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“Dezenflasyon Ortamında Türk Bankacılık Sisteminin 

Performansı” 

Okan AK 

 

ÖZ 

 Bu çalışmada 2001 yılından sonra dezenflasyon sürecine giren Türkiye 

ekonomisinde bankacılık sisteminin performansı incelenmiştir. Bankacılık 

sisteminde performans göstergesi olarak aktif karlılık kullanılmış ve ilgili bağımsız 

değişkenlerin performans üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Analiz faaliyette 

bulunan 44 bankanın 2002 – 2009 dönemine ait çeşitli bankacılık rasyoları üzerinden 

yürütülmüştür. Analiz ilk olarak bankacılık sisteminin geneline uygulanmış, ardından 

bankalar fonksiyonlarına göre mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları, mülkiyet 

esasına göre ise kamu, özel ve yabancı sermayeli şeklinde sınıflandırılarak analize 

devam edilmiştir. Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişliğini gösterme konusunda 

bankacılık sektörünün önemli rolü olması nedeniyle, sektörün performansının 

incelenmesi ve yorumlanmasının geleceğe ait öngörülerde fayda sağlayacağı 

beklenmektedir. 
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“Performance of the Turkish Banking System During Disinflation 

Period” 

Okan AK 

 

ABSTRACT 

 In this study banking system’s performance in Turkish economy, after 2001 

named as disinflation period, is researched. Return on assets (ROA) is taken as a 

performance indicator in banking system and it is tried to be determined the effects 

of the related independent variables on performance. The analysis has been carried 

out through 44 operating banks with several banking ratios for 2002 – 2009 period. 

The analysis is firstly applied to general banking system, and after that analysis is 

continued by classifying banks as deposit, investment and development banks by 

means of functions and also as public, private and foreign banks by means of 

property. Because of banking sector has an important role in terms of showing 

economical developments of countries, it is expected to be beneficial to research and 

interpret the sector’s performance for foresight. 
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ÖNSÖZ 

 

1980’li yıllardan 2000’lere kadar yüksek enflasyon etkisi altında olan Türkiye 

ekonomisinde yüksek kamu kesimi açığı, uluslararası düzenlemeler konusunda 

yetersizlikler, risk yönetimi ve denetim sorunu, aktif ve pasif yönetimindeki 

sıkıntılar, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması gibi nedenlerle Türk bankacılık 

sistemi yeterli seviyede gelişememiş ve büyüyememiştir.  Kasım 2000 ve Şubat 

2001’de yaşanan krizlerle birlikte ekonomide yeni adımlar atılmış ve bankacılık 

sisteminde reformlar gerçekleştirilerek yeniden yapılandırma programları 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreçle birlikte enflasyon yönünü aşağıya çevirmeye 

başlamıştır.  

Bu çalışma, dezenflasyon sürecinde Türk bankacılık sisteminde yaşanan 

gelişmeleri ve Türk bankacılık sisteminin performansını inceleyen bir analizi 

içermektedir. Enflasyonun ekonomi ve bankacılık sistemine etkileri üzerinde 

durulmuş, bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasının sağladığı katkılar ortaya 

konmuştur. Analiz bölümünde, Türkiye’de faaliyette bulunan 44 bankanın 2002 – 

2009 tarihleri arasındaki aktif karlılığı performans ölçütü olarak baz alınarak, Türk 

bankacılık sisteminin performansı ilgili bankacılık değişkenleri ışığında ele 

alınmıştır. Analiz genel bankacılık sistemi dışında, bankaların fonksiyonlarına göre 

gruplandırılmasıyla mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları, mülkiyet esasına 

göre gruplandırılmasıyla ise kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar ışığında da 

yürütülmüştür. 
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GĠRĠġ 

 

Türkiye yıllar boyu yüksek enflasyona dayalı ekonomik yapıya sahip olup bu 

yöndeki seyrini yıllarca sürdürmüş olsa da 2001 yılında IMF’ye sunulan niyet 

mektubu ile birlikte uygulanan ekonomik politikalarda değişikliğe gidilmiş, “Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı” ile birlikte enflasyon gerileme dönemine girmiştir. Türk 

ekonomisinde Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan krizler Türk bankacılık 

sistemini de buna paralel olarak olumsuz yönde etkilemiştir. Türk bankacılık sistemi 

Kasım 2000’de faiz riskine, Şubat 2001’de ise döviz kuru riskine maruz kalmıştır. 

Bankacılık sisteminde yaşanan olumsuz gidişi önlemek adına ise Mayıs 2001 

tarihinde “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” uygulamaya 

konulmuştur. Bu kapsamda sırasıyla kamu bankaları, TMSF’ye devredilen bankalar 

ve özel sermayeli bankalar yapılandırmaya tabi tutularak sermayeleri 

güçlendirilmeye çalışılmış, diğer yandan gözetim ve denetim çerçevesinde çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden yapılandırma programı sonucunda Türk 

bankacılık sisteminde bankaların sermaye yapıları güçlendirilerek, kredi ve mevduat 

hacminde artışlar yaşanmış, aktiflerde büyüme gözlenmiş, karlılıkta gelişme 

kaydedilmiştir.  

 

Bu çalışmanın temel amacı dezenflasyon sürecinde, 2002 yılından günümüze 

kadar olan dönemde, Türk bankacılık sisteminin performansını incelemektir. 

Araştırmada performans ölçütü olarak aktif karlılık ele alınmış ve bu bağlamda aktif 

karlılığa etki eden değişkenlerin neler olduğu ile bu değişkenlerin aktif karlılığı ne 

ölçüde ve hangi yönde etkilediği üzerinde durulmuştur.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde, enflasyonun tanımı, çeşitleri, ekonomi 

üzerindeki etkilerine yer verilmiş, enflasyonla mücadele konusunda neler yapılması 

gerektiği üzerinde durularak Türkiye’de enflasyonun seyri incelenmiştir.   
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Çalışmanın ikinci bölümünde, Türk bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi ve 

yapısal analizi üzerinde durularak enflasyonun bankacılık sektörüne olan etkileri 

incelenmiştir. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türkiye’de enflasyonun düşürülmesi 

sürecinde uygulanan dezenflasyon programı, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 

kapsamında yapılanlar, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması üzerinde 

durulmuştur. 

 

Çalışmanın dördüncü bölümünde, dezenflasyon ortamında Türk bankacılık 

sisteminin performansı incelenmeye çalışılmıştır. İlk olarak daha önce bu alanda 

yapılan çalışmalara değinilmiş, ardından ise Türk bankacılık sistemine yönelik 

uygulama gerçekleştirilerek araştırmanın bulguları ortaya konmuştur. 

 

Sonuç bölümünde ise yapılan araştırmaya bağlı kalınarak Türk bankacılık 

sisteminin ilgili dönemdeki performansı hakkında yorumlar yapılmıştır.  
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1. ENFLASYON 

 

1.1. Enflasyon Tanımı 

 
 Ekonomide mal veya hizmet fiyatlarının genel düzeyinde süreklilik arz eden 

artışlar enflasyon olarak adlandırılmaktadır. Enflasyon Latin kökenli bir sözcük olup 

Latince’de “şişkinlik” anlamına gelmektedir. Başka bir tanıma göre enflasyon, 

fiyatlar düzeyindeki devamlı artışla beraber paranın değerinin sürekli olarak 

düşmesini ifade etmektedir.
1
 Paranın değerinin düşmesi toplumun genelini 

ilgilendiren bir husustur. Dolayısıyla enflasyonun sosyoekonomik bir sorun olduğu 

ve bu bağlamda incelenmesinin yanlış olmayacağı söylenebilir.  

  

 Belli bir mal veya hizmet fiyatının sürekli olarak artması ya da tüm malların 

fiyatının bir kereye mahsus olmak üzere artış göstermesi enflasyon olduğu anlamına 

gelmez. Tanımdan da anlaşılacağı üzere enflasyondan söz edebilmek için, mal veya 

hizmet fiyatlarının genel düzeyinde sürekli artışların yaşanması gerekmektedir. 

 

1.2. Enflasyon Türleri 

 
 Enflasyon nedenlerine göre, artış hızına göre ve gelişme sürecine göre olmak 

üzere 3 başlık altında sınıflandırılabilir; 

 

1.2.1. Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri 

  
 Bir ekonomide fiyat artışlarını kontrol altına almak için yapılması gerekenleri 

belirlemeden önce her durumda olduğu gibi sorunun neden kaynaklandığını araştırıp 

ona göre aksiyon almak gerekmektedir. Ortaya çıkış nedenlerine göre enflasyon, 

talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.
2
 

 

                                                           
1
 Osman Z. Orhan, Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları, Filiz Kitabevi, 1995, s.1. 

2
 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003, s. 429. 
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1.2.1.1. Talep Enflasyonu 

 
 Talep enflasyonu, ekonomide toplam talep ile toplam arz arasındaki dengenin 

bozularak, toplam talepte yaşanan artışa toplam arzın karşılık veremediği durumdur. 

Böyle bir durumda üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında yükseliş görülür. Fiyat 

yükselişleri geçici nitelikli olmayıp süreklilik kazandığı takdirde sorun yaratmaya 

başlar. Toplam talep toplam arz seviyesine indirilmezse veya toplam arz toplam talep 

seviyesine çıkarılmazsa fiyat artışları süreklilik kazanır ve talep enflasyonu oluşur. 

 

 Talep enflasyonunun arkasında para arzındaki artışa bağlı olarak tüketimin 

artması yatmaktadır. Bir malın fiyatının artması, aynı mal için daha fazla harcama 

yapılmasını gerektirir. Fazla harcama yapabilmek ise ya daha az tasarruf yaparak ya 

da gelirlerdeki artışla mümkün olmaktadır. Fiyat artışlarına gelir ve harcama 

artışlarının eşlik etmesi enflasyon yaratır. Tüketicilerin ellerinde daha fazla para 

olunca, mal ve hizmetlere olan talebi artar ve almak istedikleri mal için daha fazla 

fiyat verebilirler. Bu noktada para arzının paraya olan talepten daha fazla artması 

sonucu enflasyon oluşmaktadır.
3
  

 

1.2.1.2. Maliyet Enflasyonu 

 
 Bir ekonomide, üretim faktörleri piyasasında rekabetin bozulması sonucu 

girdi fiyatları yükselmesinin, maliyetlerin artmasının ve buna bağlı olarak toplam 

arzın azalmasının neden olduğu enflasyon türüdür.
4
 İşçi ücretlerinin sürekli artması, 

firmaların vergi yükünün artması, hammadde ve üretim girdi fiyatlarının artması 

üretim maliyetlerini artırarak fiyatlar genel düzeyinde artışa neden olur ve maliyet 

enflasyonuna sebep verir. Üreticilerin artan maliyetler karşısında karlılıklarını 

sürdürme isteği ve ücret artışlarına paralel olarak verimlilikte artış gerçekleşmemesi 

aynı şekilde maliyet enflasyonu yaratan unsurlar arasındadır. 

                                                           
3
 TCMB, Enflasyon, 2004, (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar/enflasyon.pdf 

10.1.2010  
4
 Dinler, a.g.e. , s. 433.  

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar/enflasyon.pdf
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1.2.2. ArtıĢ Hızına Göre Enflasyon Türleri 

 
 Her ülkenin yapısına bağlı olarak normal sayılabilecek enflasyon oranı 

değişmekte olsa da, yıllık fiyat artış oranları göz önüne alınarak sınıflandırma 

yapıldığında enflasyon, ılımlı, yüksek ve hiper olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
5
 

 

1.2.2.1. Ilımlı Enflasyon 

 
 Fiyat artışlarının düşük oranlarda olduğu enflasyon türüdür. Genellikle yıllık 

bazda tek haneli yani %10’un altındaki enflasyon oranları bu grupta yer almaktadır. 

Sürünen enflasyon olarak da adlandırılmaktadır. Ilımlı enflasyonun yaşanmakta 

olduğu toplumlarda halkın paraya olan güveninde bir bozulma söz konusu değildir.  

 

1.2.2.2. Yüksek Enflasyon 

  
 Fiyat artış oranlarında tek haneden çıkılarak iki veya daha fazla haneli 

oranların görülmekte olduğu enflasyon türüdür. Yüksek enflasyon daha çok Latin 

ülkelerinde görülmekte olduğundan buna “Latin enflasyonu” da denilmektedir.
6
 

1970-1980 yılları arasında Latin Amerika ülkelerinin çoğunda yıllık enflasyon %50 

ile %700 arasında değişmiştir. Halk böyle bir ortamda paranın değer kaybına karşılık 

kendini koruyabilmek amacıyla mücadele verir. Parayı likit tutmak yerine 

enflasyonun üzerinde faiz getirisi garanti olan menkul kıymetlere ya da 

gayrimenkullere yönelme vardır.
7
  

 

1.2.2.3. Hiperenflasyon 

 
 Fiyat artış oranlarının çok hızlı ve büyük değişimler gösterdiği enflasyon 

türüdür. Fiyat artışları aynı gün içinde bile görülmektedir. Enflasyon oranları yıllık 

yerine aylık olarak hesaplanmaktadır. Böyle bir ortamda yerli para birimi üzerinden 

                                                           
5
 Dinler, a.g.e. , s. 428. 

6
 İlker Parasız, Enflasyon Kriz ve Ayarlamalar, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2002, s. 7. 

7
 Burhan Özkan, Ekonomiye Giriş, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2004, s. 236. 



6 

sözleşme hazırlamayı kimse tercih etmemektedir. Sözleşmeler yabancı para birimi 

üzerinden veya belli bir fiyat endeksi baz alınarak yapılır. Paranın dolaşım hızı 

büyük hızla artar, kıymet ölçüsü olma işlevini kaybeder. Paranın değerini yitirdiği en 

şiddetli enflasyon biçimidir. Hiperenflasyonun ekonomiye hiçbir olumlu etkisi 

bulunmamaktadır. En yıkıcı sonucu, gelir dağılımındaki adaletsizliği çok hızlı bir 

şekilde artırması ve halkın orta kesiminin hızla fakirleşmesine neden olmasıdır.
8
 Bu 

tip enflasyon 1920 – 1923 yılları arasında Almanya’da, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Macaristan ve Çin’de, 1985’de Bolivya’da ve 1993’de Ukrayna’da yaşanmıştır.
9
 

Almanya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra müttefiklerin savaş tazminatı taleplerini 

ödemek zorunda kalmış, bu durum büyük bütçe açıklarına ve hükümetin büyük 

miktarda para basmasına neden olmuştur. 1923 yılında 500 milyar Alman Markı ile 1 

Amerikan Doları alınabiliyordu, Almanya’da günlük banka kredileri %35 seviyesine 

ulaşmıştı.
10

 

 

1.2.3. GeliĢme Sürecine Göre Enflasyon Türleri 

 
 Gelişme sürecine göre enflasyon açık ve gizli olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

1.2.3.1. Açık Enflasyon 

  
 Ekonomilerde çeşitli nedenlerden oluşan fiyat artışları üzerinde otoritelerin 

herhangi bir kontrol mekanizması kurmaması nedeniyle ortaya çıkan enflasyon 

türüdür. Fiyatlar doğrudan arz talep mekanizması içinde oluşmaktadır. Paranın değeri 

görülebilir bir şekilde ve kontrolsüz olarak düşer. Fiyatların sürekli olarak 

yükseleceği beklentisi hakimdir ve bu beklentinin sonucu olarak tüketicilerin aşırı 

taleplerine işletmeler karşılık vermeyip stoklama yoluna gitmektedir. Arzdaki azalma 

ve paranın dolaşım hızının artması, paranın değer kaybetme sürecini hızlandırır.  

                                                           
8
 Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s. 268. 

9
 Özkan, a.g.e, s. 237. 

