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GiRi~ 

Kalkmma d5neminin en hizh say1sal geli§im g5steren kurumlarmdan bi

risi olan ticari bankalarm Tilrkiye'nin bu konuda dilnyamn 5nde gelen Ulkeleri 

arasmda sayd masma yol ac;a'cak geli§meler g5stermesi bizi de "Ticari Bankalar

da YC>netim ve Orgilt Yap1s1 ve Uygulamaya Ait Bir Ornek" adh c;ah§may1 yap

m aya y5nelt mi§tir. 

<;ah§mam1zm ilk b5lilmilnde genel &anka kavram1 Uzerinde ve bankalarm 

fonksiyonlan Uzerinde durulmu§, daha sonra bankalann sm1fland1nl mas1 ince

lenmi§tir. Oc;uncil b51Umde ticari bankalarm 5rgilt yap1s1 incelenmi§tir. Burada 

da ticari bankalarda y5netme ve yilriltme i§leri, ticari bankalann alt b5lilmle

ri, ticari bankalarm genel mildilrlilk te§kilat1, ticari banka §Ubelerinin te§kilat1, 

ticari banka §Ubesi ac;madaki teknikler ve ticari bankalarm 5rgiltsel yap1lanm 

etkileyen <;agda§ teknikler incelenmi§tir. DC>rdilncil b51Umde bankac1hkta d1§a 

a<;ll ma ve yabanc1 bankalarm incelemesi ile be§inci bolilmde Tilrkiye'de yabanc1 

bankalar ve fonksiyonlan incelenmi§tir. Altmc1 b5lilmde de ticari bankalarda 

denetim faaliyeti incelenerek c;ah§mamn teorik b5lilmil sonu9land1nl m1§t1r. Son 

b5lilmdeki uygulamaya ait bir 5rnek k1smmda da Tilrkiye Vak1flar Bankasi ilze

rinde yap1lan bir ara§tlrma sonuc;lan ornek olay §eklinde degerlendirilerek c;a

h§mam1z son@. erditiltni~tir ._ -

<;ah§mamn her a§amasmda yakm ilgisini ve destegini g5rdilgilm degerli 

dam§man hocam Prof.Dr.Hayri OLGEN ba§ta olmak ilzere Prof.Dr. Y1ldmm 

ONER, Prof.Dr.Erol EREN ve Prof.Dr.Kemal TOSUN hocalar1ma da sonsuz te

§ekkUrlerimi sunmaktan k1van<; duyar1m. 
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I 

BANKA KAVRAMI VE 

BANKALARIN FONKSiYONLARI 

1. BANKA KA VRAMININ TANIMI 

Banka kelimesi italyanca s1ra tezgah anlam1na gelen 

"Banco" k elimesin den a 11nm111t1r. Ba nka mevd ua t ka bul e tmek, 

bu irevduat1 verimli kilmak ve ~el}itli kredi i11lemlerinde kul

lanmak amac1n1 gtiden veya kisaca; faaliyetlerinin esas konusu 

dtizenli bir 11ekilde kredi almak ve kredi vermek olan bir eko

nomik kurulu11tur. Bankay1 "para ve kredi ticareti ya pan veya 

kredi vermek tizere odtin~ para alan kurulu11lar" olarak da ta

n1mlamak miimktindtir. 

Banka i §letmesi kanunen "banka" d iye an1lan Bakanlar 

Kurulu taraf1ndan kurulmas1na izin verilen(l) i11tigal konu

sunda faaliyet gostermesi yani mevduat kabul etmesi ve banka~ 

c1l1k i11lemleri yapabilmesi Mtiste11arl1g1n (Hazine ve D111 Ti

caret Miiste11arl1g1) iznine bagl1 bulunan bir ticari i11letme-

(1) Bankalar Kanunu Madde 4. 
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dir(2). Diger bir deyimle bir ticari i§letmenin banka hukuku

nun konusunu te§kil edebilmesi ic;in Bankalar Kanununa veya 

diger bir ozel kanuna gore kurulmu§ olmas1 ve mevduat toplama 

ve bankac1l1k i§lemleri yapma iznini alm1§ olmas1 veya kendi

sine bu yetkinin bir kanunla verilmi§ bulunmas1 gereklidir. 

Bu §a rt lar1 g er<; ekle§tirmemi § bi r i §1 et me, mevd ua t to pl as a 

ve bankac1l1k i§lemleri ile i§tigal etse bile, banka olamaz; 

ancak cezaland1r1lmas1 bir yana boyle bir·i,letme Tlirk Tica

ret Kanunu a<;1s1ndan ticari i§letme kabul edilir. Boyle bir 

i§letmeyi i§leten ki1i tacirdir(3) veya T.T.K. 14.2 ve 3. hli

k limlerin de ongoriil en d urumlar1n varl1g1 nda ta cir say1l1r ya <la _ 

tacir gibi sorumlu olur. 

Hukukumuzda banka tanimlanmamakla beraber Bankalar Ka

n unu "banka"y1 bir veri olarak kabul etmi§ ve kendisine konu 

yapm1§t1r. Bankalar Kanunu di§1ndaki mevzuat da Bankalar Ka

nununun bu verisine dayal1d1r. 

Banka, t lirli, k urul U§U, f aaliy ete g e<;mesi, f aaliyeti, 

mali blinyesi, te§kilat1 ve denetimi Bankalar Kanununda veya 

istisnaen ozel bir kanunda kismen de Merkez Bankasi Kanununda 

kamu hukuku kurallar1 ile diizenlenmi§ bulunan i§letmenin ka

nuni ad1d1r (Bankalar Kanununda dlizenlenmi§ bulunan bu i§let

menin kanuni ad1 "Banka"dir. <;tinkti, Bankalar Kanununun btitlin 

htiktimlerinde i§letmeyi bu ad ile anm1§t1r). Bu tan1m baz1 iil

ke kanunlar1n1n verdikleri banka tanimlarina tercih edilme

lidir. <;tinkti bu iilke kanunlar1nda banka i§lemleri ile i§tigal 

eden i§letme olarak tan1mlanm1§t1r. Tan1ma gore banka i§lem

leri i§letmeyi nitelendirmekte banka i§lemleri ile i§tigal 

etmek "banka" olmak ic;in yeterli gortilmektedir. Oy~i, banka

nin varl1g1 i<;in once Bankalar Kanununda yer alan i§letmenin 

(2)a.g.e. Madde 11 

(3) T.T.K. 14.1. 
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kurulmasi gerekir, daha sonra da Kanuna uygun olarak te§ekkiil 

etmi§ bulunan bu i§letmeye bankacilik i§lemleri yapma izni 

verilir. Yani once banka vardir, mevduat kabul etme ve banka 

i§lemleri yapma yetkisi daha sonra var olan i§letmeye veri

lir. Yoksa herhangi bir i§letmenin bir veya birka~ banka i§

lemi yapmasi onu banka haline getiremez. Bu farkl1l1k Banka

lar Kanununda o derece a~1kt1r ki banka diye anilan ticari 

i §1 etmenin me.v.d ua t ka bul ·e tme . y etkisi v eya b azi b ankacilik 

i§lemlerini yapma izni kaldirilabilir, hatta bu iznin kald1-

r1lmas1 i§lemi biitlin bankacilik i§lemlerini kapsayabilir, bu

na ragmen "banka" birle§me, malvarl1g1 devri gibi ozel durum

lar yoksa yine vardir. Bunun gibi, banka kurulduktan itibaren 

faaliyete ge~me izni alincaya kadar "banka" olarak mevcuttur, 

ancak mevduat kabul edememekte, bankacilik i§lemleri yapama

maktadir. Blitlin bunlari dikkate alarak banka ile ilgili bir 

tan1m1 da §U §ekilde belirtebiliriz. Banka, sermaye para ve 

kredi lizerine her ~e§it i§lemleri yapan, diizenleyen, ozel ve 

tiizel ki§ilerin, devletin, i§letmelerin bu alandaki ihtiya~

lar1n1 kar§ilamak lizere ~ali§an bir iktisadi kurulu§tur(4). 

Mli§teri s1n1f1 da bankanin kredi verecegi ve alacagi i§letme 

ki§i ve kurulu§lar1 kapsar(5). 

2. BANKACILIGIN FONKStYONEL EVRtMt 

Qok kisa olarak, bankac1l1g1n fonksiyonel evrimini al

ti a§amada inceleyebiliriz. 

Odeme araci olarak sadece metal paralarin kullan1ld1g1 

ve bankac1l1g1n henliz geli§meye ba§lad1g1 ilk donemlerde, 

kiymetli madenlerden para kesme (darbetme) yetkisi Kral, hli-

(4) Sururi KOCA:i:MAMOGLU, Bankac1l1k Ansiklopedisi, Tiirkiye i§ Bankasi Ya
y1n1 No: 208 Dogu§ Matbaasi, Ankara 1980, s.25. 

(5) John M.MASON _Financial Management of Commercial Banks, Boston, 
Warren Gorham and Lamont Pub. 1979, s.110. 
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kiimdar, ya da senyorlere ait oldugu i9in, bankalarin fonksi

yonu, kendilerine emanet edilen bu paralari emin bir §ekilde 

korumaktan ibaretti. Hatta bu i§ i9in bir koruma iicreti de 

a11yorlard1. Genellikle, o donemin odeme araci olarak altin 

para kullan1ld1g1 i9in, bankerlerin mii§terilerine verdikleri 

"al1nd1" makbuzlar1na alt1n sertifikasi denildi. 

Bankac1l1ktak.i. ikinci onemli a.§ama, b.asit koruma birn-.. 

kac1 lig1ndan, ek s a tinalma giicii y ara tma d onemine g e9 i§tir. 

Kendilerine emanet edilen madeni paralar1n onemli bir kism1-

n1n atil kald1g1n1 farkeden bankac1lar, kasalarindaki toplam 

madeni para miktar1ndan daha fazla tutarda sertifika vermeye 

ba§lad1lar. Boylece, ticaret ve mevduat bankalar1n1n ek sa

t1nalma gticti tiretme yolu bulunmu§ oldu. 

Bankac1l1k faaliyetleri karl1 bir if} durumuna gelince, 

devrin kamu yoneticileri de bu if}e onem verdiler. Emisyon ay

r1cal1kl1, yani yasal olarak sat1nalma gticti iiretebilme yetki

sine sahip "oncti'' nitelikli Merkez Bankalar1 kuruldu. Ticaret 

bankalar1n1n vermi§ olduklar1 sertifikalarla emisbyon yapma 

ayr1cal1kl1 bankalar1n 91kard1g1 paralar, birlikte ekonomik 

dola§ima kat1ld1. Emisyon bankalar1n1n, paralar1 kamu deste

ginde oldugu i9in daha tisttin bir nitelik kazand1. Ayr1ca, di

ger bankalar, kendi aralarindaki bor9 ve alacak i§lemlerinin 

tasfiyesinde, emisyon banka~ar1n1n paras1n1 kullanmaya ba§la

dilar. Merkez Bankasi paras1n1n "temel" para alma niteligi 

boylece belirmi§ oldu. 

Dordtincti a§amada, ekonomik dola§1m arac1 olarak, sade

ce emisyon bankalar1n1n paras1 kullan1lmaya baf}land1. Diger 

bankalar1n serti f ikalar1n1n a 1 tin a 9evril ebilir li gi o rtadan 

kalkt1. Art1k bu makbuzlar1 sadece Merkez Bankasi paras1na 

9evirme olanag1 vard1. Fakat, emisyon bankas1n1n 91karm1§ ol

dugu banknotlar1n alt1na 9evrilebilirligine dokunulmad1. Di-. 
ger bankalar, altin paralar1 sadece uluslararas1 ~demelerde 

kullanabiliyorlard1. 
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Be§inci a§ama, kar§1l1kl1 kagit paralarin ortadan 

kalkt1g1, .yani Merkez Bankasi banknotlar1n1n altina ~evrile

bilme ozelligini kaybettigi donemdir. Bu donemde (ufaklik pa

ralar hari~) tlim madeni paralar da ortadan kald1r1ld1. Merkez 

Bankalarinca ~ 1kar1 lan p aralar zorunl u d ola§1ma ta bi old u. 

Ekonomide, odeme araci olarak sadece Merkez Bankas1n1n kalma

si ve bu paralarin kullan1lmas1n1n zorunluluk gostermesi 

(cebri tedavlil) emisyon bankalarina bliylik ekonomik ve sosyal· 

soruml ul uklar ylikledi. Alt 1 nlar, s adece u 1 uslararasi o deme-

1 erde kullanilmaya ba1land1. tlnlli "Currency School" ve 

''Banking. School" yani emisyon rejimlerindeki "tam kar11l1k" 

ve "bankac1l1k" p rensip~leri t art1§mas1, bankac1l1k ve para 

sistemindeki bu yapisal degi§melerden kaynaklandi. 

Alt1nc1 a1ama, ~agda§ merkez bankac1l1g1 anlay111n1n 

dogdugu, emisyon kurumlar1n1n, kamu taraf1ndan kuruldugu, ya 

da tamamen kamu denetimine al1nd1g1 donemdir. Diger bankala

rin para ve kredi konusundaki faaliyetleri bu list bankan1n 

denetimine girmi1tir. Boylece, hem fonksiyonel ve hem de ya

sal yonlerden bankalar bankasi durumuna ge~en Merkez Banka

lar1, bir ekonomideki para ve kredi politikas1n1n, hem olu1-

turulmas1n1, hem icras1n1 ve hem de denetimini listlenmi1 ol

d u. 

Bu yeni sistem i~inde, ticaret ve mevduat bankalar1n1n 

ekonomik fonksiyonlari, azalmad1 tersine artt1. gtinkli ekono

mik geli§me slirecine paralel olarak, bu bankalarca liretilen 

kaydi paran1n toplam para arzi i~indeki onemi giderek yliksel

d i. Ticaret ve mevduat bankalar1nca liretilen sat1nalma glicli

ntin denetlenmesini ve bu bankalar1n diger faaliyetlerini 

kontrol etmeye yarayacak "mevduat munzam kar§1l1klar'' sistemi 

geli1tirildi. Yasal olarak, ticaret ve mevduat bankalar1n1, 

toplad1klar1 mevduat1n belirli bir oran1n1, merkez bankas1 

nezdinde tutmaya zorlayan bu sistemin ilk defa 1913 y1l1nda 

A. B. Devletlerinde kullanilmaya ba:;iland1g1 gorlilmektediL 
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Bu tilkede, 1907 ekonomik krizi sonucu, bir<;ok banka 

iflas etmi' ve btiytik panikler olmu,tu. Mevduat Munzam Kar,1-

l1klar1 sisteminin dogu,u bu ekonomik deneyimlerin bir sonu

cudur. Bu tarihden sonra, ayni sistem giderek diger tilkelerde 

de kuLlanilmaya ba,landi. Fakat, ilk once Anglo Amerikan til

kelerinde yay1ld1 ve bu tilkelerin para politikalar1n1n onem

li bir a raci old u. Hal buki, mevduat munzam kar,1l1klar1n1n 

u ygulanmasin1n ,-· Fransi z b ankac1l1k si stemine a ncak 19 6 7 y 1-

l 1ndan sonra girdigini gortiyoruz. Mevduat munzam kar,1l1klar1 

uygulamasi, nasil ki Anglo-Amerikan bankac1l1g1n1n onemli bir 

ozelligini yans1t1yorsa, 

kredi tavani sistemi de 

ozelligi olmu,tur. 

ayni 'ekilde, kredi s1n1rlamas1 ve 

Fransiz bankac1l1g1n1n f arkli bir 

3. BANKALARIN FONKS1YONLARI 

Bankalarin, gtintimtizdeki ugra,1 alanlari olduk<;a <;e,it

lenmi,tir, dolay1s1yla, bankalari, ayni tip i,ler yapan homo

jen bir grup olarak dikkate almak hatal1d1r. Bu a<;idan, uz

manla,ma egilimlerine paralel olarak, bankalarin fonksiyonla

r1n1n da farkl1l1k gostermesi dogaldir. Ornegin, Merkez Ban

kalari, Ticaret ve Mev~uat Bankalari, Kalkinma Bankalari, Ta

rim Bankalari farkli fonksiyonlar goriirler. Ancak, klasik an

lamda, bankac1l1k denildigi zaman akla gelen bankalar ticaret 

ve mevduat bankalari, bank~larin fonksiyonlari anla§1lmakta

d1r. Bu a<;idan bankalarin fonksiyonlarinl:, hizmet tiretme, 

kaynak aktarma ve satinalma giicii yaratma olmak iizere ii<;e ayi

rabiliriz. 

3.1. HiZMET URETME FONKSiYONU 

Hizmet kesiminin en onemli kurumlarindan biri olan 

bankalarin bu a<;idan iki temel fonksiyonu vardir. Bunlardan 

birincisi ekonomideki likidite ak1m1n1n en iyi bir ,ekilde 

dola,1m1n1 saglamak, ikincisi de halka, sahip olduklari mal 



8 

varl1klar1n1 (parasa~ finansal ve reel aktiflerini) rasyonel 
:.":. " 

bi~imde kullanmalar1na yard1m etmektedir. Par~ ~odern ekono

milerdeki en Hnemli Hdeme arac1d1r. Fakat, Hdeme arac1 ola

rak, paran1n kendisi de homojen degildir. Para denilince ti~, 

bazen de dHrt tlirlli Hdeme arac1 anla§1l1r. Merkez Bankalar1-

n1n piyasaya slirdligli kag1t paralar, ticaret ve mevduat banka

lar1nca iiretilen banka parasi ve hazine tarafindan kli~iik ~ap-

11 Hdemeleri kar~1lamak i~in kestirilen ufaklik pat~lardir. 

Bundan ba§ka baz1 lilkelerde, Hrnegin Fransa'da, kamu hazine

si, posta ~ekleri arac1l1g1yla halktan toplad1g1 mevduat yar

d1m1yla tipki ticaret bankalar1 gibi kaydi para liretebilmek

tedir. Diger para ~e§itlerinden ayirmak i~in Fransiz ha

zinesinin iirettigi bu paraya hazine parasi denilmektedir. Ka

pali bir ekonomide, para lireten kurumlar1n kendi aralarindaki 

ve di ger e konomik k u t uplarla o lan 1 ikidi t e ak1m1n1 ;> ekil 1 

yard1m1yla gHsterebiliriz. 

Satinalma glicii liretebilir nitelikli bankac1l1k kesimini 

§ematize eden I. bHlgede, merkez bankasi, kamu hazinesi ve 

para iiretebilme niteligi a~1s1ndan ikincil bankalar yer al

m1§t1r. Bu bHlge ekonomideki parasal satinalma gtictintin olu§

tugu kesimdir. Yine I. bHlgedeki Hdemeler, yani merkez banka

si hazine ve ikincil bankalar aras1ndaki likidite ak1m1 ge

nellikle merkez bankasi parasiyla (temel para) yap1l1r. Hal

buki geli§mi§ bir ~konanide~ II. bHlgede, yani banka d1§1 ke

simde ve banka d1§1 kesimin ikincil bankalarla olan ili§kile

rinde geni§ Hl~iide kaydi para kullan1lmaktad1r. i§te burada, 

hizmet tiretme a~1s1ndan bankalar1n f onksiyonu, ekonomideki 

likidite ak1m1n1n en iyi §ekilde dola§1m1n1 saglamaktadir. 

Hizmet fonksiyonunun yerine gelmesi a~1s1ndan, banka

larin ikinci gHrevi, mal varl1klar1n1n yHnetimi i~in, halka 

sundugu olanaklar ve karar almalarina yapt1klar1 yardimlar

d 1r. Halkin, parasal, f inansal v e reel aktif lerind en o lu§an 

mal varl1klar1n1n kullanim bi~imi lizerinde, bankac1l1k kesi-
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minin olu1?turdugu, parasal ve finansal aktifler konusundaki 

faiz alma~1klar1, gelir olanaklar1, vade farklar1 ve likidite 

kolayl1klar1n1n onemli rolli vard1r. 

II 

BAN KA 

Merkez Bankasi 
(Kag1t para) 

I 
BANKACILIK 
KES!Mi 

tkincil Bankalar 
(kag1t para) 

Te~ebbOsler 

DI~I KESiM 

Kamu Hazinesi 
(ufakl1k+kaydi para) 

ikincil Bankalar 
(kag1t para) 

Kamu Kesimi 

§ekil 1- Kapali Bir Ekonomide Likidite Ak1m1 

i~te genellikle kabul edilmektedir ki, halk gerek reel gerek 

finansal ve gerekse parasal varl1klar1n1n yonetimi ve nema

land1r1lmas1 konusunda kararlar verir ve bunlar aras1nda se

c; i m y a park e ~:i':. " b an k a c 1 l 1 k k e s i mini n hi z met in d en f a y d a 1an1 r . 

Bankac1l1k kesiminin bu hizmet liretimi, bir yandan halkin il

gili konularda ayd1nlat1lmas1 amac1na, diger yandan da ekono

mideki likidite ak1m1n1n daha sagl1kl1 dola~1m1 istegine yo

neliktir. 

3.2. KAYNAK AKTARMA FONKSiYONU 

Bankac1l1k kesiminin en onemli f onksiyonlar1ndan biri

si de ta sarruf s a hip leri yle, s ermaye g ereksinimi o lanlar1n 

aras1na girerek ekonomideki tasarruflar1 yeniden dag1tmak, 

yani ~liketim kutbunda olu~an kaynak fazlal1g1n1, belirli ko

~ullarda ve 1?ekillerde liretim kutbuna dogru aktarmakt1r. Ban

kalar1n bu giri~imi basit bir arac1l1k fonksiyonu degildir. 

Bu o layla, s ermaye f aktorli s adece y er deg i~tirmekle kalmaz, 

ekonomik ac;1dan daha kArl1 ve verimliligi daha yliksek alan-
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larda kullan1lm1§ olur. Sonuc;ta hem sermaye sahibi, hem kul

lan1c1s1 ve hem de genel sosyal c;1karlar ac;1s1ndan daha btiytik 

yararlar dogar. 

Birinci a§amada, ktic;lik miktarlardaki dag1n1k tasarruf

lar bankac1l1k sisteminde bir araya gelerek onemli boyutlara 

ula§1r. Bu olu§um, btiytik olc;ekli tiretim bic;imlerinin kurula

bilmelerine olanak sag.l ar. Bun a bankalar1n "y 1gma f onksi yonu" 

da diyebiliriz. Y1gma fonksiyonu, bankalar1n kaynak aktarma

daki etkinliklerini artt1r1r. 

Bankac1l1k kesiminin kaynak aktarmadaki onemini artt1-

ran diger bir onemli olay da "stire uzatma" olanag1d1r. Tasar

ruf sahiplerinin kisa vadeli odtin<; verme egilimleriyle, yat1-

r1mc1lar1n uzun stireli kaynak saglama arzular1 bu sistem 

ic;inde dengelenir. Bankac1lar, vadesiz, kisa vadeli ve ihbar-

11 mevduat1n hepsinin ayn1 anda geri donmedigini bu ttir mev

duatla geri donme oran1 aras1nda oldukc;a istikrarl1 bir kat

say1n1n bulundugunu gozlemleri ve deneyimleriyle ogrenmi§ler

dir. Bu ac;1dan, bankalar1na yat1r1lan mevduat1n, vadelerine 

gore, % kac;1n1n geri donebilecegini kolayl1kla hesaplayabi

lirler. Bu durum bankalara hem "kaydi para tiretebilme, hem de 

stire uzatabilme olanaklar1 saglar. 

Bankalar1n kaynak aktarma f onksiyon undaki e tkinligini 

artt1ran ba§ka bir neden de bu sisteme duyulan "gtiven"dir. 

Qtinkti, genellikle bankalardaki mevduat kamunun denetim ve go

zetiminde bulunmaktad1r. Ayr1ca, tasarruf sahiplerine odene

cek faiz de, yine kamu gtivencesi alt1ndad1r. Gtiven faktorti, 

hem bu sisteme gelen tasarruf miktar1n1 <;ogalt1r, hem de sis

temdeki mevcut tasarruflar1n, gereksinme olmad1kc;a, sistem 

di§1na c;1kmas1na engel olur. Sonuc;ta, bankac1l1k kesiminin 

kaynak aktarmadaki etkinligi artar. 
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3.3. SATINALMA GUCU URETME FONKSIYONU 

Bir ekonomideki toplam satinalma giicilniln ilretildigi 

kesim bankac1l1k kesimidir. Sistemin list noktasinda merkez 

bankas1 bulunur. Ufakl1k para iiretme gorevi hazinenindir. Ti

caret ve mevduat bankalar1, normal sistem i~inde, merk~z ban

kasiyla, diger kesimler arasinda yer alirlar. 

3.3.1. Satinalma Giicii Uretme Fonksiyonunun Onemi 

Makroekonomik Hl~ekte, ~agda§ ekonomilerde ticaret ve 

mevduat bankalar1n1n en Hnemli f onksiyonu satinalma giicil 

iiretmektir. Satinalma giicil iiretilmesi, ekonomideki para ve 

kredi taleplerinin kar§1lanmas1 amac1na yHneliktir. Para ta

lebi ile kredi talebinin hangi noktalarda benzer, hangi a~1-

lardan farkl1 olduklar1, ikisi aras1ndaki fark ve benzerlik

lerin hangi bakimlardan Hnem ta§1d1g1 olduk~a tart1~mal1 bir 

konudur. ister para, isterse kredi talebi kar~1lanm1~ olsun, 

sonu~ta belli bir miktardaki sat1nalma giicil, talep sahibine 

devredilmektedir. Ticaret bankalar1n1n yapt1klar1 da budur. 

Sat1nalma gticii ilreten kurumlar denilince, genellikle merkez 

b ankas1 i 1 e t icaret v e mevdua t b ankalar1n1n a kla g eldigini 

daha Hnce de belirtmi§tik. Makro ekonomik ol~ekteki sat1nalma 

giicii ilretme a~amas1nda gilnilmiiziin ~agda§ bankac1l1k anlay1~1 

i~inde, ticaret ve mevduat bankalar1n1n ekonomik Hnemi san1l

d1g1ndan ~ok daha fazlad1r. c;iinkil, ister ilretim ve isterse 

ttiketim kutbundan gelsin, bir ekonomideki para ve kredi ta

lepleri oncelikle bu bankalara (kaydi para iireten kurumlara) 

yansir. Halbuki merkez bankas1n1n gorevi, bu kesimdeki para

sal gostergeleri incelemek ve para politikas1n1 ona gore 

olu~turmaktir •.. 

II. Dtinya Sava~1 sonras1n1n Keynesgil kHkenli, 1l1ml1 

bir enflasyon i~indeki siirekli biiyiime politikalar1, 1960'11 

y1llardan sonra ~e§itli nedenlerle etkinligini yitirmege ba§-
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ladi. Ekonomik d urgunluk i<;indeki enflasyon olgusu, piyasa 

ekonomilerinde tiretim dti1mesine, istihdam hacminin <laralmasi

na ve fiyatlar genel dtizeyinin ytikselmesine neden oldu. 1970-

li yillardan sonra da ba1ta maliyetlerin onemli ol<;tide art

masina neden o lan p ahali petrol v e p ahali e ner j i, e konomik 

durgunlugu daha da hizlandirdi. Az geli1mi1 ekonomiler bundan 

daha <;ok etkilenmeye ba1ladilar. Qtinkti bu e~onomilerde, tire

tim dtizeyleri zaten yetersiz ve i'sizlik oranlari da olduk<;a 

ytiksekti. 1980 yilina gelindigi zaman, bir <;ok tilkede btiytime 

hiz i s J. f ira y akla,i rken, e nf las yon o rani g eli ,mi' til kelerde 

de ti<; rakamin tisttine <;ikti ve bu geli,melerin toplamlara olan 

sosyal maliyeti <;ok agirla,ti. 

Batili ekonomilerde, tiretimin dti,mesi, i'sizligin art

masi ve fiyat arti,larinin hizlanmasi, yani enflasyonun sos

yal maliyetinin agirla,masi ekonomistleri stabilizasyon poli

tikasi i<;inde ekonomik btiytime olanaklarini ara,tirmaya yo

neltti. Bu politikanin temel <;iki, noktasinin selektif para 

ve kredi politikasi olabilecegi konusunda onemli <;ali,malar 

yapildi. Dolayisiyla; para ve kredi politikasinin bir anlam

da, fiilen uygulayicisi durumunda olan ticaret ve mevduat 

bankalarinin ekonomik fonksiyonlari daha da onem kazandi. 

Qtinkti bu kurumlar, sadece basit bir uygulayici olmaktan ote

ye, bizzat kendileri de satinalma gticti tiretmek ve kar ederek 

kendi faaliyetlerini devam ettirmek zorundadirlan. 

3.3.2. Kaydi Para tiretilmesi 

Bankalarin tiretmi' oldugu satinalma gtictine, genellikle 

hesaptan hesaba devir esasina dayand1g1 i<;in Fransizca "mon-
...... 

nai scriptural" deyiminin kar,iligi olarak "kaydi para" de-

nilmektedir. Yine bu ttir likidite tiretimi, Anglo-Amerikan ya

z 1minda me".'d uat par asi ( d epo sit money) ya d a b anka p arasi 

(bank money) diye de tanimlanmaktadir. 
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Bankalar sistemince liretilen kaydi para, bu sistemdeki 

toplam vadesiz tasarruf ve ticari mevduat olarak tanimlanabi-

1 ir. Clinkli bu ~ip mevduat bankalar1n paray1 c;ekebilmesi bak1-

m1ndan daha uygun bir d urumdad1r. "Kredi mevduat yaratir" ilkesi bu 

tlir mevduat ic;in gec;erlidir, denilebilir. Clinkli birinci a§la

mada, ticaret bankalar1n1n mli§lterilerine ac;m1§1 oldugu kredi

ler, ikinci a§lamada ayn1 sistem ic;inde ticari mevduata donli

§llir. Ge li §lmi §1 b a ti ekoriomi1 er in de, az g eli §l'mi §1 e konomilere 

oranla, kaydi paran1n toplam para ic;indeki oransal onemi c;ok 

daha f azlad1r. Bankac1l1k sisteminin hesaptan hesaba devir 

suretiyle yaratt1g1 odeme kolayl1klar1 ve nakit ta§l1ma klilfe

tinden kurtulma, c;ek kullanma a11§lkanl1klar1n1n yayg1nla§lma

s1na neden olmu§ltur. 

Kaydi para liretilebilmesi ic;in, ticaret bankalar1ndaki 

mevduat1n sistem d1§11na <;1kmamas1, en az1ndan geri donmesi 

laz1md1r. Sistemce liretilebilecek kaydi paran1n bliyiiklligli 

lizerinde, merkez bankas1 nezdinde tutulan mevduat munzam kar

§11l1k oran1yla, mevduat1n bankac1l1k sistemine donli§l oran1 

onemli etkiler yarat1r. Mevduat munzam kar§l1l1klar1 oran1n1 

para otoriteleri ve yasalar belirler. Halbuki diger oran, 

ekonominin parasalla§lma diizeyine ve odeme a11§lkanl1klar1n1n 

bic;imine bagl1d1r. 

Ticaret bankala~1n1i yapm1§l · Olduklar1 tlim odemeler he

sap~an hesaba devir bic;iminde olmaz. 6dernelerin bir kism1 na

kit kullan1lar.~k yap1l1r. Ayr1ca, bank.a. d1.;i1na s1zan nakit 

miktar1n1n bir kism1· ~is~eme geri donme~~bilir. Bu ko§lullar

da, bankalarca liretilen sat1nalma glicli kis1tlanm1§1 olur. 

Mevduat munzam kar§11l1k oranlar1n1n ylikseltilmesi ve 

bankac1l1k sistemi d1§11na olan s1z1nt1lar, ticaret bankalar1-

n1n kaydi para yaratma gilcilnil azaltmaktad1r. Ayr1ca, toplam 

bankac1l1k sistemi yerine, sistem ic;indeki her banka ic;in 

kredi ve mevd ua t c; oga 1 tan ka tsay1lar1 h esaplama o lanag1 d a 

vard1r. 
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Kredi c;ogaltani teorisi sadece soyut bir akil yiirtitme 

bic;imi degildir. Qtinkii bu yakla§im para otoritesine, mevduat 

munzam kar§1l1k oranlar1n1 azaltip c;ogaltmak suretiyle banka

c1l1k sisteminin lirettigi kaydi parayi ayarlama olanagi sag

lamaktadir. Madem ti.nakit ve c;ekle odeme a11§kanl1klar1 kisa 

donemlerde btiyiik degi§meler gostermez, o halde para politika

si ac;1s1ndan sistemin denetimi ihtiyat oran1n1n degi§mesine 

bagli olacaktir. 

Fakat son yillarda, o zellikle Fransiz ekonomistleri 

kaydi para iiretimindeki kredi c;ogaltani i§levine onemli ele§

tiriler yoneltmi§lerdir. gunkii bu yakla§1m sat1nalma gliciinli 

sadece mevduat munzam kar§1l1klar1 oranina baglamakla adeta 

mekanikle§tirmi§ durumdaydi. Halbuki, konuya kredi c;ogaltan1 

degil, "kredi boleni" yoniiyle yakla§mak daha anlaml1 olacak

tir. Kredi c;ogaltani katsay1s1 sabit olamaz. Halkin, kamunun 

ve bankalarin davran1§lar1 hep ayni degildir. Piyasa kuralla

ri ic;inde faiz oranlar1n1n sabit kalmasi da beklenemez. Ayri

ca, ticaret bankalar1n1n fon bulma olanaklari da donmam1§t1r. 

Bu d urumda t emel o lan kredi c;o gal tani katsay1s1 d egildir. 

Tersine ac;ilacak kredilerin bankalar ac;1s1ndan verimli olup 

olmad1g1 ile ili§ki kuran kredi boleni teorisi daha onemli

d ir. 

3.3.3. Kredi Boleni Teorisi 

Bu teori, bankalarin kisa donemde yeni kredi ac;ma ko

nusundaki davran1§lar1 ac;1s1ndan onem ta§1r. Bankalarin kisa 

d onemdeki deg i§ir mali yetleri f on b ulma mali yetlerine e§ it

tir. Kira, personel ve diger yonetim masraflari, ac;ilacak ye

ni kredilerden bag1ms1z kabul edilmektedir. Eger bankalarin, 

yeni' kredi ac;mak ic;in kolayca kaynak bulma olanaklari varsa, 

bu kaynaklarin yeni kredilere donii§tiiriilmesinden once, banka

lar, verecekleri yeni kredi miktariyla bu yeni krediden dola

yi bulunduracaklar1 ihtiyac; miktar1 arasindaki orani hesapla-
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mak zorundad1r. Bu hesaplama mant1g1 basit, fakat temel bir 

i§letmecilik kuralina dayanir. Arna~ maksimum kar elde etmek

tir. Banka kaynaklar1, bu i§letmenin girdilerini; tahsis et

tigi krediler de ~ikt1lar1n1 olu§turur. Bankanin kar1 bu iki

si arasindaki farka e§ittir. 

Bankanin a~acag1 toplam kredi tutar1n1n kar1 maksimum 

ya pan bir d lizeyde ·:o];mCSll .. laz1md1r. Bunu 13.§ag1da. §U grafikle 

gosterebiliriz. Banka kredilerinin verimliliginin, a~ilan 

kredi miktariyla dogru orant1l1 olarak, fakat azalan oranda 

artt1g1 kabul edilmektedir. Bu varsayimla tahsis edilen kredi 

tutar1 arttik~a bor~lularin geri odeme gliclinlin gittik~e aza

lacag1 ve kredilerin marjinal verimliliginin dii§ecegi savu

nulmaktadir. Eger banka bor~lular1n1n odedikleri faiz orani 

sabitse ve tahsis edilen toplam kredi tutarindan bag1ms1zsa, 

ayrica kredilerin geri odenmeme riski artm1yorsa, o zaman 

bankanin verim fonksiyonu bir dogru olur. Fakat ger~ek ya§am

da, banka kredilerinin efektif verimi azalan oranl1d1r. ~linkii 

tahsis edilen kredi tutari artt1k~a geri odenmeyen kredi mik

tar1n1n ~ogald1g1 gorlillir. 

Mal iyet 
kar 

CF 

0 

~ekil 2- Bankalarda kredi-k.ar ili~ 
B _.,.-

~ 
~ p (C ' ) 

C (x) Kredi 

P (C) = Toplam Gelirler C= Toplam Maliyetler CF= Sabit Maliyetler 
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~ekil 2'deki C (x) degeri bankanin kar1n1 maksimum ya

pan optimal kredi tutar1d1r. Qlinkti B noktasi gelir f onksiyo

nurtun bliklim noktas1d1r. Bu noktada, gelir fonksiyonuna c;izi

len teget maliyet fonksiyonuna paraleldir. 0 halde, bu nokta

da, marjinal maliyetle marjinal gelir birbirine e§ittir. As

linda kredi boleni teorisi, geleneksel kredi c;ogaltani yakla

§1m1ndan tamamen farkli bir§ey degildir. Eger bir ekonomide 

sadece tek bir banka oisay~i kredi boleni katsay1s1yla~ kredi 

c;ogaltani katsay1s1 ayni degeri alm1§ olacakti. Qiinkil donem 

ba§1 olarak, bankanin yasal ihtiyat oran1n1 ve nakit s1k1nt1-

lar1n1 dikkate almasi dogaldir. Bu ac;idan kredi boleni katsa

y i s1n1 b ilmek z orunl ul ugu v ardir. Hal buki, saglami§ o ldugu 

her birim fon ic;in ne kadar kredi vermi§ oldugu hesab1n1 do

nem sonunda yapmak gerekmektedir. Yani, kredi c;ogaltani hesa~ 

bi donem sonu hesabidir. 

Fakat, kredi boleni ile kredi c;ogaltani yakla§1ml~r1 

arasindaki temel fark, kar§1lanacak satinalma gticil talebinin 

ba§langic; noktasiyla ilgili bulunmaktadir. Kredi boleni teo

risi, bankalarin ek kaynak yaratma (reeskonta ba§vurma, para 

pi y asasindan o d line; alma, p ortf o ylerin deki d egerli likid i te 

arac;lar1n1 satma ••• ) olanaklar1n1n donmaml.§ oldugu durumlar

da gec;erlidir. 9linkli bankalar ek kaynak saglama olanagi var

sa tahsis edecekleri kredi tutar1n1 ayarlayarak karlar1n1 

maksimum yapma insiyatifini' ellerinde tutabilirler. 

Bu katsayilardan hangisinin daha biiylik uygulama degeri 

bulundugunu, yani para otoritesi ac;1s1ndan, bankalar1n davra

n1§lar1n1 etkilemek ic;in hangisinin daha f azla pratik deger 

ta§1d1g1n1 soylemek zordur. Yasalar, al1§kanl1klar ve ekono

mik ko§ullarin da etkisi vardir. Ornegin genellikle Anglo

Amerikan lilkelerinde kredi c;ogaltani degeri daha bliylik onem 

ta§1d1g1 palde Fransiz Merkez Bankas1n1n (Banque de France) 

bankac1l1k kes~iniri denetiminde kredi boleni degeri daha an

laml1 olmaktadir, kredi boleni teorisinin as1l onemli tarafi, 
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para otoritelerinin dikkatinin, ticaret bankalarinin kar 

ama~li i~letmeler oldugu konusuna ~ekilmi~ olmasidir. Qtinkli, 

uygulanacak para ve kredi politikasinin ba~arisi, ya da ba~a

r1s1zl1g1nda, bankalarin bu yonlintinde onemi olacaktir. 
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II 

BANKALARIN SINIFLANDIRILMASI 

Tarihsel geli§im slireci i~inde ekonomik faaliyet alan

lar1 ~e§itlenip karma~iga dogru gittik~e, bankac1l1k faali

yetleri de buna paralel olarak daha kompleks bir yap1 goster

mektedir. Ekonominin bu onemli kurumlar1n1, yasal, toplumsal 

ve ekonomik yonlerine farkl1 ag1rl1klar vererek, degi§ik §e

killerde s1n1fland1rma olanag1 vardir. Genel olarak bankalar, 

yedi onemli nitelige gore, a§agidaki gibi s1n1fland1r1labi

lir: 

Bankalarin, yasal a~idan kurulabilmesi, giiniimiizde he

men her lilkede belirli kural ve kisitlamalara baglanm1§t1r. 

Tarihsel geli§im bi~imi de dikkate alinarak bu yoniiyle banka

lar1 ii~ grupta toplamak mlimklindlir. 

1.1. $AHIS $IRKETLERI $EKLINDEKI BANKALAR 

$ah1s §irketleri §eklindeki bankalar, XIX. yiizyilda, 

Avrupa' da ozellikle zengin ailelerin, o donemdeki ekonomik 

liberalizmin olanaklarindan faydalanarak kurduklar1 bankalar-
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dir. Yasal a91dan bu tiir bir bankac1l1g1n kurulmasi herhangi 

bir alelade ticari ortaklik kurulmasindan farks1zd1. Fakat 

bankac1l1k kesiminin ekonomik onemi artip, konu toplumsal 

fayda a91s1ndan ag1rl1k kazanmaya basilayinca, 9ogu tilkeler, 

bu kurumlarla ilgili olarak ozel yasalar 91kard1lar. Boylece, 

banka kurulmasi ozel ko§lullara baglandi. Buglin, bir9ok tilke

de oldugu gibi, i.ilkemizde de siahis §lirketi sieklinde banka 

mevcut degildir. Ci.inki.i, yasalar buna olanak vermez. Yakat ta

rihsel gelisiim stireci i9inde, bati lilkelerinde, siahis ya da 

zengin ailelerin kurdugu bankalarin, bankac1l1g1n gelisimesin

deki onemi bi.iyi.ikti.ir. 

1.2. SERMAYE ~iRKETLERi ~EKLiNDEKi BANKALAR 

Gi.ini.imtizde, 9ag1m1z1n modern bankalar1n1n hemen hepsi 

sermaye §lirketleri sieklinde kurulmaktadir. Genellikle bu siir

ketler, anonim, limited ve sermayesi paylara boltinmti§l koman

dit ortakl1klard1r. Boyle olmasi, hem tasarruf sahiplerini, 

hem kamu yarar1n1, hem de bizzat bankalari korumak i9indir. 

Ctinki.i, banka isiletmelerinin sermaye yap1lar1 a91s1ndan saglam 

ve halkla olan ili§lkileri yoni.inden de gi.ivenilir olmalari ge

rekir. Yine bankalarin, sermaye §lirketleri §lekldnde kurulma

lar1n1n zorunlulugu yaninda, yeni kurulacak olan bankalar 

i9in asgari sermaye ko§lulu da aranmaktadir. 

1.3. OZEL YASALARLA KURULAN BANKALAR 

Banka kurulmasi gereken bazi faaliyet alanlari, ozel 

ki§li ve kurulu§llar i9in karli olmayabilir. Konunun, i.ilke eko

nomisi a91s1ndan btiyi.ik 6nemi, devlet sermayesi ve denetiminin 

olmas1n1 gerektirebilir. Yahut da, bazi faaliyet alanlarinda, 

genel yasalar yaninda, yeni kurulacak bankalarin 9al1sima 

a lanlari o zel y asalarla b elir le ne bil ir. i site bu v e b enzeri 

durumlarda, sadece o bankanin faaliyetlerini di.izenlemek i9in 

ozel yasalar 91kart1l1r. Bu §lekilde kurulan bankalara da ozel 
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yasalarla kurulan bankalar denir. 5rnegin, emisycn· bankala

r1n1n kurulu§ ve ~al1§malar1 ozel yasalarla diizenlenir. Ta

rim, madencilik, kalkinma, halk, emlak ve ipctek bankalar1n1n 

orglitlenmeleri de genellikle ozel yasalarla clur. 

2. M0LK1YET Y APILARININ NiTELlKLER1NE GORE 

Mlilkiyet yap1_lar1na, yani banka sermayesinin kimlere 

ait cldugu durumuna gore bankalar, ozel, kamu, karma ve ya

banc1 bankalar diye dart gruba ayrilabilir. 

2.1. OZEL BANKALAR 

Sermayesinde kamu yap1s1 bulunmayan, ozel ki§i ve ku

rulu§larin sahip cldugu bankalar bu niteliktedir. Ozel serma

yeli bankalar, genellikle daha c;ck ticaret, mevduat ya da ya

t1r1m bankalar1 §eklindedirler. 

2.2. KAMU BANKALARI 

Bu bankalar, sermayelerinin tamam1 kamuya, yani kamu 

ad1na hazineye, ya da diger kamu ttizel ki§ilerine ait clan 

bankalard1r. Kamu bankalar1nda gerc;ek ki§ilerin pay senedi 

clamaz. Bu bankalar, devlet a~1s1ndan, kamu eliyle kurulma

s1nda zcrunluluk clan ekcnomik faaliyetler, ozel ki§i ve ku

rumlar i~in karl1 olmayan kcnularda faaliyet gosterirler. Ka

mu bankalar1, baz1 ozel bankalar1n, ornegin, yabanc1 bankala

r1n devletle§tirilmesiyle de crtaya c;1kabilirler. Ayrica, be

lirli donemlerde, ekonomide devletc;ilik gorli§linlin benimsenip 

o nem kazand1g1 z amanlarda, y ukar1da b elir til en nit elikleri 

ta§1mayan faaliyet konular1nda da kamu bankalari kurulabilir. 

2.3. KARMA BANKALAR 

Sermayeleri, belirli oranlarda kamu kurulu§lariyla 
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ozel kurulu§ ve ki§iler arasinda payla§ilan bankalardir. Top

lam sermaye payi i~inde, kamu kesimi, ya da ozel kesim hisse

leri ~ogunlukta ~lunabilir. Karma bankalarin, genellikle, 

ozel sermayeyle kamu sermayesinin birlikte bulunmasinda fayda 

umularak kurulan i§letmeler oldugu soylenebilir. Kamuya ait 

bir bankanin pay senetlerin~n bir kism1n1n ozel kesime sat1l

mas1yla, karma banka dogacagi gibi, bu durum tersine de ola

hilir. Bu bankalarin kurulmasi i~in, ozel sermayenin dinamik 

yap1s1yla, kamunun destek ve bliylik deneyimlerinden birlikte 

faydalanma isteginin etkili oldugu da ileri slirlilebilir. 

2.4. YABANCI BANKALAR 

Bu bankalar, sermaye mtilkiyetleri yabanci uyruklu 

ki§i ve kurulu§lara ait olan bankalardir. Bu i§letmele

rin, genellikle yonetim ve kurulu§ merkezleri tilke s1n1r

lar1 d1§1nda bulunur. Bu a~idan, yabanci bankalarin! __ mer

kezleri ba§ka lilkelerde bulunan esas i§letmenin d1§ardaki bir 

§Ubesi oldugu soylenebilir. Fakat, bir yabanc1 bankan1n ha§ka 

bir tilkede §ubeler a~1p orada faaliyette bulunmas1, ancak o 

tilkede ozel izinler almakla mlimklindtir. Aksi durumda, bir lil

kedeki bankac1l1k f aaliyetlerinin lilke d1§1ndaki bir merkez

den denetlenebilme olas1l1g1 vardir. 

3. $UBE SA YILARINA GORE 

Bankalarin s1n1fland1r1lmas1nda, bu kurumlari, bliylik, 

orta ve kli~lik bankalar diye li~e ay1rmak dli§linlilebilir. Fakat 

bu tlir bir ay1r1ma kesin bir ol~ti getirebilme olanagi k1s1t

l1d1r. Qtinkli, bliylik, orta ve kli~lik kavramlar1, tilkeden lilke

ye, i§letmeden i~letmeye, hatta ki§iden ki~iye degi§ebi

len slibjektif bir ol~lidtir. Bu nedenle, bankalar1, §Ube say1-

lar1n1n azl1g1 ve ~okluguna gore ikiye ay1rmak daha dogru 

olur. 
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3.1. TEK ~UBELI BANKALAR 

Tek §Ubeli bankac1l1kta, banka hizmetleri tek bir lire

tim biriminde liretilmektedir. 1 §letmenin ikinci bir §ubesi 

yoktur. Tek, ya da az §ubeli orglitlenme bi~imi, Amerikan ban

kac1l1g1n1 Avrupa bankac1l1g1ndan ay1ran onemli bir ~zellik

tir. A.B.D.'de, bir bankan1n ~ok say1da ~ube a~mas1 yasalarla 

engellenmi§, toplanan kaynaklar1n ve dag1t1lan kredilerin bli-

ylik kism1n1n, tek bir i§letmenin denetimine girmesi onlenmek 

istenmi§tir. 

3.2. 90K $UBELI BANKALAR 

~ok §ubeli bankac1l1k, genellikle Avrupa tipi bankac1-

l1g1n bir ozelligi say1labilir. Ba§ta, ingiltere, Fransa ve 

Almanya olmak lizere, hemen tlim Avrupa iilkelerinde, az say1l1, 

tek merkezli ve ~ok §ubeli orglitlenme bi~irni egemendir. Ul

kemizdeki bankalar, orglitlenme bi~imi a~1s1ndan, Avrupa ban

kalar1na daha ~ok benzemektedir. 

4. SATINALMA GOCO 0RETEB1LME N1TEL1KLER1NE GORE 

Bankac1l1k sisteminin sat1nalma giicii liretmesi, genel 

anlamda, ekonomideki para ve kredi talebini, yani likidite 

gereksinimini kari;i1layabilmesi anlam1na gelmektedir. Mevcut 

orglitlenme ve faaliyet yap1lar1na bagl1 olarak, baz1 bankalar 

bunu yapabilir, baz1lar1 da yapamazlar. Uretilen sat1nalma 

gliclinlin de hepsi a yn1 ni telikli degildir. Merkez bankalar1 

ad1yla kurulan emisyon bankalar1 temel para, ya da asli para 

lirettikleri halde, ticaret ve mevduat bankalar1n1n lirettigi 

sat1nalrna glicli kaydi para niteligindedir. 

4.1. SATINALMA GUCU URETEBILEN BANKALAR 

Bu bankalar, ya emisyon bankalar1 gibi, para basrna ve 
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ekonomideki likidite ak1m1n1 denetleme yetkisini yasalarla 

elde etmi~lerdir; ya da ticaret ve mevduat bankalari bi9imin

de orglitlenip, i~letme yap1lar1 kisa vadeli para ve kredi i~

leri yapmaya, dolay1s1yla da kaydi para liretmeye uygun olan 

bankalardir. Bu nedenle satinalma glicli lireten bankalari, te

mel para liretenler ve kaydi para liretenler diye ikiye ayirma 

olanagi vardir. 

4.1.1. Temel (Base) Para Ureten Bankalar 

Temel para ekonomideki nakit anlamina gelmektedir. Ya
ni maddesel paradir. Qagda~ ekonomilerdeki nakit gorevini 

emisyon bankalarinca liretilen kagit paralar yapmaktadir. 

Ikinci maddesel para bi9imi kamu hazinesince liretilen ufak

l1klard1r. Fakat, ufaklik paralarin toplam para arz1 i9indeki 

onemi kli9liktlir. Temel para liretme ve bunu ekonominin gerek -

sinimine gore ayarlama gorevini merkez bankalar1 yapar. Mer

kez bankalari temel para liretme ve diger bankalari kendi 

olu~turduklar1 para ve kredi politikasina uymaya zorlama hak 

ve yetkisini, kamu gliclinli temsilen yasalardan alirlar. Dola

y1s1yla, diger bankalar kar~1s1nda bir list banka ve bankalar 

bankasi durumundadirlar. 

Emisyon bankalari sadece temel para liretmekle kalmaz

lar. Deg~§en ekonomik ko§ul~ara gore, para arz1n1 azaltip ya~ 

da 9ogaltabilir, ticaret bankalarinca liretilen kaydi paranin 

miktari ve k ullan1lmas1 ii zerinde e tkide bul un urlar. Yani, 

e konomid eki 1 ikid it e ak1m1 ve para Ur etim v e d enetimindeki 

etkileyici egemen kutup merkez bankas1d1r. 

4.1.2. Kaydi Para Ureten Bankalar 

Kaydi para liretme i§i, genellikle, kisa vadeli para 

ve kredi i§lerinde uzmanla§an ticaret ve mevduat bankalari 

taraf1ndan ve he;saptan hesaba devir 5'eklinde yap1l1r. Bir 
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ekonomide, ticaret ve mevduat bankalar1n1n, parasal ak1m1n 

o 1 u§umu v e d ola~1m1 ac;i sindan o zel bir y eri v ardir. <; linkli, 

ister ilretim ve isterse tilketim kutbundan gelsin, halkin para 

ve kredi talebi oncelikle bu bankalara yansir. Para otorite

leri, ekonomideki para stokunu bu kurumlar arac1l1g1yla yon

lendir~p denetlerler. M~rkez bankalari, bir ekonomideki para 

ve kredi politikalar1n1 olu§turan ve denetleyen bir list nok

.tada bulunduklari ic;in,. bu politikalari ve likidite ak1m1 

ac;1s1ndan "hakim ekonomik kutup" durumundadirlar. Halbuki, 

merkez bankalari d1§1nda kalan ve satinalma gilcli talebinde 

b ul unanlarin t limli ( ki b unlara b ankalar d a d ahildir) "b agl 1 11 

bir nitelik ta§1rlar. Ba§ka bir deyimle, para otoritesi duru

munda olan emisyon bankalar1n1n d1§1nda kalanlar "bagli eko

nomik kutup" niteligindedirler. 

Reaksiyon amac;li para talebi, merkez bankasi ve para 

otoritesini temsil eden "hakim'' ekonomik kutupla, liretim, tli

ketim ve bankac1l1k kesiminin tlimlinli ic;ine alan 11 bagl1 ekono

mik kutup aras1ndaki ili§kilerden dogan bir para talebidir. 

Reaksiyon amac;li para talebinin onemi, daha c;ok daralt1c1 pa

ra ve kredi politikas1n1n uyguland1g1 donemlerde artmaktad1r. 

Ornegin, hakim kutbun (para otoritesinin) kaynak bulma ola

naklar1n1 glic;le§tirmesi, bagl1 kutbun (bankalar, tilketiciler, 

lireticiler .• ) kaynak maliyetini artt1r1c1, kazanc;lar1n1 azal

t 1c1, 1 ikidi t e b ulma o lanaklar1n1 z orla§tl ric1 bi r nit elik 

ta§1r. Bagl1 ekonomik kutup ac;1s1ndan bu durumda iki olanak 

var di r. Birincisi p aran1n d ola~im h1z1n1n yi.iksel tilmesidir. 

ikincisi ise; hakim kutbun bu davran1§1n1 onceden tahmin ede

rek ilave bir ihtiyat bulundurmak, gerektigi zaman da, bu ih

t i ya tlari d evreye s okmaktir. Para o tori tesinin b eklenmeyen 

bu davran1§lar1 kar§1s1nda, bagl1 kutbun tutmu§ oldugu bu ek 

ihtiyata reaksiyon ankezi, bu nedenle para tutma olay1na da 

reaksiyon amac;l1 para talebi denilmektedir. Eger, bagli kut

bun, ozellikle de bankalar1n kar§1 tepkileri para otoritesi

nin amac;lariyla zit yonltiyse, paranin dola§1m h2z1n1n artmas1 
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ve reaksiyon ama9l1 ihtiyatlarin devreye girmesi sonucu umu

lan fayda meydana gelmeyecektir . 

. ;;B a·g l 1 e ko.n omick :ku.t:_}l_~· : a<;_ 1~s 1 n d ari, ,re.aksiyort am~~i·1 fiatcam~iar 
i~lem ama9l1 olanlardan farkl1d1r. Ctinkil bu harcamalar, nor

mal i~lerden ayri olarak, para otoritesinin likidite saglarna 

olanaklar1n1 kis1tlamas1 sonucu dogmu~tur. Konuya bu a91dan 

bak1l1nca, reaksiyon ama9l1 para talebinin, ihtiyat ve spekil

lasyon ama9l1 para taleplerine yakla~t1g1 soylenebilir. Fakat 

temelde onemli baz1 farkl1l1klar soz konusu olmaktadir. Spe

killasyon ama9l1 para talebi, ki~i ya da i~letmeye, parasal 

aktif leriyle finansal aktifleri aras1nda bir denge kurabilrne 

olanag1 saglama amacina yoneliktir. Halbuki reaksiyon ama9l1 

para talebi, para otoritesinin miidahalesi sonucu tikanm1~ 

olan mal ve hizmet ak1mlar1n1n yeniden eski durumuna getiril

mesine yardim eder. Reaksiyon ama9l1 para talebinin ihtiyat 

am a c,;: 11 par a t a 1 e bi ; y a.n g 1 n , hast a 11 k , k a z a , d o g a 1 a f et 1 er .. 

gibi, bilyilk ol9ilde rastlant1lara bagl1 olan olaylar1n yarat

t1g1 s1k1nt1lar1 gogilslemek ic,;:in tutulan parad1r. Halbuki re

aksiyon ama9l1 para talebi, hakim ekonomik kutup olan merkez 

ban kalar1n1 n bi 1 erek v e is te: y erek s 1 n1rlad1k lar1 s a ti nalma 

gilcli kar~1s1nda esneklik saglarnak amac1na yoneliktir. Dolay1-

s1yla, gerek ama9 ve gerekse ekonomik sonuc,;: bak1rn1ndan diger

lerinden farkl1d1r. 

