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Özet
Bu çalışmada gölge bankacılığa karşı önlemler geliştirme ihtiyacı duyan
düzenleyici otoritelere Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerin aktarılması
amaçlanmıştır. Çalışma literatür taraması ve olay analizi olmak üzere iki
bölümde düzenlenmiştir.Literatür taramasında önce bankaların niçin
düzenlenmesi gerektiği sorusu ele alınmış, sonrasında da gölge bankacılık,
gölge kredi aracılığı faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yürütülme yöntemleri
üzerinde yoğunlaşılmıştır.Olay analizinde ise 1998-2001 yılları arasında
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankaların hakim ortaklarına
yasal sınırları aşan tutarlarda kredi kullandırmak için, düzenlemelerin yetersiz
olduğu ülkelerde veya bölgelerde kurdukları ortaklıklar üzerinden yaptıkları
işlemler ele alınmıştır.Bu işlemler Shapiro tarafından (2003) geliştirilen çok
uluslu şirketlerin kendi aralarında kredi kullandırım yöntemleri dikkate
alınarak değerlendirilmiş ve gölge kredi aracılığı faaliyeti ile benzerlikleri
ortaya konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bunlara
yönelik geliştirilen ve küresel krizde geçerliliği test edilmiş olan tedbirlerden
hareketle de bir çıkarımda bulunulmuştuır. Temel bulgumuz, gölge bankacılığa
ilişkin yapılacak düzenlemelere Mishkin (2001) tarafından bankaların
düzenlenme sebebi olarak öne sürülen “kontrollü büyümelerini” sağlama
yaklaşımının hakim olması vebu nedenle gölge bankacılık faaliyetlerinin
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yürütülmesi sürecinde yer alan kuruluşlar ile ilişkileri sınırlayacak bir bakış
açısıyla hareket edilmesi gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık Düzenlemesi, Gölge Bankacılık, Gölge Kredi
Aracılığı.
JEL Sınıflandırması: G15, G21, G28.
Abstract
Paper aims to provide some lessons from the Turkish experiences to regulatory
bodies which would like to take measures against shadow banking. It is
organized as literature review and case study.The literature review firsly
covered the need of banking regulation, then shadow banking and shadow
credit intermediation process and the question of how these activities are
implemented. The case study described how the banks transferred to Saving
Deposit Insurance Fund between 1998-2001 extended more loan to their
principal shareholders exceeding legal limits for connected lending via their
affiliates or the entities set up in unregulated jurisdictions by considering
Shapiro’s (2003) models for intercompany lending activities of the
multinational companies and the similarities with the shadow credit
intermediation and countermeasures developed by the Turkish authority for
them. Our main finding is that it would be needed to revitalize the forgotten
justification for banking regulation, keeping them small, asserted by Mishkin
(2001). This is why, it could help it to develop the regulations not only by
function but also by form.
Keywords: Banking Regulation,
Intermediation.
JEL Classification: G15, G21, G28
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I. Giriş
Gresham’ın kötü paranın iyi parayı kovduğu yönündeki önermesinin piyasa
ekonomisindeki karşılığı, aç gözlülüğün erdemli davranışlar karşısında üstünlük
sağlayacağıdır. Bunun bankacılıkta karşılığı ise gölge bankacılık faaliyetlerinin
düzenlenen bankacılık faaliyetlerinin yerini almasıdır. Sınırlı miktarda olduğu
sürece nasıl ki kötü paranın iyi parayı kovması gibi bir durım söz konusu
olamayacaksa, gölge bankacılık için uygun şartlar oluşmadığı sürece de
düzenlenen bankacılık faaliyetlerinin gölge bankacılık faaliyetleri ile ikame
edilmesi gibi bir durum da düşünülemeyecektir.

Gölge Bankacılığa İlişkin Alınabilecek Önlemler:

37

Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımına İlişkin Türkiye Deneyimi