10
 Esat Çelebi, “Atatürk’ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri(1923-2002)”, Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, No.5, 2002, s. 22.  
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1.2.3.2. Gizli Enflasyon  

 
 Gizli enflasyonda fiyat artışları alınan tedbirlerle kontrol altında tutulmaya 

çalışılır. Aşırı fiyat artışları ve dengesizlik görülmez. Enflasyon sorununun suni 

müdahalelerle geciktirildiği fakat sorunun tam olarak çözülemediği durumlarda gizli 

enflasyonla karşılaşılmaktadır. Yani enflasyonun aşırı boyutlara ulaşmasını 

engellemek için alınan önlemlere rağmen enflasyonun devam etme süreci içinde 

olması gizli enflasyondur.  

 

1.3. Enflasyonun Etkileri 

  
 Enflasyon oranının tahmin edilebildiği veya tahminler doğrultusunda gelen 

enflasyonun olduğu ekonomilerde, enflasyonla mücadele edebilmek için gerekli 

önlemler alınabilir. Tahmin edilenden daha yüksek enflasyon oranları hem ülke 

ekonomisi için hem de halk için sorunlara sebep vereceği düşünülmektedir. Bu 

kısımda düşük oranlı enflasyon ortamında görülen olumlu etkiler yerine enflasyonun 

olumsuz etkileri yani maliyetleri üzerinde durulacaktır. Enflasyonun etkileri,  

beklenen ve beklenmeyen olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1.3.1. Beklenen Enflasyonun Etkileri 

 
 Enflasyon oranında sürpriz yaşanma riskinin çok düşük olduğu durumlarda 

ekonomik karar birimleri, beklenen enflasyon oranını göz önüne alarak hareket 

ederler.  

 

 Enflasyon oranının beklentiler dahilinde olduğu durumlarda, faiz oranları 

enflasyon oranları da dikkate alınarak saptanacak, reel faiz oranı borç veren ve borç 

alan taraflarca bilinecek ve taraflar bu durum karşısında herhangi bir zarara 

uğramayacaktır. Aynı şekilde taraflar arasında yapılan sözleşmelerde de enflasyon 

oranı dikkate alınarak taraflardan birinin olası bir zarara maruz kalmasının önüne 

geçilmektedir. 
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 Beklenen enflasyon aynı zamanda vergi tahsilatında yaşanan sorunların 

önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. Vergilerin nominal gelir üzerinden 

alınmakta olması nedeniyle yüksek enflasyon dönemlerinde reel gelirlerinin çok 

üzerinde  gelir elde etmiş olan mükellefler, yüksek vergi dilimine tabi olmaktadırlar. 

Bu durum da insanları kayıtdışı ekonomiye yöneltir. Ancak enflasyon oranının 

beklentiler dahilinde olduğu durumlarda vergi tahsilatı daha düzenli ve yasalara 

uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
11

 

 

 Beklenen enflasyonun yaratabileceği sorunlarla mücadele etmek nispeten 

daha kolay olmakla birlikte başa çıkmakta zorluk yaşanabilecek iki maliyeti vardır. 

 

1.3.1.1. Ayakkabı – Deri Maliyeti 

 
 Enflasyon dönemlerinde elde para tutmanın bir maliyeti bulunmaktadır ve 

buna bağlı olarak para, enflasyon oranı kadar değer kaybına uğrar. Beklenen 

enflasyonun gerçekleştiği dönemlerde insanlar, elde para tutmanın maliyetini 

öngörebildikleri için parayı nakit olarak tutmak yerine döviz olarak ya da faiz getirisi 

elde edebilecekleri banka hesaplarında değerlendirmeyi tercih ederler. İnsanlar 

paraya ihtiyaç duydukça döviz bürosu ya da bankalara giderek nakit ihtiyacını 

karşılarlar. Enflasyonun yarattığı olumsuzluktan korunmak için nakit para yerine 

döviz ya da faiz getirisi tercih edenlerin, sık sık döviz büroları ya da bankalara 

giderek nakit ihtiyacını karşılamaları “ayakkabı – deri maliyeti” olarak 

adlandırılmaktadır.
12

   

 

1.3.1.2. Menü Maliyeti  

 
 Yüksek enflasyon nedeniyle işletme girdi fiyatlarında artış yaşanırken 

üretilen ürünün maliyeti de artmaktadır. Çok çeşitli ürün satmakta olan işletmelerde, 

malların fiyatında yaşanan artışa bağlı olarak etiketlerinin tekrar düzenlenmesi 

                                                           
11

 Vuslat Us, “Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği”, Türkiye Ekonomi Kurumu, 
2004, s. 11. 
12

 Dinler, a.g.e. , s. 439. 
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gerekmektedir. Böylelikle üretici ve satıcıların fiyat artışlarını dikkate alarak 

maliyetlere dair tekrar hesap yapmaları ve fiyat etiketlerini değiştirmek zorunda 

olduklarından katlandıkları maliyet menü maliyetidir.
13

  

 

1.3.2. Beklenmeyen Enflasyonun Etkileri 

 
 Enflasyon oranı sürekli sürpriz niteliğindeyse böyle durumlarda enflasyonun 

maliyeti ağır olmaktadır. Beklenmeyen enflasyon, gelir dağılımında adaletsizliği 

artırırken, tasarrufların azalmasına, yatırımların düşmesine, ödemeler dengesinin 

bozulmasına, ekonomik kaynakların olumsuz kullanılmasına neden olmaktadır.  

 

1.3.2.1. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

 
 Ekonomide enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisinden söz edebilmek 

için gelirlerin, enflasyonla aynı oranda artış göstermemiş olması gerekmektedir. 

İnsanlar satınalma güçlerini korudukları sürece enflasyon, bir maliyet unsuru niteliği 

taşımamaktadır. Beklenmeyen enflasyonla birlikte işçi, memur, emekli başta olmak 

üzere ücretliler satınalma güçlerini kaybetmeye başlarlar. Gelir dağılımında yeni bir 

oluşum söz konusu olmaya başlar. Beklenmeyen enflasyon, gelirin bir gruptan 

diğerine adil olmayan bir biçimde aktarılmasına neden olur. Beklenmeyen enflasyon, 

varlık ve borçların reel değerinde kayba yol açtığı için gelir dağılımında, borçluların 

lehine alacaklıların ise aleyhine bir gelişme söz konusu olur. Şöyle ki taraflar belirli 

bir faiz oranı üzerinden borçlanma işlemini gerçekleştirirken, beklenen enflasyon 

doğrultusunda belirli bir reel faiz geliri ya da gideri olacağını düşünürler. Ancak 

enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmemesi, alacaklılardan borçlulara 

gelir transferine yol açmaktadır.
14

     

 

                                                           
13

 Kemal Yıldırım ve Doğan Karaman, Makro Ekonomi, 4. Basım, Eskişehir, Eğitim Sağlık ve Bilimsel 
Araştırma Çalışmaları Vakfı, 2005, s. 328. 
14

 Coşkun Can Aktan, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 
2002, s. 1 – 3.  
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1.3.2.2. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

 
 Enflasyonun sürprize açık olduğu dönemlerde reel faizin negatif olma riski 

bulunmaktadır. Düşük gelir elde edenler bu riski göz önünde bulundurarak tasarruf 

etmekten uzaklaşırlar, ellerine para geçtikçe hemen harcarlar yani tüketimi artırırlar. 

Yüksek gelire sahip kişiler ise düşük gelirlilerin aksine tasarruflarını artırırlar ancak 

yatırımlarını, ekonomik kalkınma sağlayıp üretimi artıracak alanlar yerine spekülatif 

alanlara kaydırmayı tercih ederler. Yüksek gelire sahip kişiler bu sayede 

enflasyondan daha fazla getiri sağlayabileceklerini düşünmektedirler.
15

     

 

1.3.2.3. Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi 

 
 Enflasyon dönemlerinde yurt içi fiyatların artması nedeniyle ithal mallar daha 

ucuz hale geleceği için ithalat daha cazip olmaktadır. İhracat ise bu dönemde 

azalmaktadır. Dolayısıyla ödemeler dengesinde bozulma meydana gelir. Bu sorun 

ithalatın kısılmasına yönelik önlemlerle ya da ulusal paranın değerinin düşürülmesi 

yani devalüasyonla aşılmaya çalışılır. Ancak ithalatın kısılması, özellikle üretim 

girdileri açısından dışa bağımlı olan sektörlerde üretimin aksamasına neden olur. 

Devalüasyon tercih edildiğinde ise ithal girdi ve malların fiyatı yükselir. Her iki 

yöntemin sonucu olarak enflasyon daha da şiddetlenir.
16

   

 

1.3.2.4. Kaynak Tahsisi Üzerindeki Etkisi 

 
 Ödemeler dengesinin bozulması sonucu ithal edilemeyen bazı mallar ülke 

içinde üretilmeye başlanır. Bunun sonucu olarak fiyat ve kalite açısından uluslar 

arası rekabetten uzak niteliksiz malların sayısında artış yaşanır. Ülke kaynakları 

rekabetçi üretim alanlarından kaçar, rekabetten uzak üretim alanlarına yönelir. 

                                                           
15

 Kenan Çelik, Genel Ekonomi, Trabzon, Murathan Yayınevi, 2009, s. 175. 
16

 Özhan Uluatam, Enflasyon ve Devlet Gelirleri (1963-1978), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 
1981, s. 14. 
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Böylelikle üretim faktörlerinin üretim alanları arasında dağılımında yani kaynak 

tahsisinde bozulma meydana gelir.
17

   

 

1.4. Enflasyonla Mücadele  

 
 Enflasyon, toplam talep ile toplam arz arasındaki dengesizlikten kaynaklanan 

fiyatlar genel seviyesinin sürekli artmasıdır. Bu durumda toplam talep ile toplam arz 

arasında yeniden denge sağlayabilmek için bir yandan toplam arzın artırılmasına 

yönelik, bir yandan ise toplam talebin kısılmasına yönelik politika izlenmesi 

gerekmektedir. Enflasyonu önlemek için alınacak önlemlerin ve uygulanacak 

politikaların bir bütün olarak ele alınması gerekir. Enflasyonla mücadele edebilmek 

amacıyla arz ve talep yönünde izlenen bu politikalara Anti-Enflasyonist politikalar 

denir. 

1.4.1. Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Anti-Enflasyonist Politikalar 

 

1.4.1.1. Ġthalatın Artırılması 

 
 Genel olarak yeterli kaynağa sahip olunmayan mallar için yaşanan arz 

sıkıntısını aşmanın en basit yolu ithalattan geçmektedir. İthalat sonucu arz artışı 

gerçekleşecek ve fiyatlarda gerileme yaşanacaktır. Kısa vadeli bir çözüm olarak 

düşünülmesi gereken bu yöntem uzun vadeye yayıldığı ve sürdürüldüğü takdirde, dış 

ticaretle ilgili olarak sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. 

1.4.1.2. Yatırımların TeĢvik Edilmesi 

 
 Ekonomide yeterli kaynağı bulunmayan malların arzını arttırmada izlenebilecek 

başka bir yol, kısa vadede üretime geçebilecek yatırımların teşvik edilmesidir. Bu 

politika ile arz yetersizliğine kısmi bir çözüm bulunabilir. Yeterli kaynağı olmayan  

bütün malları bu yolla üretmek mümkün değildir.  
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 Belgin Akçay, “Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriterler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2007, s. 28.  
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1.4.1.3. Verimliliğin Artırılması 

 

 Verimlilik bir üretim biriminde veya bir ekonomide üretim faktörlerinin ne 

ölçüde başarıyla kullanıldığını ortaya koyan bir kavramdır. Üretim süreci sonunda 

elde edilen çıktılar, üretimi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan girdilere bölünerek, 

verimlilik düzeyi bulunmaktadır.
18

 

 

 Ülke ekonomisi açısından verimliliğin düşük olması, eldeki kaynakların iyi 

kullanılmadığını gösterir. Yani eldeki kaynaklarla daha fazla çıktı elde etmek 

mümkünken, çeşitli nedenlerden ötürü bu mümkün olamamaktadır. Üretim sürecinde  

girdinin yeterince kullanılmaması aynı zamanda bu girdinin başka alanlarda 

kullanılmasına da engel olmaktadır. Bu durum zaman ve para kaybı anlamına 

gelmektedir. 

 

 Ekonomide yaratılacak verimlilik bilinci ve bu bilincin üretim sürecine 

yansıması ile girdi miktarını arttırmaya gerek olmadan, üretim miktarını ve böylece 

toplam arzı arttırmak mümkündür. Bu bakımdan verimliliğin arttırılması, toplam arzı 

arttırmaya yönelik politikalardan biri olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

 

1.4.1.4. Ġflasların Önlenmesi 

  
 Şirketlerin iflas etmesi durumunda ekonomide önemli bir arz yetersizliğiyle 

karşı karşıya kalınacaktır. İflasları önlemek amacıyla devletin müdahalesi ve yardımı 

sayesinde, yaşanabilecek olası bir arz kaybının önüne geçilmiş olacaktır. Firmanın iflas 

etmeden önce ihtiyaç duyduğu sermaye desteğini sağlamak, firma iflas ettikten sonra 

yeniden canlandırılması için gerekli sermaye desteğini sağlamaktan daha kolay ve 

düşük maliyetli olabilir. İflasın önlenmesi arzın arttırılmasından ziyade arzın 

korunmasına yönelik bir tutumdur. İflasın önlenmesiyle sadece arz yetersizliğinin 

önüne geçilmekle kalmaz, aynı zamanda söz konusu şirketin ve yan sanayisinin 

istihdam, kapasite ve vergi kayıpları engellenmiş olur. Böylelikle iflas eden şirketin 

bulunduğu sektörde ortaya çıkması muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilmiş olur. 
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1.4.2. Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Anti-Enflasyonist 

Politikalar 

 

1.4.2.1. Mevduat Faiz Oranlarının Yükseltilmesi 

 
 Mevduat faiz oranları ne kadar yüksek olursa insanların ellerindeki nakdi, vadeli 

mevduat hesaplarında değerlendirmek üzere bankaya yatırma eğilimleri de o derece 

fazla olur. Her ne kadar yatırım tercihlerinde, risk alma düzeylerine bağlı olarak kişiler 

arasında farklılıklar görülmekte olsa da, yüksek mevduat faiz oranları hem riskinin 

düşük olması hem de güvenilir olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmektedir.
19

 

Mevduat faiz oranları yükseldiği zaman, insanlar paralarını harcamak yerine faiz geliri 

elde etmek üzere vadeli mevduat hesabına yatırmayı tercih ederler. Tüketicilerin 

ellerinde bulunan fonları para piyasalarına yönlendirmeleri ve tüketim harcamalarından 

vazgeçmeleri toplam talebi düşürecektir. Böylelikle toplam harcamalar ertelenmiş ve 

toplam talep kısılmış olur. Merkez Bankaları, banka mevduat faiz oranlarını 

yükseltmeye yönelik tedbirler sayesinde tüketicilerin harcamaları ertelenebilir. 