Reaksiyon ama9l1 para talebiyle, digerleri arasindaki 

farklari daha iyi belirtmek ic,;:in konuyu Tabla l'deki gibi ozet

leyebiliriz. 

Para politikas1 a91s1ndan, kredi boleni teorisi nas1l 

ki dikkatleri ticaret bankalar1n1n i,letme~ilik ve kArl1l1k 

konular1na 9ekiyor, kaydi para ilretim i~levinde bunun onemini 

vurguluyorsa, reaksiyon ama9l1 para talebi yakla~1rn1yla da, 

bankac1l1k sistemi ba~ta olmak tizere "bagl1" ekonomik kutbun, 

para otoritesince uygulanan para ve kredi politikasina reak-
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siyonunu (kar~i tepkisini) dikkatlerimize sunmaktadir(6). 

Tablo 1- Para Talebi ve Nedenleri 

DURUM DEGi~MELERI 

BELiRLiLiK DURUMU BELiRSiZLiK DURUMLARI 
AMACIN NiTELIGi 

Gelir ve Harcama Gelir ve Fiyat ve Para Otori-.. 
Harcamalar Faiz De- tesinin Donemleri Belirli Belirsiz gil?meleri Mtidahalesi 

. Dola!i>im il?lem Amaciyla ihtiyat ----- Reaksiyon 
Amaciyla Amaciyla 

Kazan<; Saglama ----- ----- Spektilas- -----
yon 
Amaciyla 

4.2. SATINALMA GUCU URETMEYEN BANKALAR 

Satinalma gticli tiretmeyen bankalar, genellikle kisa 

vadeli para ve kredi i~lemleri yapmayan, mevduat kabul etme

yen dolayisiyla da para tiretme olanagindan yoksun olan banka

lardir. Genellikle, bir ekonomide, merkez bankasiyla ticaret 

ve mevduat bankalari di!i>inda kalan bankalar bu gruba dahil

d ir. 

5. ORGOTLENME ALANLARININ YA YGINLIGINA GORE 

Bu a<;idan bankalar ul uslararasi, ulusal, bolgesel ve 

yerel olmak tizere dort grupta toplanabilir. 

5.1. ULUSLARARASI OL~EKLI BANKALAR 

Uluslararasi ol<;ekli bankalarin ortaya <;1k1~1 olduk<;a 

(6) Boissieu,C.; Les Vites De Circulation de la Monnaie, Edit. Cujas, Pa
ris, 1975, S.91. 
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eskidir ve 4.000 yil once Misir ve Slimer'de yayilmaya ba§la

mi 't ir. Ra hip krallarin v e fir a vunlarin ill ke <;a pindaki m al 

giri' ve <;iki' tekelleri ile ozel i,letmelerin rekabete gir

meleri sonucu, papirus kagit paralarin ve toprak tabletlerin 

Kapadokya, ~am ve ispanya'da ayni, Teb, Ur ve Lagash ,ehirle

rinde oldugu gibi kabul gormesiyle uluslararasi bankacilik 

resmen ba§lami,tir(7). 

Bankaci ligi n ul uslararasi la§masini e tkil ey en b a§ li ca 

faktorler diinya ticaret hacminin geni,lemesi ve Europazarla

rin bliylimesi ile ulusal para ve sermaye piyasalarinin ulus

lararasi piyasalarla blitlinle,meye yonelmesi olmti,tur. Ayrica 

bankalararasi para piyasalarinda kaydedilen i§ hacminin bliyli

mesi, 1973'den itibaren OPEC lilkelerinin petrolden elde et

tikleri fonlarin olag.anlistli biiylikliiklere ula§masi ve buna 

bagli olarak daha sonraki yillarda dlinya ekonomisinin durgun

luga girmesi, az geli,mi§ iilkelerin di, fon taleplerinin hizla 

artmasi gibi faktorlerin yaninda bankalarin sahip oldugu ti

cari zihniyet ve bunun sonucu onemli finansal merkezlerde ve

ya piyasalarda karli bir pozisyona sahip olma istegi gibi 

f aktorler bankaciligin uluslararasila,masinda rol oynayan 

ba,lica geli,meler arasinda yer almi,tir(8). 

Uluslararasi likidite talebinde bulunanlar ihtiya<;la

rini hem dogrudan IMF, World Bank ve OECD gibi uluslararasi 

finans kurumlarindan, hem de ticari bankalar ile toptanci pi

yasa i§lemleri yapan bankalardan kar§ilayabilmektedirler(9). 

(7) Klauss Peter JACOBS: "The Development of International and Multi
national Banking in Europa" Colombia Journal of World Business, 
Ki,, ~975, s.36. 

(8) Stephan F.FROWEN :A Framework of International Banking London, Guil
ford Educational Press~l979~s.40. 

(9) Carlo FLENDA: "The Internationalization of Banking and Its Economic 
':Advantages" Reyiew of Economic Contditions in Italy. Banco Di Roma, 
E~1u1.:...A'fahk;· 1~84, s.367. 
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U 1 uslararas1 o l<;e kli b ankalarin he psini a yni b a~lik 

alt1nda incelemek gli<;tlir. Qtinkli bu bankalar, gerek ortaya <;1-

k1~ ve orglitleni~, gerekse ekonomik, sosyal ve hatta politik 

fonksiyonlar1 a<;.1s1ndan farkl1 ozellikler ta~irlar. Ornegin, 

devletlerin millkiyetindeki uluslararas1 ol~ekli bankalar, 

sermayeleri ozel ve tilzel ki§ilere ait <;okuluslu bankalar ve 

nihayet sermayeleri tek bir illkeye ait olup da <;ok uluslu ni

telikte orglitlenmi§ bankalar olabilir. Sermayeleri sadece 

devletlere ait olan bankalarin ozel niteligini belirtmek i<;in 

b u n 1 a r a " o z e 1 nit e 1ik1 i " u 1us1 a r a r as 1 b an k a 1 a r d em e k d aha d o g -

ru olacakt1r. Geri kalanlar da "diger bankalar" olarak isim

lendirilebilir. 

5.1.1. Ozel Nitelikli Uluslararas1 Bankalar 

Uluslararas1 ozel nitelikli bankalar, sermayeleri dev

letlere ait olan, dolay1s1yla yonetimleri de devletlerin 

elinde bulunan bankalard1r. Bu bankalar, o zellikle Ikinci 

Dlinya Sava§1'ndan sonra ortaya <;1k1p geli§meye ba~lam1~lar

d1r. Kurulu~lar1nda ekonomik gereksinmeler kadar, politik 

yakla~1mlar1n da onemli etkisi olmu§tur. Bu bankalar, ulus

lararas1 ol<;ekte, politik yakla§1mlar1n da etkisinde olmak 

ti zere, s ermaye f azlas1 o lan ill kelerden, sermaye eksikli gi . 
olan lilkelere dogru kaynak aktarma gorevini yapmaya ba~lam1§-

lard1r. Qtinkli bu donemde, uluslararas1 para ve kredi konula

r1n1n dlizene baglanmas1 bir zorunluluk olmu§tu. Ulkelerin 

ekonomik g eli §mi ~lik d ilzeyl eri, d olay1s1 yla d a ul uslararas1 

alandaki finansal olanaklar1 birbirinden farkl1yd1. Ayr1ca, 

uluslararas1 nitelikli likidite ve kredi olanaklar1n1n dene

timi, geli§mi~ iilkelerle az geli§mi§ler arasindaki ekonomik 

ve sosyal ili§kilerin daha iyi §ekilde ylirlitlilmesine de ortam 

haz1rl1yordu. Bunlara ilave olarak, Ikinci Dlinya Sava~i'ndan 

s onraki e konomik v e so syal sis tern <; eki §meleri, soguk sa va§, 

gelecekteki yeni bir s1cak sava§ ku§kusu ayni siyasi rejim 

ve ekonomik sistemi benimsemi§ olan lilkeler arasindaki daya-



29 

nil}mayi hizlandirdi. Sonunda, ayni politik ve ekonomik blok 

i9inde bulunan lilkeler, birden fazla lilkenin katkisiyla olu

l}an yardimlari tek elden yonetme fikrini benimsediler. Ulus

lararasi o zel nit elikli banka lar bu g eli l}melerin bir lirlinli 

olarak dogup gelil}mil}lerdir. Fakat, bu bankalarin yonetimin

de daha <;ok sermaye katkisinda bulunan blok liderleri devlet

lerin etkisinin daha fazla oldugu soylenebilir. 

Uluslararasi ol9ekte orgiltlenmil} ozel nitelikli banka

lara ornek olarak, Bati Blokundan Uluslararasi Kalkinma ve 

Imar (Dtinya) Bankasi ve Avrupa Yatirim Bankasi, Dogu Bloku

nda n Ul uslararasi Ekonomik I l}bir li gi (Banque In terna tio nal 

de Cooperation Economique) Bankasi ve bunlarin dil}inda da Is

lam Bankasi gosterilebilir. 

5.1.2. Diger Uluslararasi Bankalar 

Diger uluslararasi bankalar, daha once de belirtildigi 

gibi, sermayeleri birden f azla lilke mensmuplarina ai t olup 

u 1 uslararasi c5l<;ekte f aali yet gos teren <;o kul usl u nit elikli 

bankalarla, sermayeleri bir tek illkeye ait olup da, birden. 

<;ok lilke s1n1rlar1 i9inde faaliyet gosteren bankalari i<;ine 

almaktadir. Ekonomilerin dil}a a<;ilmasi, uluslararasi mal ve 

sermaye hareketlerinin btiytik boyutlara ulal}masi, 9ok uluslu 

firmalarin dogul}u ve geli~_;rmesi, uluslararasi para ve kredi 

transferlerinin ozel niteligi gibi nedenler bu tiiril bankala

rin kurulup gelil}mesine bliylik etkiler yapm11}t1r. Bugiin, ulus

lararasi nitelikli banka ve banka gruplar1n1n dlinya para 

ve sermaye piyasalarindaki oynad1g1 roller <;ok onemli boyut

lara ulal}m11} bulunmaktad1r. Qiinkli, tilkelerin ekonomik kalk1n

ma 9abalar1nda uluslararas1 ekonomik, dolay1s1yla da finansal 

ilil}kilerin bliylik onemi bulunmaktad1r. Genellikle, uluslar

aras1 ol9ekte f aaliyet gosteren bankalar sadece kendi §ubele

ri ve ekonomik gti9leri arac1l1g1yla degil, baz1 banka ve ban

ka gruplar1yla il}birligi anlal}malar1 yapmak suretiyle de f aa-
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liyetlerinin etkinligini btiytik ol~tide artt1rmaktad1rlar. Us

t elik, bu bankalarin f aali y etlerinin bi ~imi yl e, m ensu bu o 1-

d uklar1 e konomik b loklarin i zledikleri p oli t ika lar a rasinda 

onemli paralellik bulunmas1, uluslararas1 para ve sermaye pi

yasalar1n1n denetiminin ne kadar geni§ boyutlu oldugunu gos

terir. XX. ytizyil ba§larinda, uluslararas1 onemi btiylik olan 

Ingiliz bankalarina, giderek Amerikan, Alman, Fransiz ve Ja

pan· bankalar1 da eklenmi§, ·bu tip bankalarl.n etki sahasi ge

ni§llemi§tir. 

5.2. ULUSAL OLQEKLI BANKALAR 

Adindan da anla§1lacag1 tizere, bu bankalar bir ulu-

sun s1n1rlar1 i<;inde orgtitlenip f aaliyet gosterebilen banka

lardir. Yasal ko§ullar i<;inde, tilkenin her yerinde §Ube a~ip 

faaliyetlerini stirdlirebilirler. Genellikle, tek merkezli ve 

~ok §Ubeli bankalar §eklinde orglitlenmi§lerdir. Bu gortinlimle

riyle, Amerikan bankac1l1g1ndan ziyade Avrupa bankac1l1g1na 

daha yak1nd1rlar. Faaliyet alanlar1 degi§ik konulari i~erebi

lir. tilkelerin bankac1l1k kesimi i~inde ulusal ol~ekli banka

lar1n .onemi giderek artm1§t1r. 

5.3. BOLGESEL BANKALAR 

Bu bankalar, faaliy'etlerini bir tilkenin belirli bir 

cografi bolgesinde ylirtiten bankalardir. Ozellikle yiizolc;timli 

bak1m1ndan btiytik tilkeler soz konusu olunca bolgesel bankala

rin onemi artmaktad1r. Ayr1ca konu, bolgesel kalkinma c;abala

r1n1 desteklemekle de ilgili olabilir. Baz1 ekonomistlere go

re, bolgesel kalk1nmay1 hizland1rmak i<;in, ba§ta bankalar ol

mak tizere finansal kurumlar1n o bolge sorunlar1n1n ozellikle

rine gore orgtitlenmelerinin onemi btiytiktlir. Hentiz modern an

lamda parasal ili§kilerin geli§medigi, halk1n, para ve kredi 

kurumlar1yla t_E1P1§mas1n1p_ oneminin btiy_iijc_()l_~~gll~ _bolge tasar

ruf lariyla t an1§mas1n1n on emi nin btiytik old ugu, bol ge t asar-
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ruflar1n1n ak1lc1 bir §ekilde kullan1lmas1n1n faydal1 olabi

lecegi durumlarda bolgesel bankalarin ekonomik ve sosyal kat

k1lar1 bolgesel kalk1nma a~1s1ndan faydal1 olabilir. 

5.4. YEREL BANKALAR 

Bu bankalar~ bolgesel bankalara oranla, daha kii~iik ol

~ekli bir alan iizerinde, .~ogu kere de sadece bir il ya da il7 

~e merkezinde faaliyet gosteren bankalardir. Yerel bankalar1n 

mutlaka tek §ubeli olmalar1 gerekmez. Ayn1 yorede birden faz

la §Ube a~mak suretiyle de ~al1§malar1n1 siirdlirebilirler. Ta

rihsel geli§im siireci i~inde, baz1 bankalar1n once yerel ni

telikli olarak kurulduklar1, daha sonra da, orgiitlenme yap1-

s1n1 degi§tirerek bolgesel ve ulusal ol~ekte f aaliyet goster

d ikleri goriilmektedir. Giiniimiizde, yerel bankalarin ekonomik 

oneminin giderek azald1g1 soylenebilir. 

6. F AAL1YET KONULARININ N1TEL1KLER1NE GORE 

Ekonomideki i§ boliimii ve uzmanla§ma egilimlerine para

lel olarak, tarihsel geli§im siireci i~inde, bankalarin da za

man zaman bu ak1ma uyduklar1 goriilmii§tiir. Fakat, parasal ve 

finansal kesimin ozel nitelikleri geregi olarak, bankac1l1k 

kesimindeki uzmanla§ma egiliminin giderek hiz kazand1g1 soy

lenemez. Hatta bu durumun tersine baz1 geli§melerin varl1g1n

dan soz edilebilir. 

Faaliyet konular1n1n niteliklerine gore, bankalar1 tek 

ama~l1 (uzman) ve ~ok ama~l1 (karma) olmak iizere ikiye ay1r

mak miimkiindtir. 

6.1. TEK AMA9LI BANKALAR 

Bu bankalara uzman bankalar da denilmektedir. Ortaya 

~ik1§lar1 iki §ekilde olmu§tur. Bankac1l1g1n tarihsel geli§im 



32 

evrimi ic;inde piyasa ekonomisi kurallarina bagli olarak bazi 

bankalarin kendiliginden bu yola girdikleri gortilmti§ttir. Bati 

Avrupa ekonomilerinde goriilen i§ bankalariyla yat1r1m banka

lari bu ttir uzman bankalara ornek olarak gosterilebilir. Uz

man bankalarin ikinci dogu§ bic;imi, ozel yasalarla ve belirli 

amac;lar ic;in kurulan bankalar §eklindedir. Tarim, Maden ve 

Kalkinma Bankalar1 bunlardandir. Fakat, ozel yasalarla kurul

mu§ ·birc;ok uzman bankan1n 'da esas, kendi uzmanlik alan1 di-· 

§1nda, c;ok yonlii bankac1l1k faaliyetleri yapt1klar1 soylene

bilir. Ulkemizde, ozel yasalarla ve belirli amac;lar ic;in ku

rulmu§ olup da c;ok yonlli faaliyetlerde bulunan bankalar var

d1r. 

6.2. <;OK AMAQLI BANKALAR 

Qok amac;l1 bankalarin bankac1l1k faaliyetled uzun ve 

kisa vadeli kredi, mevduat, yat1r1m, 

aras1 ticari i§lemlere arac1l1k ve 

kalkinma, i§, uluslar

benzeri a lanlarda ayn1 

banka c;at1s1 altinda faaliyet gosterme esasina dayanir. Bu 

bankalar genellikle her tiirlii bankac1l1k hizmetlerini gorebi

lecek bir yapida orgtitlenirler. Qok amac;l1 bankalar yasal s1-

n1rlar ic;inde, karl1 gordtikleri degi§ik banka hizmetlerini 

yiiriitiirler. Bankac1l1k faaliyetlerinin c;ok yonlti olmas1, hem 

bankanin i§letme politikasina esneklik kazand1r1r, hem de de

gi§en ekonomik konjonktorle birlikte i~letme riskini dag1ta

rak, kurumun ba§ar1 'ans1n1 artt1rabilir. Uzman banka kapsam1 

di§1nda kalan diger tiim bankalar c;ok amac;l1 banka kabul edi

lebilir. Fakat, geleneksel olarak c;ok amac;l1 banka denilince, 

genellikle ticaret ve mevduat bankalari akla gelirler. 

7. EKONOMlK FONKSlYONLARININ 0ZELL1KLER1NE GORE 

Bankalar1n, ekonomik fonksiyonlar1 yontinden yapilacak 

bir s1n1flama, belki de diger s1n1flama bic;imlerinden daha 

onemlidir. Qtinkii bu ac;1dan bankalar, gordiikleri ekonomik hiz-
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metin ozelliklerine gore grupland1r1l1rlar. Fakat hemen be

lirtmek laz1md1r ki, boyle bir gruplama, tilkelerin sosyal ve 

ekonomik yap1lar1na gore degi,iklik gosterebilecegi gibi, s1-

n1flamay1 yapanlarin konulara verdikleri onem derecesine gore 

de farkl1l1k arz edebilir. 

Ekonomik fonksiyonlar1n1n niteliklerine gore, bankala

. r1 a,ag1daki ,ekilde. gruplayabiliriz~ 

7.1. MERKEZ BANKALARI 

Fonksiyonel ac;:.1 dan merkez bankalar1, bir ekonomideki 

para~ kredi ve doviz politikalar1n1n olu,turulmasi, ylirlitlil

mesi ve denetimini yapmakla ylikiimliidiirler. Temel para liretme 

ayr1cal1g1na sahiptirler. Ekonomideki tlim bankac1l1k sistemi

ni kamu ad1na, yonlendirme ve denetleme olanaklar1n1 hem ya

sal ve hem de teknik ac;:1dan ellerinde bulundururlar. Ayni za

manda kamu kurulu,lar1n1n mevduatlar1n1 ve emanetlerini bir 

hazine kasasi gi bi korurlar(lO). Ba,ka bir deyimle, merkez 

bankalarina, bir ekonomideki para ve kredi politikas1n1n icra 

organ1 goztiyle bak1labilir. 

Merkez bankalar1, bugtin hemen her lilkede dort ana i'

lev gormektedir: 

Ulke ic;:indeki para arz1n1 ve dolay1s1yla para piya

sas1n1 dlizenlemek, 

Bankalar sisteminin ba,1 olarak lilkedeki kredi hac

mini ve dag1l1m1n1 ayarlamak, 

Ulkenin uluslararas1 odeme arac;:lar1n1n koruyuculu

gunu yap~ak (bu arac;:lar klymetli madenler ve do

viz mevcududur(ll)). 

(10) Donald P.JACOBS, Loring C.FARWELL, Edwin NEAVA; Financial Institu
tions,. S.basi,· . H'?mewood, Illinois, Richard D.IRWIN Inc.1972, s.145. 

(11) Don FAIR; "The Independence of Central Banks" The Banker, Ekim 1979, 
s.32. 
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Devletin hazinedarl1g1n1 ya da mali ajanl1g1n1 yap

mak. 

Merkez bankalarinin ytirtittligli i§lemleri de §U §ekil

lerde belirtebiliriz: 

Reeskont hadlerinin seviyelerinin d uruma gore be-
~ 

lirlenmesi, 

Kredilerin belirli oranlar i~inde dag1t1lmas1, 

Piyasaya yeni sermaye slirmek veya piyasadan sermaye 

~ekmek tizere a~ik piyasa i§lemlerinin yapilmasi, 

Ticaret bankalarinin merkez bankasinda bulundura

caklari para rezervleri miktarinda degi§iklik ya

pilmasi, 

Bankalarin bulundurmak zorunda olduklari likidite 

oranlarinda degi§iklik yapilmasi, 

Sagladiklari kredileri uzun vadeli i§lerde sermaye 

gibi kullanan, mal stoku, arsa ve bina alinmasi gi

bi speklilatif i§leri finanse eden bankalara kar§i 

tedbir alinmasi(12). 

Merkez Bankalari, 1930'1ardan sonra genellikle bu i§

levlerini, lilke i~inde para ~ikarma tekeline ve bazi ayrica

liklara sahip, diger bankalara gore denetleyici bir konumu 

bulunan, devletle siki ili§kiler i~indeki bir devlet bankasi 

o larak, y er in e g etirmektedir ler. 19. y lizy 111 n ilk yarisinda 

oldugu gibi ozel banka durumunda degildirler. Merkez bankala

ri bu yapiya degi§ik a§amalardan ge~erek ula§tilar. T.C. Mer

kez Bankasi da bu konuma 19. ytizyilin ikinci yarisindan 1930-

lara kadar Tlirkiye'nin bir ~evre lilkesi olarak ge~irdigi de

gi§ik evrelerden sonra geldi. 

(12) Nevzat ALPTURK; :.Merkez Bankacihgi Ankara, Bilgi Basimevi, 1972, 
s.31-45. 
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7.1.1. Osmanlilar'da Para Sorunu 

Klasik Osmanli dlizeninde, yukarida sayilan dart i§lev, 

hazine, darphane, sarraflar, vakiflar, bedestenler, loncalar 

ve kad1lar1n yliklendigi degi~ik rollerin biraraya gelmesiyle 

gorlilmii§ oluyordu. Tanzimat sonrasinda Osmanli imparatorlugu

nun iyine girdigi di§a ayik ekonomik ili§kiler, imparatorlu

gun para ve kredi sisteminde de yeni dli~zenlemeleri zorunlu 

kildi. Tanzimatin ilaninda en onemli nedenlerden biri olan, 

Mis1rl1 Mehmet Ali Pa§a'ya kar§i yapilan sava§, Osmanl1lar'1 

onemli para sorunlariyla kar§J. kar§iya b1rakm1§t1. D1§tan 

bory bulamayan Osmanli imparatorlugu ilk kez kagit para ~i

karma yoluna gitti. Arna bu kagit para hizla deger kaybetti 

ve ~ok ye§itli ayardaki madeni paralarda pek yak sorun yarat

ti. Osmanli paras1n1n ·Sterlin kar§1s1ndaki degeri ~ok onemli 

bir dli§meyle kar§1 kar§iya kaldi. 

Osmanl1 imparatorlugu, bir yandan 1844 y1l1nda "Usulli 

Cedide tjzere Tashihi Ayar" kararnamesiyle iki metalli bir pa

ra sistemi olu§turmaya ~al1§m1§t1. Ote yandan, bu para refor

munun sonuy verebilmesi i~in poli~elere yapilan di§ odemeler

de Osmanl1 paras1n1n ingiliz lirasina kar§1 kurunu sabit tut

mak amaciyla Gala ta b ankerlerinden 1. Atleon ve Th. Bal tazzi 

ile bir anla§ma yapm1§t1. Bu bankerler belli bir odeme kar§1-

l1g1 nda, poli ye leri sa bit k_a r lizerind en Londra' ya yekerek Os

manl1 paras1n1n degerinde stabilizasyonu sagladilar. 1847 y1-

l1nda da Osmanl1 hilklimeti bu bankerlere "Bank-1 Dersaadet"i 

kurma iznini verdi. Boylece Osmanli imparatorlugu' nda ilk 

banka, di§ odemelerde dlizenleme i§lerini gormek i~in kurulmu§ 

oldu. Bu banka, 1848'de Fransa'daki devrim hareketlerinin ge

tirdigi sars1nt1yla iflas etti. 

Osmanli imparatorlugu' nda buglinkli Merkez Bankas1n1n 

gordtigil i§levlerin bir kism1n1 goren bir bankanin kurulmasiy

sa, K1r1m Sava~1n1n imparatorlugu i~ine soktugu mali bunalim-
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la yak1ndan ili§kilidir. Once 1856'da bir Ingiliz giri§irni 

olan Bank-1. Osmani kuruldu. Bu banka, 1863'de Frans1z ve 

Ingiliz kapitalinin . i§lbirligine olanak verecek §ekilde 

Bank-1 Osman1 ~ahaniye. donli§tli. Banka, tilke hukukuna gore 

kurulacak, bankan1n denetimi ise di§larda olacakt1. Her 

tlirlli bankac1l1k faaliyeti ile ugra§acak, 1/3 kar91l1kla 

banknot 91karrna imtiyaz ve tekeline sahip olacakt1. Kornis

yo!l .~ar91l1g1 hazinenin gelirlerini toplayacak, odemele

rini yapacakt1. Her tlirlii resirn ve har9tan muaft1. Boy

lece bankan1n Merkez Bankasi gorevini listlendigi soylene

.bilir. Ancak halk bankanin 9ikardigi paralar1 altina 9evi

rerek kisa zamanda geri dondlirdli. Emisyon hakki, etkin kulla

nilamadi. 

Bu donemde ~mparatorlugun di§ bor~larinin ~oztimli i~in 

banka ile yeni istikrar anla§rnalar1 yap1lm1§, bu yolla emis

yon imtiyaz1nin sliresi artt1r1lm1§t1r. Bankaya devlet ~lit~e

sini denetlemeye var an yeni haklar verilmis;tir. Daha sonra 

imparatorlugun bor~lar1n1 odeyemez duruma gelince banka Duyu

nu Umumiyye Idaresinin bankeri haline geldi. Bundan sonra til

kede btiytik yabanc1 bankalar §ubeler a9maya ve di9 denetim ku

rumla§maya ba§lad1. 

Birinci Dlinya Sava§1nda Osmanli Bankasi para basmaya 

yana§may1nca ~eli9ik yap1 ortaya 91kt1. Bu tutum, ote yandan 

ozellikle Balkan Savas;1 sonrasinda geli§en olaylar, bir Tlirk 

Devlet bankas1n1n kurulmas1n1 glindeme getirdi. 1906 y1l1nda 

daha sonra devlet bankas1 ve emisyon kurumu haline getirilmek 

lizere, bir ~ok rnuafiyet ve yetkilerle Osrnanl1 Itihar-1 Milli 

Bankasi kuruldu. Sava§tan yenik ~ik1lmas1yla bu banka devlet 

bankas1na donti9ernedi, 1927 y1l1nda kurulu§luna ornek oldugu 

I9 Bankas1na katild1. 
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7.1.2. Cumhuriyetin Ilk Y1llar1nda Merkez Bankasi Sorunu 

Cumhuriyetin kurulmas1ndan sonra da ilk y1llarda bir 

devlet bankas1 kurulmas1 yoluna gidilmedi. 1924 y1l1nda Cum

huriyet yoneticilerinin sermayeleri ve yak1n destekleriyle, 

I§ Bankasi kuruldu. Ama9 gtic;lii bir ulusal ticaret bankas1 

idi. 

Cumhuriyetin ilk y1liar1~~a sliresi 1925 y~l1nda ~ola

cak olan Osmanl1 Bankas1n1n imtiyaz1n1n uzat1lmas1 sorunuyla 

kar§1la§1ld1. Cumhuriyet yoneticileri ekonomik durumun yeni 

bir banka kurmaya olanak vermemesi iizerine baz1 odemeler kar

§1l1g1, bankanin imtiyaz sliresini uzattilar. Anla§mada devle

t in bi r b anknot b ankas1 k urmas1 h al in de Osmanli Bankasinin 

buna itiraz edemiyecegi yer aliyordu. Bundan sonra Merkez 

Bankasi kurmak i9in hazirliklara giri§ildi. 

Bu donemde i§ Bankasi bu i§lemin kendisine verilmesini 

istemi§ ancak geri 9evrilmi§tir. Bunun nedeni, dlinyadaki ben

zer dli§lince olu§umuyla, Merkez Bankas1n1n mlistakil bir mlies

sese olmasi gerektigi dti§lincesidir. Osmanl1 Bankasi ise bu 

donemde imtiyazin1 uzatmaya 9al1§mi§tir. 

Biltiln bu olaylara ragmen hilkilmet, Merkez Bankasi 'n1 

kendi 9ali§malar1yla ger9ekle§tirdi. Bu konuda inceleme yap

mak lizere Karl Mliller 1929'da Ttirkiye'de 9al1§malara ba§ladi. 

7.1.3. Merkez Bankasin1n Kurulu§ Slireci 

Mtiller raporunun sonu9lari alinmadan, 1929 y1l1 Kas1m 

ayinda dlinya buhraninin etk~leri tlim agirligiyla Tilrkiye'de 

hissedilip Tlirk parasi hizla deger kaybedince, Tlirkiye acil 

onlemler almaya ba§ladi. 8 Aralik'da Tilrk Parasinin Kiym~ti 

saptanarak Ttirk. Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu 9ikar1ldi. 

Merkez Bankasinin kurulmami§ olmasinin doguracag1 sakincalari 



38 

azaltabilmek i9in bir bankalar konsorsiyumu olu9turuldu. Buna 

yabanc1 bankalar da kat1ld1. 

Al1nan Muller raporu ise hliklimetin egilimlerine ters 

dti9liyordu. Buna gore bankan1n kurulmas1 Ttirk paras1n1n stabi

lizasyonundan sonraya birak1l1yordu. Bunun lizerine italya'dan 

maliyeci Kont Volgi 9agr1ld1. Buna paralel olarak Maliye Ba

kan1 ~likrli Sara9oglu, Cemal .Hlisnij Toray ve Ziraat Banka~1 Mli

dliri.i ~likrli Ataman'a bir Merkez Bankasi Yasas1 haz1rlat1ld1. 
~ 

Bankac1l1kta kontrolli artt1ran ve devlet mevduat1n1 bu banka

d a toplamaya y~nlendiren bu tasar1ya 19 Bankasi tepki goster

di. Bu yasa lizerinde Lozan Universitesinden Leon Marf ve 

CharLes Rist'in gorti9leri dogrultusunda degi9iklikler yap1l

d1ktan sonra, TBMM'de 11 Haziran 1930'da 1715 say1l1 Tlirkiye 

Cumhuriyeti Merkez Baikas1 Yasas1 kabul edildi. 

Banka 15 milyon TI sermayeli bir karma anonim siirket 

olarak kuruldu. Banknot ihrac1 imtiyaz1na sahipti. imtiyaz 

sliresi 30 y1l olarak saptand1. Toplam sermayenin % 15'ini 

tesikil eden A s1n1f1 htiklimet hisseleri altin olarak odenecek

ti. Sermayenin % lO'unu te9kil eden C s1n1f1 mtilki bankalara, 

D s1n1f1 da Tlirk Ticaret kurulu9lar1yla hakiki ve hlikmi 9a

h1slara ayr1lm1sit1. 

Merkez Bankas1n1n amaci, kanunun ikinci maddesinde, 

"M~mleketin iktisadi inki9af1na Yard1m" olarak konulmu9, bu

nun i9in banka, "1- iskonto fiyat1n1 tespit ve para piyasas1-

n1 ve tedavliltinti tanzim etmek, 2- Bazine muamelelerini if a 

etmek, 3-· Hliklimetle mli9tereken Tlirk evrak1 nakdiyesinin mtis

takbel istikrarina muaf btittin tedbirleri ittihaz eylemek ile 

gorevlendirilmi9tir". 

Yasa, donemin para politikalar1n1n etkisinde altin 

standardina g~9meyi ama9 edinmi9tir. Daha sonra 91kar1lacak 

istikrar kanunuyla Ti.irk Liras1n1n alt1n kar91l1g1n1n saglana-
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c ag1 b elir ti 1 mi§ bu k an un <;1k1ncaya kadar Ba nkan1n b anknot 

ihrac1na s1n1rlamalar konulmu§tur. 

Banka 3 Ekim 193l'de kuruldu, 1 Ocak 1932'de doviz 

piyasasini dlizenleyen konsorsiyumun tlim i§lemlerini Merkez 

Bankasina devretmeye ba§lad1. Daha sonra altin standardin

dan vazge<;ilmesiyle gerekli degi§iklikler yapildi ve 1955'de 

banknot ihra<;· imtiyazi 1999'a kadar uzatild1. 1715 sayili ya

s~ 1211 n~ve 26 Ocak 1970 tarihli yasaya degin uygulandi. 

7.1.4. 1211 Sayili Kanun ve Merkez Bankasin1n l§leyi§i 

1211 sayili kanunla bankanin para ve kredi politikala

rini Devlet Planlama ya da hliktimet politikalarina uygun ola

rak ylirlitmekteki ara<;lar ve yetkileri art1r1ldi. Yeni yasaya 

gore Merkez Bankasi, i§lemlerinde uygulayacagi reeskont ve 

lira oranlarini saptamaya yetkili oldugu gibi, odlin<; para 

verme i§lerinde ve mevduat kabullinde alinacak ve verilecek 

en yliksek oranlariyla bankalarin pasif lerine kar§ilik bulun

duracaklari genel dispo~ibilitelerinin en dli§lik orani ve mev-
, 

duat munzam kar§1liklari oranlari hakkinda Bakanlar Kuruluna 

onerilerde bulunabilecektir. Banka kredilerinin hacmini ve 

dagilimini dlizenlemeye, taksitli sati§ ko§ullarini ve ozel 

sektor tahvillerinin tutarlarini ve diger ilkelerini sapta

maya yetkili kilindi. 1211 sayili yasanin onemli ozellikle

rinden birisi de Bankanin orta vadeli senetleri reeskonta ve

ya avansa kabulli yetkilerini getirmesidir. Bu yetkiyle, tlim 

banka sisteminin kredilerinin yatirimlara yoneltilmesinde, 

Merkez Bankasina onemli bir ara<; verilmektedir. Bankan1n boy

le bir yetkiyle donatilmasinda Devlet Planlama <;ali§malarinin 

etkisi gorlilmektedir. 

Boyle geni§ yetkilerle donatilan Merkez Bankasi rutin 

sayilabilecek, para ihraci, hazine i§lemlerinin yapilmasi gi

bi i§lemlerini yerine getiriyordu. Ekonomik geli§me bakimin-
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dan as1l lizerinde-durulmas1 gereken noktalar para ve kredi po

litikas1, enflasyonu onlemek, kredileri liretici alanlara yon

lendirme bak1mlar1ndan ba11ar1l1 dlizenlemelerde bulunup, bu

lunmad1g1d1r. Herne kadar banka yonetiminde bazi ekonomistler 

bulunsa da bu konudaki ba11ar1 yada ba11ar1s1zl1klar, banka yo

netiminden ~ok hliklimetlerin izledigi siyasal politikalara 

bagli kalmaktadir. Hernekadar kurulu11undan bu yana Merkez 

Bankas1n1n hliklimetler kar111s1ndaki ozerkligini korumaya onem 

verdigi soylendiyse de, bu amacin uygulamada ger~ekle11tigini 

soylemek zordur. 1930'1arda tek parti rejimi stirerken boyle 

bir ozerkligin pratik bir anlam1 yoktu. Olsa olsa bu ozerklik 

iktidar blokunun bazi kesimlerine kar111 olan ozerklik olarak 

yorumlanabilirdi. 

Qok partili donemde de hiikiimetler Merkez Bankas1n1 her 

zaman kendi denetiml~ri altinda ~al111t1rma olanagi bulmu11lar

d1r. Ekonominin yonlendirilmesinde, refahin dag1t1lmas1nda 

en onemli ara~ haline gelen para ve kredi politikas1n1 yon

lendirmeler ba11ka bir deyi11le iktidar olabilmek i~in bunu 

yapmaya kendilerini mecbur hissetmi~lerdir. 

Merkez Bankas1n1n izlemek zorunda kald1g1 politikalar 

1980'e kadar enflasyonist egilimli oldu. Ancak 24 Ocak 1980 

kararlar1ndan sonra kredi ve para hacmini daralt1c1 yonde ge

li11ti. 1980 y1l1na kadar 1211 say1l1 kanunla Merkez Bankas1na 

saglanan ara~lardan sadece mevduat munzam kar111l1klar1 kredi 

miktar1ni d aral tmakta bir ara~ o larak kullanilm111, reeskont 

oranlar1 ve faiz hadleri disponibilite oranlari etkin bir 

ara~ olarak kullan1lmami11t1r. Ayrica Merkez Bankasi bu donem

de kredilerini btiylik ol~tide, geri donli11li olmayan KIT'lerin, 

Tarim Sat111 Kooperatiflerinin finansman1nda kulland1rm111t1r. 

Merkez Bankasi ara~larinin bu yonde kullanilmasi ,"' ozellikle 

1976'dan sonra Ttirkiye'nin ya11amaya ba11lad1g1 bu ttir enflas

yon, Merkez Bankas1n1n hiiklimetlerden bag1ms1z bir para ve 

kredi poli tikasi izleyemediginin kan1 ti olarak gosterilebilir. 
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Yeni kanunun, orta vadeli senetleri reeskonta kabul 

etme yetkisini vermesi, bankalar1n mevduat munzam kar§1l1kla

r1n1n orta vadeli kredilere tahsis edilen mevduatlar1 da dti

§lirmesi ve faiz hadlerinin kredi vadelerine gore farkl1la§t1-

r1larak, orta vadeli kredilerin, karl1l1k oranlar1n1n yliksel

tilmesi sonucu 1972 y1l1ndan sonra yat1r1mlar1n h1zlanmas1na 

neden olacak bic;imde Ttirk Bankalar Sisteminde orta vadeli 

k~edil~rde bir geni§leme yaratt1. Bu bak1mdan, Merkez Banka

s1n1n yeni kanunun getirdigi olanaklar1 ba§ar1l1 bir §ekilde 

kulland1g1 soylenebilir. 

Eger tiim geli§meleri kisaca ozetlemek gerekirse, Ttir

kiye'nin kapitalistle§me siirecinde 19. ytizy1l1n ikinci 

yar1s1ndan ba§layarak olu§makta olan banka sistemi ic;inde, 

Merkez Bankasi i§lemlerinin once yabanc1 sermaye elinde bir 

banka arac1l1g1yla yerine getirildigi, ulusalla§ma slirecinin 

paralelinde bu i§lerin bir ulusal bankaya gec;tigi bu ulusal 

bankan1n da zaman ic;inde htiktimet politikalar1n1n paralelinde 

tlim para ve kredi sisteminin yonlendirilmesinde giic;lii arac;

larla donat1lmas1n1 saglayan bir evrim gec;irdigi soylenebi

lir(13). 

7.2. TICARET VE MEVDUAT BANKALARI 

Ticaret bankalar1 finansal arac1 kurulu§lar1n en onem

lilerindendir. Fon kaynaklar1n1n en onemli kism1n1 halktan 

toplanan tasarruf mevduatlar1 olu§turur. Kisa vadeli para ve 

kredi konular1nda uzmanla§m1§lard1r. Ticaret ve sanayi i§let

melerine kisa v adeli i §letme s ermayesi s aglarlar. Aras1ra, 

sanayi i§letmelerinin yat1r1mlar1na, o i§letmelerde pay sahi

bi o lmak tizere s ermaye ko yd uklar1 d a o 1 ur. Ge nellikle c; o k 

yonlil faaliyet gosterirler. 

(13) 1.Tekeli, S.ilkin; T.C. Merkez Bankasi, Ankara, 1981, s.15. 
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Bir ekonomide, satinalma glicli lireten kurumlar olarak, 

merkez ba nkasindan s onra tic ar et v e mevd ua t b ankalar1 y er 

alir. Hatta, bu bankalarca liretilen kaydi paran1n, toplam pa

ra arz1 i~indeki Hnemi, kagit ve ufaklik para toplam1n1n bir

ka~ kat listlinde olabilir. Bu nedenle, bir tilkede uygulanacak 

olan para ve kredi politikas1 a~1s1ndan, ticaret ve mevduat 

bankalari Hzel bir yer tutarlar. Para elde edebilen ve bunla

r 1 bor~ v ere·n y eg.ane k urul u:;;l ar a lan · tic ari b ankalar, · H zel 

giri:;;imlerden pay elde etmek ve karl1 ~ikmak i~in ~aba har

carlar. itimada dayali Hnemli ytiktimllillikler onlarin alelade 

ii;; adamlar1 gibi siradan ve belirsiz i:;;lerle ugra:;;malarina 

engel olur(14). 

Ticaret ve mevduat bankalar1n1n para yarat1m1, Hdeme 

mekanizmas1, tasarruf birikimleri, kredileri optimal dagitma 

ve di:;; ticareti finanse etme imkanlar1 ii;;levlerinden sHzede

biliriz. 

Ticaret bankalar1n1 diger finansal ara~lardan ayiran 

en bliylik i:;;levlerden biri bankanin para yaratma ve bunlar1 

klilllanma· kabiliyetidir. 

Odeme mekanizmasi i~in fon saglama veya,transfer etme, 

ticaret bankalarinca yerine getirilen en Hnemli fonksiyonlar

dan biridir ve bu durum ~eklerin ve kredi kartlar1n1n kulla

n1lmas1nda bliylik bir gtiven yaratmaktadir(15). 

Ticaret bankalari tasarruf birikimlerinin ekonominin 

tlim sektHrlerinde kulland1r1lmas1na yHnelik Hnemli bir hizmet 

saglarlar. Bu biriken fonlar liretim kapasitesini geni:;;letmek 

isteyen, tliketim mallar1 tireten veya in:;;aat yapan i:;;letmeler 

(14) George A.CHRISTY, Peyton F.RODEN; Finance: Environment and deci
sions, Newyork, Harper and Row Pub. Inc. 1976, s.125. 

(15) Richard S.THORN; .Introduction to Money and Banking ·Newyork, Harper 
and Row Publishers, 1976, s.49. 
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taraf1ndan kullan1labilmektedirler. Verilen kredilerin en 

onemlilerinden biri kisa vadeli garantisiz bor~lardir. Tica

ret bankalar1 bunlari mli§terilerine belirli zamanlar1 i~eren 

kredi limitleri ile verirler(l6). Ayr1ca ticaret bankalar1 

i§letmelere onemli miktarlarda ge~ici olarak veya slirekli ki

sa donemli garantili bor~larda verebilirler(17). Ticaret ban

kalar1n1n ~ok uzun vadeli kredileri orta vadeli finansman ih-

. tiy.ac1na yonelik en. onemli. kaynaktir. ii;;letmelerce yap1lan 

gayrimenkul ipotekleri, yeni tahvil i§lemleri uzun vadeli 

fonlar1n en onemli kullan1m yerleridir(l8). 

Ticaret bankalar1n1n onemli i§levlerinden bir d igeri 

de uygun mli§terilere kredi vermektir. Devletin ticari, s1nai 

ve zirai faaliyetlerinin finanse edilmesinin yanisira ticaret 

bankalar1 ttiketici kredileri yaratarak bunlari tliketim faali

yetlerine aktarabilmektedirler(19). 

Artan di:;; ticaret hacimleri ticaret bankalarini ulus

lararas1 bankacilik hizmetleri saglamasi i~in zorlamaktad1r. 

Ticaret bankalari di§ ticareti finanse etme ve f on akii;;larini 

dlizenlemede rol almaktadirlar. 

Ticaret bankalari i§letmelere sermaye saglamada onemli 

bir rol oynamaktad1rlar. Kanunlarla s1nirlanmi§ olsa da men

kul kiymet satin alabilmekte, doviz al1§veri§i yapabilmekte

dirler. Ayrica ticaret bankalari hayat sigortasi ~irketi ku

rabilmekte, i§letmelere bilgisayar hizmetleri verebilmekte 

ve bir kiralama §irketinin f aaliyetlerini yerine getirebil-

(16) John D.MARTIN, Arthur J.~WIN, J.William PETTY, Davit E.SCOTT; 
Basic E_inancial Management.· Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc., 

1979, s.245. 

(17) R. Charles MOYER, James R. Mc GUIGAN, William J.KRETLOW; Contem
porary Financial Management ·St.Paul, Minnesota West Pub. Co., 1981, 
s.25. 

(18) Robert W.JOHNSON, Ronald W.MELICHER; Financial Managemen~ 5.ba
si,. Boston, Allyn and Bacon Inc. 1982, 8.450. 

(19) Vincent P .APILADO, Thomas B.MOREHART; ·Personal Financial Manage
ment, St.Paul, Minnesota, West Pub. 1980, s.386. 
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mektedirler(20). 

7.3. YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI 

Kalkinma yolunda ilerleyen tilkelerde, kalkinmanin fi

nansmaninda gorev yapmak tizere uzman mali araci kurulu~larin 

olmasi gerektiginden hareketle kurulan kalkinma ve yatirim 

bankalari, birikimlerin sermaye p~yasasina ~ekimi, kaynakla

rin etkin kullanilmasi amacina dontik faaliyette bulunurlar. 

Geli~mekte clan pek ~ok tilkede oldugu gibi Ttirkiye'de 

de sadece yatirim bankaciligi veya sadece kalkinma bankacili

gi i§levlerini goren kurumlar yerine, her iki bankacilik faa

liyetini bir arada ytirtiten ve genel anlamda sanayile~erek 

kalkinmayi destekleyeri finansal kurumlar kurulmu~tur (5rne

gin: Tlirkiye Sinai Kalkinma Bankasi - 1950)(21). 

7.3.1. Yatirim Bankaciligi 

Mevcut servetlerin transferi, hisse senedi ve tahvil

lerin stirtimli menkul degerlerin yonetimi dahil sermaye biriki

minin neden oldugu ttim i~lemleri yapan kurulu~lar olarak ni

telendirilen yatirim bankalari sermaye piyasaninin en onemli 

araci kurulu~larindandir. 

Sermaye piyasasinin geli§tigi tilkelerde menkul deger

ler emisyonu btiylik ol~tide kurumlar araciligiyla yapilmakta

dir. ABD'de Investment Bank, Ingiltere de Issuing House deni

len bu bankalar, mevduat toplamaz ve kredi vermez. Sadece 

sermaye piyasasindan uzun vadeli kaynak saglamak isteyen i§

letmelerin hisse senedi ve tahvil ~ikarimina aracilik eder. 

( 20) Dennis J. 0' CONNOR, Alberto T. BUESO; M,~nagerial Finance Theory and 
Techniques ~Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc. 1981, s.385. 

(21) Dogan Yahm; "SO. Yilda Yatirim ve Kalkinma Bankacihgimiz'! Banka ve 
Ekonomik YorumJar Dergisi, Istanbul, 1974, Aralik s.10. 
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Yat1r1m bankalari i~lemlerini §U ,ekilde yaparlar: 

Menkul varl1klar1 §irketlerden satin a11p, yat1r1m

c1lara satar(22). 

Menkul kiymetlerin sat1§1nda ters yonde fiyat dal

galanlar1na kar§1 riskleri azaltan sigorta f onksi

yon u o Ian underwriting i§lemleri yaparlar·. Und erwri t

ing i,lemleri s1ras1nda yat1r1mc1 banka ttim menkul 

kiymetleri satma garantisi verebilecegi gibi elin

den gelen ttim gayreti gosterecegi yontinde bir tu

filln da takinabilir(23). Gerekli tiim i?artlar her iki 

taraf aras1nda ger~ekle§tirilen anlai?malarla belir

lenir. Bu arada ~ikarilacak menkul kiymetlerin mik

tari ve parasal hacmi bir ~irketin boyutlar1n1 a1?

t1g1nda yat1r1m bankas1n1n liderliginde birden faz

la yat1r1m bankas1 arac1l1k hizmetini ytiklenebilir. 

Bu durum s~ndikala§ma olarak nitelenir(24). 

Yat1r1m bankalar1 dan1§manl1k hizmetleri de verir

ler. Ozellikle menkul kiymetin sati~a sunulma zama

ni, miktar1 ve fiyat1n1n belirlenmesi konusunda ii?

letmelere, menkul kiymet se~iminde ise ozel tasar

ruf sahiplerine onerilerde bulunurlar. 

Yat1r1m bankalar1 menkul kiymetlerin dag1t1m1n1 da 

listlenirler. Dag1t1m fonksiyonunun en etkin ve ~ok 

ekonomik bir §ekilde ger~ekle§tirilebilmesi i~in 

yeterli pazar bilgisi, gerekli baglantilar ve etkin 

bir sa t1§ organizasyonu etkili bir menkul kiymet 

pazarlamasinda onemlidir. 

(22) James C.Van HORNE; "Financial Management and Policy, 5._ bas1, 
Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc. 1980, s.580. 

(23) Gershen MANDELKER, Arthur RAVIV; "Investment Banking: An Economic 
Analysis of Underwriting Contracts11 Journal of Finance, Haz. 1977, 
s.675. · 

(24) J.Fred WESTON, Eugene F.BRIGHAM; ~Essential of Managerial Finance ; 
4.Bas1, Hinsdale, Illinois, The Dryden Press, 1977, s.279. 
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7.3.2. Kalkinma Bankac1l1g1 

Geli§mekte olan tilkeler sosyo-ekonomik kalk1nmay1 ger

~ekle1tirebilmek i~in sermaye eksigini gidermek ve kaynakla

r1n1 ekonominin geli1iminde en~oklayacak 1ekilde kullanmak 

amaciyla kalk1nma birlikleri ve kalkinma bankalar1 kurmakta

d1r. 

Kalk1nma bankalari i~in geleneksel tan1mlarda, kalk1n

ma amac1na donlik bliylime, istihdam, gelir dag1l1m1, i~ ve d1§ 

dengeyi saglama f aaliyetlerini orta ve uzun vadeli finansal 

destek saglayarak ve/veya teknik ve idari konularda mevcut 

ya da kurulacak tesislere onclillik etmek tizere olu1turulan uz

man kurumla~dir denilmektedir. 

Fakat bugtin art1k bu kurulu§lara sadece bu yonliyle ba

k1lmamakta ve as1l on~mli gorevlerinin dinamik bir slire~ olan 

kalk1nman1n sosyal yonti ileje yak1ndan ilgilenmelerinin ge

rekliligi tizerinde de durulmaktad1r. 

Bu bankalar1n mali i1levi yan1nda kalk1nma i1levinide 

ger~ekle1tirmek tizere yapacag1 ~al1§malar1n onem ve kapsam1 til

keden lilkeye degi1en geli1me sorunlar1 ile ilgilidir. Geli1-

mekte olan lilkelerde kaynak yetersizliginin yan1nda, kaynak

lar1 i1letme yeteneginin eksikligi de, bir engelleyici etmen

dir. Burada kalk1nma bankas1na dti1en gorev, giri1im unsurunun 

yetersiz oldugu lilkelerde giri§imcinin i§levini tilke ko1ulla

r1na gore'degi1en bi~imde listlenmektedir. Bu i§lev bir yanda 

uygun yat1r1m olanaklar1 ve alanlar1 konusunda on ara1t1rma

lar yapmak, yeni yat1r1m alanlar1na onctillik etmek ve hat ta 

yat1r1mlar1n projelendirimi uygulamas1-yonetilmesini bizzat 

yliklenmek 1eklinde olabilecegi gibi kredi veya i1tirak is

temleriyle bankaya sunulan yat1r1m projelerinin degerlendiri

mi s1ras1nda proje sahiplerine teknik dlizeyde yard1mda bulun

mak 1eklinde de olabilir. Teknik i1birligi genii kapsaml1 



47 

olup tilke di11ndan teknolojik transfer, di1 yatirimlarla 

ili1ki, idari personelin egitim~ ve yurtd111nda staj olanak

lar1n1 da i9ermektedir. 

Kalkinma bankalarinin i1l evleri a rasinda en onemlisi 

sermaye piyasasinin geli1tirilmesidir. Bir kalkinma bankas1-

n1n kontrolti di11nda pek 9ok etmenin sermaye piyasas1n1 etki

lemesine ragmeµ, .Yine de bu konu da bunlarin yapabilecegi pek 

9ok 1ey vardir. Yatirim bankalarinin gorevlerinin hemen hep

si kalkinma bankalarinin da f aali yetleri arasindadir. 

Kaynaklari s1n1rl1, gereksinimleri pek 9ok clan geli1-

mekte clan lilkeler bu kaynaklari yitirmemek ve belli kalkin

ma hedeflerine yonelmek amaciyla kalkinma planlari hazirlar

lar. Plan haz1rlanmas1~ uygulanmasi ve kontrolti direkt olarak 

htiktimetleri ilgilendirmekle birlikte, plan hedeflerinin ger-

9ekle1tirilmesine katkida bulunmak lizere kalk1nma-yat1r1m 

bankalarinin da kendi plasman hnedeflerini buna uydurduklari 

gozlenmektedir. 

Bazi lilkelerde direkt olarak devlet9e, bazisinda kamu 

ve ozel sektorce ortakla1a, diger bazilarinda ise sadece ozel 

sektor tarafindan kurulan kalkinma bankalar1 daha 9ok geli1-

mekte clan tilkelere ozgti kurumlardir. 

Buna kar11n, yurti9i yat1r1mlar1n finansmaninda ozel~ 

likle uzun vadeli kredi vermek lizere ve kaynaklarin emek-yogun 

endtistrilerden sermaye yogun endlistri kollar1na yeniden dag1-

l1m1n1 Hzendirmek amaciyla kurulan kalkinma bankalarina ge

li1mi1 tilkelerde de rastlanmaktadir (ingiltere'de Industrial 

and Commercial Finance Cor., Kanada'da Industrial Development 

Bank, isve9 1 de A.B. Industrie Kredit, vs. sayilabilir). 

Kisaca diyebiliriz ki, kalkinma bankasi olarak tanim

layabilecegimiz tek tlir bir kurulu1 yoktur. Kurumlarin yap1s1 
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ve i§llevleri tilkelerin geli§lme dtizeyinin, fin ans sisteminin 

ve benimsedigi kalkinma modelinin ozelliklerini yansitmakta

dir(25). 

Kalkinma bankalarini Dtinya Bankasi grubu ve bolgesel 

ve ulusal kalkinma bankalari olarakda iki kategoride inceli

yebiliriz. Dtinya Bankasi grubu birbiriyle ilii;;kili tic; ulus

lararas1 kurulu§ltan olu§maktadir. Amac;lari ise.tiye tilkelerin 

ekonomilerini gelii;;tirmelerine yard1mc1 olmakt1r. Bu tic; fi

nansal kurului;; Birlei;;mi§ Milletlerin ozelle§tirilmi§ kurului;;

lar1 gibidir. Uluslararasi dokunulmazl1ga sahip olmalarin1n 

yanisira uluslararasi imtiyazlara da sahiptirler. Grubun mer

kezi ise Washington D.C. 'dir. Diinya Bankasi (International 

Bank for Reconstruction and Development) ve Uluslararasi Kal

kinma Dernegi (International Development Association) ozel 

uluslararasi i§letmelerle ilgilenirler. Dtinya bankasi ve 

uluslararasi kalkinma dernegi uluslararasi kalkinma projeleri 

ic;in finansman ve planlama destegi saglarlar. Ozel §irketler 

bu projelerin yapimcisi, mtihendisi veya tireticisi olduklari 

ic;in bunlarla Diinya Bankasi ve uluslararasi kalkinma dernegi 

ozel olarak ilgilenmektedir. Uluslararasi Finansman KurulU§U 

(International Finance Corporation) ise ozel i§letmelerle 

baglanti kuracak geni§ projelerle ugra§maktadir ve kredileri 

normal olarak 7-12 yillik siireleri kapsamaktadir. Kredinin 

f aizi sozle§me ile belirlenen faizdir ve kredi ilk geri odeme 

siiresinden sonra alti§ar aylik taksitlerle geri alinir(26). 

