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Abstract 

With the end of cold war, Central and Eastern European countries who had not participated in the integration of 

Europe, have applied to become members of European Union. Hungary, a Central European country; applied for 

membership on December 16, 1991, started full membership negotiations in 1998 and joined the Union on May 

1, 2004. Turkey on the other hand, was granted candidacy status during Helsinki European Council Summit 

Meeting of December 1999, after a 40 years long relationship that started with Turkey’s application to join 

European Economic Community on July 31, 1959. Negotiations for full membership of Turkey were finally started 

on October 3, 2005 and country entered a new era to adapt EU Acquis. Within this context, this study aims to 

compare financial markets of EU member state Hungary and candidate state Turkey for the period of 1998 - 2015; 

to evaluate risks and fragilities related to financial development levels and stability of banking sectors for both 

countries based on generally accepted financial indicators. In conclusion; Hungary was observed to have 

significantly less developed capital market compared Turkey over the years, despite having similar ratios in 

financial deepening during recent years. Findings of this assessment point out an increasing credit risk for banking 

sector of Hungary, enhanced by the economic crisis of 2008. In comparison, credit risk in banking sector of Turkey 

has been decreasing over the years. High credit/deposit ratio, is a sign of degradation and can be observed in 

Hungary's balance sheets, raised for Turkey as well. 

 1  Giriş 

Finansal piyasalar, fon fazlası bulunan kişi ve kurumlardan, fon açığı bulunan kişi ve kurumlara fon aktarımını 

gerçekleştirme işlevini yerine getirerek, ekonominin sağlıklı işleyebilmesinde büyük bir rol üstlenirler. Bu 

rolleriyle, ekonominin bütününde, üretim artışı ve sermayenin etkin dağılımı için önem arz eder; tüketicilerin mal 

ve hizmet satın alma zamanlamalarını etkileyerek, toplumun ekonomik refahını yükseltirler (Mishkin, 2006). 

1990’larda hızlanan finansal küreselleşme sürecinde, sermaye piyasalarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla, 

piyasalarda uluslararası işlemlerin hacminde büyük bir artış gerçekleşmiş ve farklı finansal faaliyet alanları 

fonksiyonel anlamda bütünleşmiştir. Buna bağlı şekilde, geleneksel bankacılığı, menkul kıymet ve diğer banka 

dışı işlemlerle birleştiren şirket çeşitleri ortaya çıkmış, finansal yeniliklerle birlikte, olağanüstü büyüklükte bir 

türev ürünler piyasası oluşmuştur. Bu gelişmeler, piyasaları düzenleme konusunda otoritelerin işini zorlaştırmış ve 

küresel piyasalar, finansal şokların ülkeler arasında aktarıldığı kanallarla, küresel krizlerin tetikleyicisine 

dönüşmüşlerdir (Ganiev, 2014).  

1989 yılında piyasa ekonomisine geçiş yapan Macaristan’ın, 2004 yılında AB’ne üyeliği, ekonomisinin 

serbestleşmesi ve dışa açılması sürecine hız kazandırmış ve küresel gelişmelerden giderek artan ölçüde 

etkilenmiştir. Nitekim 2008 ekonomik krizinin, en büyük pazarı olan AB ülkelerine olumsuz yansımaları, 

Macaristan ekonomisini sarsmıştır. 1980 sonrasında piyasa ekonomisine geçen ve 2005 yılında AB müktesebatına 

uyum sürecini başlatan Türkiye’de ise, benzer şekilde, 1994, 2000 ve 2001 krizleri genel olarak, ekonominin dışa 

açıklığı ve sermaye hareketlerinin serbestliğinden kaynaklanmış ve ekonomide derin izler bırakmıştır.  

Bu bağlamda, çalışmada, küresel rekabet ortamında, ekonomilerinin etkin işleyebilmesi açısından, bankacılık 

sektörü ve menkul kıymetler piyasalarında istikrarın daha da önem kazandığı, Macaristan ve Türkiye için 

literatürde genel kabul gören göstergelerden hareketle, 1998-2015 dönemi itibariyle, finansal gelişmişlik ve 

bankacılık sektörü sağlamlık seviyelerinin, risk ve kırılganlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda, 2005 yılında AB müktesebatına uyum sürecini başlatan Türkiye’nin, 2004 yılında AB’ne girmiş olan 

Macaristan’a kıyasla finansal piyasalar açısından durumu irdelenmektedir. Finansal verilerde standart sağlamak 

üzere genel olarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası kaynakları kullanılmaktadır.  

Bununla beraber, Macaristan için bankacılık sektörü finansal sağlamlık göstergeleri açısından, 2009-2012 

yıllarına ait verilere ulaşılamaması; ayrıca, ülkelerin muhasebe, vergi ve denetim sistemlerindeki farklılıklar 

nedeniyle, kesin bir şekilde karşılaştırılamaması çalışmanın kısıdını oluşturmaktadır. 

 2  Genel Bakış: Macaristan ve Türkiye  

Köklü bir ortak tarihe sahip Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, genel olarak, dostluk, işbirliği ve 

karşılıklı çıkarlar temelinde, gelişmekte ve derinleşmekte olduğu, iki ülke arasında önemli bir siyasi sorunun 
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bulunmadığı gözlenebilmektedir. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, özellikle Gümrük Birliği 

sonrasında hızla artmış olup, Macaristan, Türkiye’yi Doğu’ya açılabileceği bir kapı olarak görmekte; ekonomi ve 

enerji alanlarındaki ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2016). 

