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ONSOZ 

Turkiye'de Bankac1l1k sektoru ekonomide Onemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle Yuksek Lisans tezimi Mali Piyasa ve TOrk 

Ban.kac1l1 k S isteminin Gene I Ozellikleri konusunda haz1rlad1 m. 

<;ali§mamin bu konudaki ara§ttrmalara bir katkt saglamas1 beni 

sevindirecektir. 

Tezimin haz1rlanma a§amasinda tavsiyeleri ile bana yol 

gosteren Sayin Do~. Dr. Turkel MiNiBA$'a te§ekkOr ederim. 
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GiRi~ 

Bir ekonomide uygulanan iktisat politikalar1nrn amacrna 

ula§abilmesi i<;in piyasalarin orgutlenmi§ olmasr gerekir. Mali 

Piyasalarin Orgutlenmesi ulke ekonomisinin geli§me duzeyine 

bagl1d1r. Olkemizde para ve sermaye piyasalarindan s1k<;a sOz 

edildigi halde mali piyasa kavramindan son y1llarda soz edil

meye ba§lanm1§t1r. 

Mali p iyasa asl rnda yasal d Oz en lemeler sonucunda ortaya 

r;;1kan bir piyasa degildir. Tam tersine bir Olkede sermaye 

birikimi sonucu ortaya <;1kan bir piyasad1r .. 

<;alr§manrn birinci bOIOmOnO Mali piyasa kavram1 i<;inde 

. Para Piyasas1 ve Sermaye Piyasas1 ili§kisi ve Mali Piyasalarrn 

ekonomideki yerine ayird1m. 

"Turk Bankac1l1k Sisteminin Genel Ozellikleri' konusunu 

se<;memde Onemli bir neden Mali Piyasalarrn etkinliginde 

bankac1l1k sektOrOnOn Onemli bir rol Ostlenmesidir. 

Olke ekonomilerinde uygulanan para politikalar1n1n 

ba§ar1ya ula§masrnda <;ok Onemli bir rol ustlenen bankalarrn 

uygulamalari, yap1lari, ve geli§mi§lik duzeylerinin son derece 

etkin oldugu bilinen bir gerc;ektir. 

Bankalar ulke tasarruflarin1n buyOk bOlumunu elinde 

tutmas1, diger bir anlat1mla bireylerin tasarruflar1n1 toplayan 

kurulu§lar olmas1, izledikleri faiz politikalari, kaynak yaratma 
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Ozellikleri yaninda, bu kaynaklara kredi olarak kullandirma 

yoluyla ekonomiye enjekte etmesiyle, yat1r1mlartn ve i§letme et

ki nlik leri nin artmasin1 ve ekonominin canlanmasin1 saglamak

tadir. 

1980'1i y1llarda, ulkemizde uygulanan ekonomik politikalar 

ic;inde para politikalarin1n agirl1g1n1 arttirmas1, tum gOzleri 

bankalarim1z ve banka sistemimiz azerine c;evirmi§tir. 

1980 y1l1ndan itibaren alin1n ekonomik tedbirler ve mevduat 

faizlerinin serbest btrak1lmas1yta ba§layan bankatararas1 

rekabet ortam1, bunun ardmdan 1983-1984 y1llarinda sektOrde 

ya§anan kriz ve ya§anan act tecrObe ile, BO'li y11larin ikinci 

yaris1nda bu ac1 tecrubeterden de ders al1narak olumlu 

geli§meler olmu§tur. 

Qal1§mam1zda "Turk Bankac1l1k Sisteminin Genet Ozellikteri" 

anlat1lirken Ozellikle 80 y1llar1n yakin tarihset sOrecinde 

geli§meler ete al1nm1§t1r. 

"Turk Bankac1l1k Sisteminin Genet Ozellikleri" c;erc;evesinde 

sistemin yap1s1, mevduat yap1s1, kaynaklarin geli§iml, banka ve 

sermaye piyasas1 ili§kileri konular1 ele alinm1§tir. Ayr1ca 

Bankac11lk Sisteminin sorunlari ve oneriler ele alinm1§t1r. 
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1. MALi PiYASA 

1.1. Mall Plyasa Tan1m1: Mali Piyasa kavram1nin TOrkiye'de 

kullan1m1nda tam bir birlik olmamasina ragmen farkl1 anlat1mlar 

ayn1 ic;erige sahiptir. 

"Financial System• deyimi ingilizceden Mali Piyasa olarak 

c;evrilmi§tir. Ancak bunun tam akr§1l1g1 Mali sistemdir. Ayrica 

'Financial Market• deyimi de baz1 yazarlar tarafindan kullan1l

maktad1r. Bunun tam kar§1l1g1 Mali Piyasad1r. (1) 

Otkemizde para ve sermaye piyasalarindan s1kc;a sOz 

edildigi halde Mali Piyasa kavram1ndan son y11larda sOz edil

meye ba§landq~1 gOrOlmektedir. Mali Piyasa kavramin1 §Oyle 

tan1mlayabiliriz: 'Bir Olkede fon kullananlar ile ton sunanlar 

aras1nda fon ak1mlar1n1 dOzenleyen kurumlar, ak1m1 saglayan 

arac; ve gerec;ter ile bunlari duzenleyen hukuki ve idari kurallar

dan olu§an piyasadir (2). GOrilldugO gibi Mali Piyasa kavram1 

Para ve sermaye piyasalarindan daha geni§ (Kambiyo Piyasas1, 

Altrn Piyasas1, v.b) ve bunlari da ic;ine alan bir kavramdir. 

1.2. Mall Plyasa Kapsam1 

Mali piyasa aslinda yasal duzenlemeler sonucu ortaya c;1kan 

bir piyasa degildir. Tam tersine bir Olkede sermaye birikiminin 

sonucu olarak olu§an bir piyasadir. Ekonomik geli§menin belirli 

A.S Yuksel-G Rodoplu, Sermaye py. sy. 2 Para Piyasas1. Kambiyo 

Piyasas1, Altin Piyasas1 

2 Selahattin Tuncer. Turkiye'de Sermaye Piyasas1, s.3. 
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blr a§amasinda ortaya ~1kan ekonomik ili§kilerin olu§turdu~u bir 

Ost yap1 kurumudur (3). 

Mali piyasanrn be~ ayrr O~eden olu§tu~unu gOruyoruz (4). 

ATIRIM VE F!NS. 
R AQLARI 
-Para (Naki t) 
-mevduat 
-Banka Parasi 
-Kredi 
;-sosyal Gilv.Fonu. 
·-Kooperati.f Kaynak. 
1-T ahviller 
:-Hisse Senetleri 
'-!potekli Bor~ ve 

!rat senetleri 

~ekll 1 

MALI Sf STEM ~EMASI 

TASARRUF SAH!PLER! 

(Fon A:rz Edenler) 
I 

lARDil!lCI KURULU?LAR 
(Fon .Ak1m1naArac1lik Edenler) 
1-Bankalar 
2-Araci Kuruluf}lar 
3-Menkul K::i.ymetler Yatirim 

Ortakl1~1 
4-Menkul Kiymetler Yatirim 

Fonu 
5-Menkul K1ymetler J3orsas1 
6-Sosyal Guvenlik Kurulu~lari 
7-Bi~orta ~irketleri 
8-Kooperatif'ler 

.0-Kamu Hisse Senet •. --~--~~~T-~--------------..1 

.1-Gelir Ortakl1~1 
Denetleri 

YA'.rIRTI·1CILAR-TtlKl~T!CJ:LER 
(Fon Talep Edenler) 

IltmUK! w; !DAH! 
DUZEN 
Gali~.may1 
Dilzenleyen !lke 
1-!lkeler 
2-Kurallar 

FARA P!YASASI lFA!Z HADD! ! SERMAYE P!YXSASI 
Kisa Vadeli Fon ve 
Talebinin kar:~ila~tl.~l. 
Piyasa 

3 Ozcan Ertun~ Flnansat Kurumlar, S.9. 

Orta Vadeli,Uzun Vadeli 
FBn Arz ve ralebin 
Kar~1~t1~1 Piyasa 

4 Selahattln Tuncer Turkiye'de Sermaye Piyasas1 s.4. 
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1. Tasarruf sahipleri yani fon arz edenler 

2. Yat1r1mc1lar-Tuketiciler yani fon talep edenler 

3. Yatmm ve finansman arac;lari 

4. Yard1mc1 kurulu§lar 

5. Hukuki ve idari duzen. 

Mali Piyasa organik bir dokudur, bir butundur. Ozellikle 

vade yOnunden ikiye ayr1lmaktad1r. Birincisi Para Piyasast, 

ikincisi sermaye Piyasas1dir. Piyasas1 organizasyonu ve faiz 

hadleri bu piyasay1 dengelemektedir. 

Mali piyasa Ekonomik geli§menin belli bir a§amastnda or

taya c;1kan ve ekonomik ili§kilerin olu§turdugu bir Ost kurumdur. 

<;ok basit bir Ol9ekte ba§lay1p banka sistemine gegi§ daha sonra 

sermaye piyasalarintn olu§mas1, bu piyasayla banka sistem 

aras1nda bir c;eki§menin ortaya c;1k1§t ekonominin geli§imine 

ko§ut olarak ya§anan olaylardtr (5). 

Ancak bu c;eki§menin tam bir kar§ttltk §eklinde oldugu 

dO§Onulemez tam tersine zamanla bankac1l1k kesimi sermaye 

piyasastnda orgOtlenmesini geli§tirir. 

Bilindigi gibi Olkelerin h1zl1 kalktnmastntn geregi olan bOyOk 

sermaye ihtiyac1 sermaye piyasastndan kredi ihtiyact ise para 

piyasas1ndan saglanmaktadir. Genet ekonomi ic;inde bu iki 

piyasantn birbirine rakip degil birbirini tamamlayan iki kurum 

olarak c;alt§malari zorunludur. 

Olkemizde bu zorunluluga paralel olarak Bankalar sermaye 

piyasasinda etkin olarak faaliyet gOstermektedirler. 

5 Ozcan Ertuna Finansal Kurumlar S. 9. 
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1.3. Mall Plyasalarin Ekonomldekl Yerl ve Oneml 

Bir Olkede kO<;Ok birikimlerin sermayeye dOnO§tOrOlmesi 

sOrecinde etkinlik bOyOk Olc;Ode o Olkedeki finans kesimin 

yap1sina ve OrgOtlenmesine bagl1d1r. 

Geli§mekte olan bir ekonomide mali piyasalar1n 

yayginla§masindan beklenilenler §U noktalarda ozetlenebilir (6). 

a) Finans kesimi, ekonomide kaynak yarat1lmasin1 saglayan 

fonlarin yat1r1mlara dOnO§tOrOlmesinde dag1t1m etkinligini 

gerc;ekle§tirir. 

b) At1l, dagm1k ve k01,tOk birikimlerin, gOven saglayan geni§ 

tabanl1 bir finans havuzunda bir araya getirilip biriktirilmesi ile 

ekonomide fon sunumu bolla§ir. 

c) Fonlarin elde edilmesi ve kullanilmas1 makro dOzeyde 

daha geni§ bir tabanda yayginla§ma olanag1 bulur. 

d) Fon sunanlar igin alternatif alt piyasalar ortaya Qlkar. 

