaratmazken
sürekli tartışılmakta
bizde sürekli tartışılmakta ve sorunlara çözüm olamamaktadır. Bunun
ve sorunlara çözüm
nedeni ne olabilir diye sordu. Fikirleri olan çıktı tabi ama, en güzel
olamamaktadır.
cevabı yine kendisi verdi. “Diğer ülkelerde, yasalarda yaşanan bir
değişiklik olduğunda oradaki muhasebeci yasaya, bu yasa ile ne tür
sorumluluklarımız var diye bakar. Ancak ülkemizdeki muhasebeci bu yasanın boşlukları neler
diye bakar” demişti. Eee sorun bizdeymiş, kendimizi düzeltelim dediğinizi duyar gibiyim. Evet
haklısınız. Kendimizden başladık düzeltmeye. Ama koca bir kısım dışarda hala ve kendini
düzeltmemiş olarak duruyor. Peki, bunun ne sakıncası var? Önce bundan bahsederek
başlayalım.
Sermaye piyasaları mevzuatında birçok alanda muğlaklık, yorum farkına neden olabilecek
maddeler mevcuttur. Hatta bu yorum farkları piyasa uzmanları yanında SPK ve BIST uzmanları
ve denetçileri arasında da yaygın. Bir süre mevzuata ilişkin yorum almak için SPK ve BIST uzman
ve denetçilerini aradığımızda aynı konuda farklı yorumlar aldık. Ardından bunun sakıncalarını
gören SPK bir duyuru yayınlayarak bundan sonra telefon ile yorum verilmeyeceğini belirtti ve
TSPB aracılığı ile başvurulması halinde yazılı yorum verme yoluna gitti. Bir konuyu anlamadınız
mı? Konuyu netleştirmek için sizi uzun bir süreç bekliyor.
Krediler tebliği başlı başına sorunlu bir tebliğ. İlk çıktığı yıllarda özkaynak oranı hesaplanması,
açığa satış tutarının hesaplanması konularında piyasada çok çeşitli yorumlar yapılmıştı.
Özellikle açığa satış ile ilgili çok farklı uygulamalar gelişti. Örneğin, açığa satışın müşteri
overallunun (portföyünün) 1 katı açığa satış yapılabileceğini belirtenler olduğu gibi 2 katı
oranında açığa satış yapılabileceğini belirtenler de oldu. Bir de bu oranın hesaplanmasında,
müşteri portföyünde yer alan menkullerin tebliğde belirtilen oranlarda değerlenip
değerlenmeyeceği tartışması ortaya çıktı.
Kredi özkaynak oranının hesaplanmasında belirtilen oranlarda değerlemenin tüm menkuller
üzerinden mi yoksa sadece kredi karşılığı olan menkuller üzerinden mi yapılacağı tartışmaları
da sürüp gitti.
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Krediler tebliği hakkında çok fazla eleştiri ve farklı yorumlar gelmesi ve tebliğin buna imkan
vermesi yüzünden SPK tebliğ değişikliğine gitmeye karar verdi. Bir taslak tebliğ hazırladı ve
piyasasının yorumlarını aldı. Ancak uzun yıllardır tebliğin yeni hali yayınlanmadı. Eminim ki o
zamanki düzenleme de şimdiki ihtiyaçları karşılamayacaktır. SPK bu sorunu uygulamalar ile
çözmeye çalıştı. Denetlediği aracı kurumlarda, denetlemeye gelen uzmanlar yorumlarını
ilettiler. Bu denetlemeler sonrasında diğer aracı kurumlar denetlenen aracı kurumlara gelen
uzmanların yorumlarına göre hareket etmeye başladılar. Ancak halen özellikle özkaynak
oranının hesaplanmasında müşteri/aracı kurum lehine uzmanların yorumu dışında hareket
etmeye devam eden aracı kurumlar olduğunu duyuyoruz. Bu durum haksız rekabete yol açıyor.
Nasıl mı?
A aracı kurumu belli bir pozisyona göre kredi taşıyan müşterinin özkaynak oranını %36
hesaplıyor. Aynı pozisyondaki müşterisinde diğer bir aracı kurum %27 hesaplıyor. %36 oran
hesaplanan müşteri işlemlere devam edebilirken, %27 hesaplanan müşteri özkaynak oranını
%50‟ye çıkarmadan yeni pozisyon açamıyor. Bu durumda özkaynak oranını %36 hesaplayan aracı
kurum, hem müşterilerin daha çok tercih edebileceği bir kurum oluyor, hem de daha çok işlem
hacmi yapılmasına imkan sağlıyor.
Aynı ayrışma müşterinin nakdinden fazla gün içi alım yaparken hesaplanan net varlık oranında
da yaşanıyor. Örneğin; Müşterinin hesabında 10.000 TL tutarında hisse senedi var olduğunu
kabul edelim. Bu portföy ile bazı aracı kurumlarda portföyünüzdeki menkuller teminat oranı ile
değerlemeden 50.000 TL‟ye kadar ilave alış
yapabiliyorsunuz. Bazı aracı kurumlar hisse senetlerini
tebliğde belirtilen oranları ile değerleyerek ilave alım
tutarını hesaplıyor ve ilave alım tutarı 45.000 TL
olabiliyor. Müşteri daha fazla ilave alım yapabildiği
için değerleme yapmayan aracı kurumu tercih
edebiliyor.
Yine krediler tebliğinde yer alan iki madde var ki bu
ikisi aynı tebliğde yer alınca farklı yorumlar ortaya
çıkıyor. Bu maddeler; “Müşteri tarafından, alım emrinin kredili sermaye piyasası aracı işlemi
olduğunun emrin verilmesi esnasında bildirilmesi zorunludur.” , “Müşteri sermaye piyasası
araçlarının kredili alımı işleminde, başlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak
zorundadır.” şeklindedir. Aslında krediler tebliği yazılırken bana göre bir müşterinin aracı
kurumdan uzun süre kredili olarak hisse senedi alacağı varsayımı üzerine yazılmış. Gün içi al-sat
yaparak gün sonunda pozisyon bırakacak bir müşteri profili hiç hesaba katılmamış. Gün içinde
al-sat yapan bir müşteri bir hisse senedini aldığında ne zaman satacağını, gün sonunda nasıl bir
pozisyon bırakacağını da bilemez. Bu yüzden bu hisse senedini kredili mi yoksa gün içi işlem
olarak mı aldığını belirtemez. Ayrıca diğer maddeye göre de kredili alım başlangıcında %50
özkaynak gerekli. Kredili mi aldığını bilmediğiniz bir alım işleminde %50 özkaynak oranını
arayamazsınız. Bu yüzden, şu anda alınan emirlerin hiçbirinde ne müşteriye bu hisse senedini
kredili olarak mı alıyorsunuz diye soran bir temsilci ve ben bunu kredili olarak alıyorum diyen
bir müşteri bulamazsınız. Bu durumda herkes tebliğe aykırı emir veriyor, alıyor. Bir de
“başlangıçta %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır” ifadesinin yoruma açık olması
durumu var.
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Bu başlangıç hangi başlangıç?
Her kredili işlemin başlangıcı mı yoksa bir müşterinin ilk kredi kullandığı gündeki başlangıcı mı?
Tebliğin ruhuna bakıldığında her kredili pozisyonda %50 aranmalı. Zaten işin trajikomik yanı da
burası. Tebliğin ruhu. Maalesef hem piyasa uzmanları olarak aramızda hem de düzenleyici
kurum uzmanlarının çok sık kullanmak zorunda kaldığı bir tabir. Tebliğde madde sorunuza
cevap vermiyorsa hatta sizi ikileme sokuyorsa tebliğin ruhu ile cümleye başlamak zorunda
kalırsınız.
Mevzuatta muğlaklık sadece kredili işlemler tebliğinde yok. Manipülasyon kavramı ve bu
çerçevede yayınlanan “BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE
UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ” tebliğinde de muğlaklık var. Hangi işlem manipülatif hangisi
değil ayırmak gerçekten zor. Ancak bu konuda düzenleyici kurumlarda
kusur aramak ağır olur. Zira yazımın başında bahsettiğim eğitimdeki
avukatın bahsettiği mevzuatta açık arayan bir güruh da bu işlemleri
yapanlar. SPK uzmanları manipülasyon tanımı için belli bir oran
belirlesek o oranın biraz altında işlemler yapılacak diyorlar. Çünkü
düzenleyici kurumlar maalesef manipülatörlerin taktiklerini çözdükçe
manipülatörler yeni taktikler geliştiriyor.
Ancak düzenleyici kurumların bu konuda attıkları en iyi adım hisse
senetlerinin A,B,C ve D gruplarına ayırarak bu gruplardaki hisse
senetlerinde işlem yapma kurallarını belirlemek olmuştur. Mesela D
grubuna ait bir hisse senedinde kredili işlem, açığa satış yapılamıyor.
Ancak, bu yöntemin ortaya çıkmasında piyasa aktörleri de önemli bir paya sahiptir. Bu
uygulamaya geçilmeden önce SPK uzmanları aracı kurumları ziyaret ettiler, piyasada yoğun
işlem yapan müşterilerin temsilcileri ile görüştüler, fikir alışverişinde bulundular. Bu sürecin
sonrasında bu uygulamaya geçildi. Bundan sonra brüt takas, devre kesici sistemi gibi
uygulamalar da devreye alındı. Ancak, piyasada hem müşteriler hem de piyasa uzmanları
tarafından brüt takas ve devre kesici uygulamalarına eleştiriler iletilirken, hisse senetlerinin
gruplandırılmasına ilişkin ciddi eleştiri gelmedi. Çünkü bu sistem düzenleyici kurum ve piyasa
aktörleri ile birlikte kurgulandı. Demem o ki, düzenleyici kurumlar yapacakları düzenlemelere
ilişkin karar almadan önce piyasasının nabzını tutsalar çok daha verimli sonuçlar alırız. Bazı
toplantılarda biz düzenleyici kurum uzmanlarına piyasadaki ve tebliğlerdeki muğlaklıkları ifade
ediyoruz. Ancak çözümler genelde SPK‟nın yöneticileri ve uzmanlarının inisiyatif alması ile
gerçekleşiyor. Örneğin, hisse senedi alış işleminin başında kredili işlem olduğunu hiçbir müşteri
belirtmiyor ancak bunun için kesilmiş bir ceza yok. Çünkü bu kural piyasa dinamiklerine uygun
değil. Tebliğde düzenleme yerine SPK‟nın inisiyatif almasını doğru bulmuyorum. Bu durumda
hem kurumlar hem de ilgili uzman veya yönetici kendini güvende hissetmez.
Eğer sermaye piyasalarında çalışıyorsanız müşterilerinizin mevzuata diğer sektör
müşterilerinden daha fazla hakim olduğunu bilirsiniz. Bu nedenle müşteriler ile mevzuatı
tartışır ve farklı uygulamaları değerlendirirsiniz. Bu muğlaklıkların müşterilerde ve piyasa
uzmanlarında kafa karışıklıklarına yol açması yanında haksız rekabete yol açtığını tekrar