 2.1  Macaristan 

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, bağımsızlıklarına kavuşan eski 

sosyalist ülkelerde, merkezi planlı sistemden piyasa ekonomisi sistemine geçiş şeklinde bir akım başlamıştır. Orta 

ve Doğu Avrupa ülkelerinin geçiş sürecindeki reformları, diğer ülkelerden farklı olarak iki aşamalı gerçekleşmiştir. 

İlk aşama (1995 ve 1996 yıllarına kadar) reformları, makroekonomik istikrar, özelleştirme, bankacılık ve finansal 

sektör gibi temel konulara yönelik uygulanmışken, ikinci aşama reformları 1997’den başlayarak büyük ölçüde, 

AB’ne üyelik odaklı gerçekleştirilmiştir (European Commission, 2016). Çok sayıda Orta ve Doğu Avrupa ülkesi, 

Sovyetler Birliği’nin mirasını devralan Rusya Federasyonu’nun yayılmacılığından endişelenerek, güvenlik ortamı 

ve müttefik arayışıyla AB’ne girmeye hazırlanmıştır (Canbolat, 2002). 

Bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan'da ise; piyasa ekonomisine geçişin ilk adımı, 1 Ocak 1968 tarihli ve 

“Yeni Ekonomik Mekanizma” olarak adlandırılan reformla başlamıştır. Mekanizma, genelde Macar Sosyalist İşçi 

Partisi Merkez Komitesi’nce, merkezi planlamada alt kademelerin serbestliğinin artırılması, piyasa ve özel 

mülkiyet alanının genişletilmesine yönelik olarak uygulanmıştır (Balassa, 1983). Bu gelişmeyi takip eden 

dönemde; merkezi devlet yapısı eşliğinde, 1980’ler boyunca, ekonominin çeşitli alanlarında, reformlar yapılmış 

ve piyasa ekonomisine adım adım yaklaşılmıştır. Geçiş sürecinin sorunsuz ve başarılı olmasında etkili olan bu 

reformlar, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de dikkatlerini çekmiştir (Hare, 1991). 1953’de Stalin’in ölümünden 

büyük ölçüde etkilenmiş olan Macaristan, siyasi sistem değişikliğine giderek, demokratikleşmeye yönelik önemli 

aşamalar kaydetmiş ve aslında sosyalist bloktan koparken; Batı Avrupa ile bütünleşme amaçlı siyasi ve ekonomik 

alt yapı hazırlığı da yapmıştır (Yücel, 2011). 

Macaristan bankacılık sektöründe 1987 yılında önemli bir yapısal değişiklik yapılmış, ticari bankacılık ve 

merkez bankacılığı fonksiyonlarının tek banka tarafından (Macaristan Merkez Bankası -Magyar Nemzeti Bank-) 

yürütüldüğü, Komünist rejimin tek bankalı sisteminden, fonksiyonların ayrıldığı, piyasa odaklı iki kademeli 

bankacılık sistemine geçilmiştir. Bu gelişme, diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Batı Avrupa ile 

yakın iş ilişkilerini daha erken başlatmış olan Macaristan’da doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancı banka 

sayısının artışına da yol açmıştır (Csizmazia, 2014). Yıllar içerisinde gerçekleştirdiği bu siyasi ve ekonomik 

dönüşümle, 1989 yılında piyasa ekonomisine geçmiş olan ülkede önemli ekonomik reformlar gerçekleştirilmiştir. 

Geçiş sürecinde örnek alınabilecek bir başarı sağlanmış ve kısa bir dönemde, küçük ve büyük ölçekli özelleştirme; 

fiyat, döviz ve ticari serbestleştirme, bankacılık ve banka dışı mali kurumlar reformlarının ilerleme seviyesine 

ilişkin endekslerde 4,0 ve 4,3 puanlarına ulaşılmıştır. Öte yandan; rekabet politikası, kurumsal reformlar ve altyapı 

reformları açısından süreç henüz tamamlanamamıştır (European Bank for Reconstruction and Development, 

2016). Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development -EBRD-) 

tarafından hazırlanan genel geçiş göstergeleri, özelleştirme, fiyat serbestleştirme, kurumsal yapılandırma, ticaret 

ve döviz sistemi, rekabet politikası, bankacılık reformu ve faiz serbestleştirme, menkul kıymetler piyasaları ve 

banka dışı mali kurumlar gibi başlıklarla sınıflandırılmaktadır. Geçişteki ilerlemeler ise, 1 ile 4+ arasında 

puanlanmaktadır. 4+ sanayileşmiş bir piyasa ekonomisinin standartlarını temsil etmektedir (European Bank for 

Reconstruction and Development, 2016). 

2004 yılında AB’ne tam üye olan Macaristan, yabancı yatırımcılar için çekim merkezi olmuş, doğrudan sermaye 

yatırımlarının artışıyla, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla, ekonomik başarıyı daha hızlı bir şekilde yakalamıştır 

(Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2012). 