Herhangi bir piyasada k1sa, orta ve uzun vadeli fon sunanlar 

birikimlerini alternatif piyasalar arasmda bOIO§tarme olanagina 

kavu§urlar. 

e) Fonlardan yararlananlar iQinde alternatif kaynaklar 

yarat1lm1§ olur. O halde, hem sunanlar hem de fon isteminde 

bulunanlar iQin piyasadan yararlanma olanaklari artmaktad1r. 

Finans kesiminin bu yOndeki geli§imi ile fon elde etme ve fon 

kullanma yar1§1 artar. 

6 Ozcan Ertuna Flnansal Kurumlar s.13. 
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f} OrgOtlO piyasan1n bOyOmesi ile kit olan birikimler 

Ozerindeki istem artarak, rekabet yogunla§acakt1r. Sonuc;ta 

kredi fiyat1 olan faiz oran1 rekabet yogunluguna gOreli sermaye 

k1tl1g1 veya bolluguna gore be'tirlenme egitimine girecektir. (Faiz 

oranlart Ozerinde kurumsal srnirlamalar olmad1g1 zamanlarda} 

g) Finans kesimine akan birikimler ile sanayi kesimi 

arasrnda etkin i§leyen kanallarrn kurulmas1yla, sanayi kesiminde 

bOyOk Olgekli firmalar1n (sermaye §irketlerinin) dogup 

bOyOmesine olanak verilir. (BOyOk Olgekli firma kurulu§lari 

ku§kusuz yaln1zca sermaye sorunu ile gOzOmlenecek degildir. 

Sermaye faktOrO yanrnda, mat piyasalarrnrn geni§ligi, piyasadaki 

rekabet, OrgOtlenme ve teknoloji gibi faktOrlerinde dikkate 

alrnmas1 gerekir.) 

h) Toplam kredi sunumu ve toplam istemi arasrndaki fark 

finans kesiminin geli§mesiyle azalacakt1r. 

1) Artan fon sunu ve istem arac1 ve arag (finansal varl1k) 

say1s1yla finans kesimi geni§lerken gerek bu kesim ic;indeki alt 

piyasalar arasrndaki, gerekse finans kesimi ile ekonominin dig er 

piyasalar1 arasrndaki ili§kiler ag1 ve baglant1lar gOglenecektir. 

Bu sorec; sonuc;ta kesimler aras1/bOlgeler aras1 fon dag1l1m1 ve 

kullan1m ili§kilerini de etkileyecektir. 

i) Genet of arak fin ans kesim in de rekabet art1§1 bek lenebilir. 

Gergek f aiz oran1 enflasyon oran1 OstOnde seyir izledigi sOrece 

ekonominin birikim egilimi artar, ekonomik kalkinmay1 besleyen 

kaynaklar ve kanallar nitel ve nicel yOnlerden geli§irler; 

kalkrnman1n finansman1 daha ak1c1, daha hacimli ve daha h1zl1 

bir §ekilde saglanabilir. 
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Mali piyasalarin geli§mesinin yararlarina deginirken bir §eyi 

unutmamak gerekir. Olkede milli gelir duzeyi, dag1l1m1 halkin 

tasarruf alt§kanl1klar1 dini inanc;lar1 gibi faktOrler mali piyasada 

uygun §artlar1n yarat1lmas1n1 etkileyecek, bu nedenle mali 

piyasan1n geli§tirilmesinde Olkelerin deneyimlerinden 

yararlanilmal1 ancak uygulamalar aynen kopya edilmemelidir. 

Bir ulkede mali piyasanin geli§mi§ligi ile o Olkede ekonomik 

kalkinmas1nin aras1nda c;ok yakin bir ili§ki vard1r. QOnkO, 

geli§mi§ bir mali piyasa tasarruf ve yattrtm hacminin artmasin1 

saglar. Kit kaynaklar1 verimli bir §ekilde kullanabilmek ve 

taketicilere daha c;ok mal ve hizmet sunabilmek ic;in yetkililere, 

uzmanlara ve bilim adamlarina onemli gorevler dO§mektedir. 

Mali piyasalar1n geli§mesinin ekonomiye katk1s1n1 in

ce I erk en tasa rr uf la ra k 1saca deg in me k g·ere k i r. Tas arr uf gen el 

tan1m1yla: "Gelirin tOketilmeyen k1sm1d1r• §Bklindedir. 

GOnOmuzde yoksek gelir duzeyine ula§mt§ geli§mi§ Olkelerde 

bile tasarruflar1n arttir1lmas1 ic;in c;e§itli te§vfik tedbirleri 

uygulamaktadir. Tasarruflarin sOrekli olarak artt1r1lmas1 ic;in o 

toplumun ekonomik ve sosyal kalkinmanin Onemine inanmas1 ve 

bu arac;lar dogrultusunda uzun vadeli gene! bir te§vik 

politikas1na yer vermek gereklr (7). Tasarruflartn artt§lnl 

saglamak ic;in birinci olarak tasarruf sahiplerine, tasarruflart 

kar§tl1ginda yOksek gelir saglamak, ikinci olarak da tasarruflarin 

reel degerini korumak, deger kayb1n1 Onlemektir. Bu konu 

Ozellikle enflasyon doneminde onem kazanmaktadtr. 

7 ~adi Oner, Yat1r1mlar1n Finansmani ve Sermaye Ply. s.34. 
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Kalkrnma igin yat1rtmlarrn gOvenli ve istikrarl1 kaynag1 ic.t 

tasarruflardir. 01§ tasarruflar her ekonomide az yada c.tok 

kullan1lan bir kaynak olmakla birlikte, gegici ve ek kaynak olmas1 

kalk1nma ag1s1ndan temel olarak alinmamaktadir. Kalk1nma 

planlarrntn hedefi ig tasarruflarin dOzenli bir §ekilde artttr1lmas1 

ve toplam tasarruflar iginde dt§ tasarruflarrn payrnrn giderek 

azalt1lmas1 ile dt§a bag1ml1l1g1 dO§Ok OlgOlere indirilmesi 

olmu§tur. 

Geli§mekte olan Olkelerde kalkrnma igin gerekli yattrtmlarin 

finansman1 Onemli bir problemdir. Ancak yat1r1mlar1n 

finansmanrnda yabanc1 devlet sermayesine gOvenmek tek ba§tna 

yeterli degildir. GOvenilecek olan ulusal paralardtr. Ulusal 

paralarrn saglanmasrnrn kaynag1 ig tasarruflardtr (8). 

Mali piyasalar1n geli§mekte olan Olkelerin sanayile§me 

sorecinde geli§meyi h1zlandtrd1g1 gOnOmOzde genel olarak kabul 

gOrmO§tOr. Az geli§mi§ Olkelerde mali piyasalar geli§memi§ olup 

gelir fazlalart fon bekteyen sanayiciye yOnelmemektedir veya 

geg ve hatal1 yOnelmektedir. 

Mali piyasanrn iyi gal1§mad1g1 toplumlarda tertlerin bir k1sm1 

verimsiz yatirim yaparken kurumsal yat1r1mc1lar yOksek verimli 

yattr1mlar1 ic;tin uygun §artlarda kaynak temin edemezler. Bir 

ekonomide kaynaklar1n verimli bir §ekilde dag1l1m1 ic;tin mali 

piyasanrn iyi gal1§mas1 gerekmektedir. iyi c;talt§an bir Mali Piyasa 

8 Mehmet Akmansu •sermaye Piyasas1• Maliye Dergisl May1s-Hazlran 

1973. s.5. 
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ekonomide tasarruf sahipleri ile yat1r1mc1lar arasinda for araz ve 

talebi konusu da olas1 kopukluklart giderecek ve etkili bir tarzda 

kat1l1min1 saglayacak temelleri olu§turacakttr (9). 

1.4. Para ve Sermaye Plyasas1 

Para ve Sermaye Piyasalar1 kavramlar1 Mali piyasa 

kavram1nda daha dar ve teknik kavramlardir. Uygulama ve 

dOzenlemeler para ve sermaye piyasalar1nin birbirinden 

ayr1lam1yacagin1, ara~lar ve kurumlar itibart ile iQ iQe olduklartnt 

ortaya koymaktad1rlar. Fon arz ve talep eden kurulu§lartn her iki 

piyasada da i§lemlerde bulunmas1 para piyasasinda yer almast 

gereken beige ve araQlarin sermaye piyasas1nda da 

duzenlenmesi, aray ve getirilenin her iki piyasada da birbirine 

bag1ml1 olarak hesaplanmas1 iki piyasanin birbirine ne kadar 

yakin oldugunu gOsterir (10). 

1.4.1. Para Plyasas1 

Para piyasas1 genel kabul gOren bir tan1mla k1sa vadeli ton 

arz ve talebinin kar§1la§t1g1 piyasadir. Bu piyasada vade genel

likle bir y1I olarak kabul edilir. Bu piyasada al1m sat1m1 yaptlan 

sOzkonusu degerler finansal risk aQIStndan saglam degerlerdir. 

Piyasada yer alan kurumlar likidite gereksinimlerini kar§tlamak 

istediklerinde gene bu sore Ozerinden fon fazlas1 olan kurumlara 

ba§ vururlar (11). 

9 Erdo{lan Aikin "Para Piyasalarindakl Bunal1mlarin Gerc;ek Nedenleri", 

Para ve Sermaye Plys. Ulus. 1988 s.13. 

10 ZOhtO Aytao Sermaye Piy. Hukuku ve Hisse Senetlerl s.5. 

11 6zcan Ertuna Finansal Kurumlar s.9. 
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Para Plyasasinan Genel Ozelllklerl 

a)Kapsam1: Para piyasas1 Mali Piyasa kavramrnda daha dar 

ve teknik bir nitelik ta§1r. 

b) Kullan1m alan1. Para piyasasrnda saglanan fonlar i§let

melerin dOnem varl1klarinin finansman1nda kullan1lir. Ornek 

olarak hammadde, i§<;ilik, yard1mc1 malzeme vb. 

c) Vade: Para piyasasrnda fonlar k1sa vadelidir. (Bir ayl1k, 

O<; ayl1k, 1 y11l1k) 

d) Kaynaklar1: Tasarruf sahiplerinin birikimleri bankalardaki 

mevduat (Vadeli, vadesiz, tasarruf gibi) olu§turur. 

e) Arac;lar: Para piyasasrnin arac;lar1, kambiyo senetleri, 

yani ticari senetleridir. Qek, polic;e kullanim1 ile fonlar harekete 

gec;irilmektedir. Para piyasas1 arac;lar1 likiditesi yuksek 

arac;lardir. Ac;1k kredilerde para piyasasinda gec;erli arac; olarak 

say1l1r. 

f) Faiz Haddi: Vade k1sa oldugu ic;in para piyasasmda faiz 

hadleri sermaye piyasasma gore daha dO§i.iktOr. Ancak bazen para 

piyasasmda (Ornegin TOrkiye'de oldugu gibi) faiz hadleri sermaye 

piyasasrna gore daha yOksek olabilmektedir. 

Para Plyasasmin <;etltlerl 

Para piyasas1 kendi arasinda da bOIOnebilmektedir (12). 

a) Orgiitlenmlt Para Plyasas1: Bu piyasa bir banka 

piyasas1d1r. QOnkO i§letmelerin nakit ihtiyac1 c;ogunlukla ticaret 

bankalari tarafrndan kar§1lanmaktad1r. Piyasanin temel ticaret 

12 S. Yuksel Turkiye'de Sermaye Piyasas1 s. 
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konulart gOnlQk, ayl1k para gereksinimleri, iskonto senetleri, dOviz 

ve devlet tahvilleridir. 

b) OrgOtlenmemhj Para Plyasas1: 

Bu piyasa banka sisteminin di§tnda kalan bir piyasad1r. 