belirtmek isterim.
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Yukarıda örnek olarak seçilen krediler tebliği ile birlikte birçok mevzuat hükmünde bu şekilde
muğlaklıklar ve farklı uygulamalar bulunmakta. SPK bu konunda son yıllarda eskiye oranla
piyasanın nabzını iyi tutuyor diyebiliriz. Sektörde çalışmaya başladığım yıllardaki SPK uzmanları
ile şimdikiler arasında olumlu anlamda uçurumlar var. Eskiden her şeyi biz biliriz, biz ne
diyorsak o diyen uzmanlardan artık bizi dinleyen ve yardımcı olmak için çabalayan uzmanlara
kavuştuk. Bu hususta emeği geçenlere teşekkür etmek gerekir.
2018‟de yaşanan krizin sektöre yansımaları rakamlar ile olduğu kadar bazı aksaklıkların da
ortaya çıkmasına neden oldu. En çok sıkıntı Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında yaşandı.
Birçok aracı kurum müşterilerin teminatlarını yitirmesi ve hatta eksiye dönmesi ile zor duruma
düştüler. Bunun ardından müşteriler aracı kurumlara borçlandı. Bir kısım borçlar karşılıklı
anlaşma ile tahsil edildi, bir kısmı mahkemelik. Peki neden oldu bu sorun ve kriz ile ortaya
çıkan sorunlar neler? İlk akla gelenler; likidite, stop out, Viop margin call sorunu, Takasbank
Risk Parametrelerini belirleme süreci, vb. bunlara tek tek değinelim.
Özellikle Opsiyon piyasasının likit olmadığını gördük.
Dolar kurundaki aşırı oynaklık sonucu teminat
yetersizliği durumunda açık opsiyon pozisyonlarını
kapatamadık. Alıcı satıcının olmadığı opsiyon
kontratları vardı. Elinde pozisyon olan başka aracı
kurumları aradık ve o kadar kötü fiyatlara pozisyon
kapattık ki anlatamam. Neredeydi piyasa yapıcılar?
Alıcı satıcı bulsanız bile spot piyasadaki oynaklıktan
çok fazla oynaklık opsiyon piyasasında vardı ve
fiyatlar reel değildi. Bu nedenle opsiyon primleri de
olması gerekenden farklı tutarlarda oluştu. Bununla
birlikte VİOP hesabında teminat görürken pozisyonu
kapattığınızda Takasbank‟ta negatif teminata
düştüğümüzü gördük. Opsiyon piyasasında likiditenin sağlıklı olması için gerekli tedbirler
alınmalı. Açılabilecek pozisyon limiti tanımlanabilir mesela. Bununla birlikte margin callda
bulunan hesaplardaki opsiyon pozisyonlarını kapatamadık. Bu sorunun giderilmesi için, Opsiyon
pozisyonu karşısında ters pozisyon ile aynı dayanak varlıkta vadeli(futures) pozisyon açılarak
margin callun kapatılmasına olanak sağlanabilir.
Foreks piyasasında var olan otomatik stop out uygulaması VİOP için tekrar gündeme geldi.
Mevzuat bu konuda aracı kurumlara tam anlamıyla yetki vermiyor. Mevzuatta bir düzenleme
yok. Ancak teminat yetersizliği için düzenleme var ve bunun için müşteriye bildirim gerekli. Bu
nedenle aracı kurumlar eksiye düşen hesaplarda pozisyonları kapatamadılar. Krizden sonra
gelen taleplerin ardından SPK açıklama yapma gereği duydu. Özetle sözleşmeye madde
eklerseniz ve müşteri ile bu konuda anlaşırsanız bildirim ile bunu yapabilirsiniz dedi. Stop out
kavramının düzenleme şeklide VİOP mevzuatında yerini alması gerekir.
VİOP margin call (teminat eksikliği) hesaplanması da başka bir sorun. Eskiden teminatınız
pozisyon açılırken gerekli başlangıç teminatınızın %75‟inden daha az kaldığında margin calla
düşüyordunuz. Şimdi pozisyon açtığınız kontratta bir kademe olumsuz fiyat değişimi sizi margin
calla düşürüyor. Özellikle müşteri sayısı çok olan aracı kurumlar uzun zaman margin calla
kapamaya vakit ayırıyor. Margin callun tekrar başlangıç teminatının belli bir oranında sürdürme
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teminatına göre hesaplamaya geçişin hem müşteriler hem de aracı kurumlar hem de Takasbank
için olumlu olacağını düşünüyorum.
2018 Ağustos‟unda yaşanan krizden önce dolardaki hareketlikler belirginleşmeye başlamıştı.
Takasbank‟ı aradık ve özellikle dolardaki risk parametrelerinin riskli olduğundan bahsettik.
Daha açık belirtmek gerekirse, yaklaşık %4 teminatla dolar dayanak varlığında dolar vadeli
kontrat pozisyonu açılıyordu. Bu, dolarda bir anda %5 fiyat değişiminde hesabın negatife
dönmesi demekti. Bunun riskli olduğunu Takasbank‟ta ilgili birimleri arayarak belirttim. Eminim
başka piyasa uzmanları da bu konuda uyarıda bulunmuşlardır. Peki, aracı kurumlar neden bu
riski alıyor? Kendileri bu oranı yukarda tutsalar? Maalesef rekabet şartları. Başka kurumlar
yapıyor diye müşteri kaybı riski var. Burada aracı kurumlar eskiye düşme riski ile müşteri kaybı
riski arasında sıkıştı. Peki Takasbank bu uyarılara ne cevap verdi? Bizim risk belirleme
takvimimiz ve kriterlerimiz var dediler. Bu kriterler belli bir süre geriye giderek risk analizine
dayanıyor. Bu durumda geçmişteki fiyat değişimlerine baktığınızda alında riskli bir durum yok.
Ancak, Türkiye bir krizin içine giriyordu. Bunu birçok kişi gördü. Ha bu kadar büyüğünü tahmin
ettiler mi? Hayır. Ama en azından piyasanın tahminlerine kulak verilse hasarlar bu kadar ağır
olmayabilirdi. Burada başka bir önerim daha olacak. Takasbank ve Borsa İstanbul, piyasada
görev yapmış araştırma uzmanları çalıştırsın.
Piyasa uzmanlarının çalıştırılması konusu açılınca, sektörde çalışmaya başladığım ilk yıllardan
beri savunduğum bir önerim geldi aklıma. SPK ve Borsa İstanbul‟da piyasada görev yapmış
denetçi, operasyon personeli vb. çalışanlarının istihdam edilmesi önerisi. Bu şekilde piyasanın
dinamiklerine, aksaklıklara ve hatta mevzuata aykırılıkların nasıl yapıldığı veya aşılmaya
çalışıldığına daha hakim olunur diye düşünüyorum.
Sektörde yaşanan sorunlardan biri de yatırımcı şikâyetleridir. Bunu tek taraflı ele alacak
değilim. Tabii ki aracı kurumlar tarafından sıkıntıya sokulan müşteriler var. Özellikle işlem
hacmi kaygısı ile gereğinden fazla işlem yaptırılan ve zarar uğrayan müşteriler mevcut. Ama
sadece kurumlar mı suçlu? Tabii ki hayır. Herşey yolunda giderken, kar elde edilirken
temsilcisinin her dediğini yapan, sen ne dersen o diyen bazı müşteriler zarar edildiğinde soluğu
mahkeme ve SPK kapılarında alıyorlar. Yaptıkları şikâyetlerde ben yapılan işlemlerden bir şey
anlamıyorum, riskler konusunda uyarılmadım gibi argümanlar sunuyorlar. Burada mahkemelerin
bakış açıları ile SPK‟nın bakış açısı farklı. Mahkeme bilirkişi raporuna göre duruma bakıyor.
Bilirkişiler de genelde müşterinin yapılan işlemlerde onayını, risklerden haberdar olup olmadığı
arıyor.
Aracı kurumlar müşteriler ile sözleşme imzalarken uygunluk testi, yerindelik testi doldurtarak
ve her işleme ilişkin risk bildirimlerini müşterilerine bildirerek risklerden haberdar etme
görevini yerine getiriyor. Bunu yaptıktan sonra her işlemde müşteri ile aracı kurum temsilcisinin
arasında bunların konuşulmasının bir anlamı yok. Gelelim SPK‟nın bakış açısına. Yukarıda
saydıklarıma elbette bakıyor SPK. Ama bir de mevzuata aykırı bir durum var mı diye de bakıyor.
İşte can alıcı kısım burası. Mevzuat koca bir derya. Bir sürü kural var. Her emrin mevzuata
uygun olmama ihtimali var. Ve aracı kurumlar durum SPK‟ya giderse SPK‟dan bir ceza alırsak ve
adımız bültende çıkar korkusu ile müşteri ile anlaşma yoluna gidiyor.
SPK, piyasa bilinçli yatırım yapılmasını ve sürekliği sağlamak için yatırım fonlarının tabana
yayılmasını hedefledi. Karar olarak doğru. Ama krizde birçok fonun zarar ettirdiğini gördük.
Piyasaya olan güvenin azaldığı bir dönemden sonra sanırım fonlara olan güven de azaldı.
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Algoritmik işlemler piyasa düzenleyiciler tarafından kabul edildi ve bazı düzenlemelere gidildi.
Ancak piyasa bu konuyu tartışıyor. Bu tartışmalara kulak vermek gerekir. Bazı yazılımlar var. Bu
yazılımlarda müşteriye portföy oluşturma formülleri ya da formül oluşturma imkanı veriyor.
“Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan
sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi
ve/veya kopyalamasını sağlayan imkânların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında
değerlendirilir.” maddesi orta yerde durmaktadır. Bu şarta uyan yazılımlara yatırım
danışmanlığı sözleşmesi imzalatılmalı. Ancak, sözleşmede yer alması gereken yatırım
danışmanının adı soyadı olarak ne yazacağız?
Piyasanın gelişmesi ve buna mukabil aracı kurum sayısında artış olması gerekir. Son yıllarda
aracı kurum birleşmeleri ve kapanmaları piyasanın daraldığı anlamına gelmektedir. Komisyon
oranlarının serbest bırakılması ile başlayan bu olumsuz süreç son yıllarda güvenin azalması ile
hızlanmıştır. Yatırım fonlarının özellikle bireysel emeklilik fonlarının sıkı denetimler ile
geliştirilmesi, mevzuatta muğlaklığın ve yoruma açıklığın en aza indirilmesi ve piyasa
aktörlerine devletin tüm kademelerinde kulak verilmesi ile bu meşakkatli yola tekrar çıkmak ve
yeni bir başlangıç yapmak hepimizde yeni umutlar yeşertecektir.
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SOSYAL MEDYA
Devletimiz Sosyal Medyada Ne
Kadar Sosyal?
Hüseyin NİŞANCI
Paraborsa.net Genel Yayın Yönetmeni