 2.2  Türkiye 

1980’li yıllara oldukça kapsamlı bir ekonomik değişim ve yapısal dönüşüm programı ile girmiş olan Türkiye’de 

24 Ocak 1980 Kararları ile temel strateji olarak, piyasa ekonomisi koşullarında kalkınma belirlenmiş ve bu 

doğrultuda, piyasaların serbestleştirilmesi ve dışa açılmayla ilgili önemli adımlar atılmıştır. Bununla beraber, 

serbestlik ve dışa açılma için gerekli kurumsal yapı ve düzenleme oluşturulmadan, Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 07.08.1989 tarihli 32 Sayılı Karar ile finansal piyasaların erken ve aşırı ölçüde serbestleştirilmesi, dış 

faktörlerin de etkisiyle, ekonomide 1988-1989, 1991, 1994 ve 1998-1999, 2000-2001 yıllarında ciddi bunalımlar 

yaşanması sonucunu doğurmuştur (Şahin, 2009). Buradan hareketle; kamu bankalarının başı çektiği sağlıksız bir 

finansal sistem ve diğer yapısal sorunların devam ettiği ekonominin yeniden yapılandırılması ve istikrarın 

kalıcılığının sağlanması amaçlarıyla, 14 Nisan 2001‘de açıklanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu Program kapsamında finansal sektörün yeniden yapılandırılması, şeffaflığın artırılması, 

ekonomide rekabet ve etkinliğin artırılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılmıştır.  

EBRD bünyesinde yayınlanan geçiş raporları itibariyle; Türkiye’de yapısal ve kurumsal değişim göstergeleri 

açısından, 2008 yılından başlayarak, küçük ölçekli özelleştirme reform endeks puanı 4,0; fiyat, döviz ve ticari 

serbestleştirme reformları endeks puanı 4,3’e ulaşmış ve reformlar genel olarak tamamlanmıştır. Ancak, kurumsal, 

altyapı, büyük ölçekli özelleştirme, rekabet politikası, bankacılık ve banka dışı mali kurumlar reformları açısından 

sürecin devam ettiği gözlenmektedir (European Bank for Reconstruction and Development, 2016). 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Türkiye’nin AB ile ilişkilerine gelindiğinde ise, ilişkilerin Türkiye’nin 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 

(AET) tam üyelik başvuru yapmasıyla başladığı bilinmektedir. Türkiye, bu başvuruda, kalkınma düzeyi itibariyle, 

tam üyelik şartlarını yerine getirebilmede yeterli bulunmamıştır. AET ile 1963 yılında, tam üyelik koşulları 

gerçekleşinceye kadar geçerliliğini sürdürecek bir ortaklık anlaşması imzalamış olan Türkiye, Topluluğa 

entegrasyon için hazırlık, geçiş ve nihai dönemden oluşan üç aşamalı bir sürece girmiştir. 1973 yılında Katma 

Protokol'ün yürürlüğe girmesiyle hazırlık dönemi tamamlanmış ve geçiş dönemi başlatılmıştır. 70 ve 80’li yıllarda 

yaşanan ekonomik problemler ve darbenin etkisiyle geçiş döneminde yavaş ilerleme sağlanmış ve 1996'da 

Türkiye'nin Gümrük Birliği’ne girişiyle son bulmuştur. 10-11 Aralık 1999’da Helsinki'de yapılan Zirvede 

Türkiye’nin tam üyelik adaylığı tescil edilmiş ve siyasi kriterlerin yeterli ölçüde karşılaması nedeniyle, 17 Aralık 

2004 tarihli Brüksel Zirvesinde Türkiye ile müzakerelerin başlatılması önerilmiştir. Böylece, 3 Ekim 2005 

tarihinde katılım müzakerelerine başlanmış olup, müktesebat uyum çalışmaları sürdürülmektedir (Türkiye 

Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016). 

 3  Finansal Piyasalara İlişkin Bir Değerlendirme: Macaristan ve Türkiye 

Finansal istikrar, genel olarak, fiyatlandırma, kaynak dağılımı ve finansal riskleri yönetmeye yönelik 

mekanizmaların, ekonominin performansına katkıda bulunmak için yeterli düzeyde çalışabildiği durumu ifade 

etmek için kullanılmakta ve istikrarın sağlanması, ekonomideki kurumların çok daha fazla işbirliği ve uyumunu 

gerektirmektedir (Schinasi, 2004). Finansal piyasaların küreselleşmesiyle, dış piyasalarda oluşabilen bir 

dalgalanmanın diğer ülkelere hızla yayılabilmesi, finansal istikrarın önemini daha da artırmaktadır. Gelişmiş 

finansal piyasalar ve sağlam bir bankacılık sistemi, ekonomilerin, sürdürülebilir büyüme hedeflerine 

ulaşabilmelerinde anahtar unsurlar olarak kabul edilmektedir (Serdengeçti, 2005). 

 3.1  Finansal Gelişmişlik Seviyeleri Açısından 
Finansal yapıyı oluşturan kurum ve araç sayıları ile çeşitliliklerindeki artışı ifade eden finansal gelişmişliğin 

ölçümünde çok sayıda gösterge kullanılmakla birlikte, iktisat yazınında genel kabul gören göstergelerden birkaçı; 

geniş tanımlı para arzı (M2), özel sektör kredileri ve menkul kıymetler borsası işlem hacminin GSYİH içerisindeki 

paylarıdır (Lynch, 1996). 