Bankalar dl§tnda baz1 ki§i ve kurulu§lar bu piyasada k1sa soreli fon 

saglayarak faaliyet gOsterirler. Bu piyasanin en tipik Ozelligi 

"Tefeci Piyasas1"d1r. Otkemizde bu piyasa c;ogunlukla yasal 

dOzenlemelerin d1§1nda kalmaktad1r. Bu da bir Olkede para 

piyasasinin yeteri kadar geli§mediginin ve kaynaklar1n kit 

oldugunun gOstergesidir. Bu piyasantn diger bir Ozelligi, faiz had

dinin diger piyasaya gore a§irt derecede yOksek olmas1d1r. Bu 

piyasalarda mal yollayantn ve mO§teri kredilerinin pazarllg1 yap1llr. 

Tefeci piyasasinrn dt§tnda geli§mi§ Olkelerde sanayi i§let

meleri ve Holdingler aras1 kliring i§lemleri yap1lmaktadir. •sanayi 

Kliring i§lemleri" araya banka sokulmaks1zin sanayi i§letmeleri 

arastnda yap1lan k1sa sureli para ticaretini ·anlatir {13). 

Ayr1ca TOrkiye'de yans1mas1 DQM (dOvize c;evrilebilir mev

duat) §eklinde geli§en konvertibiliteden uzak clan "Euro Para 

Piyasas1"nda, bat1 ekonomilerinde Onem ta§1yan ayr1 bir para 

piyasas1 olarak alin1r. Piyasada buyOk c;ogunlukla (%80 

oran1nda) "dolar• ticarete konu olur. Bunun dt§tnda, Sterlin, 

Frank, Mark Ozerinden ticaret yap1l1r (14). 

- Para Plyasastntn Kurumlan 

Geli§mi§ Olkelerde, Ticaret bankalar1nin yan1 sira kliring 

bankalar1, iskonto evleri, komisyoncular gibi c;e§itli kurulu§lar 

para piyasasrnda faaliyet gOsteren kurumlard1r. Bu kurumlar1, 

ayr1ca parasal finans kurumlari finansal olmayan finans 

kurumlar1, yar1 finansal kurumlar diye s1ralayabiliriz. 

13 A.S. YOksel-G. Roduplu. Sermaye Ply. s.3. 

14 A.g.e. s.5. 
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1.4.2. Sermaye Plyasas1 

Sermaye piyasas1 genel bir tan1mla, uzun vadeli fon arz ve 

talebinin kar§tla§t1g1 piyasadir. Bu piyasada arac;larin yap1s1 

geregi uzun vadeli oldugundan, arai;lar ancak uzun vadeli ton 

arz ve talep edenlerin itibar edecegi kurumlar olarak geli§tiril

mi§tir. 

Sanayile§mi§ ve sanayinln geli§tigi ulkelerde tasarruflar, 

para ve mevduat §eklindeki tasarruflarin da Otesinde (tahvil, 

hisse sen. v.b) bir yap1ya bOrOnmO§tOr. Bu nedenle bu Olkelerde 

Anonim $irketler kurulmakta ve bunlar sermaye ihtiyac;larin1 

hisse senedi, tahvil ihract yoluyla halktan toplamaya ba§la

mi§lardir. 

Sermaye Plyasasinin Ozelllklerl 

a) Kapsam: Mali piyasa kavramtndan daha dar bir nitelik 

ta§ir. Ancak sermaye piyasas1 kavram1 para piyasas1 

kavramindan daha geni§tir. Bazen para piyasasin1 ic,tine allcak 

§ekilde geni§letilmi§tir. 

b) Kullan1m alan1: Bu piyasada saglanan krediler sabit ser

maye (bina, makine, tesisat vb) ihtiyacin1 kar§tlamada kullanllir. 

c} Vade: Sermaye piyasasintn para piyasasindan ayiran en 

tipik Ozelligl orta ve uzun vadeli fonlarda olu§mas1dir. Su vade 

bir y1ldan fazla olmal1dir. 

d) Kaynaklari: Tasarruf sahiplerinin birikimleri, ve bankalar

daki i;e§itli tasarruf hesaplaridir. Kamusal tasarruflar sermaye 

piyasasinda ikinci planda kalan tasarruflard1r. 
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e) Araglar: Sermaye piyasas1ntn araglar1 gok ge§itlidir. 

Ancak bunun en belirgin araglart hisse senetleri, tahviller, fon 

kat1l1m belgeleridir. 

f) Faiz Haddi: Teorik olarak sermaye piyasas1nda vade 

uzun oldugu igin faiz yOksektir. Ancak Olkemizde oldugu gibi 

bazen para piyasasindaki faiz oran1 daha yOksektir. Bu durum 

TOrkiye'de yat1r1m kredilerine taninan ayrical1ktan kaynaklan~ 

maktad tr. 

• Sermaye Plyasas1nin ~efltlerl 

Sermaye piyasas1 bir bOtan olmakla birlikte Orgutlenmeleri 

ag1sindan ikiye ayrtlabilir. 

a) Orgutlenmi§ Sermaye Piyasalar1: Menkul k1ymet 

borsalartdir. TOrkiye'de iMKB {istanbul Menkul Ktymetler 

Borsas1) sermaye piyasasinda tek borsa olarak faaliyetini 

sOrdOrmektedir. Geli§mi§ ekonomilerde bu piyasalar alt 

bOIOmlere ayrilmt§ttr. {pay senedi, tahvil piy. gibi) 

b) OrgOtlenmemi§ Sermaye piyasalar1, menkul degerler 

piyasasintn tamamlay1c1s1d1r. Bu piyasalarda ozellikle borsada 

resmi kayd1 bulunmayan kat1l1mlar alt§veri§ konusu olurlur. 

Geli§mekte olan Olkelerde daha fazla gOrOIOr. Yasal dOzenlemesi 

ve yard1mc1 kurulu§lar1 eksik piyasalardtr. 

Sermaye piyasas1n1n §ekilleri konusunda §U §ekilde bir 

ayrimda yaptlabilir. 

a) Birincil Piyasa: Hisse senedi, tahvil gibi degerler ihra~ 

eden §irketler ile al1c1larin kar§tla§ttklart piyasalard1r. Bu piyasa 

sermaye piyasasina konu olan degerlerin kaynag1 durumundadtr. 
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b) ikincil Piyasa: Daha Once piyasada bulunan menkul 

degerlerin altn1p sat1ld1g1 piyasalard1r. Bu piyasadaki degerler 

kolayl1kla el degi§tirir ve nakide dOnO§Or. Bu piyasada 

9ogunlukla bankerler faatiyet gOsterir. Turkiye'de Ozellikle 

S.P.K'nun c;(tkmas1yla birlikte bu piyasada faallyet gOsteren 

kurum, banker ve bankalarin say1sinda bOyuk art1§ gorulmO§tOr. 

c) 09oncOI Piyasa: Borsada bulunan menkul degerterin 

borsa d1§inda ayn1 rayi9le alin1p sat1lmas1d1r. Buna ornek olarak 

Turkiye'de baz1 arac1 kurumlar ve bankalara verilen yetkiyle 

1991 y1ltnda ba§lat1lan uygulama. Bu uygulamada arac1 kurum ve 

bankalarin borsa d1§inda satabilecekleri hisse senetleri belirlen

mi§tir. Ancak bu piyasanin pek etkin olugu sOylenemez . 

1.4.4 . Para ve Sermaye Plyasalartn Farkltl1klar1 

a) Sore fark1: Para piyasas1 k1sa vadeli fonlardan olu§ur. 

Sermaye piyasas1 orta ve uzun sureli fonlardan olu§ur. 

b) Kullan1m alan1: Para piyasasindan saglanan fonlar i§let

melerin dOner varl1klartntn finansmantnda kullan1l1r. Sermaye 

piyasasindan saglanan fonlar ise duran varl1klarin finansma

ninda kullan1l1r. 

c) Kaynak fark1: Para piyasasinda devaml1l1k gOsteremeyen 

resmi ticari, vadesiz tasarruf mevduat1 sermaye piyasastnda ise 

devaml1l1k gOsteren yatmma yOnelik ger9ek tasarruflar kaynak 

olarak kullan1l1r. 

d) Faiz haddi fark1: Para piyasas1nda vade dO§Ok otdugu 

i9in faiz haddi dO§CtktOr. Sermaye piyasas1nda vade yuksek 

oldugu i9in faiz haddi yuksektir. Ancak bazen Ctlkemizde oldugu 
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gibi faizler para piyasas1nda sermaye piyasasrndan yOksek 

olabilmektedir. 

Bunun nedeni yatirrm kredilerine taninan ayr1cal1ktan 

kaynaklanmaktadir (15). 

Para ve sermaye piyasalarrnda faiz hadlerinin farklt 

olmasrna ragmen bir piyasada faiz hadlerinde meydana 

gelebilecek bir degi§iklik diger piyasayr etkiler. 

e) Arai; Fark1: Fon all§veri§inde ara~lar para piyasasrnda 

ticari senetler; sermaye piyasasrnda ise pay senedi, tahvil ve 

ipotek senetleridir. 

GOrOlecegi gibi para plyasas1 ve sermaye piyasasr arasrnda 

tam bir ayr1m yapmak mOmkOn degildir. iki piyasa birbiriyle 

yakrndan ili§kilidir . 

Bankalarrn sermaye piyasasrndaki faaliyetlerine ikinci 

bOIOmde deginilecektir. 

15 S. TUNCER TOrkiye'de Ser. Piy. s.11. 
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2.BOLOM 

TURK BANKA SiSTEMiNiN GENEL CZELLiKLERi 

GiRI~ 

Avrupa Olkelerinde sanayile§me geregi ortaya c;1kan 

bankac1l1k, Turkiye'de ise ilk banka Osmanl1 Devletinin c;OkO§ 

dOneminde devletin finansman ihtiyacin1 kar§1lamak amac1yla 

kuruldu. Kaynaklar1n s1nirl1 olmas1 nedeniyle Cumhuriyet 

donemine kadar yabanc1 bankalarin hakimiyetiyle geli§ti. 

Cumhuriyet dOneminde bankac1l1gin ekonomik kalkinmanin 

lokomotifi oldugu dO§Oncesiyle ozel sektor devlet tarafindan te§vik 

edilerek bankac1l1k sektOrune c;ekilmeye c;al1§irken, ozel sektOrOn 

goconon yetmedigi yerlerde bizzat devlet banka kurdu. Planl1 

kalkinma politikalarinin uyguland1g1 dOnemlerde bankac1l1k sistemi 

kalkinma hedefleri do§rultusunda geli§imini sOrdOdOrken, 

1980'den sonra ise bankac11lk sistemi piyasa §artlari c;erc;evesinde 

bOyOk olc;Ode kendi geli§imini kendisi tayin etmeye ba§ladt. 

Banka d1§1 finans kurulu§lari ile sermaye piyasas1nin henoz 

istenilen buyuklOge eri§medigi Olkemizde, bankac1l1k sektOrO; 

Turk mali piyasasinin en Onemli kurumsal yap1s1n1 olu§turuyor. 