Enflasyon oranını düşürmede kısa dönemli etkin bir politika olmasına karşılık, faiz ve 

anaparaların ödenmesi ile birlikte talebi kısıcı etkisini kaybeder ve talep tekrar 

canlanmaya başlar. Aynı zamanda faizlerin yüksek seyri, kredi faizlerini de doğrudan 

etkileyip özel sektör yatırımlarını kısacağı için, istihdamın ve toplam arzın azalmasına 

neden olacaktır. Bu nedenle yüksek mevduat faizi politikasının diğer talep kısıcı 

politikalarla birlikte geçici olarak uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

1.4.2.2. Reeskont Oranının Yükseltilmesi 

 
 Ticari bankaların iskonto ettikleri bir senedi, likidite sağlamak amacıyla merkez 

bankasında yeniden iskonto ettirmeleri “reeskont” olarak adlandırılmaktadır. Merkez 

Bankası’nın bu işlemler için uyguladığı faiz oranı ise “reeskont faiz oranı”dır.
20

 Gerçek 

ve tüzel kişiler, ticari işlemler sonucunda senet şeklinde vadeye bağlı alacaklarını 
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 Ateş Bayazıt Hayta, “Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim 
Dergisi, 2008, s. 353. 
20

 TCMB, Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2008, (Çevrimiçi) 
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/dundenbugune_TCMB.pdf 22.01.2010 
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vadesinden önce ticari bankalara iskonto ettirirler. Aynı şekilde ticari bankalar da 

iskonto ettikleri senetleri Merkez Bankası’na yeniden iskonto ettirirler, yani reeskont 

ederler. Merkez Bankası’nın reeskont için uyguladığı faiz oranının, ticari bankaların 

uyguladığı faiz oranından düşük olması sebebiyle ticari bankalar üstlendiği bu aracılık 

işleminden kârlı çıkmaktadır. 

 

 Merkez Bankası reeskont oranının belirleyicisi olduğundan, bu oranda 

değişiklikler yaparak para arzını kontrol edebilir. Merkez Bankası reeskont faiz 

oranlarını düşürdüğü takdirde, reeskont oranına göre belirlenen iskonto oranı ve 

bankaların müşterilerine verdiği krediler için uyguladığı faiz oranı düşer. Faiz oranının 

düşmesi borçlanmayı cazip hale getirip alışverişlerde kredili işlemlerin artmasına ve 

reeskonta konu olan senetlerde artışa neden olur. Böylelikle piyasa faiz oranları düşer 

ve para arzında artış yaşanır. Buna karşılık Merkez Bankası reeskont oranını 

yükseltirse, piyasa faiz oranlarında yükseliş yaşanacak, kredili işlemler azalırken 

ekonomiye reeskont işlemi ile çıkan para miktarında azalma görülecektir. Buna göre 

Merkez Bankası enflasyonist dönemlerde reeskont oranını yükselterek, para arzı 

üzerinde düzenlemeler yaparak enflasyona karşı önlem almaya çalışmaktadır.
21

 

 

1.4.2.3. Zorunlu KarĢılık Oranının Yükseltilmesi 

 
 Bankalar, müşterilerinden toplamış olduğu mevduatların belirli bir oranını 

Merkez Bankası hesaplarına yatırmak zorundadır. Bu oran, “zorunlu karşılık oranı” 

olarak geçmektedir ve para arzıyla ters orantılıdır.
22

 Zorunlu karşılık oranı 

uygulamasının iki amaca yönelik olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki para politikası 

aracı olarak kullanılması, ikincisi ise bankaların müşterilerine ve kamuoyuna karşı 

güvence sağlamasıdır. Zorunlu karşılık oranındaki azalma, bankaların Merkez 

Bankası’na daha az kaynak aktarmasına dolayısıyla bankaların daha fazla kredi verme 

olasılığına sahip olmasına neden olur, böylelikle para arzı artacaktır. Aksi durumda 

zorunlu karşılık oranı arttırıldığı takdirde bankaların borç verme imkanları azalacak ve 

                                                           
21

 Pınar Yardımcı, “Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü”, 
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 2006, s. 161. 
22

 TCMB, Terimler Sözlüğü, (Çevrimiçi) http://www.tcmb.gov.tr/yeni/gen_sek/sozluk.htm#zorunlu 
22.01.2010 
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para arzı azalacaktır.
23

 TCMB, Türk Lirası cinsinden yükümlülükler için %5, yabancı 

paralar cinsinden yükümlülükler için ise %9 zorunlu karşılık oranı uygulamaktadır. 

Reeskont oranı da dikkate alındığında para arzı, zorunlu karşılık oranındaki değişmelere 

karşı daha duyarlıdır. Enflasyonla mücadelede zorunlu karşılık oranları yükseltilerek, 

kredi miktarı sınırlandırılacak, piyasaya çıkacak nakit miktarı azalarak toplam talep 

kısılacaktır. 

 

1.4.2.4. Açık Piyasa ĠĢlemleri (APĠ)   

 

 Açık piyasa işlemleri, para politikası uygulamaları çerçevesinde merkez 

bankaları bünyesinde para arzının kontrolüne yönelik olarak devlet kağıtlarının alım 

ve satımının yapıldığı işlemlerdir. Açık piyasa işlemlerinin amacı, para politikası 

hedeflerine yönelik olarak para arzının ve likiditenin düzenlenmesidir. Günümüzde 

en yaygın olarak kullanılan para politikası aracıdır.
24

 Merkez Bankası piyasadan 

devlete ait menkul kıymetleri aldığı zaman, ekonomik sisteme kaynak aktararak para 

arzında artışa sebep olur. Para arzında yaşanan artış toplam talebi de aynı yönde 

etkileyecektir. Enflasyonist eğilimlerin görülmekte olduğu dönemlerde ise Merkez 

Bankası, ekonomik birimlere devlet tahvili veya hazine bonosu satarak, piyasadaki 

fazla parayı çeker, dolaşımdaki para miktarı azalır, toplam talep kısılmış olur.  

 

1.4.2.5. Denk Bütçe 

 
 Devletin elde etmiş olduğu gelirler ile yaptığı harcamalar arasındaki fark, 

bütçe denkliği konusunda fikir vermektedir. Kamu gelirleri ile harcamaları arasında 

eşitlik varsa bütçe denktir. Gelirler harcamalardan daha fazlaysa bütçe fazlası, 

gelirler harcamalardan daha düşükse ise bütçe açığı vardır. Denk bütçe veya fazla 

bütçe ekonomik göstergelerde herhangi bir sıkıntıya neden olmazken, bütçe açığının 

ekonomide olumsuz etkileri görülmektedir. Açık bütçe önemli bir enflasyon 

                                                           
23

 Salih Barışık ve Hakan Çetintaş, “Para Politikası Araçlarının Etkinliği Perspektifinden Türkiye’de 
Zorunlu Karşılıkların GSYİH ve Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: 1987-2004 Dönemine İlişkin Ekonometrik 
Analiz”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2008, s. 117-118 
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kaynağıdır. Devlet bütçe açığı doğrultusunda bu açığı kapatabilmek amacıyla, 

borçlanma veya karşılıksız para basma yollarından birini tercih etmektedir. Kamu 

kesimi bütçe açığını kapatmak üzere gerçek veya tüzel kişilere, ticari bankalara veya 

Merkez Bankası’na borçlanma yolunu tercih edebilir. Ancak Merkez Bankası 

üzerinden borçlanıldığı zaman para stokunda doğrudan artış olacağı için, 

borçlanmanın enflasyon üzerinde ciddi baskı oluşturduğu gözlenmektedir. Bu 

nedenden ötürü ekonomide enflasyonist eğilimin hakim olduğu dönemlerde, 

hazinenin kamu kesimi açıklarını Merkez Bankası dışındaki birimlerden borçlanarak 

kapatmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.
25

 Aynı şekilde borçların 

karşılıksız para basımı yoluyla giderilmeye çalışılması da en önemli enflasyon 

sebeplerindendir. Karşılıksız para toplam talebi yükseltmekte, enflasyona ivme 

kazandırmaktadır. Kısa vadede ihtiyaçlara cevap verse de parasal genişlemenin 

yaşanmasıyla enflasyonist kaygılar ön plana çıkmaya başlar.
26

  

 

1.5. Ġstikrar Politikaları  

 
 İstikrar politikalarının temeli fiyat istikrarını koruma, ödemeler dengesini 

iyileştirme, kamu açıklarını azaltma, tam istihdamı sağlama ve enflasyonu 

düşürmeye dayanmaktadır, yani istikrarsızlık sonucu bozulan dengeyi sağlamak 

üzere ekonomiyi yönlendirmektir. İstikrar politikalarının ekonomiyi belli bir gecikme 

ile etkiliyor olması, özel sektörün bekleyişler doğrultusunda istikrar politikalarına 

tepki vermesi ve istikrar politikalarının ekonomiyi etkilerken belirsizliğin söz konusu 

olması istikrar politikalarının uygulanma aşamasında karşılaştığı sorunlardan 

bazılarıdır.
27

 İstikrar politikalarının uygulanmasında sorunun doğru ve zamanında 

tespit edilebilmesi, sorunu çözmeye yönelik doğru politika ve buna yönelik uygun 

araçların seçimi, politikanın zamanında uygulamaya konması politikanın başarılı 

olup olmayacağını doğrudan etkileyecek faktörler arasında yer almaktadır. İstikrar 
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 Murat Demir ve Ersan Sever, “Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon Oranı Üzerindeki 
Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, ss. 173-174. 
26
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politikaları Ortodoks, Heterodoks ve IMF tipi istikrar programları olmak üzere 3 

başlık altında incelenecektir.   

1.5.1. Ortodoks Ġstikrar Programı 

 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından desteklenmekte olan bu istikrar 

politikaları, sıkı para ve maliye politikaları ile ticaretin serbestleştirilmesi ve sabit 

kur politikasından oluşmakta olup, ödemeler dengesinden kaynaklanan açıkların 

iyileştirilmesi ve enflasyonun düşürülmesini amaçlamaktadır. Sıkı para ve maliye 

politikaları uygulamasıyla, ekonomide daralma ortamı yaratılarak enflasyon üzerinde 

baskı oluşturulması hedeflenmektedir.
28

 

 

 Ortodoks istikrar politikalarında hedeflere ulaşmaya yönelik olarak genellikle 

”para arzının kontrolü, kamu açıklarının azaltılması, döviz kurunun devalüasyonu, 

fiyatların serbest bırakılması, sübvansiyonların kaldırılması” gibi araçlar 

kullanılmaktadır.
29

  

1.5.2. Heterodoks Ġstikrar Programı 

 
 Yüksek enflasyon dönemlerinde tercih edilen heterodoks istikrar 

programlarında, sıkı para ve maliye politikalarının yanında fiyat ve ücret 

kontrollerini içeren gelirler politikası da kullanılmaktadır. Burada gelirler 

politikasından kasıt fiyatların, ücretlerin ve döviz kurlarının sabit tutulmasıdır. Bu 

programda amaç yüksek seviyelerde seyreden enflasyonu ani ve hızlı biçimde 

düşürmektir. Enflasyon, heterodoks programda uygulamanın başında fiyatların sabit 

tutulmasına bağlı olarak hızla düşerken, ortodoks programda bu düşüş daha yavaş 

gerçekleşmektedir. Burada önemli olan nokta, fiyatlar üzerindeki kontroller 

kaldırıldığında da fiyat seviyesinin düşük seviyelerdeki seyrini korumaya devam 

etmesidir. Enflasyondaki düşük seviyelerin korunmaya devam edip kalıcı olması ise 
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 Nurgün Topallı, “Kriz Sonrası Uygulanan IMF Tipi İstikrar Programları ve Ekonomik Etkileri: 
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s. 144. 
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mali tedbirlerin alınıp mali disiplinin sağlanmış olmasıyla ilişkilidir. Heterodoks 

istikrar programlarının uygulanma aşamasında fiyat ve ücretlerin dondurulup sabit 

tutulması,  sabit döviz kuru seçimi, bütçe açıklarını önlemeye yönelik olarak mali 

disiplin ve parasal reform olmak üzere 3 dayanağı bulunmaktadır.
30

 

1.5.3. IMF Tipi Ġstikrar Programı 

 

 IMF, ödemeler dengesi sorunu yaşayan ülkelerin ekonomik dengelerinin 

tekrar düzenli yapıya kavuşması için finansal destek sağlayan uluslararası kredi 

kuruluşudur. IMF tipi istikrar programlarının amacı, kriz içerisindeki ülkelere 

performansa bağlı belli kriterler karşılığında dış kaynak kullandırmaya 

dayanmaktadır. Ülkelerin kendilerine özgü birtakım özelliklerinden ötürü ortaya 

çıkan farklılıklar bir kenara bırakılırsa, ortak olarak IMF programlarının içeriğinde 

paranın devalüasyonu, kamu harcamalarının azaltılması, kamu gelirlerinin 

arttırılması, sıkı para politikası, piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi, ücretlerin 

kontrolü, ticaretin liberalleştirilmesi ve fiyat kontrollerinin kaldırılması yer 

almaktadır.
31

 

 

 IMF tipi programlar genellikle talep yönlü politikalara dayalı Ortodoks 

programa göre hazırlanmaktadır. Her ne kadar son dönemde IMF’nin arz yönlü 

faktörlerin de önemli olduğunu benimseyip bu bağlamda üretim darboğazlarını ve 

kaynakların kullanımını geliştirici politika araçları kullanmaya başlamış olsa da, 

talep faktörlerine arz faktörlerine göre daha çok önem vermeye devam ettiği 

görülmektedir.
32

  

 

 IMF istikrar programları çeşitli yönlerden eleştiri toplamaktadır. Programın 

en çok eleştirilen yönü heterodoks öğelere fazla yer verilmemesidir. Bir başka 

tartışma konusu ise IMF’ye göre dış dengenin talep fazlası sonucu bozulmakta 
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olması, çözümün ise yurtiçi talep ve kredilerde kısıtlamayla giderilebilecek 

olduğunun öne sürülmesi sonucu IMF’nin katı performans koşulları koymasıyla 

programın kesintiye uğramasıdır. Ayrıca benzer nitelikte krizle karşı karşıya kalan 

ülkelerin karakteristik özelikleri dikkate alınmadan, tek tip istikrar programı 

önerilmesi de programa yöneltilen bir başka eleştiridir.  

 

1.6. Türkiye’de Enflasyon 

 
 Türkiye’nin enflasyon olgusuyla karşı karşıya gelmesi 1939 yılına denk 

gelmektedir. Büyük bir üretici grubun silah altına alınmasıyla üretimde önemli 

azalmalar olmuş, yeni yatırımlar yapılmamış ve giderler para basılarak karşılanmaya 

çalışılmıştır. Bu durum fiyat artışlarına neden olmuştur.
33

 Enflasyonun tarih içinde 

izlediği seyri, 1980 öncesi ve 1980 sonrası olmak üzere 2 döneme ayırarak incelemek 

yanlış olmayacaktır. Çünkü 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya giren istikrar 

politikalarıyla birlikte ekonomide önemli yapısal değişiklikler olmaya başlamıştır. 