Bu kapsamda, bir finansal derinlik ölçütü olan M2/GSYİH oranı itibariyle, Macaristan’da oranların, genel 

olarak, Türkiye oranlarından daha yüksek olduğu; bununla beraber, son yıllarda birbirine yaklaştığı ve 2014 yılında 

Türkiye’de Macaristan’a göre daha yüksek bir seviyeye ulaşıldığı gözlenmektedir.  

  Macaristan Türkiye 

1998 44,07 28,83 
1999 45,70 39,09 

2000 44,95 34,50 
2001 45,29 45,55 

2002 45,51 39,92 

2003 46,11 35,20 
2004 46,67 34,59 

2005 50,08 40,47 
2006 53,03 42,31 

2007 55,64 43,84 

2008 57,13 48,56 
2009 60,97 54,63 

2010 61,71 56,12 
2011 63,29 54,74 

2012 59,32 55,36 
2013 60,88 60,64 

2014 58,25 60,47 

Tablo 1. M2/GSYİH Oranları (Yüzde) Kaynak: World Bank 

Öte yandan iki ülke için de en yüksek seviyenin yüzde 60’lara ulaşabilmesi ekonomide parasallaşma ve hane 

halklarının bankacılık sistemini kullanma düzeyleri açısından henüz gelişmiş ülke mali piyasalarının seviyelerine 

ulaşılamadığına dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 1). 

Bu gelişmeye paralel bir seyir takip eden, diğer bir finansal gelişmişlik göstergesi, özel sektör kredileri/GSYİH 

oranıdır. Ulusal ve uluslararası tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinde, finansal aracılık gelişme düzeyini 

yansıtan oranın, yıllar içerisindeki değişimi itibariyle, Macaristan oranlarının belirgin ölçüde Türkiye oranlarından 

yüksek olduğu, ancak 2012 yılından başlayarak, Türkiye oranlarının gerisinde kaldığı görülmektedir (Tablo 2). Bu 

görünümden hareketle; ülke ekonomisinin büyümesi için yatırımların gerekliliği ve yatırımların büyük ölçüde 

kredilerle finanse edilebilmesi nedeniyle, Macaristan bankacılık sektöründe finansal aracılık faaliyetlerinin 

Türkiye bankacılık sektörüne göre daha etkin olduğu ileri sürülebilmektedir. 
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  Macaristan Türkiye 

1998 23,41 17,19 

1999 25,52 16,63 
2000 31,91 17,75 

2001 32,70 15,35 
2002 34,40 14,52 

2003 36,52 14,55 
2004 39,03 17,28 

2005 43,42 22,25 

2006 47,59 25,94 
2007 53,55 29,50 

2008 59,75 32,59 
2009 60,34 36,48 

2010 61,12 44,21 

2011 59,16 49,97 
2012 50,90 54,40 

2013 46,49 65,99 
2014 43,45 70,13 

Tablo 2. Özel Sektör Kredileri/GSYİH (Yüzde) Kaynak: World Bank 

Küçük tasarrufların doğrudan doğruya yatırımlara aktarılması işlevini gören, menkul kıymetler borsasının 

gelişmişlik seviyesinin belirlenmesine ilişkin, menkul kıymetler borsası işlem hacmi/GSYİH oranı (borsa 

kapitalizasyon oranı) itibariyle ise; verilerine 2002’den başlayarak ulaşılabilen (bu nedenle Türkiye verileri de 

2002’den başlatılmıştır) Macaristan için, oranların genel olarak Türkiye’nin gerisinde kaldığı gözlenmektedir 

(Tablo 3).  

  Macaristan Türkiye 

2002 19,24 15,50 
2003 19,60 22,57 

2004 27,59 25,07 
2005 28,95 33,13 

2006 36,55 30,30 
2007 33,22 43,97 

2008 11,75 16,10 

2009 23,15 37,70 
2010 21,30 41,36 

2011 13,42 25,44 
2012 16,32 39,96 

2013 14,73 23,78 

2014 10,49 27,52 

Tablo 3. Menkul Kıymetler Borsası İşlem Hacmi/GSYİH (Yüzde) Kaynak: World Bank 

Bununla beraber, 2008 yılında, oranın iki ülkede de büyük ölçüde küresel krizin etkisiyle düşüş gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Macaristan’ın tek borsası Budapeşte Borsası (BSE) olup, Türkiye’nin tek borsası olan Borsa İstanbul 

ile kıyaslandığında nispeten küçük bir borsadır. BSE, 1990’da kurulmuştur. 2002’de özel bir şirkete dönüştürülen 

Borsanın çoğunluk hisseleri, 2004’te aralarında Viyana Borsası’nın da bulunduğu Avusturyalı bir şirketler birliğine 

geçmiş ve 2008’de Viyana Borsası, BSE’nin ana ortağı olmuştur. Borsa işlemleri, hisse senetleri, borçlanma 

araçları, türev ve emtia olmak üzere dört piyasada gerçekleştirilmektedir (Çikot, 2011). 

 3.2  Bankacılık Sektöründe Sağlamlık Seviyeleri Açısından 

Finansal analizin desteklenmesi ve finansal sistemin zayıflıklarının değerlendirilebilmesi amacıyla, IMF 

tarafından geliştirilen ve 2005'ten itibaren yıllık olarak yayımlanan finansal sağlamlık gösterge seti, temel ve 

önerilen göstergelerden oluşmaktadır (bkz. IMF, 2015). Çalışmada, Macaristan ve Türkiye bankacılık sektörlerine 

yönelik incelenen temel gösterge değerleri için, 2008-2015 yıllarına ait son üç aylık dönem verileri 

kullanılmaktadır. 