Bununla birlikte, vergi cenneti veya işbirliği yapmayan ülke olarak
adlandırılan bölgelerde düzenlemelerin hiç olmaması veya yetersiz kalmasının
bankaların buralarda diğer ülkelere göre daha uygun şartlarda faaliyet
göstermelerini sağladığı da bir gerçektir. Bu gibi ülkelerde faaliyet göstermek
için kurulu olma şartı aranmamaktadır. Ancak, bankaların işbirliği yapsın ya da
yapmasın başka bir ülkede bulunan kişi ya da kuruluşlar ile yapacakları bilanço
içi veya dışı işlemleringerek bankalar gerekse ülkeler arasında ekonomik ve
finansal şokların aktarımını kolaylaştırdığı da yaşanan acı deneyimler ile
görülmüştür.
Nitekim, Türkiye 1998-2001 yılları arasında 20 bankanın Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilişine tanıklık etmiştir.Hakim ortaklara
yasal sınırların üzerinde kredi kullandırımından kaynaklanan sorunlar özellikle
12 bankanın finansal yapılarının bozulmasında önemli rol oynamıştır (BDDK,
2010: 15).Bu bankaların düzenlemelerin bulunmadığı veya yetersiz olduğu
ülkelerde kurdukları bağlı ortaklıklar, kendi hakim ortaklarına yasal sınırların
üzerinde kredi kullandırmalarını kolaylaştırmıştır.Uluslararası standartlara uyum
sağlama çabalarınakarşın,Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların belirtilen
nitelikteki ülkelerde kuracakları ortaklıklar aracılığıyla uluslararası bir banka
gibi faaliyet gösterme esnekliği kazanabilecekleri ve bunlar üzerinden
kullandıracakları gölge krediler ile yasal sınırlamaları aşabilecekleri gerçeği
dikkate alınmaksızın düzenlemelerin tasarlanmış olması işlerin daha da
kolaylaşmasını sağlamıştır. Bu eksiklik Kane (1999)’in “düzenleyici diyalektik”
olarak tanımladığı sürecin bir aşaması olarak da düşünülebilir.Zira, Kane’in
modelinde üç süreç vardır ;1- düzenleme yapılması, 2- düzenlemeye adaptasyon
ve düzenlemeden kaçınma3-kaçınma davranışları dikkate alnarak yeni
düzenleme yapılması. Bu perspektiften bakıldığında yaşanan deneyimlerden
sonra Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların gölge bankacılık faaliyeti
yapmalarını zorlaştırmak amacıyla geliştirilen düzenlemeleri üçüncü süreç olarak
isimlendirmek mümkündür.
Fakat Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin belli aralıklarla yenileyen
bankacılık krizleri ile mücadele etmek için yeterli kaynağa sahip olmadığı
dolayısıyla da bankacılık sektöründe aksaklıklara yol açabilecek düzenleme
boşluklarını mümkün olduğu ölçüde hzılı bir şekilde tamamlamak zorunda
oldukları gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, son küresel kriz de
gelişmiş yada gelişmekte olsun her ekonominin küresel finansal istikrarı
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sürdürmede az veya çok payının bulunacağını göstermiştir. Bu nedenle, ihtiyatlı
bankacılık düzenlemelerinin taşıdığı önemibir bütün olarak küresel ekonominin
performansı bakımından da gözardı etmek mümkün değildir.
Bu çalışmada da, literatür taraması ve Türkiye deneyiminden hareketle olay
analizi yöntemiyle, vergi cenneti veya işbirliği yapmayan ülke tanımlaması
yapılan bölgelerde gerçekleştirilebilecek gölge bankacılık faaliyetlerinin
yaratabileceği
olumsuz
etkileri
azaltmaya
yönelik
düzenlemelerin
geliştirilmesinde hakim olması gerektiği düşünülen yaklaşımele alınmıştır.
II. Bankacılığın Düzenlenme Gerekçeleri
Hancher ve Moran (1989; cited in Cobb, 1997), düzenlemeyi, genel kuralların
tasarlanması, bunların uygulanmasından sorumlu olacak kurumların
oluşturulması, genel bir kuralın belirli durumlarda nasıl uygulanacağının açıklığa
kavuşturulması, yaptırımlar ile de desteklenmesi şeklinde tanımlamaktadır.
“Bankacılıkta düzenlemeye gerek olup olmadığı veya varsa ne şekilde
olması gerektiği konusunda hala görüş birliği bulunmamaktadır” (Santos, 2000).
Fakat, bankaların finansalaçıdan sağlamlığını idame ettirmek gerektiği
konusundaherkes hemfikirdir (Borio ve Filoso, 1994; Eisenbeis, 1990;Lemiux,
1993; Mullineux, 1987, Cobb atıfta bulunmuş, 1997; Mishkin, 2001; Croushore,
2007). Zira, ancak sağlam bir bankacılık sistemi ile sistemik kriz riskinin
azaltılabileceği
ve
piyasadaki
aksaklıklardan,
asimetrik
bilgiden
kaynaklanabilecek başarısızlıkların önlenebileceği düşünülmektedir. Bankaların
düzenlenme gerekçeleri olarak da bu rasyonalitelerden hareket edilmekte ve
ayrıca aşırı büyümelerinin engellenmesi gereği de dayanak alınmaktadır.
2.1. Sistemik Riskin Azaltılması
Bankalar diğer finansal kuruluşlara da kolaylıkla bulaşabilecek şekilde temerrüt
potansiyeli taşıyan kuruluşlardır. Zira, bir bankanın batacağı endişesi diğer
bankalarda mevduatı bulunan müşterilerin de mevduatlarını çekmesine sebep
olabilecek bir etki yaratabilmektedir. Bankacılığın esas işlevi özel olarak bilgi
sahibi olankişi ya da kuruluşlar tarafından yapılabilecek ters seçime karşı
koruyacak özel bir borç türü yaratmaktır.(Gorton and Pennacchi, 1990;
Holmström, 2008 and Dang, Gorton and Holmström 2009; cited in Gorton,
2009: p.3). Bunun da başlıca örneği vadesiz mevduatlardır.
Diamond ve Dybvig (1983),banka temerrüdünü modelleyen ilk
kişilerdendir. Önerdikleri model, tüm mevduat sahiplerinin hesaplarını
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kapatmaya çalıştığı ve dolayısıyla finansal olarak sağlam bankalar için dahi
vadesiz mevduatların hemen geri çağrılamayacak ve değeri belirli olmayan
nitelikte kredilere dönüştürülmesinden kaynaklanan temerrüt olasılığının ortaya
çıktığı bir denge durumunu ifade etmektedir.
Öte yandan, piyasa başarısızlığının her şekli banka temerrütlerinin
bulaşıcılığına işaret etmektedir (Baltensperger ve Dermine, 1987). Bir bankadaki
başarısızlık bankalararası piyasa gibi bankaların doğrudan kendi aralarındaki
işlemler yoluyla veya finansal olarak sağlam bankanın mudilerinin algılarının
değişmesi nedeniyle diğer bankalarda da başarısızlık ortaya çıkması riskinin
artmasına yol açabilir. Bulaşıcı başarısızlıklar makro ekonomide de ciddi
hasarlara neden olabilir. Bilhassa, ödeme mekanizmasında sorun varsa ve
sorunlardan etkilenen kredi kurumlarına bağımlı olan borçlulardan kredilerini
erken geri ödemelerinin istenilmesi ya da bunlara yeni kredi kullandırılmaması
gibi durumlarda bu hasarlar belirginleşmektedir. Dolayısıyla, ihtiyatlı bankacılık
düzenlemeleri bütün ekonomik aktivitelerin olumsuz etkilenmesine yol açacak
derecede finans sistemine zarar verebilecek potansiyel tehlikelerden koruyucu
mekanizma gibidir. Bahse konu dışsallıklar, bankaların neden diğer
kuruluşlardan daha fazla düzenlemelere ve devletin gözetimine tabi tutulmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır (Croushore, 2007: 248).
2.2. Piyasadaki Aksaklıklara ve Asimetrik Bilgiye Bağlı Başarısızlıkların
Önlenmesi
Lleweyn (1999)’e göre bankaların verdikleri kredilerin kalitesi ve aktiflerinin
niteliği hakkında mevduat sahiplerinden daha çok bilgiye sahip olmalarına bağlı
olarak ortaya çıkan asimetrik bilginin varlığı piyasa başarısızlıklarının temel
sebebini oluşturmaktadır. Asimetrik bilgi ise iki soruna neden olmaktadır: ters
seçim1ve ahlaki riziko2 ( Mishkin, 2001: 2 ; Croushore, 2007: 221).
Mevduat sahiplerinin ancak bankaları sürekli izlemeleri halinde onlar
hakkında daha fazla bilgiye sahip olması mümkündür. Fakat bankaların
yükümlülüklerini yerine getirme yeterliliğini izlemek pahalı bir iştir ve küçük
mevduat sahiplerinin sahip olamayacağı derecede bilgiye sahip olmayıgerektirir.
Bu yüzden,Goodhart’a (LSE, 2010:167) göre bankacılık
________________________________________________________________________
1