Sosyal medyanın öneminin artık tartışılmaz hale geldiği bir dünyada
yaşıyoruz. Devlet başkanlarının attığı bir tweet ile hedef aldığı ülkenin
ekonomisine zarar verebildiği açık açık yapılan operasyonlardan Fransa‟da
başlayıp tüm Avrupa‟ya yayılan Sarı Yelekliler ayaklanması gibi daha derin
operasyonlara dek birçok örnek saymak mümkün. Sosyal medyanın bu tür
amaçları gerçekleştirmek için en ideal mecra olması sebebiyle bu tür
operasyonların artarak devam edeceğini tahmin etmek de hiç zor değil.

Sosyal medyanın
günümüzdeki
tartşılmaz önemi
bu alanın etkin ve
profesyonel
yönetilmesini
gerektirmektedir.

Sosyal medyanın önemi bu kadar açık iken devletimizin, öncelikle Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve
bakanlıkların sosyal medya hesaplarının mevcut durumlarını inceleyip daha etkin nasıl
kullanabileceğine ilişkin önerilerimi paylaşmak istedim. Öncelikle devletimizin hangi sosyal
mecralarda ne kadar bir kitleye ulaşmış olduğunu görelim daha sonra eleştirilerimizi ve
önerilerimizi sıralayalım. Veriler 11 Şubat 2019 tarihi itibariyle oluşturulmuştur.
Mecralar ve Takipçi Sayıları
Devlet Kurumları

Twitter

Cumhurbaşkanlığı
TCMB
Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sos. Hiz. Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

6,45 Milyon
599 Bin
300 Bin
244 Bin
100 Bin
1,33 Milyon
75 Bin
249 Bin
133 Bin
578 Bin
99 Bin
409 Bin
242 Bin
433 Bin
129 Bin
90 Bin
29 Bin
126 Bin

Facebook
1,79 Milyon
97 Bin
42,1 Bin
370 Bin
17 Bin
292 Bin
14 Bin
403 Bin
2,1 Bin
137 Bin
116 Bin
84 Bin
89 Bin
856 Bin
144 Bin
91 Bin
15 Bin
25 Bin

Youtube
34,2 Bin
Yok
524
?
426
5,5 Bin
?
5,7 Bin
?
845
2 Bin
?
687
6 Bin
17 Bin
Yok
?
2 Bin

Instagram
588 Bin
189 Bin
35 Bin
98 Bin
5 Bin
8,4 Bin
4 Bin
68 Bin
2 Bin
352 Bin
35 Bin
71 Bin
104 Bin
208 Bin
20 Bin
31 Bin
3 Bin
4 Bin
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Mecralar Ve Takipçi Sayıları
Devlet Kurumları

Twitter

Cumhurbaşkanlığı
TCMB
Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sos. Hiz. Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

6,45 Milyon
599 Bin
300 Bin
244 Bin
100 Bin
1,33 Milyon
75 Bin
249 Bin
133 Bin
578 Bin
99 Bin
409 Bin
242 Bin
433 Bin
129 Bin
90 Bin
29 Bin
126 Bin

Facebook
1,79 Milyon
97 Bin
42,1 Bin
370 Bin
17 Bin
292 Bin
14 Bin
403 Bin
2,1 Bin
137 Bin
116 Bin
84 Bin
89 Bin
856 Bin
144 Bin
91 Bin
15 Bin
25 Bin

Youtube

Instagram

34,2 Bin
Yok
524
?
426
5,5 Bin
?
5,7 Bin
?
845
2 Bin
?
687
6 Bin
17 Bin
Yok
?
2 Bin

588 Bin
189 Bin
35 Bin
98 Bin
5 Bin
8,4 Bin
4 Bin
68 Bin
2 Bin
352 Bin
35 Bin
71 Bin
104 Bin
208 Bin
20 Bin
31 Bin
3 Bin
4 Bin

Not: Soru işareti bulunan yerlerde kanal bilgileri kısıtlandığından rakamlara ulaşılamamıştır.

Hesapları incelediğimizde paylaşımların genel olarak güncel olduğu ve kullanılan görsellerin ve
videoların profesyonelce hazırlanmış olduğunu görülüyor.

Hesapların isimleri (uzantıları) alınırken belli bir standardın gözetilmediğini görüyoruz.
(@tcbestepe, @TBMMresmi, @adalet_bakanlik, @TC_Disisleri, @gencliksporbak vb gibi) Bu
konuda bir standart gözetilerek isimlerin yeniden güncellenmesinin daha şık bir davranış
olacağını düşünüyorum.
Takipçi sayılarına bakıldığında kurum bazında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı‟nın ilk
sıralarda yer alıyor. Takipçi sayısı konusunda dikkat çeken bir diğer nokta kurumlar ile kişisel
hesaplar arasında ciddi fark olan hesaplar. Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanımızın kişisel
hesabı arasında 2 kat fark olduğu dikkat çekici. Bakanlıklarda ise Süleyman Soylunun kişisel
hesabının hemen hemen her sosyal mecrada bakanlığının hesaplarından 4 kat fazla takipçiye
sahip olduğu dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakan Berat Albayrak„ta ise bu fark
bakanlığının yeni olması nedeniyle olsa gerek çok daha büyük. Twitter‟da kişisel hesabının
takipçi sayısı, bakanlığının takipçi sayısından yaklaşık 9 kat fazla. Facebook ve Instagramda ise
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2 bin-344 bin ve Instagram‟da da yine 2 bin-524 bin gibi kişisel hesabı lehinde büyük fark söz
konusu.
Twitter hesaplarında “Takip Edilen” hesaplar konusunda belli bir standart bulunmuyor. Takip
edilen kurum ve kişileri incelediğimizde ise örneğin bakanlık hesabının belli bir gazete veya
TV‟nin sosyal medya hesabını, bakanlık ile doğrudan ilgisi olmayan bir milletvekili ya da parti
yöneticilerini ve hatta (belki de sehven takibe alınmıştır veya bizim bilmediğimiz bir nedenledir
diye düşünüyorum) sıradan kişilerin bile takip edildiğini görüyoruz. Bu konuda devletin bu
hesaplarının Cumhurbaşkanlığı ve TBMM hesabı ile diğer bakanlıkları ve sadece bakanlığı
doğrudan ilgilendiren alt kurumları takip etmesinin daha doğru bir yoldur.
Bakanlıkların sosyal medyada bulunmasının asıl amacının devletin işleyişine ilişkin bakanlığı
ilgilendiren mevzuattaki değişiklik ve yeniliklerin ilk elden tüm vatandaşlara duyurulması
olmalıdır. Dolayısıyla bunun dışındaki aktivitelerin paylaşımının (bakanın bir ilçeyi ziyaret edip
vatandaşlarla sohbet etmesi vb gibi) kişisel hesaplardan yapılması daha doğru olur.
Bazı bakanlıklara ait kafa karıştıran ayrı hesaplar bulunuyor. Örneğin Twitter‟da Orman
Bakanlığı‟nın kendi hesabı dışında “Orman Bakanlığı Destek” gibi bir hesap daha var. Belki de
bu hesabın ilk açılış amacı sadece destekleme faaliyetleri ile ilgili duyuruları yapmaktı fakat şu
anki işleyişinde bakanlığın hesabı ile aynı paylaşımı yapan kopya bir hesap görüntüsü veriyor.
Takipçi sayıları arasındaki farkı da düşünürsek bu hesapların tek bir hesapta toplanmasının daha
etkili olur.
Twitter‟da gereksiz oluşturulan hesaplara ilişkin bir konu da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı‟na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesapları. Her il ve hatta bazı ilçeler için ayrı
bir alt hesap açılmış ve her hesabın ortalama sadece 100-200 civarında takipçisi var. Bütün bu
hesapların SGK‟nın resmi Twitter hesabı altında toplanıp tüm duyuruların bu genel hesaptan
yapılması daha etkili olur.
Cumhurbaşkanlığı için Twitter‟da açılan yabancı dillerdeki hesaplarda da standart dışı bir
durum göze çarpıyor. Türkçe hesabın dışında Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça hesapları
bulunuyor. Fakat bu durumda da dünyada yaklaşık 600 milyon insanın konuştuğu İspanyolca ya
da yine yaklaşık 150 milyon kişinin konuştuğu Almanca için neden ayrı hesap açılmadığı gibi
soruları sormak durumunda kalıyoruz. Bu konudaki önerim de tek bir hesabın açılıp ilgili
dillerde doğrudan ilgili paylaşımları hem Türkçe hem bu dilde tek hesaptan yapılabileceği
yönündedir.
Instagram hesaplarını incelediğimizde yine ilk sırada Cumhurbaşkanlığı, daha sonra İçişleri
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı öne çıkmakta. Ağırlıklı olarak etkinlik içerikli paylaşımlar yapılıyor.
Oysa bakanlıkların icraatlarıyla ilgili hazırlanacak infografikler ve videolar ile görsel
paylaşımların yoğun olduğu bu mecrada daha etkili sonuçlar alınacaktır.
Youtube kanallarına baktığımızda hem abone sayısı hem de paylaşılan içerik olarak diğer
mecralara göre daha zayıf kalındığı görülüyor. Bakanların etkinliklerine ilişkin videolar dışında
bilgilendirme amaçlı videoların yer aldığı kanallar olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı öne çıkıyor. TBMM ve Tarım ve Orman
Bakanlığı‟nın ise Youtube kanallarının olmadığını dikkat çekici.
Her bakanlığın kendi icraatları ile ilgili belli periyodik dönemler halinde kısa videolar
hazırlaması düzenli bilgilendirme açısından çok faydalı olacaktır. Diğer önemli bir konu ise bu
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mecra için oluşturulan videoların diğer mecralarda mutlaka paylaşılması gerektiğidir. Çünkü
mecralar arası sinerji oluşturulmadıkça etkin bir sosyal medya kullanımının sağlanması mümkün
olmayacaktır.
Devletimizin sosyal medyada daha etkin olabilmesi için bir öneri
Paylaşımların içeriklerinde belli bir standardın tam olarak sağlanması durumunda Twitter gibi
mecraların sunduğu programlama ara yüzleri (API) ile bütün kurumların birbiri ile bağlantı
kurabilmesi ve böylece paylaşımların çok daha geniş kitlelere ulaşması kolayca sağlanabilir.
Hesaplar arası kurulacak paylaşım hiyerarşisi ve bu hiyerarşiye uygun olarak tasarlanacak basit
bir yazılım ile örneğin 29 bin takipçisi bulunan Ticaret Bakanlığı‟nın kendi işleyişi ile ilgili bir
paylaşımı Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarca otomatik olarak retweet edilerek diğer
bütün bakanlıkların takipçileri tarafından görülmesi sağlanmış olur. Yukarıda da bahsettiğim
gibi bunun için öncelikle kurumların paylaşımlarının içeriklerinin belli bir standarda getirilmesi,
kişisel aktiviteler ile kurumalara ait aktivitelerin ayrıştırılması ve paylaşımların bu doğrultuda
yapılması sosyal medya kullanımında etki alanını büyütecek; hesapların daha kurumsal yapıya
oturmasını sağlayacaktır.
Son olarak asıl iletişimi sağlayan merkez kurum CİMER‟in (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
konumuna baktığımızda bu haliyle sadece istek, öneri ve şikâyet toplama hizmeti sunan bir
kurum görünümünde. Bu kurumun sosyal medya hesaplarının olması halinde bu iletilen
şikâyetlere ilişkin çözümlerin bu hesaplardan paylaşılması ile iyi bir PR çalışması yapılabilir.
CİMER‟in sosyal medyada bulunması ile özellikle hızlı hareket edilmesi gereken yalan haber ve
algı operasyonları gibi konularda vatandaşların vakit kaybetmeden bu merkeze direkt
ulaşabilmesi ve devletin önlem almada daha hızlı davranması mümkün olur. Tek merkeze hızla
iletilen şikâyetler ilgili birime doğrudan yönlendirilmiş olur. İlgili birim gereken açıklamayı
anında hazırlar ve yukarıda bahsettiğim yazılım ile de sosyal medyada bulunan vatandaşların
büyük bir kesimine ulaşılmış olur.
Yukarıdaki değerlendirmelerimin devletimizin tüm kurumlarıyla sosyal medyada daha etkin
olmasını teşvik edecek yapıcı eleştiriler olarak görülmesini isterim.
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VERGİ DÜNYASI
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
ve Beyan Aşamaları
H. Okan YURDBULAN
Bağımsız Baş Denetç - SMMM