Bankalar Olke tasarruflar1n1 krediye donO§tOrme i§levinin 

yaninda hem para yaratma imkan1na sahip olmalar1 hem de 

Odeme mekanizmalarinin temel ta§1n1 olu§turmalar1 nedeniyle 

TOrkiye'de uygulamaya koyulan makro ekonomik politikalar ve 

istenilen makro ekonomik hedeflere ula§mada Onemli gorevler 

Ostlenmi§ durumdad1r. 

1991 y1linda biri T.C.M.B olmak Ozere 66 bankanin yer ald1g1 

sistemde Turk bankalar1 en bOyOk yeri tutmaktadir. SektOrOn 
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1991 y1I sonu itibariyle 41 o trilyon TL'sini a§an toplam aktiflerin 

%68.S'i ticaret bankalar1na, %6.7'si kalk1nma ve yatir1m 

bankalarina, %24.S'i T.C.M.B'na aittir. Ote yandan kamusal ser

mayeli bankalar Turk Bankac1l1k sistemi i9inde Onemli ye re sahip 

bulunmaktad1r. 8'i ticaret, 3'0 kalkinma ve yat1r1m bankas1 

niteligindeki 11 kamusal bankanin aktifleri toplam1, sektOrun 

toplam aktiflerinin %50'sine toplad1klart mevduat bankalarrn 

toplam mevduat1n1n %47'sine, actt1klar1 krediler ise toplam 

kredilerin %53'0ne ula§mt§ttr (16). 

TABLO 1 

Turklye'de faallyet g6steren Bankalar 

1. TOrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi 1 

2. Ulusal Ticaret Bankalar1 34 

A. Kamusal Sermayeli Bankalar 8 

B. Ozel Sermayeli Bankalar 26 

3. Diger Ticaret Bankalan 21 

A. TOrkiye'de Kurulmu§ Bankalar 9 

B. TOrkiye'de ~ube Actan Bankalar 12 

4. Kalkinma ve Yat1nm Bankalari 10 

A. Kamusal Sermayeli Bankalar 3 

B. Ozel Sermayeli Bankalar 7 

a) Ulusal Sermayeli Bankalar 4 

b) Yabanc1 Sermayeli Bankalar 3 

TOP LAM 66 

Kaynak:Tablo T.B.B. Bankalar1m1z 1991 verilerinden haz1rlanm1§t1r. 

16 Bankalar1m1z 1991 s.5 TOrkiye Bankalar BirliOi Yayin1 
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Ozel bankalarin tumune yak1n1 yOnetim ve sermaye 

a<;1sindan belirli holding, grup ve ki§ilerin denitim ve yOnetimi 

alt1ndad1r(17). Yaln1z Ozel banka grubunda bulunan T.i§ 

Bankas1'nda yOnetim ve denetim hazine ile bankantn Ozel emekli 

sand1g1na, Turk Ticaret Bankasinda da esas itibariyle bankantn 

emekli sand1gina ve sin1rl1 §ekilde hazineye ait bulunmaktad1r. 

2.1. TORK BANKACILIK SiSTEMiNIN KURUMSAL YAPISI 

2.1.1. TC. Merkez Bankasi 

T.C. Merkez Bankasi 11 Haziran 1930 tarihinde 1211 say1l1 

kanunla kurulmu§ ve 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete ge<;mi§tir. 

Turkiye'de krediyi duzenlemek, Turk parastna istikrar ver

mek, sinai ve ticari faaliyetlerin finansmantn1 saglamak amac1yla 

kurulmu§ ve §U gOrev ve yetkilerle faaliyete ge<;mi§tir(18) . 

1) GOrevleri: 

- Para ve kredi politikas1n1, kalkinma planlarina ve y1ll1k 

programlara uygun olarak yurutmek, 

- Hukumetle birlikte milli paran1n i<; ve di§ degerini korumak 

amac1yla gerekli tedbirleri almak, 

- Milli paran1n hacim ve tedavutunu dOzenlemek, 

- Bankalara OdOn<; para verme i§lerini konusunda yaz1l1 

s1nirlar dahilinde yOklenmek, yani bankalara reeskont kredisi 

a9mak, 

17 Oztin AkgOy 100 sorunda Turkiye'de Bankac1l1k s.233 

18 S. Kocaimamoa1u, Bankac1l1k Ansiklobedisi. 
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2. Yetkileri: 

- TOrkiye'de banknot ihrac1 tek elden bu bankaya aittir. 

- Banka kredi i§lemlerine uygulayacag1 reeskont, iskonto ve 

faiz hadlerini tespit eder. 

-Bore; para verme l§lemlerinde ve mevduat kabulOnde 

alinacak ve verilecek azami faiz, komisyon ve diger acretlerin 

oranlariyla, mevduata uygulanacak vade surelerini ve bunlarin 

yurOrlOluk zamanlar1n1 tespit eder. 

-Kalkinma planlari ve y11l1k programlarin hedeflerine uygun 

olarak banka plasmanlari astande dOzenleme tedbirlerini, yani 

genel kredi hacmi ic;inde <;e§itli kredi cinslerinin sektOrler ve 

konulara gore dag1t1m bi<;imini ayarlar. 

-Chet sektOre bagl1 kurulu§lara sat1§a sunulacak tahvillerin 

miktar1, faiz ve sat1§ §artlarintn tespiti ile ilgili kararlar alabilir. 

3. T.C. Merkez Bankasi Orgat yap1s1 §U §ekildedir (19). 

-Hissedarlar Genel Kurulu 

- Banka Meclisi 

- Denetleme Kurulu 

- YOnetim Komitesi 

- Merkez ve §ubeler, iskonto komiteleri 

- §ubeler. 

19 6ztin Akgu9 100 Soruda Bankac1l1k s.131. 



21 

Merkez Bankasi, ayn1 zamanda hOkOmetin mali ve iktisadi 

dan1§ma organ1dir. Devletin uluslararas1 mali ve iktisadi 

ili§kilerini, ithalat, ihracat, kambiyo ve dOviz i§lemlerini 

dOzenler. 

4. T.C. Merkez Bankas1'ntn Mall Plyasa ilhjkllerl 

Mali piyasa ile ilgili temel Ozelligi, emisyonun yanis1ra Ozel 

kesim tahvilleri Ozerinde yol gOsterme ve denetleme i§levi ile, orta 

vadeli krediler saglamakttr. Bunlartn yan1s1ra, OdOn~ para verme 

i§leri, para ve kredi politikas1n1 yOrOtme gOrevi de sermaye 

piyasas1 ile dogrudan ilgili i§levleri arastndad1r. 

Merkez Bankasi, uygulamadaki mevduat zorunlu kar§1l1klar1 

politikas1 ile bankalara uzun soreli fen aktarmalart yOnOnde olanak 

saglar. Kurumsal olarak toplad1klart mevduat1, orta ve uzun sOreli 

kredi olarak dag1tan bankalar daha dO§Ok oranlarda mevduat 

zorunlu kar§1l1g1 bulundurarak disponibilitelerini yOkseltirler. 

Zorunlu disponibilite oraninin OstOnde kalan degerler, banka 

kat1l1mlari ve k1sa sOreli ticari krediler gibi daha karl1 alanlara 

yOneltilebilir. 

5. T.C. Merkez Bankas1nin Bankalara sa~lad1~1 

Ffnansmanlar 

T.C. Merkez Bankasi likiditenin son kaynag1 bankalar1n 

bankas1 olarak, bankac1l1k sistemine §U yollarla kaynak 

saglar (20). 

a) Senet ve vesikalart reaskonta ve avansa kabul suretiyle 

b) Orta vadeli reaskont ve avans i§leriyle 

c} Tahvil kar§tltgt avans verme yoluyla 

d) Alttn ve dOviz kar§1l1g1 avans verme yoluyla 

20 A.g.e.s.128. 



e) Kurye kredisi a9arak. 

2.1.2. Tlcaret Bankalart 
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Genellikle vadeli, vadesiz mevduat kabul etmek, ticarl 

senetleri iskonto etmek, bor9lu cari hesap a9mak, kambiyo 

i§lemleri yapmak, havale kabul etmek ve odenecek esham ve 

tahvilat i§lemleri yapmak, kiral1k kasalar bulundurmak, toplanan 

mevduat1 ticaret ve sanayi emrine haz1r tutmak, ticari ve sinal 

yatirtmlara i§tirak etmek gibi her c;e§it banka i§lemlerini yapar

lar(21 }. 

(fag1m1zda hemen hemen tum Olkelerdeki bankac1l1k sis

temindeki en buy Ok yer ticaret bankalarintnd1r. Ticaret bankalari 

kar amac1yla kurulmu§ 9e§itli bankac1l1k i§lemlerini yapan, fon 

kaynaklartntn bir bOIOmQ mevduattan olu§an ve bu fonlari; 

1. Gerc;ek ve tuzel ki§ilere vermek, 

2. Diger bankalara mevduat yatirmak, 

3. Gereksinmeleri i9in ta§tnmaz ve sabit degerler almak, 

4. Tahvil ve hisse seneti cOzdanlart olu§turmak, 

5. i§tiraklerde bulunmak 

gibi alanlarda kullanan kurulu§lard1r. 

Ticaret Bankalarintn Olkemizdeki uygulamastntn bir ozelligi 

de yaygin §Ube bankac1l1g1 niteligindedir. Banka kaynaklari esas 

itibariyle Oz sermaye, mevduat, Merkez Bankasi kaynaklarindan 

olu§ur. Bunlar arasinda en Onemli yeri mevduat almaktadir. 

21 S. Kocaimamo~lu, Bankac1l1k Ansiklopedisl. 
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TOrkiye'de ya§anan banka bunal1m1ndan kOc;Ok ticaret 

bankalari olumsuz yOnde etkilenmi§tir. Bunun sonucu 1981 

y1lindaki desteklemelere ragmen 1983 y1I1 kOc;Ok bankalartn sis

tem d1§1 kald1g1 bir y1I olmu§tur. Hisarbank, Ortadogu iktisat 

Bankasi, istanbul Bankasi, T.C. Ziraat Bankastna devredilmi§tir. 

Bundan ba§ka i§c;i Kredi Bankas1'n1nda bankac1l1k yapma yetkisi 

kaldtr1lm1§ ve tasfiye olmu§tur. Ayrtca istanbul Emniyet SAnd1g1 

T.C. Ziraat Bankas1'yla birle§mi§, T. Bagc1lar Bankas1'ntn 

faaliyeti sona erdirilmi§tir. 1983 y1l1 gOc;sOz bankalarin elendigi 

bir y1I olmu§tur. TOrkiye'de banka say1sintn c;ok olmasina kar§1l1k 

oligopolistik (22) bir yap1 vardtr. T.C. Ziraat Bankasi, T.i§ 

Bankasi, Akbank, Yap1 Kredi Bankasi toplam mevduattn yakla§1k 

%70'ine sahiptirler. Ayr1ca kredi hacminin yakla§tk %60'1n1 

kontrol etmektedirler. 