2

Yatırım için uygun olmayan bir kişi ya da firmanın veya işlemin icra edilmesi için yetersiz bir
aracının tercih edilme olasılığı.
Kişi ya da kuruluşların veya aracıların kendi çıkarlarını müşterilerinin veya bazı müşterilerinin
çıkarlarını diğer müşterilerinin çıkarlarından daha fazla gözetmeleri ve hatta usulsüzlükler
yapmaları olasılığı.
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düzenlemesinin/denetiminin teorik nedenlerinden biri de bankacılık
hizmetlerinden faydalanan profesyonel olmayan müşterilerin asimetrik bilginin
yaratabileceği sorunlardan korunmalarını sağlamaktır.
Dewatripont ve Tirole (1992), bir bankanın finansal sıkıntıya düşmesi
durumunda banka yöneticilerinin ve hissedarlarının, bankayı kurtarmak adına
adeta kumar oynama derecesinde riski göze alacakları görüşündedir. Bu gibi
zamanlardabankadan alacaklıların yani mevduat sahiplerininrisk alma eğilimleri
sınırlı olacağı için de bankanın kontrolünü ele almaları gerekecektir. Ancak, çok
sayıdaki ve üstelik herhangi ilave masraf üstlenmek istemeyen küçük mevduat
sahibi böyle bir girişimde bulunamayacağı için kamu müdahalesi ihtiyacı ortaya
çıkacaktır. Dolayısıyla, önceden bir kamu kurumunun sermaye yükümlülüğü
getirerek ve mevduat büyümesini sınırlandırarak bankaları düzenlemesi
gerekmektedir.Buna ilaveten, yine bir kamu kuruluşunun herhangi bir finansal
sıkıntının ortaya çıkması durumunda küçük mevuatsahipleri adına müdahalede
bulunması da zorunlu olmaktadır. İhtiyatlı bankacılık düzenlemeleri hem bilgi
hem de mali imkan itibarıyla bankaların finansal sağlamlığını izlemeye yeterli
olmayan mevduat sahiplerini koruyucu bir mekanizmaoluşturmaktadır.
2.3. Bankaların Aşırı Büyümesinin Engellenmesi
Bankacılık otoriteleri, bankaları küçük tutma adına, birleşmelerini engelleyen ve
faaliyet gösterecekleri alanları sınırlayan çeşitli düzenlemelere giebilmektedir.
Diğer bir ifade ile, bankaların diğer şirketler gibi sınırsızca faaliyet göstermesine
izin vermeyebilmektedir. Buna bağlı olarak, bankalar da kar edebilecekleri
birçok piyasaya yasalar izin vermediği sürece girememektedir (Croushore,
2007:253). Böyle bir sınırlamaya verilebilecek en iyi örnek, ABD’de 1993
yılında Büyük Buhrana çözüm olarak yürürlüğe konulan ve 1999’a kadar
yürürlükte kalan Glass-Steagall Yasasıdır. Bu yasa ile bankaların tahvilleri
underwrite etmeleri veya müşterileri ya da fonlar adına tahvil alıp satmaları
engellenmiştir.
Mishkin bu durumu, devletlerin veya bankacılık otoritelerinin bilmeden
veya bilerek sağladığı garantinin yarattığı ahlaki rizikoyu ve ters seçimi
sınırlamak için atılması gereken bir adım olarak değerlendirmektedir (Mishkin,
2001:8). Burada devlet ya da bankacılık otoriteleri tarafından riski azaltacak
düzenlemeler yapılması ve sonra denetleyiciler aracılığıyla bu düzenlemelere
uyulup uyulmadığının, banka yöneticilerinin risk alıp almadığınınizlenmesi söz
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konusudur.bu da ihtiyatlı düzenleme, denetimin özünü oluşturmaktadır. Bu tip
düzenlemeler yapılacak yatırımların, faaliyetlerin sınırlandırılması veya sermaye
yükümlülüğü ya da riske dayalı mevduat sigortası primi şeklinde olabilmektedir.
Bunlar ayrıca, büyük bir bankanın batıp mevduat sahiplerini zarara uğratmasını
doğal olarak arzulamayacakbanka düzenleyicilerinin karşı önlemleri olarak da
değerlendirilebir. Çünkü devletin sağlayacağı güvencenin yaratabileceği ahlaki
riziko ve bankaların batmasına engel olma arzusu banka düzenleyicileri için de
bir ikilemitemsil etmektedir (Mishkin ve Eakins, 2006: p.516). Nitekim, Kay
(2010)’da, sıkı kurallar ile mevduat toplayan kuruluşların faaliyetleri ve
kapsamının kısıtlanması suretiyle finansal hizmetler mimarisinde işlev ayrılığına
gidilmesigerektiği ve ancak bu şekilde bankaların küçük tutulmalarının
sağlanabileceği görüşündedir.
III.Gölge Bankacılık ve Gölge Kredi Aracılığı
Geleneksel olarak ticari bankalar ile tasarruf kuruluşlarınının yükümlülükleri
mudilerden ve şirketlerden kabul ettikleri mevduatlardan oluşmaktadır. Bu tür
yükümlülükler herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmaksızın ya da çok az
bir cezaya katlanılarak herhangi bir zamanda çekilebilmekte ve belli bir limite
kadar da sigortalanmaktadır. Mevduat sahipleri yatırdıkları mevduat
karşılığındada faiz almaktadır. Bankalar da temin ettikleri mevduatları
kullanarak uzun vadeli kredi arzetmektedir. Tasarruf sahipleri ile kredi
kullananlar arasındaki bu faaliyet - riskin dönüştürülmesi ve/veya nakit akışları
arasındaki zamanlamanın uyumlaştırılması- finansal aracılık olarak
adlandırılmaktadır. Ancak, yıllar ilerledikçe, finansal aracılık faaliyeti ticari
bankaların tekelinden çıkarak diğer yurtiçi veya uluslararası piyasalara ve
kuruluşlarakaymaya başlamıştır. Bu süreçte yer alanancak bankalar gibi
düzenlemelere tabi tutulmamış bulunan finansal kuruluşlar ve piyasalar
üzerinden gölge bankacılık sistemi oluşturulmuştur. Dolayısıyla, geleneksel
bankacılık sisteminde olduğu gibi gölge bankacılık sistemi de esas olarak kredi
aracılığı işlevini yerine getirmek amacıyla oluşturulmuştur.
3.1. Gölge Bankacılık
Gölge bankacılık geleneksel ticari bankacılık sisteminin dışında ve çoğunlukla
da bankacılık ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ya da
oldukçaesnek olduğu bölgelerde gerçekleştirilen finansal faaliyetleri içeren bir
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bankacılık türüdür. Banka sağlamlığınayoğunlaşan düzenlemeler üç şekilde
gölge bankacılığın gelişimine yol açmıştır : 1-Bankacılık faaliyetleri üzerindeki
sınırlamalar banka dışı kuruluşların yeni hizmetler geliştirmesini teşvik etmiştir;
2- Sermaye yükümlülükleri, bankalarınyatırımlarını ve faaliyetlerini düzenleme
arbitrajı imkanı bulunanbölgelere ve bilanço dışı işlemlere kaydırmalarına neden
olmuştur; 3-Düzenleme ve denetim bazı bölgelerde ve banka dışı finansal
kuruluşlar üzerinde ya hiç yoktu ya da yetersizdi. Ayrıca, gölge bankacılık
sisteminin gelişimi hem kişiler hem de şirketler için finansal yatırım
seçeneklerinin çoklaştığı bir dönem ile de kesişmiştir. Kişiler ve şirketler de
tasarruflarını yerel ticari bankalardan, kredi birliklerinden daha çok ticari
bankaların dışında yatırım yaparak değerlendirme tercihinde bulunmuştur.
Düzenleme arbitrajı yapma imkanı, pek çok gölge bankanın ortaya çıkışında
önemli bir rol oynamıştır. Ancak, düzenleme arbitrajı yapma imkanından
yararlanma amacıyla oluşturulan gölge bankaların her zaman var olacağı ve
özellikle de küresel bazda koordine edilmemiş her düzenlemeye karşılık, büyük
bir ihtimalle yine gölge yapılar aracılığıyla arbitraj tepkisinin ortaya konulma
riskinin devam edeceği de bir gerçektir (Pozsar ve diğerleri, 2010: 72).
Geleneksel bankacılık gibi gölge bankacılık sisteminde de üç taraf vardır:
mevduat sahipleri, kredi kullananlar ve banka dışı finansal kuruluşlar veya gölge
bankalar. Pozsar ve diğerleri (2010: 20), gölge bankaları, merkez bankası
likiditesine veya kamunun kredi garantisine başvurmaksızın vade, kredi ve
likidite dönüşümünü gerçekleştiren finansal aracılar olarak tanımlamakta ve üç
grubaayrıştırmaktadır. Bunlar: 1- Devlet destekli gölge bankacılık; 2- Dahili
gölge bankacılık ve 3- Harici gölge bankacılıktır.
3.2. Gölge Kredi Aracılığı
İzleyen sayfada verilen Şekil 1’de, geleneksel bankacılık ve gölge bankacılığa
ilişkin finansal aracılık kanalları verilmektedir. Görüleceği gibi, her iki
bankacılıkta esas olarak kişilerin, şirketlerin ve devletlerin ekonomik
faaliyetlerini yürütmelerini sağlayacak şekilde kısa vadeli tasarrufların uzun
vadeli sermaye kaynaklarına dönüşümüne hizmet etmektedir. Hem gölge
bankacılık hem de geleneksel bankacılık sistemlerinde yeralan kurumlar da kredi
aracılığı yaptıkları için doğal olarak her iki bankacılık sisteminin kesişen
noktaları ortaya çıkmaktadır.
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Pozsar ve diğerleri (2010)’ne göre kredi aracılığı, kredi, vade ve likidite
dönüşümünü içeren bir faaliyettir. Kredi dönüşümü,öncelik hakkının kullanımı
yoluyla finansal aracılar tarafındanverilen borcun kredi kalitesinin yükseltilmesi
faaliyetidir. Örneğin, bir kredi alacağı karşılık gösterilmek suretiyle alınan
mevduatın kredi kalitesi ikincil özsermayenin varlığından dolayı dayanak olduğu
kredinin kalitesinden daha fazladır. Vade dönüşümü kısa vadeli mevduatlar ile
uzun vadeli kredi verilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem, fon ihtiyacı içinde
olanlar için likidite yaratırken aracıyı vade ve borç çevirme riskiyle karşı karşıya
bırakmaktadır. Likidite dönüşümü, likit finansal araçlar ile likid olmayan
aktiflerin finanse edilmesinin ifade etmektedir. Örneğin, likit olmayan uzun
vadelibir kredi portföyü aynı kredi portföyüne dayalı ancak kredibil bir
dercelendirme kuruluşu tarafından -kredi kullananlar ile tasarruf sahipleri
arasındaki bilgi asimetrisini azaltmak için - likit olarak derecelendirilmiş bir
sermaye piyasası aracına göre daha düşük fiyatla alım satıma konu edilebilir.
Şekil1 : Geleneksel ve Gölge Bankacılıkta Kredi Süreci