Sayın Okurlarımız;
Bilindiği gibi, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi
01.03.2019 tarihinde başlayacaktır. Ticari, zirai ve mesleki
faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi
mükellefleri 2018 yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanlarını Mart ayı
içerisinde kadar elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç
ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler beyanlarını
Gelir İdaresi Başkanlığı‟nın internet sitesinde yer alan Hazır Beyan
Sistemi üzerinden yapabilirler. Hesaplanan vergilerin ödemesi, 2019
Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit şeklinde yapılmalıdır.

Yıllık Gelir Vergisi
Beyanname Verme
Dönemi 01.03.2019
tarihinde başlayacaktır.
Gerçek usulde
vergilendirilen gelir
vergisi mükellefleri 2018
yılına ilişkin Gelir Vergisi
Beyanlarını Mart ayı
içerisinde kadar
elektronik ortamda
göndermek zorundadırlar

Hazır Beyandan yararlanmayıp, kendileri beyan verecek mükellefler için konuyu çok teknik
detaya girmeden özetlemek istedik, zira konu karmaşık ve uzman bilgisi gerektiren, bir çok
kompleks kanuni hususlardan oluşmaktadır. Amacımız sizlerin bu teknik konu hakkında genel ve
yeterli bilgi sahibi olmanızdır. Aşağıda belirtilen her husus sayfalarca dolusu bilgi gerektirdiği
için sadece özet olarak değinilmiştir. Buradaki amaç okuyucunun ilgili konuda vergi verip
vermeyeceğini kendi kendisinin test etmesini sağlamaktır.
Beyanname doldurmadan önce aşağıdaki aşamaları kendimize uyarlamak ve test etmek yerinde
olacaktır, zira belki de beyan edilmemesi gereken bir gelirinizi beyan etmeyip, kanunun bize
sunduğu avantajdan faydalanabilirsiniz.
1. MÜKELLEFİYET TESPİTİ
2. İSTİSNALARDAN VE GİDERLERDEN SONRAKİ SAFİ KAZANCIN TESPİTİ
2.1. 86/1-a md test
2.2. 86/1-b md test
2.3. 86/1-c md test
2.4. 86/1-d md test
2.5. 21 md, mesken kira geliri istisna testi
2.6. 86/2 md. dar mükellefiyet test
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3. GELİRLERİN TOPLANMASI VE BEYANI
4. TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU
5. YURTDIŞINDA TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU
6. HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENMESİ

MÜKELLEFİYET TESPİTİ
İlk olarak yapılması gereken mükellefiyet tespiti, yani mükellef olup olmadığımızın test
edilmesidir. Mükellef değilsek zaten beyanname vermemize gerek yoktur.
GVK.1 maddeye göre; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir gerçek kişilerin bir
takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve
iratların safi tutarıdır.
GVK 83. Maddeye göre; Gelir Vergisi gerçek
kişilerin beyanı üzerine tarh olunur. GVK 84.
Madde beyanname türlerini tahdidi olarak
sıralayarak tanımlamıştır. Yıllık Beyanname;
Bir takvim yılı içinde elde edilen safi
gelirlerin
toplanarak
beyan
edildiği
beyannamedir. Münferit Beyanname; Arızi
kazanç elde eden dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin bu gelirlerini beyan etttiği
beyannamedir. 94. Madde ye göre; Muhtasar Beyanname vergi kesenlerin bu vergileri beyan
ettikleri beyannamedir. GVK 85.maddeye göre mükellefler kanunda aksine hüküm olmadıkça
GVK’ya tabi gelirlerini yıllık beyanname üzerinde toplamak zorundadırlar.
Dolayısıyla Kanunda yazılı olan gelirler kaynaklarını elde ediyorsak mükellefiyetimiz vardır.
Kanunda bir hüküm yoksa yani yazılı değil ise, kıyasen gelir elde ediyoruz yorumunu
yaparak, bu geliri beyan etmek yanlış olacaktır.
Mükellefiyet testinin akabinde aşağıdaki testleri yapmamız gerekir.
Çünkü bazı durumlarda beyanname vermemize, geliri beyan etmemize gerek yoktur.
1. TEST (GVK 86/1-a maddesi)
o

Kazanç ve İratların İstisna hadleri içinde kalan kısmı.

o

Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.

o

Md 75/15 -16 yazılı MSİ‟ler.

Yukarıdakiler için beyanname verilmez.
2. TEST (GVK 86/1-b maddesi)
o

Tek işverenden alınmış ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücretler tutarı ne olursa olsun
beyan edilmeyecektir.
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o

Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplam tutarı 30.000.-TL‟yi aşması
halinde ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir (1. İşverenden alınan ücretler de
dahil).

Bu çerçevede ücretler toplamı 30.000.-TL‟yi aşmadığından elde edilen ücretler beyan
edilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergilendirme olacaktır.
3. TEST (GVK 86/1-c maddesi)
Vergiye tabi gelirler toplamı (86/1-a ve b bentlerinde belirtilenler hariç) 103 md 2.dilimi
aşmaması koşuluyla TC’de tevkifata tabi tutulmuş olan, birden fazla işverenden elde edilmiş
olan ücretler, MSİ’ler, GMSİ’ler .
o

Vergiye tabi gelirler toplamı 30.000.-TL‟yi aşıyor ise MSİ, GMSİ ve 1.den sonraki ücretler
beyan edilir, aşmıyor ise beyan edilmez.

Bu çerçevede vergiye tabi gelir toplamı 30.000.-TL‟yi aşmadığından elde edilen Menkul ve
Gayrimekul sermaye iratları beyan edilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergilendirme olacaktır
4. TEST (GVK 86/1-d maddesi)
o

Toplam tutarı 1.600.-TL‟yi aşan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan MSİ ve
GMSİ‟ler beyan edilmeyecektir.