2008 küresel krizi sonrasında, uluslararası finansal düzenlemelerin geliştirilmesi amacıyla, Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi’nce sermaye yeterliliği ve piyasa likidite risklerine ilişkin yeni düzenlemeler içeren Basel III 

yayımlanmıştır. Yeni düzenlemeler, mevcut eksiklikleri tamamlayan bir ek düzenlemeler seti niteliğindedir. 

Düzenlemelere geçişlerin 2013’ten başlayarak 2019’a kadar kademeli olarak yapılması planlanmıştır. Basel III’ de 

ana sermaye/risk ağırlıklı varlıklar rasyosuna ilişkin minimum % 8 ve Tier 1 sermaye/risk ağırlıklı varlıklar 

rasyosuna ilişkin 2013 için % 4,5, 2014 için % 5,5 ve 2015-2019 yılları için % 6,0 minimum değerleri 
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belirlenmiştir (Bank for International Settlements, 2016). Tier 1, genel olarak, ödenmiş sermaye, dağıtılmamış kar 

ve yedek akçelerden oluşan çekirdek ana sermayeyi ifade etmektedir. 

Sermaye yeterliliği rasyoları açısından Macaristan ve Türkiye bankacılık sektörleri incelendiğinde, Basel 

standartları kapsamında, sermaye kalitesini de yansıtan ana sermaye/risk ağırlıklı varlıklar ve Tier 1 sermaye/risk 

ağırlıklı varlıklar rasyolarının, iki ülkede de minimum değerlerin üzerinde seyrettikleri görülmektedir (Tablo 4). 

Bununla beraber, rasyoların, 2008 yılında Macaristan bankacılık sektörüne kıyasla, Türk bankacılık sektöründe 

çok daha yüksek bir değere ulaştıkları dikkat çekmektedir.  

Sermaye Yeterliliği 

 Macaristan Türkiye 

 Ana sermaye/risk 

ağırlıklı varlıklar 

Tier 1 sermaye/risk 

ağırlıklı varlıklar 

Ana sermaye/risk 

ağırlıklı varlıklar 

Tier 1 sermaye/risk 

ağırlıklı varlıklar 

2008 12,3 10,3 18,0 17,2 
2009 - - 20,6 18,6 

2010 - - 19,0 17,0 

2011 - - 16,6 14,9 
2012 - - 17,9 15,1 

2013 17,4 14,6 15,3 13,0 
2014 16,9 13,7 16,3 13,9 

2015 16,6 13,4 15,6 13,2 

Tablo 4. Sermaye Yeterliliği Rasyoları Kaynak: IMF 

Bankalar, kısa vadeli fonları uzun vadeli fonlar haline dönüştüren kurumlardır. Banka varlıklarının, 

yükümlülüklerini karşılayamaması durumunda finansal yapıları bozulmakta ve ekonomideki, çok sayıda bankanın 

likidite sıkışıklığı yaşayarak finansal yapılarının bozulması bankacılık krizlerine neden olabilmektedir. Bu 

doğrultuda, Basel III’ de bankaların, net nakit çıkışlarını karşılayabilecek seviyede yeterli likit varlık stoku 

bulundurmaları amacıyla, likidite karşılama rasyolarının asgari gereklilik düzeyleri, 2015 yılı için % 60 ve 2016 

yılı için % 70 olarak belirlenmiştir (Bank for International Settlements, 2016). 

Macaristan ve Türkiye bankacılık sektörleri için; likidite riskini yansıtan likidite rasyolarına Tablo 5’de yer 

verilmektedir. Buna göre; 2008-2015 döneminde, likit varlıklar/toplam varlıklar ve likit varlıklar/kısa vadeli 

yükümlülükler rasyoları itibariyle, iki ülkenin bankacılık sektörlerinde, likidite seviyelerinin yeterli olduğu, 

bununla beraber; Türkiye oranlarının Macaristan oranlarından daha yüksek seviyelerde seyretmesi, likidite 

yönetiminde, beklenmedik panik durumlarının karşılanabilmesi açısından, Türk bankalarının, Macaristan 

bankalarından daha başarılı oldukları şeklinde değerlendirilebilmektedir.  

Likidite Riski 

 Macaristan Türkiye 

  
Likit 

varlıklar/toplam 

varlıklar 

Likit varlıklar/kısa 

vadeli 

yükümlülükler 

Likit 

varlıklar/toplam 

varlıklar 

Likit varlıklar/kısa 

vadeli 

yükümlülükler 2008 18,1 35,4 54,2 79,5 
2009 - - 57,7 84,4 

2010 - - 55,4 79,7 
2011 - - 49,7 72,0 

2012 - - 50,9 76,0 

2013 32,8 57,5 47,1 72,1 
2014 38,0 63,5 53,7 77,4 

2015 41,9 68,9 49,5 69,6 

Tablo 5. Likidite Rasyoları Kaynak: IMF 

Önemli bir sistemik risk erken uyarı göstergesi olarak da kabul edilen, takipteki kredilerin izlenme süreci, işlem 

maliyetlerini artırmakta ve bankaların aktif kalitesini bozmaktadır. Bu durum, bankaların yükümlülüklerini yerine 

getirebilme güçlerini de zayıflatarak, itibar kaybına neden olmaktadır (Tanınmış Yücememiş ve Sözer, 2011). İki 