TSKB ana sozlei;;mesine gore bankanin siiresi onay ve 

ilani tarihinden itibaren yiiz senedir. Merkezi Istanbul' da 

(25) L.Enrique GARCIA; The Inter-American Development Bank and National 
Bank "Interaction ~nd Linkages .International Journal of Development 
Banki~g ;'lol.I No.l, _Ocak, 1983, .s.17. ' 

(26) David K .EITEMAN, Arthur I.STONEHILL; ·Multinational Business 
Finance,.-3.bas;i., ~ Reading, Massachusetts, Addison Werley Pub. 1983, 
s.425. 
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olup dort tane §ubesi vard1r. Izmir (Ege Bolgesi), Adana (Qu

kurova Bolgesi), Elaz1g (Gtineydogu Bolgesi), Samsun (Karade

niz Bolgesi). Banka mevduat kabul etmedigi stirece Bankalar 

Yasas1'na bagli degildir. 

Ana sozle,mesine gore kurulu, ama~lari: 

Tlirkiye'de. yeni. ozel sanay-iin kurulmas1na ve mev

cut ozel sanayiin dtizenlenmesine ve modernle,tiril

mesine yardimci olmak ve bunlari hizlandirmak. 

Yabanc1 ve yerli ozel sermayenin Tlirkiye'de kurulan 

sanayiye i'tiraklerine yardim etmek ve bunlari 

ozendirmek. 

Ttirk sanayiine ait hisse senedi ve tahvillerin ozel 

mtilkiyetine intikaline ve ozel mtilkiyette bulunma

sina gayret etmek ve Tlirkiye'de sanayie ait hisse 

senedi ve tahvil piyasas1nin geli§imine yard1m et

mek. 

Banka bu ama~lar1 ger~ekle§tirmek i~in orta ve uzun 

vadeli kredi verecek her ttirlli ozel sinai kurulu,lara ve men

kul kiymetler lizerinde sermaye piyasas1 f aaliyetleri yapmak 

amaciyla kurulacak ,irketlere i'tirak edebilecektir. Ozel s1-

nai kurulu,lara yalniz mali destek saglamakla kalmayacak, ge

rekirse idari ve teknik yar~im yapacak ve bazi ozel durumlar

da bankanin kaynaklari ile yeni sinai giri,imler kuracaktir. 

7.3.4. Sinai Yatir1m ve Kredi Bankasi A.O. 

Sinai yatirim ve kredi bankasi (SYKB), Ttirkiye'de ban

kacilik sisteminin sinai i,letmelerin orta vadeli kredi ge

reksinimlerini kar,ilamada yetersiz kaldigi gorli§linden hare

ketle, 1963 yilinda be, ticaret bankasi (l§ Bankasi, Akbank, 

Vakiflar Bankasi, Garanti Bankasi, Osmanl1 Bankasi) tarafin-
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dan ozel sektor giri§imi olarak kurulmu§tur(27). Merkezi is

tanbul'da olan SYKB'n1n ba§ka §ubesi yoktur. Bankan1n silre

si, kesin kurul U§Undan i ti bar en 50 y1ld1r. Diger kalk1nma 

bankalar1 gibi SYKB da mevduat kabul edemez. SYKB'nin kurulu§ 

sermayesi 40 milyon TI'dir. Banka ana sozle§mesine gore SYKB 

hisse senetleri ancak odenmi§ sermaye, ihtiyat ve mevduati 

toplam1 100 milyon TI'sini a§an ve sermayesinin yar1s1ndan 

f azlas2 ozel millki}ette bulunan ozel bankalara· idare mec

lisinin onay1 ile devredilebilir. 

SYKB'n1n Amac1: 

Tilrkiye'de kurulacak veya mevcut ozel sanayiye orta 

vadeli yat1r1m ve i§letme kredisi saglamak. 

Yerli ve yabanc1 ozel sermayenin Tiirkiye'de ozel 

giri§imce kurulacak sanayiye kat1l1m1n1 ozendirmek. 

Tiirkiye 'de menkul kiymetler piyasas1n1n kurulmas1 

ve geli§mesine hizmet etmek suretiyle iilke ekonomi

sinin geli§imine katk1da bulunmak. 

1968 y1l1na kadar sadece orta vadeli i§letme sermayesi 

kredisi veren ve bu y1ldan sonra yat1r1m kredisi de vermeye 

ba§layan banka, sermayesinin ve yonetiminin % Sl'i veya daha 

fazlas1 ozel ki§ilere ve/veya ozel sektor hilkmi §ah1slar1na 

~t olan imalat sanayii giri~imlerine hizmet etmektedir. 

7.3.5. Devlet Sanayi ve i§~i Yat1r1m Bankasi 

Geri kalm11i' bolgelerdeki yat1r1mlar1n degerlendiril

mesi, ozellikle yurtd1§1 birikimlerin yat1r1mlara yonelmesi, 

ihracat kredisi ve sermaye piyasas1n1n geli~imi i~in ozel hu

kuk hilkilmlerine tabi, tlizel kilililige ve ozellige sahip bir 

kalk1nma-yat1r1m bankas1n1n kurulmas1 esasen 3. Be§ Y1ll1k 

(27) Ibrahim Ongilt; "Tiirkiye' de Kalk1nma Bankac1l1g1 ve Sorunlar1", Fi
nansal Yonetim ve Yat1r1m Planlamas1 Dergisi, Say1 1, Mart 1979. 
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Kalkinma planinda yer almi§tir. Devlet Sanayi ve i§9i Yatirim 

Bankasi (DESiYAB)'in kurulu§u da bu plan geregince 1975 yi

linda kabul edilmi§ ve 2/2/1975 tarihinde ger9ekle§mi§tir. 

Banka 1976 yilinda faaliyete ge9mi§tir. Bankanin merkezi An

kara'dadir. Gerek bankanin ve gerekse ili§kisi bulunan §ir

ketlerin yurtdi§inda tanitimini yapmak ve yurtdi§inda 9ali§an 

vatanda§lara bankanin (B) grubu pay senetlerini satmak ama

ciyla. KOLN'de 1980 yil~ndan bu yana faaliyett~ bulunan yurt

di§i temsilciligi vardir. D~SiYAB:in kurulu§ sermayesi 1 Mil

yar TI'dir. Diger iki ozel kalkinma bankasindan farkli olarak 

sermayesi kamu tarafindan saglanmi§tir. 

Bankanin Amaci: 

Halkin ve yurtdi§inda 9al1§anlarin birikimlerini 

ekonomik bir gti9 halinde birle§tirerek karlilik ve 

verimlilik anlayi§i i~inde degerlendirmek, 

Kalk1nma planlarin1n ilkelerine uygun ve yurt dlize

yine yayg1n giri§imlere ozellikle sinai yatirimlara 

yoneltmek, 

Yatirim ve kalk1nma bankaciligin1n gerektirdigi her 

tilrlti faaliyette bulunmak. 

Yur ti9 ind e ve o zellik 1 e yurtdii;>1 nda ~a li§a nlarin 

birikimlerini yatirimlara yoneltmek, giri§ilen ya

tirimlara orta ve uzun vadeli kredi vererek veya 

sermayelerine i§tirak ederek desteklemek ve bolge 

§irketlerinin kurulmas1nda onctiltik etmek. 

Sermaye piyasasinin gelii;>imine yardimc1 olmak i~in 

tahvil ve pay senedi alip satmak, sermayesine ka

tildigi §irketlerin pay senetlerini belirli bir sti

re sonra halka satmak. 

Tahvil 91kararak, i~ ve di§ odtin~ alma yollari ile 

kaynak saglayabilecegi ve aslinda yatirim bankaci

ligi ile pek bagda§mayan bir ozellikle mevduat ka

bul etmek, banka ve sigorta hizmetleri yapmak. 
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DESIYAB'in yonetimi sadece biirokratik bir ekip tara

findan yapilmakta, yonetim kurulu sanayi ve teknoloji, mali

ye, ~ali§ma, ticaret bakanligi temsilcilerinden olu§maktadir. 

Bankanin a dinda y er a lan i §~i t emsilcisi bul unmad1gi gi bi, 

sermayeye kat1lmas1 te§vik edilen halk birikimleri i~in Qa

l1§ma Bakanl1g1 temsilcisi yerine bunlar1 temsilen bir iiyenin 

yonetim kuruluna getirilebileceginin belirtilmesiyle yetinil

mektedir. 

7.3.6. Devlet Yatirim Bankasi 

Planli kalkinma doneminin ikinci uygulama y1l1 olan 

1964 y1l1nda, ilk kamu sektoril kalk1nma bankas1 olan Devlet 

Yatirim Bankasi (DYB) 23/3/1964 tarihinde bir iktisadi devlet 

te§lekkiilli olarak kurulmu§ltur. DYB'nin gorevi, daha once kis

men 11 Amor tis man v e K re di S and1g 1 11 t araf 1ndan ya p1l1 yo rd u. 

Banka statlislinde olmad1g1ndan sadece kurumlara (proje degil) 

kr ed i a ~a bil en bu k urul u§lun yet er si z kalmas1 ti zerine, o zel 

bir yasayla kurulan DYB faaliyete ge~mi§ltir(28). 

Bu banka hisse senedi satin almak veya sermayeye ka

tilmak yahut ba§lka yollarla kamu veya ozel sektor giri§limleri 

ile ortaklik kuramayacagi i~in sadece KIT'lerin proje bazinda 

yat1rimlar1n1 finanse eder. Bu ozelliginden dolay1 ger~ekte 

bir yat1r1m bankas1 olmay1p, kamu kurulu§llar1n1n yat1r1m pro

j elerine kaynak saglayan bir kalkinma bankas1 olarak nitelen

dirilebilecegi gibi, proje degerlendirmede kulland1g1 yontem

ler ve kriterler yonlinden kalkinma bankalar1na benzer nite

likte olmakla beraber, finansman kararlarinda DPT taraf1ndan 

saptanan ve hliklimetin y1llik icra programinda yer alan proje

lere finansal destek saglamakla yliklimlli bulunmas1 yonlinden 

kalk1nma bankas1 olarak tan1mlanmas1 olas1 da olmayabilir. 

(28) Oztin AKGUQ; Cumhuriyet Doneminde Bankac1hk Alan1nda Kurumsal Ge
li§meler ,"Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Istanb~l, 1974, s.25. 
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Her y ilin btitc;e y asalarina e kl en en o zel h liklimlerle 

DYB'nin finansman alanina dahil edilen kurulu§lardan bazilar1 

§unlardir: Etibank, Slimerbank, Makine Kimya Endlistrisi, TCDD, 

PTT, SEKA, Zirai Donatim Kurumu, Tlirkiye Slit End., Eregli De

mir-Celik i§letmeleri, DMO, THY, iPRA~, TEK, Denizcilik Ban

kasi, Deniz-Nakliyat, T.Cimento Sn., T.~eker Fabrikalari. 

DYB'nin kurulu§ yasasiyla belirlenen amac;lari ise: 

iDT'nin karliligi saptanan yatirimlarina kredi ac;

mak veya ac;ilacak kredilere garanti vermek, 

Kredi ac;tigi projeleri denetlemek, 

Gerektiginde belirli iDT'lerinin tasfiye ve devir 

i§lemlerini yapmak, 

ilgili oldugu kurului;>larin finansal durumlari hak

kinda raporlar vermektir. 

K urul u§unda nominal s ermayesi 1 Mi 1 yar TI. iken, 19 82 

yili sonunda 50 milyar TI. olan DYB, 14 Aralik 1983 yilindan 

itibaren "Ba§bakan Yard1mc1l1gina 11 baglanm1§tir. 

7.4. TARIM BANKALARI 

En ileri sanayi iilkelerinde bile, tarim kesimi, iire

tim, finansman, pazarlama ve fiyat politikalar1 ac;1s1ndan ge

nellikle devletin koruyucu kanad1 alt1nda bulunmaktadir. Ko

nuya bu ac;idan bak1linca, tarim kesiminin finansman1nin ozel 

bir §ekilde ele alinmasini dogal kar§ilamak lazimdir. Bu ke

simin kendine ozgii sorunlarinin c;oziimlenebilmesi, tarimsal 

y apiya u ygun fin ansman k urumlarin1n o 1 ui;>t urulmasi a r zulari 

tarim bankalarinin kurulmasina neden olmui;>tur. 

Tarim bankalari, genellikle kamu tarafindan, ozel ya

salarla kurulan ve bu kesimin kaynak gereksinmesini kari;>i~a

mayi, tarimsal faaliyetlerle ilgili teknik ve ekonomik bilgi 
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dtizeyini geli§tirmeyi ama~layan bankalardir. Ulkenin tarimsal 

tiretim potansiyelinin ak1lc1 bir bi~imde kullan1lmas1na yar

dimci olmak, tarimsal, dolayisiyla da ulusal gelirin artti

rilmasina katkida bulunmak, sonu~ta bu kesimde ya§ayanlarin 

ekonomik ve sosyal refah dtizeylerini olumlu yonde etkilemek 

tarim bankalar1n1n en onemli gorevleri aras1ndad1r. 

Tarim kesiminin, .bliytik miktarda ~e yaygin bir dtizeyde 

g ereksin me d uyd ugu k redil erin sagl anmasi, bu k redil eri u zun 

vadeli ve dli§lik f aizl~ olarak lireticilere kullandirma zorun

lulugu, tarim bankalar1n1n devlet eliyle, yada destegiyle ku

rulmalarina neden olmu§tur. Ozel kesimin, bu bankalarin i§le

tilmesine ilgi duymamas1n1n ba§l1ca nedenleri olarak, kar 

olas1l1g1n1n dli§iiklligli ve risk unsurunun fazlal1g1 gosterile

bilir. Bu durum, kamu bankaciligi i~in de ge~erlidir. Fakat 

kamu bankalar1, verilen kredinin denetimini arttirmak, risk 

unsurunu azaltmak ve kullanilan kaynak miktar1n1n etkinligi

ni ylikseltmek i~in, tahsis ettikleri kredileri kooperatifler 

arac1l1g1yla dagitma yoluna gitmektedirler. 

7.5. MADEN BANKALARI 

Maden Bankalari, bir tilkedeki toprak alt1 dogal zen

ginliklerinin ara§tirilmasi, i §letilmesi ve ulusal gelire 

katk1s1n1n ylikseltilme.si i~in gerekli finansal kaynaklar1 

sag 1 amak, y ada bi zza t bu kaynaklar1 i §1 etmek i ~in k urulan 

b ankalar dir. "Bu bankalarin, g enellikle g eli §mi§ ill kelerd e 

ozel te:;iebbtis tar·afindan kuruldugu goriilmektedir. Halbuki az 

geli:;imi:;i ekonomilerde, maden bankalar1n1n kurulmasi genellik

le devlet eliyle ve yasalarla olmaktadir. 11 Qtinkti az geli:;imi:;; 

tilkelerde, yeralti dogal kaynaklarinin ii;;letme bi~iminin ve 

mlilkiyetinin kamuoyunda olduk~a duyarl1 bir yani vardir. Bu 

toplumlarda, soz konusu kaynaklarin, ne ozel i§letmeler ve 

nede yabancilar tarafindan i:;iletilmesine tahammtil azdir. Ay

rica, maden i:;iletmeciligi, bliylik miktarda ve uzun vadede fon 



55 

kaynag1na gereksinme g6sterir. Ktic;.tik i§letmelerin bu konudaki 

etkinlikleri azd1r. Hem kaynak savurganl1g1n1 onlemek ve hem 

de btiytik olc;.ekli maden i§letmeleri kurmak, yada kurulmu§ 

olanlara destek saglamak maden bankalar1n1n ba§l1ca gorevleri 

aras1ndad1r. 

7.6. IPOTEK VE EMLAK BANKALARI 

lp otek b ankalar1, t a§l nmaz mallar1n i po teg i kar§1 l1-

g1nda genellikle orta ve uzun vadeli kredi veren bankalar 

olarak tan1mlanabilir. Uzun vadeli kredi saglaman1n yolu, 

sermaye piyasas1na tahvil ve pay senetleri sunmak oldugu gi

bi, belirli nitelikli ta§1nmaz mallar1 ipotek ettirip kar§1-

l1g1nda fon saglamak da olabilir. Yeni sanayi i§letmelerinin 

kurulmas1 ya da eskilerinin geni§letilmesi, c;.iftlik kurma, 

yeni arazi edinme, mevcut tar1m alanlar1n1n islah1, meyve fi

danl1klar1 kurulmas1, ev, apartman edinme, otel ve benzeri 

t uri zm i§l etmeleri kurulmas1 ve i ~letilmesi gi bi a lanlarda 

uzun ve orta vadeli kredilerin onemi ve gerekliligi ac;.1kt1r. 

Genellikle, ticaret ve mevduat bankalar1n1n i§letme yap1lar1 

bu ttir kredileri saglamaya uygun degildir. Yasal s1n1rlar 

ic;.inde, mli§terilerine ait ta§1nmazlar1 ipotek etmek suretiyle 

onlara uzun ve orta vadeli kaynak saglama gorevi ipotek ban

kalar1na dti§mektedir. 

Emlak bankalar1, genellikle ipotek bankalar1n1n ozel

likle konut ve her ttirlti yap1 i§lerinde uzmanla§an grubuna 

verilen bir isim olmaktad1r. Bu bankalar, c;.ogu kere ipotek 

kar§1l1g1 olarak, mli§terilerine konut, i§yeri ve benzeri ta

§lnmaz mallar edindirme politikas1n1 ytirtittirlerken, btiytik 

miktarda sermaye kaynag1na gereksinim duyarlar. Ayr1ca tilke

deki sosyal mesken politikas1 geregi, tahsis edilecek kredi

lerin uzun vadeli ve dti~tik faizli olmas1 zorunlulugu vard1r. 

Bu nedenle, emlak bankalar1n1n da genellikle devlet eliyle, 

ya da onemli olc;.tide devlet destegiyle ve ozel yasalarla ku-
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ruldugu gortilmektedir. Kullanilan f onlarin etkinligini art

tirmak ve i§letme riskini azaltmak i<;in, emlak bankalar1n1n 

da konut kooperatiflerini desteklemeleri ve bu ama<;la koope

ratifler kurulmas1n1 ozendirmeleri ak1lc1 bir yakla§1m olarak 

benimsenmektedir. Fakat, gtintimtizde, emlak bankalar1n1n da sa

dece konut ve yap1 i§lerini finanse etmekle kald1klar1 soyle

nemez. Bu bankalarda, faaliyetlerinin bir kism1n1 ticaret 

bankalar1n1n y apt1klar1 k 1sa v adeli par a v·e kred i i §1 erine 

a yirmakta, y ani her t tir lti mevd ua t ka bul e tmekte ve ticari 

kredi verebilmektedirler. 

7.7. HALK BANKALARI 

Halk bankalar1, btiytik i§letmeleryaninda, esnaf ve sa

na tkarlar1 k orumak, k ti<; ilk al <;ekli i §1 et me s ahi bi o lana v e 

normal ticaret bankalarindan kredi alma olanag1 kis1tl1 bulu

nanlar1 desteklemek, boylece sosyal politika a<;1s1ndan btiytik 

onem ta§1yan orta s1n1f1n devam1n1 ve gti<;lenmesini saglamak 

amaciyla kurulan bankalardir. Esnaf ve sanatkarlarin ve kti<;tik 

i §1 etmeleri n g enellik le , r ehnedil ecek v e i p otege v eril ecek 

ta§1n1r ve ta§1nmaz mallar1 yeterli degildir. Ticari krediler 

a<;1s1ndan da, baz1 onemli riskler soz konusudur. Qtinkti tica

ret bankalar1, a<;t1klar1 kredilerin batma veya ge<; odeme ris

kinin fazla oldugu bu i§letmeleri desteklemek istemez. Ayr1-

ca, bu tip i§letmelerin ag1~ bor<; ve faiz ylikli altinda kalma

lar1, hem kendileri ve hem de o lilkedeki sosyo-ekonomik poli

tikalar a<;1s1ndan onemli sakincalar ta§1r. Bu nedenlerle halk 

bankalar1n1n d a, d evl et e li y le ya d a o nemli o l<; lid e d evlet 

destegiyle ve ozel yasalarla kurulduklar1 gortillir. Arna<;, es

naf, sanatkar ve kli<;lik i§letmelerin faiz yliklinli hafifletmek, 

onlara yeterli miktarda tesis ve i§letme kredileri saglamak

tir. 

Fakat onemle belirtmek laz1md1r ki, halk bankalar1n1n 

desteklemek istedigi, esnaf, sanatkar gruplar1 ve kli<;lik i§-
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letmeler hemen ttim tilke ytizeyine dag1lm1' durumdad1rlar. Bu 

nedenle, halk bankalar1 da, tipk1 tar1m ve emlak bankalar1 

gibi, tahsis edecekleri kredileri kooperatifler arac1l1g1yla 

kulland1rmak isterler. Bu ama~la kurulan, kti~tik esnaf ve. sa

natkarlar1 temsil eden kooperatifleri destekler, ozendirir-

1 er. So nu~t a, v eril en kredil erin tir etim v e b anka amac1yla 

olan ili,kisi daha kolayla,1r. Bankan1n i,letme masraf1 dti

,er. Koope.rat.if ler arac1l1g1yla olu,turulan "mtiteselsil kefa-. 

let" ,ekliyle de kredilerin batma riski azalm1, olur. 

8. OLKE 1<;1NDE FAAL1YET G0STERD1KLER1 YERLERE GORE 

Bu grupta, serbest bolgede ~al1,an bankalar ile ser

best bolgeler d1,1nda ~al1,an bankalar ay1r1m1 ortaya ~ikar. 

8.1. SERBEST BOLGE BANKACILIK FAALIYETLERI 

Serbest bolgelerde bankac1l1k f aaliyetleri diye bili

nen bir ekonomik ve hukuki kavram yoktur. Bu deyim ile kast 

edilen olagan bankac1l1k faaliyetlerinin, serbest bolgelerde 

bu bolgelerde ~a11,an i'letmelerin ihtiya~lar1na uygun olarak 

soz konusu bolgelere saglanan gtimrtik, vergi bag1,1kl1klar1 

kambiyo s1n1rlamalar1na tabi olmaks1z1n yerine getirilmesi

dir. 3218 say1l1 serbest bolgeler kanununun 6. maddesinde bu 

ozelligi sarahaten belirtmiv, Mersin ve Antalya Serbest Bolge 

Yonetmelikleri de ayr1nt1l1 bir 'ekilde bu muafiyeti dtizenle

mi,tir. Bir serbest bolge hangi hedeflere yonelmi, ise o bol

gedeki bankac1l1k faaliyetleri de o hedefler yontinde geli,ir. 

0 bolgede ne ttirlti i,lemler yogun ise bankac1l1k f aaliyetle

rinide bu i•lemler ,ekillendirirler. 

Serbest bolgenin ttirtine gore antrepoya ili,kin kiymet

li evrak i•lemleri, yani makbuz senedi ve varant ile mal in

tikalleri ve bu i,lemlerin gerekli kild1g1 krediler, menkul 

kiymetler yat1r1m fonu yonetimi, akreditifler, seyahat ~eki 
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sat1'1 vs. one ge9en i,lemler olabilir. 

8.2. KIYI BANKACILIGI 

Ulke d1~1ndan saglanan f onlarin gene tilke d1,1nda 

kullan1lmas1n1 ifade etmek tizere kullan1lm1,t1r. Ttirk huku

kunda menkul kiymetler fonunun kar,1l1g1d1r. Ttirk sisteminde 

kiyi bankac1l1g1 .ile sadece bankalarin ugra,abilecekleri ka

bul edilmi~tir. Kiyi (offshore) fonlari, ytiksek vergiye ve 

kambiyo denetimine tabi tilkelerin vatanda~1 olan yat1r1mc1la

ra bir9ok yarar saglamaktadir. 

dirlar: 

Kiyi bankalari ,u f aaliyet ve i,lemlerle ugra~makta-

Doviz al1m-sat1m i,lemleri, 

Di, ticaret i§lemlerinin finansmani, 

Eurokredi ve Eurobond sendikasyonlari 

ge§itli swap i§lemleri, 

Forward doviz i§lemleri. 

Offshore pazardaki faaliyetlerin geli§imini Ta_blo 2'deki 

§ekilde gorebiliriz •. 

9. MERCHANT BANKACILIK 

Bu bankalar sunduklari hizmet a91s1ndan ba§ta ticaret 

finansmani olmak tizere yerel ve uluslar~rasi diizeyde 9e§itli 

kisa, orta ve uzun vadeli kredi i§lemleri yapan, ayrica para 

ve sermaye piyasasi i§lemleri, sigortac1l1k, yat1r1m yoneti

mi, trust i§lemleri, leasing, forfaiting, factoring, ticari 

emtia ve kiymetli maden ticareti, menkul kiymet i§lemlerinde 

arac1l1k, dan1§manl1k gibi 9ok 9e~itli alanlarda uzmanla~an; 

f aaliyetlerini belirli alt limitler i9inde toptanci piyasa

larda stirdiiren; geni§ orglitlenme agina, h1zl1 karar alma me-
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kanizmas1na sahip olan; modern teknoloji ile c;al1§an; uzman 

ve yetkili personel istihdam1na ag1rl1k veren; az say1da §u

beye sahip olan; mli§terileriyle yakin ili§ki ic;inde bulunan; 

idari ac;idan genellikle az sayida pay sahibinin yonetiminde 

bulunan bankalar olarak tan1mlan1r(30). 

Ytiksek karlar saglaya bilmek amaciyla yliksek riskli 

sermaye yat1r1mlar1na girmelerini; yeni lirlinlerin ortaya c;1-

(30) Levent VARLIK; "Tacir Bankacihk" Para ve Sermaye Piyasas1 Dergisi, 
Eyltil 1986, , s.8. 
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kar1labilmesinde rol oynayabilmelerini ve toptanc1 piyasalar

da faaliyet gostererek kti~tik boyutlu mevduat ve kredi i~lem

leriyle ilgilenmemelerini(31), kalifiye eleman oran1n1n ytik

sek olmas1 nedeniyle personel harcamalar1n1n f azla olmas1-

n1(32) Merchant bank'lar1n ozellikleri aras1nda sayabiliriz. 

Ayr1ca kiralama i~lemlerinde fabrika ve makinalar, bilgisa

yarlar, ag1r hizmet makinalari, gemiler ve u~aklarin yer al

d1g1n1 .belirtebiliriz(33). 

10. MUHAB1R BANKACILIK 

Bir banka kti~tikltigti dolay1s1yla yerine getiremedigi i~

lemlere sahipse veya y1l i~inde ancak birka~ i~lemle ugra~a

biliyorsa bu hizmetleri ba~ka bankalardan saglayabilir. Bu 

tip bankalar dtizensiz araliklarla sahip olmad1g1 hizmetleri 

el de etmek is terse, bu hizmetleri saglayan btiytik bir banka 

ile muhabir ili~ki kurmal1d1r. Genellikle btiylik ticaret ban

kalari muhabir bankac1l1k gorevini listlenebilirler. Ancak 

bankanin oncelikle mevduat hacmini hizmetleri kar~1layabile

cek hale ula~t1rmas1 gereklidir(34). 

Kli~tik bankalar muhabir bankalardan ~u tip hizmetleri 

talep edebilirler. 

Qek takas i~lemleri, 

Acil kredi ihtiya~lar1n1n kar~1lanmas1, 

Kli~tik bankalar1n limi tini a~an kredi t aleplerini 

payla~ma, 

(31) C.J.J. CLAY, B.S. WHEBLE; · Modern Merchant Banking, 2.basi, Cam-
bridge, Woodhead-Faullener. Pub. 1983, s.31. ' 

(32) Michael BLANDEN; "Why Merchant Bankers are Different'\ The Banker · 
Agusto~l981, s.41. 

(33) Special Survey "English Merchant Banks"The Banker;:Mayis 1978, s.145 

(34) R.E. KNIGHT; "Account Analysis in Correspondent Banking" Mounthly 
Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Mart 1976, s.13. 



61 

Kli~tik bankalar acil likidite ihtiya~lar1n1 kar§1la

mak ti zere mu ha bir bankalardan ki sa v ade li b or~l ar 

a11rlar. 

Baz1 durumlarda btiylik bankalar bar~ veremezler. 

Boyle durumlmarda banka portfoylerinden kti~lik ban

kalara satar veya krediyi onlarla payla§1r. Kti~lik 

bankalar i~in bunlar devlet tahvillerine yat1r1m 

yapmaktan ·daha iyidir ve getirileri de ·ytiksektir. 

Kisa vadeli kredilerin olu§turdugu bar~ havuzu .da 

yeni bir geli§medir. Havuzda biriken fan mli§terile

re sat1l1r. Bu krediler herhangi bir anda paraya 

~evrilebilir, bu ytizden kli~tik bankalar bunlar1 

ikincil r ezervlerinin bir par~a s1 o larak d li§linlir

ler. Bu i§tiraklerde kazanma oran1 bar~ talep h1z1-

na bagl1d1r(35). 

11. OZEL · F1NANS KURUMLARI 

Ozel Finans Kurumlar1 Anonim §irket statlistinde kuru

lan, bankac1l1k i§lemleri de yapabilen, kendi sermayesine 

ilaveten yurti~inden ve yurtd1§1ndan Ttirk Liras1 ve yabanc1 

para cinsinden ozel cari hesap ve kAr/zarara katilma hesabi 

yoluyla fan toplayabilen, toplad1g1 bu fonlari her tlirlli eko

nomik faaliyetlerin finansmaninda kullanilabilen, ttim i§lem

lerinde faizin bulunmad1g1; fon kulland1rmalar1 tamamen kAr/ 

zarar ortakl1g1 ve ticari kazanca dayanan, gerek kAr/ zarar 

ortakl1g1 gerekse ticari f aaliyetler yoluyla elde ettigi kAr 

ve zarara "kAr/zarara katilma he sap sahipleri "ni de ortak 

eden Tlirk Iktisadi Hayati i~in yeni ve degi§ik yapida olan 

finansman kurulu~lar1d1r. 

Hukuki Dayanaklar 

Ozel Finans Kurumlar1 19.12.1983 tarihli Resmi ~azete-

(35) D.A. HAYES; !'Bank Lending Policies, 2.basi Michigan, The University 
of Michigan, Ann Arbor, 1977, s.104. 
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de yayinlanan 16.12.1983 gtin 83/7506 sayili Kararname, bu ka

rarname geregince 25.2.84 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan 

Tlirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi tebligi, Ttirk Ticaret Ka

nununun "Anonim $irketlerle Ilgili Hliktimleri" ve diger ticari 

mevzuata gore kurulur ve faaliyet gosterirler. 

11.1. OZEL FINANS KURUMLARININ KURULU$U 

O.F.K. asgari ytiz ortakli bir Anonim $irket §eklinde, 

en az be§ milyar n sermaye ve Bakanlar Kurulu karari ile ku

rulurlar. Bakanlar Kurulundan kurulu§ izni alinip gerekli i§

lemler tamamlandiktan sonra ana sozle§me T.Ticaret Sicil Ga

zetesinde yayinlan1r, kurum ttizel ki§iligini kazan1r. Bundan 

sonra Merkez Bankasi tebliglerinde dtizenlenen hazirliklar ta

mamlanir ve Merkez Bankasindan faaliyet izni alinir. Bu izin

den sonra O.F.K. faaliyete ge9ebilir. 

11.2. O.F.K. 'NIN QALI$MA SiSTEMLERI 

O.F.K. herhangi bir klasik bankanin mli§terilerine ver

digi btittin hizmetleri yani btitlin bankacilik muamelelerini ya

pabilecegi gibi bir ticari §irketin yapabilecegi btitlin zirai, 

sinai ve ticari faaliyetlerde de bulunabilmektedir. Bankala

rin mevduat toplad1klar1 gibi O.F.K. 'da ozel cari hesap ve 

kar/zarara katilma hesaplar1 ~eklinde fan toplayabilmektedir. 

O.F.K.'nin faaliyetlerini dort grupta inceleyebiliriz. 

Fon Toplamak; 

i) Ozel Cari Hesap olarak fan toplamak, 

ii) Kar ve zarara ka tilma hes a bi o larak f on toplamak 

Toplanan f onlari mevzuatta tesbit edilen usullerle 

tahsis etmek, kullanmak ve kullandirmak. 

Kendi oz sermayesi ile her nevi zirai, sinai ve ti

cari faaliyetlerde bulunmak. 

Mli§terilerine her ttirlti bankacilik hizmetleri sun

mak. 
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A. Kaynaklar 

liriz: 

5.F.K.'nin kullanabildikleri kaynaklar1 dorde ay1rabi-

Kurumlar1n oz sermayeleri, 

Ozel cari hesaplar1, 

Kar ve zarara kat1lma hesaplar1, 

Kurum hesab1. 

i) Ozel Cari Hesaplar 

Ger~ek veya tlizel ki§ilerce doviz ve Tlirk Liras1 cin

sinden a~t1r1labilen, talep an1nda kismen veya tamamen ~eki-

. lebilen, fon yat1ranlara bu hesap karl}1l1g1 her ne nam alt1n

da olursa olsun bir bedel odemeyen ve tasarruf mevduat1 si

gorta f onu kapsam1na girmeyen f onlar1n olu§turdugu bir hesap

t1r. 

Kurumlar1n cari hesaplara kabul edebilecekleri azami 

fon tutar1 ozkaynaklar1n on kat1 ile s1n1rland1r1lm1§t1r. Ca

ri he sap alacakl1lar1, yat1rm11? olduklari f onlar1n tamami 

i~in bu f onu kabul etmi§ olan kurumun sermaye ve ihtiyatlari 

ile cari hesaplar kar§1l1g1 aktif leri iizerinde birinci s1rada 

imtiyazli alacakl1lard1r. 

ii) Kar ve Zarara Kat1lma Hesaplar1 

Ger~ek veya tlizel kil}ilerce "kar ve zarara kat1lma 

akdi" kar§1l1g1nda do viz ve Tlirk Lirasi cinsinden asgari 

100.000 Tlirk Liras1 yat1r1larak, en ~ok be§ y1l vadeli olarak 

a~t1rabilen, "Tasarruf Mevduat1 Sigorta ~onu" kapsam1na gir

meyen ve yat1r1lan bu f onlar1n OFK taraf1ndan kulland1r1lmas1 

sonucu dogan kar ve zarara kat1lma hakk1 veren bir hesapt1r. 

Yu rtd11}1 nda m ukim g er~ek v e t ti zel ki l}il ere de bu h esaplara 

doviz olarak fon yat1rma hakk1 verilmi~tir. 
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Kat1lma hesaplar1 vadelerine gore 90, 180, 360 glin ve 

daha uzun slireli (en fazla 5 y1l) olmak lizere dart gruba ay

r1l1rlar. Her vade grubunda toplanan fonlar ayr1 ayr1 muha

sebele,tirilerek i'letilir. 

Doviz ile a~1lan hesaplar ise diger hesaplardan bag1m

s1z olarak, vadelerine ve doviz cinsine gore ay1r1m yapmaks1-

z:i.,n tek P,~sapta i,letilir;I.er. "K~r ve Zarara _Ka-i;:.1lma Hesab1 

Akdi" kar,1l1g1nda, kat1lma hesaplar1na fon yat1r1p kurumla 

ge~ici bir, ortakl1k kuranlar, kurumla bir kader birligi i9i

ne girmektedirler. Hesap sahibine herhangibir geliri garanti 

edilmedigi gibi yat1rd1g1 mehlag1n aynen geri odenecegi dahi 

.taahhtit edilmemektedir. Hesap sahibi biriken fonlar1n kullan

d1r1lmas1ndan dogacak kar ve zarara kat1lmakda, f aaliyetin 

sonucuna gore yat1rd1gi meblag art1p azalabilmektedir. 

Yiirilrlilkteki mevzuata gore O.F.K.'n1n kat1lma hesapla

r1n1n i,letilmesinden dogacak kar ve zarardan alacaklar1 pay 

% 20'den fazla olamaz. Sistem kar ve zararin tahsil aninda 

fonun kulland1r1ld1g1 vadeli hesaba kaydedilmesini ongormek

t ed ir. Bu i ,1emde sozkonusu v adeli h esa ha ai t b irim d egeri 

kar olunca artacak, zarar olursa eksilecektir. Birim degeri

nin a rtmasi is e, o h esa ba para ya tirmi, h esap sahi plerinin 

tlimlinlin hesap degerleri ile orant1l1 olarak hesapta mevcut 

fon lizerinde hak sahibi olmalari anlam1ndad1r. Kar ve zarar 

giri'i oldugu an, hesap sahibi olanlar1n hepsi hesaplar1n1n 

vadesi gelmi, olsun veya olmasin kar ve zarardan payl1ar1n1 

almaktad1rlar. Kar-zarar kayd1n1 takiben hesap a~t1rm1' olan

larin ise, daha onceki kar ve zarardan pay almalar1 soz konu

su degildir. 

Kat1lma hesabinda biriken f onlar kurum alacakl1lar1na 

kar,1 korunmu,lardir. O.F.K.'ndan alacakl1 olan li~lincli ,ah1s

lar1n sadece Kurum'a ait sermaye, ihtiyat ve dag1t1lmam1' 

karlar lizerinde talep hakk1 vard1r, bu hesaplarda biriken 
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f onlar tizerinde alacakl1lar1n herhangi bir talep hakk1 yok

tur. 

iii) Kurum Hesabi 

"Kurum Hesab1" O.F.K.'n1n anonim §irket olarak Ttirk 

Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat geregince tutmak zo

runda oldugu hesaplardir. Bu hesaplar ozel cari hesaplardan 

ve kar/zarar'a ka.t1lma hakk1. veren hesaplardan ayr1 ·01a:rak 

muhasebele,tirilir. Kurum kendi hesab1nda mevcut fonlar1 

(sermaye+kar+ihtiyatlar) mtistakilen i~letebilecegi gibi, cari 

hesap veya katilma hesaplar1na yat1rarak da i,letebilir. 

O.F.K. kendi hesab1nda mevcut fonlar1 kat1lm1' hesap

lar1na yat1rd1g1nda bu hesaplara fon yatiran ger~ek ve tilzel 

ki§ilerin tabi oldugu prosedlire tabi olacakt1r. O.F.K. hesa

bindaki fonlarla mlistakil bir i,letmeye sermaye koyarak ortak 

olabilmektedir. O.F.K.'n1n bu i'lemi cari hesaplarda ve ka

t1lma hesaplar1nda toplanan fonlarla yapmas1 yasaklanm1,t1r. 

O.F.K. fonlar1n1 ayr1ca Ba,bakanl1k Hazine ve Di, Ti

caret Mtiste§arl1g1 Tebligi 'nin 25. maddesinde de "Kurum'un 

s una bil ec eg i di ge r hizmetler" ba§l 1g1 al tinda yer al an f aali

y etlerin ifas1 i~inde kullan1labilir. 

B. Fon Kullandirma 

i) Ozel Cari Hesaplardan Saglanan Fonlarin Kulland1r1lmas1 

Bu hesaplarda biriken d ovizlerin ve Tiirk Liralarin, 

asgari ytizde S'lik kismi T.C. Merkez Bankas1nca belirlenecek 

likit menkul degerler veya nakit cinsinden T.C. Merkez Banka

s1'nda tutulmak zorundad1r. Bu oranlar T.C. Merkez Bankasinca 

degi§tirilebilmektedir. 

Fonlarin blokaj d1§1 kalan boltimtinlin ytizde ellilik 
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kism1 ticari f aaliyetlerde ve en ~ok 12 ay vadeli olarak kul

land1r1labilmektedir. Fonlar1n geri kalan yuzde SO'si ise 12 

aydan uzun vadeli olarak kulland1r1labilir. Cari hesaplarda 

biriken dovizler ayr1ca Turk bankalar1 nezdinde veya uluslar

aras1 para ve ticaret piyasalarinda i~lem yapmak i~inde kul

lanilabilmektedir. 

Cari· hesa:pta biriken f onlarin· ku11an1m1 sonucu sagla

nan kar ve zararin tumu kuruma ait olmaktadir. Cari hesaptan 

kulland1r1lan fonun tamam1n1 riske edecek ~ekilde "kar ve za

rara katilma yat1r1m akdi" imzalanmasi yasaklanm1~t1r. O.F.K. 

yapacag1 anla~maya Ozel Cari Hesaplardan kulland1racag1 f onun 

en az yuzde seksenini aynen geri alacag1 hukmunu koymak zo

rundadir. Boylece kurum kulland1rd1g1 fonun yuzde yirmisini 

riske edebilmekte ve bu meblag ile f onu kullanan ki~inin kar 

ve zarar1na i~tirakini saglayan bir akit imzalamaktadir. 

ii) Kat1lma Hesaplarindan Saglanan Fonlarin Kulland1r1lmas1 

Katilma hesaplar1nda Turk Liras1 ve doviz cinsinden 

toplanan f onlar yururlukteki mevzuata gore yuzde birlik bir 

blokaja tabidir. 

Blokaj , d1~1 kalan fonlarin kullanim yerleri: 

a) Uretim Destegi Saglanmas1: 

Bu tur, fon kullandirmada uretim i~in gerekli gayri

menkul, ham ve yar1 mamul maddeler ile te~hizat ve makinan1n 

finansman1 sozkonusudur. Kurumlar bu mallar1 u~uncu ~ah1slar

dan pe~in olarak satin almakta ve vadeli bir ~ekilde satmak

tad1r. 

O.F.K. bu mallara ili~kin satin alma ve satma aktini 

sozle~me serbestisi dahilinde ayn1 anda tamamlamal1d1r. 
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b) Kar ve Zarara Katilma Yontemi Ile Fon Kullandirma 

Gei;ici ortaklik saglayan "kar ve zarara katilma hesabi 

akti" kar111l1g1 geri;ek ve tilzel ki11ilerden toplanan fonlari, 

gene gei;ici bir ortaklik esasina dayanarak "kar ve zarara ka

tilma yat1r1m akdi" ile fon kullandirmaya yonelik bir sistem

dir. Bu tilr fon kullandirmada fon kullanan §irket, pe11inen 

tesbit edilmi§ bir geliri saglama ve hatta alinan fonu tama

men geri odeme milkellefiyeti altina girmemektedir. ·o.F.K. fon 

kullananin tlim faaliyetlerine veya belirli bir f aaliyetine 

veya belirli bir parti malin sat1m1nda dogacak kar ve zararina 

ortak olmaktadir. 

Kara hangi oranda i11tirak edilecegi amir htiklim olarak 

dtizenlenmemi11, bu husus taraflarin serbest iradesine b1rak1l

m111t1r. Ancak, fonu kullanan geri;ek ve tilzel ki11ilerin zarari 

halinde, kurum meydana gelen zarara, en fazla o i11e tahsis 

e~tigi meblag kadar kat1lmaktad1r. 

Fon kullanan geri;ek veya tlizel ki11i, odedigi kar pay1-

n1 gider olarak, varsa tahsil edecek zarari kar ve zarar he

sabina kaydeder. O.F.K. ise odedigi veya tahsil ettigi zarar 

veya karin % 80'ini katilma hesaplarina % 20'sini ise kurum 

hesabina intikal ettirir. 

iii) Kira Akdi (Leas~ng) 

Katilma hesaplarinda biriken f onlarin diger bir kul

land1rma §eklide mal ve hizmet liretiminde kullanilacak tei;hi

zatin, mlilkiyeti kurumda kalmak ko11uluyla kiraya verilmesi

dir. Ana para ve kiranin geri odenme §art ve ko11ullar1 ile 

kiranin miktari sozle§me serbestisi ii;inde taraflarca belir

lenmektedir. 
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Bu tiir fon kullandirma di~ ticaret rejimi ile izin ve

rilen hususlar i~in sozkonusu olmaktadir. O.F.K. ile fon kul

lanan arasinda, mal olarak kar~iligi olan, bir vesaikin alim 

satimi sozkonusudur. O.F.K. yaptigi bir sozle~meyle vesaikin 

pe~in satin almakta ve daha yiiksek bir fiyattan f on kullana

na v~deli ·olarak ·satmaktir. 

v) Diger Fon Kullandirmalar 

1) Yukaridaki ~ekillerde kulland1r1lamayan fonlar ban

kalarda tutulabilir. 

2) O.F.K. ikinci faaliyet y1l1ndan itibaren, katilma 

hesaplarinda biriken fonlarin, yillik ortalama ola

rak asgari yiizde 25'ini doviz saglay1c1 faaliyetle

re tahsis etmek zorundadir. 

3) Her bir vade grubunda toplanan fonlardan, tek bir 

ger~ek veya tiizel ki~iye kullandirilabilecek azami 

miktar T.C. Merkez Bankasi'nca belirlenir. 

Yillar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Kredi Maliyetleri: 1979-87 (%)(35) 

Kisa Vadeli 
Nominal 

27.3 

37.6 

50.1 

48, 3 

46i.i6 

62.2 

69.4 

68.19 

69.10 

Kisa Vadeli 
Reel 

-22.34 

-35.59 

9.72 

18.45 

12.21 

6.69 

21.04 

32. 74 

26.29 

Orta Vadeli 
Nominal 

28.3 

39.5 

52.7 

50,.,8 

48.4 

59.7 

67.1 

66.19 

67 .35 

Orta Vadeli 
Reel 

-21.73 

-32.62 

11.62 

20.45 

13.59 

5.04 

19.40 

31.17 

24.98 

(35) Tansu Q!LLER, Murat Q!ZAKQA; Tiirk Finans Kesiminde Sorunlar ve Re
form Onerileri, !so Yayini 1989. 
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C. Bankac1l1k Hizmetleri 

1- Teminat mektubu vermek. 

2- Havale ve transfer i~lemleri yapmak. 

3~ Poli~e, emre muharrer senet, temettli belgesi, ~ek, 

kon~imento, tahvil ve diger vesikalari ke~ide et

mek, tanzim etmek, kabul etmek lizerlerine aval ver

mek. 

4- Doviz al1m-sat1mi ve herttirlti doviz i~lemleri yap

mak. 

5- Akreditif a~mak, teyit etmek, gelen akreditiflerin 

uygulamasini saglamak. 

6- Kredi kart1 ve seyahat ~eki dtizenlemek. 

7- Doviz pozisyonu tutmak. 

8- Hisse sened{, kAr ortakligi belgesi, tahvil, hisse 

senedi ve bunlarla ilgili portfoylerin idaresini 

ytiriltmek, yediemin ve vekil olarak hareket etmek. 

9- Her ttirlti ithalat ve ihracat i~lemlerini kismen ve-

ya tamamen finanse etmek. 

O.F.K.'nin mil~terilerine verdigi hizmetler klasik bir 

bankanin mii~terilerine verdigi hizmetlerden pek farkli degil

dir. Tek fark btittin bu i~lemlerde faizin bulunmay1~1, kurum 

tarafindan sadece hizmet kar~iligi bazi ticretlerin alinmasi

dir. 

D. Diger Hizmetler 

~ 1- ozi projelerin finansman1 i~in ve mtinhasiran 0 i~e 
tahsis edilmek tizere mlistakil hesaplarda f on topla

mak. 

2- Tarimsal endilstri alaninda i~letmeler kurmak ve ~a

li~tirmak. 

3- Ticari ama~la mtilk al1m-sat1m1 yapmak. 

4- Kendi sermayesini kullanmak suretiyle ticari, sinai 
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ve zirai sahalarda §irketler kurmak, ortak olmak, 

devretmek. 

5- Mali konular ile yat1r1m, yonetim ve teknik konu

larda mli§avirlik hizmetleri yapmak. 

6- Ihracat~1 mliteahhit ve i§ adamlar1n1n uluslararasi 

ihalelere kat1lmalar1n1 teminen diger kurulu§larda 

konsorsiyum kurmak, i§tirak etmek. 

7- ~osyal ve kliltlirel ama~l1 kurulu§lar, §irketler te

sis etmek, i§tirak etmek, i§letmek. 

Getirilen sistemle faaliyet kapsam1 olduk~a geni§ tu-

yeni bir mali 

yapabilmekte, 

f aaliyetlerde 

kurum yarat1lm1§t1r. Bu kurum bizzat ya

§irketlere oitak olabilmekte, ticari ve 

kullan1lmak lizere fon kulland1rabilmekte, 

ithalat ve ihracati finanse edebilmekte, teminat mektuplar1 

verip, doviz i§lemleri yapabilmektedir. 

Tlirkiye'de bankac1l1k, kooperatif~ilik, sosyal fon 

toplayan kurumlar, sermaye piyasas1 ve kurumlar1ndan olu§an 

yerle§mi§ ve ~ogu olduk~a etkin bir ~al1§ma dlizenine ula§m1§ 

mali sistem mevcuttur. I§ kaynaklar bu sistem taraf1ndan mo

bilize edilmi§ ve payla§1lm1§ bulunmaktad1r. Tasarruf sahip

lerinde, tasarruflar1n1n kar§1l1g1 olarak gormek istedikleri 

farkl1 beklenti normlari olu§mu§tur. 

Dolay1s1yla O.F.K.'n1n bu altyap1n1n varl1g1n1 gozo

nlinde tutarak hareket etmeleri gereklidir. Sozkonusu altyapi, 

kurumlarin mevcut, tasarruflardan, kisa donemde onemli paylar 

almas1n1 gli~le§tirecektir. Sistemin getirdigi yenilik dolay1-

s1yla mobilize edilebilecek ek kaynaklarin da kisa slirede 

oneml~ boyutlara ula§abilecegi beklenmemelidir. Bunda, lilke 

tasarruf potansiyelinin s1n1rl1 olmasi kadar mevcut tasarru

fun mali sektorce payla§1lm1§ olmas1n1nda etkisi vardir. Do

lay1s1yla, kurumlarin fon saglama a~1s1ndan yurti~inden ~ok 

yurtd1§1ndaki kaynaklar1 on plana alan bir ugra§ i~inde olma-
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lari gerekir. 

Ayrica O.F.K. kurum hesaplarindaki ve uzun vadeli ka

tilma hesaplarinda birikecek f onlari ihracata yonelik olarak 

kurulacak yeni tiretim birimlerine kullanmalari gerekir. 

~u anda tilkemizde mevcut O.F.K. kurucularinin zengin 

ortadog~ tilkeleri. ile olan organik qagl,ari. ijretilecek bu mal.

larin bu tilkelerde sati§ini saglayabilir. O.F.K. bunlari ger

<;ekle§tirdigi ol<;tide tilke ekonomisine katki saglayip, mali 

piyasada kendine saglam bir yer edinebilir(36). 

(36) Kemal SAGLAM; Ozel Finans Kurumlari, Istanbul, Eyltil 1985, s.14. 
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TtCARt BANKALARIN ORGiJT YAPISI 

Ba nka i §letmecil ig i gen el i §1 et me e konomisinin o zel 

bollimlerinden biri oldugundan, genel il}letme ekonomisinden 

yararlanilarak onun orglitlinlin tan1mlanmas1 yapilabilir. Or

glit; sistemli, planli ve metotlu olarak i~lerin dlizenlenmesi 

ve ylirlittilmesi i<;in, kurallarin toplamina gore bir sisteme 

dayanarak insanlarla insanlarin, maddeler ve konular arasinda 

ili,kilerin dlizenlenmesi, diizenin kurulmasi, gereksinmelerin 

geli,mesine gore tertiplerin ve degil}ikliklerin yap1lmas1-

d1r(37). Diger bir tan1ma gore de orglit, belirli bir gorevi 

slirekli olarak ytiklenmek lizere, tek bir otoritenin emrinde 

birle§mi§, birbirlerine bagl1 insanlar toplulugudur(38). 

Banka i§letmeciliginde orgtit konusuna al1nanlarin de

neysel metotla incelenmesi, §ekle ilil}kin tan1mlamalarin ya

pilma~i <;ikar yol olarak dli,linlilebilir. Personelin niteligi, 

ki§iligi, gorevlerinde bilincini kullanmasi, yonetici ve yti

rlitilcli elemanlarin <;evrelerinin geni§ligi, davrani§lari, ii}-

(37) Joseph LITTERER; The Analysis of Organizations, New York, 1973,s.65. 

( 38) Hayri ULGEN; l§letmelerde Organizasyon Ilkeleri ve Uygulamasi, i. ti. 
i§letme Fakilltesi Yayin1, Istanbul, 1989, s.43. 
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lemleri konunun ag1rl1k merkezinde bulunur. tistlin yetenekteki 

personel btittin faktorlerin ontinde yer alir denildiginde, bi

lim ve tanimlamalar bunlarin gerisinde birak1lm1~ olur. 

Ticari bankalar btinyesine uygun olarak ktiytik ve btiylik 

tinitelerden kuruldugundan, onun sorunlar1n1n yozlimlenmesinde 

ve i~lemlerin yap1lmas1nda orgiitiin onemli bir yeri bulunur. 

1. TlCARt BANKALARIN Y0NET1M VE YDROTME iSLERt 

1.1. YONETiM i~LEVi 

Ticari bankalarda yonetim sorunu ticaret i~letmelerin

d e oldugu lizere hukuki ~ekil ile bag1nt1l1 bulunur. Tiirkiye

de bu kurulu~lar ancak anonim ~irket olarak kurulurlar. 

Yonetim kavram1, amaylarin etkili ve verimli bir bi

yimde geryekle,tirilmesi amac1yla bir insan grubunda i~birli

gi ve koordinasyon saglamaya yonelik faaliyetlerin tiimiinli 

ifade eder(39). Diger bir yonetim tan1m1nda ise: orgiit amay

lar1n1n etkili ve verimli olarak geryekle~tirilmesi amaciyla, 

planlama ,,organizasyon, yiiriitme, uyumla,tirma ve kontrol i'

levlerine ili,kin, kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin 

sistematik bir biyimde beceriyle uygulanmas1 ile ilgili f aa

liyetlerin tiimii yonetimi ol·u~turur" demektedir (40). 

Yoneticilik fonksiyonundan, list basamaktaki elemanla

rin verdikleri direktif ile i'lerin yonetilmesi ve yiiriitiilme

si anla~1l1r. Yonetime yok sayidaki ki~inin ortak gorevlerle 

kat1lmas1 'eklinde fonksiyonlar1n1 yapmalar1, banka. i~letme

lerinin karekteristik ozelli~lerinden biridir, denilebilir. 

(39) Kemal TOSUN; i,letme Yonetimi Genel Esaslar, Istanbul 1987, 7. bas
ki S.5. 

(40) Howard M.CHARLISLE; Management Concepts and Situations, Science 
Research Association Inc., Chicago 1976, s.21. 
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Banka i§lletmesinin §lube mlidiirlerinin yetkilerinin ve 

s oruml ul uklar1n1n a lanlari ve s in1rlar1, meslek d allarina, 

bankanin biiyiikliigiine ve yapilan i§llerin geni§lligine gore de

g i§lir. 

1.2. YURUTME i~LEVI 

Uygulama ve sonu<;landirma olarak .tan1mlan1.r. Diizenle

yiciler, verilen emrin ve yonergelerin alt basamakta bulunan

lar tarafindan bilinmesi, kavran1lmas1, iizere a11nmas1, i§I 

boliimii ve dag1t1m1n1n yap1lmas1, <;al1§1malar1n denetlenmesi 

ytirtitiicii i§llerin 

kii<;tik gruplarla 

kapsam1na 

bankalar1n 

girer. ge§litli ornekler olarak, 

<;al1§1malar1, hesaba kalma veya 

sayma giinliigiiniin ge<;irileri ile ilgili <;ali§lmalar, cari hesap 

servisinde belli konular iizerinde gorevlerin yap1lmas1 vb. 

gibi. 

Her b asamaktaki y iirti tile ii i §11 er in son u<;l and 1r1lmas1 o 

serviste olur. 0 ttirlti i§llerin_belli ko§lullara gore yiiriltiilme

si i<;in gereken i§llemlerin yap1lmas1 ve '<;al1§1malar1n ol<;iiye 

vurulmas1 bir metoda. gore uygulanmas1 saglanir. 