5.TEST MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNA
Sahip olunan konutun, mesken olarak (işyeri değil) kiraya verilmesi halinde 3.900.-TL bir istisna
söz konusudur. Ancak Ticari kazanç elde eden kişinin veya serbest meslek erbabının bu
istisnadan yaralanması mümkün değildir.
6.TEST GVK 86/2 md. dar mükellefiyet
Dar mükellefiyete tabi kişilerin kazançlarında tevkif yoluyla vergi kesintisi varsa, bu mükellefler
hiç beyanname vermeyeceklerdir. Tevkifat nihai vergilendirme olacaktır. Tabi bu husus
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendirmemektedir. Eğer yabancı ülke mukimi iseniz bu
husus oldukça işinize yarayacaktır.
GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI
Yukarıda yapılan açıklamalar ve testlerin neticesinde, eğer beyan vermek gerekiyorsa, mükellef
tarafında 2019 yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar verilecek yıllık gelir vergisi
beyannamesine dahil edilecektir.
TÜRKİYE’DE TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU
Tevkifat yoluyla kesilen vergileri ödeyeceğimiz vergilerden mahsup etme (ödeyeceğimiz
vergiden düşme) imkânımız vardır.
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GVK 121. Madde, Yıllık beyannamede gösterilen gelire tabi kazanç ve iratlardan bu kanuna
göre kesilmiş olan vergiler, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir.
Hükmüne yer verilmiştir.
Madde metninden de açıkça ifade edileceği üzere, tevkif (stopaj) yoluyla ödenen vergilerin
beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için üzerinden tevkifat
yapılan tutarın mutlaka beyannameye dahil edilmesi gerekir. Diğer bir değişle, kanunda aksine
bir hüküm olmadıkça, tevkif edilen tutarın beyan edilmemesi veya beyanname üzerinde
gösterilmemesi halinde tevkif edilen verginin, ödenecek gelir vergisinden düşülmesi (mahsubu)
mümkün değildir.
Kanunda aksine bir hüküm GVK 22/2. Madde vardır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar
paylarının %50‟si gelir vergisinden istisnadır. Ancak 94 madde gereği bu istisna tutar üzerinden
tevkifat yapılmaktadır.
İstisna tutar beyannamede gösterilmez ancak beyannamede
gösterilmemesine rağmen tevkif suretiyle kesilen vergi mahsup edilmesi imkânı vardır. Bu husus
kar paylarının vergilendirilmesinde mükellef lehine sunulan bir avantajdır.
YURTDIŞINDA TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU
Aynı şekilde, GVK 123.madde, Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin, yabancı memleketlerde
elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye‟de tarh
edilen Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden
kısmından indirilir.

Sonuç;
Uzmana danışmakta yarar vardır,
Yıllık gelirlerimizin önemli bir kısmı için yukarıda da izah edildiği gibi tutarına bakılmaksızın
beyan dışı olabilir. Bu gelirleri elde edenler için beyanname vermeye gerek yoktur. Ancak
çeşitli kaynaklardan başka gelirler de varsa beyanı konusunda dikkatli olmak gerekir. Özellikle
01.01.2006 tarihinden önce çıkartılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler varsa, bu
gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği oldukça karmaşık ve bazı şartlara bağlıdır. Hatta o kadar ki
uygulamalar, kompleks olan birçok boyutuyla vergi uzmanlarını dahi zorlayabilmektedir. Netice
olarak çeşitli kaynaklardan gelirinizin olması durumunda, bir uzmana danışmakta fayda vardır.

Önemli Not: Yazımızın kaleme alındığı tarihte, yukarıda belirtilen had ve oranlar henüz maliye bakanlığınca
açıklanmadığı için, 2018 yılı için geçerli had ve oranlar ile izahat yapılmıştır. Mart 2019 tarihine kadar, yeniden
değerleme oranı dikkate alınarak açıklanacak olan yeni hadlerin ve oranların dikkate alınması, beyan sırasında,
gerekmektedir.
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Bağımsız Denetim Faaliyetinin
Yürütülmesi Nasıl Olmaktadır?
H. Okan YURDBULAN
Bağımsız Baş Denetçi - SMMM

Giriş;
“Denetim” sözlük anlamı olarak, “bir görevin yolunda yürütülüp
yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, teftiş, murakabe” …
olarak tanımlanabilir.
İngilizce karşılığına baktığımız zaman 15 adet civarında kelime karşılığı
olduğunuz görmekteyiz. (Monitoring, inspection, auditing, control,
control, check…vs.).

Bağımsız denetim
raporlaması;
şeffaflık ilkesi gereği
şirketin kamuoyu ve
şirket çevresi ile
doğru, açık ve
karşılaştırılabilir bilgi
paylaşımıdır.

Bu açıdan baktığımız zaman “bağımsız denetim” lafzını, sözlük anlamından ziyade, kendine has
anlamı olan finansal bir faaliyet olarak, teknik bir terim olarak değerlendirmek gerekir.
Dolayısıyla, teknik bir terim olarak, “bağımsız denetim” şöyle tanımlanır; “finansal tablo ve
diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu hususunda,
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır”.
Söz konusu kriterler; resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren birer tebliğ niteliğinde
“Türkiye finansal raporlama ve muhasebe standartları” ile “bağımsız denetim standartlarıdır”.
Yasal Mevzuat açısından bakılınca;
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve bazı özel kanunlar
gereğince, şirketlerin finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu
tutulmuştur. Ayrıca finansal tablolar işletmenin kendi isteği doğrultusunda bağımsız denetime
tabi tutulabilir.
Yukarıda teorik olarak izah edilmeye çalışılan “bağımsız denetim” faaliyeti, fiilen nasıl
yürütülmektedir? Bu yazıda; Türkiye Bağımsız standartlarına bağlı kalarak, kendimin yürüttüğü
denetim çalışmalarından da faydalanarak, denetim faaliyetlerinin nasıl icra edildiği anlatılmaya
çalışılmaktadır.
Bağımsız Denetimin Tanımı
Bağımsız denetim; Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için
belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve
doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim
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kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında
öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler
üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması şeklinde tanımlanır.
Bağımsız Denetim Süreci
Aşağıda Türkiye Bağımsız standartlarına bağlı kalarak, denetim faaliyetlerinin nasıl icra edildiği
anlatılmaya çalışılmaktadır.
Öncelikle, Şirket‟in denetlenmek talebi olmalıdır. Neticede bağımsız denetim özel şirketlerce
yapılan bir faaliyettir. Şirket‟in denetlenmesi gerekliliği ya özel bir kanunun getirdiği
zorunluluk ile ya da şirket yönetiminin kendi istekleri ve amaçları doğrultusunda yapılır.
Denetlenmek istenen şirket (müşteri) denetim şirketine, denetlenme talebinde bulunur. Şirket,
bu talebinde, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun
ve doğru bir biçimde gösterilip gösterilmediği konusunda, bağımsız denetçinin görüşünü
ister. Bağımsız denetçi görüşü, KGK (Kamu Gözetimi Kurumu) tarafından bağımsız denetçiye
verilen mühür ve yetki ile imzalanıp onaylanan bir görüştür.
Bağımsız denetçi, müstakbel müşterisi hakkında çeşitli analiz yöntemleri kullanarak “risk
değerlendirmesi” yapar. Bu değerlendirme sonucunda müşteri risksiz ya da riskli olarak tespit
edilir. Çünkü denetçi ulaşacağı kanaatten kamuya karşı çeşitli yaptırımlar ile sorumludur. Risk
değerlendirmesi denetçinin işi kabulünde önemli bir aşamadır.
Risk değerlendirmesi genelde aşağıdaki gibi üçlü bir ayrıma tabi tutulur.
 Az riskli
 Orta riskli
 Çok riskli
Bağımsız denetçi buna göre müşteriyi, kabul edip etmeyeceğine dair kararını verir.
edecekse; müşteri kabulü ile bağımsız denetimin ilk süreci geride bırakılmış olur.

Kabul

Daha sonra müşteriyle denetim sözleşmesi imzalanır.
Bağımsız denetçi, ekibi ile denetim stratejisi, denetim planı, risk ölçümleri yapar.
Bu süreçten sonra, bağımsız denetçi tarafından, yukarıdaki bahsedilen “risk analizi” üzerine
daha detaylı bir değerlendirme yapılır. Bu aşamada denetlenen şirketin faaliyet alanları,
yönetim yapısı, iç kontrol sistemi, iç kontrol çevresi… vs. gibi hususlarda müşteri tekrar
değerlendirilir.
Akabinde denetim sürecinin en uzun süren süreçlerinden biri olan denetim kanıtları elde
edilmeye başlanır. İşte bu aşama, hepimizin gözlemlediği, denetim ekibinin şirkete gelip
çalışmaya başladığı (denetim yaptığı) aşamadır.
Bütün bu meşakkatli evrelerden sonra denetim tamamlanma evresine gelir. Elde edilen veriler
tekrar gözden geçirilir. Denetim ekibi kendi içinde değerlendirme yapar, bağımsız denetimin
sorumluluğunu üstlenen bağımsız baş denetçi ile özellikli hususlar değerlendirilir. Şirket‟in
sürekliliğini tehdit eden konular incelenir ve işletmeden faaliyetlerin sürekliliği hakkında bir
taahhüt niteliğinde olan, “teyit mektubu” alınır.
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Daha sonra bağımsız denetçi özellikli hususlar ve denetim sonucunu müşteri şirketin yönetimi
ile paylaşır.
Elde edilen sonuçlara göre bağımsız denetçi, şirket hakkında, aşağıdaki dört çeşit görüş
seçeneğinden birini verir.
 Olumlu görüş
 Olumlu fakat şartlı görüş
 Görüş bildirmekten kaçınma
 Olumsuz görüş
Bu görüş seçeneğini içerecek şekilde “denetim raporu” yazılır.
Denetim raporu, kamu ile paylaşılmak üzere, çeşitli mecralarda yayımlanır. Bu mecraların en
önemlisi düzenleyici ve denetleyici resmi kuruluşların internet siteleri ve şirketin kendi internet
sitesidir. Bunların dışında, genel kurul ve resmi gazete de bahsedilen mecralara örnek
gösterilebilir.
Nihayetinde, denetim raporlaması ile denetim sürecini tamamlamış olur.
Türkiye’de yapılan bağımsız denetim türleri;
Türkiye‟deki yasal finansal tablolar için kullanılan muhasebe ve raporlama standartları son
yıllarda önemli şekilde değişerek gelişmiştir. Artık orta ölçekli firmalar bile uluslararası
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Finansal
Raporlama
Standartları
(“TMS/TFRS”)
veya
uluslararası uygulamalarla uyumlu Büyük ve Orta Boy
İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ
FRS”) gibi raporlama standartlarını uygulamak
durumundadırlar.
Başta aşağıda belirtilen kurumlar olmak üzere, bu
alanda yasal düzenleme yapan yerel ve yabancı
kurumların mevzuatları uyarınca bağımsız denetimler kanunen zorunlu hale getirilmiştir.
Türkiye‟de yapılan denetimlere aşağıdaki örnekler verilebilir.
-

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

-

Sermaye Piyasası Kurulu

-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

-

Hazine ve Maliye Bakanlığı

-

Ticaret Bakanlığı (örneğin: Turquality düzenlemesine ilişkin denetimler)

-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (örneğin: Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin
izlenmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin denetimler)

-

Konkordatoya giren şirketlerin bağımsız denetimi
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-

Çeşitli ülkelerin kamu gözetimi kurumlarına sunulmak üzere yapılan denetimler
(örneğin; ABD, Public Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”)

-

Şirketlerin farklı nedenlerle, yerel veya yabancı bir düzenlemeye göre denetim
zorunluluğu olmayan durumlarda yapılan denetimler (örneğin şirket devirlerinde
devir alanın talebi ile).