ülkenin bankacılık sektörlerinde, aktif kalitesine ilişkin takipteki krediler/toplam brüt krediler rasyolarına Tablo 

6’da yer verilmektedir. Kredi riskini de yansıtan rasyo açısından, 2009 yılına kadar olan dönemde, Macaristan 

bankacılık sektörü oranlarının, Türkiye bankacılık sektörü oranlarının oldukça gerisinde kalarak, düşük seyrettiği; 

ancak 2008 krizinin ardından 2014 yılına kadar giderek yükseldiği gözlenmektedir. 
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Aktif Kalitesi 
 Macaristan Türkiye 

1998 4,90 6,70 
1999 4,20 10,50 

2000 3,00 9,20 
2001 3,60 29,30 

2002 2,90 12,70 
2003 2,60 11,50 

2004 1,80 6,50 

2005 2,30 4,32 
2006 2,60 3,58 

2007 2,30 3,32 
2008 2,98 3,44 

2009 8,24 4,97 

2010 10,04 3,49 
2011 13,68 2,58 

2012 16,04 2,74 
2013 16,83 2,64 

2014 15,62 2,74 
2015 12,67 2,73 

Tablo 6. Takipteki Krediler/Toplam Brüt Krediler Rasyosu Kaynak: IMF 

Bu gelişme parelelinde, Macaristan bankacılık sektöründe kredi riskinin artması nedeniyle, uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarınca (Standard and Poor's, Fitch ve Moody's) ülkenin 2008 sonrası görünümü genel 

olarak negatife düşürülmüştür. Bu görünüm, 2014 ve 2015 yılları için Standard and Poor's tarafından durağana ve 

Moody's tarafından 2014 için durağana 2015 için pozitife ve Fitch tarafından 2015 için pozitife yükseltilmiştir 

(Trading Economics, 2016). 

Türkiye’de ise, incelenen dönem itibariyle, 2001 krizinin ardından en yüksek seviyesine ulaşan oranın yıllar 

içerisinde giderek azaldığı izlenebilmektedir. Sektörün 2001 krizini takip eden ilk birkaç yıl dışında kredi riski 

taşımadığı gözlenmektedir. 

Finansal istikrarsızlığı başlatan önemli etkenlerden biri, banka bilançolarının bozulmasıdır. Bazı ülkelerde, 

finansal serbestleşmenin ardından banka kredilerinin hızla artışı nedeniyle, riskli kredilerin artması sonucu 

bilançolar bozulabilmektedir (Goldstein ve Turner, 1996). 1990'larda yaşanmış olan çoğu bankacılık krizinin dışa 

açılma ve bankacılık sistemlerindeki serbestleşmeden kısa süre sonra oluştuğu gözlenmektedir (Hawkins ve 

Mihaljek, 2001).  

 Macaristan Türkiye 
1998 62,55 63,23 

1999 66,89 44,60 
2000 83,55 54,58 

2001 85,12 35,89 

2002 88,86 38,35 
2003 105,68 44,09 

2004 113,34 53,42 
2005 119,68 59,00 

2006 122,47 66,29 

2007 133,37 72,06 
2008 143,02 71,58 

2009 - 71,54 
2010 - 84,96 

2011 - 99,56 
2012 - 108,10 

2013 - 120,16 

Tablo 7. Kredi/Mevduat Rasyosu (Yüzde) Kaynak: World Bank 

Bu doğrultuda, iki ülkenin bankacılık sektörlerinde kredi/mevduat rasyosunun 1998-2013 yılları arasındaki 

gelişim seyirleri dikkate alındığında; oranın, Macaristan ve Türkiye bankacılık sektörlerinde yıllar içerisinde 

giderek yükseldiği, ancak Türkiye bankacılık sektörü oranlarının, Macaristan bankacılık sektörü oranlarının 

oldukça gerisinde kaldığı gözlenmektedir (Tablo 7). Kredi artışlarının mevduat artışıyla karşılanamaması, likidite 

sorununa neden olabilmekte; oranın yüksekliği, bankaların yurtdışı borçlanmalarını ve dolayısıyla kur riskini 

yükseltici etkide bulunmaktadır. Bu nedenle, ülke otoritelerince düzenlemeler yapılması gerekebilmekte, oranın, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fitch
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://tr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fitch
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Kore denetim otoritesince, 2009 yılında % 100 veya daha altındaki seviyelerle sınırlandırması örnek 

verilebilmektedir (Park, vd, 2015). 

Bankaların yabancı para cinsinden işlemleri, ulusal paraların yabancı paralar cinsinden değerlerinin değişmesi 

paralelinde risk içermektedir. Bankaların yabancı para net genel pozisyonu, yabancı para cinsinden toplam 

varlıklarından, yabancı para cinsinden toplam yükümlülükleri çıkarılarak elde edilmekte; fark, pozitif ise yabancı 

para pozisyon fazlası, negatif ise yabancı para pozisyon açığının bulunduğu anlamına gelmektedir (Kaplan, 2002). 