Yon etic i ve yiiriit lie ii i §11 er ko or din asyonl u · <;a li§malar-

1 a uygulanir. Gi§lede yiiriitiilegelmekte olan i§ller, alim ve sa

tim i§lleri i<;in gi§lelere kadar gelinerek, ya da mektup, tel

graf veya telefon emirleri verilerek oneriler getirilir, ali

nan oneri listesinin bireyleri gozden ge<;irilir, bankalara 

uygun olarak kisaca evet veya hayir denir. Bununla beraber 

karari miidiir verir. Mtidiir gerekli gordiigiinde servis :;;efinin 

dii§llincesini alir. 

Orgiitiin alt boltimleri biitiinliigilne gore birlik gosterdi

ginde anlam ve deger ta§lir. Yonetilecek i:;;lerin <;e:;;itli olu-
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9u, bankac1l1kta uzmanla§maya ve bilime onem verilmesinin zo

runlugunu ortaya koyar. Amac;.lara uygun olarak i§ boltimtintin 

yap1lmas1, c;.al1§malar1n koordine edilmesi, fonksiyon boltimle

rinin uzmanlik bilgileri ve uygulamalari gozontinde tutularak 

gruplanmasi ve alt boltimlere ayr1lmas1 durumunda ba9ar1l1 so

nuc;.lar alinabilir. 

Kredi ve i§ bankalar1n1n karakteristik niteliklerinden 

biri mevduatin i§letilmesinde devir c;.abuklugunun saglanmasi

d 1 r. Yti zmil yonlari gos teren p aralarin i §l etilmesind e d evir 

hiz1n1n az olmasi ve i§ boltimtintin bankan1n.amac;.lar1na uygun 

bulunmamasi; i§letilen degerlerin, ekonomikligini azaltabi

lir, kontroltinti olanakli kilmayabilir. 

Banka i§letmelerinde kurulacak her §Ube, btiro ve ser

vis gibi fonksiyon boltimlerinin §Ube ic;.inde, §ubeler arasinda 

ve merkeze kar§1 ili§kilerinin ve bag1nt1lar1n1n nas1l olaca

gi onceden belli edilir. Unitelerin e§ prensiplere ve pren

siplere ve metotlara gore c;.al1§malar1n1 ytirtitmeleri durumunda 

i§letmenin birliginden soz edilebilir. 

Banka i§letmesinin ic;. orgtittindeki mli§teri i§lerine ba

kan aktif servisler altta, haberle9me, muhasebe ve ar9iv gibi 

pasif servisler list katta c;.al19malar1n1 stirdtirmek tizere or

gtitlenirken, haberle§me, u)_a§t1rma servisinin c;.ati kat1ndan 

once kasa servisinin yan1nda kurulmas1 durumu da incelenebi

lir. 

Banka i§letmelerinde gorevler bak1m1ndan yap1lan i§ 

boltimti, onlarin ic;. orgtitleri, btiytikltikleri, c;.al1§ma konusuna 

giren i§lerinin c;.oklugu ve c;.e§itliligi bak1m1ndan onem ta91r. 

Bankalarin cari hesap kredisi, iskonto kredisi, avans 

kredileri; akreditif i9leri vb. gibi i§ler kredi servisinde 

gortiltir. Kredi servislerinde: 
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1- Kredi talebi incelenerek, her i§lemde ayr1 ayr1 ka

rara var1l1r. 

2- Kredi isteyenin istedigi kredi tutar1, kredi silre

si, kredi tlirli, uygulanan prensiplere gore ayr1 ay

r1 karara var1lmas1nda etkili olur. 

3- Kredi onerisi a11nd1g1nda isteklinin likiditesin

de, rantabilitesi, oz kapitali, muhasebe k~y1tlar1-

na veya hesap ozetlerine gore incelenir. 

4- Kredi istekleri yerine getirildiginde, blitlin i§lem

ler, belgeler, formlar, makbuzlar ve defterler iize

rinde gosterilir. 

5- i §i y iirtit en k re di s er vis i il e o t eki s er vis lerin 

ili§kileri ve ba~1nt1lar1 kurulur. 

2.1. KASA SERVIS! 

GiivenliQin korunmas1 gibi nedenlerden bUtiin bankalarda 

kasa i§lerinde 9a~1~t1r1lan elemanlar1n otekilerden ayr1 cam-

11 veya 9elik kafesli holmeler i9inde gorevlerini yapwalar1-

n.Ln i:::aglan1lmas1 temeline gore hareket edil.ir. c;ogunl.ukl.a 

wli§lteri i§llerinin incelenmesi, belgelerin a11nmas1 ve i§li bi

tenlerin ~onLak~ il~il~ seLvi~leie gund~ri~me~i, udewe i~le

rin.iu yaz1lar1n1n ge91ri.imesi i9in tertip.ter Dulunur. Oaeme 

i§llerinin hacmine gore para al1nmas1 ve odenmesi i9in ayr1 

gi§leler kurulur. 

Para alma ve verme i§lleri merkez kasas1n1n etkili per

soneli yan1ndan yonetilir. Bu personel ba§lkalar1nla olan ode

me i§lerini diizenler, para stoklar1n1 ayarlar, kasa gi§eleri

nin azalan stoklar1n1 tamamlar, artan1n1 da 9eker al1r. 

Para alma ve verme i§lerinde z1mbal1 kontrol markala

r1ndan yar1s1 ayr1larak mti§teriye verilir, Oteki yar1Sl bel

geye yap1§t1r1l1r, i§i tamamlanm1§ belgeler boylece vezneye 

gonderilir. Daha sonra odeme yap1l1rken markan1n diger yar1s1 
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mli§teriden al1n1p diger markanin yanina yap1§t1r1larak i§lem 

tamamlanir. 

Efektif kasalarinda yabanci tilkelerin efektifleri de

gi§tirilir, ya da efektiflerin sat1§1 yap1l1r. Kupon kasala

rinda degerl~ kag1tlar1n faizleri veya kazan~ paylar1 6de

nir. Akreditif kasalarinda; merkez kasasi tarafindan hazirla

nan akreditif bedellerinin, gezi ~ekl.erinin veya kredi mek

tuplar1n1n kar§1l1klar1 6denir. 

Kasanin anahtar1n1n biri veznecide, ~tekisi de 

yetkililerinde bulunur. Bankanin hazinesine giri§ler 

anahtar ile olur. 

2.2. CARI HESAPLAR SERVISI 

banka 

~ift 

Gtintimtiz bankac1l1g1nda mekanik tertiplerde g6sterilen 

y6netim ve ytirtitme ~al1§malar1nda elemanlardan rasyonel bi

~imde yararlan1lmas1 i~in gruplamaya bliytik 6nem verilir. Cari 

hesaplar; ticari hesaplar, kti~tik cari hesaplar, tasarruflar, 

resmi paralarin hesaplari ve bankalar cari hesaplari gibi a:lJ.t 

b6ltimlere ayr1l1rlar. 

Banka mli§terilerinin ~oklugu, hesap hareketlerinin 

s1kl1g1 ve geni§ligi; hesaplarin btiytik defterlerden ayri ola

rak canli hesaplarla btiylik defterlerin uyumunu ve uygunlugunu 

ve her gtin kontrollinli gerektirir. 

2.3. QEK SERViSi 

Kanuni odeme araci olan paranin ardindan gelen c;:.ek, 

onu kabul edecek ic;:.in istege bagLi sayilan 6deme ara~larindan 

biridir. Qekin g6rlildliglinde 6denmesi gerekir. Bu duruma gore 

c;:.ekin lizerine slire konulsa da, ya da birka~ glin sonra oden

mesini saglamak lizere ileri bir gtintin tarihi atilsa da, bede-
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li bankaca odenebilir. Polic;e bir odemenin vadedilmesi anla

m1na geldigi halde 9ek bir odeme emrini gosterir. 

Cek servisi; bir yandan lizerine c;ekilen c;ekleri oder

ken ote yandan da ba§ka banka iizerine c;ekilen c;eklerin para

s1n1n al1nmas1 ic;in te§ebbliste bulunur. J3a11ka bankadan c;ek 

b edeli a l1nd1ktan v eya s oru§t urmas1 y ap1ld1ktan s onra onun 

.karl]1l~g1n1 ya c;ekin_ s~pibine oder, ya da hesab1na alacak ge

c;irir. 

Cek hesab1 ac;1ld1g1 s1rada, banka yoneticileri, c;ek 

veya blokunun me§ru olmayan kimselere odenmesinden dolayi so

rumluluk ytiklenmeyeceklerini belirten belgeleri al1rlar. 

Ceki c;ekenin, c;eki elinde bulunduran1n, ekonomik mad

deleri satin aldiktan veya onun ic;in birtak1m hizmetleri gor

dtikten sonra odemeden vazge9mek istemesi, art1k banka ile il

gili olmayan ve mahkemece karara var1lmas1n1 gerektiren so

rundur. 

2.4. CARi HESAP KREDiLERi SERViSi 

Cari hesap kredileri servisine teklif getiren mii§teri; 

istedigi kredi tutar1 kendisine kefil olacak firma, Bankalar 

Kanununa gore ek ipotek glivencesi getirmesi durumunda bu mad

denin nitelikleri tizerinde bilgi verir. Plasman ve likidite 

olanaklar1n1n uygunluguha gore konunun riski incelenir, kre

dinin ko§ullari sozle11me ile belli edilir. Cari hesap kredi

si; mti11terinin c;ok kuvvetli gortilmesine gore hie; bir gtivence 

aranmadan (a91k kredi), ek glivence istenilmeden, durumu pek 

kuvvetli goriilmemesi ile de mii§teriden ek ipotek veya gtivence 

maddesi getirmesi ileri siiriilerek a91l1r. 
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2.5. POLiQELER SERViSi 

Banka i§letmesi mti§terilerinin poliyelerini kabul et

mek, iskontolamak, odemek, kendisine poliye yekilenden para

s1n1 almak, bory belgelerini kabul etmek, reeskont ettirmek 

gi bi f onksi y onlar1n1 v e p oli ye lerle i 1 gil.i y onetim i §lerini 

ylirtitlir • Poliyeler kabul edildiginde veya iskontoland1g1nda 

kredi ile ilgili bi;r:tak1m i§lemle;ri .~ogdugundan, mli§terilerin 

durumu borylu cari hesab1ndan, avans kredileri servisinden 

ve ba§ka servislerden izlenerek kredi risklerinin tlimti ortaya 

y1kar1l1r. 

Poliye servisi, iskontolanacak poliyeler lizerinde ken

disi karar ald1g1nda veya al1nmas1 iyin haz1rl1k yapt1g1nda, 

mil §t erinin kredi 1 imi t ini b il mek d urumundad1 r. Bu s ervis, 

ay1lan kredinin limitini ya devaml1 olarak defterlerden izler 

ya da krediler servisinin limiti tizerinde verecegi bilgiyi 

inceler. Poliye servisinde i§lemlere ba§lamadan once mli§teri

den bir yliklimlenme belgesi al1n1r. 

Poliye servisinde; poliyenin biyimce dogrulugu, ciro

lar1, nitelikleri, lizerindeki imza sahiplerinin bankaya olan 

ytiklimllillikleri ve borylar1, iskonto hesaplar1, klitlik defteri

ne, primanotalara ve yard1mc1 defterlere geyir~lmesi, servis 

yan1nda klasorlere konulmas1, kovu§turma iyin teslim edilmesi 

g i bi i §1 emlerin y lirti ttilmesi inc e lenir, kontrol v e r eviz yon

d an geyirilmesi saglan1r. 

Uzerine poliye yekilenden paras1 al1nmak lizere teslim 

edilen poliyelerin (tahsil edilecek poli9eler) odendikten 

sonra bedelleri onlar1 getirenlerin hesaplar1na alacak ge9i

rilir. 

Poli9elere bir s1ra say1s1 verilir. poliyelerin brtit 

degerleri, lizerlerindeki imzalar, i§lem tarihleri ve slire so-
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nu tarihleri, gtinti gtintine ve s1ras1 ile ktittik defterine i'le

nilmeleri saglan1r. 

Po li<;e gtin ltik def terleri, <;o gunl ukla y aprakl1 o 1 ur. 

Poli<;e giri,leri kronolojik olarak ve poli<;eyi son elinde bu

lunduranlar g6z6ntinde bulundurularak defterlere i,lenir. 

2.6. Degerli Kag1tlar Servisi 

Degerli kag1tlar (tahvil pay senetleri) 

servisi; bu kag1tlar1n satin al1nmas1, sat1lmas1, y6netilme

si, korunmas1, saklanmas1 ~,lerini ytirtittir. Banka i,letmesi

nin ve ,ubesinin btiytikltigtine ve ivlemlerinin <;e,idine ve <;ok 

olmas1na g6re bu servisin i,lerinin alt b6ltimJere ayr1lmas1 

Hrgtitlenir. Qogunlukla bu servisin alt b6ltimlerinin s1n1flan

mas1; borsa servisi, degerli kag1tlara ili,kin hesaplar1n 

ula,t1r1lmas1 servisi, degerli kag1 tlar1n muhasebe servisi, 

degerli kag1tlar kasas1 servisi, serbest yat1rma servisi, ha

zine servisi, kupon servisi, degerli kag1tlar1 ar1tma servisi 

bic;iminde olur. 

Bu servisi y6netenler, ttirlti degerli kag1tlar1n ranta

bilite olanaklar1 tizerine mti,terilerine sal1k vererek onlara 

yararl1 olmaya <;al111rlar. Degerli kag1tlar deposu ile ilgili 

muhasebede yavayan hesaplara g6re gec;irmeler yap1l1r. Muhase

be Hrgtittinde belli ba,11 degerli kag1tlar s1n1flan1r. Degerli 

kag1tlar deposunda degerli kag1tlar1n her ttirlti s1n1flamala

r1n1n yap1lmas1, yang1na ve hirs1zl1klara kar,1 gilvenlik ted

birlerinin al1nmas1 i<;in gerekenler yap1l1r. 

2.7. HAVALE SERViSi 

Ha vale servisindeki c;al11malar, liavale emirlerinden 

ve havaleden yana olacak i<;in yapilan ivlemler ve kay1tlarla 

ilgilidir. Bu servisin <;al1,mas1, bor<; ve alacak ge<;irilecek 
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hesaplarin haz1rlanmas1 ve kontrolil ba§ka ilgili servislere 

gonderilmeden bor~lar1n1n haz1rlanmas1, havale ge~irileri 

tizerindeki uygunlugun saglanmas1, havale emirlerinin verilme

sinde asil tutulan ula§t1rma i§llerinin tamamlanmas1, muhasebe 

fi§lerinin doldurulmas1, bor~landirma ve alacaklandirma ge~i

rilerinin tamamlanmasi v.b. ile ilgili bulunur. 

Ha vale s ervisi; ya ha v.ale emrini v erenden k ar§l1 l1g1 ni para. 

olarak alir veya hesabindan bu kadar indirir, ya da havaleden 

yana olana parayi oder, onun konusu yalniz parayla ilgili bu

lunur, havale emrini veren, havaleden yana olana paranin 

odenmesi durumuna gore bu emri istedigi anda htiktimstizle§ltire

bilir. Bankaya olan giivenin sarsilmamasi bakimindan i§lemle

rin ~ok ~abuk, ozen gosterilerek ve dtizenli ~larak yilriltlilme

si gerekir. 

2.8. MUHASEBE SERViSi 

Muhasebe servisi, banka i§letmelerinde ba§ka anlam ta

§ir. Yapilan i§ler once muhasebe olarak servislerde i§lem go

rtir, sonra da muhasebele§tirilmek ilzere genel muhasebe servi

sine verilir. 

Muhasebe servisinin en onemli fonksiyonu, banka i§lle

rinin bliyilk bolilmtinil i~ine·alan alacakli ve bor~lu cari he

saplarin dilzgtin bi~imde tutulmasini saglamaktadir. Cari he

saplar tilrlii yonlerden siniflanir. 

1- Meslek dallarina (ornegin; ticaret i§lleri, endilstri 

i§lletmeleri, ula§lt1rma i§lleri) 

2- Meslek dallarinin btiyliklligline ve geni§lligine, 

3- i§llerin ttirline, 

4- Bankalar i~in belli edilen orneklere (ticari para-

1 arm. resmi paralarin yat1r1lmas1) 

5- i§llerin slirelerine gore gruplanmasi bi~iminde olur. 
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Ytirtittilen i1ler kisa ve uzun stireli bilan~olarla izle

nir. Hesaplarin bir hesap grubu i~inde belirtilmeleri veya 

karma hesaplar altinda toplanmalar1 banka i1letmesinin gtittti

gti ama~lara gore degi1mele~ gosterir. 

Hesaplarin a~1lmas1, kapat1lmas1, ytirtittilmesi, kalin

t 1 lar1n d engelendirilme si, s ervis lerle u ygunl ugun s agl anma

s1, gider ve .kazan~ .bilan~osunun ye .hesap mevcutlarina ili1-

kin bilan~onun ~ikar1lmas1, muhasebe servisinin gorevleri 

arasinda bulunur. 

3. T1CAR1 BANKALARIN 0RG0T Y APILARI 1LE 1LG1L1 

DtGER BlR lNCELEME 

Yicari bankalarin te1kilat1n1 1u 1ekilde de incelemek 

mtimktindtir. 

1- Ticari bankalarin kurulu1 btinyeleri bak1m1ndan te1-

kilat1 

2- Ticari bankalarin genel mtidtirltik te1kilat1 

3- Ticari bankalarin 1ubelerinin te1kilat1. 

Ticari bankalarin bu 1ekilde bir ay1r1ma tabi tutmala

r1, kurulu1 btinyelerinin kanunlarla belirtilen zorunlulukla

rindan ileri gelmektedir. 

3.1. GENEL KURUL 

Ticaret Kanunumuzda, umumi heyet olarak isimlendiril

mi1 bulunan 1irket hissedarlar1 toplulugu, bankalarin btinye 

te1kilat1n1n ilk ve en btiytik kademesidir. 

3.2. DENET<;i:LER 

Bankalarin anonim 1irket olarak kurulmalarindaki zo-



83 

runluk nedeniyle banka btinyesinde bir te~kilat kademesi ola

rak denet~iler meydana gelmektedir. 

3.3. YONETiM KURULU 

Bankan1n fiilen ytirtittilmesinde, temsilinde, idare 

prensiplerinin uygulanmas1nda en onemli bir kademe olan Yone-

. ~im Kurulu bakk1nda, Ticaret Kanunu ~1~. genel mahiyette hti

ktimler getirilmi~ bulunmakla beraber, Bankalar Kanunu ile 

bir tak1m ek htiktimler ve mtikellefiyetler, yasaklar ve gorev

ler belirtilmi§tir. 

3.4. !DARE KOMITESI 

Anonim ~irket olmas1na ragmen, Ticaret Kanununda bu

lunmayan bu ~irket kademesi, Bankalar Kanunu ile getirilmi§

tir. idare komitesi yonetim kurulu taraf1ndan denetlenir. 

3.5. GENEL MUDUR (~IRKET MUDURLUGU) 

Anonim ~irket s ta ttisti il e kurulacak o lan b ankalar1n 

temsil ve idaresi i~in Ticaret Kanununda belirtilen sonuncu 

organ olarak belirtilmektedir. 

4. BANKALARIN GENEL M0D0RL0K TE$KiLATI 

Yurdumuzdaki tatbikat1 bak1m1ndan bankalar, ~ok §ubeli 

banka sistemini uygulamaktad1rlar~ Bu nedenle de bankalar1n 

kurulu~ btinyeleri dolay1s1yla bir anonim ~irket mtidtirltigti ni

teliginde olan bankalarin mtidtirlerine "Genel Mtidtir", bu te~

kilata da "Genel Mtidtirltik" denilmektedir. 

4.1. GENEL MUDUR 

Genel Mtidtirltik ile ona bagl1 btitiin ~ube, ajans, btiro 

ve diger te~kilat1 Genel Mtidtir yonetir. 
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4.2. GENEL MUDUR YARDIMCILARI 

Genel Mlidiirlerin gHrevine yardim etmek tizere bankalar

d a bir veya daha fazla genel mlidlir yard1mc1l1g1 bulunur. Ge

nel Mtidlir, Yard1mc1lar1, Ticaret Kanununa gHre, bankanin ana 

sHzle§mesi, genel kurul veya yHnetim kurulu tarafindan belir

tilen statli ve yetkiye tabi olurlar. 

4.3. GENEL MUDURLUK BOLUMLERi 

Bankalarin, Genel Mlidtirllige dli§en gorevlerini geregi 

g i bi y lirlit e bilmelmeri a maci il e Hr gilt lenmeleri g erekti gine 

i§aret edilmi§ti. Buna, genel mlidtirllik seksiyonlari veya ge

nel mlidlirllik te§kilat~ yahut genel mlidtirltik §ubeleri denilir. 

Ortalama i§ hacmine ve §Ube say1s1na sahip klasik ticaret ti

pi durumunda bir bankanin bollimlerini §oyle siralamak mlimklin

d lir. 

4.3.1. Tefti§ Kurulu 

Bankada en onemli organdir. Ozellikle az geli§mi§ mem-

1 eketlerin tic aret pi yasalarind a 9 ok § u beli o larak 9a li§an 

bankalar i~in hayati bir onem ta§1r. Banka idaresinin, tefti§ 

heyetlerine tan1yacag1 Hzel gtiven ve se9ilmelerine gosterece

gi dikkat ile ~al1§malar1n~n sonucuna verecegi onem oraninda 

kurulu§a verimli ve faydali olurlar. 

4.3.2. Mli§avirler 

Her bankan1n 9al1§ma konular1 ile ilgili bir tak1m i§

lerin, gilndelik ~al1§ma temposu d1§1nda bulunan ve o konular

da yetkili uzmanlar tarafindan incelenmesi gerekir. Uzmanlar 

belirli bir sorunu bu §ekilde incelemeleri yaninda, bankala

rin, gen el gidi §at ina l §lk t utacak e ttidleri de h azirlayarak 

genel mlidlirllik kanal1 ile yonetim kurullarina sunarlar. 
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4.3.3. Muhasebe Mlidiirlligli 

Her ye§it banka i§lemlerinin en ktiytik liniteden itiba

ren kanuni nitelikte ve bankanin.yonetmelik ve prensiplerine 

gore mtiddeti iyinde kayitlara geyirilmesini, defter ve kay1t

lar1n eksiksiz tutulmas1n1, mizan ve bilanyolari ile, ista

tistik bilgilerinin zamaninda haz1rlanmas1n1, bunlarin genel 

mlidlirllikte toplanarak mizan ve bilanyonun y1kar1lmas1n1, ver

gilerin zamaninda"'odenmesini, vezne ve odeme i§leri ile pul 

miikellefiyetinin geregi gibi yerine getirilmesini ve buna 

benzer diger i§lerin ylirlitlilmesini saglamak ve nezaret etmek

tir. 

4.3.4. Krediler Mlidlirlligli 

Her bankanin yali§ma konular1n1n ana sozle§mesindeki 

esaslarina, yonetim kurulunun prensip kararlarina ve genel 

mlidlirlliglinlin direktiflerine uygun olarak tatbikat1n1 sagla

yan, tertipleyen ve ylirlitlilmesini gozetleyen bir genel mlidlir

llik bollimlidlir. 

4.3.S. i,tirakler Mlidlirlligli 

Bankalar, ozellikle yurdumuzdaki uygulamada oldugu gi

bi karli gorecekleri i§lere yat1r1mda bulunur, bu gibi §ir

ketlerin ve i§letmelerin hisse senetlerini almak veya kuru

lu§larina katilmak suretiyle i§tirak ederler. 

4.3.6. Personel Mlidlirlligii 

Her bankada yali§an personelin, tayin, terfi, .takdir, 

c ezaland1r1lma, bir y er den b a§ka y ere nakil, y eti§tirilme, 

sosyal i§lerini ylirlitme ve nihayet i§ten y1kar1lma veya ay

rilma gibi ye§itli konulari bulunur. 
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4.3.7. Hukuk l§leri Miidiirliigii 

Banka i§lemle~i daima hukuki nitelik ta§ir. Bu neden

le, uygulanacak her bir i§lemin hukuki yonlinlin etraflica in

celenmesin~ formlill~r, sozle§me, taahhlitname ve her ~e§it bel

gelerin ona gore. haz1rlanmasin1., uygulamada gortilecek ~atil?ma 

v e i h tilaf larin z amaninda d lizel tilmesini, v eya t edbir al1nmas1 

ve nihayet alacaklarin ve diger haklarin kovul?turulmasin 

ve · geregi' gibi yap1lma's1n1 ·~{erektirir. Bu nedenle b'ankanin ge

n el mlidtirllik btinyesinde bir hukuk il?leri mlidtirlligli kurulur. 

4.3.8. Levazim Mlidlirltigti 

Bankalarin 9al1l?acaklar1 bir binaya, bu binalarin do

§enmesine, gerekli ~alil?ma gere9lerinin, defter, matbua, kir

tasiye vs. malzemelerin bir dlizen ve dikkat i9inde .teminine 

gereksinimleri vardir. Btitlin bu i§ler levazim mlidtirltigli tara

findan. ytirtittiltir, saglanir ve kontrol edilir. 

4.3.9. Muhaberat ve Ar§iV Mtidlirlligli 

Bankalarda yaz1§malar1n aksatilmadan ytirlitlilmesi, ya

zi§malara -ait belgelerin ve dosyalarin bir dtizen i9inde sak

lanmasi da ayri bir onem ta§1r. Bu i§ler muhaberat mlidlirltigli 

tarafindan yap1l1r. 

4.3.10. Idare Amirligi 

Btiylik 9aptaki bankalarda ~al1§an ve mlistahdem s1n1f 1 

te§kil eden hademelerin, odac1lar1n, l?Ofor ve kaloriferciler

le, asansorcli ve temizleyicilerin, bah91van, tamirci vs. hiz

metlerin glinllik ~al1§malar1n1 dtizenlemek, onlari kontrol et

mek, malzeme vs. ihtiya9lar1n1 saglamak gibi i§lerin ytirtittil

mesini idare amirleri saglarlar. 
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5. 11CAR1 BANKA ~UBELER1N1N ~K1LATI 

Ticari bankalar, 9ok ,ubeli veya ,ubesiz olarak 9al1-

'abilirler. $ubesiz banka tiplerine mahalli bankalar, bolge

sel bankalar da denir. Memleketimizde bankay1 mti,terinin aya

gina gotlirmeyi saglayan bir sistem olmas1 dikkat.9ekmektedir. 
-

Hangi anlamda olursa olsun, bir bankanin konusunu olu,turan 

i'lerin ve hizmetlerip.mU,terilera sunuldugu yer, ,ubelerdi~ •.. 

Bu bakimdan i,lemlerin uyguland1g1 §ubelerin te§kilat1 ve 9a

l1§malar1, bankalar i9in btiylik bir onem ta§1r. 

5.1. $UBEiDARECILERI 
• 

$ubelerin idarecileri, s1ras1 ile imza yetkisi olan 

mtidtir, mlidtir muavini,· ikinci mlidtir ve §eflerdir. $ubelerde 

en onemli fonksiyon ,uphesiz §Ube mtidtirlerine dti§er, idareci

lerin pek9ok bakimdan yeti§mi§ olmalar1 §arttir. Bankalarin 

her §ubesinde bir mtidtir bulunmas1 §arttir. $ubeler bir kisim 

bankalarda §ube, ajans veya btiro §eklinde ve i§ kapasitesi 

ol9tisline gore s1n1flara ayrilabilir. Banka §Ubelerinin te§ki

lat1n1, aktif servisler ve diger servisler ,eklinde iki kisma 

ayirmak mlimktindlir. 

5.2. AKTiF SERViSLER 

Bu servisler, banka i§lemleri dolay1s1 ile dogrudan 

dogruya mil§terilerle temas eden linitelerdir. Ticaret piyasa

sinda 9al1,an klasik bir banka §ubesinin aktif servislerinin 

ba§l1cas1 ,unlardir. 

1- Mevduat servisi 

2- Krediler servisi 

3- Banka hizmetleri servisi 

4- Kambiyo servisi 

5- Vezne servisi. 
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5.3. DiGER SERViSLER 

!;lubelerin, mli§terilerle dogruca temasi bulunmayan i§le

~iyie ugra§an servisleridir. Bunlarin b~§licalari §Unlardir: 

1- Muhasebe servisi 

2- istihbarat servisi 

3- Kontrol servisi 

4- Hukuk i§leri servisi 

5- Muhaberat servisi 

6- Levazim servisi. 

6. TiCARt BANKA $UBESi A<;MADAKi TEKN1KLER 

Ticari bankalar uzun yillardir kendilerini tanimlayan 

bir kisim tutucu, yasaklayici ozelliklerinden ayrilmi§lardir. 

Atilimcilik ve geni§leme, bugtin ~ok bankanin list yonetiminin 

tutumunda anahtar sozctikler olarak goztikmektedir. Ntifusun 

yerle§im yeri degi§tik~e ticari mli§terilere ve her nereye ta

§J.nirsa ta§1ns1n hizmet vermek i~in bankalar yeni mti§teriye 

§Ubeler kurarlar. 

Bazen uzun silre once kurulmu§ bir banka birden hire 

eski mli§terilerinin uzakla§t1gini ve yolun ilerisindeki daha 

biiyiik bir banka ile i§lerin~ gormekte olduklarini ke§fedecek

lerdir. Degi§en nlifus ve ekonomik gereksinmelerle ba§a ~ikmak 

i~in bankalar, daha kti~iik bankanin daha biiytik bankanin bir 

§Ubesi durumuna gelmesi §eklinde birle§meyi yararli bulabi

lirler. 

Bankalari yeni §Ubeler kurmaya i ten ikinci bir gti~, 

btiyilyen bir ekonomiye f inansal yardim saglama gereksinmesi

d ir. Bir banka yeni bir yerle§im yeri kurmaya karar verdigi 

z a man, .b ir § u benin b a§arili v e karli bir b i~imde f aaliyet 

gostermesini saglamak i~in, banka yonetimi iyi orgiitlenmi§ 
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ve mticadeleci bir programa giri1melidir. 

Bu ara1t1rma, yeni 1ubenin ay1l111ndan Hnce, ay1l111 

s1ras1nda ve ay1l111n1 izleyerek gHzHntinde bulundurulmas1 ve 

yerine getirilmesi gereken baz1 geli1tirme teknikleri tizerin

d e duracakt1r. Bu ara1t1rma ay1l1p Hncesinde bHlgedeki mevdu

a t gereksinmeleri ile ticari gereksinmelerin bir Uy tan bir 

uca ara1~1~1lmas1 ve ay1l11dan sonra ara1t1rma ve geli1tir~e

nin stirdtirtilmesi geregini belirtecegi gibi, ba1ar1l1 geli1me

nin halkla ili1kiler ve reklam yHntinti de iyerecektir. Bu 

ara1t1rma ayn1 zamanda mti1terilerle ki1isel ili1kiyi ve yHre 

toplumuna olan bagl1l1g1 geli1tirme geregini vurgulayacakt1r. 

Baz1 tan1mlara gHre, yeni bir 1ube ay1lmas1, 1ube ge

l i1tirilmesine i 1 i1kin bir p azarlama ara1t1rmas1_ye ni bi r 'u be 

ay1lmas1 dti1tintildtigtinde banka yHnetiminin dikkatini yekmesi 

gereken bir yal11ma alan1d1r. 

6.1. YERLE~iM YERi 

Yeni bir banka 1ubesine, iyi bir yerle1im yeri se~mek 

iyin biryok fikir ve ara1t1rma gereklidir. Belirli bir yere 

karar vermeden Hnce ak1lc1 yHnetim oldugu kadar fazla bilgi 

saglayabilmek iyin biryok bHlgeyi ara1t1racakt1r. 

"Bir 'u benin ay 11111 ka r1 a rt tlran i 1deki kazany umu

d u y 1 a g ti dli 1 en i r • Bun u n 1 a bi r 1 i kt e , Y o k s 1 k o 1 a r a k fin ans a 1 

kurulu1lar 1ube yerlerini Hnsezi, tahmin ve temelsiz varsa

y1mlar tizerine seymi1lerdir. Baz1 durumlarda 1ans ytiztine gtil

dtigtinde 1ube geli1irken, diger durumlarda 1ube karl1l1g1 is

tenen dtizeye ula1amaz". 

Temel dti1tince iyin ilk sorun devlet yasasiyla getiri

len yasal s1n1rlamalarla ilgili ay1k bir konudur. 
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ikinci temel dli§lince, yer uygunlugu ile finansal uygu

lama yetenegini ele§tiren bolgedir. Yasal ve finansal s1n1r

lamalarla taslagi ~izilen ~ati bir kez kuruldu mu, banka bu 

bollimlin kis1mlar1nda tart1§1lan konularla ilgilenebilir. 

6.2. TOPLUMSAL QEVRE 

Yeni §ube yogun. faaliyettn ortasinda veya ya~1n11?-~a 

kurulmal1d1r. Diger §ubeler daha ~ok tliketicinin isteklerine 

ag1rl1k verirken bazi §Ubeler i§ ve endlistriyel faaliyet Uze

rinde yogunla§abilirler. 

Ttim yerle§im yeri se~imi f aaliyetinin nihai sonucu ti

c aret veya ttiketici ya da her ikisi a~1s1ndan finansal olarak 

faal bir yer bulmaktir. Zaten faal, aktif ve canl1 bir toplum 

i~inde kurulan herhangi bir banka ya da §Ube bliylik bir olas1-

l1kla finansal a~1dan da faal olacakt1r. 

Toplumsal ~evre banka yonetimi a~1s1ndan iki ilgi ala

ni i~erir. Birincisi genel i§ ve endiistri alani, ikincisi ise 

daha sonra tart1§1lacak olan tiiketici istekleri olan1d1r. 

6.3. i~ VE ENDUSTRi 

Qogu bankalar ve §ubeler bir dereceye kadar, ~evredeki 

ticari ve endtistriyel i§letmelerden karli i§ geli§tirmede ye

terli olmaya limit baglayacaklard1r. 

Qogu zaman vadesiz mevduat1n.en btiylik miktari i§letme

lerden gelmektedir. Gozden ge~irilmekte olan alan1n ve yeni 

bir §ubenin lizerinde dli§lintilmekte olan §ehrin birer haritas1-

n1 incelemek gerekir. ~ehrin bir fiziksel tlirii, §ehrin belir

li bir alanin ge~en bir ka~ y1ld1r ~ok btiylik bir ~apta bliyli

mekte oldugunu ve t icari ve end Ustriyel f aali yetin bankac1 

§Ube miktar1ndan hizl1 artmakta oldugunu a~1klayabilir. 
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Genelde ~abalar, bolgede saglanacak ticari mevduat ve 

bor~larin yakla11k miktar1n1 belirlemeye ~al11mak i~in yap1l

mal1d1r. Sagl1kl1, dinamik i§ ve endlistri ile birlikte geli

§en bir toplum i~indeki yeni bir yerle1im yeri mlikemmel bir 

ba§ari 1ans1na sahiptir. 

Yonetim belirli bir alanin umulan ticari degerini be

-~irleyerek, ~abalar1n1 1ube faaliyetinin mli1ter~ ihtiya~lari

na hizmet veren ikinci bliylik alanina adayabilir. 

6.4. MU~TERi PAZARI 

Ticari i1letmeler ~ogu kez bliylik miktarda vadesiz mev

d uat getirirken, mii1teriler, biiyiik miktarda vadeli para yat1-

r1rlar ve olu1turulan mli1teri bor~lar1n1 yiikseltirler. 

At1l1mc1 bir banka, yeni ,ubesinin bu i1i ~ekebilecek 

bir alanda kurulmas1n1 isteyecektir. Bir bankan1n yerle1irn 

yerinin mli1terinin ya1ad1g1, ~al11t1g1 ve ali' veri' yapt1g1 

yere ne denli yak1n oldugunun ve bankanin ka~ saat a~ik oldu

gunun, mli1teri ~ekmede ve rnli1teri ili,kilerinde etkisi var

dir. 

Qe1itli finansal kurulu,lar tarafindan ara1t1r1lrn1, 

olan, tliketicinin en genel ~htiya~larindan biri olan taksitli 

bor~lanrna kArli bir banka hizmetidir. 

Nlifusun yogunluguna ili§kin bilgi saglamak ve ailele

rin yerle,im yerlerinin degi1me egilimlerin.,i belirtmek i~in 

~e§itli pasta hizmetlerine ba,vurabilir. 

Mli1teri a lanindaki ikinci d li§lince, t opl umda y a1ayan 

bu insanlarin gelir dag1l1m1n1 gerekli kilar. Nicelik kadar 

niteliginde gozonlinde tutulmasi onemlidir. Uygun bir alanda

ki mevcut potansiyel ticari ve tiiketici pazarlar1n1 gozonlinde 
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bulundurduktan sonra, banka, §ubeyi yerle§tirmek i9in kesin 

yer konusunda karar verir. 

Rahatl1k Saglama: Yeni §Ube insanlar1n binaya rahat9a 

girip 91kabilecekleri bir yere a91lmal1d1r. Asil yerle§im ye

ri i9in bir ko§e se9ilmelidir. Aslinda banka trafik dlizeninin 

limit edilen yer yararl1 oldugundan olduk9a emin olmak ister. 

Bu genel alanda gozonlinde bulundurulmasi gereken ikinci bir 

nokta park sorunudur. 

Banka mli§terilere otomobil i9inde hizmet sunuyorsa, 

i§lek §ehir merkezi alan1ndaki bir yerle§im yeri bliylik 9eki

cilige sahiptir. Ayrica §ubeye nisbeten uzak bolgelerden se

yahat olanag1 saglayan yollara uygun bir yak1nl1kta yerle§

tirilmi§ bir yerle§im jeri se9meye 9al1§mal1d1r. 

A91l1§tan Hnce Mn§terileri §ubeye Baglama: Yeni banka 

§ubesinin ac;1l1§1ndan once toplum ic;inde bir merak ortami, 

c;ikar gozeten bir bekleyi§ geli§tirebilir. Banka veya temsil

cileri, binanin yap1m1ndan c;ok once iyi veya kotli bir izlenim 

b1rak1rlar. 

Bankanin tinii i§ ve mii§teri pazarindaki ki§ilerin bir

<;ogu tarafindan §imdiden bilinebilir. Mli§teri pazar1ndaki 

mli§terileri arama c;abasi da son derece onemli bir faaliyet

tir. 

Ger9ekte, banka yonetimi oldukc;a c;ikar gozeten zaman 

ve c;abas1n1, btitiln yeni kom§ularina mil§teri olma fikrini be

nimsetmekte yogunla§t1rmalm1d1r. 

6.5. §UBE YHNETicisiNiN SE9iMi 

Yeni bir banka §Ubesi ac;ma ve geli§tirme i§i ic;in dog

ru ki§iyi sec;mekten daha onemli hic;bir §ey yoktur. Deneyim, 
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bilgi, hayal gticti ve giri,kenlik her ,ube yoneticisinin onem

li nitelikleridir, fakat bunlar ozellikle yeni bir alanda, 

kArli i' ara,t1rmas1 gereken yoneticinin zorunlu nitelikleri

d ir. 

Eger yonetici yoredeki insanlar tarafindan zamanin ve 

enerjisini kendi toplumunun geli,imi yolunda harcayan bir ki

'i olarak tan1n1yorsa, ~abalari genellikle daha ~abuk odnl

lendirilir. 

Banka, se~tigi yoneticiyi, topluma arzu ettikleri her 

bir ki,ilik olarak begendirmek i~in yogun bir ~aha harcayabi

lir. ince fakat ba,arma istegi olan bir reklam ve halkla 

ili,kiler programi, toplumun ~ekici olarak kabul ettigi imaj 

ttirtinlin kurulmasina yard1mc1 olabilir. 

6.6. i~ GELi~TiRME 

Y1llard1r bankalar, hemen hemen ttim geli,me ~abalar1n1 

ticari i,i, aslinda mevduatlari arttirmaya adam1,lard1r. Bu

gtin ticari i' i~in ~abalamada her zamankinden daha ,iddetli

dir; fakat mevduatlar yine temel bir ama~ oldugundan, bunlar 

ba,ar1l1 geli,menin tek odtilti degildir. 

Bankalar 'imdi i,letmelere bir~ok kArli finansal hiz

met sunmaktadir ve bankalar bir hizmetin sat1,1n1n, kendile

rini, o mti,teriye bir ikinci, ti~tincti veya dordtincii hizmeti 

sunmak i~in, daha iyi bir duruma getirecegini bilmektedirler. 

Her yil ~ok daha karli hizmetler tasarlanir ve yerine getiri

lir ve bu hizmetlerin her biri, sunulan hizmetlerden kismen 

yararlanan mti,teriyi tiim hizmetlerden yararlanan mii,teri du

rumuna getirmeye yard1mc1 olmak i~in bankaya ek bir kalem 

saglar. 
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6.7. ZIYARET PROGRAMI 

Alandaki blitlin i§letmelere yapilan ki§isel ziyaretler 

9ok odlillendirici olabilir ve bunu ger9ekle§tirmek i9in ta

sarlanan ziyaret programi yeni §Ubenin yerle§im yeri se9imin

d e oldugu kadar mlikemmel ve titiz olmal1d1r. Toplum ya§ami 

potansiyel geli§me umudu, trafik dlizeni ve diger bir 9ok so

runlar yerle§im yeri se9ilmeden once gozonlinde bulundurulur 

ve yerle§im yeri se9ildigi zaman, banka yonetimi i§letmelerin 

bliylik bir kismi hakkinda zaten bazi bilgilere sahiptir. 

A11nmas1 gereken bir karar, bu ziyaretler s1ras1nda 

dag1t1m i9in maddelerin se9imini ilgilendirir. Haz1rlanmas1 

gereken onemli bir madde, yeni §Ube hakkinda bir kitap91kt1r. 

Cekici bir bi~imde ha~1rlanmal1d1r. 

Her ziyaret ~e§itli ama9lara hizmet eder ve geli~tirme 

grubu bunlari her zaman an1msamal1d1r. Asil ama~ yeni yoneti

ciye, banka mli§terilerine bankanin gelecekte kendilerine daha 

iyi ve daha eksiksiz hizmet sunmayi umdugunu soyleme f1rsat1 

saglamaktir. 

Bu ziyaretlerin ikinci amaci, blitlin i§ toplulugunu ge

lecek birka9 ay i9inde bankanin bolgeye yerle§eceginden ha

berdar etmektir. 

ti~lincli olarak, ziyaret, bilgi ba~l1klar1n1 ziyaretten 

once bilinmeyen ger9eklerle doldurmak i9in bir firsat saglar. 

A~1l1§ oncesi ziyaretin bir amaci da daha ilerideki bir ta

rihde ek i§ saglayabilecek bir dostluk ortami yaratmaktir. 

I§ Gevresine tizel ilgi GHsterme: Bolgedeki i§ adamla

rina ilgi gostermenin bir9ok yollari vardir ve uyanik bir 

banka bunlardan birka91n1 kullanabilir. Bazi bankalar tara

findan ba~ar1l1 bir bi9imde kullanilan bir yakla§1ID, ozel bir 
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grubu a~1l1§ oncesinde yeni bir tesisi ziyaret i~in davet et

mektir. 

Bankanin bolgedeki i§adamlari ile ilgili oldugunu gos

termenin bir ba§ka yolu, toplum liderleri, bankanin miidiirler 

kurul u iiy eleri ve b anka g or evlil eri il e bi r likte bo 1 gedeki 

tiim i§letme yoneticilerinin davet edildigi bir biife §eklinde 

h'afif bir ·yemek diizenlemektir. 

Banka yeni yoneticiden yerel ticari birlikler ve i§ 

adamlarindan olu§an gruplar i~inde aktif olmas1n1 istemeli

dir. i§ ortam1n1n geli§tirildigi her durumda, bundan i§letme

ler ve banka ~ikar saglar. Yerel i§letmelerde duyulan ilginin 

ba§lica belirtilerinden biri, yoneticilerin adlar1n1 ogrenmek 

ve bankayi ziyaret ettiklerinde onlari tan1makt1r. 

Mii§teri Arttirma: Mii§teri pazari, ara§t1rmas1 i ~in, 

yeni §Ubeye bir~ok karli bankac1l1k faaliyeti yollari sunar. 

Yer el §ubede onemli rol oynad1g1 i~in, ba§l1ca hedeflerden 

biri vadeli ve vadesiz para yatiran ki§idir. 

Karli i§ yaratacak durumda olmak i~in, §ubeyi ~evrele

yen ve bunu saglayacak potansiyele sahip olmal1d1r. Kenar ma

hallede bir §ubedeki daha ger~ek~i bir yakla§im aile reisin

den mevduat arttirmak olur~en, finansal ve i§ alanin ortasin

daki bir banka muhtemelen i§letme faaliyetlerinin geli§tiril

mesi iizerinde yogunla§t1racakt1r. 

Yoredeki Evleri Ziyaret Etme: Mii§teri pazari geli§tir

menin en ba§1r1l1 yollarindan biri yoredeki evleri ziyaret 

etmektir. Yani §Ube yoneticisi tarafindan yapilan bir ziyare

tin ki§isel duygulari uyandirma kuvveti toplum iizerinde ~ok 

btiylik bir etkiye sahip olabilir. 

Ziyaret edilecek evlerin se~imi dli§linceli bir bi~imde 
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olmali ve ilk ba1vurulan ara~ bir harita olmal1d1r. Bununla 

birlikte, ziyaretlere ba1lamadan once, 1ube yoneticisinin 

ba1kanl1g1ndaki mti1teri arttirma grubu, her ev halkina hangi 

materyalin dag1t1lacag1n1 bilmelidir. 

Ki 1is el z iy aretler v e bun u i zleyen y az1l1 d a vetler, 

yeni 1ubenin i~inde bulundugu toplumdaki insanlara ~ok ~ekici 

.olmayi k~n1tlam11t1r. insanlar~n '~~eye gelmelerini ~aglayip, 

yeterli hizmet ve dost~a bir atmosfer ile tanitma ~abasi ta

mamlanmal1d1r. 

Mtii_;;teri isteklerine ilgi Gosterme: Genelde, binanin 

ii_;;levsel plani ve finansal i1lemlerin ~abuk ve elveri1li bir 

bi~imde kullanilmaya hazir d urumu, mti1teri a~1s1ndan btiytik 

~ekicilige sahip olac~k 1eylerdir. Yeni 1ube bu konular ha

tirda tutularak tasarland1g1nda, reklam ~abalari yoredeki tti

keticileri limit verici bir bi~imde ba§ariyla ikna edecektir. 

Ki§isel ziyaretlerin yan1s1ra her ikiside daha sonra 

tart1§1lacak olan, ~ekici yar11malar ve yeni hesap armaganla

ri ttiketiciye olan ilgiyi gosterir. 

6.8. BUYUK AQILI~ 

Bir~ok banka ~evredeki herkesin davet edilebilecegi 

a~ik btifeyle §ubelerini resmi bir bi~imde takdim etme yolu

nu se~melidir. A~ik btifenin nedeni, banka ii_;;letmesinin i§le

rinin kolaylikla ve arzulanan bi~imde ytirtittilecegi imaj1n1 

yaratip toplumdaki ki§ileri yeni 1ubeyi ziyaret etmeleri ko

nusunda cesaretlendirmektir. 

Banka bunu cumartesi veya ak§am gibi ~al1§ma saatleri 

d11_;11nda yapabilir. Bu koi_;;ullar altinda a~ik btife yapmanin 

amaci ~evredekilerin daha ilgili olmalar1n1 ve bankanin yeni 

i_;;ubesini tercih etmelerini saglamaktir. 
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ikinci yakla;;1m yeni hesaplar1n ac;.1lmas1 ve kiral1k 

kasalar1n a~1lmas1na yer vermekte f akat normal kasa f aaliyet-

1 eri ve bore;. gorli§melerine yer vermemektedir. Bu c;.e;;it biife 

bic;.iminde baz1 s1n1rl1 hizmetler mlimklin olur. Baz1 bankalar 

taraf1ndan uygulanan lic;.lincli bir yakla;;1m biitlin bankac1l1k 

hizmetlerinin sunuldugu giinlerde sliren bir ac;.111;; yap1lmas1-

d 1r. 

Reklam: Toplumun bliylik ac;.1l1;;tan haberdar edilmesi ev

lere ki;;isel ziyaret ;;eklinde oldugu gibi ac;.1l1;;tan once dog

rudan mektup yazarakta olabilir. Bu dogrudan yaz1;;man1n ta

mamlanmas1 onemlidir. 

Dogrudan mektup yazman1n zaman1, sec;.im veya y1lba;;1 

gibi postan1n kalabal1k oldugu zamanlara rastlat1lmamal1d1r. 

Televizyon, Radyo, Gazete: Ziyaret yeri olu;;turmak ve 

dogrudan postayla reklam yoluna gitmeye ek olarak banka tele

vizyon, radyo ve gazete yoluyla ili;;ki kurmak ic;.in plan yap

mal1d1r. 

Reklam geni§ c;.apta mli§teri c;.ekebilecek pazari amac;.la

mal1d1r. Bu bliylik olay1n reklam c;.abalar1 koordine olmal1 te

levizyon, radyo ve gazete haberlerini birbirine baglamal1 ve 

tekdlize ve anlaml1 bir plan sunmal1d1r. Etkin bir reklam1n 

s1rlar1ndan biri tekrar olduguna gore lie;. arac;.la sunulan ma

teryallerin ic;.erigi birbirine c;.ok benzemelidir. 

Blitlin bu reklam c;.evrede dag1t1lan tan1t1c1 bro§lirlerle 

ba;;lamaktad1r. Qevredeki evleri ziyaret ederek bireysel yak

la;;1m radyo, tv, gazete reklamlar1yla glic;.lendirilmektedir. 

Yerle;;im Yerinin Belirtilmesi: Yeni ;;ubenin yeri se

c;.ildikten sonra ilan tahtas1n1n dikilmesi gerekir. Banka 
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a<;1ld1g1nda topluma "banka a<;1ld1" demek ic;in onemli olmakta

d 1r. Bu kelimeler b asi t ve d olays 1z anlamlar1 d a y anl1§1s1z 

ve bankan1n §Ubesinin ac;1l1§1nda btiytik haz1rl1klar1n yap1ld1-

g1n1 belirtir. Yerle§me ile ilgili i§aretlerin etkin bir bi

c;imde kullan1lmas1 c;evreden gec;enlere ba§ar1l1 bir §ekilde 

bilgi verir. 

·Odtiller, Armaganlar, Pr:i:mler: Bir kimseye hic;bir§ey 

odemeden veya pazarl1kla ald1g1 bir §ey kadar c;ekici gelen 

<;ok az §ey mevcuttur. Uygulamada her i§letme yeni bir yer 

ac;arken baz1 odliller veya i§letmenin ilerideki mti§terilerini 

yerle§me yerine c;ekerek onlar1n yeni yerini kendilerine bir 

odtil saglay1p saglamad1g1n1 ogrenmelerini saglarlar. 

Btittin ziyaretc;ilere ktic;tik bir armagan vermek herkesin 

bankay1 ziyaret egilimini artt1rmak ic;in mtikemmel bir yoldur. 

Ayn1 fikir yeni hesap a<;anlara prim odenmesi konusunda da 

dogrudur. Bu <;e§it odtil ve armaganlar normal mti§terilerin ge

ni§ c;apta c;ok ve tasarruf hesab1 ac;malar1n1 saglam1§1t1r. 

Qocuklar1 c;ekmek ayn1 zamanda ailelerini c;ekmek demek

tir. Qocuklara mtiracaat etmek bu alanda baz1 oyunlar geli§

tirmek olmaktad1r. 

Ziyaretc;iler ilerideki Mti§terilerdir: Ziyaretc;ilerin 

ilerideki mti§teriler olacagi gerc;egi ac;1kt1r. Fakat ac;1k bti

fede kolayca unutulabilecek bir husustur. ~ubeyi ziyaret eden 

mti§terilerin, ki§ilerin canl1 ve ne§eli durum esnas1nda, ken

d ilerine kendi b ankalar1 o larak c; ekici gel en b anka old ugu 

fikri benimsetilmelidir. 

Dostc;a Bir Atmosfer:.Btiylik ac;1l1§ ic;in aylarca haz1r

lanan, banka personeli -ziyaret<;ilere gerc;ekten dost<;a bir il

gi gostermezlerse ba§ar1s1z olur. Dostluk ve gala atmosferi 

gtin boyunca mti§terilerin <;e§itli zamanlarda resimlerini c;ek-
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mek suretiyle artt1r1labilir. 

Yeteri kadar personelin olmas1 dostc;:a bir havan1n ya

rat1lmas1na yard1mc1 olacakt1r. Bu konu mevduat mli§terisini 

c;:ekmenin onemini bir hayli vurgular gorlinlirken ayn1 dostc;:a 

atmosfer ve selamlama ticari mli§teriyi de c;:ekecektir. Banka

n1n topluma ilk ac;:1l1§1 s1ras1ndaki temas1 nihai ba§ar1s1n1n 

lizerinde c;:ok onemli etkiler ya.ratabilir. Ilk izlenim c;:ok 

onemli oldugu inkar edilemez. 

Ba§ar1l1 bankalar burada belirtilen teknikler lizerinde 

saatler harcamakta ve geli§melerinde sonuc;:lar1n1 ac;:1kc;:a gor

mektedirler(41). 

·1 • . TlCARLBANKALAR,_~N. 0RG0TSEL .YAPILARIN.r.:pT.KfLEYEN 

QAGDA$ .. TEKN1KLER 

7.1. ILER! BANKACILIK TEKNIKLERi 

Ekonomide kaynak dag1l1m1n1 rasyonelle§tirmek ve para 

istikrar1n1 korumak ic;:in geli§mi§ bir finans piyasas1na ihti

yac;: vard1r. Bir finansal hizmetin veya finansal lirlinlin teda

rikini ic;:eren bu piyasalarda, uluslararas1 ticari f aaliyet

ler, ozel ve serbest bolge bankac1l1g1, toplu finans hizmet

leri ve menkul kiymetleri kapsayan mali hizmet i§lemleri ya

p1lmaktad1r(42). 

Avrupa'daki mali hizmetler alan1nda faaliyetlerin, II. 
Dlinya Sava§1 soriras1, Amerikan sermayesinin Avrupa'ya akma

s1yla birlikte geli§tigini gormekteyiz. 1950'li y1llarda Ame

rikan §irketlerinin ih rac;: e tmektense ihrac;: pi yasas1nda mal 

liretme istegi, dli§lik liretim ·maliyetlerinden yararlanma istegi 

(41) W.R. BAUGHN; The Bankers, Handbook, 1988, s.47. 

(42) The Cost of Europe in Financial Services, Price Waterhouse document, 
1988, s.3. 
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ve ucuz hammadde kaynaklar1n1 yerinde kullanmak ihtiyac1 gibi 

nedenlerle Avrupa'ya transfer ettikleri gortilmektedir(43). 

Sonu~ olarak ~ok uluslu yap1daki Amerikan §irketlerinin, Av

rupa'da mali hizmetler sektoriintin ve bu. sektortin can damar1 

clan bankac1l1g1n geli§mesine yard1mc1 olmu§lard1r. 1929 y1-

l1nda 7.2 milyar dolar clan Avrupa'daki Amerikan sermayesi, 

1990 y1l1nda 213.5 milyar dolara yiikselmi§tir(44). 

Yabanc1 sermayenin yogun bir §ekilde etkili oldugu Av

rupa tilkeleri, bir yandan i~ ticaretin kolayla§t1r1lmas1, di

ger yandan ise uluslararas1 ticari ili§kilerin yaratt1g1 

risklerin azalt1lmas1 i~in ileri bankac1l1k teknikleri geli§

tirmi§lerdir. Tiirkiye'de uluslararasi rekabetin kaynaklar1n1 

i~ piyasaya ~ekebildigi oranda bu ileri bankac1l1k teknikle

rini kullanmak zorunda kalmaktadir. 

Bu tekniklerden birisi clan "Leasing", finansal kira

lama §eklinde Haziran 1985 tarihinden itibaren Tiirk Bankac1-

l1k sisteminde 2-2326 say1l1 Finansal Kiralama Kanunu ~er~e

v esinde uygulanmaya ba§lam1§t1r. Bununla birlikte Factoring 

ve Swap gibi diger teknikler de Avrupa Tek Pazar1 i~inde re

kabet edecek bankalar1m1z a~1s1ndan olduk~a onemlidir. Ki

saca bu teknikleri. §U §ekillerde tan1mlayabiliriz. 

FORFAITING, bir mal veya hizmetin d1§ sat1m1ndan dogan 

ve ileri bir tarihte vadesi gelecek clan alacak belgesinin, 

elinde bulunduran taraf~a, bir finans kurumunda nakde ~evril

mesidir. 