Kaynak : FCIC, 2010 :10.

Gölge bankalar kredi aracılığı fonksiyonunu geleneksel bankacılık
sisteminin dışında ve vade ve likidite dönüşümü (örneğin, toptan fonlama
piyasasından temin ettikleri kısa vadeli likit fonlar ile uzun vadeli likit olmayan
aktifleri fonlayarak) sağlayarakyürütmektedir. Bu kuruluşlar, bankalarla ve/veya
aracı kurumların (ve bunların şirketleriyle) bağlı ortaklığı olarak yada düzenleme
ve denetime tabi bir kuruluş ile herhangi bir bağlantısı olmaksızın -finans
şirketi, varlık teminatlı fon kuruluşu, özel yatırım kuruluşu, kredi hedge fonu,
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yatırım fonu şeklinde- kurulabilmektedir. Kredi aracılığının tek çatı altında
(genellikle bir bankanın çatısı altında) yürütüldüğü geleneksel bankacılıktan
farklı olarak, gölge bankacılıkta kredi aracılığı birbiriyle bağlantılı bankadışı
finansal aracılar üzerinden ve birbirini takip eden süreçler halinde
yürütülmektedir. Bu süreç Şekil:2’de gösterilmektedir.
İlk aşamada, finansman bonoları ve orta vadeli tahviller ile kendilerini
fonlayan finans şirketleri tarafından kredi kullandırılmaktadır. İkinci aşamada,
krediler varlık teminatlı menkul kıymet ihraç ederek kendini fonlayacak bir veya
birden fazla özel amaçlı kuruluşa devredilmektedir. Üçüncü aşamada, aracı
kurumların ilgili birimlerince kredilere dayalı varlıkteminatlı menkul kıymetlerin
ihracına aracılık edilmektedir. Dördüncü aşamada, varlık teminatlı dayalı menkul
kıymetler ticari portföylere alınarak, bunların repo, toplam getiri takası veya bir
başka hibrit işlem yoluyla piyasada alım-satıma konu edilmesi sağlanmaktadır.
Beşinci aşamada, aracı kurumların ilgili birimlerince varlık teminatlı menkul
kıymetlerden teminatlı borçlanma yükümlülükleri (CDO-Collateralized Debt
Obligation) oluşturulmaktadır. Altıncı aşamada, sınırlı amaçlı finansal
kuruluşlar, özel amaçlı yatırım kuruluşları, menkul kıymet arbitraj kuruluşları ve
kredi hedge fonları tarafından varlık teminatlı menkul kıymetlerin içinde olduğu
teminatlı borçlanma yükümlülüklerinin alım satımına aracılık yapılmaktadır.
Yedinci aşamada ise bu faaliyetler ve kuruluşların fonlama ihtiyacı için
düzenleme ve denetime tabi olan ya da olmayan para piyasası aracıları ve
menkul kıymet yatırım ortaklıkları gibi kuruluşlar tarafından toptan fonlama
piyasalarına fon arzı yapılmaktadır.
Şekil2 : Gölge Bankacılık Süreçleri