-

Sermaye şirketlerinde finansal yatırımcı paydaşların (ortakların) ve azınlık (küçük)
ortakların denetim talepleri ile yapılan denetimler

Sonuç;
Bağımsız denetim raporlaması; şeffaflık ilkesi gereği şirketin kamuoyu ve şirket çevresi ile
doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımıdır.
Bağımsız denetimi, bağımsız denetçi icra eder. Bağımsız denetçi bir denetim şirketi veya
kuruluşuna bağlı olsa bile, şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak şahsi
sorumluluk altında faaliyeti yürütür.
Bağımsız denetçi, herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran,
KGK tarafından verilen mühür ve yetkilendirilen kişidir.
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TOPLUM - İNSAN
“Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Güçlü
Değiliz”
Mesut DÜNDAR
Sosyal Akıl Derneği – Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sayımızdaki röportaj konuğumuz, Sosyal Akıl Derneği Başkanı
Mesut Dündar. Yaklaşık dört yıllık bir geçmişi olan bu dernek
şimdiden güçlü çalışmalar yapmaya başlamış bile. Dernek aslında
basit ama etkili denilebilecek örneklerden yola çıkarak geniş
kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Faaliyetlerini “iyilik hareketi” olarak
tanımlayan dernek, sosyal gelişime açık insanları bir araya topluyor.
Biz de Sosyal Akıl Derneği‟nin kuruluş amaçları ve faaliyetleri
konusunda merak ettiklerimizi sizler adına derneğin başkanı Mesut
Dündar‟a sorduk.

Sosyal Akıl Derneği’nin
amacı; çocuk, genç ve
dezavantajlı bireylerin
etkin ve ön planda olduğu
aile temelli, toplumsal
dayanışma, güven,
sorumluluk, istikrar ile
toplumsal sorunlara ve
ihtiyaçlara etkili, verimli,
kalıcı, uzun dönemli ve
çok katılımlı çözümler
üretmek.

Sosyal Akıl Derneği neden kuruldu, neler yapmak istiyor, nasıl
başladı bu süreç?
Derneğimiz 2014 yılının Eylül ayında, gittikçe bireyselleşen dünyada sosyal sorumluluğa ve
dayanışmaya duyulan ihtiyacı fark eden üç arkadaşın hayalinden yola çıkarak kuruldu. Bizler;
her birimizin birbiri üzerinde hakkı bulunduğuna ve bu haktan doğan sorumluluğu olduğuna
inanan, karşılaştığı sosyal sorunlar karşısında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini
düşünen, öncelikle kendimizi, sonra toplumun diğer fertlerini sosyal sorumluluklarını
üstlenmeye davet eden bir topluluğuz.
Derneğinizdeki üyeler ve gönüllüler kimlerden oluşuyor?
Derneğimizin içinde farklı görüşlere, inançlara, düşüncelere sahip; farklı meslek gruplarında
çalışan arkadaşımız yer alıyor. Logomuzun renkleri ve şekli bu renkliliğin ifadesidir.
Üyelerimizin çoğu da gençlerden oluşuyor. Yürüttüğümüz faaliyetlerde gönüllülerimiz aktif
olarak görev alıyorlar. Biz de üyelerimizi, gönüllü arkadaşlarımız arasından seçiyoruz ve
seçerken de uzun bir sürenin geçmesini bekliyor, uyumu gözetiyoruz. Üyelik tekliflerini biz
onlara yapıyoruz.
Derneğinizin amaçları neler?
Derneğimizin amacı; çocuk, genç ve dezavantajlı bireylerin etkin ve ön planda olduğu aile
temelli, toplumsal dayanışma, güven, sorumluluk, istikrar ile toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara
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etkili, verimli, kalıcı, uzun dönemli ve çok katılımlı çözümler üretmek. Bunu yaparken önemli
değerlerin oluşturulmasında rol oynayan, gönüllülük, savunuculuk, girişimcilik, sosyal
girişimcilik, inovasyon ve sosyal inovasyon odaklı yaklaşımlarla kültürel, sosyal, sportif,
mesleki, kişisel, ahlaki ve düşünce merkezli çalışmalar yapmaktır.
Daha önce yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
2014 yılının Eylül ayında kuruluşumuzun ardından, 2015-2016 yılları arasında hızlı bir girişimle,
İçişleri Bakanlığında “Yeni İşim Sosyal Girişim” adlı projemizle fon desteği aldık. Bu proje ile
250 kişiye “Sosyal Girişimcilik”, “Sosyal İnovasyon”, “Kitle Fonlama”, “Paylaşım Ekonomisi”,
“Teknolojiyle Sosyal İnovasyon”, “Etik”, “Proje Yazma ve Yönetme”, “Gönüllülük ve Gönüllü
Yönetimi” gibi eğitimler verdik. Proje kapsamında seminerler, çalıştaylar ve küçük bir sivil
toplum fuarı gerçekleştirdik. Arkasında Gençlik Spor Bakanlığı ile “fightislamofobi” projesiyle
çocuk ve gençelerin çok fazla etkilendiği dijital oyunlar, çizgi filmer ve kitaplardaki islamofobik
içeriklerin bildirimde bulunulduğu web sitesini ve aplikasonlarla özel bir sistem kurduk. Yine
aynı
dönem İçişleri Bakanlığı ile “Bir Düşünsen” adlı projemizle Çocuk ve
Gençlik Çalışnlarına yönelik bir Liderlik Programı başlattık ve
sonuçlandırdık.
2018 yılında İngilterede birçok ülkenin ortak olarak yer aldığı
“AB için Sürdürülebilir Sosyal Girişimcilik Projesini”
gerçekleştirdik. Bunun dışında, Yıldız Teknik Üniversitesi ile
birlikte, Kalkınma Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı
üzerinden gerçekleştirdiğimiz “Yıldız Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesiyle, Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesine film, prodüksiyon, resim, müzik ve gravür
atölyeleri kurulmasını sağlayarak, öğrencilerin ve üniversitenin etki alanındaki ilçelerin
hizmetine sunduk. Ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte, Kosova Prizren‟de
eski kaynak ve okuma kitaplarının yer aldığı Türkçe Kütüphane projemizi hayata geçirdik. Bu
proje ile kültür ihracatı yaptığımızı gururla belirtmek isteriz. “Sosyal Kütüphane Projemiz” ise 2
yıldır devam ediyor. Amacımız, askeri alanlar, köy okulları, cezaevleri, yurtlar gibi kitap
okumak için zamanın fazla olduğu ancak kısıtlı imkanların olduğu yerlere kütüphaneler kurmak.
Derneğimiz şu ana kadar 9 cezaevine, 1 jandarma bölüğüne ve 1 yurda bedelsiz olarak
kütüphane kurdu. İlim Yayma Vakfı Mezunları Derneği ile “Vefakar” projesini, İstanbul Kültür
Elçileri Derneği ile “ İstanbul Kültür Elçileri” projesini yürüttük ve bir çok kurumla ortaklıklar
yaptık.
Devam eden diğer projeleriniz neler?
Düşünen TÜR” projemizle sıra dışı düşünen insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şu an için
bu projemize sponsor bulma gayretindeyiz. Amerika Harvard Üniversitesi ile devam ettirdiğimiz
“Güç Bende” projemiz ile çocuk ve gençlere “tasarım odaklı düşünme” yöntemi ile sosyal
problemleri çözmelerinin yollarını aktarmaya çalışıyoruz. Bu projemiz halen devam etmektedir.
Bunların dışında sivil toplumun haber, faaliyet ve etkinliklerinin duyurulduğu ve onların sesi
olacak bir web sitesini de yayın hayatına hazırlamaktayız. (www.sosyalakil.com). İstanbul
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Kültür Elçileri Derneği ile şu anda “ İstanbul Kültür Akademisi” projesiniz İçişleri Bakanlığı ile
başlatacağız. Ayrıca AB Sivil Düşün Programı ile “ Avrupa İslamofobi Ağı” projesinin ön kabulü
alınarak yakın zamanda başlayacağız.
Gelecekten ve bu yazıyı okuyanlardan beklentileriniz neler?
Öncelikle sivil topluma yönelik önyargılarını bırakmalarını, bu kuruluşların ne kadar zor şartlar
içinde çalıştıklarını görebilmeleri için STK‟ları ziyaret etmelerini öneririm. Bu kuruluşlar
devletin ulaşamadığı ya da yetersiz kaldığı alanlarda gerçekten çok büyük sorumluluklar
üstlenmektedirler. Sivil toplum kuruluşları ile barışamayan bir toplumun sürdürülebilir
kalkınmasını sağlaması gerçekten çok zor. Umarım yakın gelecekte sivil toplumun gücünü çok
daha güçlü şekilde kavrayıp hep birlikte harekete geçirebiliriz.
Derneğinizde gönüllü olmak isteyen okurlarımıza ne yapmalarını önerirsiniz?
Derneğimizin çatısı altında, ilgi alanlarına uygun gönüllülük faaliyeti yapmak isteyen
okurlarınızın doğru şekilde yönlendirilmelerine vesile olmak isteriz. Bu konuda harekete
geçmek isteyenler web sitemizde yer alan “bize katıl” formunu doldurabilirler. Arkadaşlarımız
en kısa sürede başvurularını yanıtlayacaklardır. Ayrıca yapmayı hayal ettiğiniz projeler ve
faaliyetler için de, web sitemizde yer alan “proje / fikrim var” formunu doldurarak paylaşımda
bulunabilirsiniz. Sosyal Akıl Derneği olarak, hep birlikte dünyayı daha yaşanabilir hale
getirmeye hazırız. www.sosyalakil.org.tr / T: 0212 909 1915
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Aile – Toplum – Eğitim ve İnsan
Hakları
Zeynep SAYAR BOLELLİ*
Pedagog - Sosyal Bilimci