FACTORING, Ihracat~1n1n, ihra~ ettigi mal1n oziirlti ol

mamas1 §art1yla, ihracattan dogan alacag1n1n biiytik bir kism1-

n1n "yakla§1k % 80" ytiklemeden hemen sonra, kalan kism1n1 da 

ithalat~1dan tahsil edildiginde "Factor" ad1 verilen bir ara

c1 banka taraf1ndan odenmesini saglayan bir kredi i§lemidir. 

(43) Andrew DUNNET; Understanding the Market, Chap.9, London 1987, s.127. 

(44) Ozcan GUvEN; AT ve Ttirkiye'de Bankac1l1k, TUSIAD yay1nlar1 no: T/88, 
121120, s.3. 
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SWAP, d ovi z pi yasalarindaki kur da lgalanmalarinin do

g urd ugu k ur ri skini minimize e tmek lizere c; e§I i tli f inansman 

vasitalariyla, "senet, polic;e, bono .•• " sabit f aizli borcun 

veya paranin, degi§lken faizli borca veya paraya, ya da iki 

ayri cins para biriminin birbirine degi§ltirilerek tekrar ilk 

para birimine donli§ltlirlilmesi hizmetini veren bir Swap Bank 

ile iki muhabir bankanin iki ayri mli§lteriye finans kaynagi 

t~min etmesi .i§lle!I).idir. 

LEASING, satin alma glicli yeterli dlizeyde olmayan fir

malarin, kiralama yoluyla imalatc;i veya ihracatc;i firma tara

f indan sagladiklari yatirim mallarinin kullanim hakkinin dev

redileceR~ni ic;eren kaynak saglama yontemidir. 

Leasing, herhan~i bir yatirim malinin ilgili kurum ta

rafindan satin alinarak, sozle§lme serbestisi dahilinde ve ki

ralama kanununa uygun olarak ihtiyac; sahiplerine kiralanmasi

dir. Boylece i§ladamlari leasing yoluyla uzun vadeli ve dii1lik 

maliyetli bir yatirim olanagi saglarlar ve yaptiklari kira 

odemelerini de gider olarak gosterirler. Boylece de ozkaynak

larini tliketmeden yatirim olanagina kavu§lurlar(45). 

Buglin dlinyada ozel leasing §lirketlerinin, ihtiyac; sa

hibi kurumlara kredi de saglayarak, leasing yoluyla ihtiyac;

larini temin ettiklerini gormekteyiz. Sanayile1mi1 lilkelerde 

yatirimlarin ortalama % 5-lO'u leasing yoluyla kar1ilanmakta

dir(46). ABD'de bu oran % 20'1ere kadar ula§lmaktadir. Geli1-

mekte olan lilkelerde ise bu oran c;ok dli1liktlir. Oyle ki 

1 easing hi zmeti v erecek o lan imalatc;i v eya a raci f i rmanin 

teknik kadronun ise kisir 1artlarda yeti1tirilmeye c;ali1il

diklarini gormekteyiz. 

(45) Ozcan GUVEN; a.g.e., s.24-25. 

(46) Cem ALPAR; Serbest Bolgeler, Dost Kitabevi, Ankara, 1985, s.39. 
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7.2. BANKACILIQIN OTOMASYONU 

Bankac1l1k sektorli son y1llarda gerek Dlinya'da gerekse 

Ttirkiye' de c;ok bliylik degi§iklikler gec;irmektedir. Finansal 

o laylar ve i i;il emler art1k tilk el er in b oyut lar1 i le s 1n1rl1 

kalmamakta, ticari baglar son derece artm1§ oldugu ic;in bir 

tilkenin ekonomik durumu diger tilkeleri de ilgilendirmektedir. 

·Sektor, hliklimetlerin hizla geli§en ve yap1 degi§ikligi 

gec;iren bu sahan1n denetimsiz kalmamas1, c;aga ayak uydurmas1 

ve benzeri i§lemlmeri ic;in slirekli olarak kural ve tan1mlar1 

degi§tirmekte, finansal kurului;ilarda bu yap1ya ayak uydurmaya 

c;al1§maktad1rlar. Bu c;aga ayak uydurman1n yolu teknolojik ye

nilikleri benimseyip uygulamak, bilgisayar ile merkez ve §U

benin otomasyonunu saglamak ve bilgisayardan en f azla verimi 

alacak yaz1l1mlar1 geli§tirmektir. 

Tlirk bankalar1n1n otomasyon konusuna son y1llarda gi

d erek artan bir ilgi gosterdikleri gorlilmektedir. Bu ilgi ta

mamen bir ekonomik yakla§1m1n lirlintidlir. Buglin otomasyon ala

n1nda yap1lan yat1r1mlar her yonli ile bankalar1n yarar1nad1r. 

Bankalar1n otomasyon alan1na yapt1klar1 yat1r1mlar1 degerlen

dirirken, bu yat1r1mlar1n bankalar1n toplam i§ hacimlerine 

yapt1g1 olumlu etkileri ve i§letme maliyetlerinde saglad1g1 

tasarruflar1 ayr1 ayr1 dikkate almak gerekir. 

i§ hacmine yapt1g1 etkiler kisaca i;ioyle ozetlenebilir: 

Buglin bankalar mlii;iterilerine bankac1l1g1n her ala

n1nda hizmet sunmaga c;al1i;imaktad1ilar. Bu nedenle her konuda 

gerekli formlar1 el alt1nda tutmak ve her defas1nda ii;ie nere

den ba§lan1lacag1n1 kestirmenin glic;lligli dikkate a11nacak 

olursa, bankalar1n bilgisayar kullanmaks1z1n yapabilecekleri 

i§ hacmi s1n1rl1 kalmaktad1r. 
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Bankalarin otomasyonda ula§lt1klar1 a§lama oylesine 

bir gliven ortami yaratmi§I bulunmaktadir ki hemen herkes i~in 

bilgisayar ortami ekstra gtiven saglamaktadir. 

On-line Real time i§llem modelinde bankalar her an 

tlim sistemin ·f on hareketlerini izleyebildikleri i~in firsat

lardan azami ol~tide yararlanabilmekte ve risklerden elden 

.geldigi ql~lide ka~abilmektedirler •.. 

Elektronik bankacilik haftanin her glintinde ve her 

saatinde her istenen noktada bankacilik hizmetlerini mli§lteri

lerine sunma olanagini saglamaktadir. 

Elektronik bankacilik ttiketici kredi taleplerinde 

banka memuru ile ylizyilze gelmenin yaratabilecegi mahcubiyeti 

ortadan kaldirarak geni§I bir ktitlenin bu hizmetlerden daha 

rahat bir §lekilde yararlanmasina da olanak vermektedir. 

Ayrica, personel giderlerinden tasarruf, haberle§lme 

giderlerinden tasarruf, ofis binalarina baglanan paradan ta

sarruf, elektronik bankac1l1g1n buglin ula§lt1g1 ortamda kir .

tasiye giderlerinden tasarruf, kredi kartlari uygulamas1yla 

bankac1l1g1n hazine hizmetlerinin maliyetinde saglanan tasar

ruflar1 da elektronik bankac1l1g1n sagl1yacag1 maliyet tasar

ruflarinin en onemlileri olarak siraliyabiliriz. 

On btiro bankacilik otomasyonunda ilk a§lamayi olu§ltu

rur. Klasik banka i§llemlerinin yerine getirildigi on bliroda 

banka mli§lteri ile temas halindedir. Mevduat kabulli ve para 

verme, kredilendirme, senet i§llemleri ve kambiyo burada degi

nilecek hizmetlerdir. Menkul kiymet i§llemleri de bu araya 

al1nabilir. 
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On biiro otornasyonunda ~e§itli yakla§1rnlar olanakl1d1r. 

Off-Line Otomasyon 

Off-Line otornasyonda her §ube kertdi rnii§teri kiitiikleri 

ile bag1rns1z bir birirn olarak otornasyona a11nrn1§t1r. ~ubeler 

aras1nda bir network yoktur. ~ubelerde giin boyu biriken bil

gi, rnanyetik bilgi saklama iiniteleri arac1l1g1 ile ana bilgi

sayarda i§lem~ gHnderilir. 

On-Line Otomasyon 

Bu modelde §Ubeler aras1nda bir network kurulmu§tur. 

~ube bilgileri ana merkezde toplan1r veya §ubeler aras1nda 

bir zincir kurulrnu§tur. Merkezde bilgiler topland1g1nda mer

kezde bulunmas1 gereken bilgisayar1n btiyliklligii §Ube say1s1na 

ve kapsanan i§le~ hacmine bagl1 olarak belirlenir. 

Merkezi i§lem birimini her giinlin sonunda §ubelerden 

telefon hatlar1 vas1tas1 ile gelecek bilgi ile glincelle§tir

mek, ya da i§lem an1nda giincelle§tirmek olanakl1d1r. Bu yak

la§1mlar sadece on-line ve on-line-realtirne (~evrimi~i, ger

~ek zamanl1) §eklinde tan1mlanrnaktad1r. 

Bu modellerde, sadece on-line yani para transferini 

hizland1ran uygulamalar old~gu gibi, tek merkezi klitiik iistiin

de blitlin file'lar1 real-time olarak glincel tutan, ya da file

lar1 zaman zaman giincelle§tiren fakat §Ube file'lar1 ile giinti 

siirdliren uygulamalar da vard1r. 

On bliro f aaliyetlerinin otomasyonunda ana ama~lar §U

belerdeki i§lemleri an1nda elektronik ortama almak, bu bilgi

leri sliratle ta§1mak ve gerekli output'lar1 iistemden alabil

mek, rnii§teri ile ilgili bilgileri mli§teri baz1nda almak ve 

raporlarnakt1r. 
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Bu bilgilerin i§lenmesi ile glin sonu ve muhasebe i1-

l emlerin den b a1layarak bankacilik sis teminin a rka p laninda 

olu§turulacak diger ofis f aaliyetlerinin de bilgisayar orta

mina alinmasi ihtiyaci kendiliginden glindeme gelmektedir. 

7.2.2. Arka Bliro Otomasyonu 

Arka bliro, bankanin mli1teri.ile ilgili temaslar1n1 ta

kiben bankanin bliro gerisinde ytirlittligli tlim i§lemleri kapsar. 

Bu nedenle arka bliro deyince her i§lemin bir de arka bliroya 

yans1mas1 olacaktir. Ornegin glin sonu ve sair donem sonu i§

lemleri, muhasebe ve bankanin kendi i<; haberle§mesi arka bli

royu olu§turmaktadir. Arka btiroda bankanin tlim ofis otomasyo

n un un ba§ari i 1 e k urul up y onetilmesi ama<;l anmaktadir. Of is 

otomasyonu kelime i§lem, text-editing, grafik, form i1leme, 

elektronik haberle§me, hesap makinesi, spreng sheet analizi, 

image integration, database integration, host com. integra

tion, imza kontrolli gibi <;ok degi§ik lirlinleri <;al1§anlar1n 

istifadesine sunmaktadir(47). 

7.2.3. 1990'11 Yillara Bak1§ 

Bankaciligin 1970'1i yillarda ba§layan otomasyonu, gi

derek paranin ortadan kalktigi bir ortama dogru gitmektedir. 

Boyle bir dlinya buglinden realize olunmaga ba§lami§ gibidir. 

Bugtin ozellikle ABD ve Avrupa lilkelerinde a11§veri1lerde do

nen nakit miktari onemli ol<;lide azalm11 bulunmaktadir. Para 

ile al11 veri§ yapan insan sayisi Avrupali, Amerikali ayirimi 

yapmaksizin fevkalade azalmJ.§, hsmen herkes kredi karti ile 

al1§ veri§ yapar hale gelmi§tir. 

Bu trende yakin bir gelecekte blitlin dtinyayi kapsaya

cak, bireyler dlinyanin neresinde kartlarini kullanm11 olur-

(47) Atilla GONE~!; 'Tiirkiye'de Bankalar ve Bankacilik Sistemi 89, !BAR 
Yayinlari, Istanbul, 1989, s.54. 



larsa olsunlar, para c;ok kisa 

c;1k1p, alacakl1lar1n hesab1na 

106 

stirede onlar1n hesaplar1ndan 

d evredil ec ek, b ankac1l1k ttim 

odeme sistemlerinin tek hakimi halini alacakt1r. 

Ttirk Bankalar1, ozellikle 1980'li y1llarda stiratle §U

be otomasyonu yontinde ad1mlar atmaga ba§lam1elar ve 1989 y1l1 

ikinci yar1s1 itibariyle onemli olc;tide otomasyona gec;mi§ bu

l unmaktad1rlar. Ttirkiye'de bugtinlin §ubesi servisler de·hare

ketlerin yogun oldugu bir yap1 gostermektedir. Ornegin hesap 

ac;ma kapama, senet tahsil etme vb. gibi. Oysa ki gelecegin 

§ubesinde sat1§ ve pazarlama, i§glicti yogun hareketler, oto

masyona gec;tikc;e onem kazanmaya ba§layacakt1r. Bankalar gtin 

gec;tikc;e bu fonksiyonlara daha fazla onem vermektedirler. 9u

beler pazarlama ag1rl1~l1 bir duruma dondtikc;e mti§teri hizmet

leri ile ilgili fonksiyonlarda degi§ime ugramaktadir. Basit 

para c;ekme operasyonlari ic;in banko ontinde i§lem yap1lmas1 

yerine A TM' ler (Automated Teller Machines" k ullan1lmaktad1r. 

Mli§terinin kendi hesabi ic;in baz1 fonksiyonlari bir memur ile 

karei kar§1ya gelmeksizin CAT (Customer Activated Terminal) 

yard1m1 ile c;oztimlemesi eklenmektedir. 

Belirli olan nokta ise gelecegin §Ubesinin buglinklinden 

daha fazla otomasyona yonelmi§ olacagi gerc;egidir. 9ubedeki 

servislerin entegrasyonu, veya ba§ka bir deyi§le servis kav

ram1n1n ortadan kalkarak §Ubede gorevli her memurun her ttirlli 

hizmeti vermesi gerc;ekle§tirilen ilk a§ama idi. Verilen hiz

metlerin artmas1 ve verimlilik gereksinmeleri ise hie; ku§ku 

yak ki sonuc;ta f arkli amac;larla kullan1lan donanim ve yaz1-

l1mlar1n da entegrasyonunu gerektirmektedir. Banko onlinde 

kullan1lan terminal ile banko arkas1nda kullanilan terminal 

iki hizmeti de verebilecek tek bir yapiya sahip olacak bic;im

de dlizenlenirken, yaz1l1mlar da bu yap1y1 destekliyecektir. 

Gtinlimliztin c;agda§ sistemlerinde veya gelecegin sistemlerinde 

ak1ls1z terminaller, ak1ll1 terminaller veya PC'lerle yer de

gietirmi§ olacak, bu sayede bir yandan ana bilgisayar siste-
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minde bilgilere eri1me i1lemi ger~ekle1tirilirken, diger yan

dan ba1ka birtakim hizmetler uygulamaya konacaktir. 

tilkemizde 1ube otomasyonu yHntinde adim atmam11 banka

miz kalmam11 gibidir. Ancak bankalar1m1z1n bu yHnde att1klar1 

ad1mlar1n tamamen ba1ar1l1 oldugu sHylenemez. Baz1 bankalar1-

m1z olaya 1ube i1lemlerinin 1ube dtizeyinde elektronik ortama 

a11nmas1, baz1lar1 az sayida btiytik 1ubeleri k~psayan bir oto

masyon giri1imi, baz1lar1 da sadece havalenin sliratle hizmet 

edecek bir network anlay111 ile yakla1maktad1rlar. 

Btitlin yakla11mlar1n 1ube otomasyonu yHntinde giri1imler 

oldugu a~1kt1r. Ancak bu giri1imlere daha kapsaml1 yakla,1l

mas1 ve daha uzun vadeli bir perspektif in benimsenmesinin ge

r egi vurgulanmal1d1r. 1989 y1l1 itibariyle Ttirkiye'de faali

yet halinde bulunan 6000 banka 1ubesinin yakla11k olarak 

2000'i otomasyona ge~mi1tir. Ancak bankalarin farkl1 yakla-

11mlmar1 nedeniyle herbir 'ubede sunulan hizmet f arkl1 ola

bilmektedir. 

1990 ve onu izleyen y1llar1n bilgisayarla1ma ve elek

t ronik b ankac1l1g1 n d aha d a y ayg1nla1t igi y illar o lacag1n1 

s6yliyebiliriz(48). 

7.3. B!REYSEL BANKACILIK 

Ttirkiye'de Bankac1l1k sektHrli Hzellikle son iki yildan 

beri ~e1itli alanlarda ~ok hizl1 bir degi1im slireci i~ine 

girmi1tir. Dtinyadaki geli1melere paralel olarak bu degi1im 

en ~ok btiytik bankalar tarafindan ger~ekle1tirilen "Bireysel 

Bankac1l1k" alaninda gHrtilmektedir. 

Yerel banka mli1terisinden gelen talep ile uluslararasi 

(48) Atilla GONENLI; a.g.e., s.55. 
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ziyaret9ilerin Avrupa ve Amerika'daki bliylik bankalar tarafin

dan sunulan hizmetlere e§deger hizmetleri istemedeki 1srarla

r1 btittin bu yeniliklere yol a9maktad1r. Bireysel Bankac1l1k 

gibi bliytik projelerin ger9ekle§tirilmesi de bir9ok yeni ve 

zor gorevleri beraberinde getirmektedir. Bunlarin en onemli

si, var olan ya da potansiyel olarak yaratilmaya 9al1§1lan 

talebi kar§ilamaya yonelik 9agda§ ve yliksek kalitedeki ilrlin 

ve hizmetleri~ geli§tirilmesidir. Bankac1lar1 be~~eyen ikinci. 

onemli gorev ise, geli§tirilecek bu tirlin ve hizmetlerin mli§

terilere maliyetleri zorlamadan etkin bir §ekilde tan1t1lmas1 

ve pazarlanabilmesidir. Bugiin tecrlibeli pazarlama yonetici

lerinin bankalarin list dlizey yonetimine a11nmas1 Ttirkiye'de 

"Bireysel Bankac1l1k 11 1n onde gelen bankalarindan biri tara

f 1ndan da ba§lat1lm1§t1r. 

Burada onemli olan diger bir konuda bu tirlin ve hizmet-

1 eri maliyetleri 9ok artirmayacak bir bi9imde mli§teri talebi

ne en uygun zaman ve yerde cevap verecek §ekilde sunmaktir. 

6zellikle bu lirlin ve servislerin en etkili §ekilde sat1§a ve 

dag1t1ma sunulmasi "Teknoloji 11 faktorlinli kritik hale getir

mektedir. Bu g eli §meler t eknolo jinin bi 9im d egi§tirmesinde 

bliylik rol oynam1§ kayit, proses ve depolamadan olu§an i§lem-

1 er y erini ye nil ik9 i v e e snek, mli§teriyle stir ekli il eti§im 

halindeki i§lemlere birakm1§t1r. 

Bankac1l1k hizmetlerinin geni§ bir boli.imli sadece 

banka §ubelerinde degil, halka a91k yerlerde, egitim ve i§

yerlerinde bile glinde 24 saat ve y1lda 365 glin mli§terilere 

sunulabilmektedir. 

Bankalar1m1z tarafindan verilen bor9 (debit) ve 

kredi kartlar1 Ttirkiye'de ve blitlin di.inyada perakende al1§-ve

ri§lerde kullanilabilmektedir. Elektronik f on transferi ve 

sat1§ miktar1 terminalleri de bugtin Tlirkiye'de mevcuttur ve 

bu i§lemler kisa zamanda bir 9ok Avrupa illkesinden daha ileri 
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bir noktaya varacaktir. 

Mtii?terilere bugtin evlerinde, ofislerinde ve hatta 

arabalarinda telefon· hatlariyla bankacilik hizmeti verilmek

tedir. 

Kredi, sigorta, hisse senedi, tahvil ve doviz a11m

sat1m1 gibi bir~ok mtii?teri hizmeti banka §ubelerinde artarak 

yayilmaktadir ve yakinda bunlarin geleneksel veznelerin yani

sira makineler ve hatta yapay zeka kullanan uzman sistemler 

(experts systems) yoluyla da satilmasi saglanacaktir(49). 

7.4. BANKA KREDI KARTLARI 

Son yillarda tilkemizde gittik~e yayginla§an bir kulla

nim alani bulan kredi kartlarinin batidaki, ozellikle Ameri

ka 'daki gelii?imine goz atmak tilkemizdeki uygulamalar a~isin

dan yararli olacaktir. 

Bai?langi~ta banka kredi kartlari (Visa, ~aster Card) 

Seyahat ve eglence kartlarina (Amex-Dinners) benzer §ekilde 

tek odemeli sistemle (charge card) ~ali§maktaydi(50). Bu tek 

Hdemeli sistemde, kredi karti ile mal ve hizmet i~in yapilan 

harcamalarin bakiyesi belli bir donem sonunda (15 ila 30 gtin) 

bir tek defada odenmekte, boylece satin alma tarihi ile ode

menin yap1ld1g1 tarihler arasinda kart sahibine faizsiz kredi 

saglanmaktayd1. Yine ilk donemlerde seyahat ve eglence kart

larindan alinan yillik aidat banka kredi kartlarindan al1nma

d1g1ndan ve odemesiz stire i~erisinde herhangi bir faiz tahak

kuk etmediginden, bu donemlerde banka kredi kartlarinin tek 

gelir kaynag1 ticarethanelerden alinan komisyonlardan olu§

maktaydi. Sonralari b ankalar, tic arethanelerd en e Ide e dilen 

(49) Philip G.MANTLE; Ttirkiye'de Bankalar ve Bankacilik Sistemi, 89, IBAR 
Yayinlari, Istanbul, 1989, s.52. 

(50) Mande II, LEWIS; Credit Card use in the United States, Michigan, 
1972, s.45. 
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gelirlerin, kredi kart1 operasyonundan dolay1 olu,an gideri 

kar§l1lamad1g1n1 gortince, daha esnek odemeli ve doner kredi 

faaliyetini kapsayan bir sistem olu§lturmaya ba§llad1lar. Bu 

sisteme gore kredi kart1 verilen ki1ilere ayn1 zamanda gelir 

durumlar1na gore kredi limitleri tan1nmakta ve onceden belir

lenen daha uzun bir stirede, verilen kredi geri odenebilmekte

dir. Bu kredi limiti bor~ odendiginde, otomatik olarak yeni

lenebilmektedir.; Boylece krecli ·kart1 sahiplerine yapt1klar1 

harcamalar1n odenmesi i~in f aizsiz bir donem tan1nmas1 yan1n

da, bu donem sonunda bakiye borcun belli bir faiz ile daha 

uzun vadede odenmesi olanag1 da saglanm11 olmaktad1r. Bu sis

temle bankalar ticarethane komisyonlar1 yan1nda f aiz gelir

leri de elde etmeye ba§Jlad1lar. 1970'1i y1llarda Amerika'daki 

kredi karti hizmeti sunan kurulu§llar1n, kredi karti gelirle

rinin % 70'ini faiz gelirleri olu1turmaktayd1(51). 

Ancak 1980 y1l1na dogru kredi karti kullan1c1lar1n1n 

btiytik bir ~ogunlugunun, harcamalar1n1n tamam1n1 faizsiz do

nemde, hatta faizsiz donemin son glinlinde odeme egilimine gir

meleri, toplam odemeler i~ersinde, faiz tahakkuk etmeyen kis

min oran1n1n gittik~e artmas1na neden oldu(52). Diger taraf

tan yayg1nla§lan kullanimdan dolay1, kredi kart1 alacaklar1n1n 

finansman1 saglanamaz hale gelmeye ba1lad1. Artan finansman 

a~1g1n1 kapatmak i~in bankalar f aiz oranlar1n1 artt1rarak 

ytiksek miktarda fon toplamaya ~al11t1lar. Bu nedenle 1980 y1-

l1nda Amerika'daki bankalar1n ~ogu artan fonlama maliyeti ve 

azalan f aiz gelirleri yliztinden kredi karti operasyonundan za

rar ettiler. Bu zararlar sonucunda bir ~ok banka kredi karti 

operasyonlar1n1 yeniden gozden ge~irerek, gelir artt1r1c1 ve 

gider azalt1c1 yontemler geli§ltirme yoluna gittiler. Once 

kredi kart1 kullan1m1 i~in y1ll1k aidat almaya ba1lad1lar. 

(51) Bank Cards at the Crossroads, Aba Banking Journal,Eyltil 1987. 

(52) Walter KIECHEL; Explosion in the Bank Card, Fortune, Eyllil, 
1980, s.12. 
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Aidat a11m1na ragmen kredi kart1 kullan1m1nda herhangibir dti

:;;li:;; gozlenmeyince, bankalar kart kullan1c1lar1n1n krediden 

9ok, kullan1m rahatl1g1 i9in kredi kart1 kulland1klar1n1n so

nucuna vard1lar. Bu gorli:;;ten hareketle bor9 kart1 (debit 

card) ad1 alt1nda, yeni bir kart tlirli geli:;;tirdiler. Bor9 

kart1, kart sahibinin bankadaki tasarruf veya 9ek hesabi ile 

baglant1l1 olup, mal ve hizmet al1mlar1 ile ilgili slipler 

~.ankaya ula:;;t1g1nda, a11m ve hizmet tutar1, kredi hesab1na 

ge9ilecegine, bu hesaplardan otomatik olarak dli§lillir. ilgili 

hesap negatif bakiye verdiginde faiz tahakkuk eder. Bu sis

temde kart sahibi ilgili hesaplardan faiz geliri elde etmesi

ne kar:;;1l1k, odemesiz donem soz konusu olmad1g1ndan, bankalar 

odemesiz donemle ilgili fonlama giderinden kurtulmaktad1rlar. 

Diger taraftan operasyon giderlerini azaltmak i~in, bankalar 

kullan1c1 say1s1n1 ve ·bir kart ba:;>1na kullan1m meblag1n1 ar

t1rman1n yollar1n1 arad1lar. Bunun i~in yeni pazarlama yon

temleri geli§tirdiler. Bu yontemlerden en yayg1n olarak uygu

lanan1 formal gruplara veya kredi kart1 kullan1c1lar1na bir 

tak1m avantajlar i~erecek §ekilde kart1n pazarlanmas1d1r. 

Bankalar kullan1c1 say1s1n1 art1rmak i9in herhangi bir kultip, 

oda veya dernege liye olan ki§ilerden. daha az aidat alarak 

kredi kart1 satmaya ba:;;lad1lar. Kart sahibi olan ki:;>ilere be-

1 ir li o tel, eg lence v eya s eyaha t i :;>letmelerind e o nceli k ta

n 1nmas1n1 veya belirli indirimler yap1lmas1n1 saglayarak kre

d i kart1 sahiplerinin kart ~ullan1m1n1 art1rmalar1n1 ozendir

diler. Diger yandan kredi kart1 sahipieri birden fazla kredi 

kart1 ta§1d1klar1ndan, bankalar kendi kredi kartlar1n1 kul

land1rmak i~in kullan1m miktar1 ile orant1l1 olarak kademeli 

faiz uygulamas1n1 geli:;;tirdiler. Buna gore kredi kart1 hesab1 

artt1k9a daha dli:;>lik faiz al1nmakta, kredi miktar1 azald1k~a 

daha fazla faiz uygulanmaktadir. 

Kredi kart1 ile ilgili diger geli§meleri de :;;u :;;ekilde 

s1ral1yabiliriz: Kredi kart1 kurulu:;>lar1n1n doyum noktas1na 

ula:;;m1:;;_ bir pazar dilimine hitap etmeleri nedeniyle artan re-
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kabetin getirdigi ek giderler, kredi kart1 ile ilgili karl1-

l1g1 azaltmakta bu dilimden daha f azla pay alma istegi ise 

maliyeti art1rmaktad1r. 

Bankalar mli§terjlerin, hedef pazar dilimi kriterlerine 

sahip olup olmad1g1n1 ara§t1rmaks1z1n belli bir ka<; §arta uy

gun herkese kredi kart1 satt1klar1ndan mli§terilerin bir <;ogu 

kredi kart1 sahibi olmalar1na ragmen. kre.d.i kartlar1n.i hi<; 

kullanmamaktad1rlar. Yine ayn1 ara§t1rma eksikligi nedeni ile 

tahsil edilemiyen kredilerin meblag1 her ge<;en gtin biraz daha 

artmaktad1r. Hele ekonominin durgunluga girdigi donemlerde 

bu meblag1n daha da artarak bu sektorti tehdit eder duruma ge

leceg i beklenmektedir. 

Kredi karti ile ilgili bir diger geli§me kar§1l1klarla 

ilgilidir. Odemesiz donem sonunda olu§an kredilerin yan1nda, 

odemesiz donem i<;ersindeki tahsil edilecek kism1n da kredi 

say1l1p, kar§1l1k zorunlulugu getirilmesi halinde kredi kart1 

ile ilgili karl1l1k hesaplar1 birden degi§ecektir. Bu nedenle 

muhtemelen bankalar kar§1l1k ay1rmaktan kurtulmak i<;in kredi 

kart1 alacaklar1n1 satmaya <;al1§acaklard1r. 

Diger taraftan artan fonlama ve operasyon giderleri 

nedeniyle kredi kart1 kurulu§lar1 ya birbirleriyle birle§me 

yoluna gidecek ya da daha btiytik kredi kart1 kurulu§larina 

konsolide olup kredi kart1n1n perakendecilik hizmetini suna

caklardir. 

Ttirkiye' deki uygulamay1 da §U §ekilde gorebiliyoruz. 

Son yillarda tilkemizde de al1§veri§lerde yayg1n bir kullanim 

arac1 haline gelen banka kredi kartlar1ndan f arkl1 olarak tek 

odemeli kart (charge card) §eklinde olup, kredi kart1 ile il

gili odemeler bankada a<;t1r1lan tasarruf mevduat1 hesaplar1n

d an kar§1lanmaktad1r. Kredi kartlar1 daha <;ok mevduat toplama 

amac1yla pazarland1g1ndan Ttirkiye'deki bankalar bat1daki ban-
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kalardan farkli olarak, kredi kartlarini getirili aktif yara

tan bir tiriin yerine, mevduat,~iger bir deyi§le pasif arttiri

c i bi r ii rlin o larak g ormektedir ler. Kredi kartlarindan e lde 

edilen gelirler ise sadece ticarethanelerden alinan komisyon 

ve yillik aidatlardan olu§maktadir. 

7.4.1. Tlirkiye'deki Kredi Karti 9e§itleri 

A- VISA 

Ttirkiye'de en yaygin olarak kullanilan kredi kart1dir. 

Bir9ok Ttirk Bankasi tarafindan mii§terilere verilen VISA Kredi 

Karti yakla§ik 10 bin i§yerinde ge9erliligini stirdlirmektedir. 

B- MASTERCARD 

Ttirkiye 'de Mastercard veya Eurocard adi altinda piya-

saya verilen bu kartlar bir~ok kurulu§ tarafindan pazarlan

maktadir. Piyasadaki yayginlig1 VISA kredi kartina gore az 

ise de, tiye i§yerleri say1si a~is1ndan VISA kredi kart1na ya

k1ndir. 

C- DINERS 

Ttirki ye' d eki ilk kredi karti o lmas1na r agme n, z a man 

i~ersinde DINERS kredi kart1n1n Ttirkiye yetkili kurulu§u olan 

Setur Diners Club Kredi Karti ve Turizm i§letmeleri A.e.'nin 

ge~mi§te ya§ad1gi yonetim problemleri nedeniyle bu kart ge-

9erliligini onemli ol~lide yiti~mi§tir. Son zamanlarda yeniden 

yaptigi atil1mlarla tekrar onemli hale gelmeye ba§layan 

DINERS Club Kredi Kart1n1n Uye i§yerlerindeki yayginl1g1 he

men hemen Mastercard ile ayn1d1r. 

D- AMERICAN EXPRESS 

Tlirkiye'de Di§bank, Akbank, i§ Bankasi ve Egebank ta

raf1ndan verilen bu kartlar, sadece uluslararas1 olup yurti~i 

Lipleri mevcut degildir. Turistik i§letmelerde yayg1n kulla-



114 

nim alani bulan ve limitleri yliksek olan bu kartlari c;.ikartan 

bankalar, kartin lizerine herhangi bir amblem ya da desen ek

liyemezler. 

E- J.C.B. (Japan Credit Bureau) 

Adindan da anla§1lacag1 gibi Japonlarin Kredi Karti 

olan bu kart, Tlirkiye'de c;.ok az bir kullanim alanina sahip

ti:t. ·An cak Japan ekonomisinin v e t uri zminin g eli §mesi goz

onlind e bulunduruldugunda, uzun vadede onem kazanacak bu kar

tin Tlirkiye temsilciligini Tantur Turizm ~irketi yapmaktadir. 

F- PRESTIGE CARD 

Pamukbank tarafindan c;.1kart1lan Prestige Card, hic;.bir 

uluslararasi degeri olmayan ic;.e donlik bir karttir. l§yerle

rinde onemli bir yayg1nl1g1 olmasina kar§1n yalnizca Pamuk

bank mli§terilerine verilmesi ve sadece Pamukbank §ubelerince 

odenmesi kartin yayg1nl1g1n1 azaltmaktadir(S2). 

7.4.2. Ttirkiye'de Kredi Karti Veren Kurulu§lar 

Ttirkiye'de uluslararasi dlizeyde kredi karti olan 

Diners Club Kart1n1 vermeye ba§layan ilk kurulu§ olarak Se

tur' u gormekteyiz. Daha sonralari ise yine uluslararasi dti

zeyde olan "Master Card" kredi kart1n1 Anadolu Kredi Kartla

r1 'n1n verdigini gorliyoruz. Bankalarin kredi kartlarina ilgi 

gostermeye ba§lamalari da ulusal dlizeyde kullan1m1 olan 

Prestige Card'in Pamukbank tarafindan verilmesiy~~ olu§mti~

t ur. Gtinlimli zd e is e birc;.ok b ankanin k re di kartlari 

merkezini Genel Mlidlirllige bagli bir birim olarak olu§turdugu

nu ve bu yap1lar1n1 geli1tirmeye c;.al1§t1klar1n1 gozlemlemi§ 

bulunuyoruz. ~u anda Master Card, Euro Card'in, Anadolu Kredi 

Kartlar1, Akbank, Emlakbank, Garanti Bankasi, iktisat Banka-

(52) Cengiz AKDUMAN; Uygulamali Kredi Kartlar1 Semineri Ders Notlari, 
Istanbul, 1989, s.3-4. 
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s i, Tlitiin bank, Vakif bank v e Ya pi Kredi Bankasi t araf indan; 

VISA kredi kartinin ise Anadolu Kredi Kartlari (Halkbank ile 

birlikte), Akbank, Emlakbank, Garanti Bankasi, Iktisat Ban

kasi, imar Bankasi, l§ Bankasi, Vakifbank, Yapi Kredi Bankasi 

ve Ziraat Bankasi tarafindan verildigini gormekteyiz. 

Kredi kartlari kullanicilarinin birden fazla kredi 

karti sshibi olmalari kullan~mda·tercih olayini glindeme ~e

tirdiginden, bankalarin kredi karti kullanic1larina yeni ve 

f arkli avantajlar saglayacak §ekilde kredi karti pazarlama 

yontemleri geli§tirmek zorunda kalacaklarini ve organizasyon 

yapilarinda da bu yonde degi§iklikler yapmaya yoneleceklerini 

de belirtebiliriz. 
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IV 

BANKACILIKTA DI~A A~ILMA VE 

YABANCIBANKALAR 

24 Ocak kararlarindan bu yana uygulanmak istenen bir

<;ok politikalardan biri de bankala:tin d1§a a<;1lmas1 yani 

uluslararas1 mali sermayeyle daha list dtizeyde eklemlenmesini, 

di§ tilkelerde faaliyet gostermesini saglamaktir. 

Program onceligi di§ borc;larin dlizenli, aksatmadan 

odenmesi ve di§ kaynak ihtiyac1n1 azaltmak lizere kaynak den

gesi ac;1g1n1n klic;lilmesinde, bunuda ithalat1 azaltarak degil, 

ihracat1 arttirarak gerc;ekle§tirmektir. Sorun d1§al1m kisit

lanmadan, tersine libere edilerek d1§ sat1m1n artt1r1lmas1 

olunca, her tlir di§ alim ve d1§ sat1m1 finanse edecek, arac1 

olacak mali kurulu§larin say1s1n1n artt1r1lmas1, di§a ac;1lma

s1 yabanc1 bankac1l1g1n geli§me nedeni olmaktad1r. 

Tlirk bankalar1n1n d1§a a<;1lmas1, iki onemli geli§meden 

s onra, ul uslararas1 b ankac1l1k y apma is tekleri b elir lenmeye 

ba§lad1. Bu olgular 80 sonras1 izlenen ekonomik politikayla 

ve ozellikle bu politikan1n iki araciyla (serbest faiz, oynak 
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kambiyo) T.B.S. 80 oncesi ozelliklerinin yan1s1ra, bankac1l1k 

sektorlinlin marjinalle§mesi, bankalar1n kaynak toplama ve kay

nak kulland1rma maliyetlerinin kis1r dongli ic;inde artmas1, 

donuk kredilerin toplam krediler i<;indeki pay1n1n ylikselmesi, 

kAr/zarar dengesizliklerini onemli boyutlara ula§t1rm1§t1r. 

1. DJSA A<;ILMA ve DI~ KRED1 P AZAR! 

Bankac1l1k sektorli d1§1ndaki olu§umlar1, ozellikle 

banka mli§terilerinin gereksinmelerinin gtinden gline degi§mesi, 

bankac1l1g1n al1§1lm1§ kredi sistemini degi§tirmeye zorlamak

t ad 1r. Kredi s ist emindeki d algalanmalar da a yn1 zamanda ban

kalar1n or gtitlenme ve pazarlama sistemle_rini buna uyarlama

lar1n1 gerektirmektedir. Pekc;ok illkede rekabet ortam1 ic; eko

nomide degi§irken hilkilmetlerde kamu ve ozel bankalar1n faa

liyetlerini etkiliyerek yeni finansal pazarlara girmelerini 

ozendirmektedir. 

Bankalar1n d11.;la ac;1lma silreci degi§ik boyutlarda ge

li§mektedir. Bu stire<;te bir yandan bankalar1n kambiyo ve ben

zeri i§lemlerinin pay1 artmakta, ote yandan yurtd1§1nda or

giltlenme egilimleri hizlanmaktad1r. Yabanc1 bankalar1nda ulu

sal pazarlarda orgtitlenmeleri yada ortak giri§imler kurmalar1 

yine ayn1 silrec; ic;erisinde degerlendirilmektedir. 

Son y1llarda uluslararas1 pazarlardaki geli§melerle 

bu pazara ancak itibar1 yliksek olan bankalar1n kat1labilmesi 

ve ote yandan Amerikan bankalar1n1n dtinyan1n <;e§itli bolgele

rindeki §ubele§me yoluna gitmeleri, diger bankalar aras1nda 

birle§me egilimini artt1rmaktad1r. Yurtd1§1nda bankalar ara

sinda ortakl1k orgiitlerin kurulmas1, ulusal bankac1l1k ac;1-

s1ndan d1§a ac;1lma olarak nitelenmektedir. 

Uluslararas1 i§letmeler, devletler, d1§ ticaret arac1-

lar1, liretim i§letmeleri ve uluslararas1 orgiltlerin kat1ld1g1 
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bu pazarin bor~lanmak isteyenlerin en azindan finansal a~idan 

belli glice sahip olmalar1n1 gerektirmesi, katilacak orglitle

rin say1s1n1 s1n1rlamaktad1r. Boylece pazarin yap1s1 oligopol 

olarak nitelendirilmektedir. 

Dogal olarak uluslararasi bankalar arasinda kar§1l1kl1 

bag1ml1l1k yogundur. ~u anlamdaki, kar§1 rakiplerin eylemleri 

ozenle izlenmekte ve onlarin reaksiyon hizlari ve olanaklari 

iyi bilinmektedir. Bu ylizden de her eylem, rakibin beklenen 

davran1§la~1n1 dikkate almaktad1r. 

Yurtd1§1 kredi i§lemlerinde bankalar bilinen f aiz es

nekligine sahip rakiplerle ilgilendiklerinden, bu alanda ban

kalar1n rekabeti hemen kalitatif dlizeyde a11nmaktad1r. Oyleki 

oligopolistik durum nedeniyle verimi artt1rmak olduk~a gii~

tlir. Pazara yeni giren banka i§letmelerinin ba§ar1l1 olabil

meleri sunduklar1 hizmet niteligi ve fiyat politikas1 ko§ul

larinca belirlenebilecektir(53). 

Genelde Tlirk bankalar1 dart nedenden dolayi uluslar

arasi piyasaya a~1lmak istemektedirler. 

1- Yerli firmalarin di§ardaki uzant1lar1na mali hiz

metler sunmak ve dolay1s1yla bunlar1 yabanc1 bankalara kap

t1rmamak. 

2- Uluslararas1 para ve sermaye merkezlerinden doviz 

mevduat1 toplamak veya kredi temin etmek suretiyle ekonominin 

istifadesine sunmak, kendi kaynak ve gelirlerini art1rmak. 

3- Yurti~inde s1n1ra gelen te§kilatlar1n1 yurtd1§1nda 

da yayarak geli§melerini saglamak. 

(53) M. BLYTHE; Asset and Liability Management from the Credit Perspec
tive, 1983, s.115. 
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4- Dahili kar marjlar1n1n azalmas1n1 d11 gelirle tela

fi etmek. 

As 11 olan f i rmalarin d 11a ac;1 lmas1 is ede b ankac1l1k 

<;e§itli mal1 desteklerle ve bilgi ak1m1n1 saglayan bir sektor 

durumunda olmas1 dolay1s1yla c;ok onemli bir fonksiyon ifa et

mektedir. Ve temel i1lev kredi ili1kileri a<;1s1ndand1r. 

D11 ticaretin gerektirdigi odeme ak1mlar1n1n ve yurt-

d111ndaki yat1r1m projelerinin 

onemli i1levleri bulunm~ktadir. 

finansmaninda, bankalarin 

Kredilerin sadece ihracatin 

finansman1 amaciyla degil, ayn1 zamanda baglant1s1z finansman 

kredileri, proje kredileri §leklinde verilmesi ve ozellikle 

odemeler dengesi ac;1klar1n1n finansmaninda kullan1lmas1 da 

yurtd1§1 kredi sorunlar1n1n artmasinda onemli rol oynam11-

t1r(54). 

2. lZLENEN STRATEJlLER 

Bankalar yurtd111na ac;ilmada degi1ik stratejiler izle

mektedirler. Bankalarin baz1lar1 yurtd111nda herhangi bir or

giit kurmadan yabanci iilkedeki bir banka ile muhabirlik ili§

kisi kurmayi yeglemektedir. Biiyiik bankalar ise daha c;ok yurt

d111nda §lub~ler kurarak hizmet iiretmeyi saglamaya c;al11makta

d1r. Ozellikle Euro pazarlarin yada diger finansal pazarlarin 

saglad1g1 refinansman olanaklar1 1ubele1meyi c;ekici kilmakta

dir. 

Oysa Tiirkiye'deki sinai kurulu1lar1n hemen hemen c;o

gunlugu ic; pazara yonelik iiretim yapan yine biiylik bir boliimii 

c;ok uluslu .ortakl1klar1n uzant1s1 olan kurulu1lard1r. Bu yiiz

den d11 1ubeler, i1c;ilerimizin bulundugu d11 ticaretin yon 

ve~digi merkezlerle olmaktadir. Bu yap1y1 kirmak ic;in banka-

(54) Erden KUNTALP; Bankalarin Kurulu1u ve Faaliyete Gec;mesi, Tlirkiye 
Bankalar Birligi Yay1n1, 1982, s.115. 
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lararas1 doviz ve para ticaretine ve banka d11?1 kurumlara 

karl1 doviz kredi emisyon ve ta1?1n1r deger al1m sat1m1na kay

d1rmalar1na engel olan i~sel ve d11?sal nedenleri gerekli per

sonel finansal olanaklar1n1n yeterli olmad1g1 gorlilmekte, il

gili lilkenin mevzuat1n1n l?artlar1 ve izin vermemesi soz konu

sudur. Ayrica Tilrkiye'de sinerji etkisinin ba§gostermesi soz

konusudur. Son zamanlarda bat1l1 bankalar1n hedefi ortak or

glit kurmakt1r. Bu ise banka birle§mesi veya holdingle bµtun

lel?me gibi yontemlerle olu§turulmaktad1r (Ko~~EXPRESS). 

3. DJSA AQILMA· HEDEFLER1N1N BANKA 1Ql. GELl~MEYE ·ETK1LER1 

3.1. KARLILIK ve RISKIN DENGELENMESi 

i§ hacminin artmasiyla elde edilen gelirin taban1 ge

ni§lemekte bu da ~e§itli alanlarda ortaya ~ikabilecek i§letme 

zararlar1n1n giderilmesine olanak saglayabilmektedir. Boyle 

bir etki daha once yaln1zca ulusal alanda kredi vermekte olan 

ve l?imdi kredi f aaliyetlerini ulusal s1n1rlar1n d11?1na ta1?1-

ran bankalar i~inde soz konusu olmaktadir. 

Kuramsal a~1dan ideal bir d1§a a~1lma etkisinin ortaya 

~ikabilmesi i~in iki i§kolu ya da iki mal ve hizmet arasinda 

ili§kilerin tamamen olumlu olmas1 gerekmektedir. 

Kredi kurumlar1 diger i§letm~ kurumlar1na oranla genel 

ekonomik geli§melerden daha ~ok etkilenmektedirler. Ayrica 

i§letme f aaliyetlerinin geli§mesi merkez bankas1n1n konjonk

tor politikas1 onlemlerine bliylik ol~lide bag1ml1d1rlar. Bu ku

rumlar §imdiye kadar uygulamada i§letmelere i§tiraklerde bu

lunman1n yan1s1ra gizli yedeklerin olu§turulmas1 ve ~ozlilmesi 

ile karlar1n dalgalanmas1n1 belirli ol~lide dtizeltmeye ~al1§

maktad1rlar. Oysa son zamanlarda Bat1l1 bankalar bu bilan~o 

politikas1n1n yerine, tilkelere ve i§kollar1na gore amaca uy

gun bir ~e§itlendirme ile karlardaki dalgalanmalar1 onlemek-
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tedirler. Ancak ger~ekte banka i§letmesinin yeni girdigi pa

zarlardaki karl1l1k ve risk etkilerinin dengelenmesi §U iki 

ko§ulun varl1g1 ile mlimklindtir. 

a) D1§a a~1lan bankan1n yeni girdigi i§kolunun geli§me 

egilimi ile geleneksel bankac1l1k hizmetleri ara

s1nda mlimktin oldugu kadar zay1f bir ili§kinin bu-

1 unmasi, 

b) Yeni bir pazara giren kredi kurumunun genel finan

sal yap1s1n1 olumlu etkileyebilmek i~in onceki fa

aliyetlerin hacmine oranla, onemli 6l~lide yeni kre

di ve diger i§lem tlirlerinin ylirlitlilmesi olanag1n1n 

bulunmas1. 

3.2. BOS KAPASiTEDEN YARARLANMA VE BtiYtiME 

l§letmelerin uluslararas1 rekabet pazarlarina girmele

ri ve yeni pazarlama uyum saglayabilmeleri yogun ~al1§malar 

gerektirmektedir. Bu pazarlarda i§letmeler fiyat1 veri olarak 

kabullenmek zorundadirlar. 

Bilyilk miktarlarda mal ve hizmet sunulan gilnilmilziln pa

zarlar1nda eksik rekabet ve kapasite ile ~al1§mak i§letmele

rin. maliyetlerinin artmas1na neden o lmaktad1r. Maliyetleri 

azaltman1n 6nemli bir yoluda ulusal pazarlar1n yan1nda ulus

lararas1 finansal pazarlara y6nelmektedir. 

Bankac1l1kta bliyiiklligiin saglad1g1 en 6nemli listlinllik 

6rglitlerin iyi bir y6netimin geli§mesine olanak vermesidir. 

<;agda§ ekonomik ya§am1n karma§1k bir nitelik kazanmas1, en 

kli~iik banka i§letmesinin bile ~ok say1da nitelikli eleman ~a

l1§t1rmak zorunlulugunu dogurmu§tur. D1§ ili§kileri yogunla

§an bliyiik bankalar slirekli ve hizl1 bi~imde yenilik yapma ve 

daha geni§ alanda y6netici bulma olanag1na sahiptirler. 
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3.3. BANKA iMAJI (STANDING) 

Bankac1l1kta olduk~a onemli yere sahip olan standing 

kredi i§lemlerinde taraflar aras1nda gtiven ili§kilerinde hiz

met sozle§melerine temel olu§turmaktadir. Banka imaj1yla ifa

de edilen banka i§letmesiriin kendisini degil, banka d1§1nda

kilerin bankay1 nas1l degerledikleridir. 

Banka i§letmelerinin standing politikas1n1n temel he

defi kamuoyunda kurumun ozel yere sahip oldugu etkisini uyan

d1rmak, bo.ylece kamuoyunun ger~ekte digerlerinden farkl1 ol

mayan kredi kurumunu benzerlerind~n olumlu yonde ay1rabilmek

d ir. 

Kredi kurumlar1n1n bu pazarda en btiytik ve tek banka 

o lma e gilimi d 1§a a~1 lma poli t ikas1 b ak1m1ndan sti rekli bi r 

eylem stratejisi §eklinde dli§tintilemez. Uluslararas1 pazarlara 

ilk giren banka i§letmelerinin i§lemlerinin onemli bir boltimii 

pazara sonradan giren diger kredi kurumlar1nca genellikle ki

sa stirede taklit edilmesine yine banka imaj1 yol a~maktad1r. 

D1§a a~1lma politikas1 bak1m1ndan bu tiir onlemler ban

ka i§letmelerinin halkla ili§kiler kurmas1nda tistiin bir ara~ 

olarak gosterilmektedir. 

3.4. SiNERJi ETKiSi 

Sinerjinin etimolojik olarak anlam1 i§birligidir(S5). 

Bankalar1n uluslararas1 alanda olu§turduklar1 giri§imler si

ner ji etkisinin ortaya ~ikmas1na yol a~maktad1r. Degi§ik til

kelerin barikalar1n1n birle§meleri sonucu elde edilen ba§ar1 

bu kurumlar1n tek ba§1na elde edecekleri ba§ar1dan daha bliylik 

olmaktad1r. Bu sonucu etkileyen faktorler: 

(SS) Erol EREN; i§letmelerde Stratejik Planlama ve Yonetim, Istanbul, 
1987, s.19. 



i§g6renlerin profesyonelliginin artmasi, 

5rglitsel etkinligin ylikselmesi, 

Riskin dagitilmasi, 
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Bliylime ve yayilma sonucu tlim bagli kurulu§larin 

kredi degerliliginin artmasi. 

Teknik ac; idan v e i §1 et me bakimindan <;e§ it li f arkli 

alanlarda f aaliyet g6steren c;ok say.id a yetenekli i§g6renin 

ba§arilari ortakla§a olu§turulan i§letmede birle§mesi 6ng6re

nin profesyonellik derecesinin artmasina yol ac;maktadir. 

Kredi kurumu yeni girdigi yurtdi§i finansal pazarlarda 

c;ok y6nlli finan~al i§lemlmere girebilme yetenegi kazanir. Di

§arida mevcut yeni birimlerin eklenmesi ile yeni bir pazara 

girildiginde teknik ac;1dan otonom clan birimler arasinda siki 

baglantilar kurulmasi zorunludur. Kurulan bu baglantilarla 

tek bir birim halinde hizmet sunulur. 

3.5. YURTDI~I ORGUTLENME STRATEJiLERi VE SINIRLAMALAR 

Bankalarin uluslararasi pazarlara ili§kin strateji be

lirlerken c;ok sayida degi§keni degerlendirmektedirler. Deger

lendirmede §imdiki sosyo-ekonomik ortamin ve di§ finansal pa

zarlarin uzun vadede s6z gelimi gelecek on yilda nasil degi

§eceginin kestirilmesi 6nemlidir. Degerlendirilecek unsurla

rin ba§inda tilke di§ ticaretinin gelecekteki geli§imi gelmek

tedir. tilkelerarasi yogun ticari ili§kiler bankalarin yurtdi

§inda §Ubele§melerinde listlinllik saglayabilmektedir. Ote yan~ 

dan rakiplerin davrani§lari da vurgulanmasi gereken 6nemli 

bir noktadir. Ayrica b ankalarin finansal glic;leri, personel, 
·-

y 6 net i m, mli§teri gruplari bakimindan sahip olduklari potansi-

yel bu alandaki ba§arilarinin artmasina katkida bulunabilmek

t edir. 

Di§ §ubeler ba§langic;ta ulusal firmalarin kredi gerek-
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sinmelerini kar11lamaktad1rlar. Ancak artan olanaklar1na pa

ralel olarak, zamanla faaliyetlerini bankalararas1 dHviz ve 

para ticaretine ve banka d111 kurumlarla karl1 dHviz kredi 

emisyon ve ta11n1r deger a11m sat1m1na yaymaktad1rlar. 

Bankalar1n geli1mesi bak1m1ndan yurtd111 birimlerinin 

temel hedefi uzun vadede ba1ar1 saglayacak pazar f1rsatlar1-

n1n ele ge~iril~esidir. 

Bankalar1m1z1n yurtd111ndaki Hrgiitlenmelerini ve yurtd111 

kredi uygulamalar1n1 s1n1rlayan yasan1n ylirlirllikten kald1r1l

mas1na kar11n, yurtd111ndaki f aaliyetleri e tkil eyen y ap1sal 

engeller bulunmaktad1r. 

Ozsermaye Yetersizligi: Bankalar1m1z1n bliylik bir 

bHllimli sermayeLerini gli~lendirmelerine ragmen uluslararas1 

bankalarla kar11la1t1r1ld1g1nda ger~ekten Hzsermayelerinin 

yetersiz oldugu gHrlilmektedir. 

TL'nin konvertibl olmamas1: Bankalar1n yurtd111nda 

Hrgiitlenmelerinde dHvizin Hnemi kli&limsenemez. Euro pazarlarda 

ger~ekle1tirilen kredi i1lemlerinin % 75 $ birimli oldugu dli-

1linlillirse, bu pazarlarda ger~ekle1tirilen kredi i1lemlerine 

kat1lma ve Hrgiitlenmenin gii~liigli ya1an1lmaktad1r. Bu pazar

lardaki risk unsurlar1 sadece bor~lular degil verilen kredi

lerin refinansman1 da Hnemli bir sorundur. i1lemlerin dolar 

lizerinden ger~ekle1tirilmesi ve Turk Paras1n1n dolar kar11-

s1nda slirekli deger kayb1 nedeni ile bankalar1m1z1n d11 pa

zarlardan saglayabilecegi kredilerin Tiirk Sanayici ve i1adam

lar1nca talep edilmemesi sorunu ortaya koymaktad1r. Bankala

r1n yurtd111nda saglad1g1 kredilerin kisa slireli olu1unun te

mel nedeni de Tlirk Liras1n1n dolar kar11s1nda deger kayb1d1r. 

Bu nedenlerin d111nda uluslararas1 finansal pazarlarda 

deneyim eksikliginin olmas1d1r. Tiirk banka sisteminin i~ pa-
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zara dHntik faaliyetlerinin sonucu olarak, uluslararasi banka

larla aralarinda Hnemli know-how a~1g1n1n olu9mas1na yol a~

m19t1r. 

Yabanci tilkelerin s1n1rlamalar1 da sHz konusu olmakta

dir. Ulkemizin di~ ticaret ili~kilerinin yogun oldugu ortado

g u ti lkelerinin b ankac1l1k sis temi T. B. S. 'n e gHr e f arkl1l1k 

gHstermektedir. 

Bu yeni dHnemde izlenen parasalci politikayla marji

nalle~en bir ulusal bankac1l1g1n yerine getiremedi~i ya da 

s1n1rl1 getirdigi i9levleri gormek amaciyla yabanci bankala

rin geldigi bir doneme girilmi9tir. 



v 

TURKiYE'DE YABANCI BANKALAR VE 

FONKSiYONLARI 

1. YABANCI SERMAYENIN TANIMI 
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Yabanci sermayenin ne oldugu konusunda yapilan tanim

lamalarin bazilari kapsami geni§l t utarken, aksine bazilari 

dar bir alan i~inde tanimliyorlar. 