1.6.1. 1980 Öncesi Enflasyon 

 
 1946 yılı ile başlayan çok partili döneme geçiş, Cumhuriyet tarihinin dönüm 

noktalarından birini oluşturmaktadır. Çok partili hayata geçilmesinin ardından hem 

siyasi hem de iktisadi alanda liberalleşmenin yayıldığı 1950’li yılların ilk yarısında 

enflasyon oranları göreceli olarak düşük olup; bu dönemde iktisadi bakımdan kapalı, 

korumacı ve içe dönük iktisadi politikalar gevşetilmiş, ithalatın serbestleştirilmesi 

sonucunda dış ticaret açığı gitgide büyümüş ve kronikleşmeye başlamış, dış 

borçlanma ve yardımlara bağlı bir ekonomi yerleşmeye başlamıştır. 1950’li yılların 

ikinci yarısında enflasyon oranları önemli ölçüde yükselme göstererek; tarımsal 

üretim düşmüş, büyüme hızı yavaşlamış, dış ticaret açıkları giderek artmış, dış 

yardımlar kesilmiş ve buna bağlı olarak devalüasyon baskıları artmıştır. 4 Ağustos 

1958’de istikrar politikaları uygulanmaya başlasa da fiyat artışlarının önlenmesinde 
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yeterli olmamıştır. Türkiye, 1960 ile yeni istikrar politikalarının devreye girdiği 10 

Ağustos 1970 arasını tek haneli enflasyonla geçirmiştir. İlgili dönem içerisinde Türk 

Lirasının aşırı değerlenmesi, dış ticaret açıklarının artması, işçi dövizlerinin azalması 

sonucu yaşanan sorunlara bağlı olarak IMF ve dış çevrelerin de etkisiyle 1970 

istikrar politikaları uygulanmaya başlamıştır. Bu politikalar çerçevesinde %66,6 

oranında devalüasyon yapılmış, faiz ve vergiler yükseltilmiş, ücret ve maaşlar 

dondurulmuştur. Ancak 1973 yılında petrolde yaşanan şok fiyat artışları ilk aşamada 

mevcut döviz rezervi kullanılarak ve kısa süreli borçlanmayla belli bir süre 

ertelenmişse de 70’li yılların sonlarına doğru ağırlaşan ekonomik koşullarla başa 

çıkmak imkansızlaşmaya başlamıştır. 1974’den sonra ihracat gelirleri ve yurtdışı işçi 

dövizleri azalmaya başlamış, ithalat artmıştır. Böylelikle uygulanan istikrar 

politikalarına bağlı olarak yapılan devalüasyonun, ihracatı özendirme ve ithalatı 

kısıtlama gibi amaçlarını gerçekleştiremediği görülmektedir. 1979’da hükümet kredi 

elde edebilmek ve ekonomiyi durgunluktan kurtarmak amacıyla %88 oranında yeni 

bir devalüasyon yapmayı kabul ederek Türk Lirasının değerini 1 dolar karşısında 47 

TL’ye inecek şekilde düşürmüştür.
34

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34
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Tablo: 1 Türkiye’de 1980 Öncesi Enflasyon Oranları 
YILLAR TEFE (%) TÜFE (%) YILLAR TEFE (%) TÜFE (%) 

1950 -10,2 -4,3 1965 8,1 6,7 

1951 6,7 -1,1 1966 4,8 5,5 

1952 0,8 5,1 1967 7,6 6,3 

1953 2,3 4,8 1968 3,2 4,1 

1954 11,0 9,0 1969 7,2 5,7 

1955 7,2 11,9 1970 6,7 11,8 

1956 16,8 11,5 1971 15,9 21,8 

1957 18,7 12,5 1972 18,0 15,3 

1958 15,1 15,7 1973 20,5 15,8 

1959 19,5 22,6 1974 29,9 15,4 

1960 5,3 7,4 1975 10,1 19,0 

1961 2,9 1,3 1976 15,6 16,4 

1962 5,7 3,8 1977 24,1 22,5 

1963 4,2 6,5 1978 52,6 53,3 

1964 1,2 0,8 1979 63,9 62,0 

Kaynak: DİE, Ġstatistik Göstergeler (1923-2002), Ankara, T.C. Başbakanlık DİE 

Yayınları, 2003 

1.6.2. 1980 Sonrası Enflasyon 

 
 1970’li yılların sonuna doğru hızla tırmanan enflasyon ve 1979 yılında 

yapılan devalüasyonun ardından, 1980 yılı ve sonrasında yüksek ve sürekli enflasyon 

Türkiye ekonomisinin karakteristiği haline gelmiştir. Dış borçların önemli ölçüde 

artıp ekonomik koşulların daha ağırlaştığı bu ortamda, Türk ekonomisinde ciddi 

yapısal değişimleri de beraberinde getiren 24 Ocak 1980 tarihli istikrar kararları 

alınmıştır. 1980’den sonrası, içe dönük ve ithal ikamesine dayalı büyüme 

politikalarından, dışa dönük büyüme politikaları ve serbest piyasaya geçiş adına ilk 

adımların atıldığı yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yapısal değişimin temelinde, 
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piyasaya devlet müdahalesini minimum düzeye indirmek ve piyasa ekonomisine 

işlerlik kazandırmak yatmaktadır.
35

 

 

 İstikrar kararları doğrultusunda dış ticaretin serbestleştirilmesi 

uygulamalardan biri olmuştur. Kaynakların etkin dağılımı ve üretim faktörlerinin 

verimliliğini düşüren dış ticaret engelleri kaldırılarak, hem ihracatın gelişme 

göstereceği hem de imalat sanayinin rekabet gücünün artacağı düşünülmekteydi. Bu 

amaçla ihracata vergi iadesi, ihracatçıların desteklenmesine yönelik tercihli krediler 

gibi çeşitli önlemler alınmıştır. 1980’li yılların başında sermaye piyasası faaliyetleri 

düşük düzeyde olup, finansal piyasalar derinlik ve yaygınlık açısından baskı 

altındaydı. Yabancı kişi ve kurumların sermaye piyasalarına girişine izin 

verilmemekteydi. Döviz piyasaları kontrol altında olup, döviz cinsinden varlıkların 

yurtdışına çıkarılmasında çeşitli sınırlamalar bulunmaktaydı. Ekonomide ticaretin 

yanında finansal alanın da rekabete açıldığı finansal derinleşmeye yönelik bu 

ortamda, faiz oranlarındaki artışla beraber tasarruflarda da artış görülmüştür. 

Böylelikle tasarruf artışı, tüketimi kısacağı için enflasyonist baskıların önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak vadeli mevduat ve kredi faiz oranları 

serbest bırakılmış, ardından kambiyo rejimi serbest bırakılarak döviz işlemlerinde 

serbestlik tanınmış, Sermaye Piyasası Kurulu faaliyete geçmiş, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası işler hale getirilmiş, finansal araçlar geliştirilerek çeşitlilik 

sağlanmıştır. Finansal alanda liberalleşmenin son halkasını ise sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilmesi oluşturmuştur. 

 

 İstikrar kararları sonuçlarını vermeye başlamış ve enflasyon düşüşe geçmiştir. 

Ancak ithalat tarife oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi ve popülist politikalar 

sonucu maliye politikalarının gevşetilmesi, kamu harcamalarını arttırmış ve bu iç 

borçlanmayla finanse edilmiştir. Hem iç talep hem de kamu harcamalarına bağlı iç 

borç stok artışı, enflasyonu 1988 sonrası dönemde tekrar harekete geçirmiştir. 

1990’lı yıllarla birlikte kamu kesimi açıklarının gitgide büyümesi, vergi gelirlerinin 

iç borçları bile karşılayamaması, kamu kesimi açıklarının iç borçlanmanın yanında 

dış borç ve Merkez Bankası kaynaklarıyla kapatılmaya çalışılması ekonomik 
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dengeleri bozmuş ve 5 Nisan 1994 krizi yaşanmıştır. Enflasyon tarihin en yüksek 

seviyelerine bu dönemde ulaşmıştır. 5 Nisan tarihli yeni istikrar kararları alınmış ve 

ardından enflasyonda bir süre durulma yaşanmıştır.
36

 

 

Tablo: 2 Türkiye’de 1980 Sonrası Enflasyon Oranları 
YILLAR TEFE (%) TÜFE (%) YILLAR TEFE (%) TÜFE (%) 

1980 107,2 101,4 1995 88,8 93,6 

1981 36,8 34,0 1996 75,9 80,4 

1982 27,0 28,4 1997 81,8 85,7 

1983 30,5 31,4 1998 71,8 84,6 

1984 50,3 48,4 1999 53,1 64,9 

1985 43,2 45,0 2000 51,4 54,9 

1986 29,6 34,6 2001 88,6 68,5 

1987 32,1 38,9 2002 30,8 29,7 

1988 68,3 73,7 2003 13,9 18,4 

1989 64,0 63,3 2004 13,8 9,3 

1990 52,3 60,3 2005 2,6 7,7 

1991 55,3 66,0 2006 11,5 9,6 

1992 62,1 70,1 2007 5,9 8,3 

1993 58,4 66,1 2008 8,1 10,0 

1994 120,7 106,3 2009 5,9 6,5 

Kaynak: TÜİK, Enflasyon ve Fiyat Veritabanı, (Çevrimiçi) 

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=17&ust_id=6 10.02.2010 
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2. TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠ VE ENFLASYONUN 

BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ  

 

 Bankalar günümüzde halkın tasarruflarını toplayıp bu mevduatları, kredi 

olarak halka sunarak paranın atıl kalmasını önlemesinin yanında aynı zamanda kaydi 

para yaratma fonksiyonu sayesinde de ekonomik faaliyetlerin canlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca sürekli geliştirilen ve yenilenen finansal araçlar sayesinde sektör, 

hem iç hem de dış piyasalarda rekabet gücünü arttırmaktadır. 

 

2.1. Türk Bankacılık Sisteminin Tarihsel GeliĢimi 

 

 Türkiye ekonomisinin ve mali sektörün en önemli unsuru olan bankacılık 

geçmişten günümüze çeşitli evrelerden geçerek büyüme kaydederken,  ekonomide 

yaşanan dışa açılma ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde mali sistemin 

güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. 163 yıllık Türk bankacılık tarihinde hızlı 

gelişim gösterilerek basamaklar atlanmış ancak ekonomik istikrarsızlıklara bağlı 

dalgalanmalar sistemi kırılgan hale getirmiştir. Özellikle 1980’lerden sonra 

ülkemizde kronik hale gelen enflasyon, sektörün gözden geçirilerek çeşitli 

düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bankacılık sisteminin gelişimini çeşitli 

ayrımlara göre ele almak mümkün olsa da, konuyla da ilişkili olarak enflasyondaki 

gelişmeler doğrultusunda enflasyonist dönem öncesi ve enflasyonist dönem sonrası 

şeklinde ikiye ayrılabilir. 

2.1.1. Enflasyonist Dönem Öncesi Türk Bankacılık Sistemi 

 
 Türkiye’de bankacılık sisteminin başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu’nun 

gerileme dönemine denk gelmektedir. 1840 yılında ilk kağıt para olan “kaime” 

basılmış ve bütçe açıklarıyla başa çıkamaz konumda olan Osmanlı para basarak bu 

açığı kapamaya uğraşmıştır. Para basımının artması ve dış ticaret açıkları kaimenin 

değer kaybetmesine neden olmuştur, dolayısıyla dış kaynak sağlama konusunda 

sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Buna önlem olarak 1847 yılında İstanbul Bankası 
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kurulmuş ancak hükümete verilen kredileri tahsil edemeyen banka 1852 yılında 

faaliyetlerine son vermiştir. Tanzimat Fermanı’nın ardından finansman ihtiyacının 

artması ve borçlanma gereksinimi 1856 yılında yeni bir bankanın yani Osmanlı 

Bankası’nın kurulmasına önayak olmuştur. İngiliz sermayesi ile kurulan bankaya 

1863’de Fransızlar, 1875’de de Avusturyalılar ortak olmuştur. Osmanlı Bankası’na 

diğer yabancı bankalardan farklı olarak para basma ayrıcalığı tanınmıştır. 1930 yılına 

kadar imtiyazlı konumda olan banka, T.C. Merkez Bankası’nın kurulmasıyla 

haklarını kaybetmiştir.
37

 İlk milli banka oluşumu ise 1863 yılında çiftçilere destek 

vermek amaçlı kurulan bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan Memleket 

Sandıkları’dır. 

 

 Cumhuriyetin ilanından önce bankacılık, Osmanlı hükümetinin dış kaynak 

sağlaması konusunda bir aracı konumunda çalışmıştır. Bu nedenle bu dönem 

borçlanma bankacılığı olarak da nitelendirilebilir. Mevduata ve mevduat sahibine 

önem verilmemiştir. Yabancı bankalarla rekabet edemeyen yerli bankalar kısa sürede 

kapanmıştır. Cumhuriyet Dönemi ile ulusal bankacılık kavramının önemi 

anlaşılmaya başlamıştır.   

 

2.1.1.1. Ulusal Bankacılık Dönemi (1923 – 1944) 

 
 Cumhuriyet dönemine kadar piyasada yabancı sermayeli bankaların 

egemenliği söz konusu olsa da 1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilanı ve milliyetçilik 

akımıyla birlikte ulusal sermayeli bankaların kurulma sürecine girilmiştir. Ulusal 

sermayenin yabancı kaynaklara aktarılmasına engel olarak, ulusal ticareti geliştirme 

konusunda kullanılması açısından ulusal bankacılığın gelişimi önem arz etmektedir. 

  

 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde ekonomik gelişmenin 

sağlanması açısından ulusal bankacılığın kurulması ve geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanarak bu doğrultuda bankacılık için önemli kararlar alınmıştır. Atatürk’ün 

direktifleriyle 26 Ağustos 1924 tarihinde Cumhuriyet’in ilk özel bankası olan 
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Türkiye İş Bankası, sanayinin geliştirilmesi amacıyla 1925 yılında Türk Sanayi ve 

Maadin Bankası, ülkenin imarı ve inşaat sektörüne kredi sağlamak amacıyla 1927 

yılında Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Daha sonraları 1933 yılında Türk 

Sanayi ve Maadin Bankası Sümerbank’a, 1946 yılında ise Emlak ve Eytam Bankası 

Emlak Kredi Bankası’na dönüşmüştür.
38

      

 

 Bu dönemin belki de en önemli gelişmelerinden biri 11 Haziran 1930 

tarihinde T.C. Merkez Bankası’nın kurulmasıdır. Merkez Bankası 1715 sayılı 

kuruluş kanununa göre para basmak, paranın değerini korumak, ekonominin genel 

likiditesini ayarlamak ve bankalara ödünç para vermek gibi amaçlarla emisyon 

bankası olarak kurulmuştur. Böylelikle para basma yetkisi artık Merkez Bankası’na 

geçmiştir. 

 

 Türkiye 1930’larda ekonomide tarım üzerine kurulu olmasının yanında 

sanayileşmede özel kesimin özendirilmesi sermaye yetersizliğine bağlı olarak 

gelişememiş, devlet yatırımlarının gerekli olduğu bir kez daha öne çıkmıştır. 

Devletin özel kesime göre daha fazla olanağa sahip olması da bu görüşün 

gelişmesinde etkili olmuştur. Kamunun girişimiyle gerçekleşen yatırımlardan 

bankacılık kesimi de kendine düşen payı almıştır. Bu kapsamda sanayiye yönelik 

işletmelerin kurulması, işletilmesi ve finansman ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla 

Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası (1933), Etibank (1935), Denizbank (1937), 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) özel amaçlı banka statüsüyle kurulmuştur. 

 

 Sanayileşme için gerekli yatırımların özel sektör yerine devlet tarafından 

yapılması, bütçe imkanlarını zorlayıp çeşitli tasarruf önlemleri almayı zorunlu 

kılmıştır. 1936 yılında kabul edilen 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile bankalara 

mevduatlarının %15’i oranında munzam karşılık ayırma zorunluluğu getirilmiş,  

böylelikle kamu yatırımları için düşük maliyetli finansman kaynağı sağlanmıştır. 

1942 yılında bu karşılık oranı %20’ye yükseltilmiştir. Devletin bankalara ilk 

                                                           
38

 Ramazan Geylan, Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticaret Bankalarının Temel Yönetim Sorunları, 
Eskişehir,  Anadolu Üniversitesi Yayınları No:86, 1985, s. 10-11.  



27 

müdahalesi olarak kabul gören 2243 sayılı Mevduat Koruma Kanunu ve 2279 sayılı 

Ödünç Para Verme Kanunu da bu dönemde yürürlüğe girmiştir.
39

   

 

2.1.1.2. Özel Bankaların GeliĢme Dönemi (1945 – 1959) 

 
 II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle başlayan bu dönemde, savaş yıllarında yaşanan  

enflasyon ve spekülasyon sonucu tarım ve ticaret sektöründe varlıklı bir özel kesimin 

çıkmasıyla sanayileşmede özel sektörün desteklenmesi ve bu sayede ekonomik 

kalkınmanın sağlanması yoluna gidilmiştir. 1950’lerden sonra tarımda 

makineleşmenin artması ve verimli geçen yılların etkisiyle özel sermaye birikimi 

artmıştır.  