A) Ticaret Banka Kredllerlnln Sektorel Dag1l1m1 

1991 Sonunda Kredllerln Sektorfere Gore Dag11tm1 

TABLO 2 

a) ihtisas Kredileri Milyon TL 

1. Tarim 18.116.144 

2. G. Menkul 8.411.605 

3. Mesleki 3.469.973 

4. Denizcilik 120. 590 

5. Turizm 1. 928. 586 

6. Diger 147.157 

22 Mehmet Y1ld1r1m. Bankac11Jk Kesiminde Oligopolistik Yap1, Banka ve 

Ekonomlk Kurumlar Dergisi, Haziran 1983, Say1s1 s.57. 
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.b) ihtisas Kredileri di§tnda 

1. ihracat 19. 891. 045 

2. ithalat 192. 899 

3. i§letme 46.595.241 

4. Yatmm 2.509.031 

5. Yurtic;i Ban kalar 5. 737. 869 

a) Mevduat B. 4. 736.405 

b) Kalkinma B. 1.001.464 

6. Yurt Dt§t Bankalar 1. 915.253 

7. Diger 7.358.810 

Topi am 84.200.088 

C. Kalkinma ve yattr1m B. 

Genel Toplam 

13.579.656 

129. 973. 799 

Kaynak. TBB Bankalarim1z 1991 S.32 

ihtisas kredileri d1§inda, kredilerin Onemli bir bOIOmQ imalat 

sanayine verildiginden, bu kredilerin banka kredileri ic;indeki 

paytntn, kalktnma ve Yatir1m Bankalar1 kredileri ile birlikte 

Onemli bir duzeyi a§t1g1 sOylenebilir. Yani mevcut verilere gore 

banka kredilerinden enc;ok pay alan sektOr imalat sanayi 

olmaktadtr. Ve y11lar itibariyle imalat sanayinin toplam krediler 

i<;indeki pay1 gittikc;e artmaktad1r. 

B) Tlcaret Bankalarinrn Dtfa A~1lmas1 

Birc;ok Olkede bankalar1n dt§a a91Jmas1, uluslararast 

ekonomik ili§kilerin artmast ve ticaret hacminin geni§lemesiyle 

ba§lam 1§t1 r. 
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T.T. Bankalarrnrn dr§a a91lmalarrnda ise en bOyOk etken dr§ 

Olkelerde c;alt§an yurtta§lar1m1z1n banka i§lemlerini gOrmek 

amacryla olmu§tur. 

Ticaret Bankalar1n1n dr§a a~1lmas1 bir taktm a§amadan 

ge9erek gerc;ekle§ir(23). 

a) ilk a§ama temsilcilikler ve irtibat bOrosu kurulur. BOyle 

bir kurulu§un amacr finansal merkezleri izlemek ve daha sonra o 

Olkede bankantn bir §Ubesinin ac;1lmastn1 saglamakt1r. 

b) ikinci a§ama banka §Ubeleri kurulur. Bu §Ubeler, 

bulunduklar1 Olkenin yasalari c;erc;evesinde normal bankac1l1k 

i§lemlerini yOrutur. 

c) Bir ticaret bankasr tum sermayesini koyarak yabanc1 bir 

Olkede tali banka kurabilir. 

d) Yabanc1 bir Olkede herhangi bir bankanrn sermayesinde 

belirli bir oranda genellikle yOnetimi ele gec;irebilecek bir oran

da i§tirak ederek, veya diger bankalara ortakla§a i§tirak halinde 

bir banka kurulabilir. 

e) Belli bir projenin finansmanmda bir tak1m bankalar ortak 

bir kurulu§ olu§turmakta ve para kredi piyasalarrnda beraber 

hareket etmektedirler. Bu tOrlO davrant§ konsoriyum bankac1l1g1 

diye nitelendirmektedir. 

Turk banka sisteminin dt§a a91lma giri§imleri oldukc;a yeni 

bir konudur ve daha Once de belirtildigi gibi hedef, yurt dt§rnda 

9al1§anlarrn birikimidir. 

23 6. Ertuna Finansal Kurumlar, s.68. 
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2.1.3. Kalkinma ve Yatir1m Bankalan 

Geli§mekte olan Olkelerde yat1rim sermayesi ac;1gin1 gider

mek ve ayn1 zamanda teknik yard1m saglamak yoluyla giri§im

cilerin temel sanayi dallar1na yat1rim yapmalari konusundaki 

ku§kularin1 gidermek amacinda, bOylece sanayile§me surecini 

h1zland1rma gOrevini Ostlenen kurumlard1r(24). 

1. 1,1evlerl: 

a) Sanayi kesimine uzun sureli fon saglamak 

b) ic; kaynaklar1 harekete gec;irmek ve sanayi kesimine 

yOneltmek 

c) Sermaye piyasasinin geni§lemesine olanak haz1rlamak 

d) Giri§imcilere proje duzeyinde teknik yard1mda bulunmak 

e) Uygun yatmm olanaklari ve alanlar1 konusunda fizibilite 

yapmak 

f) Yeni yatmm alanlarina OncOIOk etmek 

g) Bir Olkede bulunan planlama OrgutOnOn Onerilerinin 

uygulanmasint kolayla§tirmak ve plan hedeflerinin gerc;ekle§tiril

mesine katk1da bulunmak 

h) Yabanc1 Olkelerden ve uluslararas1 finans kurulu§

Iarindan saglanacak fonlar1 ve teknik yard1mlar1 sanayi kesimine 

aktarmak 

24 A. g. e. s. 91 . 
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2. Kalkinma ve Yat1rim Bankalartntn Kaynaklart ve 

Kullan1m Yerlerl 

Kalkinma ve yat1rim bankalart, 1991 y1ltnda 3'0 kamu, 7'si 

Ozel olmak Ozere toplam 10 adettir (25). Buna gore bilanc;ola

rtnda baz1 degerler 

TABLO 3 (MiLVON TL) 

Kamu Ser. Ozel Ser. Topi am 

Nakit Degerler 9545 8818 18363 

Menkul Deg. COzdant 134579 714740 849319 

K1sa Vadeli Krediler 5517692 827076 6344768 

Orta ve Uzun Vad. Kr. 5365192 1869696 7234888 

Aktif toplam1 20761435 6767139 27528524 

Kaynak: Tabfo T.B.B. Bankafarim1z 1991 verilerinden yararlan1larak 

haz1rlan1lm1§tir. 

Kalktnma ve Yat1r1m Bankalartntn fonlarina bak1ld1g1nda, 

kamu giri§imlerinin payinin yOksekligi gOrOlmektedir. 

2.2. BANKALARIN BUYUKLUKLERi 

2.2.1. Bankalarin Yurt iCil ve Yurt Dt§I §ube Say1lara 

TOrkiye'de faaliyet gOsteren bankalartn §Ube say1larinda 

son y1llarda azalma egilimi gOrOlmektedir. Bu azalma 1991 

ytltnda da gOrOlmO§tOr. Bunun nedeni Ozel sermayeli Ticaret 

B ankalarin dan kay n aklanmaktadtr. 

25 T.B.B. 1991 Bankalarim1z s.5. 
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TABLO 4 

Bankalartn Yurt iql §ube Say1lar1 

Kamusal 6zel Yabanc1 Kalkrnma ve 

Ti caret Ti caret Ticaret Yatmm Y1ll1k 

Y1llar Bankalan Bankalan Bankalan Bankalari Top lam De~l§me 

1987 2.891 3.397 104 11 6.403 68 

1988 2.945 3.450 106 12 6.513 110 

1989 2.964 3.491 106 14 6.575 62 

1990 2.967 3.443 113 17 6.540 -35 

1991 3.019 3.313 113 17 6.462 -78 

Kaynak: T.8.8. 8ankalar1m1z 1991 verilerinden yararlan1larak 

haz1rlanm1§t1r. 

Buna kar§1l1k bankalarim1ztn yurt d1§1.nda banka kurma yada 

mevcut bankalarin sermayelerine kat1Jma yoluyla d1§a ac;1lma 

c;abalari artm1§t1r. 

TOrk Bankalar1n1n yurt dt§1na yOnelmelerine kar§tl1k, 

yabanct bankalarda TOrkiye'ye olan ilgilerini artttrmt§lardtr. 

Ayrica 16 yabanct banka TOrkiye'de §Ube ac;mt§ttr. Vine 9'dan 

fazla bankantn %25 ile %100 arastnda degi§en oranlarda yabanct 

sermaye kat1llm1 vard1r. 
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TABLO 5 

Bankalarin Yurt D1t1 Orgutlerl 

~ubeleri Temsilcilikler irtibat BOrolari 

1987 14 69 13 

1988 15 85 19 

1989 18 90 17 

1990 20 98 15 

1991 20 104 2 

Kaynak: T.B.B. Bankalarim1z 1991 verllerinden yararlan1larak 

hazirlanmt§t1r. 
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2.2.2. Bankalarrn Paslf Yap1s1 

A) Bankalarm Ozkaynaklan 

Son y 1llarda bankalarin toplam kaynak larinda art1§ ol mas1 na 

ra~men, Oz kaynaklardaki art1§ daha kOi;tOk olmu§tur. 

TABLO 6 

Bankalarin Toplam Kaynaklarrndakl Gellfme 

Villar Toplam Kaynaklar Y1lllk Art1§ 

(MiLYON TL) Oram 

1987 41.356.477 %63,5 

1988 68.354.933 %65,3 

1989 109.051.249 %59,5 

1990 170.274.163 %56.1 

1991 295.840.661 %73,7 

Kaynak :T.B.B. Bankalar1m1z, 1991 'den derlenmi§tir. 

TABLO 7 

Bankalaran Toplam Ozkaynaklar1ndakl Gelltme 

Ozkaynaklann 

Ozkaynaklar Y1lhk Art1§ Toplam Kaynaklara 

(MiLYON TL) Oram Oram 

2.501.912 %64,4 %6,0 

4.410.209 %76,3 %6,5 

8.238.496 %86,8 %7,6 

13.227.429 %60,6 %7,8 

21.170.852 %60,1 %7,2 

Kaynak:T.B.B. Bankalar1m1z, 1991 'den derlenml§tir. 



31 

Bu dOnemde Ozkaynaklarda gorOlen artt§ Oncelikle 

Ozkaynagin en bOyOk kalemi otan toplam Odenmi§ sermayenin 

%725 artttr1lmas1ndan kaynaklanmaktad1r. Kanuni ve ihtiyari 

yedek akc;eterle sabit k1ymet yeniden degerleme fonundan 

olu§an diger Ozkaynak toplamindaki art1§ ise %874 olmu§tur. 

Diger Ozkaynaklarin en bOyuk bile§enini olu§turan sabit ktymet 

yeniden degerleme fonu dOnem ic;inde %1162 artmt§ Ozkaynak 

toplamindaki pay1 ise %19'dan %28'e yukselmi§tir. Bunun 

kar§tl1g1nda Odenmi§ sermayenin toplam Ozkaynaklardaki 

pay1n1n hafifc;e gerileyerek %60 tan %56'ya dO§tOgQ 

gOrOlmektedir. 

Bankatar son y11larda Ozkaynaklarin1 goc;tendirme yOnOnde 

Onemli geli§meler gOstermi§lerdir. Banka baz1nda 

incelendiginde 1986'dan sonra en fazla Ozkaynak artt§tntn Ozet 

ticaret bankalar1nda oldugu gOrOlfT!ektedir. Bu grupta 

Ozkaynaklarrn bilanc;o toplamina orani %9'a yOksetmi§tir(26). 

1990 y1ltnda bankac1l1k sektoronon Ozkaynak toplam1 13227 

milyardir. Bu toplam ic;indeki Kamusal sermayeli ticaret 

bankalart %36, Ozel sermayeli ticaret bankalart %48, yabanc1 

sermayeli ti caret bankalart %3, kalktnma ve yattrtm bankalart ise 

%13 paya sahiptir. 

1991 y1ltnda bankalartn yabanc1 kaynaklarinda Onemli bir 

artt§ olmu§tur. 1991 y1l1nda dOviz tevdiat1 1990 y1l1na gore 

%137,3 oranrnda artm1§ttr. 