Bankaların acık pozisyonlarını sürekli artırarak yüksek kur riski üstlenmeleri, yurtiçi ve yurt dışı piyasalarda 

beklenmeyen değişiklikler sonucunda, hem bankacılık kesimi hem de ekonominin geneli için olumsuzluklar 

yaratabilmektedir. Bu nedenle, ekonomilerde, kur riski yönetimine ilişkin uluslararası düzenlemelere uyum 

sağlamak amacıyla, bankaların açık pozisyonlarını sınırlayan düzenlemelere gidilmiş; yabancı para net açık 

pozisyon/sermaye rasyosu sınır değeri, Macaristan bankacılık sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerle % 30; 

Türk bankacılık sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerle % 20 olarak belirlenmiştir (Canales-Kriljenko, 2004). 

Bu bilgi doğrultusunda; kur riskini de yansıtan yabancı para net açık pozisyon/sermaye rasyosu açısından iki 

ülke bankacılık sektörleri karşılaştırıldığında, 2008-2015 döneminde; Macaristan bankacılık sektöründe oranın 

yasal sınırlar içerisinde kalmakla birlikte, diğer yıllara göre 2014’de en yüksek seviyesine ulaştığı gözlenmektedir 

(Tablo 8). Bu gelişmenin başlıca nedeni; İsviçre Merkez Bankası’nın Frank’ın değerini yükseltmeye yönelik 

düzenlemeleri ve Macaristan bankacılık sektöründe Frank cinsinden kullandırılan mortgage kredilerinin GSYİH 

içerisindeki payıdır (Zoltan ve Balazs, 2015). 

Kur Riski 

 Macaristan Türkiye 
2008 15,3 -1,7 

2009 - 0,3 

2010 - -0,1 
2011 - -1,1 

2012 - 0,0 
2013 15,5 -3,5 

2014 21,9 -2,1 
2015 17,3 -0,4 

Tablo 8. Yabancı Para Net Açık Pozisyon/Sermaye Rasyosu Kaynak: IMF 

Türk bankacılık sektöründe ise, oranın yasal sınırlar içinde, 2012 yılı dışında hep negatif değerlerde seyrettiği, 

2013 yılında en yüksek orana ulaştığı ve 2014’den başlayarak düşüşe geçtiği görülmektedir Bu gelişme, bankalarca 

yabancı para cinsinden sağlanan fonların bir bölümünün, swap işlemleri aracılığıyla TL’ye çevrilerek kredi olarak 

kullandırılmasıyla açıklanabilmekte ve kur riskinin yönetilebilir seviyede olduğu izlenimini doğurmaktadır. 

Geçmişte yaşanan krizler nedeniyle, kur riskinin yönetiminde edinilen tecrübeyle, Türk bankacılık sektöründe, 

genel olarak bilanço içinde taşınan açık (kısa) pozisyon, bilanço dışında oluşturulan fazla (uzun) pozisyon ile 

dengelemekte ve önemli tutarda net pozisyon taşınmamaktadır. Bazı dönemlerde negatif, bazı dönemlerde pozitif 

değerler alan net pozisyon, özkaynaklara oranla yüksek seviyelerde olmamakta ve yasal sınırlar içerisinde 

kalmaktadır (BDDK, 2012). 

Karlılık ve gelir rasyoları açısından iki ülke bankacılık sektörleri karşılaştırıldığında, 2008-2015 döneminde; 

Macaristan bankacılık sektöründe aktif ve özkaynak karlılık oranlarının, Türkiye bankacılık sektörü oranlarının 

büyük ölçüde gerisinde kaldığı ve negatif değerlere ulaşan düşüşler gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 9). Net faiz 

gelirleri/brüt gelirler oranları da, Türkiye oranlarının gerisinde ve bu gelişme, aktif kalitesini yansıtan ve 2008 

krizinin etkisiyle giderek artan takipteki krediler/toplam brüt krediler oranının yüksekliği ile açıklanabilmektedir. 

Macaristan bankacılık sektörüne kıyasla, Türk bankacılık sektöründe oldukça yüksek kârlılık oranlarına 

ulaşılmıştır.  

Diğer taraftan; bankaların finansal sıkıntı ve dolayısıyla iflas risklerinin ölçütü olarak kullanılabilen, z-skoru 

açısından iki ülke bankacılık sektörleri karşılaştırıldığında, Macaristan bankacılık sektörü oranlarının, Türkiye 

bankacılık sektörü oranlarına göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 10). 1999-2013 döneminde, 

Macar bankalarının iflas riskleri, Türk bankalarının iflas risklerine göre düşük seviyelerde kalmıştır. Türk 

bankaları, 2001’den başlayarak, iflas risklerini azaltabilmiş ve daha sağlam bir finansal bünyeye sahip 

olabilmişlerdir.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426607002373#bib8
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Kârlılık ve Gelir 

 