"Uluslararasi yatirim konusu olan yabanci sermaye 

'ozel' ve 'dogrudan' karakterde olacaktir. 'ozel' olmasindan 

o tilkenin vatanda§llarina ait olmasini; 'dogrudan' ozellik ta

§l1mas1n1 ise sermaye ile birlikte teknoloji ve i§letmecilik 

bilgisinin gelmesi kastedilmektedir(56). 

"Yabanci sermaye bir tilkenin kar§liligini degi§lik bi

~imlerde ilerde odemek tizere ba§ka tilkeden temin ederek kisa 

silrede ekonomik gticilne ekleyebilecegi mali ve teknolojik kay

naklar" §leklinde tanimlanmaktadir(57). 

(56) Ridvan KARLIK;. . Ttirkiye'de Yabanci Sermaye Yatirimlan, Ankara 
1983, s.13-14. 

(57) T .GUNGOR URAS, Ttirkiye' de Yabanci Sermaye Yatirimlari, Istanbul, 
1979, s.19. 
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Ayrica "Yabanci sermaye bir tilkenin kar§1l1g1n1 ode

meksizin di§ tilkelerden saglad1g1 kaynaklardir" diye de bir 

tanim verebiliriz(58). 

Ulkedeki sermaye, ic; ve di§ kaynaklarin toplam1d1r. 

Sermayenin di§ kaynaklari, di§ borc;lanma, yard1mlar ve yaban

ci ozel sermaye yat1r1mlar1d1r. Sermayenin di§ kaynaklarina 

gore yapilac~k degerlendirmenin g~~c;egi iyi yans1tacag1n1 

soyleyebiliriz. <;tinkti bir tilke, sermayesini c;e§itli birc;ok 

§ekillerde ba§ka tilkelere ihrac; eder. Bu, sermayenin temerkli

zlinlin bir sonucudur. 

Yabanc1 sermayeyi birc;ok kalemlerin toplam1 olarak da 

tanimlayabiliriz. 

Dovizle dolayh ve dolaysiz her c;e§it di§ yardim ve 

hileler, 

Askeri yardimlar, anla§malara ve orgtitlere bagl1 

yardimlar, 

Kisa ve uzun vadeli krediler (IMF, Dtinya Bankasi 

gibi), 

Ozel yabanc1 bankalardan alinan kisa ve uzun vadeli 

krediler, 

Yabanc1lar1n Ttirkiye'deki ekonomik faaliyetleri ve 

ortakl1klar1 dolay1s1yla her c;e§it f iziki sermaye 

mal1, ara mali, teknoloji, lisans ithalat1, bedeli 

di§arda odenen uzmanlar(59). 

Yabanc1 sermaye, gittigi tilkede yat1r1m yapmak ic;in 

yerli ortak bulur. Ulkemizde bu ortaklar; ticaret bankalar1, 

kamu iktisadi kurulus;lari' onde gelen yerli giri§imciler ve 

tasarruf kurulu§lar1d1r. 

(58) T.GUNGOR URAS, a.g.e., s.20. 

(59) Ahmet KILigBAY; Ti.irk Ekonomisi, 1§1 Bankasi Yay., Ankara, 
1984, s.337-38. 
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Ulkemizde faaliyetini silrdilren yabanc1 bankalar, belli 

bir ortakl1g1n sonucu olarak i§levlerini yerine getirmekte

direr. Bugiln tilkemize yeteri kadar yabanc~ sermayenin gelme

digi soylenmektedir. Neden gelmiyorlar? 

Nedenleri §oyle siralanabiliri: 

1- Uygulanan poli tikanin belirsizligi, btirokratlarin ya

banc1 sermayeye kar§1 tutu~lar1. 

2- Devletle§tirme sloganlar1, alt yap1n1n ve sermaye pi

yasas1n1n geli§memi§ olmas1, yabanc1 sermaye konusun~a 

olumsuz kamuoyu, yabanc1 sermaye kar transferleri vs. 

Unutulan onemli bir nokta, gelmedigi soylenen sermaye

nin kendi tilkesinin durumu ve dtinya konjonktilril geli§meleri

nin yaratt1g1 §artlardir. Bunun dikkate al1rimamas1 "niye gel

medikleri" konusunda eksik dil§ilnceye sebep olmaktad1r. Her§e

yin, bizim yaratacag1m1z ortama bagl1 oldugunu ileri silrmek, 

ger~egin sadece bir yan1d1r. Evet, onemlidir. ama obilr yan1n1 

da dikkate almak gerekmektedir. 

Ozel yabanc1 sermayeli yat1r1mlar1n Ttirkiye' ye geli§ 

yollar1 §Unlardir: 

1- 6224 say1l1, 1954 tarihli Ozel Yabanc1 Sermayeyi Te§

vik Kanunu'na tabi olarak gelenler, 

2- Maliye Bakanl1g1n1n 1962/17 say1l1 kararnamesine tabi 

olanak gelen ozel yabanci sermaye ak1m1, 

3- 6326 say1l1 1954 tarihli Petrol Kanunu ve 1973 tarih 

ve 1702 say1l1 Petrol Kanunu'na tabi olarak gelen ozel 

yabanc1 sermaye ak1m1(60). 

(60) M.likerr ~m· Hi<;; Tilrkiye Ekonomisi Analizi, i. ti .iktisat Fak. 
Yay., istanbul 1980, s.40. 
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2. YABANCI SERMA YE VE GEL1~MEKTE OLAN OLKELER 

Buglin uluslararas1 iktisadi ili§kiler degerlendirilir

ken lilkeler bir~ok ayr1ma tabi tutulmaktadir. Geli§mi§ geli§

memi§, sanayile§mi§ sanayile§memi§, veya azgeli§mi§ geli§mek

te olan ve geli§mi§ §eklinde. 

Geli§mekte olan lilkelerde genel olarak, iki darbogazin 

var oldugu iddia edilmektedir. Bunlar, tasarruf a~1g1 ve di§ 

ticaret a~1g1d1r. Bu a~iklar nedeniyle, yabanc1 sermayeye ih

tiya~ d uyulmaktadir. Ya tir1mlar1n kar1, ile git tigi ( yaban

c1 sermayenin) tilke kar1n1n kesii;;tigi optimum noktay1 "iyi 

hesaplamak" ve lizerinde onemle durmak gerekmektedir. 

Ya banc1 Sermayenin, gel di gi tilke ekonomi si ilzerindeki 

etkilerini i;;oyle s1ral1yabiliriz: 

A- Ekonomik Etkileri 

1. Milli gelirin yarat1lmas1na, doviz gir1i;;1 ve ~ik1-

§1na, vergi gelirlerine etkide bulunur. 

2. istihdam ve ii;;glicil ilzerinde etkide bulunur. 

3. Bolgesel ve §ahsi gelir dag1l1m1n1 etkiler. 

4. Rekabet, yenilik, teknolojik geli§me konular1nda 

dinamik etkileri olur. 

B- Sosyal Etkileri 

Sosyal killtlirel etkileri olur, toplumsal degerleri ve 

kurumlar1 etkiler. 

C- Siyasi Etkileri 

Geldigi illkelerin hilklimeti ile kamu kurumlar1 ve yo

neticileri lizerinde etkileri olur(61). 

(61) Ridvan KARLUK, a.g.e., s.214. 
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Siyaset disiplin belirginle§tirdigi bir geli§me seyri 

var; Ekonomik gli9 -Siyasi gti9- Sosyal gticti yaratir. 

Bu geli§me seyri 1§1g1nda yabanc1 sermayenin, iilkenin 

tasarruf ve di§ ticaret a91g1n1n varl1g1na ragmen, kisa vade

li ve uzun vadeli 91karlar1n1n birlikte degerlendirilmesi ge

rekmektedir. 

3. YABANCI BANKALARIN 0LKEMIZDEK1 TARIHCESI 

3.1. OSMANLI iMPARATORLUGU DONEMi 

3.1.1. Tanzimat Oncesi 

Osmanl1 1mparatorlugunun toplumsal yap1s1 ve yonetim 

bi~iminin geregi o larak Tanzima t ( 1839) oncesinde bankac1l1k 

i§levlerini yapan kurumlar yok degildi. Sistemi kendisi ya

ratm1§t1. Bugiinkti anlamda bankac1l1k faaliyetlerini o donemin 

kurumlar1n1n (ki bunlara Galata Sarraflar1 denir) yerine ge

tirmesi mlimktin degildir. 

Osmanl1 imparatorlugunun timar sisteminden iltizam 

sistemine ge9mi§ olmasina kar§lll' once den var olan gelirin 

gideri kar§1layamamas1n1n yaratt1g1 sorunlar daha da artm1§

t1. Artik toplanan gelirin gideri kar§1layamamas1 zamanla 

mtilterimlerin ve sarayin da para bulmak i9in ba§vurduklar1 

(onceden var olan) sarraflarin giictintin artmasina neden olmu§

tur. 

Saray-miilterim, ~aray-sarraf ve mtilterim-sarraf ili§ki 

ag1 sonucu sarraflarin mali alandaki ag1rl1g1, kendisini yo

netimde de hissettirmi§tir. Tanzimat oncesi donemde, bankac1-

l1k f aaliyetlerine benzer i§levleri tistlenen Galata sarraf

lar1n1n ugra§lari: 



1. Hazineye ve saraya odlin~ para vermek, 

2. Baz1 kambiyo i§lemlerini yapmak, 

3. Senet al1m sat1m1 yapmak, 

4. Ba§kalarina ait paray1 degerlendirmek, 

S. Vergilerin iltizam1n1 yapmak, 

131 

6. Devlet adamlar1na ait mallar1n gelir bak1m1ndan yo

netimini yapmak(62) gibi i§lerdir. 

Galata sarraflar1na son devirlerde "Galata Bankerleri" 

ad1 verilmi§tir(63). 

3.1.2. Tanzimat Sonrasi 

Tanzimat sonras1nda Osmanl1 imparatorlugunun i~ine 

girdigi d1§a a~ik ekonomik ili§kiler, imparatorlugun para ve 

kredi sisteminde de yeni dlizenlemeleri zorunlu kild1. i.;;te 

bu geli.;;meler sonucu Galata borsas1 kuruldu ve ayr1ca, banka 

kurulmasi glindeme geldi. 

Galata Borsasi 19.yy.in ikinci yar1s1ndan itibaren ku

rulmaya ba.;;landi. <;tinkli, borsanin kurulabilmesi i~in, borsa 

konusu olabilecek evrakin ortaya ~ikmas1 gerektiginde, daha 

evvel mevcut olan Galata Bankerleri ile Galata Borsalar1n1 

birbirleriyle kar1.;;t1rmamak gerek(64). 

18 20 ve 1830' 1 u y 1llarda Yunan i syanlar1 o lmu.;;; 1826 

y1l1nda Vakay-1 Hayriye ve sonunda Yeni~eri Ocagi kald1r1l

m1§; ve arkas1ndan yeni ordu kurulmu.;;; 1827 y1l1nda Fransiz, 

Ingiliz ve Rus gemileri Navarin'de Osmanli donanmas1n1 yenil

giye ugratmi.;;; 1829 y1l1nda Ru~ .Ord usu Edirne' yi almi.;;, Is

tanbul' a dogru ilerlemi.;;tir. Ote yandan Mis1rl1 Mehmet Ali 

(62) Q.z.tin ·AKGiT<;; . Cumhuriyet Doneminde Bankacilik Alaninda Geli§meler, 
Ttirkiye Bankalar Birligi, Ankara 1975, s.6. 

(63) BURHAN ULUTAN, Bankac1l1g1n Tekamtilti, Ankara 1957, s.138. 

(64) HAYDAR KAZGAN, Galata Borsas1, Cumhuriyet Donemi Ttirkiye, ~nkara, 
s.173. 
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Pa§a Ktitahya'y1 alm1§ ve Istanbul'u tehdit ediyordu. 

1820 y1l1nda ingillzlerle Osmanl1 imparatorlugu bir ticaret 

anla§mas1 imzalad1lar. Bununla, ithal edilecek mallar1n lis

tesi (ki 200 civar1nda) yap1lm1§ ve f iyatlar1 anla§man1n yti

rilrlilkte kald1g1 ondort y1l boyunca degi§mez kabul edilmi§

tir. Yani, piyasada §eker ? kuz:u§tan 10 kuru§a 91k~1§ .. olsa 

bile, belirtilen fiyat gtimri.ik vergisine tabi olacakt1. Boy

lece, al1§ fiyat1 ile gilmrilge tabi fiyat aras1nda fark ola

cakt1 ki, bu Osmanl1 fmparatorlugu d1§ ticaretini olumsuz 

yonde etkiledi. 

Bi.ittin bu geli§meler, Osmanl1 imparatorlugunun btinyesi

ni sarsm1§t1. Bu §artlarda 1939 y1l1nda Tanzimat ilan edil

di. 1838 y1l1nda Ingilizlerle yapilan Ticaret Antla§mas1 ile 

Osmanl1 i9 pazari, yabancilara yeni gi.imrilk te§vikleri ile 

a91l1yor ve d19 bor9lanmay1 zorunlu kilan §artlar gilndeme ge

liyor, yani gelir ve gider denkligin kurulamamas1 halinde tek 

kaynak bor9lanma oluyordu. 

1840 y1l1nda Abdtilmecit doneminde Kaimci Muteber-i 

Nakdiye ad1 ile Osmanl1 1mparatorlugun1da ilk kag1t para 91-

kar1l1yor. Bunla~ elle yaz1l1r ve faizli olup, zamanla karme

lerin 9ogalmas1 sonucu deger~ , di.i§mil§ ve kambiyo kuru da etki

lenmi§tir (65). 

Osmanl1 Imparatorlugu, 1854 Kir1m Sava§l harcamalar1n1 

kar§ilamak amac1yla 3 milyon sterlinlik nominal bir krediye 

ba§vurmak i9in % 80 ihra9 fiyat1 ile % 6 faizli tahvil 91ka

r1yor ve bu tahvillere "M1s1r vergisi" kar§1l1k gosteriliyor

du. Sonraki donemlerde de, her bor~lanma i9in belli bir bolge 

vergisi si.irekli kar§1l1k gosterilmi§tir. 

(65) B.ULUTAN, a.g.e., s.141. 
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1854-1914 y1llar1 arasinda piyasaya c1kar1lan tahvil

lerin nominal degeri, yani d1§ bor~ ytikti 359 milyon Osmanli 

lirasi iken, tahviller nominal degerinin ~ok altinda sat1ld1-

g1 ve araci kurulu§lara verildigi icin, Osmanli Imparatorlu

gunun eline ge~en 222 milyon Osmanli lirasi idi(66). 

Her bor~, bir yenisi i~in ba§langi~ olmu§ ve d1§ bore 

y~ktintin kar topu gibi gittik~e btiytidtigti gortilmti§t~. 

Yurt d1§1ndan gelen sermaye ve f aaliyette bulunan ya

banci firmalar, kendilerine muhtac olunmasi §artlar1n1n var

olmasi icin gerekeni yapm1§lard1r. 

3.2. OSMANLI IMPARATORLUGUNDA YABANCI BANKALAR 

Osmanli Imparatorlugunda bankac1l1g1n, tilkenin d1§ 

borclar1n1n artt1g1 ve bununla birlikte yabanc1 bankalar1n 

kuruldugu veya §Ube act1g1 bir ortamda geli§tigi gortilmekte

dir. Bu geli§me nedeniyle, yerli banka kurma giri§imleri ol

masina ragmen bu donem bankac1l1g1na "borclanma bankac1l1-

g1" ( 6 7) denilmektedir. Bankalar, Avrupa para sermayesinin 

(borclarin) ve tiretici sermayesinin (yat1r1mlar1n) degerlen

dirilmesini kolayla§t1rd1(68). 

3.2.1. 1847 Oncesi Banka Kurma Giri§imleri 

1836 y1l1nda Ingiltere banka kurma giri§iminde bu

lunur. 

1838 y1l1nda Ingiltere Borsa Konsolosunun giri§imi, 

1840 y1l1nda "General Bank of Constantinopol" icin 

yeni giri§i.m, 

(66) ~EVKET PAMUK, Osmanli Ekonomisi ve Dtinya Kapitalizmi, 1820-1913 Yurt 
Yayin. Ankara 1984, s.54. 

(67) TUNCAY ARTUN, Ttirkiye'de Bankac1l1k, Tekin Yay., Ist.1980, s.25. 

( 68) QAGLAR KEYDER, Dtinya Ekonomisi Icinde Ttirkiye, Yurt Yay. Ankara, 
1982, s.146. 
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1842 yilinda Isve9 himayesinde "The Bank of Smyrna" 

kurulmu§, ayni yil Osmanli Yonetiminden gerekli iz

ni almadigindan kapati~tir. 

1844 yilinda Londra ve Liverpool tilccarlarinin "The 

Commercial Bank of Smyrna" giri:;iimi. 

Biitiln bunlardan bir sonu~ elde edilememi§tir. 

3.2.2. 1847-1914 Yillari Arasinda Faaliyette Bulunan Yabanci 

Bankalar 

Bankalarin isimleri ve faaliyette bulundugu yillar ile 

merkezinin hangi iilkede ise isme a§agida belirtilmektedir. 

1- Istanbul Bankasi 1847-1852 

2- The Ottoman Bank 1853 Giri§imi sonu9suz 

The British and Oriental Bank of Constontinopol 1855 

The Imperial Bank 1856 giri§imleri sonu9suz(69). 

3- Osmani Ottoman Bank 1856-1863 Merkezi Londra 

4- Ttirkiye Bankasi 1859 

5- Bank-i Osmani $ahane 1863 

Bugtinkti Osmanli Bankasi 

6- $irket-i Umumiye-i Osmaniye Bankasi 1864-1893 

7- $irketi Maliye-i Osm~nli Bankasi 1866 

8- Itibari Umumi Osmani $irketi 1869-1899 

9- Avusturya Osmanli Bankasi 1871-1873 

10- Avusturya Ttirk Bankasi 1872-1873 

11- Ikinci Istanbul Bankasi 1872-1894 

12- Kambiyo ve Esham $irketi Osmaniyesi 1872-1899 

13- 1871-73 y1llar1nda kurulan diger bankalardan birka91 

- Rus Bankasi 

- Italyan $ark Ticaret Bankasi 

(69) Zafer TOPRAK, Ttirkiye'de Milli Iktisat 1908-1918 Yurt Yay., Ankara 
1982, s.135. 



- Ermeni Bankasi 

- Osmanli Ticaret Kumpanyasi 

- Avusturya $ark Bankasi 

- Tiirkiye Milli Bankasi 

- Kredi ve. Komisyon Bankasi 

14- $ark $omendiif erleri Bankasi 

15- Midilli Bankasi 1891-1909 

16~ Selanik Bankasi 1888-1977 

17- Tiirkiye Ticaret ve Sanayi Bankasi 1910-1914 

18- Osmanli Ticaret Antla§masi 1910-1914 

19- Tiirkiye Milli Bankasi 1909-1913 

20- Deutsche Bank 1909 

$ube a~an diger Bankalar; 

- Atina Bankasi, Merkezi Yunanistan 1904 

- Credit Lyonnai s,, Merkezi Fransa 

- Alman Filistin Bankasi, Almanya 

- British Oriental Bank, ingiltere 

- $ark Bankasi, Yunanistan 

- Dresdner Bank, Almanya 

1875 

1899 

1900 

1904 

1906 

- Banco di Roma, italya 1911 

- Banque Franco, Fransa 1913 

- American Express Co. A.B.D. 1922 

- $arki Karip Ticaret Bankasi, ingiltere 1922(70). 
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Osmanli imparatorlugunda ilk kurulan bankalarin yaban

ci bankalar olmasi sebebiyle, bankac1l1g1m1z1n ba§langici 

olarak Memleket Sandiklarinin kuruldugu 1863 yili kabul edil

mektedir; "Memleket Sand1klarin1n kurulu§u, banka sisteminin 

ger~ek ba§langi~ y1l1dir". 

Yabanci bankalar, Osmanli yonetiminin Avrupa'da kredi 

(70) Zafer TOPRAK, a.g.e., s.134-350. 
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bulmasinda arac1l1k gHrevini listleniyorlardi. Kar§1l1g1, spe

klilatif kazan9lar1d1r. Bunun cazibesi sonucudur ki, banka 

kurma giri§imleri stirekli artmaktaydi. 

1880'li y1llar1n sonrasinda yeni bir9ok yabanci banka

lar kurulmu§ olmasina kar§in, Avrupa'da kurulmu§ olan banka

lar, Osmanli imparatorlugunda §Ube a9maktaydilar. Bu dHnemde 

uluslararasi paza.ri .. payla§im r ekabeti sonucu yabanci banka

lar, egemen olan sermayedar iilkenin bHlge politikas1n1n araci 

kurulu§u olma gHrevini listlenmi§lerdir. 

Osmanli Bankasi, Diiyumu Umumiye ( 1881) ve Tiitlin Reji 

hakim ili§kisi sonucu, tek §Ubeli ve kli9lik bankalarin yerle

rini, Avrupa 1 daki bliylik bankalarin §Ubelerine b1rakmalar1na 

sebep oldu. Bu §ubelerde Avrupa'daki her "Bliytik gli9 1 lin kendi 

etki alani se9tigi bHlgelerde yogunla§ti. Bu, Birinci Dlinya 

Sava§ina kadar slirdti. 

TABLO 4 
YABANCI SERMAYENiN BANKACILIK SEKTORUNDE DAGILIMI 

(Odenmi§ Sermaye ve Tahviller: 1000 Sterlin) 

Fransa 

Ingiltere 

Alman ya 

Digerleri 

TOP LAM 
Bankac1l1k SektHrlinlin Ya
banci Sermayedeki Payi 

Demiryolunun Payi 

1988 Ba§i 

Sermaye % 

2.SOO 

2.SOO 

S.000 

so 
so 

100 

31,6 

33,4 

1914 

Sermaye 

3.400 

2.9SO 

l.7SO 

800 

8.900 

Ba§i 

% 

38,2 

33,1 

19,7 

9 

100 

12 

63,1 
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Osmanli imparatorlugunda yabanci bankalarin geli§imi, 

yerli bankalarin kurulmas1n1n acilligi, 1908 y1l1nda resmi 

politika haline gelmi§ti. Birinci Diinya Sava§l s1ras1nda sa

va§ giderinin para basarak kar§1lanmas1 geretiginde, bu go

rev, yapilan antla§malar geregi Osmanli Bankas1'n1nd1. Osman-

11 imparatorlugu ingiltere ve Fransa ile sava§ta olmasi ne

deniyle, Osmanli Bankas1n1n da bu tilkelerin denetiminde olma

sindan dolay1, · banka para basmaya yana§mad1. ·Bu d1:1rumun gos

terdigi gibi Imparatorluk devrinde Osmanl1 Bankas1n1n rolii 

~ok onemlidir(71). 

1923 

1930 

1940 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1989 

(71) H.At;if • KUYUCAK;_· 
1948, s.350-352. 

TABLO 5 
Banka Say1s1 

Yerli Yabanci TO PL AM 

18 18 36 

45 16 61 

35 9 44 

33 7 60 

37 7 44 

49 7 56 

53 6 59 

44 5 49 

43 5 48 

39 5 44 

40 4 44 

35 13 48 

38 21 59 

Para ve Banka, Cilt 2, i.u.ikt.Fak.Yay., 
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TABLO 6 
Cumhuriyet Doneminde Yabanci Banka ve ~ube Sayisi 

Yillar Banka ~ube Yillar Banka ~ube 
Sayisi Sayisi Sayisi Sayisi 

1924 15 95 1955 7 52 

1925 18 98 1956 6 52 

1926 18 99 1957 6 54 

1927 18 1958 6 60 

1928 18 103 1959 6 58 

1929 16 102 1960 6 60 

1930 16 102 1961 5 61 

1931 15 101 1962 5 62 

1932 15 101 1963 5 64 

1933 10 94 1964 5 68 

1934 10 78 1965 5 68· 

1935 10 74 1966 5 68 

1936 9 72 1967 5 68 

1937 9 72 1968 5 86 

1938 9 72 1969 5 102 

1939 9 72 1970 5 111 

1940 9 72 1971 5 113 

1941 9 72 1972 5 114 

1942 9 72 1973 5 114 

1943 9 42 1974 5 114 

1944 9 42 1975 5 114 

1945 7 42 1976 5 114 

1946 7 43 1977 4 109 

1947 7 41 1978 4 104 

1948 7 45 1979 4 104 

1949 7 44 1980 4 105 

1950 7 47 1981 6 123 

1951 6 49 1982 6 127 

1952 6 49 1983 10 113 

1953 6 51 1984 13 117 

1954 6 51 1985 15 120 

1986 17 128 
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TABLO 7 

Bankac1l1k Sektorilnde Yabanc1 Bankalarin Paylar1 

Sek tor Sek tor Sek tor Sek tor Yabanc1 Bankalar 1988 % tlzkaynak Pay:i. Mevduat Pay1 Kredi Pay1 Aktif Pay1 1987 

1988 1987 1986 1988 1987 1986 1988 1987 1986 1988 1987 1988 ~ube Say1s1 106 lO'f 2 

4.2 5.5 7.5 3.9 3.7 3.6 3.6 3.0 3.0 4 4 4 <;:ali,,an Say1s1 2.810 2.721 3 

a) 1863 antla§masi: Devlet Bankasi imtiyazi ile kurul

mas1, banknot ~ikarma imtiyaz1 ve talebine sahipti. Devletin 

hazine sarrafl1g1n1 yapacak, yurti~i, dl.§1, kiymetli evrak 

sat1§l banka talebindeydi. Banka menkulleri v~rgiden muaf gi

bi imtiyazlar tan1nm1§t1. 

b) 1875 antla§mas1: Sermayesi artt1r1l1yor ve imtiyaz 

siiresi uzat1l1yor, hliklimet adina gorevlendirilecek nazir, is

tanbul' daki idare meclisi ve Paris ve Londra'daki komitelerin 

oybirligi · ile atanacak v.s. 

Ingiliz sermayesiyle in§a edilen demiryolu hatlarinda 

uygulanan "kilometre garantisi" usulti, Osmanli Bankasinca hii

kilmete kabul ettirilmi§tir. Yine Ttitlin Rejisi Idaresiyle 

Eregli Maden Komlirti bolye, karaayd1n, liman, gar .;;irketleri 

gibi kurulu.;;larin kurulmasinda ve bu §irketlerin Cumhuriyet 

idaresince tasfiye sonucu alacaklarin transferinde Osmanl1 

Bankasi onemli rol oynam1§t1r. 

3.3. CUMHUR!YET DONEM! 

1920'11 yillarda Ttirkiye'nin para kredi piyasas1 btiyilk 

ol~tide, yabani1 banka ve ithalat ihracat .;;irketlerinin elin

deydi(72). Yani,yabanc1 §irketler ge~mi.;; Osmanl1 donemindeki 

konumlar1n1 hala korumaktaydilar. 

(72) Y.TEZEL, Cumhuriyet Doneminin Iktisadi Tarihi, 1923-50, Ankara, 
1982, s.179. 



140 

Ankara Htiktimeti, ba§tan beri yabanc1 sermayenin tilkeye 

gelmesini istedi ve gereken kolayl1k1ar1 gosterdi. Bunu 

M.Kemal'in sozlerinde gormek mtimktin: 

11 Ayr1cal1klara dayanan yabanc1lar, gayr1me§ru rekabet 

yollar1ndan yararlanm1§lard1." 
11 Yabanc1 sermayeye dti§man oldugumuz san1lmas1n ..• Ka

nunlar1m1za ayk1r1 olmamak kayd1yla yabanc1 sermayeye 

gtivence tan1maga haz1r1?"(73). 

Bu iki al1nt1, genel olarak Ankara Htiktimetinin yabanc1 

sermaye ile ilgili tavr1n1 ortaya koymaktad1r. Zamanlama a~1-

s1ndan birincisi, 1922 Agustos Btiytik Taarruz yap1lmadan ve 

ikincisi ise 1923 Ekim Cumhuriyet ilan1ndan once yap1lm1§ ol

masi dikkat ~ekicidir. 

Kemalist iktidar iktisadi geli§mede yabanci sermaye 

kullan1m1n1 ba§ indan b eri 11 bag1ml1 o lma e gilimini" t a§1m1.;;

t1r. Yabanci sermayenin 1930'lu yillarda azalmas1 ve ikinci 

Dtinya Sava§1 sonras1na kadar "gori.ilmemesi" daha ~ok, bat1 

dtinyas1n1n ya§ad1g1 buhran ve sava.;; s1ras1ndaki konjonkttirtin 

getirdigi sonu9lard1r. 

Devletle.;;tirmeler tilkeye istenilen ol~tide yabanc1 ser

mayenin gelmemesine yol a9m1.;;t1r. 1933-39 y1llar1 aras1nda 

yabanc1 sermayeye olduk9a kapal1 politika izlenmi.;;tir. 

Yabanci sermayenin gelmesinde, gidecegi tilkenin ald1g1 

ve uygulad1g1 kararlar1n etkisi, onemi reddedilemez. Fakat 

unutulmamal1 ki, yabanc1 sermayeyi ihra9 edecek tilkenin eko

nomik ve mali durumu uygun olmal1d1r. Qtinki.i donem donem izle

nen p oli tikalar f arkl1d1r. Kimi zaman git tikleri alanlar1, 

diger rakiplerine kapt1rmamak i9in ellerindekiyle yetinecek-

lermi§ gibi· . gortintirle~ kimi zaman da yat1r1m sahalar1n1 

(73) G.OKQUN, Ttirkiye Iktisat Kongresi, 1923-50, Ankara, 1982, s.179. 
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geni§letmeye 9ali§acaklardir. Yabanci sermayenin iki ko§ulu; 

gidecegi tilkenin sagladigi te§vikler ve transf erlerinin ne 

olacagi ile birlikte tilkenin ekonomik durumu i9inde bulunan 

uluslararasi konjonkttir geli§imiyle birlikte degerlendiril

melidir. 

Cumhuriyet donemi bankaciligin geli§imini dart doneme 

ayirarak inceleyebiliriz(74): 

l.DONEM: 1923-33, ozellikle yerel bankalarin geli§tigi 

don em 

2.DONEM: 1933-43, onemli Devlet Bankalarinin kuruldugu 

don em 

Stimerbank 3 Haziran 1933 

Belediyeler Bankasi 26 Haziran 1933 

Etibank 20 Haziran 1935 

Halk Bankasi 

3.DONEM: 1944-60, ozel bankalarin geli§tigi donem 

4.DONEM: 1960-60, planli donemde bankacilik. 

Cumhuriyetin ilk yillarinda kurulan yerel bankalar, 

yabanci tticcarlar ile birlikte gayri mtislim azinliklarin kre

di piyasasindaki tekeliyle rekabet etmek istemi§lerdi. Bu se

beple cumhuriyetin kuruldugu yildan 1930'lu yillara kadar ye

rel bankalarin arttigi gortilmektedir. Bu geli§menin ekonomide 

kredi ihtiyacini giderme onemi 9ok btiytikttir. 

1930 Haziran, Merkez Bankasi Yasasi kabul ediliyor ve 

3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete ba§liyor. Bu doneme kadar 

Merkez Bankasi gorevini Osmanli Bankasi tistlenmi§tir. 

(74) OzTIN AKGUQ, a.g.e., s.15-42. 



3.3.1. Cumhuriyet Doneminde Faaliyette Bulunan Yabanc1 

Bankalar 

3.3.1.1. 1919 Y1l1ndan Once ~ube A9an Bankalar 
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Osmanli Bankasi; 1863 yilinda kurulmu§ olup, faaliye

tine devam etmektedir. 

Selanik Ban.kas·i, 1888 yilinda kurulmu§ 1969 y1linda 

adini Uluslararasi Endtistri ve Ticaret Bankasi A.9. tinvanini 

alan banka, 1977 yilindan itibaren "ulusal bir banka niteli

gini" kazanmi§ olup, faaliyetine devam etmektedir. 

Cre'dit Lyonnais, 1875 yilinda Osmanl1 1mparatorlugun

da §Ube a9arak faaliyetini stirdtirtir ve 1933 yilinda Ttirkiye'

deki faaliyetine son vermi§tir. 

Deutsche Orient Bank, 19 06 yilinda §Ube ac;ar ve 1945 

yilina gelindigi zaman Ttirkiye'deki faaliyetine son vermi§

tir. 

Banko Di Roma, 1911 yilinda §Ube ac;ar ve f aaliyetine 

devam eder. 

3.3.1.2. 1919-1923 Yillarinda 9ube A9an Bankalar 

a) 1919 Yilinda gube A9anlar 

Bank Mormano§ Blonk ve 9lirakasi Romen, ayni yil 

faaliyetine son verir. 

Banco Commerciale 1talyan - 1talya f aaliyeti devam 

eder. 

b) 1921 Yilinda 9ube A9anlar 

Holantse Bank. Uni. N. V. Holland, faaliyetine d evam 

etmektedir. 
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Memaliki $arkiye Fransiz Bankasi Fransa, 1933 faa

liyetine son verir. 

American Express Co. A.B.D. 1933 faaliyetine son 

verir. 

c) 1922 Yilinda $ube A~anlar 

$arki Karip Ticaret Bankasi, ingiltere, 1956 

iyoniyen ·Bank Limited, ingiltere 1929 faal·i-yetine 

son verir. 

3.3.1.3. 1923-1930 Yillarinda $ube A~an Bankalar 

a) 1924 ~ube A~anlar 

Hrisoveloni Bankasi - Romanya, faaliyetine 1936 son 

verir. 

Bank Belj Pur Letrange Bel~ika f aaliyetine 1929 son 

verir. 

b) 1925 $ube A~anlar 

Umumi Ticareti Hariciye Bankasi Frans a f aaliyeti 

1933 son bulur. 

S.S.C.B. Ticareti Hariciye Bankasi S.S.C.B. 1951 

yilinda faaliyetine son verir. 

italyan $ark Bankasi 1931 y1l1na kadar f aaliyetini 

stirdtirtir. 

c) 1929 ~ube A~anlar 

Bank Franko Asyatik Fransa, 1933 faaliyetine son 

verir. 

3.3.1.4. 1930-1980 Yillarinda $ube A~an Bankalar 

a) 1955 y1l1nda American Express Co. 1961 yil1nda tas

fiye halinde bulunmaktadir. 
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b) 1977'de kurulan, Arap Ttirk Bankasi faaliyetini stirdtir

mektedir. 

3.3.1.5. 1980 Yilinda Faaliyetine Devam Eden Bankalar 

- Osmanli Bankasi 

- Banko di Roma 

- Banko Komer9iyale italyana 

- Holantse Bank Uni.N.V. 

- Arap-Ttirk Bankasi 

3.3.2. 1980 Sonrasi 

3.3.2.1. izlenen Ekono~i Politika 

1980 yilina kadar izlenen ekonomik politika sonucu ku

rulan sanayi kurulu§lari genellikle i9 pazara yonelik ve di§a 

bagimli olmalari nedeniyle, di§ odemelerde bunalim derinle§

mekte, di§ ticaret yoluyla ekonomide sektorler arasindaki 

dengesizligin giderilmesi olanagi da zayiflamaktadir. 

1980'1i yillardan itibaren izlenen ''ihracata yonelik" 

sanayile§me politikasi sonucu olarak, son yillarda ihracati

mizda olumlu geli§me gortilmekte, fakat bu ihracatimizin gele

cegi ve performansi a9isindan degerlendirildiginde ayni ge

li§menin uzun stireli olmasinin ger9ek anlamda ekonomiye yara

ri olacagini soyleyebiliriz. 

izlenen politika IMF re9etisi olup, maddeler halinde 

siralandiginda(75): 

"1- Ytiksek Oranli devaltiasyon, di§ satimi uyarma ve 

i9 talebi kismak, 

2- Di§ satimi ozendirme, 

(75) Oztin AKGUQ, Ttirkiye' de Mali Kaynak Sorunu, iktisat Dergisi, -Mart 
1981, Sayi 196, s.18-19. 
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3- Dalgali veya yaygin kur sistemi mini devaltiasyon-

lar, 

4- Pozitif faiz politikasi, 

5- Di§ alimi libere etmek, 

6- Siki para politikasi ile reel para arasindaki ar

ti§i frenlemek, 

7- Kamu harcamalarini kismak, 

8- Fiyat kontrollerini ka~dirmak veya asgariye indir

mek, 

9- Yabanci sermaye yatirimlarina daha fazla yer ve 

agirlik vermek". 

3.3.2.2. Yabanci Sermaye ile ilgili 1980 Yilinda Yapilan 

Degi§iklikler. 

25 Ocak 1980 Tarih 8/168 sayili Yabanci Sermaye ger9e

ve Kararnamesinde: 

1- Yabanci sermaye ile ilgili DiT bagli ytirtittilen hizmet

ler, Ba§bakanliga bagli Yabanci Sermaye Dairesince yti

rtittilebilecektir. 

2- i§tirak izinlerinde degi§iklik ve yabanci sermayenin 

9ali§ma alani geni§letilmi§, yabanci sermayeli ortak

larin top lam "sabi t yatirim tutarinin" 2-50 mil yon $ 

ve ayrica bir ortakliga yabanci sermaye katilim payi 

en az 1 milyon $ ve oransal olarak da % 10-49 olmasi 

ongortilmektedir. 

3- Bir kisim sektorlerde yabanci sermayeye yatirim sonucu 

elde edilecek tiretimin belirli bir oranda ihra9 edi

lecegi ko§ulu. 

Yabanci sermaye konusunda getirilen bu degi§liklikler 

ve te§vikler sonucu tilkemizin di§I bor9larinin arttigi gortil

mektedir. Di§ bor9lanmayi, devamli bir kaynak olarak deger

lendirme halinde ekonominin geleegi a9isindan saglikli bir 

kaynak olmadigi sonucu 9ikartilabilir. 
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Yabanc1 Bankalar1n Ttirkiy~'ye Geli1 Nede~~eri: 

Al1nan ttim onlemlere ragmen ucuz i1gtictintin varl1g1na 

kar11n tilkemize yabanc1 sermaye yat1r1m i9in gelmemektedir. 

Ama buna kar11l1k kti9timsenmeyecek say1da yabanc1 banka gel

mektedir. 

1980 y1l1ndaki geli1melerle siyasi ve iktisadi hayat1n 

"istikr ara" ka vu§t ugu §eklindeki degerlendi rme, d 11 ticaret

teki geli1meler, yabanc1 sermaye konusundaki yeni te.;;vikler 

sonucu olarak, tilkemizde bankac1l1k faaliyetini stirdtirmek 

tizere geliyorlar. Bunlara ek olarak, bankalar1n tilkemizin ve 

kendinin izledigi politikalardaki geli§meler, tilkemizin i~in

de bulundugu bolgenin durumu ve di§ bor9lar1n geri donmesi 

sorununu sayabiliriz. 

Ttirkiye' de ya1anan ekonomik ili.;;kilerdeki degi§iklik 

yabanc1 bankalar a91s1ndan bir firsat yaratm1§t1r. Bu sebep

le, yabanc1 bankalar1n "Ttirkiye'yi "dtinyan1n en karl1 piyasa

s1" o larak deg er lendir diklerini gortiyoruz. Za ten tilkemizde 

bankac1l1k olay1n1n yabanc1 bankalarla ba1lam1, olmas1 ve 

uzun stire merkez bankas1 fonksiyonunu gormti1 olmas1 sonucu 

yabanc1 bankalar1n onemi bir kat daha artm1§t1r. 

Ulkeler aras1nda tiretim teknolojisi ve sermayenin ih

rac1nda, bankalar btiytik bir oneme sahiptir. Uluslararas1 ban

kac1l1k, banka i9i ve bankalararasi baglant1lar1 yoluyla, sa

nayile§mekte olan tilkelerin uluslararas1 mali piyasalarla bti

tiinle§mesini saglamaktad1r. Bunu o tilkede §Ube a9arak veya 

temsilcilik vs. f aaliyet birimi olan yabanci bankalar tara

f1ndan yerine getirilmektedir. Bu bankalarin geli§ide, ev sa

hibi tilkenin bunlara yonelik tutumuna baglidir. 



3.4. YABANCI BANKALARIN BANKACILIGIMIZA VE EKONOMiMiZE 
KATKILARI 

3.4.1. Bankac1l1g1m1za Etkisi 

Yabanc1 bankalarin gelmesi yerli bankalarla rekabeti 

geli§tirecektir. Bu ise, yabanc1 bankalarin hacim olarak Tiirk 

Banka Sisteminde ~elirli.bir paya varmas1 ile .milm~ijn olacak

tir. 

Yerli ve yabanc1 bankalar ayn1 §artlarda rekabet etme

leri sozkonusu olacaktir. Yani bankac~lik sektoril d1§1nda 

hi~bir sektor yabancilara bu derece a~ik degildir. 

Gelen bankalarin kulland1g1 teknigin ileri olmas1, re

kabetin yabanci bankalar lehine sonu~lanmasina sebep olacak

tir. Yabanci bankalarin ileri teknigi kullanmas1 ve yerli 

bankalarla rekabet etmesinin, genelde yerli bankalar1 verim

li ve daha uygun ~al1§ma ko§ullarina yonelttigi iddia edil

mektedir. 

Yabanc1 bankalar1n plasmanlar1n1n biiyilk bir k1sm1n1n 

k1sa vadeli ve di§ ticaret f inansman1yla ilgili oldugu Ban

kalar Birligi Yay1nlar1 incelendiginde goriilecektir. Faiz ve 

kambiyo kar1n1n ytiksek olmas1 halinde "boyle bir durumda ya

banc1 bankalarin Ttirk ekonomisinin kaynaklar1n1 kulland1g1 

kabul edilebilir". Bu ozelligin degi§memesi halinde yabanc1 

bankalardan beklenen olumlu etkilerin ger~ekle§me ihtimalinin 

zayif oldugu gortilecektir(76). 

Bankac1l1g1m1z1n yap1s1 oligopolist piyasa konumunda

dir. Kamu o tori t e sine e f aizler b elir lenmek te o lup, reka bet 

daha ~ok mti§terilere hizmetleri sonu~ bi~imi ve ko§ullarin 

(76) Banka ve Ekonomi Yorumlar Dergisi, Agustos 1985, s.20. 
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da onem kazanacaktir. Yani faizler konusunda olmayacak anla

mindadir. Bu hizmetler, f on tr an sf eri, mevdua t kabul et me, 

kredi verme, doviz ticareti, bilgi birikimlerini kullanmaya 

yonelik yonetim ve dani§manlik hizmetleri ve bazi finansman 

tekniklerini sunabilmesidir. Rekabet bu hizmetlerin yapili§ 

bi~imi ve ne oranda yapildigi noktalarda yogunla§acaktir. 

Yabanci bankalar1n etkilerini §oyle· siralayabiliriz: 

1- Uluslararasi mali piyasalarla dogrudan ili§ki kurabi

lecegini, 

2- Rekabet sonucu, marjinal bankalarin piyasadan ~ekilme

sine veya hizmetlerin kaliteli sunulmasina yol a~aca

gini, 

3- Zincirleme reaksiyon sonucu bir dizi degi§iklige sebep 

olacag1ni, 

4- Kaliteli eleman1 biinyesinde toplayacak yabanc1 banka

lar1n yerli bankalari sikintiya sokabilecegini belir

tebiliriz. 

3.4.2. Ekonomimize Etkisi 

Gelen bankalarin, makro ekonomik etkileri, ekonomik 

btiytime dengesi ve istihdam tizerine olan etkileridir. 

Ttirkiye'ye gelen bankalar "kendilerine pazar yaratmak, 

di§ar1dan mii§teri temin etmek yahut Tiirkiye' de di§ar1 ile 

ili§kili i§ yaratma pe§indeler(77). Uretim artmadan di§ tica

retin nasil karli olabileegini tahmin eden bankalar, di§ ti

caretin finansman1ni gayet karli gortiyorlar ama TI. tasarruf 

mevduati toplamiyorlar ve §Ube §eklinde ~al1§arak di§ bagla

r1n1 yiiriitebiliyorlar. 

(77) T .GUNGOR URAS, "Ttirkiye' ye gelen yabanci bankalarin makro ekonomik 
etkileri", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran 1984, s.5. 
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Yabanc1 bankalar1n temel ilgi alan1, d1§ ticaret fi

nansman1 ve teminat mektubu saglanmas1 ile s1n1rlanm1§ gortin

mektedir. 

Ulusal Bankac1l1ktan Yabanc1 Bankac1l1ga 

Kambiyo ve di§ bor9lanma politikalarinin yanisira Ttir

kiye' deki yabanci bankalarin varligida Ttirk banka sistemini 

uluslararasi mali sermaye ile btittinle§tiren bir etmendir. Bu

nun temel nedeni izlenen di§ bor9lanma yontemleriyle di§a 

a9ili§1n limitine gelinmesi ve bu yontemlerle uluslararasi 

mali sermeya ile daha fazla btittinle§ilemeyecegini'.!1 anla§1lmi§ 

olmas1d1r. Artik .ama9 dolayli degil dogrudan dl§a a91lmalar1-

d1r. Bunun yabanci bankalar a9isindan temsilciliginin olmasi 

degil, §Ube a9mas1 §eklinde bankacil1k yap1lmasidir ve bekle

nen sermaye kaynak giri§inin saglanmasidir. 

Yabanci bankalarin Ttirkiye'de §Ube a9arak faaliyete 

ge9meleri btiytik bir iyimserlik olarak gortiltiyordu. Bu dti§tin

ce yabanci bankalarin dogrudan tilkemize gelmelerinin hi9bir 

ekonomik yarar1n bulunmamasindan kaynaklan1yordu. Hatta bazi 

bankalar1n terketmelerine rastlanilmaktaydi. 

Oysa 1980'den ba§layarak 5 yillik donemde yabanci ban

ka saldir1s1na ugrami§tir. Bu donemde 8 yabanc1 banka §Ube, 

bir tanesi de temsilcilik a9arak yabanci banka sayis1 12'ye 

temsilcilikte 6' ya ytikselirken bu arada 9 yabanc1 bankan1n 

izin ald1klar1 gozl eniyor. Ayr1ca f aizsiz bankac1l1k yapmak 

i9in gelen ortadogunun sermayesine dayanan 2 ozel banka da 

bir arada gortilmti§ttir. 

Ttirkiye'de sermaye koyarak ya da bir bankanin sermaye

sine katilarak ugra§da bulunan yabanci bankalar: 

- Banco di Roma 

- Osmanl1 Bankasi 
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- Arap Ttirk Bankasi 

- Hollandsche Bank Uni.N.V. 

- Algemene Bank Nederland 

- Bank of America 

- Banco d'Americaed'Itaira 

- Fininvest 

- Banque de L'union Europeenne 

- Parisbas International 

- Williams and Glyn's Bank 

- Fidelity Interantional Bank 

Ttirkiye'de temsilcilikleri bulunan yabanci bankalar: 

- Citibank (First National City Bank of New York) 

- Deutsche Bank A.G. 

- Dresdner Bank 

- Barclays Bank 

- Berliner Disconto Bank A.G. 

- Saarlondishe Kreditbank 

- American Express Co. 

Ayrica 1980 sonrasinda Ulkemizde kurulan ve §Ube a~an 

bankalari da §U §ekilde belirtebiliriz(78): 

Ttirkiye'de Kurulan Bankalar: 

- BNP-Ak-Dresdner Bank (1986) 

- Yatirim Bank (1989) 

- Birle§ik Ttirk Korfez Bankasi (1988) 

- Chemical Mitsui Bank (1985) 

- Euro-Ttirk Bank (1989) 

Ttirkiye'de Sube A~an Bankalar: 

- Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (1986) 

(78) Ekonomik Panorama Dergisi, 80'lerden 90'lara Bankacilik Eki, Kasim 
1989, s.39. 
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- Bank Mellat (1982) 

- Bank of Credit and Commerce International (1982) 

- Banque Indosuez (1986) 

- Citibank N.A. (1981) 

- Credit Lyonnais (1988) 

- Habib Bank Limited (1983) 

- Manufactures Hanover Trust Company (1984) 

- Saudi American Bank (1985) 

- Standart Chartered Bank (1986) 

- The Chase Manhattan Bank N.A. (1984) 

- The First National Bank of Boston (1984) 

- Tilrk Bankasi Limited (1982) 

- SSCB Di§ Ekonomik Ili§kiler Bankasi (1989) 

Tiirkiye Yabanci·Bankalar I9in Cazip Bir Pazar 

Makro diizeyde, Tiirkiye'nin yeni uluslararasi ekonomik 

i§ boliimiinde bor9 ekonomisi i§levi verilmi§tir, yabanci ban

kalar bu i§levle baglantili ya da bu i§levin sonucu olarak 

iilkemize gelmektedirler. Ekonominin tam bir bor9 odeme siire

cine sokulmasi, her tiir i9 ve di§ geli§menin yabanci mali ku

rulu§larca yerinden denetimini gerektiren bir ortam yaratir. 

Yabanci bankalarin Tilrkiye'ye gelmelerinde en onemli 

nedenlerden biri kambiyo rejiminin liberalle§tirilmesi ile 

a9ik davetiye 9ikarilmasi ve by donemde, yabanci bankalarin 

uluslararasi finans sistemindeki biiyiik bir bunalimin ~a§anma

sidir. Latin Amerika Dlkelerindeki biiyiik gelirli 9ali§ma or

taminin bozulmasidir. Bu iilkelerin ta§idigi risk ten dolayi 

Tiirkiye'de marjlar bile cazip hale gelmi§tir. Dikkat edilecek 

olursa Tiirkiye'ye gelen yabanci bankalarin 9ogunlugunu A.B.D. 

li bankalarin olu§turmasi Latin Amerika'daki kar-zarar denge

lerinin bozulmasi ve bu bankalarin s;ogtinlugl#Jllin uluslararasi f i

n ans pazarindaki. mar jinal bankalardir. Ilgin9 olan yon tern ya

banci bankalarin sermaye getiri§ yontemidir. Bu yon tern ise 
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genellikle garantisiz di§ borc;lari ya da D.<;.M. borc;larini 

devralarak galmeleridir. Ortadoguda istikrarli bir tilke Ttir

kiye de kendi olc;eklerinde ele alinacak olursa olagantistti 

karli c;ali§maktadirlar. 

83 yili rakamlarina gore Ttirk bankalarindan 21.4 milyar kari 

olan 4 bankanin 3228 §ube, 75855 personel ile saglanan bu kar 

b.ankal.arin od.enmi§ sermaye_ VE7. ihtiyatlari toplami orani % 13 

ttir. Oysa 9 yabanci bankanin Osmanli Bankasi hari<; 17 §Ube, 

752 personeli ile ayni yil 8.4 milyar ve kar ozsermaye orani 

% 69' dur. Gerc;ekle§tirdikleri karin % 40' i da kambiyo kari 

olup di§alim ve di§satimi finanse etmekten saglanan f aiz ge

lirleri de bu oranin dJ..§J..nda kalmaktadir. 

1989 yilinda Ttirkiye'de faaliyette bulunan yabanci 

bankalarin sermayelerinin toplaminin 157.480.000.000 TI.ya 

ula§tJ..gini gortiyoruz. 

Ttirkiye'de §U anda faaliyette bulunan ba§lica yabanci 

bankalari da Tablo 8'deki gibi gosterebiliriz. 

Sonuc;ta tilkemize yonelmelerindeki bir neden de artan 

di§ ticaret rantindan pay alarak bunu di§ariya aktarmalari

dir. Yabanci bankalar ba§ka tilkelerdeki §Ubeleri ile kar§J..

la§tJ..rildiginda rekor denecek dtizeyde karlilikla c;alJ..§makta

dir lar. Nedeni de daha once Ttirk Bankalari tarafindan ytirtitti

len karliligi ytiksek di§ ticaret ve kambiyo i§lemlerinden 

onemlice paylar almalari ve endirekt giderlerinin payinin dti

§lik oldugu toptanci bankacilik alaninda c;ali§malaridir. Ote 

yandan bu bankalar yabanci sermayeli f irmalarin yaninda dtin

ya c;apinda yaygin bir orgtite sahip bir bankanin mti§terisi ol

manin direkt ya da endirekt avantajlarindan yararlanmak is

teyen btiytik yerli f irmalarin ve nihayet kisa donemli f on f az

lalarinin daha garantili olmasi nedeniyle ( bazen piyasadan 

daha dti§iik f aizle) kendilerine yatiran ancak bu yakla§imla 



TABLO 8 
Ttirkiye'deki Ba§lica Yabanci Bankalar(79) 

Osmanli Bankasi 
Arap-Ttirk Bankasi 
Banco di Roma 
Hollantse Bank-Uni N.V. 
Citibank N.A. 
Bank Mellat 
Bank of Credit and Commerce 
International 
Ttirk Bankasi Limited 
Habib Bank Limited 
Bank of Boston 
The Chase Manhattan Bank N.A. 
Manufacturers Hannover Trust Co. 
Chemical Mitsui Bank 
Saudi American Bank 
Bank of Bahrein and Kuwait B.S.C. 
Banque Indo-Suez 
Standard Chartered Bank 
Credit Lyonnais 
Tilrk Merchant Bank 
Korf ez Bank 
BNP-Akbank-Dresdner 

Kurulu§ §ube 
Yili Sayisi 

1863 
1977 
1911 
1921 
1981 
1982 

1982 
1982 
1983 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1988 
1988 
1988 
1988 

96 
4 
2 
1 
4 
2 

·2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ulke Kokeni 

Great Britain/France 
Libya/Kuwait/Turkey 
ital ya 
Hollanda 
USA 
iran 

Luxemburg 
Kuzey Kibr1s 
Pakistan 
USA 
USA 
USA 
Japonya/Turkey 
Suudi Arabistan 
Bahreyn 
Fransa 
ingiltere 
Fransa 
USA 
Katar 
Fransa/Almanya/Ttirkiye 

Yabanci 
Payi 

100 
60 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
70 

100 
100 
100 
100 
100 
55 
50 
60 

I-' 
(.J1 

VJ 
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bu bankalari kisa vadeli plasmanlarda kendilerine rakip hali

ne getiren yerli bankalarin katkilariyla kisa stireli sinirli 

organizasyonlar i9inde yeterli sayilabilecek btiytiklti_ge eri§

mekte ve dtinya tizerindeki etkinliklerine Ttirkiye'yi de ekle

mektedirler. 

Ayrica yabanci bankacilar oligopol piyasasinda ozel

likle kambiyo ve di§ ticaret ala~inda nisbi ve rehavet i9inde 

9ali§makta olan yerli bankalari, rekabete, ,canliliga hatta ba

ki§ a9isi degi§tirmeye iterek yonlendirmi§tir. 

Yabanci Bankalarin Ttirk Banka Sistemine Etkileri 

Ttirk bankalarinin i9 piyasadaki mar jinal 9ali§maktan 

kaynaklanan sorunlari vardi. Maliyetleri gidermeye ili§kin 

politika izlemeleri yabanci bankalara kredi yontinden yonelim

leri dogurdu. 

1980'li yillarda Ttirkiye'de faaliyette bulunan yabanci 

bankalarin plasmanlarinin btiytik bir kisminin di§ ticaretinin 

finansmaniyla ilgili ve kisa vadeli oldugu gortilmti§ttir. Ote 

yandan ozsermayeleri olduk9a dti§tik dtizeydedir ve di§ kredi 

baglantilari yetersizdir. Ancak faiz gelirleri ve kambiyo 

karlari onemli ol9tide ytiksektir. 

Banka sistemimize baktigimizda yabanci bankalar ciddi 

kredi degerlendirme, bilan9olarin denetlenmesi, §effafla§ma

si ve kredi mti§terilerinin ihtiya9larinin en uygun dtizeyde 

kar§ilanmasi yontinde 9ali§malar yaptilar. Birinci sinif kredi 

mti§terisi olarak niteleyebilecegimiz kesimde derhal etkinlik

lerini gosterdiler. Piyasa ko§ullarini ve maliyetlerini umur

samayarak maliyet kar bazinda 9ali§an Ttirk bankalari, geli§en 

ve gti9lenen rekabet kar§isinda maliyetlerini kontrol altina 

almaya ve verimli 9ali§ma yolunda yeni orgtitlenme arayi§ina 

gittiler. Dolayisiyla yabanci bankalarin rekabeti Ttirk Banka-
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lar1n1 verimli ve pazara uygun 9al1§ma ko§ullarina yonetti. 