26 T. B. B. Bankacrlar Say1.5, (Temmuz 1991) s. 14. 
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TABLO 8 

Turk Llras1 lie Mevduat (MiLYAR TL} 

Mevduattaki 

Y1lllar Topi am Y1lhk De~i§me Bank afar Y1lllk Artl§ (*) 

1987 16.529,2 4.948, 1 2.035,8 %42,7 

1988 25.709,1 9.179,9 3.263,2 %55,5 

1989 43.972,0 18.262,9 4.262,8 %71,0 

1990 65.942,3 21.970,3 6.837,5 %50,0 

1991 104.659,9 38.717,6 8.250,3 %58,7 

Kaynak:T.B.B., Bankalarim1z, 1991 'den derlenml§tlr. 

* Bankalar Mevduatt Haric; 

B) Bankalartn Mevduatt 

Turk bankac1I1k sektOrOnOn en Onemli fon kaynagtnt mev

duat olu§turmaktadtr. 1986-90 dOnemi i~inde reel olarak %8 

geni§leme gOsteren mevduatin toplam pasiflere orantnda bir 

kO~Olme ve mevduatm bir ton kaynag1 olarak Oneminde gOrece 

bir azalma sOzkonusudur. 1986 y1l1nda mevduattn banka 

kaynaklar1 i~indeki pay1 %56 iken 1990 y1l1nda %52 olarak 

ge r~ek I e§ m i§ti r(27). 

Bunun Onemli bir nedeni mevduattn bankal_arim1z i~in pahal1 

bir fon kaynag1na dOnO§mO§ olmas1dtr. Ekim 88'e kadar 

ekonomideki likiditeyi kontrol altinda tutabilmek i~in altnan mev

duat munzam kar§tltk ve disponibilite oranlartnt arttmc1 tedbir

ler, bunun yan1 s1ra TL talebini artt1rmak ve yattr1mc1ya pozitif 

getiri saglamak i~in mevduat faizlerinin yOksek tutulmast, 

27 A.g.e., s.16. 
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mevduatin sektOr i<;in fon olarak maliyetini yukselten en Onemli 

unsurlar aras1ndadtr. 

1988 y1l1nda enflasyon art1§t yuksek olmu§tur. Bununla bir

likte mevduat faizlerini indirerek enflasyon beklentilerini kirma 

ve mevduat1n bile§imini vadeli mevduattn lehine kaydtrarak 

likiditeyi azaltma c;abalar1 sonuc;suz kalmt§ttr. 

C) Kullanilan Kredller 

Bankalar yukselen mevduat maliyetleri kar§tstnda yeni 

kaynaklara yonelmi§lerdir. Bu nedenle bankalarin kullandtklart 

kredilerin pasiflerdeki pay1 artmt§ttr. 1986-90 dOneminde 

kullantlan krediler %876 artarak pasiflerdeki payt %8'den %12'ye 

yOkselmi§tir. Bu krediler daha c;ok yurt dt§t kaynaklt kredilerdir. 

Yurt dl§t bankalardan kullantlan krediler 1986'da %38 iken bu 

oran 1990'da %50'ye c;1kmt§ttr. Bu yukseli§in Onemli bir nedeni 

bu dOnemde bankalarin dt§ kaynaklara kolay eri§mesidir. Bunun

la birlikte bu dOnemde Merkez Bankasi kaynakl1 kredilerde bir 

dO§me gOrOlmO§tOr. 1986'da %40 clan bu oran ise 1990'da 

%19'a dO§mO§tOr(28). Bu dO§O§On Onemli bir nedeni Merkez 

Bankas1'ntn son dOnemli reoskont kredilerine son vermesidir. 

2.2.3. Bankalarin Aktlf Yap1s1 

1990 sonu itibariyle sektOrOn aktiflerinin %47'sini krediler 

%33'0n0 earl varl1klar %20'sini ise diger aktifler olu§turmak

tad1r. 

28 A.g.e., s.17. 
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TABLO 9 

Bankalarin Aktlf Kom pozlsyon u 

Aktif % 86 87 88 89 90 % Artl§ 

nom Yucel 

Cari Var. 35,4 36,0 40,6 37,9 33,2 532 9 

Krediler 45,5 45,2 45,2 45,2 46,9 595 20 

Di~er 19, 1 19, 1 18,8 19,9 19,9 532 21 

Toplam 100,0 100 100 100 100 574 17 

Kaynak:T.B.B. Bankalar1m1z 1991 verllerlnden yararlan1larak 

haz1rlanm1§ttr. 

A.Kredller 

Krediler Tark bankac1l1k sektOranan konselide aktifinin en 

bQyOk bile§eni durumundadir. 1990 y1lmda 80034 milyar TL'lik 

kredi kullandir1lm1§tir. 

Turk bankac1l1k sektOrunon kredi ag1rl1gin1 k1sa vadeli 

krediler olu§turmaktadir. 1986-90 dOneminde k1sa vadeli 

krediler ile ihtisas kredilerinin artt1g1, orta ve uzun vadeli 

kredilerin yapmda ise bir azalma oldugu gOrOlmektedir. 

1990 y1lmda k1sa vadeli krediler toplam kredilerin %60'm1 

olu§turmaktadir. Toplam krredilerin %13'0n0 orta ve uzun vadeli 

krediler %27'sini ise ihtisas kredileri olu§turmaktadtr. 

Fon maliyetlerinin artmas1 ile birlikte bankalar pazar

lamada daha sec;ici olmaktadtrlar. 1986'da %6 duzeyinde 

geq;ekle§en net tahsili gecikmi§ alacaklarmtoplam kredilere 

oran1 1990'da %1 'e inmi§tir. 
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Son y11larda Turkiye'de tuketici kredilerinde Onemli 

geli§meler olmu§tur. Bunun en Onemli nedeni bankalarin el

lerinde bulunan fon fazlasin1 pazarlamada yeni yOntemlere 

ihtiyac; duymalar1d1r. Bunun somut Ornegi olarak kredi kartlar1, 

tuketici kredilerindeki Onemli geli§melerdir. 1988 y1l1nda bu 

konuda Onemli geli§meler oldu. 1991 y1l1 itibariyle bankalar 654 

bin kredi kart• ihrac; etmi§tir. Ayrica 1989 sonunda 11 bankanin 

kullandird1g1 tOketici kredisi 120 milyar iken bu rakam 1990'da 

%3376'11k bir sati§la 4171 milyara ula§m1§ttr. 1990 kredilerin

deki pay1 %7'dir (29). 

Ayrica vadesiz mevduat1 bankalara c;ekerek ucuz bir fan 

saglayan otomatik vezne makinalarinin say1sinda da buyuk artr§ 

olmu§tur. 

B) Bankalarin Plasmanlari 

Bankalarin plasmanlar1nda en Onemli yere krediler sahiptir . 

Bankalarin Menkul DeOerler COzdanindaki artt§ta son y1llarda 

Onemli geli§melerden biridir. 

29 T.8.8. 8ankac1lar, Say1,5, {Haziran 1991) s.20. 
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TABLO 10 

Banka Kredllerl 

(Mil VAR TL) 

Y1llar Toplam Yrlhk DeQl§me Y1lhk Art1§ Oram 

1987 18.709,6 7.442,4 %66,1 

1988 27.750,7 9.041,1 %48,3 

1989 46.046,6 18.295,9 %65,9 

1990 80.034,1 33.987,5 %73,8 

1991 129.973,8 49.939,7 %62,4 

Kaynak:T.B.B. Bankalar1m1z 1991 verllerinden yararlan1larak 

hazirlanmt§ttr. 

Turk Bankac1l1k sektOrunde k1sa vadeli kredilerin Onemli 

ag1rl1g1 vardir. 1990 y1l1nda 47 938 miylar TL. duzeyinde 

bulunan krediler toplam kredilerin %60'1n1 olu§turmaktad1r. 

Toplam kredilerinin %13'QnQ orta ve uzun dOnemli krediler 

%27'sini de ihtisas kredileri olu§turmaktad1r (30). 

Kamu bankalar1 kullan1lan kredilerde de ag1rl1g1n1 

gOstermektedir. Kullan1lan kredilerde Kamu bankalari %45,1; 

Ozel ticaret bankalar1 %39,5, kalk1nma ve yatir1m bankalar1 

%11,8, yabanc1 ticaret bankalari %3,6 oraninda paya sahiptir 

(31). 

30 T. B. B. 1991 Bankalarim1z 1991 verilerf. 

31 T.B.B. Bankac1lar Say1.5, (Haziran 1991) s.21. 
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TABLO 11 

Bankalarin lttlraklerl ve Kurulu9lari 

(MiLYAR TL) 

Y1Ilar Y11l1k Toplam Y11l1k Artt§ DeQi§me Oram 

1987 1.102,8 704,4 %177,0 

1988 1.834,5 731,7 %66,3 

1989 3.502,4 1.667,9 %90,9 

1990 5.363,8 1.861,4 %53,1 

1991 8.170,0 2.806,2 %52,3 

Kaynak:T.B.B Bankalar1m1z 1991 verilerinden yararlan1larak 

hazirlanm1§tir. 

TOrk Bankac1l1k sisteminde Ozellikle son y1llarda h1zl1 

teknolojik geli§me, yurtd1§1 mali piyasalarla bOtOnle§me, yeni 

mali OrOnleri pazarlama ile Onemli degi§iklikler gOrOlmektedir. 

2.2.4. Bankac1llk Sektorunun Gellr Glder Yap1s1 

Son y1llarda bankalarin net karlarindaki art1§ Onemli miktar

larda olmu§tur. Ancak bu artt§lara kar§in 1988 y1linda faiz had

lerinin serbest b1rak1lmas1yla birlikte mevduatin maliyeti artm1§ 

ve krediler zor pazarlanabilir hale gelmi§tir. 

Bankac1l1k sektOrOnOn gelir kompozisyonunda faiz gelirleri 

oldukc,ta Onemli bir yere sahiptir. Son y11larda gelirlerin Onemli 

bir bile§eni de menkul k1ymetlerden alinan faizler olmaktadir. 

Menkul k1ymetlerin getirisi 1986-90 aras1na %809 art1§ 

gOstermi§tir. 1990 y1lmda gelirler ic,tindeki pay1 %1 S'dir (32). 

32 A.g.e., s.23. 
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Bankalarin giderleri arasrnde en Onemli yeri mevduat faiz

leri olu§turmaktadir. 

2.3. BANKALAR ve SERMAYE PiYASASI iLi§KiSi 

Bankalarrn sermaye piyasas1ndaki gOrevleri, iMKB'nin 

kurulmas1 ve geli§mesiyle Onem kazanm1§tir. GOrevlerden Once, 

bankalann sermaye piyasasmdaki yerlerine ac;1klamal1y1z. 

2.3.1.1. Bankalaran Sermaye Plyasasmdakl Yerlerl 

Sermaye piyasas1 geni§ anlam1yla anla§1ld1grnda, bankalar 

bu piyasada faaliyet gOsteren mali arac1 kurulu§larrn ba§l1calar1 

olmaktadtrlar. 

Otkemizde , bankalarrn sermaye piyasasr ili§kilerini 

dOzenleyen kanunlarda ba§l1ca hOkOmler §Oyle Ozetlenebilir : 

Bankalar kanununda, bankalarrn sermaye piyasasindaki 

faaliyetlerini dogrudan dQzenleyen hukumler bulunmamaktad1r . 