Kaynak: Pozsar ve diğerleri, 2010:13.
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Görüldüğü gibi, gölge kredi aracılığı süreci gölge bankaları gölge
bankacılık sisteminin merkezinde yeraldığı bir ağa bağlamakta ve geleneksel
bankacılık sisteminde bankalar tarafından yerine getirilen kredi aracılığı sürecine
benzer bir rolü oynamaktadır. Herhangi bir aracılık sistemi uzun da olsa kısa da
olsa da sürecin özünü kredi kullandırımı ile oluşturmaktadır. Toptan fonlama
piyasasında gerçekleştirilen bu kredilere dayalı menkul kıymetleştirme ve türev
işlemlerin sayısınca da sürecin uzatılması söz konusu olmaktadır. Ancak, gölge
kredi aracılığı sürecinde her bir gölge banka sadece bir kez ortaya çıkmaktadır.
Devlet destekli gölge bankacılıkta, devlet destekli kuruluşlar kredilerini ve
menkul kıymet portföylerini vade uyumsuzluğu ile finanse etmektedir.Ancak,
bunlar, bankalardan farklı olarak, fonlamayı mevduat ile değil sermaye
piyasalarında yatırımcılara kısa ve uzun vadeli bono tahvil gibi borçlanma
araçları ya da sabit getirili yatırım fonları ihraç edereksağlamaktadır (Pozsar ve
diğerleri, 2010:20). Bu yüzden, devlet destekli gölge bankacılıkta kredi
kullandırımıdeğil sadece kredilere dayalı menkul kıymetleştirme ve türev işlem
yapılması söz konusu olmaktadır.
Dahili gölge bankacılık Finansal Holding Şirketi yapılanması şeklinde
çalışmaktadır. Kredi aracılığı süreci, geleneksel bankacılıktaki kredi verme
sürecinin dikey (fonksiyonel) olarak birbirinden farklı adımlarda
gerçekleştirildiği ve kredi portföylerinin yatay olarak (risk ve vade itibarıyla)
dilimlere ayrıldığı bir işleyişe sahiptir. Bu faaliyetlerin her biri Finansal Holding
Şirketinin bilançosunda veya bilanço dışındaen az sermaye yükümlülüğü
doğuracak işlemler olarak yansımaktadır. Vade ve risk itibarıyla ayrıştırılan kredi
portföyü dilimlerinin yine benzer şekilde Finansal Holding Şirketi tarafından
sermayenin en etkin şekilde kullanımını sağlayacak şekilde fonlaması
yapılmaktadır. Çoğu Finansal Holding Şirketinin çok uluslu olarak faaliyet
göstermesinden dolayı, bu işlemler düzenleme ve denetimin olmadığı ya da çok
az olduğu bölgelerden–çoğunlukla, kredi kullandırımı, kredilerin özel amaçlı
kuruluşlara devri, bunlar tarafından varlık teminatlı menkul kıymetler ihraç
edilmesi gibi işlemler New York’ta, fonlama işlemleri Londra’da ve diğer offshore merkezlerde- yürütülmektedir (Pozsar ve diğerleri, 2010: 26). Şekil 3’ten
görüleceği gibi, bu tarz gölge bankacılıkta kredi kullandırımı Finansal Holding
Şirketine bağlı bir finansal kuruluş üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 3: Dahili Gölge Bankacılıkta Kredi Kullandırımı
B an ka*

F i n a n s a l K ur ul u ş *

F in a n s m a n
B o n o su

M e v d ua t

V ar lık
Te m ina t lı
F in an s m an
B on o s u

Kre d il e r
V ar lı k
Tem in at lı
F ina ns m an
Bo n os u

K re d il e r

BD P

R ep o
M en ku l
K ıy m e tl e r

LT D

O rta
V a de li
T a h v i ll e r

Ö z s e rm ay e

Ö z s e r m a ye

* F i n a n s a l H o l di n g Ş ir k e t in i n B a ğ l ı O r ta k lı ğ ı

Kaynak : Pozsar ve diğerleri, 2010:2.

Harici gölge bankacılık çeşitli broker-dealerların ve banka dışı uzman
finansal aracı kuruluşların içinde yer aldığı ve özel kredi riski bilgilerini
kullanarak finansman imkanları sunan kuruluşlar tarafından sağlanan kredi
kullanım imkanlarının bulunduğubir aracılık süreci olarak tanımlanmaktadır
(Pozsar ve diğerleri, 2010:34).
IV. Türkiye Örneği
Türkiye’de 1998-2001 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF)’na devredilen bankaların çoğunda devir gerekçesini banka
kaynaklarının hakim ortaklar lehine kullandırılması oluşturmuştur. Tablo 1’den
görüleceği gibi, hakim ortaklar için öngörülen yasal kredi limiti bankalarca
herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı bölgelerde kurulan bağlı ortaklıklar
üzerinden gölge krediler verilmek suretiyle aşılabilmiştir.
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Tablo 1
TMSF’ye
Devredilen Bağlı Ortaklık
Banka