“Yalnız kendi için yaşayan ve sadece kendini korumaya çalışan insan, mükemmel bir hayata
erişmiş sayılmaz.”
Erich Auerbach

Bireysel yetenek ve
İnsanlığın bugün geldiği nokta, kendi gelişme arzusu ve çabasının
farklılıklarımız ile
sonucudur. Bunda, yaşamın ilk yıllarından itibaren temellerin
başkalarının farklılıkları
bir arada insan ortak
sağlam atılmasında, doğru anne ve baba tutumlarının katkısı
paydasında
buluşabilir.
büyüktür. Anne ve babaların tutumları genelde içinde yaşadıkları
Birey
hem
toplumun
bir
toplumun değer yargılarından etkilenir ve ister istemez içine
parçası olarak hem de
yaşadıkları toplumun kültürel ve ahlaki değer yargılarına bağlı
kendi özünde bir kişi
normlara göre çocuklarını eğitirler. Bu normlar tarihsel süreç
olarak varlığını
içerisinde yine insanın oluşturduğı normlar olup insanın gelişiminin
dengelemek zorundadır.
önünü açabildiği gibi zaman zamanda insan gelişimi önünde bir
engel oluşturur. Gelişim önünde ki engelleri aşmak ve barış içinde
yaşayabilmek için cinsiyete, ideolojiye, topluma ve zamana göre değişmeyen ortak değerler
oluşturmak gerekir. Oysa evrensel varsayılan bir çok şeyin, çoğu kültürden kültüre farklılık
gösterdiği ortadadır. O halde normlara göre değerlendirme yapmak yerine, doğru
değerlendirme yapabilmek gerekir. Doğru değerlendirme, içinde bulunulan koşullar dikkate
alınarak her tek durumda amacı insanın değeri ve gelişimini korumak olan bir yaşantı
gerçekleştirmektir. Bunun için de bazı kişilik özellikleri gerekir. Doğru değerlendirme
yapabilmek için öncelikli olarak özgür düşünebilen bireylerin bir özelliği olarak karşımıza çıkar.
Özgür düşünebilmek ise bağımsız ve güven ortamında gerçekleşir.
Bireysel ve toplumsal özellikler bu kadar çeşitlilik arz ederken evrensel ortak değerler
oluşturabilmenin mümkün olup olmayacağı sorusunun cevabı insan haklarının korunması
açısından önemlidir. Bu kadar çeşitliliğe rağmen tek ortak noktamız insan oluşumuzdur. O halde
insanın korunması insan haklarının temelinde yer alır. Bireysel yetenek ve farklılıklarımız ile
başkalarının farklılıkları bir arada insan ortak paydasında buluşabilir. Birey hem toplumun bir
parçası olarak hem de kendi özünde bir kişi olarak varlığını dengelemek zorundadır. Kişi hem
toplumun bir bireyi olduğu gerçeğinin hem de kişi olarak biricikliğinin korunmasını ister. Bu
noktada bireyin toplumsal olarak ve kendi özünde varoluşunun dengelenmesi önemlidir.
Cüceloğlu‟nun da ifade ettiği gibi; “Bireyin ait olduğu topluma bir değer katabilmesi için, önce
kendisinin bir artı değer kazanması gerekir. Toplumun gelişimi bireylerin kendi özünde
gelişmesiyle gerçekleşir.” (Cüceloğlu, 2016, s. 41) Bu noktada insanın insana saygısı şarttır.
*

Maltepe Üniveristesi - İnsan Hakları Programı
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İnsanın önce kendisine saygı duyması gerekir. Çünkü kendisine saygı duymayan bir kişinin
başkasına saygı duyması beklenemez. Her insan sözde kendisine saygı duyduğunu söyler. Ancak
bu saygı çoğu kez başkalarının ona göstermiş olduğu saygı ile eşdeğer değerlendirilir. Hâlbuki ki
kişinin kendisine saygı duyması demek kişinin kendi gelişiminin, yetenek ve ilgilerinin bilincinde
ve kendini kabullenmiş ve kendinde olanı geliştirmeye inancı ve azminin olması demektir.
Yunus Emre „ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice
okumaktır” diyerek her şeyden önce insanın kendini tanıması ve bilmesi gerektiğini söylemiştir.
Gelecekte nereye gider insanlık bilinmez ancak bu gün gelinen nokta kendini bilen insanın
gelişme arzusu ve çabasının sonucudur. Bunda ise, çocuğun gelişimine dolayısıyla insanlığın
gelişimine, yaşamın ilk yıllarından itibaren temellerin sağlam atılmasında etkili olan doğru anne
baba tutumlarının katkısı büyüktür. Bu nedenle, yaşamın ilk yıllarındaki hızlı öğrenmeye bağlı
olarak bu dönemdeki herhangi bir alanda takılmaya müdahale de çabuk iyileşmeyi
sağlayacaktır. Nitekim bir araştırmada “İngiliz ailelerinin evlat edindiği Romen yetimlerle
çalışan Rutter ve araştırma ekibi, yaşları 6 aylığı geçmeden evlat edinilen çocukların normal
olarak geliştiğini, daha sonra, özellikle yaşı 12 ayı geçtikten sonra evlat edinilenlerin 4 yaşına
geldiklerinde yapılan bilişsel ölçümlerde normalden bir standart sapma geride kalmış oldukları
görülmüştür” (aktaran, Kağıtçıbaşı,201,s.245).
Anne ve babaların görevi her bir çocuğunu birbirinden farklı özelliklere sahip olabileceği
bilincinde, onları anlamak ve geliştirmek için, çocuğa rehberlik etmek olmalıdır. Onlar adına
karar vermeleri ya da onlar adına yapmaları doğru bir yaklaşım değildir. Gelişimin
sağlanabilmesi için çocuğun doğuştan getirmiş olduğu hazır halde bulunan bilişsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel özelliklerine uygun bir şekilde eğitim verilmeli ve bu yeterliliklerini
keşfetmeleri gerçekleştirmelerine olanak tanınmalı ve gereken ortam sağlanmalıdır. Çocuğun
kendi kendisini keşfetmesi için ona fırsat verilmeli ve kendi kendine yapmanın vermiş olduğu
hem hazzı yaşamayı hem de kalıcı öğrenmeyi ve motivasyonu gerçekleştirmesine olanak
sağlanmalıdır.
Nobel Ödüllü Amartya Sen‟in belirttiği gibi, insan
gelişiminin özünde, dünyada milyonlarca çocuğun hala
sahip olmadığı seçim ve özgürlük sorunu vardır. Buda
geleceğin daha yaşanır bir gelecek olmasında, erken
çocukluk
döneminin
olumsuz
etkilerinin
iyileştirilmesinde yönelik çalışmalara ağırlık vermemiz
gerekliliğini ortaya koyar. İnsan haklarının korunması
için gerekli olan adil olma, özgür olma, dürüst olma,
sevgi, saygı vb. kişilik özelliklerinin kazanılmasında
anne ve babaların yeri ve önemi büyüktür. Çünkü
çocuğun ailesi ile kuracağı ilk ilişki, onun diğer insanlarla kuracağı ilişkinin temelini oluşturur.
Anne ve babaların çocuk sahibi olmadan bu kişilik özelliklerinin kazanılmasında nasıl bir tutum
içinde olmaları konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Hâlbuki ki anne babaların çocuklarını
eğitirken sergileyecekleri tutum, toplumun baskısından arınmış, bireysel özelliklerine göre
yaşantılar oluşturmak ve her şeyden önce onun insan olmasını sağlayacak şekilde yaşantılar
oluşturmak şeklinde olması gerekir. Çünkü tutumlar davranışların içselleşmesini yani
kendiliğinden yapılmasını sağlar. Hiçbir insan ben asabi bir tutum için gireceğim demekle o
tutum içine girmez tutumlar zamanla yapa yapa, göre göre yaşayarak farkında olmadan
kazanılır.
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Sadece aileleri çocukların insan haklarını koruyacak şekilde bir kişilik gelişiminin vukuu bulması
konusunda eğitmek yeterli değildir. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileye sunulan olanakların
artırılması, ailenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan desteklenmesi çocukların
yaşadıkları ortamların devletin sağlayacağı olanaklarla düzenlenmesi de gerekmektedir. Çünkü
yeteneklerin inkişafı için öncelikli olarak en temel gereksinmelerin (beslenme, barınma vb)
sağlanması gerekir.
Her toplum, değişen derecelerde de olsa, eğitim politikalarını oluştururken içinde yaşadıkları
çağın kültürel ve ahlaki değerlerinden etkilenir. Bu etkilenim çoğu kez yasalara ve normlara
yansımasa da o toplumda en etkili davranış belirleyiciler olurlar. Şöyle ki eğer bir toplumda
dürüstlük, objektiflik, doğruluk, ödeve bağlılık, çalışma egemense, o zaman bu tür davranışlar
örnek olarak alınır. Tam tersi kayırma, yalan söyleme vb. alabildiğine yayılmış ise, o zaman
kayırmacalar, yalancılar örnek olurlar; ötekiler dikkate alınmazlar. O toplumda çoğunluğun
kabul ettiği kayırmacalar çoğunluk kabul ediyor diye doğru olmaz ya da bir tek kişi dürüst
davranıyor olması onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Davranışların doğru yanlış, iyi kötü
olarak nitelendirilmesi değil amaç var olanın varoluşunun sağlanmasına olanak tanınması
olduğunda ancak insan ortak paydasındaki insan korunabilir. İster devlet politikaları olsun ister
anne baba tutumları ister çağın değer anlayışı olsun hepsinin ortak amacı insanlığın gelişimi ve
devamı olmalıdır.
İnsanın doğasında mutlu olmak gibi acı çekmek de vardır. Acı çekmek onun mücadele etme ve
güçlenmesine olanak sağlar. Çocuklara ilkeler kurallar öğretmek yerine bunları kendilerinin
bulması sağlanmalıdır. Bunları kendilerinin bulmasını sağlamak için öncelikli olarak çocuğu
doğuştan getirdiği özellikleri iyi biliyor olmak ve bu özelliklerin gelişmesi için gerekli olan
özgüvenin oluşması için de gelişim sevilerine ve fiziksel olgunluk düzeylerine göre ortamlarda
engellenmeden deneyimler yaşamaları sağlanmalı destek istediğinde yanında olunmalıdır.
Çünkü yaşamak solumak değil hissetmektir. İçimizde, bu yaşamın iyiliklerine ve kötülüklerine
katlanmayı bilen kişi en iyi yetiştirilmiş kişidir.