Menkul K1ymetler borsalarintn kurulu§ ve c;alt§ma esaslann1 

dOzenleyen yOnetmelige gore, bankalar kanununa tab i , 

TOrkiye'de faaliyette bulunan bankalarda, borsada i§lem yapmak 

Ozere S.P.K'da izin alm1§ olanlar Borsaya Oye olabilmektedir. 

TOrkiye'de faaliyette bulunan bankalarrn Onemli bOIOmO borsaya 

Oye olmu§tur. S . P.K., bankalarrn haklarin1 sakl1 tutarak, 

bankalara arac1 kurumlar dOzenlemesinin dt§tnda b1rakt1g1 gibi 

bankalari diger arac1 kurumalara tan1madq~1 baz1 imkanlarda 

saglam1§t1r. Menkul k1ymetler dr§tnda kalan k1ymetli evrak ve 

mali degerleri temsil eden ve ihrac; edenin mali yOkOmlOIOklerini 

ic;eren her tOrlO evrak1n hakla arz1nrn ancak bankalarca 

yaprlabilecegi hOkmQ getirilmi§tir. Ayrrca yasada menkul 
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k1ymetler yatir1m fonlarinin sadece bankalarca kurulabitecegi 

on goro m O§t o r(33). 

2.3.2. Bankalarin Sermaye Plyasas1ndakl Gorevlerl 

2499 say1I1 S.P.K'nun yOrOrIOge girmesiyle sermaye 

piyasasmda arac1 kurum faaliyetleri yantnda M.K.Y.F'nu kurmak 

ve i§letmek suretiyle gOrev yOklenen bankalartn bu piyasadaki 

Onemleri gun gegtik~e artmaktad1r. 

Bankalartn sermaye piyasasmda verebilecekleri hizmetler, 

§U alt ba§l1klar alttnda toplayabilirler. 

- ~irketlerin ~1karacaklar1 menkul degerleri satin alarak 

kendi ad ve hesaplar1na halka satmay1 yOklenirler. (arac1 

yOklenimi underwriting); bankalar1, §irketlerin halka satmak is 

ted ik Ie ri menkul k1ymetleri satin alarak, kendi nam ve 

hesaplarina yani r i sk kendilerine ait olmak Ozere halka satab i lir

Ier. Bu yOntemde menkul degerler Once bankalara sat1Imakta , 

bankalarda ikinci a§amada bu menkul dgerleri halka 

satmaktadir. Bankalar §irketlerin , sermaye piyasasrndan fon 

saglanmasin1 kolayla§t1rmakta, menkul degerleri ~1karan §irket 

yerine bir banka taraftndan sat1Imas1 tasarruf sahiplerine gOven 

vererek menkul deger ~rkarilmasrndaki ba§ar1 §ans1n1 

artt1rmakta, §irketlerin ~1kard1klar1 menkul degerleri satamama 

riskini ortadan kald1rmaktad1r. 

Q1karilacak menkul degerlerin halka sat1lmayan bOIOmOnO 

satin alacag1n1 taahhOt ederek, destekleme al1m1 yaparlar 

(stand-by underwriting): Bankalarin destekleme al1minda §irket

ler ilke olarak ~1karacaklart menkul degerleri kendi olanaklart ile 

halka satmay1 planlamakta, ancak satt§tn ba§artl1 olabilmesini 

33 Oztin Akg01f, Finansal YOnetim, s .658 
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garanti altina almak i<sin de bankalarla anla§ma yapmaktadirlar. 

Bankanm taahhOdQ veya i§levi, belli bir sure ic;inde cs1karimc1 

§irketc;e halka sat1lmayan menkul degerleri satin alarak, kendi 

hesab1na satmakttr. Bankalar bir anlamda yedek al1c1 olarak bek

lemekte, menkul degerler c;1karmasin1n ba§ar1s1 ic;in sigorta 

gOrevi yapmaktadtrlar. 

- Menkul deg er sat1§tnda arac1l1k, (satt§ pazarl1g1); Menkul 

deger sat1§1nda arac1l1kta bankalar, menkul degerleri satmalma 

taahhOdO altina girmemekte dolay1s1yla, rist ustlenmemektedir

ler. Bankalar menkul degerleri, belirlenmi§ bir fiyat Ozerinde 

satt§ konusunda c;aba gOstermektedirler. Belli bir sore ic;inde 

sat1lamayan menkul degerler, cs1kar1mc1 §irketlere geri verilmek

tedir. 

- Menkul k1ymetler, yatir1m fonu kurarlar: S.P.K'na gore 

M.K.Y.F'lart yaln1z bankalar tarafindan kurulabilmektedir. Bir 

banka Odenmi§ sermaye ve yedek akcseleri toplamin1 a§mamak 

Ozere birden fazla fon olu§turabilirler. 

- Bankalar, tahvil ve finansman bonosu cs1kar1mlartnda, tah

v i lie ri n ana para ve faizlerinin, finansman bonolar1n1n 

tutarlartntn vadelerinde Odenecegini garanti etmek yoluyla, bu 

menkul degerlerin satt§tnt kolayla§ttrmakta ve destek kredisiyle 

guveni arttirmaktadtrlar. 

- Bankalar, sermaye piyasasma ba§vurmak isteyen §irket

lere ve yattrtmctlara dant§manltk yapmaktadirlar. 

Sermaye piyasas1na sat1c1 ve al1c1 olarak girerek fiyat 

istikrann1 saglayabilirler. 

Menkul degerleri mO§teri adtna muhafaza ederler. 
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MO§teriler hesab1na bireysel olarak menkul deger portfOyO 

i§letirler(34). 

2.3.3. Bankalar1n Sermaye Plyasas1 Karlar1: 

Bankalarin sermaye piyasastndaki, gelir tablolartntnda ser

maye piyasas1 i§lemleri ve hizmetleri, kar ve Ocretleri Onemli yer 

tutmaya ba§lamt§ttr. 

T.B.B'nin 90'da yay1nlad1g1 '1989 y1ltnda bankalar• konulu 

raparun gelir tablosunda Oncekilerden farkl1 alarak yeni bir 

gelir-gider kalemi' sermaye piyasas1 i§lemler kara• ve sermaye 

piyasas1 i§lemleri zarar1•. Bu iki kalemin bankalartn sermaye 

piyasastndan yani borsadaki i§lemlerden saglad1g1 gelir ve 

gideri gOsteriyor. 

Bankalar 1988 y1lindaki 600 milyar liraya kar§1l1k, 1989 y11tnda 

sermaye piyasas1 i§lemlerinde %14,4 orantnda art1§la 1 trilyan 

463,9 milyar lira kar elde ettiler. 

Yat1r1m fanu olan bankalann sermaye piyasas1 i§lemlerinde 

elde ettikleri karlari Tabla 12'de gOsterilmi§tir. 

TABLO 12 

Miyar T.L 1989 1990 

Sermaye Piyasas1 Karlan (Net) 1463,9 1685 

Kaynak: Bankac1lar, T.B.B. yayin1 Say1:5, Temmuz 1992. 

1. Agustas-1990 tarihi itibariyle TOrkiye'de faaliyette bulunan 

bankalartn kurduklari fan say1s1 Tabla 13'de gOsterilmi§tir. 

34 A. g.e. s.w-. o)--f 
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TABLO 13 

BANKALARIN FON SAYISI 

KURUCU BANKA Fon say1s1 Fon TUTARI (Milyon TL) 

-Yap1 Kredi Bankasi 

-Vak1flar Bankasi 

-T.i§ Bankasi 

-iktisat Bankasi 

-Uluslararas1 En. ve Tic. Ban. 

-Garanti Bankasi 

- Finansbank 

- Ziraat Bankasi 

- Esbank 

- 01§bank 

- Halk Bankasi 

- Pamukbank 

- Emlak Bankasi 

- impeksbank 

- Chemical Mitsui Bank. 

-TO bank 

- Sumerbank 

- Denizcilik Bankasi 

- Egebank 

- Kalkinma Bankasi 

- Demirbank 

- Tari§bank 

- TutOnbank 

9 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Not: x l§aretll rakamlar kesln deQlldlr. 

Kaynak: i.M.K.B. 1991 Faallyet raporu. s.9. 

58 x 

85 

230 x 

35 

20 

35 x 

6,5 x 

350 

25 

12 

20 

5 x 

10 

7 

10 

5 

5 

5 

5 

Ayr1ca iMKB'de faaliyette bulunan yatir1m ve ticari bank 

say1lar1 1990'dan itibaren Onemli Olc;ude artm1§t1r. 
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TABLO 14 

BORSA 0YELERININ SAYISI 

Ytl Yatmm Bankasi Ticarl Banka Arac1 Kurum Komisyoncu Toplam 

1986 3 25 11 8 47 

1987 3 39 16 15 73 

1988 4 40 18 18 80 

1989 8 44 20 22 94 

1990 8 43 48 17 , 16 

1991 9 46 110 - 165 

Kaynak: i.M.K.B, 1991 Y1ll1k rapor s.5. 

2.4. BANKACILIK KESiMiN SORUNLARI VE ONERILER 

2.4.1. Mevcut sorunlar ve yakl&§lmlar 

TOrkiye'de temeli 1900'10 y1llara dayanan modern 

bankac1!1k, 1960'11 y1llara kadar durgun bir dOnem gegirmi§tir. 

1960'dan sonra banka say1stndaki art1§larla sektOr canlanm1§tir. 

TOrkiye'de sOrekli ya§anan tasarruflardaki yetersizlik banka 

sistemini temelde etkilemi§tir. Oz kaynak yetersizligi bankalartn 

ekonomik konjonktOr dalgalanmalarindan olumsuz etkilen

melerine yol ac;m1§tir. 

Bankalarim1ztn sorunlart, Oncelik siras1yla §unlardtr. 

a) Hissedarlann, •ozellikle yOnetime egemen olan ki§i veya 

kurumun• kendi lehine, banka c;1karlart aleyhine, tutumlar1 ve 

bunun Onlenememesi, 

b) KOtO yc5netim, 

c) Politik bask1lar 

d) Kaynaklartn verimsiz kullan1lmas1 
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e) Ekonominin belirli sektOrlerde risk yogunla§masinin 

olmas1 

f) Ozkaynak yetersizligi veya Oz kaynaklar takvlye edil

meden bOyOme 

g) KOtO organizasyon ve ileti§im 

h) Uzman i§gOcO ve koordinasyon eksikligi 

1) Degi§en ekonomik ve sosyal ko§ullara uyum gOsterememe 

BOtOn problem, c;OzOmlerin esasl1 bir §ekilde saptanmam1§ 

olmas1 ve tedaviye zamanrnda gec;ilememesidir. (fOzOmun gecik

mesi zararrn ve bat1klartn c;ok bOyumesine neden olmu§tur. Tas

fiye, devir, birle§me veya Oz kaynak takviyesi §eklindeki 

c;ozumlerden hangisinin uygulanmas1n1n daha avantajl1 

oldugunun saptanmas1 kadar, erken tavir alman1nda Onemi 

bOyOktOr. Tasfiye uzun y1llar sOren bir i§lemdir. Kuc;Qk bir 

bankanrn bile bore; ve alacaklarinin fasfiyesi 20 y1ldan daha k1sa 

bir sOrede mOmkOn degildir. 1960'11 y1llarda tasfiyeye giren 

bankalarin, bugun hala tasfiyelerinin devam1 surmektedir. 