 

 Özel kesimin güçlenmesinden bankacılık da nasibini almış ve özel bankacılık 

bu dönemde gelişmiştir. Her ne kadar özel kesim güç kazanıp ekonomik kalkınmada 

öne çıkmaya başlasa da, bu dönem içerisinde de yatırımlar kamu tarafından 

üstlenilmeye devam etmiştir. Devam etmekte olan yatırımların finansmanı 

konusunda Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur. Aynı zamanda %20 olan 

mevduat munzam karşılık oranı değiştirilmemiş ve uygulamaya devam edilmiştir. 

Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Pamukbank ve Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası’nı da içeren 30 yeni banka bu dönemde kurulmuştur. Dövize 

dayalı işlem yapma yetkisinin sadece Merkez Bankası’nın yetkisinde olması ve 

bankacılık işlemlerinde uygulanacak faiz ve komisyon oranlarının hükümet 

tarafından belirlenmesi, şube bankacılığının yaygınlaşmasına ve mevduat kavramının 

önem kazanmasına neden olmuştur. 

 

 1950’li yılların sonlarına doğru ekonomide yüksek enflasyon, dış ticaret 

açıkları ve dış borçlarda artış kendini göstermiştir, döviz yetersizliğine bağlı ithalatın 

güçlükle yapılabilmesi ve girdileri temin edemeyen fabrikaların eksik kapasiteyle 

çalışması sonucunda, ekonomik dengenin yeniden sağlanması adına devalüasyonu da 

kapsayan 1958 yılı İstikrar Programı gerçekleştirilmiştir.  
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 1958 yılında 2999 sayılı Bankalar Kanununun yerini 7129 sayılı Bankalar 

Kanunu almış ve yeni yasayla birlikte bankacılık mesleğinin gelişmesi, bankalar 

arası dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye 

Bankalar Birliği kurulmuştur.
40

 

 

2.1.1.3. Planlı Ekonomi Döneminde Bankacılık (1960 – 1980) 

 
 1958 yılında uygulanan İstikrar Programı’na rağmen ekonominin istenen 

seviyelere gelememesi sonucunda, devletin piyasanın üzerinde etki ve kontrolünün 

daha fazla olduğu ve karma ekonomik sistemin benimsendiği bir döneme geçiş 

yapılmıştır. Bu dönemde kamu ve özel sektör birlikte, kalkınma planlarında yer alan 

yatırımları gerçekleştirerek, ithal edilen sanayi mallarının yurt içinde üretiminin 

gerçekleştirildiği ithal ikameci sanayileşme politikası izlenmiştir. Sektörlerin 

korunması adına dışa kapalı bir politika izlenmiş, faiz oranları ve döviz kurları 

hükümet tarafından belirlenmiştir. 

  

 Bankacılıkta kamu kesiminin önemli ölçüde etkisi görülmüş, mevduat ve 

kredi faiz oranları ile banka komisyon oranları ithal ikame politikası çerçevesinde 

belirlenmiştir, bankacılığın bu dönemdeki işlevi kalkınma planlarındaki yatırımların 

finansmanının sağlanması olmuştur. Yeni yabancı banka ile özel durumlar dışında 

ticaret bankası kurulmasına izin verilmemiş, böylelikle sektör kaynaklarının dağılımı 

mevcut bankalar arasında kalkınma planlarındaki yatırımlarla sınırlı kalmıştır. Bu 

dönemde T.C. Turizm Bankası (1962), Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), 

Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden Bankası (1968), Devlet Sanayi ve 

İşçi Yatırım Bankası (1976) olmak üzere 5 kalkınma bankası ve Amerikan-Türk Dış 

Ticaret Bankası (1964) ile Arap-Türk Bankası (1977) olmak üzere 2 ticaret bankası 

kurulmuştur. Özel ticaret bankalarının büyük bölümü, bir sanayi ve ticaret sermayesi 

grubunun banka sermayesinin önemli bölümünün sahibi olması sonucunda holding 

bankacılığına dönüşmüştür. 

 

                                                           
40

 Öztin Akgüç, Yüz Soruda Türkiye’de Bankacılık, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1989, s. 48. 



29 

 Yatırımların finansmanı konusunda sorun devam etmiş, gerekli olan kaynak 

bütçe transferleri, kamu borçlanmaları ve Merkez Bankası kredilerinden 

sağlanmıştır. Merkez Bankası tarafından kamuya kullandırılan kredilerin, ekonomide 

mal ve hizmet arzına yol açmayan ödemelerde kullanılması ve kredilerin geri 

dönmemesi para arzında artışı beraberinde getirmiş, böylelikle ekonomide 

enflasyonist baskı oluşmuştur.
41

  

 

 Planlı ekonomi döneminde kalkınma sağlanmış olsa da finansman 

yöntemlerinin enflasyonist baskı oluşturması, üretimin iç tüketimle sınırlı kalıp dış 

pazarlara açılamaması nedeniyle 1970’lerde döviz sıkıntısı yaşanmıştır. Döviz 

sıkıntısına dış borçlardaki artışın da eşlik etmesiyle ödemeler dengesinin bozulması 

sonucu ithal ikame politikasına dayalı sanayileşme stratejisinin terk edilerek, dış 

pazarlara üretim yapmayı hedefleyen serbestleşme stratejisine geçiş yapılmasının 

gerekli olduğu görülmüştür. 

 

2.1.2. Enflasyonist Dönemde Türk Bankacılık Sistemi 

 
 Cumhuriyet sonrası dönemden 1980’lere kadar ekonominin kalkınması 

üzerine izlenen politikalar hedeflere ulaşmakta başarılı olamamış aksine yatırımların 

finansmanı konusunda sürekli borçlanma ve Merkez Bankası kaynaklarına 

başvurularak piyasada enflasyonist baskı oluşturulmuştur. 1980’den sonra 

Türkiye’de kronik yüksek enflasyon oluşumunun temelinde daha önceki yıllarda 

izlenen politikalar bulunmaktadır. 

 

2.1.2.1. SerbestleĢme ve DıĢa Açılma Döneminde Bankacılık (1980 – 

2002) 

 
 İthal ikame politikasına yönelik uygulamaların 1970 sonlarına doğru 

enflasyon, dış borçlar ve ödemeler dengesinde sorunlar yaratmasının ardından, 

bunların üstesinden gelebilmek ve ekonomik durgunluğu aşabilmek adına piyasa 
                                                           
41
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ekonomisine dayalı, üretimin iç pazar yerine dış pazara yönelik olduğu yeni bir 

kalkınma stratejisi olan serbestleşme politikaları uygulanmaya başlamıştır. 

 

 Mali piyasaların serbestleşmesi, finansal derinliğin sağlanması ve 

faaliyetlerde etkinliğin sağlanması amacıyla 24 Ocak 1980 tarihinde İstikrar 

Politikaları adı altında gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bankacılık 

sektörü de atılan adımlardan olumlu etkilenmiştir. Ürün ve hizmetlerde görülen 

yenilik ve çeşitlilikler, sektörün mali sistemdeki payının artması ve daha rekabetçi 

bir ortamda çalışılması yapılan düzenlemelerin sonuçlarındandır. 

 

 2 Mayıs 1985 tarihinde 3182 sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girerek 

denetim ve gözetim sistemi ile uluslararası bankacılık standartları sisteme aktarılmış, 

tekdüzen hesap planı uygulaması getirilmiş, Türkiye’de yerleşik kişilere döviz 

bulundurma ve döviz hesabı açma hakkı verilmiştir. 1985 yılında devlet iç borçlanma 

senetleri ihale yöntemiyle satışa sunularak, kamunun kaynak ihtiyacı için iç 

borçlanma süreci başlatılmıştır. 1987’de Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerine 

başlayarak hem para politikasını kontrol edebilmiş hem de iç borçlanma senetlerinin 

alım-satım işlemini yürütebildiği pazar oluşturmuştur. 1988’de Merkez Bankası 

Döviz ve Efektif Piyasaları faaliyete geçmiş, 1989’da ise döviz işlemleri serbest 

bırakılmıştır. 1990 yılında Türk Lirası’nın konvertibilitesi ilan edilmiş, yurtdışında 

yerleşik kişilere Türkiye’de menkul kıymet yatırımı yapma, Türk Lirası (TL) ve 

döviz cinsinden mevduat hesabı açma izni verilmiştir.
42

 

 

 Mevduat ve kredi faizlerinin, dövize dayalı işlemlerin, sektöre yeni banka 

girişlerinin ve sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla finansal sistemde 

gelişme sağlanmış ve sektörde rekabet ortamı oluşmuştur. Devlet, kamu açıklarının 

Merkez Bankası kaynaklarıyla telefi edilmesinin enflasyonist baskı yarattığının 

anlaşılması üzerine, iç borçlanma senetleri sayesinde kaynak sağlama yoluna 

gitmiştir. Bu durum “crowding out” olarak adlandırılan, özel sektörün mali 

piyasalardan borçlanma konusunda sistemin dışına itilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Çünkü yüksek düzeydeki bütçe açıklarının kapatılabilmesi için gerekli olan 

                                                           
42
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borçlanma miktarı da yüksek olacaktır ve kamu kesiminin bunun için ödeyeceği 

yüksek faiz, özel kesimin borçlanması sonucu bankaların elde edeceği faiz gelirine 

göre oldukça caziptir. Bu durum, özel sektör borçlanma senetlerinin uzun bir süre 

gelişme kaydedememesine neden olmuştur. Ayrıca yüksek miktarda iç borçlanma 

geleceğe dönük enflasyonist beklentilerin yükselmesine neden olmuştur. 

 

 Merkez Bankası bu dönemde enflasyonist baskıları, faizlerdeki volatiliteyi ve 

piyasalardaki belirsizliği önlemeye çalışmış, piyasadaki para arzını ve kamu 

borçlanma seviyesini kontrol altında tutmuş, TL’nin aşırı değer kaybetmesini 

önleyerek yabancı para ikamesinin önüne geçmiştir. 

 

 Ekonomik birimler döviz cinsinden varlıklarını arttırmış, TL cinsinden 

varlıklara ise yüksek faiz ve kısa vade doğrultusunda talep gelmiştir. Bankalar bu 

durumdan olumsuz etkilenerek bilanço yapıları bozulmuş, karlılıkları azalmıştır. 

Kamunun artan iç borçlanma ihtiyacına bağlı olarak yükselen faizlerle artan TL 

borçlanma maliyetleri, bankaların yurtdışından borçlanmaya yönelmesine ve döviz 

açık pozisyonlarının büyümesine neden olmuştur. 1994 yılında yüksek kamu kesimi 

açıklarına rağmen genişleyici para politikalarının uygulanmakta olduğu ortamda faiz 

oranlarının düşürülmesi yönündeki yaklaşım finansal piyasalarda ve bankacılık 

sektöründe gerilim yaratmış, ve sektörün büyük zararlarla karşı karşıya kalmasına 

neden olmuştur. Ayrıca finansal araçlara getirilen ek vergi yükü, yurtiçi ve yurtdışı 

yatırımcıları TL cinsinden finansal araçlardan uzaklaştırmıştır. Faiz oranları rekor 

seviyelere yükselerek, TL yabancı paralar karşısında değer kaybetmiştir. Türkiye’nin 

uluslararası kredi notu hızla düşerek, bankacılık sektörünün yurtdışından 

borçlanmalarında sıkıntılar yaşanmıştır.
43

  

 

 1995’den sonra ekonomide toparlanma başlamış, yüksek reel faizlerle birlikte 

TL cazip hale gelmiş, yabancı paraya geçiş yavaşlamıştır. Daha yüksek maliyetli 

olmak üzere yurtdışından borçlanmaya başlanmıştır. Bankacılık sektöründe vadesiz 

ve vadeli mevduatın büyük bölümü, çok yüksek faizli gecelik repoya yönelmiştir. 
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 1999 yılına gelindiğinde ise Rusya’da yaşanan kriz, Adapazarı ve Düzce 

depremleri, erken genel seçimle birlikte hükümet değişimi gibi sebeplerle ekonomide 

daralma olmuş, sorunları aşmak üzere düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bankalar 

Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, bağımsız gözetim ve denetim kurumu kurulmuş, 

dolaylı kredi özkaynak ilişkisi daraltılmış, risk yönetimi düzenlenmiş, sorunlu 

bankaların mali yapılarının güçlendirilmesi ve faaliyetlerine müdahale konusunda 

yöntemler geliştirilmiştir. Bankaların faaliyete başlamaları, faaliyetlerinin izlenmesi, 

denetlenmesi, denetim sonuçlarının karara bağlanması ve bir bankanın faaliyetinin 

sona erdirilmesi ile ilgili kararların alınması ve uygulanması amacıyla Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) faaliyete geçmiştir. Bu değişikliklerle 

bankacılık kanunu Basel Komite’nin tavsiyelerine, Avrupa Birliği direktiflerine ve 

uluslararası düzenlemelere yakınlaştırılmıştır. Bu dönemde 8 bankanın yönetimi 

Fon’a devredilmiş, 3 bankanın faaliyetleri ise durdurulmuştur.
44

  

 

2.1.2.2. Yeniden Yapılanma Döneminde Bankacılık (2002 – 2007) 

  
 Türkiye 1999 ve Şubat 2001’de yaşadığı ekonomik krizin ardından, Nisan 

2001’de ekonominin direncini arttırmak, enflasyonu düşürmek, mali disiplini 

sağlamak, yapısal reformları gerçekleştirmek ve bankacılık sistemini güçlendirmek 

amacıyla “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” ilan ederek, 4 ana unsur üzerinde 

yoğunlaşmış ve ekonomide dengeyi yeniden sağlamaya çalışmıştır. Programın ana 

unsurları şöyledir; 

 

 Enflasyonla etkin mücadelede yardımcı olacak ve fiyat istikrarını sağlayacak para 

politikası uygulamak, 

 Disiplinli maliye politikası uygulamak, 

 Finansal sektörün mali yapısını güçlendirmek, 

 Ekonomik birimlerde etkinlik, esneklik ve şeffaflık sağlayacak yapısal 

düzenlemeleri gerçekleştirmek. 
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 Programın başarılı bir şekilde uygulanmasının yanında uluslararası 

piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerin de etkisiyle ekonomide yeniden istikrar 

sağlanmış ve ekonomik performans artmıştır. Kamu bankaları yeniden 

yapılandırılarak, ortak bir yönetim altına alınmıştır. Kamu bankalarına ait görev 

zararları DİBS’ler karşılığında tasfiye edilerek, bankacılık kesimi mali yapısı 

güçlendirilmiştir. Bankaların mali kurumlar dışında bir kuruma iştirak etmesi 

özkaynaklarının %15’i, toplam iştirak tutarının ise özkaynaklarının %60’ı 

geçemeyeceğine dair sınırlama getirilmiştir. Kamu kesiminde sağlanan mali 

disiplinle paralel olarak enflasyon gerilemiştir. Karşılıklar yapılan yeni 

düzenlemeyle, kredilerin geri dönebilirlik ve teminat özelliklerine göre 5 ayrı 

kategoride sınıflandırılma esası getirilmiştir. 

 

 2002 – 2003 yıllarında TMSF bünyesine alınan bankalar nedeniyle bankacılık 

sektör bilançosu reel olarak küçülmüş olsa da yeniden yapılandırmanın etkilerinin 

görülmeye başlandığı 2004 yılından 2007 yılına kadarki dönemde sektör bilançosu, 

reel büyüme bazında GSMH’nın üzerinde performans göstermiştir.  