Egebank
EGS Bank

Etibank

Iktisat
Bankası
Kentbank

Bağlı Ortaklığın
Kurulduğu Bölge

TMSF’ye Devredilen
Bankanın Hakim
Ortaklarına Bağlı
Ortaklık Üzerinden
Kullandırılan
Kredi Tutarı

TMSF’ye
Devredilen
Bankanın
Özkaynak Tutarı

73 milyon USD

54,9 milyon USD

81 milyon USD

78,7 milyon USD

Egebank
Offshore Ltd.*
EGS Bank
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

New York
Bank
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

105 milyon USD
38 milyon DM
10 milyon TL

63,8 milyon USD

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

412 milyon USD

53,5 milyon USD

30 milyon TL

73,4 milyon TL

Trade Deposit
Offshore Bank
Ltd.
Atlasbank
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

(Atlas
Yatırım
Bankası)

Kentbank
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

Toprakbank

Toprak
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

123,9 milyon USD
133 millyon DM

108,7 milyon USD

Yurtbank

Yurt Security
Offshore Ltd.*

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

23 milyon TL
3,4 milyon USD
1,5 milyon DM

22,5 milyon USD

Sümerbank

Efektifbank
Offshore Ltd.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti

46 milyon USD
14 milyon DM
361.000 TL

73,1 milyon USD

DM = Deutsche Mark – Alman Markı
Kaynak: TMSF, 2009a: 51,71; 2009b: 35,36; 2009c:49,64; 2009d: 43,66; 2009e: 41,42; 2009f:
23,33,34; 2009g: 36,56;2009h:37,49’da verilen bilgiler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır,.

________________________________________________________________________
*

TMSF’ye devredilen bankanın bağlı ortaklığı şeklinde değil hakim ortakların sahibi olduğu
paralel banka şeklinde kurulmuştur .
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TMSF’ye devredilen bankaların hakim ortaklarına doğrudan kullandırılan
krediler ile belirtilen şekilde kullandırılan gölge gölge kredilerin ve bunlardan
kaynaklanan zararın toplam tutarı 14 milyar ABD Doları olarak hesaplanmıştır.
Bu tutar Hazine tarafından karşılanmış toplam zararın %81,3’üne karşılık
gelmektedir (BDDK,2003). Ancak, Türkiye örneğinde, gölge kredi aracılığının
ilk aşaması olan kredi kullandırımı hakim ortaklar için öngörülen kredi
sınırlamalarını dolanmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Pozsar ve diğerlerinin (2010:6) bulgularına benzer şekilde, Tablo 1’den
hakim ortaklara gölge bankalar aracılığıyla kullandırılan kredilerin
büyüklüğünün 1998-2001 yılları arasında TMSF’ye devredilen bankaların öz
kaynaklarının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.
4.1. Gölge Bankalar Üzerinden Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımı
“Banka hissedarlarına, yöneticilerine ve bunların kontrolündeki şirketlere verilen
krediler hakim ortaklara kredi kullandırımı olarak değerlendirilmektedir.Hakim
ortaklara kredi kullandırımı hem ticari bankalar ve hem de kalkınma ve yatırım
bankaları arasında yaygın görülen bir uygulamadır” (Goldstein ve Turner, 1996:
20).Bu tür kredi kullandırımlarında temel risk kredi kullandırım kararlarının
çoğunlukla nesnel bir değerlendirmeye dayanmaması hatta bazen mali hilelere
bile başvurulabilmesi ve kredi riskinin yoğunlaşmasına sebebiyet verilmesidir.
Bir kaç büyük hakim ortağın kullandıkları kredileri geri ödeyememesi banka
sermayesinin yok olmasına neden olabilmektedir.Nitekim, Lindgren ve diğerleri
(1996) ve Sheng (1996; Goldstein ve Turner atıfta bulunmuşlardır, 1996) de
hakim ortaklara kredi kullandırımını önemli bir banka yönetim sorunu olarak
değerlendirmiş ve bu sorunun Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Şili, Endonezya,
Malezya, İspanya ve Tayland gibi ülkelerde bankacılık sektöründe sıkıntılara yol
açtığını sonucuna ulaşmıştır.
Hakim ortaklara kredi kullandırım yöntemleri Shapiro’nun (2003) çok
uluslu şirketlerin kendi aralarında borç alış-verişi için geliştirdiği modeller ile
karşılaştırılabilir. Shapiro (2003) şirketlerin kendi arasındaki borç alış-verişlerini
dış finansal faaliyetlerin ve uluslararası kaynak transferlerinin başlıca yöntemi
olarak görmekte ve kredi kısıtlaması kaynaklı piyasa aksaklıkları ortaya
çıkmadıkça, bu şekilde borç kullanımının şirketler açısından dışarıdan
borçlanmaya göre daha faydalı olacağı görüşünü taşımaktadır. Şirketlerin kendi
arasında borç alış-verişinin çok farklıyöntemleri olmakla birlikte, en sık

Gölge Bankacılığa İlişkin Alınabilecek Önlemler:

49

Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımına İlişkin Türkiye Deneyimi

görülenler doğrudan ve dolaylı borç alış-verişidir.TMSF’ye devredilen
bankaların gölge bankalar üzerinden hakim ortaklarına kredi kullandırım
yöntemleri de Shapiro (2003) tarafından geliştirilen doğrudan ve dolaylı borç
alış-veriş modelleri örnek alınarak analiz edilebilir.
4.1.1. Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımında Gölge Bankaların
Doğrudan Kredi Aracılığı
Shapiro (2003: 692), doğrudan borçlanmayı ana ortaklıktan bağlı ortaklığa veya
bir bağlı ortaklıktan diğer bir bağlı ortaklığa borç verilmesi şeklinde
tanımlamaktadır.
Şekil 4: Bağlı Ortaklık Üzerinden Doğrudan Kredi Kullandırımı