Oncelikle verimli 9al1§an yabanci bankalar sanayici ve 

i§ adamlar1n1n kredi maliyetlerini dil§ilrticti f iyatlar geli§

tirdiler. S endikasyonlari yoluyla gerek kamu, gerekse oz el 

sektortimtiztin ul uslararasi para piyasalarina a91larak, uygun 

§artlarla uzun vadeli d1§ bor9lanmas1na katkida bulundular. 

Ay:r:ica. ~konomimizin, gel.i§mesine para araci ol.~:irak leasing, 

swap ve yabanci yat1r1m bankac1l1g1n1n tilkemize girmesi yo

luyla yeni uygulamalar kendini gostermektedir. 

Yabanci bankalarin aktif pasif yap1s1 ile gelir gider 

ve karl1l1k durumlari ulusal bankalardan farkl1d1r. Gelir ge

tiren aktif lerin toplam aktif e orani % 80' dir. Bu aktif in 

onemli bir kismi kisa vadelidir. Ayrica yabanci bankalarin 

doviz tevdiat hesaplarirda artm1§t1r. Di§ krediler ve sermaye

den olu§an di§ kaynaklarin toplam pasif ve mevduata orani 

onemli ol9tide dti§ilkttir. 

Di§ krediler ve sermayeden olu§an di§ kaynaklarin top

lam pasif e ve mev~uata orani onemli ol9tide dil§ilkttir ve yaban

ci bankalar yerle§im yeri olarak Turk Banka sisteminin mev

duat ve kredi a91s1ndan ortalama % 85 ag1rl1ga sahip bolgele

rini se9mi§tir. 

Yakin bir stireye kadar di§ ticaretimizin Merkez Banka

s1n1n s1k1 denetimi altinda bulunmasi bankalar1m1z1n di§a 

a91lmas1na ihtiya9 gostermemi§tir. Son birka9 y1l1n edinilen 

tecrtibeleri ve yeti§mekte olan kadrolari bankalar1m1z1n et

kinliklerini yurt d1§1nda daha gti9lil bir bi9imde duyuracakla

ri inanc1ndad1r. 

Geli§mekte olan tilkelerdeki yabanci bankalarin 9ogu 

§Jube dtizeyinde faaliyette bulunmaktadir. Bu illkeler yabanci 

bankalardan maximum yarari saglamak amaciyla ger9ek9iligi ve 
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etkinligi f azla olan ulusal i9erikli bir yakla§1m1 benimse

mi.;itir. 

Yabanc1 bankalar onemli finansal merkezlerle bag

lant1l1 olduklarindan uluslararas1 sermaye piyasa

larina giri§i kolayla§tirabilirler. 

Yabanc1 bankalar ol9ek ekonomilerinden, f arkl1la.;it1rma 

· ve · riski yayma o zelliklerinden · ve uluslararas1 ·· f i

nansman merkezleriyle dogrudan baglant1lar1ndan do

lay1, esneklige sahip arz egrisiyle faaliyette bu

lunmaktadirlar. 

Yabanc1 bankalarin maliyet avantaj1 elde etmeleri

nin en onemli nedeni budur. En son kredi ara9lar1n1 

ve teknolojisini hizla transfer edebilmekte ve di

ger yabanc1 bankalarin geli§ini te§vik ettiginden 

yogunla§ma oran1n1 azaltarak fiyat rekabetine neden 

olmaktadirlar. 

Bankacihk endtistrisindeki rekabetin devam1 ya da 

art1§1 teorik olarak marjinal bankalarin piyasadan 

9ekilmesine ya da hizmetlerin daha kaliteli sunul

masina yol a9acakt1r. 

Yabanc1 bankalarin ulusal bankac1l1k sektortinde ya

ra t tig1 r eka be ti deg i§iklikler z incirleme reaksi

yon etkisiyle bir dizi degi§meye neden olacaktir. 

Ev sahibi tilkenin kaliteli elemanlar1n1 kendilerine 

9ekerek ulusal bankalar1 s1k1nt1ya sokabilmektedir. 

Ancak kali teli eleman yeti§tirici bir 9evresiy le 

ttim ekonomiye ka tkida b ul unacak bilgi ve t ecrti be 

birikiminin dogmasina neden olmaktadir. 
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Yabanci bankalar daha c;ok Ttirk banka sisteminin kay

naklar1n1 kullanmaktadir. Bu ozelliklerini degi~tirmedikleri 

stirece yabanci bankalardan beklenen olumlu katk1lar1n dogabi

lecegini soylemek oldukc;a gtic;ttir. <;tinkti teknoloji ve bilgi 

birikimini piyasa mekanizmasi ic;inde yabanci ulusal bankala

rin kar~1l1kl1 etkile~imine ve rekabetine birakmak tutarli 

bir yakla~im degildir. 
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VI 

TiCARi BANKALARDA DENETiM FAALiYETi 

1. BANKALAR OZERl:NDE DENETIMIN KISA TARIH:c;ESt VE GONOMOZDEKl 

GENEL EGll.JMLER 

Bankalar tizerinde denetimin· zorunlulugu, bankalarin 

tam bir serbesti i~inde hi~bir kurala bagli olmaksizin ~al1'

malar1n1n sakincalari kisa stirede gortildtigilnden, modern ban

kalarin kuruldugu 16'c1 yy.dan itibaren duyulrnaya ba,lanrn1'

t1r. 

Hemen hemen her tilkede devlet kamu dtizeninin koruyucu

su olarak onceleri daha ~ok sermayedarlarin ve banka alacak

l1lar1n1n haklar1n1 korumak amaciyla bankac1l1k faaliyetleri

ni denetim altina alma egilimi i~ine girmi§tir. 

Bankalara devlet mildahalesinin ilk hukuki belgelerine 

Italya'da rastlanmaktadir. Ger~ekten 1524 y1l1nda Venedik'te 

~1kar1lm1§ bir yonetmelikte her banka nez~inde i§lemlerin ka

nun ~er~evesinde yilrtitillmesini gozetmekle gorevli bir milfet

ti§ bulunrnas1 gereginden soz edilmektedir. 

15.yy'da liberalizmin ba§lang1c1nda, b~nkalarin devlet 
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denetimine tabi olmasi, ticaret serbestisi ile bagda§t1r1l

mad1g1ndan, bankalar iizerindeki kamu denetimi bu donemde ha

fifletilmi§tir .Ancak 1929-1930 diinya ekonomik bunalimi, ban

kalar tizerinde kamu denetimi ve gozetim geregini art1rm1§ 

bir~ok tilke, btiytik bunalimi izleyen yillarda bankalar iizerin

de etkin bir devlet denetimi kurabilmi§tir. 

II .Dtinya:· Sava§indan sonra, serbest piyasa ekonomisi 

sistemi benimsemi.;; tilkelerde, bankacilik konusunda tedrici 

bir serbestiye gidilmi§ ancak 1970' li yillarin ortalarindan 

itibaren enflasyon~st baskilarin §iddetlenmesi finansal piya

salarin istikrarsiz hale gelmesi, A.E.T. tilkelerinde dahi pa

ra otoritelerinin bankalar tizerinde denetimlerini artirmala

rina hatta kredi tavanlar1n1n saptanmas1 gibi dolaysiz kredi 

kontrolleri onlemlerine yeniden ba.;;vurmalarina yol a~m1§t1r. 

Soz konusu tilkelerin hemen tiimtinde para otoriteleri izlenecek 

para politikasinda yalniz fiyat mekanizmasina dayanmayi ye

terli bulmayarak parasal geni§lemeyi etkileyecek kredilerin 

dag1l1m1n1 yonlendirece!c dolaysiz, idari onlemler alm1.;;lar

d1r(80). 

Ulusal bankac1l1g1m1z1n ba§lang1c1 olarak alinan 1863 

y1l1nda Ziraat Bankasi denetim kurulu olu§turmada da oncti ol

mu.;; t ur. Bu k urul u.;;un .;;u belerinde t ef ti§ y apilmasi amac1 yla 

20.S.19~i . tarihli bir talimatname ile bu yildan itibaren 

Ziraat Bankasina ilk miif etti.;;ler alinmaga ba§lan~1.;;t1r. 

Osmanli imparatorluguna kadar uzanan bankac1l1g1n, 

Cumhuriyet doneminde hizla geli.;;mesi ve her noktada etkinli

gini gostermesi iizerine bir yasa haz1rlanmas1 dii§iinceleri yo

g unla.;;mi§ v e 2 2. 6. 19 58' y11indn 7125 say111 Bankalar Kanunu 

kabul edilmi.;;tir. 

(80) J.F.SINKEY,Jr. Commercial Bank Financial Management, 1986, s.97. 
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Gtintimtizde kamu otori teleri, bankalar1n izleyecekleri 

likidi te ve kredi poli tikalari tizerinde yonlendirici olduk

lar1 gibi, faiz haddi tizerinde de etkili olmaktad1rlar. Oto

riteler faiz konusunda ozendirici onlemler alabildikleri gibi 

dolaysiz kontrollere de ba.;>vtirmu.;>lard1r. 

1.1. BANKA DENETLEMENiN AMA~LARI 

Yap1lacak denetimin ger9ek amac1, kurumun yasa htiktim

lerine ekonominin kurallarina, teknik gereklere uygun bir bi-

9imde i.;>levini stirdtirmesini saglamaktir. Bu ama9lara ula.;>ir

ken denetimin oncelikle 9ok iyi planlanmas1 gerekir. Deneti

min ne zaman ve hangi ko.;>ullarda yap1lacag1 saptanmal1d1r. 

Daha ionra denetleme yontemi ortaya konmal1d1r. K1sa stirede 

sonuca ula§1lmak istenen bir denetim dar yer9evede ytirtittile

cek, ayr1rit1lara inilmeyecektir. lire uzadikya denetimin kap

sami geni§leyecektir. Tilm bunlar1 yaparken ekonomi kurallar1 

gozden uzak tutulamaz. Her ekonomik ugra§ta oldugu gibi, sos

yal ugra§larda da fayda maliyet analizi yap1lab~lecektir. De

netim sonuyta zarar degil, yarar getirmelidir. Denetim nede

niyle at1lacak her adimda denetleyenin ve denetlemenin yarar 

ve kay1plar1 da yorum d1.;>1 b1rak1lmamal1d1r. Denetimde son 

amay, geryekyi ve kusursuz rapor onerilerinin uygulamaya ge

yirilmesi rapor dogrultusunda sonuca ula§1lmas1n1n saglanma

s1d1r. 

1.1.1. Temel Ama~lar 

1.1.1.1. Koruyucu Denetim 

Devletin Bankac1l1k sistemine mtidahalesi, bankan1n 

alacakl1lar1n1 ozellikle mevduat sah{plerinin haklar1n1 kredi 

mil§terilerini bankan1n varl1g1n1 ve nihayet genel ekonomik 

y1karlar1 korumaya bunlar1n herhangi bir §ekilde zarara ugra

malar1n1 on lemey e yon elik i se bur ad a "koruyuc u" a may tan soz 

edilebilir. 
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En Hnemlisi tasarruf mevduat1n1n sigorta ettirilmesidir: 

3182 say1l1 kanun ile bankalardaki tasarruf mevduat1n1 

sigorta etmek amaciyla tilzel ki§ilige haiz tasarruf mevduati 

sig or ta f on u k urulmu§ v e f on un :bakanlik<;a hazir lanacak yHnet

melik dahilinde T.C.Merkez Bankasi tarafindan idare ve temsil 

olunmasi kabul edilmi§tir (md.25). 

Mevduat · kabul eden bankalar tasar-ruf. mevduatlar1n1 si

gorta ettirmek zorundadirlar. Bir bankanin % 10 ve daha faz

lasina sahip ortaklari ile YHnetim Kurulu Ba§kan ve Uyeleri

ne, genel mildilr yard1mc1lar1na, kredi ac;maya yetkili memur

larina, denetc;ilerine ve bunlarin e§ ve velayet altindaki <;o

cuklarina ait tasarruf mevduati sigortaya tabi degildir 

(md.67). 

Banka Hdeme gtic;ltigti ic;ine dti§ttigtinde sigorta f onundan 

bu para Hdenecektir . 

• • Bankalar ~ Hzsermayelerinin belirli bir kati kadar 

mevduat toplayabilirler: 

Buna Bankac1l1kta "SOLUABILITE" denilir. Mevduat sa

hiplerinin hukukunun korunmasi saglamak tizere 3182 say1l1 ka

nunda Soluabilite orani, yilrilrltikten kald1r1lan 7129 say1l1. 

Bankalar Kanunundaki gibi bankanin Hzkaynagi ile kabul edebi

lec egi tasarruf mevduati arasinda degil, bankanin Hzkaynagi 

ile nakdi ve gayrinakdi kredileri toplami arasinda tesbi t 

edilmektedir • 

.. Bir diger Hnlemde bankalarin toplad1klar1 mevduatin 

bir kism1n1 Merkez Bankalarina ya da belirli bir finansal ku

ruma yat1rmalar1d1r: 

Bunun Tilrkiye'deki ismi "mevduat munzam kar§1l1g1 11 d1r. 

Munzam kar§1l1klara, gere~li gHrillmesi halinde faiz branlari 

ile bu kar§1l1klara ili§kin diger esas ve §artlar T.C.Merkez 

Bankasinca belirlenir. 
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Bankalar, T. C. Merkez Bankasinca belirlenecek siireler 

ic;inde bu bankalardaki ozel hesaba yatirmak zorundadirlar. 

Munzam kar§iliklar, hi<; bir maksat ve konunun finansmani i<;in 

kullanilamaz. 

T.C.Merkez Bankasi tarafindan mevduat munzam kar§ili

gina vade ayrimi yapilmadan uygulanacak faiz orani % 5'dir. 

Mevduat m'unza·m· kar§iligi orani da §:i..mdilik % 10 ,.dur·. Daha 

sonra degi§tirilebilir. Bu mekanizma ile Merkez Bankasindan 

ekonomiye <;ikan enflasyonist satin alma gii<;leri banka siste

mine mevduat halinde geri dondiigii zaman bu mevduatin bir kis

minin bir emniyet kar§iligi olarak Merkez Bankasina yatiril

masi saglanmi§tir . 

•• Bankalarin yiiktimliiliiklerine kar§ilik ellerinde bu

lunduracaklari disponibil (likiditesi yiiksek) degerlerin be

lirli bir dilzeyin alina dii§memesi: 

Bu orana "Disponibilite orani" denilmektedir. Bankalar 

heran kar§ila§abilecekleri odeme giic;liiklerine kar§ilik kasa

larinda, Merkez Bankasinda, yurt di§inda veya yurt i<;indeki 

muhabirlerinde yeterince odeme vasitasi bulundurmak zorunda

dir. Birinci derecede likit olan bu degerler bankalarin dis

ponibilitesini olu§turur. 

Bu disponibil degerler §unlar olabilir: 

a) Kasadaki Tiirk lirasi mevduati, 

b) Kasadaki yabanci para mevduati, 

c) T.C.Merkez Bankasi nezdinde vadesiz serbest mevduat, 

d) Devlet i<; istikraz tahvilleri, 

e) Hazine Bonolari, 

f) Menkul degerler ciizdaninda bulunan adina veya hami

line yazili olup vadesine veya paraya <;evrilebilir 

nitelik kazanmasina en <;ok bir yil kalmi§ Devlet 

i<; bor<;lanma tahvillerindenciro edilememi§ olanlar, 
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g) T.C.M.a'inca kabul edilmi§ senetlere mukabil banka-

larca serbest9e kullanilabilecek reeskont imkan

lari • 

. . Bunlarin d1§1nda, bankalarin yeterli bir sermaye 

ile kurulmalari, tasarruf mevduati sahiplerinin imtiyazli 

alacakli durumda olmalari bankalarin a,1r1 riskler tistlenme~ 

sinin. onlenmesi gi bi dolaysiz olabilecegi gi bi bir .koruyucu 

onlemler bankanin bir ger9ek veya ttizel ki§iye verebilecegi 

kredinin s1n1rland1r1lmas1, bankanin kendi mensuplarina kredi 

a9amamas1, b.ankalarin mali tablolar1n1n kamuya a91klanmas1 

zorunlulugu gibi dolaylida olabilir. 

1.1.1.2. Kaynak Kullan1m1n1 iyile§tirmeye Yonelik Denetim 

Bankalar, finansal sistemin temel ta§lar1n1 olu§turdu

gunda birikimlerin onemli bir boltimti bankalarda toplanmakta

dir. Bankalarda toplanan fonlarin ekonomik, sosyal ve ktiltti

rel geli§me i9in kullan1lmas1 bu f onlarin oncelikli sektor

lere yonlendirilmesi, kaynak kullan1m1nda savurganl1g1n on

lenmesi ekonomik kalkinma a91s1ndan son derece onem ta§imak

tadir. 

Kalkinma yalniz yat1r1m hacmini degil 'yat1r1mlar1n 

hangi alanlara y ap1ld1g1 na, di ger bir d eyi §1 e ya tir1mlar1n 

dag1l1m1na bagl1d1r. Kamu otori teleri saptad1klar1 ekonomik 

ve sosyal oneliklere gore bankalara toplanan kaynaklari yon

lendirmek amaciyla sisteme mtidahale ettikleri takdirde burada 

"yon verici" olmak on plana ~ikmaktadir . 

•. Bankalarin bazi sektorlerdeki firmalara a9abilecek

leri kredi orani daha yiiksek tutulabilir. Biz de banka bir 

gerek ve ttizel ki~iye ozkaynag1n1n % lO'u kadar kredi verebi

lir. Bu geneldir~ ama bazi oncelikli- ttizel ve ger9ek ki§ilere 

daha fazla kredi verilebilir. 
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Diger bir onlem "Selektif kredi"lerdir. 

Merkez Bankasi sektorler itibari ile de tavan tayin 

edebilir. Ayrica oncelikli sektorlere kredi ai;.an bankalarca 

reeskont ve avans k-0layl1klar1 saglayabilir . 

. • Bankalar baz1 alanlara kredi veremezler: Ornegin, 

gayrimenkul ai1§veri§i ile ugra§anlara kredi ai;.amazlar (baz1 

.istisnalar d111nda) • 

• . Tercihli munzam kar§1l1k oran1 uygulamas1 yapila

bilir. Banka mevduat1 oncelikle sektorlerin f~nansmaninda 

kullan111r sa, b unlar i <;in munzam kar§1l 1k or an1 d li§liriile bi

li r. Biitlin bu ama<;lar i<;in kamu otoriteleri 6zendirici ya da 

zorlay1c1 tedbirler alabilirler. 

1.1.1.3. Ekonomik istikrara Yonelik Denetim 

Ticaret bankalar1 bori;.lanmak yoluyla odeme araci yara

tabilen yegane finansman kurumlar1d1r. Bu nedenle bankalar 

izledikleri politikalarla ekonomik istikrar lizerinde etkili 

olabilmekte, ekonomik enflasyonist egilimleri §iddetlendir

dikleri gibi, durgunlugu da derinle§tirebilmektedirler. Kamu 

otori teleri, bankalarin istikrar1 bozabilecek f aaliyetlerini 

de i;.e§itli arai;.larla denetim altina almaktadir. Ornegin, ge

nel kredi hacmine tavanlar saptanmas1, mevduat kar,1l1k oran

lar1n1n degi,tirilmesi, disponibilite oran1n1n dli§liriilmesi 

veya ytikseltilmesi, reeskont limitlerinin yeniden dlizenlen

mesi, ai;.1k piyasa i,lemlerine ba§vurulmas1, kamu otoriteleri

nin bu amai;.la kulland1klar1 denetim ara<;larina ornek olarak 

gosterilebilir. 
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1.1.2. Yan Ama~lar 

1.1. 2 .1. Bankalarin Ekonomide Tekel Gticti Haline Gelmelerini 

Onlemeye Yonelik Denetim 

Bankalar tizerindeki denetimin bir amaci da, bankala

rin ekonomiyi kontrol edebilecek biiyiik mali giic;ler haline 

gelmesini onlemektir. Ellerinde· biiytik fonlar toplanan banka

lar, ekonomide kaynak tahsisi konusunda btiytik bir giice sahip 

bulunmaktadirlar. Ekonomide kaynak tahsisi giictine sahip ol

mak, piyasayi kontrol gtictine sahip olmaktan daha etkilidir. 

Bankalar bu olanaklari sayesinde kaynaklarin hangi sektorlere 

akacagini belirledikleri gibi hangi firmalarin hangi sek

torlerde geli,ecegini, hangisinin gelitmekten yoksun 

kalacagini belirleme yetkisini de ellerinde tutmaktadir 

d eni le bil ir. D ige r bir d eyi tl e b ankalar, k red i karar-

1 ari ile belirli firmalari ba,arili kilabilmekte ve ba-

z 1. firmalarin g eli tmelerini de sinirlayabilmektedir-

ler. 

.• Bankalarin ittirakleri s1n1rland1r1lmakta veya kamu 

otoritlerinin mtisaadesine baglanmaktadir: 

3182 say1l1 kanunun, bankalar devir, birle,me ve tas

fiyesi hallerinde mevduat sahiplerini koruyucu hliktimleri 1oy

ledir: Bankalardan birinin veya ~ir kac;inin birle1mesi veya 

btittin bore; alacak ve mevduatini diger bir bankaya devretmesi 

Bakanl1g1n iznine baglanmi' devir ve birle§menin Resmi Gaze

tede ilanindan sonra T.C.Merkez Bankasinin ilgili bankalarin 

munzam kar§1l1klar1 hesaplarindan devir ve birletme donemle

rinde iadelerde bulunabilmesi, devir ve birle1me itlemlerinin 

ytirtittilmesi ve sonuc;land1r1lmas1 doneminde bankalarca, tasar

ruf mevduati sigorta fonu ve bankalar birligi tarafindan her 

ttir lti mali v e t eknik y ardim y apilabi lmesi kabul edi lmi §tir 

(md.70). 
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•• Merkez Bankasi risk santralizasyonunda toplanan, 

bilgilerden. yararlana_rak bank a kredilerinin belirli f irmalarda 

yogunla§masi halinde bankalarin dikkatini <;ekmekte hatta yeni 

krediler a<;ilabilmesi i<;in merkez bankalar1n1n onay1 gerekli 

olmaktad1r. 

1.1.2.2. Kamu Finansrnan1n1n Artrnasi i<;in Bankalar1n Katk1s1n1n 

'Saglanrnas1na Y6n~lik Den~tim 

Bankalar iizerindeki denetirnin, karnu kesimine finansrnan 

olanaklari yaratmak ve bankalar1n karl1l1klar1n1 etkilemek 

gibi ikincil ·ama<;lari da olabilir. Bankac1l1k sektorti, kamu 

bor<;lar1n1n milli gelire oranin. yiiksek oldugu ve/veya kamu 

kesirninin biiyiik a<;iklar verdigi iilkelerde karnu kesirninin fi

nansmanina dolays1z veya dolayli §ekilde katkida bulunmakta

d1r. 

Karnu kurulu§larina, yerel bankalarin ellerinde likit 

(disponibil) deger olarak devlet tahvili veya hazine bonolari 

bulundurmalari mevduat art1§1n1n bir boliirniinii devlet tahvil

lerine yat1rmalar1 zorunlulugu gibi Hnlemler kamu kesirni fi

nansmanina dolayli olarak katkida bulunulmas1na yol a<;m1§t1r. 

Banka kaynaklari iizerindeki denetim banka karlari iize

rinde de etkili olrnaktadir. Bankalarin kaynak kullan1m1na ge

tirilen s1n1rlarnalar, rnerkez kaynaklar1n1n kanuni kar§1l1kla

ra f aiz odememesi veya piyasa faiz haddi altinda faiz verme 

kredi faiziyle, bankalarin kaynak maliyeti arasinda aral1g1n 

(marjin) saptanmas1n1n merkez bankas1n1n uygulad1g1 resmi 

faiz oran1, kamu otoritelerinin bazi tiir mevduata verilecek 

azami faiz oran1 ve/veya tercihli sektorlere -verilecek kredi

lere uygulanacak faiz oran1n1 belirlernesi, banka karlar1n1 

etkilemektedir. Bankalar iizerinde bu tiir denetim ve miidahale

ler ku§kusuz bankalarin diger kredi kurumlari ve mali araci

larla rekabet etme olanaklar1n1 da s1n1rlamaktad1r(8l). 

(81) D.B.GRADDY, Commercial Banking and The Financial Services Industry, 
1985, s .111. 
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•. Bankan1n kurulu§u da tabiki serbest degildir. Kuru

lu§ i~in kamu otoritelerinden izin al1nmal1d1r. Bizde bu izni 

Bakanlar Kurulu vermektedir. Bu izin i~in kamu otori teleri 

baz1 ozellikler ararlar, bunlara uygun gortilenler i~in kuru

lu§ izni verilebilir. 

Asl1nda pek ~ok tilkede geni§ ve etkin bir kamu de

netimi olmakla beraber bu denetim~ ilgili illkelerin gereksi

nimine, izledigi para politikas1ndan ama~lar1na kurumsal ya

p1ya ve tarhi dengeye gore farkl1l1klar gostermektedir. 

2. TORK BANKACILIK stSTEMt VE Y AKINDAN tzLEME MODELLER! 

Bankalar1n denetlenmesi ve muhtemel if laslar1n onceden 

tahmin edilmeleri ile ilgli olarak geli§tirilen teknikler ilk 

kez A.B.D. 'de ortaya ~ikm1§ ve uygulama alan1 bulmu9tur. 

2.1. YAXINDAN IZLEME SiSTEMiNiN ORTAYA ~IXI~I 

A.B.D. ekonomisinin dtinyan1n bilytik ekonomileri aras1n

da yer almas1 nedeniyle A.B.D. Bankac1l1k sisteminin yap1s1 

ve dilnya tizerindeki faaliyetleri diger tilkeler taraf1ndan iz

lenmekte ve o tilkelerin banka sistemlerini etkilemektedir. 

A.B.D.'ninde 1913 y1l1nda ~ikar1lan Federal Rezerv ya

sas1 ile bankac1l1k alan1na yeni bir dtizenleme getirilmi§tir. 

I.Dtinya Sava§1 sonras1nda ya9anan ekonomik kriz tilkede bin

lerce bankan1n iflas etmesine neden olurken, 1933'de sonu~lar 

degerlendirilmektedir. 

Bu raporlarda bankalar i§lem hacmi, §Ube say1s1, kent

sel ve kirsal yerle9im yerleri a~1s1ndan e9 gruplara ayr1l

maktad1r~ Rapor 1 arda bi ldi ril en r asyolar1n d eger lendi ri lmesi 

ile bankalar performanslari a~1s1ndan s1ralanmaktad1r. 
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Bu degerlendirmelerin sonucunda Bankalar "CAMEL Rasyo

lama Si st emi" adi v eril en bi r sistemle sermaye yeter li ligi, 

aktifin ni teligi, yonetim ve personel gelirleri ve likidi te 

·a~isindan birden be§e kadar s1raland1r1larak daha sonra al

d1klar1 puanlara. gore s1n1fland1r1lmaktad1rlar. 

Birbirlerini kar§1l1kl1 olarak etkileyen be§ ana kri

tere gore puanlandirilan bankalar bu puan · scrnu~larina gore 

s1n1fand1r1lmaktad1rlar. 

1. ve 2. s1n1fta yer al an bankalar sag lam bir mali 

biinyeye ve dtizenli bir ~ali§ma temposuna sahiptir. 3. s1n1f

taki bankalar onemli sorunlari olmadigi halde ~e§itli yeter

sizlikleri goriilen bankalardir. 4. ve 5. siniflarda yer alan 

bankalar ise sorunlu bankalar olup, yakindan izlenmeleri ge

rekmektedir. 

Yukarida anlatilan sistem A.B.D.'deki yakla§ik 14.000 

bankada uygulanmaktadir. Ekonominin kriz donemlerinde artan 

banka. iflaslar1n1 ongormek a~1s1ndan bu sistem d1§1nda fakat 

bunun temel al1nd1g1 daha etkin bir sistem aray1§1 1975'den 

sonra geli§en teknolojinin de yard1m1yla yakindan izleme sis

temi olarak ortaya ~ikm1§t1r. 

2.2. YAKINDAN iZLEME MODELi 

Yakindan izlemenin tan1m1n1 "Banka ya da · bankalarda 

yapilan son denetimden sonra yeni bir inceleme yapmadan ban

kalarin ne durumda olduklar1n1n belirlenmesi" §eklinde yapa

biliriz. 

Yakindan izleme sistemi iizerinde ~al1§an ara§t1rmac1-

lar modellerini olu§tururken bankalar1n mali btinyelerini et

kileyen faktorleri belirleyip, bu faktorlerin degi§ken olduk

lari fonksiyonlari kurmu§lardir. 
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Ara1?tirmacilarin ~qgunun birle1?tigi nokta sermaye akti

finin niteligi, kazan~, likidite yonetim ve personel faktor

lerinin en onemli degi1?ken olduklaridir. 

Yakindan izleme sistemlerinin iki ana amaci vardir: 

1- Cari mali tablolara dayanarak bankalarin gelecekteki 

durumlari hakkinda denet~ilere bilgi vermek, 

2- Hangi mali degi1?kenlerin if las ve iflas riskinin he

saplanmasi ile ilgili olduklarini ortaya ~ikarmak. 

Bu ama~lari ger~ekle~tirmek amaciyla hazirlanan model

ler farkli verilere dayanmaktadir. A.B.D. 'deki bankalarin bi

lan~olari ve kar zarar hesaplari gozoniine alinarak hazirlanan 

mali tablolar tahlil raporlari modellerde veri olarak kulla

nilmaktadir. 

Yakindan izleme sisteminin ozellikleri ~unlardir: 

Modellerin ba~arili olabilmesi i~in, modeli belir

leyen degi1?kenlerin denetim raporlarina dayanmasi 

gerekir. 

14.000'den fazla bankanin bulundugu A.B.D. siste

minde hi~bir sistem 3.000'den fazla sayida bankanin 

iflasini dogru olarak tahmin edememektedir. 

Sistem bir iki ya da ii~ yillik verilere dayandiril

maktadir. 

Bankalar gruplara ayrildiginda sonu~ daha ba~arili 

olmaktadir. 

Tahsili gecikmi~ alacaklilarla ilgili verilerin yer 

aldigi modeller daha ba~arilidir. 

Modeller bilgisayarla donatilml.1? bankacilik siste

minde uygulanmaktadir(82). 

(82) RICHARDS.THORN, a.g.e., s.51. 
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2.3. TURK BANKACILIX: SiSTEMiNi YAX:IN:i>AN iZLEME SiSTEMi 

Ttirk Bankac1l1k sisteminde banka say1s1 SO'dir. Bu sa

. yi A.B.D. bankac1l1k sistemindeki banka say1s1ndan yakla.;iik 

2800 kere daha azdir. Bu nedenle tehlikede olan banka say1s1-

n1 belirlemek A.B.D. 'de oldugu kadar gti<; degildir. 

Yakincfan izleme sisteminin dayanagi olan bilgisayar· 

kullan1m1 hentiz Ttirk Bankac1l1k sisteminde ba.;ilangic; a.;iama

s1ndad1r. Yakindan izleme sisteminin insan unsurunu goz ardi 

ettigini sistemin kuruculari da kabul etmektedirler. 

Bu ger<;egi bizde kabul edersek denetc;ilerin haz1rla

d1klar1 raporlarin T.B~S.'nin denetlenmesinde yakindan izleme 

modelleri kar.;;1s1nda tisttin gelebilecegini soyleyebiliriz. 

Diger yandan c;agda.;i teknolojinin saglad1g1 olanaklar

dan y ar ar lanmak. d tiny ad aki geli .;imeleri n arkasinda kalmamak, 

Tilrk Bankac1l1k Sisteminde f aaliyet gosteren bankalar ve on

lari denetleyen yetkililer i<;in bir zorunluluktur. Bundan do

layi yak1ndan izleme sisteminin Tilrkiye'deki bankalar1n dene

timinde olabilecek i§llevi belirleyici rol oynamaktan c;ok yet

kili denetim elemanlar1na destek hizmeti vermektedir. 

3. ~EFFAF BANKACILIK VE DENETIM 

En yalin ve kisa anlat1m1yla 11 §leffaf bankac1l1k" ban

kalar1n mali y 11 sonunda d tizenleyerek kamuo yuna sund uklar1 

bilan<;o ile kar zarar hesaplar1n1n ger<;egi ama yalnizca ger

<;egi g6stermesi kural1 tizerine kurulu bir sistemdir. 

Bilindigi gibi, Ticaret Kanununun 74 ve 75. maddeleri 

bilan<;o hakkindaki genel htiktimleri i<;ermekte olup bilan<;o, 

envanter kalemlerini aktif ve pasif tablolar halinde dtizen

leyen kendi i<;inde dengeli bir belgedir. Bununla birlikte, 
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Anonim ~irketlerin karli mi yoksa zararli mi olduklarini yal

nizca bilanc;odan : c;ikarmaya c;ali1?manin . c;e1?it.li sakincalari vardir. Firma

n in mali durumunu saglikli bir 1ekilde saptayabilmek, kar za

rar hesabinin da yapilan analize katilmasi ile gerc;ekle1?tiri

lebilir. Bu nedenle Anonim $~rketlerin bilanc;o kar veya zara

ri ile kar zarar hesabinin arti1?inin denk olma~i gereklidir. 

Zaten bu teknik neden dolayisi ile Bankalar Kanununun 

54. maddesi " .•• bankalarin, bilanc;o ile birlikte, kar ve za

rar cetvellerini de ilgili mercilere gondererek ilanini ... " 

zorunlu kilmi,tir. 0 halde ,effaf bankaciligin gostergesi ol

masi gereken banka bilanc;olari ile kar zarar hesaplarinin 

dogruluk ilkesine uygun 1?ekilde dtizenlenerek kamuoyuna duyu

rulmasi uyulmasi gereken bir kural olrnaktadir(83). 

Ni tekim Bankalar Kanununun 54. ve 56. maddeleri bu 

amaca yonelik bir takim kurallar ic;ermektedir. $oyleki 

" ..• Bankalar hesaplarini ve yillik bilanc;olari ile kar zarar 

cetvellerini Ttirkiye Bankalar Birligi tarafindan hazirlanip 

Maliye Bakanliginin onayi ile ytirtirltige girecek olan tek he

sap plani, bilanc;o ve kar zarar cetveli ile bunlarin uygularna 

ve dtizenleme esaslarina ili,in izahnameye uygun olarak tutmak 

zorundadir(84). 

Yine bunun gibi Bankalar Kanununun 56. maddesi banka

larin Mart, Haziran, Eyltil ve Aralik aylari sonu itibar1 ile 

tic;er aylik hesap ozetleri dtizenlemelerini ve bunlari Maliye 

ve Gtimriik Bakanlig i i 1 e T. C. Merkez Bankasina gondermelerini 

1?art ko1?IDU1?tur. 

Fakat Bankalar Kanununun bankalar iizerinde kontrole 

yonelik bu uygulamalarina ragmen banka bilanc;o ile kar zarar 

(83) M.F.KAYTMAZ, · $effaf Bankacilik ve Denetim Banka ve Ekonomik Yorum
lar Dergisi~ Ocak 1985;·~ayi 1, s.65. 

(84) Bankalar Kanunu, m.54/2. 
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tablolarinin ''~effaf" nitelikli olduklari ya da tam anlamiyla 

ger~ekleri yansittiklari kesinlikle sHylenemez. Ctinkti tilkemiz 

ekonomisini yHnlendirmekle gHrevli olan bankalarimiz zararda 

olsalar bile kamuoyu kannsindaki prestij lerini yi tirmemek 

daha ba§ka bir deyi§le mevduat fon miktari ile ak1§1n1 azalt

mamak ve Hzellikle Bankalar Kanununun 38.maddesinin sagladigi 

Hzkaynakla ilgili maddi olanaklardan sonuna dek yararlanabil

mek ama~lariyla ger~ek durumu yansitmayan bilan~o yayimlaya-. . ' . . . .. 
bilmekte. bHylelikle kamuoyu yaniltilabilmektedir. 

~effaf bankacilik ile getirilen bu denetim sayesinde 

1984 yili bankalar toplam mevduat ile 1983 sonu itibariyle 

toplam mevduat arasinda iki yonde bir ili§ki mevcuttur ki bu 

da bize az da olsa §i§irme rakamlarin azaldigini if ade etmek

tedir. 

Bu olayi rakamlarla ifade edecek olursak §unu gormek

teyiz( 85): 

31.12.1983 tarihinde 

Toplam Banka Mevduati 

31.01.1984 tarihinde 

Toplam Banka Mevduati 

Azali§ miktari 

257.906.- Milyon TI iken 

157.387.- milyon TI ile 

100.519.- milyon TI. 

Bankalar bilan~o karlarini ytiksek gostermek i~in izle

medeki alacaklari i~in pasifte kar§ilik ayirmayarak, i§tirak

lerini ve gayri menkullerini ytiksek degerleyerek aktif e yaz

malariyla, bazi giderleri kar/zarar hesabina yazacaklarina, 

aktif toplamina katarak kari ytikseltme rakamlari §i§irme yo

lunu se~mektedirler. 

Bankalarin bilan~o rakamlari tizerinde oynayarak yap

tiklari kamuyu yaniltici i§lemler §U §ekilde Hzetlenebilir: 

(85) Bankalar Birligi Nisan 1984 Aylik gostergesi. 
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1- Yasal izlemedeki kredi hesabina faiz yilriltillmesi, 

2- Mevduatin oldugundan fazla gHsterilmesi, 

3- Bilan~o karinin yilksek gHsterilmesi. 

Tilm bu Hzetlemelerden de anla11ld1g1 gibi bankalar ~e-

1i tli muhasebe oyunlari ile karl1l1klar1n1 fiktif olarak art

tirip, zararlarini azaltabilmektedirler, dolayisiyla kamuoyu 

ilzerinde istedikleri etkiyi yaratabilmektedirler. 0 halde 

kamuoyunu ~e1itli muhasebe yHntemleri ile yaniltabilme olana

gina her zaman sahip olan bu mali kurulu1lar1n "1effaf banka

c1l1k" ilkelerine gHre hareket etmeleri nasil saglanacaktir? 

Bankalar ilzerindeki etkin bir denetim sisteminin kuru

labi lmesi kamuoyunun Hzellikle ticari bankalar tarafindan ya

n1lt1lmas1 olay1n1 dogurmaktadir. 

Bu nedenle bankalarin kamuoyuna a~iklayacaklari bilan

~o i 1 e kar zarar hesaplarinin i lke v e ~er~ eve·si sap tanmi.;; 

ciddi bir denetimden ge~tikten sonra gazeteler araciligi ile 

ilan edilmes·inin ve bilan~o ile kar zarar tablosunun ilani si

rasinda sorumlulugu yilklenmeleri a~1s1ndan denetim yapan ku

rulu1 ve eleanlar1n1n (Bankalar Yeminli Murakipligi) isimle

rinde a~ik~a belirtilmesinin 1art oldugu sonucuna var1lmak

tad1r. 

Tilrk Banka sisteminin uluslararasi Hl~illere uyum sag

lamasini ama~layan tek tip bilan~o kullanmalarini HngHren ka

rar hilkilmetlere bu denetimi saglayacagi gi bi yurt di11n.daki 

mali ~evreler ile tasarruf sahiplerine de bu imkani vermi.;; 

olacaktir. 

Tilrk banka sistemine getirilen banka bilan~olarinin 

bag1ms1z denetim k urumlari tar af ind an t etkik e di 1 e bi lmesini 

saglayan kararda denetim firmalari taraf 1ndan hazirlanan ra

porlarin degerli bilgiler vermi' olacaktir. 
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4. BANKA DENET<:ILER1 

Bankalarin kendi i9lerinde kurmaya ba§lad1klar1 tefti§ 

kurulu tiyelerinin yan1s1ra ozellikle Bakanliklara ait mtifet

ti§lerinde degi§ik konularda ve degi§ik bi9imlerde denetim 

yapt1klar1n1 biliyoruz. 

Bankalar iyi egitilmi§, bilin9li ve at1l1mc1 tefti9 

kadrolarina gereksinim duymu§lardir. 1923 y1l1nda kurulan 

T.C.de ilk yonetmelik, 1927 y1l1nda Ttirkiye Ziraat Bankasi 

A.~.'ce yay1nlanm1§t1r. Bu kurumun stattisti degi§tik9e ve bai1 

donemlerin ozelligine bagl1 olarak yonetmelikte degi§tiril

mi§tir. 

Tefti§ kurullar1, bankalarda ve bankalarin denetimine 

bagl1 kurum ve te§ekktillerde denetim yapmakta gerekenler hak

kinda soru§turma a9maktad1r. Bu tefti9 inceleme ve soru9turma

lar1 gene! mtidtir adina mtifetti§ler yapmaktadir. 

Bankalar1 denetleyecek olanlarin eksiksiz geni9 ayr1n

t1l1 ve 9agda§ bankac1l1k bilgi ve becerileri ile donat1lm1§ 

olmalar1 zorunludur, bunu algilamayan bir denetimin etkin 

olamayacagi gibi sak1ncal1 sonu9lar dogurmasi da olas1d1r. 

5. BANKALAR YEM1NL1 MURAKIPLJGI 

Ttirk Banka sistemi i9erisinde bankalarin yan1 sira di

ger boltimlerden ayr.1 clan bankalarin denetimlerini ytirtiten 

kurullarin da btiytik onemi vardir. Sistemin aksayan yonlerinin 

ortaya 91kar1lmas1, 9oztimlerinin bulunmasi, sisteme etkinlik 

kazand1r1lmas1 ve geli§mesinin saglanmasi etkin bir denetimle 

olanakl1d1r. Bu gtin salt bankalara yonelik §ekilde ve Maliye 

Bakanl1g1 btinyesinde ayr1 bir te§kilata yer verilmi§tir. Ma

liye. Tefti§ Kurulu ve ~esap Uzmanlar1 Kurulununun yan1 sira 

Bankalar Yeminli Murak1plar1 Kurulu olu§turulmu§tur. 
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Bu il~ilncil tinitenin kurulu§u i§levi ve ~al1§ma ko§ul

lar1 genel ~er~evesine bankalar yasas1n1n 61.maddesinde gor

mekteyiz. Sozti edilen maddenin birinci f1kras1nda §oyle de

nilmektedir. "Bankalar kanunu ile diger kanunlarin bankalarin 

ilgili htikilmlerinin uygulanmas1n1n ve her ttirlil bankac1l1k 

i§lemlerinin murakebesi barkalarin varl1klar1, ozkaynaklar1, 

sonu~lar1 kAr ve zarar hesaplar1 arasindaki ilgi ve dengele

rin v.e Atali btinyeyi etkileyen diger tilm ogelerin tesbit ve 

tahlili Maliye Bakanl1g1na bagl1 bankalar yeminli murak1plar1 

ve muavinleri t?rafindan yap1l1r". 

Bankalar yeminli murak1plar1 kurulunun 1981 y1l1 so

nunda, 43 tiyesi bulunmaktadir. Ttirk banka sisteminde yer alan 

44 bankaya bir murak1b1n dil§tiigiinii gormekteyiz. Goriilmektedir 

ki sayisal yonden yetersizlik bulunmakta, kurulun i§levini 

yerine getirmesi bir noktada olanaksiz k1l1nmaktad1r. 

6. BANK.A TEFTI~ KURULLARI 

Qok sayida §ubeleri olan binlerce personel ~al1§t1ran 

i§ hayatindaki hacimleri milyonlara yakla§an ekonominin ttim 

kesimlerini onemli ol~lide etkileyen bankalarin denetim kurul

lar1 ve bu kurullarin tiyeleri tizerinde de durmas1n1n bilytik 

yarar1 vardir. 

De netim e lemanlar indan o l u§an t ef ti§ kurullar1n1 t tim 

bankalarda gormekteyiz. Kurul, ba§kan, ba§kan yard1mc1s1 ve 

yeterli ·sayida mtif etti§ten olu§maktadir. Burada milfetti§ de

nilince: mii§avir miifetti§ ve yeterli sayida milfetti§ yard1m

c1lar1 ve ba§ mtifetti§ler ama~lanmaktadir. 

Denetim olgusunda ''personel algilama" olduk~a onem ta-

111maktad1r. Denetimde bir siralama yap1ld1g1nda personelin 

alg1lan1p degerlendirilmesi, i§emlerinin denetlenmesi kadar 

onemlidir. Personel alg1lanmas1nda yapilacak yanl1§l1klar1 
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denetimden beklenen yarari azaltacaktir. Ba~ar1l1 ve becerik

li personelin begen{ldigi kendisine uygun bir y6ntemle akta

r1lmal1d1r. 

Gilniimiiz bankac1l1g1 hizla, degi§ime ugramakta, bu de

gi§ime diger personel gibi denetim kadrolarinda ayak uydurma

si, ondan da ote yol gosterici ve onder olmalari zorunlulugu 

.~ulunmaktadir. aapkac1l1g1 daha ileri _ula§t1rmak ama~laniyor

sa tiim personelin uyumlu bir bi~imde ~al1§mas1 gerekir. Dogan 

tikan1kl1klar1 gidermede, yapilan yanl1§l1klar1 onlemede~ 

personelin aralarinda kuracaklari olumlu diyalogun katk1s1 

bilyiik olacaktir. 
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TiCARi BANKALARIN YONETiM VE 
ORGANiZASYON YAPISININ 

iNCELENMESi iLE iLGiLi ORNEK OLARAK 
TiJRKiYE V AKIFLAR BANKASI 

UZERiNDE Y APILAN ARA~TIRMA 

1. AR~IRMADA IZLENEN YOL 
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Ozel yasa ile kurulan bankalardan biri olan Tiirkiye 

Vakiflar Bankasi iizerinde yapmi§ oldugumuz bu ~ali§mada gor

gtil ( amprik) metodlarin kullan1lmas1 yan1s1ra; ekolojik ve 

komperatif bir yakla§im se~ilmi§ bulunmaktadir. gali§mamizda 
11 olmas1 gerekenden 11 ~ok 11 olanrr durumlar irdelenmeye ~al1§il

d1. Esas itibariyla normatif bir yontem se~ilmemekle birlik

te, ozellikle orgtit yap1s1na ili§kin konularda mevcut yap1y1 

yans1tmas1 a~1s1ndan bu metoddan da yararlanma yoluna gidil

mi§tir. 

Tarihsel geli§im stirecine ili§kin, genelde bir amprik 

yontem izlenmesinden dolayi varsayimdan ibaret "preskriptif" 

ifadelerden ve genellemelerden sak1n1lm1§ ve konu kar§1la§

t1rmal1 bir yakla§im i~erisinde degerlendirilmi§tir. 
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Dort boltimden oluo;>an <;:al:i.§mam1z1n birinci boltimtinde 

tarihsel stire<;: ile ilintili bir girio;> boltimti verilirken ikin

ci boltim orgtitsel yap1ya ili§kin bulunmaktadir. Bu boltimtin 

oluo;>mas1nda uygulad1g1m1z anketten de yararlan1lm1§t1r. Ban

kac1l1k i§lemleriyle ilgili ti<;:tincti boltimti, genelleme ve one

rilerin oluo;>turdugu dordtincti ve sonu<;: boltimti izlemektedir. 

2. V AKIFLARLA 1LG1L1 GENEL BILGILER VE V AKIFLAR BANKASININ 

KURULU~U 

Vakiflar konusunda bir inceleme yapabilmek i<;:in Osman-

11 Devletinde tiretimin k1rsal ve kentsel olarak orgtitlenmesi

ni irdelemek gerekmektedir. Prof .Dr.Tarik Zafer Tunaya Osman-

11 Devletinin "askeri bir toprak devleti" oldugunu vurgula

maktad1r. Biz bu <;:al1.;>mam1zda "askeri toprak devleti" kavram1-

n1 a<;:arak vak1f kavramina yaklao;>may:i. dtio;>tindtik. 

Osmanl1 Devletindeki toprak rejimi kuruluo;> y1llar1ndan 

bao;>lamak tizere imparatorlugun 19.yy. bao;>lar1na kadar ge<;:irdi

gi stire<;: i<;:inde fonksiyonel olarak devam etmi.;itir. Osmanli 

Devletinde sava§ gereksinmelerini karo;>ilamak i<;:in hizmet kar

.;>1l1g1nda baz1 kio;>ilere toprak verilirdi. Kendi sine toprak 

verilen ki§iler topragin gelirini toplamak yetkisine sahipti

ler •. Verilecek toprag1n ol<;:tisti ~erilecek askeri hizmetin ni

telik ve btiytikltigtiyle dogru orant1l1yd1. Osman_l1larca -bu siste

me "dirlik" ad1 verilmekteydi. Sava§ erlerine verilen dirlik-

l lere "t.:lmar" hizmet kar.;i1l1g1nda "zaim"lere verilen dirlik-. 
lere de "zeamet" denilmekteydi. Ust dtizey btirokratlara veri-

len dirlikler ise ''has" olarak isimlendirilmekteydi. Padio;>a

ha verilen dirlikler ise "havas-1 htimayun" ad1yla an1lmaktay

d1. Has ve zeamet dirlikleri ki§iye bagli olarak degil, hiz

mete bagli olarak verilmekteydi. 

Buradaki s1n1fland1rma i<;:erisinde askeri ama<;:la dag1-

t1lmayan bazi dirlikler dikkati <;:ekmektedir. Ornegin kalele-
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rin onar1m1 ic;:in ayrilan topraklara "ocaklik" ve koprtilerin 

onar1m1 ic;:in ayrilan topraklara ise "askerlik" ve "yurtluk" 

denilmektedir. 

16.yy. kadar Osmanli toprak sisteminin "adem-i merke

ziyetc;:i" bir yonetim yap1s1na sahip _oldugu ve bu ytizyildan 

ba1layarak "merkeziyetc;:i'' bir nitelik ta11maya ba1lad1g1 an

la11lmaktad1r. Mustafa Nuri Pa§a tarafindan yapilan ve orta~ . . .. . .. 
lama bir toprak ttirtine dayali dag1l1m.1u 1ekildedir(86). 

Has % 20 

Zeamet % 10 

Timar + % 40 

Yurtluklar 

Askerlik + ·% 10 

Ocaklik 

Efkaf % 20 

Bu dag1l1ma gore Osmanli Devletinin bir askeri toprak 

devleti olmasina ragmen gelirlerinin % 30 gibi onemli bir bo

ltimti vakif hizmeti niteligindeki hizmetler ic;:in ayr1ld1g1 an

la11lmaktad1r. 

Bu dag1l1mda topraklarin yar1s1na yak1n1 sava1 meka

nizmasi ic;:in ayr1lm11 bulunmaktadir. Bunun yan1s1ra % 20 has, 

% 10 zeamet ve % 40 ti.mar dag1l1m1nda ozellikle has ve zeame

tin tamami ve timar1n uzant1s1 olarak dag1lm11 niteliktedir. 

Yani gorevi degi1en has sahibi ve zaimin toprak tizerindeki 

hakki son buluyordu. Topraklar "1er'i mirasc;:1lar1na" intikal 

etmiyordu. 

Osmanli toprak dtizeni "orfi hukuk" kurallariyla dtizen

lenmi1tir. Bunlar: "kanun" "kanunnameler" · ve "adaletnameler"-

(86) ORHAN KURMUg, iktisat Tarihi Ders Notlar~ 9DTti, 1981 Ankara, s.45. 
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den olu§maktaydi. Kanunnamelerde topraklari ormanlar, mera

lar, ekili bi9ili topraklar, baglar ve bah9eler, otlaklar ve 

koy arazileri olarak s1n1fland1r1lm1§t1r. Bu topraklar mill

kiyetleri bazinda millki, miri ve vakif topraklari olarak de

gerlendirilmektedir. Yukaridaki arazi 9e§itlerinin herbirinin 

millki, miri veya vakif arazi olabilecegi gibi tilmilnil i9erecek 

bir nitelige de sahip bulunmaktadir. 

Mtilki arazi tizerinde ya§ayan "reaya" mtilk sahibi; miri 

ve vakif arazi ilzerinde ya§iyan "reaya" ise "kiraci" niteli

gindedir. Vakif topraklar reayinin kullanimina olanak veril

mek ilzere payla§t1r1lmaktad1r. Bundan elde edilen gelirler 

vakifin amaci i9in kullanilmaktadir. Vakif yoneticilerine 

''mtitevelli" denilirdi. Burada belirtilmesi gereken onemli bir 

nokta, devlet malinin · vakif olmayacagidir. Vakif gelirleri 

vakif mtitevvelilerince reayanin tiret"imden kazand1g1 gelirin 

belirli bir kismi "miktari" tizerinden al1nmaktayd1. Hem va

kiflarin 9al1§mas1 ve hem de "cebelci" yeti§tirilmesi a9is1n

dan hsr reaya vakif defterine kayit olmak zorundaydi. 

Sahib-i has ve zaimler list dilzey bilrokratlari oldukla

rindan kendilerine verilen topraklar, gorevleri stiresince 

kendileri i9in gelir getiriyordu. Osmanli devletinde bu ge

lirlerin bir kismi merkezi yonetime devredilirken diger k1sm1 

ki§isel gereksinimler i9in kullaniliyordu. Fakat konaklari 

d1§1nda bir millk edinmelerine olanak olmadigindan bu ozel ge

lirlerin birikimi, mal ve hizmet birligi olarak vakif olu§tu

rulmasina veyahut mevcut vakiflara tahsis edilmekteydi. 

Uzun yillar sermaye ve servet birikimi olmayan Osman-

11 Devletinde, para ve servet fazlasinin yatirim alani clan 

vakiflar tanzimat doneminden sonra "merkeziyet9i'' bir nitelik 

ta§iyan Evkaf Nezaretinin yonettigi vakiflar cumhuriyetle 

birlikte §eriye ve e':kaf h .. ezaretinin 1 kald1r1lmas1 sonucunda 

vakiflar genel mildtirlilgil yonetiminde kal1nm1§t1r. 
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Vakiflar Genel Mtidtirltigti btinyesinde kurulan Istanbul 

ve Ankara Vakif paralar mtidtirliiklerinin yetkisinde olan vakif 

paralar1n1n yonetimi, 15. 01.1959 tarih ve 8608 say1l1 resmi 

gazetede yayinlanan 6219 say1l1 yasaya gore Ttirkiye Vakiflar 

Bankasi Ttirk Anonim Ortakl1g1 adiyla ozel hukuk htiktimlerine 

bagli olarak Vakiflar Genel Mtidiirltigtince kurulan bankaya dev

redilmi§ bulunmaktadir. 

Bankanin kurulu§ amaci, 6219 say1l1 yasada ve banka 

ana sozle§mesinde belirtildigi tizere: 

1- Menkul ve gayrimenkul mal ve degerler kar§1l1g1nda ik-

razda bulunmak, 

2- Sigorta ve sair ortakliklar kurmak, kurulmu§ olanlara 

i§tirak etmek, 

3- Gayrimenkul alip satmak, 

4- H~r ttirlii bankac1l1k i§lemleri yapmak, 

5- Vakiflar Genel Miidtirltigti ile Miilhak vak1flar1n idare

sini bankaya tevdie ltizum gorecekleri gayrimenkuller

le, i§letmelerin yapilacak antla§malarda gosterilecek 

esaslar dahilinde rasyonel bir §ekilde id are, idame 

ve i§letmeleri i~in ltizumlu bilumum muamele ve te§eb

biislere giri§mek, 

6- Mazbut ve mtilhak vak1flar1n bankac1l1k hizmetlerini 

ve yapilacak antla§malar dahilinde vakiflar genel mii

dtirltigtintin veznedarlik i§lerini ytirtitmek olarak dtizen

lenmi§tir. Bankanin merkezi Ankara'dadir. 

2.1. BANKANIN ORGUT YAPISININ iNCELENMESi 

Bankanin orgtit yap1s1n1n incelenmesinde bize yard1mc1 .. 
olmasi i~in uygulad1g1m1z anket sorulari §U §ekildedir: 



i~LETMENIN TANITILMASI 

L- Bankan1z1n Adi 

2- Bankan1z1n Sermayesi 

................ Milyar n 

3- Bankan1z1n §Ube say1s1 ne kadard1r? 

- Yurt I~inde ( ) 

Yurt D1§1nda ( · ) 

4- Bankan1z1n ortak oldugu herhangi bir banka var m1d1r? 

- Yurt I~inde ( ) isimleri 

- Yurt D1§1nda ( ) isimleri 

5- Bankan1zda ~ali§an personel say1s1 ne kadard1r? 