 

2.2. Türk Bankacılık Sisteminin Yapısal Analizi 

  
 Finansal kesim yıllar geçtikçe büyüme kaydederken bankacılık sistemi de 

artan oranda büyümesini sürdürmeye devam etmektedir. Finansal sistem bankacılık 

ağırlıklı bir yapıda olup, her ne kadar banka dışı finansal kurumların sayısı ve 

büyüklüğünde artış görülse de bankacılık sisteminin, finansal sistem içindeki payı 

hala çok yüksek bir düzeydedir. Mali kaynakların büyük bir bölümü bankalar 

tarafından toplanıp tekrar birey ve kurumlara kullandırılmakta, aynı zamanda 

yurtdışından sağlanan kaynakların büyük bir bölümü bankalar aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. 
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2.2.1. Aktif Yapısı 

 
 2001 yılı Mayıs ayında uygulanmaya başlanan bankacılık sektörü yeniden 

yapılandırma programının ardından finansal kesim içerisinde çok önemli bir yeri 

olan bankacılık sektörü göstergeleri istikrarlı bir büyüme içerisine girmiştir. 

Bankacılık sisteminin toplam aktifleri son 8 yılda yaklaşık %292 büyüme göstererek 

833,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle toplam aktifler içinde mevduat 

bankalarının payı %92,7 iken diğer bankaların payı %7,3 seviyesinde kalmıştır. Özel 

sermayeli bankaların toplam aktifler içindeki payı %52 iken, kamu sermayeli 

bankaların payı %32, yabancı sermayeli bankaların payı ise %16’dır.   

  

Tablo 3: Türk Bankacılık Sistemi Aktifleri (milyon TL) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Likit 

Aktifler 
28.644 28.943 32.867 48.301 63.015 60.275 94.687 97.850 

Menkul 

Değerler 

Cüzdanı 

86.103 106.842 123.678 143.033 158.956 164.727 193.990 262.876 

Zorunlu 

Karşılıklar 
9.350 9.974 13.160 14.976 17.194 17.268 14.702 13.477 

Krediler 48.981 66.222 99.342 156.410 218.987 285.616 367.445 392.622 

Takipteki 

Alacaklar  
3.739 

988 

 
759 884 885 1.369 2.841 3.598 

a) Takipteki 

Alacaklar 
10.430 8.629 6.356 7.808 8.550 10.345 14.053 21.853 

b) Takipteki 

Alacaklar 

Karsiliği (-) 

6.691 7.641 5.596 6.924 7.665 8.976 11.212 18.254 

Sabit 

Kıymetler  
7.654 8.278 8.478 7.692 7.414 7.902 9.601 9.921 

Diğer 

Aktifler 
3.914 4.196 3.685 6.355 6.873 11.277 10.618 12.696 

TOPLAM 

AKTİFLER  
212.681 249.688 306.439 406.909 499.731 581.606 732.536 833.968 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık 

Sektörü İnteraktif Aylık Bülten  

  

 Likit aktifler grubu nakit değerler, Merkez Bankasından alacaklar, para 

piyasasından alacaklar ve bankalardan alacaklardan oluşmaktadır. Toplam aktifler 

içerisindeki payı yıllar itibariyle değişkenlik gösteren likit aktifler, 2009 yılında 97,8 
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milyar TL ile %11,73’lük paya sahiptir. Menkul değerler cüzdanı grubu, aktifler 

içerisinde 2. en büyük paya sahip olan gruptur. 2003’den 2009’a kadar olan dönemde 

aktifler içerisindeki payı %42,8’den %26,5’a gerileyen menkul değerler, 2009 

yılında tekrar artışa geçerek %31,5’lik paya ulaşmıştır. Özellikle 2008 yılı ve 

sonrasında yaşanmakta olan ekonomik daralmaya bağlı olarak, piyasada yeniden 

canlanmayı sağlama amaçlı alınan önlemler neticesinde arka arkaya gelen faiz 

indirimleri sonucunda bankacılık kesimi, kaynaklarını menkul değerler alanına plase 

etmeyi tercih etmiş ve faiz indirimleriyle birlikte piyasa değeri artan menkul 

kıymetler, sektörün 2009 yılı karının yüksek gelmesinde belirleyici rol oynamıştır.  

 

 Bankacılığın en temel işlevi, finansal piyasalarda fon fazlası olanlardan 

kaynak toplayıp, bu kaynakları ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara aktarmaktır. Krediler 

ise bu kaynakların ilgili alanların aktarılmasında kullanılan en önemli araçlardan 

biridir. Bu açıdan bakıldığında bir ekonomide bankacılık sektörünün reel sektöre 

kullandırdığı kredilerin artması, aslında o ekonomide yatırımların artması, buna bağlı 

olarak da istihdam ve üretimin artması demektir.
45

 1990’lardan 2003’lere kadar 

kamunun bütçe açıklarını iç borçla finanse etmesi nedeniyle bankalar, reel sektörü 

fonlamaktan çok devlet iç borçlarını finanse etmişlerdir. 2002 yılından itibaren 

büyümede kaydedilen gelişmeler, gerilemekte olan enflasyon ve faiz oranları, IMF 

stand-by anlaşmaları ve AB ile yürütülmekte olan müzakerelere bağlı olarak gelişen 

olumlu hava sayesinde kredi hacminde hızlı bir büyüme ortamına girilmiştir. Aktifler 

içerisinde en büyük paya sahip olan ve sürekli büyüyen krediler grubu, 2008 yılında 

%50,16 ile en yüksek değerine ulaşmıştır. Ekonomik faaliyette yaşanan büyümeye 

paralel olarak hem ticari hem de bireysel kredi talebinde artış yaşanmıştır. 2009 

yılına kadar toplam aktiflerden daha hızlı büyüme gösteren krediler, son yılda bir 

önceki yıla göre %6,85 büyümüş ancak aynı dönemde %13,85 büyüyen toplam 

aktiflere göre geride kalması nedeniyle, toplam aktifler içerisindeki payı %47,08’e 

gerilemiştir. Ancak faiz indirimlerinde sona gelindiğine dair alınan sinyaller 

neticesinde, 2010 yılında menkul kıymetlerden kredilere dönüş yapma ihtimalinin 
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yüksek olduğu söylenebilir. 2009 yılında kullandırılan kredilerin %73’ü TL, %27’si 

ise yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Menkul değerler cüzdanı ile krediler 

grubunun, aktifler içerisindeki payının ters yönlü hareket ettiği görülmektedir. 

Aktiflerinde yüksek menkul değer bulunduran bankaların faiz riskleri artarken, 

yüksek oranda kredi bulunduranların da kredi alanının güvenilirliğine bağlı olarak 

kredi riski ile karşı karşıya kalabilmeleri muhtemeldir. Bu nedenle bankaların 

plasman yapılarını doğabilecek risklere karşı şekillendirmeleri gerekmektedir. 

 

 Karşılık sonrası takipteki alacakların toplam aktiflerdeki payı 2009 yılında bir 

önceki yıla göre ufak bir artışla %0,4’de kalmıştır. 2006 yılında %0,17 paya sahip 

olan takipteki alacaklar bu tarihten itibaren yükselişe geçmiştir. 2006 yılında 8,55 

milyar TL olan takipteki alacaklar, her yıl ciddi oranlarda artış göstererek 2009 

yılında 21,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Özellikle son 3 yıl içinde takipteki alacakların, 

toplam aktiflerden daha hızlı büyümekte olması dikkat çekmektedir. Karşılık öncesi 

takipteki alacakların toplam kredilere oranı 2002 yılında %21,3 iken, 2007 yılına 

kadar düzenli düşüş göstermiş ve %3,62’ye kadar gerilemiştir. Son 3 yılda tekrar 

artışa geçen oran 2009 yılında %5,57 olarak gerçekleşmiştir. Ve bu kredilerin 

%83,5’u için özel karşılık ayrılmıştır. Aktiflerin kalitesi açısından bankacılık sektörü 

bilançolarında duran varlıkların oranının olabildiğince düşük olması gerekmektedir. 

2009 yılı itibariyle duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı %1,19’dur. 

2.2.2. Pasif Yapısı 

 
 Bankacılık sektörünün kaynaklarını mevduatlar başta olmak üzere bankalara 

olan borçlar, para piyasasına olan borçlar ve repo yoluyla yaratılan kaynaklar 

oluşturmaktadır. 2009 yılı itibariyle toplam pasifler içinde yabancı kaynakların payı 

%86,7, özkaynakların payı ise %13,3 civarındadır.  
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Tablo 4: Türk Bankacılık Sistemi Pasifleri (milyon TL)     
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mevduat  137.973 155.312 191.065 251.490 307.647 356.865 454.599 514.618 

Bankalara 

Borçlar 
21.967 25.918 33.765 54.492 70.735 71.386 92.749 86.097 

Repo 

İşlemlerinden 

Sağlanan 

Fonlar 

6.161 11.241 10.596 17.414 25.786 27.753 40.779 60.711 

Ödenmiş 

Sermaye 
12.108 13.615 14.824 20.857 26.224 31.623 39.406 42.542 

Yedek 

Akçeler 
16.719 21.363 23.592 42.551 38.295 44.198 50.428 59.473 

Dönem Karı 

(Zararı) 
2.883 5.608 6.452 5.965 11.364 14.859 13.422 20.182 

Toplam 

Özkaynaklar 
25.699 35.538 45.963 54.687 59.537 75.850 86.425 110.874 

Diğer 

Pasifler 
20.881 21.679 25.050 28.826 36.026 49.752 57.984 61.668 

Toplam 

Pasifler 
212.681 249.688 306.439 406.909 499.731 581.606 732.536 833.968 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık 

Sektörü İnteraktif Aylık Bülten 

   

 2009 yılı bankacılık sektörü bilançosuna göre toplam pasifin %61,7’sini 

mevduat, %10,3’ünü bankalara borçlar ve %7,3’ünü repo yoluyla sağlanan fonlar 

oluşturmaktadır. Bankacılık kesiminin en önemli kaynağı olan mevduatların toplam 

pasifler içindeki payı yıllar itibariyle %60’ın altına düşmemiştir. Mevduatlar 2002 

yılında 137,97 milyar TL iken, 2009 yılında 514,61 milyar TL’ye ulaşarak ilgili 

dönemde %272,98 artış göstermiştir. Mevduatların toplam pasifler içindeki payı 

2009 yılında %61,7 olup, %66,3’ü TL cinsinden %33,7’si ise yabancı para cinsinden 

kaynaklardan oluşmaktadır. Toplam mevduatta pozitif yönlü trend devam etmekle 

birlikte 2009 yılında artış hızında yavaşlama görülmektedir. Ancak Varlık Barışı 

Kanunu’nun uygulanma süresinin 2009 sonuna kadar uzatılması ve yılın son aylarına 

doğru bankalar arası artan rekabete bağlı olarak, mevduattaki artış 2009 yılının ikinci 

yarısında hız kazanmıştır.  
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Tablo 5: Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Mevduatın Vade 

Yapısı ( % ) 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Vadesiz 20,29 17,74 16,11 13,71 15,60 

1 aya kadar 23,45 28,46 29,00 31,47 27,73 

1-3 ay arası 39,23 43,09 44,79 46,06 48,54 

3-6 ay arası 10,04 5,90 5,09 3,34 3,30 

6-12 ay arası 3,02 1,87 2,26 2,50 1,58 

1 yıl üzeri 3,98 2,92 2,74 2,93 3,25 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık 

Sektörü İnteraktif Aylık Bülten 

 

 Mevduatların vade yapısı incelendiğinde, piyasada ağırlıklı olarak 1-3 ay 

arası vadenin tercih edildiği görülmektedir. İlgili vade grubunun mevduatlar içindeki 

payı yıllar içinde artarak %50’ye yaklaşmıştır. Genel olarak bakıldığında ise 3 aydan 

daha uzun vadeli mevduatların payının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. 3 aya 

kadar vadeli mevduatların toplam payının %92’ler civarında seyretmesi, kısa vadede 

yoğunlaşma riskinin devam ettiğini göstermektedir.    

 

 Bankacılık sisteminin büyümesine paralel olarak bilançodaki pasif kalemleri 

de düzenli büyüme göstermektedir. 2009 yılında bankacılık sisteminin karı 20,18 

milyar TL ile en yüksek değerine ulaşmıştır. Toplam özkaynaklar bir önceki yıla 

göre %28,3 oranında artarak 110,87 milyar TL’ye yükselmiştir. Söz konusu artışta 

geçmiş yıl karlarının bir kısmının dağıtılmayarak ilerleyen dönemlerde kullanılmak 

üzere saklanması, menkul değerler değerleme farklarının negatiften pozitife dönmesi, 

nakit sermaye artışları ile bir önceki yıla göre dönem net karındaki artış etkili 

olmuştur. Ayrıca toplam aktiflerdeki artış oranının %13,8 ile özkaynaklardaki artış 

oranının altında kalması sonucu, 2008 yılında %11,8 olan özkaynakların toplam 

pasifler içindeki payı 2009 yılında %13,3’e yükselmiştir. 
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2.2.3. Gelir – Gider Yapısı 

 

 Bankacılık sisteminin gelir – gider yapısı temel olarak faiz gelirleri ve faiz 

giderlerine dayanmaktadır. 

 

Tablo 6: Türk Bankacılık Sistemi Gelir – Gider Yapısı (milyon TL) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Faiz Gelirleri  38.823 40.337 43.304 55.848 70.553 85.768 85.282 

Kredilerden Alınan 

Faizler 
10.454 15.543 20.958 28.900 39.364 52.110 52.470 

Alım-Satım Amaçlı 

Menkul Değerlerden 

Alınan Faizler 

5.923 5.086 2.230 1.733 1.424 995 558 

Satılmaya Hazır 

Menkul Değerlerden 

Alınan Faizler 

2.734 6.381 9.214 12.296 16.047 16.154 12.423 

Vadesine Kadar 

Elde Tutulan 

Menkul Değ. Al. 

Faizler 

14.578 9.847 7.400 7.602 7.040 10.128 15.276 

Diğer Faiz Gelirleri 5.132 3.480 3.502 5.318 6.678 6.380 4.556 

Faiz Giderleri  27.565 22.708 24.554 34.612 44.503 54.786 43.488 

Mevduata Verilen 

Faizler 
23.222 18.989 20.325 28.024 35.445 43.967 35.370 

Bankalara Verilen 

Faizler 
1.595 1.581 2.293 4.301 5.261 5.632 4.162 

Repo İşlemlerine 

Verilen Faizler 
2.231 1.808 1.543 2.112 3.537 4.610 3.505 

Diğer Faiz Giderleri 516 331 394 175 259 576 451 

Net Faiz Geliri  11.257 17.629 18.750 21.237 26.050 30.982 41.795 

Faiz Dışı Gelirler 7.188 8.146 10.207 14.670 16.005 17.422 19.180 

Bankacılık 

Hizmetleri Gelirleri    
3.093 4.194 5.297 6.607 8.281 10.022 10.569 

Faiz Dışı Giderler 12.682 14.513 19.630 18.748 22.153 26.592 27.915 

Personel Giderleri 4.031 4.654 5.483 6.530 7.975 9.784 10.407 

Vergi Öncesi Kar 8.066 9.079 9.311 14.486 18.275 16.639 25.105 

Vergi Provizyonu 2.458 2.627 3.346 3.122 3.359 3.218 5.029 

Dönem Net Karı 5.608 6.452 5.965 11.364 14.916 13.422 20.076 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Aylık 

Ekonomik Göstergeler Nisan 2010, http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/ 

documents//Treasury%20Web/Statistics/Economic%20Indicators/egosterge/PDF/VII

I-MALI%20PIYASALAR.pdf (1 Mayıs 2010), s. 201. 
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 Net faiz gelirleri, kambiyo zararının kara dönüşmesi ve faiz dışı gelir gider 

dengesindeki iyileşme sayesinde 2009 yılında bankacılık sektörü dönem net karı 

%49,6 oranında artarak 20,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Net faiz gelirlerindeki %34,9’luk artışta, mevduat faiz giderlerindeki 

%19,6’lık gerilemenin yanında kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin %0,7, menkul 

değerlerden elde edilen faiz gelirlerinin ise %3,6 artış göstermesi etkili olmuştur. 