Hakim Ortaklara
Kullandırılan
Krediler

Mevduat

Yukarıdaki şekilden görüldüğü gibi doğrudan banka hakim ortaklarına kredi
kullandırımları TMSF’ye devredilen bankaların herhangi bir düzenlemeye tabi
tutulmayan bölgelerde kurulu bulunan bağlı ortaklıklar üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Bu krediler Türk tasarruf sahiplerinden söz konusu
bankaların şubeleri aracılığıyla bağlı ortaklıklar adına daha yüksek faiz teklif
edilerek toplanan mevduatlar ile fonlanmıştır (TMSF, 2009d: 39; 2009 g: 35).
4.1.2. Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımında Gölge Bankaların Dolaylı
Kredi Aracılığı
Shapiro (2003)’nun modeline göre, dolaylı kredi kullandırımı bir aracı üzerinden
veya karşılıklı kredi ya da paralel kredi ilişkisinin kurulması şeklinde
gerçekleşmektedir.
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4.1.2.1. Karşılıklı (Back-to-Back) KrediKullandırımı
Tipik bir karşılıklı (back to back) kredi kullandırımında, ana şirket fazla fonlarını
A ülkesindeki bir bankaya yatırmakta, A ülkesindeki banka da Şekil 5’de
görüldüğü gibi, bu fonları B ülkesindeki ana şirketin bağlı ortaklığına kredi
olarak vermektedir (Shapiro,2003). Bu yöntem, özellikle, finansal kuruluşlar
tarafından kullandırılan kredilerin faizlerine yönelik vergi uygulamalarının
avantajlı olması halinde tercih edilmektedir.
Şekil5 : Karşılıklı (Back-to-Back) Kredi İlişkisinin Kurulma Şekli

C o u n tr y A
P a r e n t fir m in
C o u n tr y A

C o u n try B
D ir e c t L o a n

S u b s id ia r y in
C o u n tr y B

D e p o s it

B a n k in
C o u n tr y A

B a c k -to -B a c k L o a n

Kaynak : Shapiro (2003:693).

Aşağıdaki şekilden görüleceği gibi TMSF’ye devredilen bankaların hakim
ortaklarına dolaylı kredi kullandırımında da Shapiro’nun (2003) Şekil 5’te
verilen çok uluslu şirketlerin karşılıklı kredi kullandırım yöntemine benzer bir
ilişki kurulmuştur. Kullandırılan kredilerin fonlaması için önce TMSF’ye
devredilen bankalarındüzenlemelere tabi olmayan bölgelerde kurulu bulunan
bağlı ortaklıklarına veya hakim ortaklarının sahip olduğu ve yine bu bölgelerde
faaliyet gösteren ortaklıklara borç verilmiş sonra da bu fonlarbahsekonu
kuruluşlar tarafından da hakim ortklara kredi olarak kullandırılmıştır (TMSF,
2009f: 34).
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Şekil6 : Hakim Ortaklara Karşılıklı (Back to Back) Kredi Kullandırılması
TM SF’ye Devredilen Banka

Bankalardan
Alacaklar

Düzenlemeye Tabi Olmayan Bölg ede Kurulu Bağlı Ortaklık

Hakim Ortaklara
Kullandırılan
Krediler

Bankalara
Borçlar

4.1.2.2. Paralel Kredi Kullandırımı
Paralel kredi kullandırımı, birbiriyle ilişkili ancak birbirinden ayrı borçlanma
ilişkisinin kurulduğu, genellikle dört tarafı bulunan ve en az iki farklı ülkede
gerçekleştirilen bir işlemi ifade etmektedir (Shapiro, 2003:695). Bu şekilde kredi
kullnadırımı ile ilave döviz kuru riski üstlenmeksizinhem yabancı bir ülkede
bulunan ortaklığın finansmanı sağlanmakta hem de kambiyo kısıtlamalarının
aşılabilmesi mümkün olmaktadır. Şekil 7’den görüleceği gibi, İspanya’da yatırım
yapmak isteyen bir Amerikan şirketi, ABD’de yatırım yapmak isteyen bir
İspanyol şirketinin Amerika’dakibağlı ortaklığına ABD doları cinsinden kredi
vermekte, buna karşılık İspanyol şirket de Amerikan şirketinin İspanya’daki
bağlı ortaklığına EURO cinsinden eşit tutarda kredi kullandırmaktadır.
Başlangıçtaki para alış verişinin yanısıra faiz ve anapara taksitlerinin geri
ödemeleri eş zamanlı gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, “eş zamanlı
gerçekleştirilen bahsekonu işlemler çok uluslu şirketlerin kendi aralarında
doğrudan kredi kullandırımının fonksiyonel olarak benzeri nitelikte işlemler
olarak da değerlendirilebilir” (Shapiro, 2003: 695).

52

İhsan Uğur Delikanlı, Ali Alp, Saim Kılıç

Şekil 7 : Paralel Kredi İlişkisinin Kurulma Şekli
U n ite d S ta te s
U .S . p a r e n t

D ir e c t lo a n
in d o lla r s

S p a n is h f ir m ’s
U .S . s u b s id ia r y

S p a in
S p a n is h p a r e n t

D ir e c t lo a n
in e u r o s

U .S . F ir m ’ s
S p a n is h S u b s id ia r y

D ire c t lo a n
Kaynak : Shapiro (2003 :695).

Şekil 8’den görüleceği gibi, ilk aşamada, kendi hakim ortaklarına kredi
olarak kullandırılmak amacıyla, TMSF’ye devredilen bankanın düzenlemeye tabi
tutulmayan bölgede kurduğu bağlı ortaklığına karşılıklı (back to back) kredi
kullandırımına benzer bir şekilde mevduat yapılmıştır. Ancak, bu yöntemde
kredi olarak kullandırılmak üzere yapılan mevduatlar doğrudan ilgili bankanın
kendi bağlı ortaklığına değil TMSF’ye devredilen bir başka bankanın bağlı
ortaklığına gönderilmiştir. Bağlı ortaklıklarca da karşılıklı olarak fonlamayı
sağlayan bankanın hakim ortaklarına faiz oranı, faiz ödeme dönemi ve vade
tarihi aynı olan kredi kullandırımı gerçekleşmiştir (TMSF, 2009e: 41-42).
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Şekil8 : Hakim Ortaklara Paralel Kredi Kullandırımı
T MSF’ye Devr edilen X Bankası

B anklardan
Alacaklar

B ankalard an
Alac aklar

X’ in Düzenlemeye Tabi O lmay an Bölgedeki
Bağl ı Ortak lığı
TMSF’ye
Devre dilen
X B ank’ın
Hakim
Ortakların a
Kullan dırılan
Krediler

TMSF’y e Dev redilen Y Bankası

B ankalara
B orçlar

Y’nin Düzenlemeye Ta bi Olmayan
Bölgedeki Bağlı Ortak lığı
TMSF’ye
De vred ile n
Y B ank’ın
Hakim
Ortaklarına
K ulland ırılan
K rediler