- Ilkokul mezunu ( ) ki§i 

- Ortaokul mezunu( ) ki§i 

- Lise mezunu ( ) ki§i 

- Li sans mezunu ( ) ki§i 

- Yiiksek Li sans ( ) ki§i 

- Dok tor a ( ) ki§i 

6- Bankan1z1n faaliyet alan1n1 i§aretleyiniz: 

- Yerel, uluslararas1 proje ve i§letme kredileri ( ) 

- Para transfer i§lemleri ( ) 

- Takas i§lemleri ( ) 

- Kredi i§lemleri ( ) 

- Kredi kartlar1 ve seyahat ~eki i§lemleri ( ) 

- Ithalat-Ihracat finanslama i§lemleri ( ) 

- Tasarruf, mevduat, faiz i§lemleri ( ) 

- Doviz al1m-sat1m i§lemleri ( ) 

- Sigorta ve dan1§manl1k hizmetleri ( ) 

- K1ymetli maden al1m-sat1m i§lemleri ( ) 

- Menkul kiymet i§lemler ( ) 

- Leasing ve factoring i§lemleri ( ) 
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BOLUM II- BANKANIN ORGANIZASYON YAPISI 

1- Bankanizin bir "Organizasyon ~emasi" var midir? 

Evet ( ) Evet ise, liitfen bir ornegini ekleyiniz. 

Hayir ( ) 
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2- Gorev, yetki ve sorumluluklarin dagilimini gosteren yazili 

bir el kitabi var midir? 

Evet ( ) Evet ise liitfen bir ornegini ekleyiniz. 

Hayir ( ) 

3- Organizasyon yapinizin geli§tirilmesi yoniinde herhangi bir 

9ali§maniz oldu mu? 

Evet ( ) 

Hayir ( ) 

Evet ise organizasyon §emasinda yapilan degi§me ani ola

rak mi ( ), yoksa belirli bir slire i~inde mi ( ) ger~ek-

le§mi§tir? 

Bu slire, Bir ka9 haf ta ( ) 

U9-Alti Ay ( ) 

Bir yil ( ) 

:i:ki yil ve daha f azla ( ) slirmli§tlir. 

4- Ideal gordliglinliz organizasyon yapisini, uygulamada aynen 

ger9ekle§tirme imkanini bulabiliyor musunuz? 

Evet ( ) 

Hayir ( ) 

Hayir ise sizce sebepleri nelerdir? 

:i:§letme i~i all.§kanliklar ( ) 

Personelin vasif ve karakterleri ( ) 

Her ikisi birlikte ( ) Diger .•.•...•......• 

5- Bankanizin bir organizasyon servisi var midir? 

Evet ( ) Evet ise bu serviste ka9 ki§i gorevlidir? 

Hayir ( ) Hayir ise organizasyon geli§melerini hangi organ 
ylirlitmektedir? 
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6- ~ube organizasyonlar1n1n merkeze dlan baglant1lar1 ne §e

kildedir? 

7- Merkez ve §Ube kararlar1n1n verilmesinde ve uygulanmasinda 

ne gibi sorunlarla kar§1la§1lmaktad1r? 

8- Teknolojideki geli§meler merkez ve §Ube organizasyonunun 

dtizenlenmesini ne §ekilde etkilemektedir. On-line sistemi

nin ve/veya otomatik para makinelerinin kurulmas1n1n orga

nizasyon yap1s1 tizerindeki etkileri nelerdir? 

9- (Yukaridaki degi§melere bagl1 olarak) Otomatik para maki

nalariyla ilgili .Hzel bankac1l1k konusunda organizas

yon (~ube veya merkez organizasyonu) yap1n1zda degi§iklik 

yapmayi dti§tintiyor musunuz? 

Evet ( ) Evet ise a~1klay1n1z. 

Hayir ( ) 

10- Kredi kartlar1 uygulaman1z1n bankaniz Hrgtit yap1s1na olan 

etkileri. ne §ekildedir? Kredi kartlariyla otomatik para 

makinalarindan para ~ekilmesinin 

bir etkisi olmu§ mudur? 

Hrgti t yap1n1z tizerinde 
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19S4 yilinda SO milyon lira sermaye ile kurulan Tiirki

ye Vakiflar Bankasinin 1989 yilinda sermayesini 2SO milyar 

liraya c;ikardigini gorilyoruz. Yurt ic;inde 310 §Ube ile, yurt 

di§inda da Almanya'daki bir temsilcilik ve 6 biironun yanina 

1990 yilinda New York'ta ac;ilacak bir ~ubenin de katilacagi 

belirtilmi§tir. 

Aralik 1989 da Vakifbank ~ Emlak Bankasi, Finansbank 

ve Fransiz Bankasi Worms' un ortakligiyla SO mil yon Fransiz 

Frangi sermayeli yabanci ortakli bir yurt di§i bankasi kurul

masi c;ali§malarina ba§lanmi§tir. Bunun di§inda yurt ic;inde 

ortak oldugu herhangi bir banka yoktur. 

lugunu 

ilkokul 

Bankada 6300 personel c;ali§maktadir. Personelin c;ogun-

lisans mezunlarinin olu§t urdugunu, c;ok az sayidaki 

ve ortaokul mezunundan olu§an bir hizmetli kadrosu 

oldugunu, memur. dilzeyinde lisemezunu personelin de c;ogunun eski 

yillarda a11nm1§ olan ki§iler oldugunu, Yiiksek Lisans Mezunu 

ve doktorali ki§ilerden de c;ali§anlar bulundugunu gorilyoruz. 

Bankanin; yerel, uluslararas1 proje ve i§letme kredile

ri; para transfer i§lemleri; takas i§lemleri; ithalat ve ih

racat finanslama i§lemleri, tasarruf, mevduat, faiz i§lemle

ri, do viz al1m-sat1m i§lemleri, sigorta ve dan1.;;manlik hiz

metleri, menkul kiymet i§lemleri ile leasing ve factoring i§

lemleri yaptigini goriiyoruz. 

Vakifbank'1n 1988 de kurdugu finansal kiralama .;;irketi 

Vakif Leasing'in bir yil ic;inde sermayesini 8 milyar liradan 

30 milyar liraya c;ikartarak, sektoriln en biiyilk sermayeli ku

rulu§u aras1na soktugunu ve Tiirkiye'de bugilne kadar yapilan 

en biiytik kiralama i§ini gerc;ekle§tirerek leasing pazarin1n 

% 83'tine sahip olarak Avrupa'da ilk 100 arasina girdigini go

rtiyoruz. 
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Vakifbank'in kilc;ilk ilreticilere "Donatim Kredisi ve is;
letme ihtiyac; Kredisi ttim ihtiyac; sahiplerine, tilketicilere .. . .. " 
"ihtiyac; kredisi"' "evlilik kredisi" ogrencilere "egitim ve 

kill ttir kredis.I' ile vakifbank ve vakif leasing i§birligiyle 

tic; sec;enekli"Otomobil . Kredisini" vermeye ba§layarak tilketici 

kredilerine yoneldigini gorliyoruz. 

1989 da Vakifbank'a Uluslararasi bankacilik sendikas

yonu tarafindan 110 milyon DM ve 50 milyon $ tutarinda iki 

di§ kaynakli kredi ac;ilini;v ve bu kredilerle di§ ticaretin 

finansmani ic;in yeni bir kaynak yaratilmi§ oluyordu. Dtinya 

Bankasindan kilc;tik ve orta olc;ekli i§letmelere proje f inans

manlari ic;in 50 milyon ABD dolari tutarinda dtinya kredisi de 

ayni yil saglaniyordu. 

Vakifbank turizm alaninda da c;agda§ tesisler kurulma

sini sagliyor ve bunun ic;in turizm yatirimlarinin toplam i§

tiraklerine oranini 1989'da % 29.9 dan % 44.4'e c;ikartiyordu. 

Ayrica Galleria, Fame City, 5 c;ipali A takoy marina, 

Atakule i§ Merkezi ve Pream Land Eglence Merkezi gibi i§ti

raklerle i§tiraklerini 49'a ytikselttigini belirliyoruz. 

~agda§ bankacilik uygulamalarindan olan bilgisayar 

kullaniminin Vakifbank'taki geli§imini de §U §ekilde gorliyo-

ruz. 

T.Vakiflar Bankasi i§lemleri entegre bir yapi ic;inde 

degerlendirilerek Sistem Analiz ve Tasarim c;ali§malari tamam

lanmi§ _ve c;ali§malarda: bankanin yonetim kademelerinin ih tiyac; 
~ ...... _ -~~ ... 

·<luydugu ·_bilgilerin kapsamli, yeterli ve c;abuk olarak saglanma-

si, i§lemlerin dogru, kolay ve stiratli bir §ekilde yapilma

sina olanak verecek bilgi sistemi kurulmasi hedeflenmi§ ve 

bu dogrultuda bankacilik hizmetleri, para ve menkul kiymet 

i§lemleri, kredi i§lemleri, takip i§lemleri, kambiyo i§lemle-
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ri, muhasebe i§lemleri, vezne i§lemleri, personel ii;ilemleri ve 

yonetim i§lemlerinin bilgisayar arac1l1g1yla saglanmasi yolu

na gidildigi gortilmil§tilr. Vakifbank tasarim s:al1§malar1nda 

bilgisayarla§maya geni§ as:idan yakla§1ld1g1 ve bu s:ers:evede 

uygulamalarin gers:ekle§tirilme onceliklerinin belirlendigi 

ve burada rekabet gticilntin artt1r1lmas1 ve ii;iletim maliyetle

rinin dil§ilrtilmesinin daima goz ontinde tutuldugu saptanml§t1r. 

Banka is:in tasarlanan bilgisayar destekli bankac1l1k 

sisteminin §Ube, veri ileti§im merkezi sistemde birbirleri 

ile ili§kili ve birbirini tamamlayan uygulamalardan olu§tugu, 

uygulamalarin dagi tilmi§ bilgi i§lem uygulamasi esaslarina 

gore tasarland1g1 ve i§ ytiktintin §ubede en us:tan ba§layarak 

merkeze kadar yay1lmas1n1n hedeflendigi belirlenmi§tir .Bil

gisayarlardan yararlanilarak ele alinan uygulamalarin §Unlar 

oldugu gortilmil§tilr. Hesap i§lemleri, temel muhasebe, efektif 

i§lemleri, k asa i§lemleri, k ar§i §ube i§lemleri, ha vale/ 
., .. ·. 

provizyon i§lemleri, kurum i§lemleri, doviz ali§/sati§ i§lem

leri, senet i§lemleri, s:ek i§lemleri, otomatik i§lemler, ra

porlar. 

Bilgisayarla§manin ana amac1n1n, yonetim kademelerinin 

ih tiyas: d uyd ug u bilgilerin zamaninda, do gr u ve stir a tli b ir 

§ekilde saglanmasi, mtiessesenin rekabet gtictintin art1r1lmas1 

ve i§letim maliyetlerinin dil§ilrtilmesi oldugu saptanm1§t1r. 

Uygulamalarin Dag1t1m Bilgi l§lem Politikasi esaslarina gore 

tasarland1g1 ve birimlerin kendi veri ve tabanlarina sahip 

k1l1nd1g1, boylece birimlerin diger bir ortama gerek duymadan 

gorevlerini yapabilmelerinin sagland1g1n1; uygulamalarda on

celiklerine gore bir btittin olarak ele alinarak §Ube ile mer

kezde kar§1l1kl1 olarak uygulamaya sokuldugu ve uygulamalarin 

degi§ik seviyelerde ilrettigi hareketlerin on-line ve gers:ek 

zamanli olarak ilgili dosyalara i§lenerek bilgilerin aninda 

gtincellendigini belirlemi§ bulunuyor. 
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Bilgisayar uygulanimi ile On-Line uygulamasinin Vakif

bank silper on-line adi altinda 55 §Ubede tam otomasyon sis

temine ge~ildigini; yine Vakifbank Stiper On-Line sistemiyle 

baglantili olarak 17 §Ubeye Bankomat 724 adi altinda otomatik 

para ~ekme makineleri takilmi§ ve sonraki yillarda da bu sis

temin yayginla§tirilacagi dli§lintilerek organizasyon §emasi ye

niden dtizenlenmi§tir. 

Bankanin §U andaki organizasyon yapisini gosteren §ema 

da a§agidaki §ekildedir. 
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Ayrica bankada bolge orgtitlerinin olu§umunu gosteren 

organizasyon §emasi da §U §ekildedir: 

GENEL. MUDURLUK 
FIRMA DEGERLENDl(lME 
YE P.fVASA ARASTIRMA 

VONETICISI 

FIRMA DEG.VE 
PIVASA ARS. 
BOLGE VON. 

GOREVLILER 

BOLGE ORGUTLER! ORGAN!ZASYON ~EMASI 

KREDILER 

YONETICISI 

GOREVLILER 

BOLGE VONETICISI 

MEVDUAT YE MALI YE 
BANK.HIZMETLERI !DARI ISLER 
VONETICISI VONETICISI 

GOREVLILER GOREVLILER 

FON YONETIMI 

VONETICISI 

GOREVLILER 

MUS TERI 
' ILISKILERI 

VONETICISI 

GOREVLILER 

Yoneticilerle yapilan gorti§me sonucunda gorev, yetki 

ve sorumluluklarin dagilimini gosteren bir elkitabi oldugunu, 

fakat bunu prensip olarak di§ariya veremiyeceklerini ogrenmi§ 

bulunuyoruz. 

Organizasyon yapisinin geli§tirilmesi 9ali§malar1n1n 

da Organizasyon Sistem Geli§tirme ve Uygulama Boltimti tarafin

dan yapildigini; bu boltimtin mevcut yapiyla ilgili 9al1§mala

r1n yaninda, ileri bankacilik tekniklerinin uygulanmaya ba§

lanmasi sirasindaki sorunlar aninda da organizasyon yap1s1n

daki gerekli degi§imleri yapt1g1n1 gortiyoruz. Organizasyon 

yap1lar1ndaki deji§melerin de konular1na gore 9e§itli zaman

lari kapsad1g1n1 gi:iriiyoruz. Buradaki son or neg in de kredi 

kartlar1 uygulamasinin ba§lamas1 s1ras1nda alti ay gibi kisa 

stirede bu bollimiin organizasyonunun ger9eklei;:itirilmesi s1ra

s1nda goriiyoruz. Otomatik Para Makineleri ile ilgili 9al1i;:ima

lar1n da yine kisa slirede ger9ekle§tirilen organizasyon degi

i;:iikligine ornek oldugunu goriiyoruz. 
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Ideal gortinen organizasyon yapis1n1 uygulamada aynen 

ger~ekle§tirme olanagini i§letme i9i ali§kanl1klar ve perso

nelin vasif ve karakterlerinden dolayi ger~ekle9tiremedikle

rini; bunun en belirgin orneklerinden birisinin de her Genel 

Mtidtir degi§iminde organizasyon §emasinda da mutlaka degi§ik

lik yapilmasi gereginin ortaya ~ikmasinda gortildtigtinti belirt

mi§lerdir. 

Bankanin §Ubelerinin organizasyon §emalari da §Ubenin 

hacmine gore degi9mektedir. A tipi §ube organizasyon §emasi 

i9lem hacmi fizla olan bir §ube i9in, C tipi §Ube organizas

yon §emasi da i§lem hacmi, ~ok fazla olmayan siradan bir §Ube 

i9in dtizenlenmi§ §Ube organizasyonu §emalarina ornektir. 

C TIPI SUBE ORGANIZASYON SEMAS! 

SUBE YO NETICISI 

I 
ME'.'DUA T YE B.O.N- MALI KONTROL 
K,t.,CfLIK HIZMET- KR,EDILER YETKILISI 

LERI YETKILISI VETKILISI 

I GOREl/LILE~'.__J I GOREVLILE~ I I GOREVLILER 

j roARI ISLER GOR. I 

I 
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TL ISLEMLER VE 
10!-.RI ISLER · 

VONETICISI 
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A TIPI SUBE PRGA.NIZASYON SEMA.SI 

SUBE YONETICISI 

DIS ISLEMLER 

VOIJF.TICISI 

---__ J __ ---·-
MALI KONTF<OL 

VC•NETIC:ISI 

KMVlSIVO VE <JO- MA.U KOMTROL 
ITHALAT YETKU:~I IHRAC/•J \'ETKIUSI RIJNMEVEN ISLEfvl 'i'E,,.~ILIC:I 

LER YETKILISI 1" -

[li<.RI ISLER 
GOR.. 

Burada belirtmemiz gereken onemli konulardan birisi 

de on-line sisteminin yayg1nla§mas1 sayesinde §Ube ve merkez 

arasindaki ileti§imin ~ok daha h1zl1, dogru ve rahat saglan

d1g1d1r. On-line sisteminin ve otomotaki para makineleri sis

temlerinin ayakta durmasina destek vereek boltim ve servisle

r in de o 1 U§t uruld ugunu gortiyoruz ( Yazilim, t asarim, uygulama 

ve teknik hizmetler gibi). 

Otomatik para makinalar1n1n her §eyi ile ilgilenecek 

ayri bir boltim Genel Mtidtirltik k1sm1nda olu§turuldugunu; ayr1-

ca §Ubelerde ise operasyon a~1s1ndan destek verecek bir yap1-

n1n olu§turuldugunu gortiyoruz. 

Kredi kartlar1 konusunda Ttirkiye d tizeyinde uzman bir 

kadrodan olu§an kredi kartlar1 merkezi olu§turulmu§ ve dogru

dan Genel Mtidtirltige bagl1 olarak faaliyet gostermektedir. Bu-
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rada mti§terilerle ilgili 24 saat hizmet vermesi gereken bir 

bol timtinde o lmasi ve konunun Ttirki ye' deki t tiketicilere daha 

cazip gelebilmesini saglayacak yeniliklerin de olu§turulmasi

na 9al1§1lmaktad1r. Kredi kartlari ile otomatik para makine

leri arasindaki bilgisayar dtizeninin de brtakla§a olu§turula

bilmesine yonelik 9al1§malar diger bankalarla birlikte uygu

lamasina ge9ilebilmesi yontinde de stirdtirtilmektedir. 

Bu ttir 1'$lemlerin gtintimtizde "bireysel bankac1l1k" olarak 

adland1r1ld1g1n1 ve bankalarin da bu ttir hizmet tireten boltim

leri ayni 9at1 altinda birle§tirmeye ~al1§t1klar1n1 belirte

biliriz. 

Bankayla ilgili boltimlerin degerlendirmesini de §U §e

kilde yapabiliriz: Bankanin list dtizey yetkili organlari 6219 

say1l1 yasanin 12. maddesinde genel kurul, id are meclisi ve 

genel mtidtir olarak belirlenmi§tir. 

A- Genel Kurul 

Banka hisse senedi sahiplerinden olu§maktadir. Her 10 

hisseye sahip olanin veya bu miktar hisseyi temsil edenin ge

nel kurulda bir oy hakki vardir. 10 hisseden fazlasina sahip 

olanlar yukaridaki orana gore s1n1rlamaya bagli olmaks1z1n 

oy hakki sozkonusudur. 6219 say1l1 yasanin 13.maddeaine gore 

bu ko§ullarin bankanin kuracagi ortakl1klarda aynen uygulana

cagi belirtilmi§tir. 

Genel kurul yilda en az bir kere olagan olarak toplan

maktadir. Genel Kurul kararlari toplantiya katilmayanlar hak

kinda da ge9erlidir. Genel kurul olagan ve olagantistti olarak 

toplanabilmektedir. Olagan toplanti hesap y1l1n1n sonunda 

ba§layarak 3 ay i9inde ve senede en az bir def a olmak tizere 

yap1l1r. Bu toplanti da bankanin bir y1ll1k i§leri ve hesap

lari incelenir ve karara baglanir. Olagantistti genel kurul 
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toplant1s1 ise banka i§lerinin gerektirdigi durum ve zaman

larda yap1l1r. Olagan genel kurulu, idare meclisince belirli 

zamanlarda toplantiya 9agr1lmassa, Ticaret Bakanl1g1n1n dave

ti ile toplanti 9agr1s1 yap1l1r. Genel Kurulu toplantiy~ 9a

g1rma yetkisini idare meclisi ve denet9ilerin yan1s1ra, banka 

sermayesinin 1/10' una sahip olan ortaklarin gerek9eli yaz1-

s1yla olmak kaydiyla ortaklara ve belirli hallerde ticaret 

bakanl1g1na aittir. Toplanti gtinti, saati ve yeri 15 gtiµ 6n~e 

ilan edilmektedir. Genel kurul bankanin merkezinde veya bu

lundugu §ehrin ba§ka bir yerinde toplanabilir. Olagan ve ola

gantistli genel kurul toplant1lar1na 15 glin kala, toplant1n1n 

yap1lacag1n1n ticaret bakanl1g1na bildirilmesi gerekmekte

dir. Ayrica rapor ve bilan90 6rneklerinin yollanmasi zorunlu 

bulunmaktadir. 

Genel kurula idare meclisi ba1kan1 ba1kanl1k eder. Or

taklardan en f azla hisseye sahip iki oy toplay1c1 se9ilir. 

Ba§kan ve oy toplay1c1lar katibi se9erler. Ka tip olabilmek 

i9in ortak olmak gerekmemektedir. Genel kurulun g6revleri 

banka ana s6zle1mesinin 37.maddesince §U 1ekilde belirlenmi1-

tir. 

1- idare Meclisi yetkisi dJ..§J..nda kalan i§leri g6rli§mek 

ve karara baglamak, 

2- idare meclisine 6zel yetkiler vermek ve bunlarin ko

§ullar1n1 belirtmek ve gerek g6rdtigli banka i1lerinin 

y6netim suretini dlizenlemek, 

3- idare meclisi ile denet9ilerin banka i§leri hakkinda 

verdikleri raporlarla bilan9olar ve zarar hesaplarini, 

genel denetleme kurulu raporu da goz online alinarak 

gorli§lip kabul veya reddetmek veya yeniden dtizenlemeyi 

kararla§tirmak. Idare meclisinin zimmetini ibraya veya 

sorumluluguna karar vermek,hissedarlara dag1t1lacak kar 

paylar1n1 kararla§tJ..rmak idare meclisi liyelerini ve 

denet9ileri se9mek ve gerekirse bunlari i§lerinden 
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uzakla§tirmak veya yenilerini se9mek, 

4- :i:dare meclisi tiyelerinin genel kuruldan izin almasi 

gereken i§leri tizerinde karar vermek. 

Belirli ko§ullarda toplantiya katilan veya katilmayan 

pay sahipleri, idare meclisi tiyeleri ve denet9iler kararlar1-

n1n uygulanmasinda ki§isel sorumluluklar1n1 gerekli kilacak 

kararlar aleyhinde ivta~ davasi a9abilme~tedir(87). 

2.2. DENETgiLER 

Denetim kurulu ti9 iiyeden olu§maktadir. Bunlardan biri 

(A) grubu hisse senetlerinin sahibi vakiflar genel miidiirliigii 

orgiitiinden olmak iizere atanirken, diger iyi tiye (B) ve (C) 

grubu hisse senetlerini temsilen genel kurul toplant1s1nda 

(B) ve (C) grubu hissedarlarinca ayri ayri se9ilir. Denetleme 

kurulu iiyelerinin gorev siireleri 2 yil olup (B) ve (C) grubu 

hissedarlar i9in ayrica hirer yedek tiye se9ilir. Denet9ilerin 

bankac1l1k ve muhasebe bilgisine sahip olmalari gerekmekte

dir. Gorev siiresi bi ten iiyeler yeniden denet9i se9ilebilir

ler. 

dir: 

Denetim kur~lu §U gorevleri yerine getirmede yetkili-

1- Bankanin btitiin hesap ve i§lemlerini incelemek ve de

netlemek, 

2- Bankanin her ii9 aylik genel durumunu"denetlemek, 

3- :i:ncelemeler sonucunda dii§iincelerini bir raporla genel 

kurula bildirmek, 

4- T.T.K. da yaz1l1 hallerde genel kurulu toplantiya da

vet etmek, 

5- :i:dare Meclisi veya miidiirler aleyhindeki ortaklara ait 

§ikayetleri incelemek ve yil sonu raporlarinda yazmak, 

6- Banka sermayesinin 1/10' una denk hisseye sahip olan 

ortaklarin genel kurul kararlarina kar§1 a9acaklar1 

(87) Tiirkiye Vakiflar Bankasi Yasasi ve Ana Sozle§mesi. ·" · · · 
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iptal davalarinda israrl1 olduklar1 takdirde bir ay 

i9inde adva a9mak. 

2.3. iDARE MECLiSi 

Banka idare meclisi ii9ii (A), biri (B) ve biri (C) gru

bu hisse senedi sahiplerini temsil etmek iizere be§ iiyeden 

olu§maktad1.r. idare meclisinin (.A) grubu ortaklar1ndan biri 

vak1flar gene! miidiirliigii orgiitiinden olmak iizere ba§bakan ta

raf1ndan; diger iiyeler ise kendi gruplar1 i9in gosterecekleri 

adaylar aras1ndan gene! kurulca se9ilir. Hizmet siireleri ii9 

y1l olup, yeniden se9ilmeleri uygundur. (A) grubunu temsil 

eden idare meclisi iiyelerinin bankac1l1k sahas1nda bilgi ve 

deneyim sahibi olmalar1 gerekmektedir. Uyelerden her birinin 

10 milyon lira degerinde 20.000 hisse senedine sahip olmala

r1 ve se9ilmelerini takiben bu meblag1n T.C.Merkez Bankas1na 

veya bulunmad1g1 yerlerde T.C.Ziraat Bankas1na makbuz kar§1-

l1g1nda yat1r1lmas1 gerekmektedir. 

Gorevi biten iiyelerin ibras1n1 mliteakip rehnedilen bu 

hisse senetleri kendilerine veya kanuni miras91lar1na iade 

edilir. chum ve 9ekilme durumunda, ge9ici iiye se9imi idare 

meclisince yap1l1r. idare meclisi ayda iki defadan az olmamak 

iizere ba§kal1g1n davetiyle ya banka idare merkezinde veya 

iiyelerin yar1s1ndan fazlas1n1n istegiyle diger bir yerde top

lanabilir. 

id are meclisinin gorevleri ana sozle§menin 5 6. madde

sinde §U §ekilde belirtilmi§tir: 

1- Bankaya ait ta§1n1r ve ta§1nmaz mallar1 idare ve or

takl1g1n konusuyla ilgili her 9e§it akidleri ve i§lem

leri mutlak suretle icra etmek, bankan1n yetkili mer

cii s1f at1yla ortakl1g1n imzas1n1 kullanmak ve gere

ginde sulh ve hakem tayin etmek. 
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2- idare komitesi faaliyetlerini denetlemek, 

3- Bankanin i9 i§lerinde dtizenliligi saglamak i9in gere

ken talimatnameleri onaylamak, 

4- Banka idaresi hususunda gereken direktifleri vermek, 

ti9er aylik hesap htilasalar1n1 ve kanun geregince yapi

lacak y1ll1k bilan90 ve kar zarar hesaplar1n1 dtizenle

mek yillik i§lerini anlatan raporunu genel kurula sun

mak; 

5- Mevduata verilecek faizin miktar1n1 kararla§tirmak, 

6- Bankalar yasasi geregince idare meclisince a91lacak 

clan krediler hakkinda genel mtidtirltigtin yaz1l1 tekli

f ini incelemek ve karara baglamak, 

7- Bankalar yasasi geregince verilecek kredilerle banka

nin kurulu§ amac1n1 olu§turan btittin i§lerin §ekil ve 

ko§ullar1n1 saptamak(88). 

8- Maliye bakanl1g1n1n mutabakati ve kef aleti alinmak su

retiyle ihra9 edilecek tahvillerin §ekil ve §artlarini 

saptamak. 

9- Merkez Bankas1n1n §Ube mtidtirleri dani§manlar, mtifet

ti§ler ile banka adina imza koymaya yetkili diger per

soneli atama ve asil ve maa§lar1n1n tutarlar1n1 sapta

mak. 

10- Bankanin y1ll1k genel masraf lar1n1 ve kadrolarini sap

tamak ve kabul etmek. 

11- gube a91lmas1, ajanlik ihdasi ve muhabirlik kurulmasi 

hakkinda karar vermek ve yetkilerini saptamak banka

nin §ubesi, ajansi ve muhabiri bulunmayan yerlerde 

faaliyet saha ve m1nt1kalar1n1 kararla§tirmak, 

12- Banka merkez ve §Ubelerine ayrilacak sermayeyi tedbir 

ve i§ programlar1n1 tesbit etmek. 

13- Banka adina satin alinacak ve satilacak veya kiralana

cak ta§1nmaz mallar hakkinda karar vermek. 

(88) Anasozle§me, madde 56. 
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Yukar1da say1lm1.;; b ul unan i .;;lemler t ahdidi o lmay1p, 

"i.;;ar:E" bulunmaktad1r. 

2.4. iDARE KOMiTESi 

idare meclisi taraf1ndan tiyeleri aras1ndan se<;ilecek 

iki tiye ile genel mtidtir veya bu gorevi yapan kimseden ibaret

tif, Herhangi bir toplant1ya gelmeyecek.tir~nin yerine gorev 

yapmak tizere iki yedek tiye se<;ilir. 

idare komitesi bankalar yasas1n1n belirttigi gorevleri 

idare meclisinin saptayaag1 ilkelere gore yapar. idare komi

tesinin oy birligiyle verdigi kararlar, dogrudan dogruya go

gunlukla ald1g1 kararlar idare meclisinin onay1ndan sonra k£

sinle.;;mektedir. 

2.5. GENEL MUDUR 

Gen el mild ilr v ak_1 f lar gen el mild tirilniln oner isi ilzer ine 

Ba.;;bakan taraf1ndan atan1r. Bankay1 il<;ilncti ki.;;ilere kar.;;1 ve 

yonetsel ve yarg1sal mercilere kar.;;1 haricen genel mildilr tem

sil eder. Ana sozle.;;melerin hilktimlerine uygun olarak idare 

meclisinin belirleyecegi ana ilkeleri igerisinde banka i.;;le

rini yonetir. Genel Mildtir anasozle.;;menin 56.maddesinde belir

tilen ve idare meclisinin yetkili oldugu kay1tlara uymak ko

.;;uluyla bankan1n bilttin memurlar1n1n atama terfi azil maa.;; 

miktar1 ve diger her tilrlil hususlar1 hakk1nda gereken karar

lar1 kendiliginden almaktad1r. Bankan1n btitiln memurlar1 genel 

mildtirlerden emir almaktad~r. 

2.6. GENEL MUDUR YARDIMCILARI 

Genel Mildtir Yard1mc1lar1 Genel Mildtiriln onerisi, idare 

meclisinin onay1 ve vakiflar genel mildtirltigilniln onay1 ile 

a tan1rlar. i .;;_1 er in geni.;;leme derecesine gore bankan1n gerek 
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gorecegi kadar genel miidtir yard1mc1s1 atanir. Genel Miidiiriin 

bulunmad1gi zamanlarda yetki vereegi yardimcilar1 genel mti

dtirtin sahip oldugu yetkilere sahip olup ayni yetkiyle idare 

meclisi toplantilar1na katilirlar. 

~ube Orgiitleri 

Tiirkiye Vak1flar Bankasinin 1982 y1linda toplam 269 

.;iube ile ttim bankalar1n toplam .;iubeleri· arasinda· % 4. 2' lik 

bir oranla 9. sirada yeraldigini gormekteyiz. 1982 y1linda 

to pl am 6. 3 7 5 § ubeden 1046 §U besi T. C. Ziraa t Bankasina ai t 

olup toplam §Ubeler i~inde % 16.4'1iik bir oranla 1.sirada yer 

alm1§ bulunmaktadir(89). T.C.Ziraat Bankasini, T.i§ Bankasi, 

Akbank, T.Halk Bankasi ve Yapi ve Kredi Bankasi izlemektedir. 

1983 y1linda yine 269 §Ube ile ozel yasa ile kurulmU§ 

bankalar aras1nda 4. ve tiim bankalar aras1nda 9. sirada yer 

almi§tir. 

2.7. PERSONEL 

6219 sayili yasan1n 17.maddesine gore banka ve kuraca

gi ortakliklarin personeli ozel hukuk hiikiimlerine tabidir. 

Bankalar ve devlet miiesseseleri memurlar1n ayliklarinin tev

hi t ve teadiiliine dair 3659 say1li kanun Vakiflar Bankasi ve 

kuracag1 ortakliklar hakk1nda uygulanmam1§t1r. 

Banka personelinin emeklilik ve diger sosyal haklari 

sosyal sigortalar yasasi dairesinde diizenlenmi§ olan Tiirkiye 

Vakiflar Bankasi memur ve hizmetlileri emekli ve saglik yar

d1m sand1gi taraf1ndan vakif senedi hliklimlerine gore ytiriitii-

1 tir. 

(89) EYA/DATABANK, Bankacilik Sektor Analizi Istanbul, 1982. 
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Ttirkiye Vakiflar Bankasi A.O. da personel gorev grup

lari linvan~ar ve genel olarak gorevler ve emir verme sirasi 

personel yonetmeliginin 6.maddesinde a§agidaki §ekilde dlizen

lenmi§tir. 

1- fist Yonetim Grubu 

- Genel Mtidlir 

- Genel Mtidlir Yard1mc1lar1 

2- Meslek Memurlari Grubu 

a) Memurlar 

- Tefti§ Kurulu Ba§kani 

- Bolge Mtidlirli 

- Mtidlir 

- Tefti§ Kurulu Ba§kan Yard1mc1s1 

- Mtidlir Yard1mc1s1 

- Amir 

- f;ef 

- f;ef Yard1mc1s1 

- Memur 

b) Ozel Se~me Sinavi ile Alinan Memurlar 

- Mtif etti§ 

- Mlifetti§ Yard1mc1s1 

- Mali Analist ve Uzman 

- Mali Analist ve Uzman Yrd. 

c) Para ve Kiymetlerden Sorumlu Memur 

- Ba§ Vezneci 

- Vezne Amiri 

- Vezne ~efi 

- Vezneci 

- Vezne Mutemedi 

d) Otomasyon i§lem Memurlari 

- Otomasyon Mtidlirli 

- Otomasyon Md.Yrd. 

- Otomasyon Amiri 

- Otomasyon ~ef i 

- Otomasyon ~ef Yrd. 



- Otomasyon Memuru (mekanografi, i§letmeci, 
programci) 
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3- Iktisadi Ara§tirma ve Mevzuati Geli§tirme Kurulu 
Grubu 

- Kurul ba§kanl1g1 
- Kurul tiyeligi 

4- Yard1mc1 Gorevliler Grubu 

- Sekreter 

- Takip1 tevzi ve.muhabefat gorevlisi. 
- Depo ve ar§iv gorevlisi 

5- Hukuk l§leri Memurlar1 Grubu 

- Ba§ Hukuk Mti§aviri 

- Hukuk Mti§aviri 
- Hukuk Mti§avir Yrd. 

- Avukat 

6- Teknik l§ler Gorevlileri Grubu 

a) S1hhi hizmet gorevlileri 

- Doktor 
- Hem§ire ve Sagl1k Memuru 

b) Mimarl1k ve ~e§itli mtihendislik dallar1nda yone
tici, uzman ve yard1mc1 gorevliler 

- Ytiksek mimar ve mtihendis 
- Mimar ve mtihendis 
- Teknisyen, teknik ressam, fen eksperi 

7- Hizmet Gorevlileri Grubu 

- Hizmetli ve kalorif erci 

- Bek~i 

- Gtivenlik Gorevlisi 

8- Diger Hizmet Gorevlileri Grubu 

- Garaj sorumlusu 

- ~ofor 

- Ah~1ba§1 ve ah~1 

- Garson 

- Bah~1van 

- Onar1mc1 

- Teksirci 

9- Sosyal Hizmet Gorevlileri Grubu 

- Kamp yoneticisi 
- Beslenme Uzman1 T. c. 

YilbekOOretlm Kurulu 
l)oJdmantasyon Merkezl 
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Ttirkiye Vak1f lar Bankasi 1982 y1l1nda personel say1s1 

a~1s1ndan bankac1l1k sektorlindeki toplam personelin % 3.6 1 s1-

na sahip olup, s1ralamada 8. s1rada yer alm1§t1r. 1983 y1l1n~ 

da ise personel say1s1nda bir gerileme gortillip 4.932'den 

4.850'ye dli§mli§tlir. 1983 y1!1nda banka ozel yasa ile kurulan 

bankalar aras1nda personel say1s1 a~1s1ndan 5. sirada yer al

maktad1r. 

1984 y1l1nda bankac1l1k sektorlinde ~al1§an personel 

say~s1 141.974'tlir. 1982 y1l1nda 137.776 olan bu say1da bir 

art1§ soz konusudur. Ayn1 donemde T. Vak1flar Bankas1nda ~a

l1§an personel say1s1nda da bir. art1§ gozlenmi§ olup say1 

4914'e ula§m1§t1r. Bu say1 ile ozel yasa ile kurulan bankalar 

aras1nda 4.. s1rada yeralan banka, toplam bankalar aras1nda 

7. s1rada yer almaktadir. 1988 y1l1nda da personel say1s1n1n 

6299'a ula§t1g1 gortilmli~tlir. Personelin ogrenim durumuna gore 

dag1l1m1na bakt1g1m1zda Lisans mezunlar1n1n % 80 gibi btiylik 

bir ~ogunlugu olu§turdugunu goriiyoruz. Ilkokul mezunu ve or

taokul mezunlar1n1n hizmetli kademesinde ve % 5 oran1nda; Li

se mezunlar1n1n % 9 oraninda, ytiksek lisans mezunlar1n1n % 5 

oran1nda ve Doktora mezunlar1n1n da % 1 oraninda goriildti~ 

glinli belirl~mi§ bulunmaktayiz. 

3. BANKACILIK ~LEMLER.I 

Bankanin tevdiat, ikraz ve plasmanlar1yla ilgili i§

lemlerde izlenecek yontemler idare meclisi taraf1ndan sapta

nir. Banka i§lemleri anasozle§mede belirtilen ilkelere uygun 

olan ve idare meclisince onaylanacak olan yillik bir programa 

gore ylirlitilltir. Bu program y1l i~inde idare meclisi taraf1n

dan degi§tirilebilmektedir. 

Bu faaliyet ve plasman program1nda bankan1n oz ve ya

banc1 kaynaklar1 ve olanaklar1y la programin uyguland1g1 y1l 

i~inde bunlard~n ger~ekle§mesi olas1 degi§iklikler tahmin 
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olunarak, ayrilmasi gereken yasal kar§ll.liklar, teknik kasa 

haz1rl1g1 ve oz kaynaklarin bagli k1s1mlar1 gozonlinde bulun

durulmak suretiyle saglanacak kaynaklar, ekonomik konjonktlir 

ve bankanin §lube a~tigi yorelerdeki piyasa durum ve ko§lullari 

da gozonline alinarak ana sozle§lmede yapilmasi a~1klanm1§1 i§l

lem ~e§li tlerinin verimlilik ve saglamlik derecelerine gore 

dag1l1§11 ve elde edilecegi tahmin olunan kar ve zarar goste

rilir. Bu ara y1l ·· i~inde a~ilacak ve kapatilacak §lube ve 

ajanslarin yore ve sayilari da belirtilir. Anasozle§menin 75. 

maddesine gore vakif lar genel mtidiirlligtine a91lacak her tlirlli 

krediler toplami odenmi§ sermaye ve ihtiyat ak9elerinin 

% 20'sini ge9emez. 

Bankanin ipotekli alacaklarinin tahsili hususunda 4947 

say1l1 Tlirkiye Emlak ve Kredi Bankasi Kanunu hliklimleri ge9er

lidi r. Bankadan taksitle bor9 alanlar kovu§turma bitinceye 

kadar vadesi gelmi§I taksitleri, birikmi§ faiz ve masraflariy

la birlikte odedikleri takdirde kavu§turmanin geri birakilma

Sl. konusunda banka serbest b1rak1lm1§t1r. Yine ayni §ekilde 

lehlerine hesap a91lan cari hesap sahipleri, uygulamaya ba§l

landigi zaman hesap kesilmesi suretiyle belli olan bor9lar1n1 

birikmi§ masraf lariyla birlikte odeyerek uygulamayi kaldirma 

talebinde bulunabilmektedirler. Bu istem lizerine bankaca ve

rilecek karara gore i§lem yapilir. 

Bankanin hesap yili, Ocak ayinin birinci giinlinden ba§

lar ve Aralik ayinin sonuncu glinii sona erer. Hesap yili so

nunda bankanin genel mali durumunu gosteren bir hesap cetveli 

dlizenlenir. Bu belgelerin hirer sureti genel kurul toplanti

sindan 15 glin once vakiflar genel mlidlirliigtine verilir. Genel 

kurul t oplan ti sin a 15 giln kala o rtakl ar bu bilan9 o ve kar 

zarar cetvellerini denet9iler ise idare meclisi raporlarini 

banka merkezinde inceleyebilirler ve ornegini alabilirler. 

Genel Kurulca onaylanan bilan90 ve kar zarar hesaplari 
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denetc;i v:e id are mec li si rapor lar1y la bi r lik te gen el kurul 

toplant1 tarihinden itibaren bir ay i~inde Maliye ve Giimriik 

Bakanl1g1 ile Sanayi ve Ticaret Bakanl1g1 ve T.C.Merkez Ban

kas1na verilir. Bilan~o ayni stire i~erisinde biri resmi gaze

te olmak lizere iki gazetede yay1nlan1r. 

Maliye ve Glimrtik Bakanliginca diizenlenen (Hazine ve 

Di.;; Ti caret Mils t e.;;ar lig 1) i lkelere uygun o larak haz1r lanan 

hesap htilasalari 3 aylik donemler halinde dtizenlenerek, idare 

meclisince atanan murakiplar tarafindan tasdik edildikten 

itibaren en ge~ iki ay i9inde Hazine ve Di.;; Ticaret Mliste.;;ar

l1g1, Sanayi ve Ti caret Bakanl1g1 ve T. C. Merkez Bankas1na 

gonderilir. 

Ayrica ayni ama9la bunlara ek olarak her ay sonu iti

bariyle ba.;;l1ca kredi ve mevduat 9e.;;itlerini ve genel toplam

lar1n1 gosterir, birer cetvel diizenlenerek bir sonraki ayin 

sonuna deain belirtmi.;; oldugumuz mercilere gonderilmesi ge

rekmektedir. 

Bankan1n y1ll1k kar dag1l1m1 ana sozle.;;mede .;;u .;;ekilde 

gosterilmi.;;tir: 

1- % 5' i odenmi.;; sermaye tutar1na ula.;;incaya kadar adi 

ihtiya~ ak9esine, 

2-

3-

4-

5-

% S'i bankalar yasasinca. ayr1lacak kar.;;1l1klara, 

% S'i fevkalade ihtiyat ak9 esine, 

% l'i id are meclisi liyelerine e.;;it olarak, 

% 9'u id are meclisinin tesbit edecegi ilkeler dogrul-

tusunda temettli ikramiyesi olarak memur ve miistahdem

lere, 

6- Geri kalan kisim hisse senetlerinin odenmi.;; degerleri 

iizerinden ortaklara dag1t1l1r. 
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3.1. MEVDUAT 

Tlirkiye Vak:iflar Bankasi 1 1982 yilinda 402. 3 milyon mev

duat toplayarak 10.sirada yer alml.§ bulunmaktadir. Ayni yilda 

44.011 milyon TI ile tasarruf mevduati a~isindan ise 9.sirada 

bul unmak tadir. 19 83 y ilinda 529. 8 milyona yliksel en mevd ua t 

artl.§1. ile 9.siraya ylikselen banka, §Ube sayisinda bir artl.§ 

yapmayarak, mev~uat~~ bir arti§. sagl.ayabilmi§tir. "<.;ok §Ube 

9ok mevduat" anlayi§inin son yillarda etkinligini kaybetmesi 

ve maliyetleri artirici bir etki yapmasi a~isindan degerlen

dirme yapildiginda bankanin, olayin farkinda oldugunu anlaml.§ 

bulunuyoruz. Faiz oranlarinda iki kez dli§li§ de gozonline alin

diginda bankanin mevduat toplamada ba§ari grafiginin yliksel

digini gormekteyiz. Bankanin 1983 y1l1nda mevduat hesabi ba

z1nda bir degerlendirme yapild1ginda, ozel yasa ile kurulan 

bankalar a91s1ndan toplam 12.804.186 adet hesaptan 879.864'li 

T.Vakiflar Bankasina a91lm1§ bulunmaktad1r. Bu a~idan bir s1-

ralama yaptigimizda banka 4. sirada yer almaktad1r. Diger 

yandan tlim bankalara a~ilan toplam 31.701.440 adet hesap a~1-

s1ndan yapilan siralamada bankan1n yeri 11.siradadir. 

Bu ver"ilerin degerlendirilmesi sonucunda ozel yasa ile 

kurulan bankalar arasinda T.Vak1flar Bankas1na yatirilan mev

duata, mevduat a~edinin ortalamanin altinda bir sayidan olu§

masindan dolayi banka ortalamasinda bir lizerinde bliylikllikte 

bir mevduat kabul etrni§ bulunmaktadir. Tlim bankalar aras1nda 

bir mevduat ol9egi bazinda yapilacak olan degerlendirme so

nunda ortalama ol~ekte mevduat kabul ettigi anla§l.lmaktadir. 

1984 y 1l1nda hesap adedinde bi r arti§ kaydedi lerek 

ozel yasa ile kurulan bankalardaki toplam 14.575 .. 388 adet 

hesaptan 94 7. 6 71 adedine sahip olarak 4. sirayi korumu§t ur. 

Genel toplamda 34.392.810 adet hesap a~is1ndan yapilan s1ra

lamada ise 8.siraya ylikselmi§tir. Boylece bankanin a9rn1§ ol

dugu mevduat hesabi hem ozel yasa ile kurulan bankalar ve hem. 
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de tilm bankalar a<;isindan ortalama ol<;egin ilzerinde bir bil

yilklilge sahiptir. 

1984 yilinda bankanin toplam mevduati 142.530 milyon

dan 256.421 milyon n'ye yilkselmi§ olup siralamada 5.sirada 

yerini almi§tir. Mevduatta ozel yasa ile kurulan bankalar 

arasinda da yerini yilkseklere <;ikarmi§tir. 1988 yilindan iti

bar en y apilan a tilimlar la da 19 89 y i lindaki mevd ua tinin 4 

trilyon lirayi a§tigini gorilyoruz. Bankalararasi siralamada 

da kendi grubunda 31.siraya yilkseldigini gorilyoruz. 

3.2. KREDiLER 

Bankalarin mevduat a<;isindan dikkati <;eken oligopolis

tik yapisi krediler i<;in de ge<;erli bulunmaktadir. 1 Trilyon 

541 milyar kredi hacmine ula§an 1982 y1linda toplam kredi 

hacminin % BO'i ilk on sirayi i§gal eden bankalar taraf1ndan 

elde tutulmu§tur. Vakiflar Bankasi bu siralamada toplam kredi 

hacmi i<;inde % 3.7 1 lik payi kar§iligi 70.092 milyon n ile 6. 

sirayi almaktadir. 

(K/M) rasyosu a<;isindan yapilabilecek siralamada T. 

Vakiflar Bankasi % 65'lik bir oranla Ziraat Bankasi ve Emlak 

Krediden s~nra 3.sirada yer almaktadir(90). 1983 yilinda ban

kan1n 1982 yilina gore kredi hacminde bir arti§ ger<;ekle§rni§ 

ve kredi hacrni 87.357 milyon TI'ye yilkselmi§tir. Boylece ozel 

yasa ile kurulan bankalar 6. tilrnbankalar i<;inde 9. sirada yer 

almi§ bulunmaktadir. 

1983 yilinda bankanin (K/M) orani % 61.3 olup (faiz 

kredi) ·% 36.7 olrnasina kar§in banka kaynaklarin1n onernli bir 

kisrnini kredi ola'rak kullandirmaktadir. (K/M) orani sirala:::

masinda 4. sirada yer alan banka, (F/K) orani a<;.1sindan 7. 

sirada yer almaktadir. 

(90) a.g.e., s.10. 
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Teorik olarak kredinin getirisi ne kadar ytiksek olma

lidir. Buradaki f arklilik banka kaynaklarinin bir kisminin 

i1tirakleri ve sabit degerleri artirmada kullanilm11 olabile

cegi 1eklinde degerlendirilmektedir. 

1984 yilinda kredi hacmi 132.099 milyon n' ye ytiksel

mi1tir. Ozel yasa ile kurulan bankalar arasinda kredi sirala

masinda 4.siraya ytikselirken ttim bankalar arasinda 7.siraya. 

ytikselmi1 bulunmaktadir. Bir Hnceki yila· gHre (K/M) oraninda 

~ok az bir dti1ti1 gHzlenmi1tir. 

1988 yilinda kredi hacmindeki arti,in daha da belir

ginle,tigini ve takipteki kredilerin toplam krediye oraninin 

4.05 oldugunu oldugunu gorliyoruz(91). 

3.3. KARLILIK 

Bankalarin performansini ve i~inde bulunduklari ko1ul

lari saptamada kullanil abi 1 ec ek en e tki n yon tern b ankalarin 

ran ta bl ~ali,ip ~ali,madiginin belirlenmesidir. Bu tesbi ti 

yapmada, ~e,itli karl1l1k kriterleri kullanilmaktadir. Bun

lardan biri mali rantabilitedir. Mali rantabiliteden kastedi

len ( kar I oz s ermaye) di r, di ger y and an ( kar I oz kaynak + ya

banci kaynak) rasyosu bize ekonomik rantabiliteyi vermekte

dir. 

1982 yilinda bankalarin toplam karlari 46 milyar 727 

mil yon n I dir. Bu kar toplaminin % 7 4. 2 I sini ilk on s1ray1 

alan bankalar payla,maktadir. 1982 yilinda T.Vakilar Bankas1-

n1n kari 1.047.875.000 U'dir. Bu meblagi ile Hzel yasa ile 

kurulan bankalar arasinda 4.sirada olup, ttim bankalar arasin

da 11.sirada yeralmaktadir. 

(91) Sel~uk ABA<;, Bankalar Performans Raporu'89, Kapital Dergisi, Ekim 
1989, s.17. 
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1983 y1l1nda bankanin kari 1.321.500.000.- TI'ye ytik

selmi§tir. Banka bu meblag ile toplam bankalar arasinda 11. 

siradaki yerini korumu§tur. 1983 y1l1nda bankanin mali ranta

bilitesi % 31.2 olup, 7.sirada yer alirken iktisadi rantabi

litesi % 0.9 olup 13.sirada yer almaktadir. 

1984 y1l1nda 8.833.372.000.- TI olan donem kari bir on

ceki yilda 1.321,5 milyon TI olarak gerc,:ekle§tigi gozontine 

al1n1dg1nda btiytik bir kar art1§1ndan soz etmek mtimktin bulun

maktadir. 

Ozel yasa ile kurulan bankalar arasinda karl1l1k ac,:1-

s1ndan 4.sirada yer alan T.Vakiflar Bankasi ttim bankalar ara

sinda 6.sirada yer almaktadir. Mevduat toplama yetkisine sa

hip bankalar arasinda, karl1l1k ac,:1s1ndan 5. sirada yer almi§ 

bulunmaktadir. 

1984 y1l1nda bir onceki yila gore normal plasmanlara 

ait aktifin rand1man1 % 29.39'dan % 30.75'e c,:1kar1l1rken pa

sifin maliyeti % 32.06'dan % 31.32'ye dli§lirtilmti§ bulunmakta

dir.Gelirlerdeki art1§ 39.139.185.000 TI'den 79.837.490.000 

TI' ye ytikselirken masraflarda 37 .817 .461.000 TI' den 71.004.118.000 

TI' ye var an bir art1§ kaydedilmi§tir. Aktifteki zarar 

2.175.919.000 TI'den 847.532.000 TI'ye dli§erken banka hizmetle

rindeki kar 3.497.463.000 TI'den 9.680.904.000 TI'ye ula§m1§

t1r. Net kar boylece 1984 y1l1nda 8.833.372.000 TI olarak ger

c,:ekle§mii?tir. 

1988 y1l1nda toplam aktiflerin 3.175 milyon liraya 

ula§t1g1n1, net kar1n1n 167 milyar lira oldugunu, aktif geti

rinin 5. 25 ve oz sermaye getirisinin de 97. 67 oldugunu ve 

bankanin kendi grubundaki bankalar arasinda 3.siraya ytiksel

digini gortiyoruz(92). 

(92) Selc,:uk ABAg, a.g.e., s.17. 
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vm 

SONU<; 

Yapt1g1m1z <;al1§ma sonucunda elde ettigimiz bulgular, 

bankac1l1k sektorlinlin 1980'lerin son donemlerinde <;ok onemli 

degi§imlere ugrad1g1n1, dlinyada kullanilan bir<;ok sistemin 

bizim iilkemizde de kullanilmaya ba§land1g1n1 ve orgilt yap1la

r1nda da buna gore degi§iklikler gereginin ortaya <;1kt1g1n1 

ve bunlarin hizla ger<;ekle§tirilmeye ba§lad1g1n1 gormemize 

neden olmu§tur. 

1980'li yillarda once serbest faiz politikasina ge-

<;ilmesi, ardindan ihracata yonelik ekonomik poli tikalarla, 

yabanc1 bankalarin da Ttirkiye'nin di§ ticaretinin finansman1-

na ilgi duymalar1n1n sagland1g1n1, Tiirkiye'nin giderek artan 

di§ ekonomik ili§kilerinin 1980' den sonra onemli ol<;ilde ge

li§tigini, bu <;er<;evede Ortadogu illkeleriyle yapilan ticari 

i§lem hacminin artt1g1n1 ve yine bu illkelere yonelik yurt 

d1§1 milteahhitlik faaliyetletinin biiyiimesi ile yabanc1 banka

larin bu pazardan pay almak iizere T-iirkiye' de §Ube a<;maya yo

nel dik lerini v e b ankalar1m1z1n da yurt d 1§1 f aaliy etlerinin 

artt1g1n1 gorliyoruz. 
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Ayr1ca 1986'da TL. interbank piyasas1n1n kurulmas1 ve 

Agustos 1988'de de Doviz interbank piyasas1n1n olu:;;turulmas1 

ve Merkez Bankas1n1n 1987'de ba:;;latt1g1 a91k piyasa i:;;lemleri 

ile de mali piyasalarda geli:;;menin ba:;;lad1g1n1 goriiyoruz. 

Biitiin bu geli:;;meler 1990'11 y1llarda bankac1l1k sekto

riinii etkileyecek en onemli etkenlerden birisinin de elektro

nik bankac1l1k oldggunµ_ belirtmemi~e ne~en olmu:;;tur. Son y1l~ 

Iara kadar Tiirk bankac1l1g1nda bilgisayar teknolojisi yaln1z

ca cari hesaplar1n tutulmas1, faiz hesaplanmas1, doviz ve 

kambiyo i:;;lemleri gibi konularda uygulanmakta iken, bu giin 

ba:;;ta kredi kartlar1 vce otomatik para makineleri olmak ·iizere 

pek 9ok elektronik sistemin kullan1lmaya ba:;;land1g1n1 gormek

teyiz. 

1990'11 y1llarda bankac1l1k sektoriinii etkileyecek di

ger bir etkenin de tiiketici kredileri oldugunu gormekteyiz. 

Ulkemizde mevduata uygu1anan yiiksek f aizlerin kredi maliyet

lerini art1rmas1 sonucu kaynak kullan1m1n1 kolayla:;;t1rmak ve 

at1l kaynaklar1 daha rasyonel degerlendirmek i9in ba:;;lat1lan 

tiiketici kredisi uygulamas1n1n da giderek amac1na ula§t1g1n1 

goriiyoruz. 

Diinya'da 1980'li y1llarda etkin ve yayg1n olarak kul

lan1ld1g1n1 gordiigiimiiz finansal tekniklerin de iilkemizde 

1990'11 y1llarda biiyiik onem kazanacag1n1 goriiyoruz. Mali pi

yasalardaki bu yeni f inansal tekniklerin en onemlileri olan 

factoring, forfaiting, opsiyonlar, futures market i:;;leri ve 

swap gibi tekniklerin uygulamalar1n1n ba:;;ar1l1 olabilmesi 

i9in b ankalar1m1 z1n or gii t sel y ap1lar1nda y ap1lacak deg i:;;ik-

1 iklerin zaman yitirilmeden uygulanmas1n1n gerek bankac1l1k 

sektorii gerek iilkemiz a91s1ndan 9ok yararl1 olacagi kan1s1n

d ay1z. 
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