Piyasa faiz oranlarının düşmekte olduğu ortamda, mevduatların kredilere göre 

yeniden fiyatlama döneminin daha kısa olması ve bunun faizlere yansıması sayesinde 

faiz giderleri hızla gerilerken faiz gelirleri bu durumdan etkilenmemiştir. Özellikle 

yılın ilk yarısında ekonomik daralmaya bağlı olarak takipteki alacakların hızlı 

artması sonucunda, bankalar yeni kredi kullandırma konusunda daha dikkatli 

davranmaya başlamıştır. Kredi faiz gelirlerinde düşüş yaşanmamasında bu durum da 

etkili olmuştur. Yılın ikinci yarısında ise faiz oranlarında yaşanan indirimin 

yavaşlamaya başlamasına karşın özellikle konut kredisi olmak üzere kredi 

kullandırımının hızlanması ve artmaya başlaması, kredilerin yeniden fiyatlanmasıyla 

kredi faiz gelirlerinin artış hızında yavaşlama olmuş, mevduat faiz giderleri ise 

gerilemeye devam etmiştir.  

 

 Faiz dışı gelir gider kalemlerinde önemli paya sahip olan kredilerden alınan 

ücret ve komisyonlar %29,8’lik artışla 3,3 milyar TL’ye, bankacılık hizmet gelirleri 

%5,5’lik artışla 10,6 milyar TL’ye, personel giderleri ise %6,4’lük artışla 10,4 milyar 

TL’ye yükselmiştir.       

 
 Sonuç olarak 2003 yılından 2009 yılına kadar faiz gelirleri düzenli olarak 

artmış, son sene ise önemsenmeyecek bir gerileme yaşanmıştır. Faiz gelirleri içinde 

en önemli paya sahip olan kredilerden alınan faizlerde her sene büyüme görülmekte 

olup, menkul değerlerden elde edilen faizlerde ise böyle bir durum söz konusu 

değildir. Menkul değerlerden elde edilen faiz gelirleri en yüksek değerine son sene 

içinde ulaşmıştır. Faiz giderleri ise faiz gelirlerinin aksine daha dalgalı bir seyir 

izlemektedir. Faiz oranlarında uygulanan indirim sonrası kaynak maliyetleri düşmeye 

başlayan bankacılık sektörünün faiz giderleri 2009 yılında %20,6 gerileyerek 43,4 
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milyar TL olmuştur. Net faiz gelirleri ise önemli ölçüde gerileyen faiz giderleri 

sayesinde bir önceki yıla göre %34,9 oranında artış göstererek 41,79 milyar TL 

olmuştur. Faiz dışı gelir ve giderlerin de olumlu katkısı sayesinde vergi öncesi kar ve 

dönem net karında önemli bir artış yaşanmış, 20,07 milyar TL dönem net karı elde 

edilmiştir.  

2.2.4. YoğunlaĢma 

  
 Yoğunlaşma genel anlamıyla bir piyasadaki firma sayısı ve bunlara ait 

büyüklük dağılımıyla ilgilidir, piyasa yapısının önemli bir ölçüsü olarak görülür. 

Bankacılık sistemi açısından yoğunlaşmayı ele aldığımızda ise bu konuyu farklı 

açılardan ele alıp yorum getirmek mümkündür. Bankacılıkta piyasa göstergelerinin 

herbiri için yoğunlaşma değerlerine ulaşabilmek mümkün olsa da yoğunlaşma 

açısından toplam aktifler, toplam mevduat ve toplam krediler içlerinde en çok önem 

arz edenlerdendir. 

 

 Herfindahl – Hirschman Endeksi (HHI) en yaygın olarak kullanılan ve 

hesaplama açısından daha kolay olan yoğunlaşma göstergesidir. Sektör paylarını 

doğrudan dikkate alan bir endeks olması, diğer yoğunlaşma göstergeleri için de 

referans oluşturmaktadır.  

 

 HHI formülünde n piyasada faaliyet gösteren banka sayısını, Si ise bankaların 

piyasadaki paylarını göstermektedir. Dolayısıyla formüle göre HHI, piyasada faaliyet 

gösteren n adet bankanın piyasa paylarının (Si) karelerinin toplamından 

oluşmaktadır. Piyasa payı en çok 100 değerini alacağı için, HHI da en fazla 10.000 

değerini alacaktır. Böyle bir durum piyasada sadece bir bankanın yer aldığını 

göstermektedir. Piyasa payları birbirine yakın çok sayıda bankanın olması halinde ise 

HHI 0’a yaklaşır ancak 0’a eşit olmaz. 1000’den küçük bir değer görece rekabetçi bir 
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piyasa yapısını, 1000 – 1800 arası hafif yoğunlaşması artmış bir piyasa yapısını ifade 

etmektedir. 1800’den büyük değerler ise tekelci bir yapı olarak kabul edilmektedir.
46

  

 

Tablo 7: Türk Bankacılık Sisteminde YoğunlaĢma (%) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Toplam Aktif                

   İlk 5 Banka 57,4 59.0 58,1 61,4 60,9 59,8 60,1 60,5 

   İlk 10 Banka 79,3 80,6 82,0 82,9 83,5 82,5 82,8 83,4 

   HHI 851,7 904,6 905,9 934,7 911.0 879,1 885,7 913,3 

Toplam 

Mevduat                

   İlk 5 Banka 60,8 61,4 62,9 63,9 63,2 62,2 62,3 62,6 

   İlk 10 Banka 84,5 85,3 86,8 86,9 87,3 86,3 86,1 86,1 

   HHI 969,8 1027.0 1090,3 1056,7 1034,1 1003,3 994,9 1015,3 

Toplam 

Krediler                

   İlk 5 Banka 54.0 52,2 51,6 53.0 55,9 54,7 55,5 52,7 

   İlk 10 Banka 73,8 73,4 75,3 76,3 80,4 79,9 81,2 80,1 

   HHI 732.0 710,2 712,6 751.0 805,8 784,2 811,7 772,9 

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankacılıkta 

Yapısal Gelişmeler Aralık 2009, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/ 

Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/8280byg2009.pdf (10 Ağustos 2010), ss. 16 - 31.  

 

 Toplam aktifler bazında yoğunlaşma oranlarına baktığımızda, finansal 

yeniden yapılandırma programının uygulanmaya başlamasını takip eden dönemde 

paylarda bir artış yaşandığını görmekteyiz. 2009 yılında ilk 5 bankanın aktiflerdeki 

payı 60,5 iken, ilk 10 bankanın aktiflerdeki payı 83,4 düzeyinde gerçekleşmiş ve bir 

önceki yıla göre küçük çaplı bir artış yaşanmıştır. Aktiflere dayalı yoğunlaşmadaki 

artış HHI indeksi tarafından da teyit edilmektedir. 

 

 Mevduatlar ise daha yüksek yoğunlaşma oranlarına sahip olup 2009 yılında 

bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmayıp ilk 5 bankanın toplam 

mevduatlardaki payı 62,6 iken ilk 10 bankanın payı ise 86,1 düzeyinde olmuştur. 

HHI indeksinde 2004 yılında başlayan düşüş 2008 yılında son bulmuş ve 2009 

yılında artış göstererek 1015,3 düzeyine yükeselmiştir. Dolayısıyla mevduatlar 

                                                           
46

 Münür Yayla, “Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet: 1995 – 2005”, BDDK Bankacılık 
ve Finansal Piyasalar Dergisi, C.I, 2007, s. 42. 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/
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açısından sektörde daha rekabetçi bir ortama geçiş aşamasında olunduğundan söz 

edilebilir.  

 

 Krediler ise aktifler ve mevduatlara göre daha ılımlı bir yapıya sahip olup 

2009 yılında ilk 5 bankanın payı 52,7 iken ilk 10 bankanın payı ise 80,1 olmuş ve bir 

önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. HHI indeksi daha dalgalı bir seyir izleyen toplam 

krediler grubunda yoğunlaşma göstergeleri en yüksek değerine 2008 yılında 

ulaşmıştır. 

2.2.5. Bilanço DıĢı ĠĢlemler 

 
 Finansal araçların ticareti ile alınan ücret ve kredi satışlarından gelir elde 

etmeyi gerektiren, bankaların karlarını etkilemesine rağmen bilançolarında yer 

almayan işlemler bilanço dışı işlemlerdir. Bilanço dışı işlemler garanti ve kefaletler, 

taahhütler, türev finansal araçlar ve emanet ve rehinli kıymetler olmak üzere 4 ana 

gruba ayrılmaktadır. Türk bankacılık sistemi bilanço dışı yükümlülüklerinde, 

ekonomi ve sektördeki olumlu gelişmelere paralel olarak taahhütler ile emanet ve 

rehinli kıymetler gruplarının ağırlığının artmakta olduğu görülmektedir. Kredi kartı 

kullanımında ve emanete alınan menkul değerlerdeki artış bu duruma doğrudan etki 

etmektedir.
47

   

 

Tablo 8: Türk Bankacılık Sistemi Bilanço DıĢı ĠĢlemleri (milyon TL) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Garanti ve 

Kefaletler 
46,646 55,712 64,855 77,019 83,958 105,976 114,382 

Taahhütler 53,525 85,040 68,229 81,493 125,663 149,749 187,299 

Türev 

Finansal 

Araçlar 

34,279 38,973 65,893 106,125 157,916 192,575 246,194 

Emanet ve 

Rehinli 

Kıymetler 

216,376 333,505 3,919,203 4,452,021 4,691,487 6,384,562 8.229,270 

Toplam 350,826 513,230 4,118,180 4,716,658 5,059,024 6,832,862 8.777,145 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Veri Sorgulama Sistemi 

                                                           
47

 Gamze Göçmen, “Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler”, 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007, s. 301. 
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2009 yılında garanti ve kefaletler % 8, taahhütler %25, türev finansal araçlar 

%28, emanet ve rehinli kıymetler ise %20 oranında artmıştır. Bilanço dışı 

yükümlülüklere ilişkin tabloda dikkat çeken noktalardan birisi 2004 yılından sonra 

emanet ve rehinli kıymetlerde yaşanan olağanüstü artıştır. Bu artışın nedeni İMKB 

Takasbank A.Ş.’nin yatırım fonları paylarının izlenmesiyle ilgili yöntem 

değişikliğinden kaynaklanmaktadır.  

 

 Garanti ve kefaletler grubu içinde en önemli pay teminat mektupları ve 

akreditiflere ait iken, taahhütler grubunun yaklaşık %80’i cayılamaz taahhütlerden 

%20’si ise cayılabilir taahhütlerden oluşmaktadır. Türev finansal araçlar ise alım 

satım amaçlı ve riskten korunma amaçlı olmak üzere 2’ye ayrılmakta olup, 2006 

yılına kadar riskten korunma amaçlı herhangi türev finansal araç işlemi 

gerçekleştirilmemiştir. Son dönemde türev finansal araçların %87’si alım satım 

amaçlı, %13’ü ise riskten korunma amaçlı işlemlerden oluşmaktadır. Alım satım 

amaçlı türev finansal araçların önemli bölümü swap işlemlerinden meydana 

gelmektedir. Emanet ve rehinli kıymetler ise ağırlıklı olarak emanete alınan menkul 

değerler ile gayrimenkul ve diğer rehinli kıymetlerden oluşmaktadır. 

2.2.6. Banka, ġube ve Personel Sayısı 

 
 Türk Bankacılık sisteminde 2001 yılından itibaren banka sayısında azalma 

görülmektedir. 2001 yılında 61 olan banka sayısı 2009 sonu itibariyle 45’e 

gerilemiştir. Bu 45 bankanın 32’si mevduat 13’ü ise kalkınma ve yatırım bankasıdır. 

 
Şube sayısında 2001 yılında başlayan gerileme, 2005’den itibaren tekrar 

artmaya başlamıştır. 2001 yılında 7418 olan şube sayısı, 2009 sonunda 9036’ya 

ulaşmıştır. Bu şubelerden 55’i yurtdışında bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve 

bankacılıkta yaşanan değişmelere paralel olarak online sisteme dahil şube sayısı ve 

ATM sayısında da artış görülmektedir. ATM sayısı 6 yıl içinde yaklaşık 2 katına 

çıkmıştır. 
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Tablo 9: Türk Bankacılık Sistemi Banka, ġube ve Personel Sayısı 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Banka 

Sayısı 
61 54 50 48 47 46 46 45 45 

Yurtiçi 

Şube 

Sayısı 

7376 6609 6480 6450 6556 6682 7655 8738 8981 

Yurtdışı 

Şube 

Sayısı 

42 43 47 50 49 47 50 53 55 

Online 

Sisteme 

Dahil 

Şube 

Sayısı 

- - - - 6304 6898 8036 9169 9459 

ATM 

Sayısı 
- 12035 12726 13544 14836 16513 18795 21953 23952 

Personel 

Sayısı 
137495 123271 123249 127163 132258 143143 158534 171598 172403 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Banka ve Sektör Bilgileri 

  
 Çalışan sayısı da yıllar itibariyle artmaya devam etmekte olup, artış özel ve 

yabancı bankalardan kaynaklanmaktadır. Ancak yaşanan ekonomik daralmaya bağlı 

olarak 2009 yılında artış hızında yavaşlama olmuş ve sınırlı istihdam yaratılmıştır. 

2009 sonu itibariyle 172403 banka çalışanı mevcut olup, çalışanların yaklaşık %97’si 

mevduat bankalarında %3’ü ise kalkınma ve yatırım bankalarında çalışmaktadır. 

 

2.3. Enflasyonun Bankacılık Sektörüne Olan Etkileri 

 
 Birinci bölümde enflasyonun ekonomiye olan etkileri, beklenen ve 

beklenmeyen enflasyon olmak üzere 2 başlık altında ele alınarak incelenmişti. Bu 

bölümde ise enflasyonun bankacılık sektörü üzerinde ne gibi etkileri olduğu üzerinde 

durulacaktır. Serbest piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı 1980 sonrası dönemde 

yaşanan yüksek enflasyon, bankacılık sektörünün gelişmesine engel olmuştur. 

Enflasyonun bankacılık sektörü üzerinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere 2 çeşit  

etkisi söz konusudur. 
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2.3.1. Enflasyonun Bankacılık Sektörü Üzerindeki Doğrudan 

Etkileri 

 

2.3.1.1. Reel Faizlerin Gözlenme Sorunu 

 
 Yüksek değer ve değişkenliğe sahip enflasyon sonucu reel faizleri gözlemek 

güçleşir. Para piyasalarında günlük bazda belirlenen faiz oranlarını, enflasyon 

etkisinden arındırarak reel faize ulaşılabilmektedir. Reel faizlerin gözlenmesinde 

yaşanan sorunun bankacılık sektöründe yarattığı ilk sıkıntı alım satım fiyatları 

arasındaki farkın açılmasıdır. TL faizlerinde alım – satım farkının, yabancı para 

faizlerindeki alım - satım farkına göre daha fazla olmasından ötürü, TL cinsinden 

işlem yapanların maruz kaldığı maliyet ortadadır. Bankalar enflasyonun yarattığı 

belirsizlik ortamında bu farkı, kendilerine güvence olarak kullanmaktadır. Bu durum 

direkt olarak piyasada işlem yapanları etkilerken, aynı zamanda maliyetlerin 

yükselmesine bağlı olarak talep düşüklüğü sonucu sektörü de etkilemektedir.
48

  

 

2.3.1.2. Faizlerin Kısa Vadeye SıkıĢması 

 
 Enflasyonun hakim olduğu ekonomilerde müşterilerine uzun vadeli kredi 

sunan bankalar, faiz maliyetlerinin yanında nominal faizlerde yaşanabilecek 

dalgalanmalara bağlı olarak ek maliyetleri de dikkate alarak kredi maliyetlerini 

belirlemektedir. Yaşanan belirsizliğe bağlı olarak uzun vadede faizler yükselmekte, 

bu nedenle hem kaynak talebinde bulunanlar hem de arz tarafındakiler kısa vadeye 

yönelmektedirler. Bankacılık sektörünün önemli işlevlerinden biri enflasyonun 

yarattığı bu problemden ötürü yeterli gelişme kaydedememektedir. 