(Raybank, Sagl1k Bankasi v.d). 

Yap1lmas1 gereken §ey devir, birle§me ya da Ozkaynak tak

viyesinin daha uygun bir c;ozom oldugunu kabul etmek ve hayata 

gec;irmektir (35). 

Turkiye'nin geli§en bankac1l1g1, gereksinim duydugu 

finansman ve kaynak c;e§itleri ic;in h1zla kendini yenilemesi ve 

guc;lendirmesi gerecektir. Bu guc;lendirme hem nicer hem de 

niteliksel olarak, bir bOtOn dahilinde uygulanmal1dir. Yani daha 

guc;IO Ozkaynak daha modern teknoloji kullan1minrn yan1nda, 

35 Ekonomik BOiten , 24-30 Ekim 1991. 
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daha uzman ve iyi egitilmi§ personal, daha iyi organizasyon ve 

geli§tirilmi§ hizmet portfOyO ile olabilir. 

Bu amac;lara ula§abilmek ic;in Ozkaynaklari ve insan gOcO 

sermayesi yetersiz kalan, asli gOrevi belirsizle§mi§ kurumlar1 

birle§tirip Oz kaynak ve personelle takviye etmek, ayrica dogru 

gOrev tan1m1 yapmak en rasyonel tutum olarak gOrOlmektedir. 

Birle§me sonucunda Ozkaynaklar ve diger varl1klar mutlak 

saytstntn dt§tnda oransal olarak ta bOyOyebildigi takdirde, daha 

gOc;IO daha rekabetsi ve dinamik bir yap1 mOmkOn olacakt1r. 

Ornegin ayni sektOrde faaliyet gOsteren iki bankantn birle§mesi, 

verim kaybtn1 Onleyecegi gibi hizmet ve gOc; ve gOc; bOtOnlOgO 

saglayacakt1r. Ornegin Emlak Bankasi ve Anadolu Bankas1'ntn 

birle§mesi gibi. 

2.4.2. Bankac11lk Sekt6runde Objektl~ De~erleme 

Bankac1l1gin dOzenlenmesi yolundaki c;ozom aray1§lar1 

Ozellikle ekonomik istikrars1zl1gtn hOkOm sOrdOgO dOnemlerde 

gOven unsurunu zedeleyebilecek Oznel degerlendirmelerden 

uzak olmaktad1r. Diger taraftan altnan Onlemler tom bankalara 

uygulanmak yerine sorunlu bankalara uygulanmas1 daha uygun 

dO§er. 

Bankalartn saglam veya c;OrOk ya da iyi veya kOtO olarak 

degerlendirmeye tabii tutulmas1 ovna kar§1l1k onlemlerin tum 

bankalara yOnelik olarak uygulanmas1 sorunlara gec;ici bir 

c;ozom olur. Ve ekonomiye yeni maliyetler yOkler (36). 

A) Ulusal ve Uluslararas1 Flnansal Gostegeler, Mall Tablo 

Anallzlerl ve Y6netlm Gucu A~1s1ndan: 

36 Ekrem Keskln: Dunya Gazetesi, 25 Mart 1991 
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Verilerin sagl1kll ve gOvenilir olmas1 varsay1m1ndan yola 

c;1k1larak objektif degerleme farklt bakl§ ac;1larindan ve belirli 

otc;Otere gore yap1labilir. 

Bir bankanin ulusal ve uluslararas1 finansal ac;1dan 

degerlendirilmesinde esas alinacak Olc;Otler 3 grupta toptanabilir. 

a)Bankan1n gosterdlOI mutlak ve yap1sal gelltme trendl: 

Bu trend temel bilanc;o kalemlerindeki ve gelir gider kalem-

1 e rind e k i geli§meler ve bu kalemlerin ilgili toplamlar1ndaki 

dag1l1min gOrOnOmO ile izlenebilir. 

b) Flnansal Oranlar: 

Bu oranlar sermaye yeterliligi likidite, aktif kalitesi, karltltk, 

piyasa pay1 gibi ba§l1klar altinda toplanabilecek rasyolarin 

olU§turdugu temel bankac1l1k Olc;Otleridir . 

B. Tasarruf Sahlplerl Ac;1s1ndan 

Bu ac;1dan bankalari degerleme Olc;OtO ku§kusuz gOven un

surudur. Tasarrufun getirisinden veya geleceginden emin olmak 

isteyen tasarruf sahibi ac;tstndan bu gOveni saglayan bankalar 

arasmdan bir fark gOzetilmeyecektir. Kald1 kl bu sektOre giri§in 

kolay, buna kar§tl1k c;1kt§in izin verilmedigi Olkemizde tasarruf 

sahibi ac;1smdan gOvensizlik sorunu olmamas1 gerekir. Oolay1s1yla 

bankalarm mO§terilerine kar§1 klasik banka hizmetleri dt§tnda yeni 

hizmetler sunmalari, mO§teriye yakin olma ve hizmet etkinligi gibl 

Olc;Otler daha c;ok Onem ta§1r. Bankalartn yeni hizmet c;e§idoi 

arayt§lart, bu ac;1dan degerlendirilebilir. 

C. Kredl MOfterlsl Ac;1s1ndan: 

B u a c; 1 d a n b an k a de g e r I em e O I 9 o t I er i ban k a I a r 1.n 

mO§terilerine piyasa faizi haddinden daha dO§Ok ve daha iyi 

§Srtlarda hizmet, kaynak saglama guco, her alandan 
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dan1§manl1k yapabilme, tecrubesi, kredi ve tazminat mektup 

lartnda gQ~IQ banka imajrn1 yaratabilmesidir(37). 

D. Para Otorltelerl Aq1sindan: 

Bankalar1n faaliyetlerini bankac1l1k konumu ve ilgili 

yOnetmeliklere uygun olarak yerine getirmeleri para otoritesinin 

bankalar1 denetleme ve degerlemesinin esasin1 olu§turur. Buna 

bagl1 olarak degerleme Olc:tuleri sabit degerler, krediler, i§tirak

ler v.s. zorunluluk ve kaynak yap1s1, yeterli likidite ve aktiflerin 

risk dag1l1m1 soz konusudur. 

Genet olarak bankac1l1k faaliyetlerinin dOzenlenmesi 

konusundaki ~OzQm aray1§lar1 ise Ozellikle ekonomik 

istikrars1zl1gin, hukOm sQrdOgQ zamanlarda gQven unsurunu 

zedeleyecek subjektif degerlendirmelerden uzak, objektif 

Ol~Qlere dayanan ve ekonominin geregine uygun modellerin 

bulunup uygulanmas1 yerinde bir yontemdir denilebilir. 

37 AKPINAR, T.: Bankalar ve Devlet s.37. 
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SONU~ 

Bankalar1n temel i§levleri, fon fazlas1 olan ki§i ve 

kurulu§lardan, fon eksigi bulunan ki§i ve kurulu§lara fon 

aktarim1 ger<;ekle§tirmek ve bu konuda arac1l1k yapmakt1r. Bunun 

yan1sira bankalar, fonlara ak1c1l1k saglayan kurumlardir. Fon 

fazlas1 yore ve Olkeden, fon eksigi olan yere ve Olkelere fonlarin 

yOnlendirilmesi yine bankalar tarafindan ger<;ekle§tirilmektedir. 

Mali piyasa i<;inde yeralan bankac1l1k sektOrO, Olkemizde bu 

piyasanin en Onemli kesimini olu§turmaktad1r. TOrkiye'de 

Bankac1l1k sektOrO sermaye piyasas1nda da faaliyette 

bulunmaktadir. Buda bankac1l1k sektOrOnOn sermaye piyasasina 

tam olarak rakip olmad1g1n1 gOsteriyor. 

Bankalarla ii;inde faaliyet gOsterdikleri ekonomi arasinda 

i;ok yakin bir ili§ki vardir. Ekonominin geli§me derecesi ve 

sorunlar1 dogal olarak bankac1l1k kesimine de yans1maktadir. 

Bankalarin sorunlar1, eksiklikleri, ekonominin genelinden soyut

lanarak incelenemez. 

TOrkiye genelinde sorekli sorun olan ulusal, kurumsal ve 

bireysel tasarruflardaki yetersizlik, Turk Banka sistemini de et

kilemi§tir. Ozkaynak yetersizligi, bankalarim1zin ekonomideki 

konjonktt1rel <;alkalanmalardan c;abuk etkilenmesine yol 

ac;m1§t1r .. 

GOnOmOzde TOrk Bankac1l1k Sisteminin genel Ozelliklerine 

bakt1g1m1zda: 

- Banka sisteminde Ticaret Bankalar1 c;ogunluktadir. 
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- Ticaret bankalar1nda yaygin §Ube bankac1l1g1 hakimdir. 

- Kamu bankalari bankac1l1k sisteminde Onemli yere sahip-

ti r. 

- Banka sisteminde ~ok say1da banka olmasina ragmen sis

teme az say1da banka hakimdir. 

- Ozel bankalarin tOmOne yaktn1 belirli holding, ki§i ve 

kurulu§larrn denetimindedir. 

- Banka sisteminde son y1llarda ihtisas bankac1l1g1 yapma 

yOnunde egilimler artmaktad1r. 

- Banka kaynaklarrnrn ttogunlugunu mevduat olu§turuyor. 

- Bankalar son y1llarda mevduat maliyetlerinin artmas1 

nedeniyle yeni kaynaklar arama yoluna girmi§ ve dt§ kredilere 

yOnelmi§lerdir . 

- Bankalartn attt1klar1 krediler ttogunlukla k1sa vadeli 

kredilerdir. 

- Banka kredileri ii;inde en Onemli yeri imalat sanayiine 

attilan krediler almaktadir. 

- Bankalar1m1z son y11larda ellerindeki ton fazlas1n1 

degerlendirmek ittin yeni yOntemlere ba§vurmu§lar ve tOketici 

kredilerine Onem vermi§lerdir. 

- Son y11larda Oncelikle Ticeret bankalar1ntn tutumu 

nedeniyle banka §Ube say1larinda azalma olmu§tur. 

- Buna kar§tlrk bankalarin d1§a attilma egilimleri artm1§, bu 

dogrultuda dt§ardaki §Ube say1lari ve i§tiraklerde art1§ olmu§tur. 

- Yabanc1 bankalarin Turkiye'deki faaliyetlerinde banka 

say1s1 ve i§lem miktar1 attisrndan Onemli artt§lar olmu§tur. 
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- Bankalartm1z son y11larda yeni teknolojilere yOnelmi§ler-

dir. 

Bankac1l1g1n dQzenlenmesi yOnQndeki c;OzQmler Ozellikle ik

tisadi belirsizligin hQkQm sQrdOgO dOnemlerde gOven unsurunu 

olumsuz etkileyecek subjektif degerlendirmelerden uzak 

olmaltdtr. 

TOrkiye'nin geli§en bankac1lq~1. gereksinim duydugu 

finansman ve kaynak c;e§itleri ic;in htzla kendini yenilemesi ve 

gOc;lendirmesi gerekecektir. Bu guc;Jendirme hem nice! hem de 

niteliksel olarak bir butQn dahilinde uygulanmal1d1r. Yani daha 

guc;ra Ozkaynak daha modern teknoloji kullan1m1nin yaninda 

daha uzman ve iyi egitilmi§ personal, daha iyi organizasyon ve 

geli§tirilmi§ hizmet porttoya ile olabilir. 
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