Yararlanılan Kaynaklar:
Cüceloğlu, Doğan., (2016). Geliştiren Anne – Baba, Remzi Kitabevi
Kağıtçıbaşı, Çiğdem., (2017). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, Koç Üniversitesi Yayınları
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GENİŞ AÇI

Yerli ve Milli Yazılımdan Önce
Yerli ve Milli Anlayış
Zülfü ŞAHİN
Ekonomist - Bankacı

Avrupa gibi hemen
hemen her konuda
esasların belirlendiği ve
uygulamaların netleştiği
ülkelerde normalin
üzerinde fahiş fiyat
uygulamaya
kalkıldığında yerel ve
ulusal yönetimlerin
yaptırımları ile
karşılaşırsınız.

Okumakta olduğunuz bu bültende ben ve arkadaşlarım birçok kez
yerli ve milli yazılımlar ve bize özel uygulamalara duyduğumuz
ihtiyaca dair pek çok yazı yazdık. Çeşitli konular hakkında
fikirlerimizi beyan ettik. Zaman içinde karşılaştığımız sorunlar,
örneğin; hatalı kurlar ile döviz alım satımı, döviz havuzu uygulaması
ihtiyacı, sınır ötesi ya da yurtiçi askeri operasyonlarda yerli yapım
silahlara duyulan ihtiyaç tespit ve önerilerimizin haklılığını ortaya
çıkardı. Yine o zamanlarda belirttiğimiz ancak son günlerdeki
gelişmelerle bir kez daha vurgulamanın faydalı olacağı bir konu var
ki oda yerli ve milli yazılımlardan önce yerli ve milli bir anlayışın gerekliliği.

Gıda fiyatlarındaki artış ve akabinde hükümetin tanzim satışı uygulaması ile fiyatları dengeleme
çabasını izledik. Bir kısım, uygulama ile elde edilen faydaya fiyatların düşmüş olmasının,
düşmeye başlamasının getirisine bakarken, bir kısımda başka konulara odaklandı. Bu konular;
devletin gıda satışı işine girip girmemesi, satın alma konusunda ürün başına konan kilo kotasına
kadar çeşitlilik gösteriyor. Bizler bulunduğumuz coğrafya itibarı ile o kadar özel bir konumdayız
ki, dünyanın herhangi bir yerinde kolay kolay rastlayamayacağınız sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu
sorunlar doğal olarak ortaya çıkabildiği gibi özel olarak tasarlanıp kurgulanıp da karşımıza
çıkabiliyor. Her bir olay başka ülkelerin gündemini aylarca yıllarca meşgul edebilecekken bizler
birkaç haftada, birkaç günde ve hatta saatler içinde yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. O
nedenle başka ülkede olup olmadığına bakmaksızın ülkemizin, insanlarımızın selameti ve huzuru
için ise ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Hangi sorun olursa olsun, çözüme yönelik hangi yöntem
olursa olsun, diğer ülkeler ile karşılaştırıp dünyanın neresinde bu uygulama var demenin bize
bir faydası yok. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu denli üzerine gidilen, bu kadar hainin ve
gafilin bulunduğu bir ülke de yok.
Son yaşadığımız örnek olması nedeniyle tanzim satışı uygulamasını ele alalım. Başka ülkelerde
fiyatların bu denli artması durumunda ne oluyor? Bu denli artmaması için ne önlem alınıyor?
Bunlara bakalım. Özellikle Avrupa gibi hemen hemen her konuda esasların belirlendiği ve
uygulamaların netleştiği ülkelerde normalin üzerinde fahiş fiyat uygulamaya kalkıldığında yerel
ve ulusal yönetimlerin yaptırımları ile karşılaşırsınız. Yüksek ama kabul edilebilir sınırlar içinde
misiniz? Halk sosyal medya üzerinden ve ya başka kanallardan organize olup o ürünü almaz ve
fiyatların aşağı gelmesi sağlanır. Bizde böyle bir etkileşim ile fiyatının düştüğü bir ürünü
hatırlayan var mı? Yıllardır her yaşanan sıkıntıda öne sürülen İsrail mallarını boykot konusunda
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bir istikrar gören var mı? Asitli içeceklere dair ya da et fiyatındaki artışlarda fiyatların düşmesi
için boykot kararı alındıktan birkaç hafta sonrasında hala devam eden bir boykot gördünüz mü?
Bu ürünleri tekrar alan kullanan kimler, bizler değil
miyiz?
Bir çözüm sunulduğu zaman çözümün iktidardan ya da
muhalefetten gelmesine bakmaksızın kaçımız bu
çözüme destek veriyoruz. Uygulama sonucu elde
edeceğimiz faydaya bakmak yerine, “ürün başına 3 kilo
ile sınırlıymış” demenin buna takılmanın akılcıl bir
faydası var mı? Sonra sormazlar mı adama fiyatlar
makulken, pazardan aldığında her hafta 8 -10 kg‟mi alıyordun diye. Bizim her şeyden önce,
yerli ve milli yazılımdan önce yerli ve milli bir anlayışa ihtiyacımız var. Bizim her şeyden önce
YERLİ VE MİLLİ BİR MUHALEFETE ihtiyacımız var. Ülke yönetmek sadece iktidarın işi değildir.
Ülke yönetmek yaptığı öneriler, teklifler ve hatalı uygulamalarda gösterdiği samimi akılcıl
itirazlarla, oluşturduğu sosyal ve siyasal baskıyla muhalefetin de görevidir. Bizim dış kaynaklı,
aklını fikrini dışarıdan alan değil yerli ve milli muhalefete ihtiyacımız var. Çok daha acil olarak
da liyakatsiz, çıkarcı, bulunduğu makamın ehli olmayan koltuk sevdalılarından arındırılmış daha
daha güçlü bir iktidara ihtiyacımız var. Eskiden bir sağ görüşlü her ne kadar fikirlerinin
tamamına katılmasa da bir sol görüşlünün memleket sevdasına söz etmez samimiyetinden şüphe
duymazdı. Fikirlerine katılmasa da karşısındakinin vatanını sevdiğini bilir kendi fikrince doğru
olanı yaptığını düşünürdü. Aynı şekilde sol görüşlülerde diğer taraf için böyle düşünürdü.
İnsanların samimi rakibin mert olduğu zamanlardı. Ben ve bir çok muhafazakar arkadaşımın,
ülkücü tanıdığımın Ahmet Kaya‟nın şarkılarını severek dinlediğini, şarkılarını türkülerini ezbere
bildiğini gözlemler bunun sebebini düşünürdüm. Hala da düşünürüm. Haksız bir şekilde linç
edildiği ve yurt dışına çıkmasına neden olan süreçte yaşananlara kızarak, birazda Avrupa da
verdiği konserde gaza gelerek söylediği “ malum” şahsı özlediğine dair sözlerine kadarda hatırı
sayılır bir karşıt görüşlü seveni vardı.
İnsanların Ahmet Kaya‟ya sempati duymasının sevmesinin tek nedeninin müzikalitesi olmadığını
düşünüyorum. Kendi ana dilinde şarkı söylemek, konuşmak istemesi ki şimdi çok rahat bir
şekilde uygulanıyor ve hiçbir sorunda çıkmış değil, bütün halkların kardeşçe barış içinde
yaşamasını istemesindeki samimiyetin bunda etkili olduğu kanaatindeyim. 28 Şubat sürecinde
sözde müslüman zat “başörtüsü füruattır” derken, O “Demokrasiyi savunuyorum. Üniversitede
insanlar pantolonla (kot) giriyorsa türbanla da girmelidir. Zulüm kimin tepesindeyse biz onun
tepesinde olacağız.) diyordu.
Amerika = Emperyalist diyen, 6. Filoyu denize döken Deniz gezmiş ve arkadaşlarıyla özdeşleşmiş
sol anlayıştan bugün Amerika‟nın ya da Avrupa‟nın ülke aleyhine söylediği her şeye alkış tutan
bir anlayışa ne zaman geldik, neden ve nasıl geldik. Bize lazım olan iktidarıyla, muhalefetiyle
ve bunları oluşturan, verdiği oylarla yönetme veya denetleme hakkını veren halkın milli ve yerli
bir anlayışa sahip olmasıdır. Ondan sonra ihtiyaç duyulan yazılımsa yazılım, uygulamaysa
uygulama zaten milli ve yerli olacaktır. İktidarda kalmaya ya da iktidara gelmeye niyetli olanın
şunu unutmaması lazım ki bu kadim medeniyetin çocukları, Anadolu irfanına sahip bu millet,
önümüzdeki seçimde de kendisine sunulan her tercih aşamasında da samimi olana derdi
memleket olana teveccüh edecektir. Yeter ki ben iktidara geleyim gerekiyorsa memleket
yıkılırsa yıkılsın diyeni değil, tıpkı Ahmet Kaya gibi kendi türküsünü eksiğiyle yanlışıyla ama
SAMİMİ söyleyene kulak verecektir.
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Önceki sayılarımıza https://www.paraborsa.net/etiket/ekonomi-ve-finans-gunlugu/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
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ANA SPONSOR

MEDYA SPONSORLARI

UYARI NOTU
1- Bu yayın; Ülkemiz ve Milletimiz yararına bir yayındır, satışı yapılamaz ve herhangi bir ticari
amaç için kullanılamaz.
2- Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi
ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca
burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
3- Yazılar; yazarların kişisel görüş, yorum ve çalışmalarına dayanmaktadır.