B an kalara
Bo rç lar

Shapiro’nun (2003) modelinde, paralel kredi kullandırımı birbiriyle ilişkili
ancak iki farklı ülkede yerleşik dört tarafı bulunan farklı borçlanmalardan oluşan
bir ilişkiyi içermesine karşın Türkiye örneğinde birbiriyle ilişkili dört ayrı kredi
sürecinin oluştuğu, taraf sayısının ise altıya yükseldiği değerlendirmesinde
bulunulabilir. Ancak, bu değerlendirme yanıltıcı olacaktır. Zira, TMSF’ye
devredilen bankalar ile bağlı ortaklıklarının konsolide edilmesi ve böylece tek
finansal tablo düzenlenmesi halinde Shapiro’nun modelindeki gibi kredi
kullandırım süreci ikiye, işleme taraf olanların sayısı da dörde düşmektedir.
4.2. Alınan Tedbirler
Türkiye’de yaşanan deneyimler TMSF’ye devredilen bankaların da hakim
ortaklarına yasal sınırların üzerinde kredi kullandırabilmek için bankacılık
düzenlemelerinin olmadığı ya da yetersiz olduğu bölgelerde kurdukları bağlı
ortaklık niteliğindeki finansal kuruluşları gölge banka gibi kullandıklarını
göstermektedir. Söz konusu kuruluşların gölge banka gibi kullanım aşamaları
Pozsar ve diğerleri (2010)’ningeliştirdiği dahili gölge bankacılık modelinde bir
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Finansal Holding Şirketinin bağlı ortaklığı tarafından gerçekleştirilen kredi
kullandırım sürecine çok benzemektedir. Zira, TMSF’ye devredilen bankalar
geleneksel bankacılık sisteminin dışında ve vade ve likidite dönüşümü yapmak
suretiyle hakim ortaklarına yasal sınırları aşan tutarlarda kredi kullandırmışlardır.
Bahse konu krediler, gölge bankacılıkta olduğu gibidevlet garantisi verilmeden
temin edilenkısa vadeli likit fonlar ile finanse edilmiş uzun vadeli,likit olmayan
yatırımlar ile benzeşmektedir.
TMSF’ye devredilen bankaların hakim ortaklarına yasal sınırların üzerinde
kredi kullandırma yöntemlerinin bankacılık düzenlemelerinin bulunmadığı ya da
yetersiz olduğu bölgelerde geliştirildiği dikkate alınarak buralarda şubesi veya
bağlı ortaklığı, iştiraki bulunan bankalar için % 8 olarak uygulanmakta olan
asgari sermaye yeterlik oranı hem konsolide hem de konsolide olmayan bazda %
12 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, belirtilen nitelikteki bölgelerde
kurulu bulunan bankalardan alacakların,doğrudan buralarda yerleşik kişi ya da
kuruluşlara veya bunların kefaleti ya da garantisi ile üçüncü kişilere kullandırılan
kredilerin ya da bunlar tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlerin veya bu
menkul kıymetler teminat alınarak verilen kredilerin hem kredi limitlerinin hem
de sermaye yükümlülüğünün hesaplamasında % 150 oranında dikkate alınması
öngörülmüştür.
V. Sonuç
Pozsar ve diğerlerinin (2010) geliştirdiği gölge bankacılık modelleri esas
itibarıyla bankaların maruz kaldığı kredi riskinin azaltılmasını sağlama amacıyla
geliştirilen yöntemleri içermektedir. Zira, kredi kullandırımı sonrasında
gerçekleşen işlemler oluşan kredi riskinin azaltılmasına ve böylece yeni kredi
kullandırım imkanlarının yaratılmasınayöneliktir.Kredi riskinin azaltılmasına
yönelik işlemler debankacılık düzenlemelerinin bulunmadığı ya da yetersiz
olduğu bölgelerde kurulan özel amaçlı kuruluşlar ve/veya açık düzenlemelere
konu edilmemiş finansal ürünler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Türkiye’nin
1998-2001 yılları arasında off-shore bankacılık adlandırması ile yaşadığı
deneyim de bankaların hakim ortaklar kaynaklı kredi risklerini daha az gösterme
çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Gölge bankacılıkta olduğu gibi
TMSF’ye devredilenbankalarca da bankacılık düzenlemelerinin bulunmadığı
veya yetersiz olduğu bölgelerde kurulanözel amaçlı kuruluşlar kullanılmıştır.
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Dolayısıyla, gölge bankacılık ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi sürecinde
Türkiye deneyiminden de yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Pozsar ve diğerleri (2010)form esas alınarak yapılacak gölge bankacılığa
ilişkin düzenlemelerinbankalarındüzenleme arbitrajı yapabilecekleri alanları
araştırmalarınaneden olacağı ve gölge bankalar aracılığıyla da dolanılabileceği
görüşündedir. Fakat hem bankalar hem de gölge bankalar aynı işlevi yani kredi
aracılığı işlevini yürütmektedir. Bu nedenle, düzenlemelerin kredi aracılığı işlevi
esas alınarak yapılması halinde gölge bankaların daha erken aşamalarda fark
edilip denetim altına alınabileceği düşüncesindedirler. Buna örrnek olarak da
Türkiye tarafından alınan tedbirlerden biri olan gölge bankalarla yapılacak
işlemlere daha yüksek risk ağırlığının uygulanması durumunu vermektedirler.
TMSF’ye 1998-2001 yılları arasında devredilen bankaların kurdukları gölge
bankalar üzerinden hakim ortaklarına kullandırdıkları krediler dikkate alınarak
benzeri işlemleri önlemek amacıyla alınan önlemler ise bankaların kontrollü
büyütülmesi gereğini hatırlatmaktadır. Zira, gölge bankacılık ilişkisi olan
bankalar için sermaye yükümlülüğünü yükseltmek ve bu yükümlülüğü hem
konsolide hem de konsolide olmayan bazda uygulamak gölge bankacılığa
yöneltecek geleneksel bankacılık faaliyetlerini de sınırlandırabilecektir. Bu
nedenle, gölge bankacılık için geliştirilecek düzenlemelerde işlemlerin şekli
kadar hangi kuruluşlar üzerinden gerçekleştirildiği de dikkate alınmalıdır. Aksi
halde eskiden olduğu gibi yine bankacılık düzenlemelerinin önemli bir
rasyonalitesini gözardı eden, sadece olumsuz etkileri görülen işlemlere çözüm
geliştiren ve dolayısıyla, yeni keşfedilebilecek düzenlemeye tabi olmayan
işlemler üzerinden bankalara yine arbitraj yapabilme imkanları sunan
düzenlemelerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
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