Macaristan Türkiye 

Aktif 

Karlılığı 

Özkaynak 

Kârlılığı 

Net Faiz 

Gelirleri/Brüt 

Gelirler 

Aktif 

Karlılığı 

Özkaynak 

Kârlılığı 

Net Faiz 

Gelirleri/Brüt 

Gelirler 
2008 1,1 16,4 65,4 2,5 20 67,3 

2009 - - - 3,3 26,4 69,2 
2010 - - - 3,1 23,9 62,5 

2011 - - - 2,2 19 65,2 
2012 - - - 2,4 19,6 64,4 

2013 0,2 2,3 46,6 2 17,4 65,4 
2014 -2,2 -20,6 53,6 1,7 14,7 68,1 

2015 0,2 1,6 50,5 1,5 13,6 76,0 

Tablo 9. Kârlılık ve Gelir Rasyoları Kaynak: IMF 

Genelde; z-skoru, 2.99’dan büyükse sektörün sağlamlığını, 1.81 ile 2.99 arasında değişiyorsa sektörün yeterli 

sağlamlığa sahip olmadığını ve 1.81’ den küçükse sektörün finansal sıkıntı içerisinde bulunduğunu ifade 

etmektedir (Sebe-Yeboah ve Mensah, 2014). Bu aralıklar, ülkelerin ekonomik koşullarına bağlı farklılıklar 

gösterebilmektedir. 

 Macaristan Türkiye 

1999 9,10 -0,43 
2000 16,37 0,80 

2001 17,13 1,82 
2002 19,19 7,94 

2003 19,58 8,57 
2004 19,90 11,76 

2005 18,55 19,57 

2006 15,95 8,59 
2007 16,35 10,22 

2008 15,67 6,70 
2009 15,78 6,94 

2010 19,21 5,54 

2011 17,26 4,52 
2012 20,51 4,87 

2013 16,18 3,35 

Tablo 10. Z Skoru Kaynak: World Bank 

 4  Sonuç 

1998-2015 dönemi itibariyle, Macaristan ve Türkiye için finansal gelişmişlik ve bankacılık sektörü sağlamlık 

seviyelerinin, risk ve kırılganlıklarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada ulaşılan sonuçlar özetle 

şöyledir: 

Finansal gelişmişlik seviyeleri itibariyle bir değerlendirme yapıldığında; M2/GSYİH oranının iki ülkede de en 

fazla yüzde 60’ lara ulaşabilmesi, piyasaların henüz yeterli gelişmişliğe ulaşamadığını göstermektedir. Özel sektör 

kredileri/GSYİH oranı itibariyle, Macaristan oranlarının belirgin ölçüde, Türkiye oranlarından yüksek olması 

nedeniyle, Macaristan bankacılık sektöründe finansal aracılık faaliyetlerinin Türkiye bankacılık sektörüne göre 

daha etkin olduğu ileri sürülebilmektedir. Menkul kıymetler borsası işlem hacmi/GSYİH oranı itibariyle, oranların 

genel olarak Türkiye’nin gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Finansal sağlamlık göstergeleri itibariyle bir 

değerlendirme yapıldığında, iki ülke için de sermaye yeterliliği ve likidite rasyolarının Basel standartları 

kapsamında yeterli seviyelerde olduğu görülmektedir. Bununla beraber, likidite rasyolarının Türk bankacılık 

sektöründe, Macaristan bankacılık sektörü rasyolarına oranla daha yüksek seviyelerde seyretmesi, likidite 

yönetiminde, Türk bankalarının, Macaristan bankalarına göre daha başarılı oldukları izlenimini doğurmaktadır. 

Kredi riskini yansıtan takipteki krediler/toplam brüt krediler rasyoları itibariyle, Macaristan bankacılık sektörü 

oranlarının, 2008 krizinin ardından 2014 yılına kadar giderek yükselmesi, Türkiye’de ise, 2001 krizinin ardından 

en yüksek seviyesine ulaşan oranın, yıllar içerisinde giderek azalması, Macaristan bankacılık sektörünün incelenen 

dönemde kredi riski taşıdığına işaret etmektedir. Bu paralelde, kredi/mevduat rasyolarının her iki ülkede de yüksek 

seviyelerde seyretmesi, finansal istikrarsızlığın nedenlerinden biri olan banka bilançolarında devam edebilecek 

bozulma şeklinde değerlendirilebilmektedir.  

Kur riskini yansıtan yabancı para net açık pozisyon/sermaye rasyosu itibariyle, oranların Macaristan ve Türkiye 

bankacılık sektörlerinde yasal sınırlar içerisinde kalmış olmaları, kur riskinin iki ülkede de yönetilebilir seviyede 



622 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 

olduğunu göstermektedir. Karlılık ve gelir rasyoları itibariyle ise, Macaristan bankacılık sektörüne göre, Türk 

bankacılık sektöründe oldukça yüksek kârlılık oranlarına ulaşıldığı gözlenmektedir.  

Sonuç olarak, AB’ne aday ülke Türkiye’nin üye ülke Macaristan’a kıyasla finansal piyasalar açısından durumu 

irdelendiğinde, incelenen dönem itibariyle, Türkiye ve Macaristan’da finansal gelişmişlik seviyelerinin genel 

olarak paralellik gösterdiği ve Türkiye’nin son iki yılda Macaristan’ın önüne geçtiği izlenmektedir. Bankacılık 

sektörü sağlamlık göstergeleri açısından ise, sektörün taşıdığı kredi riskinin büyüklüğü, kredi/mevduat rasyolarının 

yüksekliği ve sektörde karlılık oranlarının negatif değerlere ulaşması, Türk Bankacılık sektörüne kıyasla daha 

kırılgan bir yapıya sahip olduğu izlenimini doğurmaktadır.  
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