 

2.3.1.3. Sabit Faizlerden KaçıĢ 

 
 Faizlerde yaşanabilecek her türlü dalgalanma fon talebinde bulunan taraf 

açısından istenmeyen bir durumdur. Bankalar, belirsizliğin yarattığı baskı nedeniyle 

                                                           
48

 Saruhan Doğan ve Yıldız Şarsel, Enflasyonun Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri ve Türk Bankacılık 
Sektörüne Bir Bakış, Ankara, TBB Yayınları, 1994, s. 7 - 8.  
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faiz oranları üzerinde vade riskini göze almak istemeyen müşterilerine, faiz 

oranlarını sabitleme yoluyla çözüm sunmaktadır. Borçlanan taraf riski bu sayede 

elimine etmekte ve dalgalanmalara karşı kendini koruma altına almaktadır. Faizleri 

sabitleme özellikle vadeli işlemlerin gelişmeye başlamasıyla birlikte ilerleme 

göstermeye başlamıştır. Tam gelişmiş bir piyasanın bulunmadığı ekonomilerde ve 

Türkiye’de önceki yıllarda en yaygın olarak kullanılan açık kredilerde ise faiz, banka 

ile müşterinin anlaşması doğrultusunda piyasa faiz oranlarına paralel olarak 

değişmekteydi. Açık kredi, müşteriye duyulan güven nedeniyle, sadece bir imza 

karşılığı açılan kredi türü olup, müşteriden kefalet veya teminat istenmez. Açık 

krediden yararlanan kişi alacaklıya karşı, yasalara göre tüm mal varlığı ile 

sorumludur. Dolayısıyla enflasyondaki hareketliliğin artması, reel faiz düzeyini 

etkileyerek işlem maliyetlerini arttırmaktadır.  

 

2.3.1.4. Tasarruflara Etkisi 

 
 Enflasyonun ekonomideki en önemli etkisinin belirsizlik olmasıyla beraber 

belirsizliğin hem yurtiçi hem de yurtdışı tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. Bankacılık sektörü de bu durumdan etkilenmekte, hem işlem 

hacminde düşüş meydana gelmekte hem de kaynak yaratma konusunda sıkıntı 

oluşmaktadır. Tasarruf ve yatırımların büyüme üzerinde de doğrudan etkili olduğunu 

göz önüne alırsak, büyümenin de bu durumdan olumsuz etkileneceği söylenebilir. 

Bankacılık sektörünün yapısında zayıflama yaşanacaktır.   

 

2.3.1.5. Raporlamaya Etkisi 

 
 Kişi ve kurumların karşılıklı işlemlerinde birbirlerine güven duymalarında 

kredibiliteleri önem taşımaktadır. Kredibilite sayesinde her iki taraf aldığı risk 

konusunda bilgi sahibi olur. Risk sürekli kontrol altında tutulur ve raporlama 

konusunun bu noktada ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Türk bankacılık 

sektörü de raporlama aşamasında, 2003 yılına kadar enflasyon muhasebesi 

uygulamanın zorluklarıyla karşı karşıya kalmış, ilgili dönemde yurtdışı piyasalarda 

http://muhasebeturk.org/ecopedia/405-t/3630-teminat-nedir-ne-demek-anlami-tanimi.html
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daha az kredibiliteye sahipmiş gibi algılanmıştır. Yüksek enflasyona sahip bir 

ekonomi içinde enflasyon muhasebesi uygulanmaması nedeniyle, bankacılık 

sisteminin ve aynı zamanda diğer işletmelerin özkaynakları değer kaybederek yapısal 

olarak zayıflama söz konusu olmuştur. Enflasyon muhasebesinin uygulanmaya 

başlanmasıyla bu sorunun çözümü açısından adım atılmıştır. 

 

2.3.1.6. Yeni Ürünlerin Piyasada Uygulanmasına Etkisi 

 
 Finansal kesimin yıllar içinde gösterdiği gelişim, yapısal durumu, faaliyetler 

ve sunduğu enstrumanlar açısından ele alınarak değerlendirilebilir. Finansal sistem 

içinde yıllar geçtikçe ilerleyen teknoloji ve dönemin ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni 

ürünler geliştirilerek piyasaya sunulmaktadır. Piyasaya sunulan ürünlerin çeşitliliği 

sistemin gelişmişliğinin bir göstergesidir.
49

 Hem uluslararası piyasalarda hem de 

Türkiye’de özellikle son dönemde yatırımcılara risk yönetimiyle ilgili yeni ürünler 

sunulmakta olup, bu ürünlerin işlem hacimleri gün geçtikçe artmaktadır. Müşteriler 

alternatif ürünler sayesinde kendilerini olası bir riske karşı korumakla kalmayıp aynı 

zamanda bu ürünlerden kazanç da elde edebilmektedir. 

2.3.1.7. Nominal Faiz Oranları ve Faiz Riski 

 
 Bankaların aktif ve pasiflerinin ortalama vadelerinin farklı olmasından dolayı 

piyasa faiz oranlarındaki değişimler bankaları faiz riskiyle karşı karşıya getirir. 

Enflasyon da nominal faiz oranlarını etkileyerek faiz riskini arttıran bir unsur 

olmaktadır. Piyasada nominal faiz oranlarında, enflasyona yönelik beklentilerin 

önemli olduğu açıktır. Gelecek dönemlerde enflasyona dönük beklentiler 

enflasyonun yükseleceği yönündeyse, nominal faiz oranlarında da buna bağlı olarak 

artış söz konusu olacaktır. Aktiflerinin vadesi pasiflerinin vadesine göre daha uzun 

olan bankaların, enflasyondaki yükselişle beraber artışa geçen faiz oranları nedeniyle 

yeniden fiyatlama sonrasında net faiz gelirlerinde azalma meydana gelecektir. 
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Dolayısıyla piyasa riski altında yer alan faiz riskinin bankalar açısından doğrudan 

çok önemli etkisi bulunmaktadır.
50

  

 

 Bankalar kısa dönemli fon giriş ve çıkışlarına karşı hazırlıksız yakalanmamak 

üzere ihtiyat amaçlı fon bulundururlar. Enflasyon ayrıca atıl tutulan bu fonların 

maliyetini artırmaktadır. Enflasyonist bir ortamda bankalar, atıl fonları en uygun 

şekilde değerlendirerek kullanıma sunmalıdır.      

2.3.2. Enflasyonun Bankacılık Sektörü Üzerindeki Dolaylı Etkileri 

 

2.3.2.1. Enflasyon ve Yük ĠliĢkisi 

 
 Bankacılık finansal yönetiminde faiz dışı gelir ve faiz dışı giderler arasındaki 

fark “yük” olarak adlandırılmaktadır. Çoğu zaman negatif değere sahip olması 

nedeniyle bilançoda net faiz gelirinden düşülerek karı azaltmaktadır. Komisyon 

geliri, provizyon gelirleri, teminat ve garantilerden alınan gelirler, sermaye piyasası 

işlem karları, kambiyo karları, olağanüstü gelirler vb. faiz dışı gelirler gelir tarafını, 

personel giderleri, sermaye piyasası işlem zararları, yönetim giderleri, komisyon 

giderleri, bina ve teçhizat giderleri, kira giderleri, amortisman giderleri vb. faiz dışı 

giderler ise gider tarafını oluşturmaktadır.
51

 Enflasyon nedeniyle ilk olarak faiz dışı 

giderler artarken, bir süre sonra faiz dışı gelirler de artmaktadır. Faiz dışı gelir ve faiz 

dışı giderlerin aynı oranda artmadığı, giderlerin daha çok arttığı görülmektedir. 

 

2.3.2.2. Enflasyon ve Likidite ĠliĢkisi 

 

 Likidite, bir bankanın minimum zarar ile olabilecek mevduat çekilmelerini 

ödeyebilme ve aynı anda piyasanın kredi ihtiyacını karşılama gücüdür. 

Gerektiğinden az likiditenin maliyeti, aktifleri nakde çevirirken kaybedilen değer, 

kısa vadeli borçlanmanın getireceği maliyet ve müşteri taleplerinin geri çevrilmesi 
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halinde kaybedilecek güvenilirliktir. Fazla likidite ise olası yatırımlardan elde 

edilebilecek karların kaybıdır. Gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının doğru bir 

şekilde tahmin edilip etkin bir şekilde planlanması sayesinde likidite iyi yönetilmiş 

olur. Enflasyonun yükselmeye başladığı bir ortamda faiz oranları da yükselmeye 

başlayacaktır. Bu durumda geri dönüşü olmayan kredilerde artışın olduğu kredi 

riskinde, faizlerin yükselmesi sonucu bankaların sahip olduğu menkul kıymetlerin 

değerinin düşmesine neden olduğu faiz riskinde ve yaşanabilecek bir devalüasyon 

sonucu bankaların döviz cinsinden mevduatlarının yerel para cinsinden değerini 

artıran kur riskinde artışlar yaşanacaktır. Yüksek enflasyon nedeniyle birey ve 

kurumların yatırım tercihlerinde kaymalar olacak, mevduatların gayrimenkul 

piyasasına aktarılması söz konusu olacaktır. Bankaların likidite tarafı da bu 

gelişmelerden etkilenecek ve likidite dengesi nakit çıkışı lehine bozulacaktır. 

 

2.3.2.3. Enflasyon ve Sermaye Yeterliliği ĠliĢkisi 

  
 Sermaye yeterliliği oranı, bankaların öz kaynaklarının risklerine göre ağırlık 

verilmiş varlıklarına bölümü olarak tanımlanmaktadır. Bu oran, risklerin 

gerçekleşmesi durumunda bankanın ortaya çıkan kayıpların ne kadarını 

karşılayabileceğini göstermektedir. Yani sermaye yeterliliği oranı, bankanın mali 

açıdan ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Kredi riski, enflasyonun yüksek 

olduğu veya yükselmeye başladığı ekonomilerde göreceli olarak düşük enflasyonun 

olduğu ekonomilere göre daha yüksek olmaktadır. Riske maruz kalan bankalar bu 

durumda zarar etmemiş olsa bile hedeflenen kar seviyelerine ulaşamayacaklardır. 

Bankaların tekrar büyümeyi yakalayabilmesi için sermayeye ihtiyaçları olacaktır. 

Faaliyetlerini zararla sonuçlandırmaları halinde ise özsermayede azalma meydana 

gelecek dolayısıyla sermaye yeterliliğinde gevşemeler olacaktır.  

 

2.3.2.4. Enflasyon ve Vergi ĠliĢkisi   

 

 Enflasyon ve bütçe açıklarının birbirini tetikleyen yapısı vardır. Bütçe açıkları 

sonucu hükümet, açığı finanse edebilmek amacıyla karşılıksız para basma yolunu 

tercih ettiği takdirde enflasyonu artırırken, yüksek enflasyon da bütçe açıklarının 
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daha da artmasına neden olur. Borçlara ilişkin faiz ödemeleri enflasyon beklentilerini 

yukarı taşıyarak nominal faiz oranlarında baskı oluşturur ve faiz oranlarının 

yükselmesine neden olur. Bundan dolayı uygulanan vergi sisteminin esnek yapıya 

sahip olması yani hem gelirler hem de tüketim üzerinden alınan vergilerin artan 

oranlı tarifeye sahip olması baskıyı hafifletmede yardımcı olacaktır. Bu sayede 

mükellef ekonominin yavaşladığı dönemlerde alt bir vergi diliminde yer alıp 

vergilendirmeye tabi olacağı için, mükellefin ödeme gücü bu sayede nispeten artmış 

olacaktır. Enflasyon dönemlerinde ise mekanizmanın ters yönde işleyeceği 

öngörülmektedir.
52

 Devletin artan vergi gelirlerini nereye tahsis edeceği de burada 

önem arz etmektedir, yanlış yönlendirmeler kamu açıklarını daraltsa bile enflasyonda 

düşüş olmayabilir. Artan oranlı vergilendirme nedeniyle enflasyonist ortamda 

bankalar nominal karlarını arttıracak ancak bu artış, vergi artış hızının gerisinde 

kalacaktır. Reel kar artış hızı düşük seviyede gerçekleşecektir. 

 

2.3.2.5. Enflasyon ve Bilanço DıĢı Varlıklar ĠliĢkisi 

 
 Enflasyonun bilanço dışı nazım hesaplarda gösterilen ama gelir getiren şarta 

bağlı yükümlülükler ve diğer varlıklar üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Enflasyonla 

beraber bütün finansal risklerin seviyesi arttığı gibi yüksek risklilik nedeniyle türev 

araçların primlerinde artış olacak, bu tür işlemler pahalı hale gelecektir. Enflasyonun 

bilanço dışı varlıklar üzerindeki bu tür etkisi, bankaların karlarında azalmaya yol 

açacaktır. 

 

2.3.2.6. Enflasyonun Banka Varlıklarının Satınalma Gücü 

Üzerindeki Etkisi 

 
 Bankalar talep eden müşterilerine ellerinde bulundurduğu kaynakları, belirli 

bir süre sonunda faiziyle birlikte tahsil etmek koşuluyla sunmaktadır. Bankalar, 

enflasyonun sürekliliğini de göz önüne alarak müşterilerin kullanımına sunduğu 

kaynakların satınalma gücünü koruma amacıyla, faiz oranlarını enflasyon 
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beklentisini kapsayacak şekilde hazırlamaktadır. Bankanın enflasyon beklentisi ile 

ilgili işlemi kapsayan dönemde gerçekleşen enflasyonun örtüşmesi halinde, bankanın 

müşterilerinden olan alacaklarının satınalma gücünde herhangi bir değer kaybı söz 

konusu olmaz, banka kendini riske karşı korumuş olur.   
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3. ENFLASYONUN DÜġÜRÜLMESĠ SÜRECĠNDE UYGULANAN 

DEZENFLASYON PROGRAMI 

 
 Mali piyasalarda Dünya genelinde 1970’li yıllardan itibaren göze çarpan bir 

gelişme yaşanmaktadır. Hem ülke bazında hem de uluslararası bazda yaşanan 

gelişmeler mali piyasaların uluslararasılaşması, mali kurumların organizasyon ve 

stratejilerinde değişimler, insan kaynakları, teknoloji ve iletişim, finansal 

serbestleşme ve kamu politikalarına yönelik alanlarda gerçekleşmektedir. Türkiye’de 

de özellikle 1980 yılını ekonomik açıdan dönüm noktası olarak ele almak 

mümkündür. Bu dönemde mevduat ve kredi faiz oranları üzerine tavanlar konulmuş, 

yüksek zorunlu karşılık ve disponibilite oranları maliyetleri olumsuz etkilemiş, 

rekabetin çok düşük olduğu bankacılık sektöründe düşük performansla çalışılmış, 

yabancı bankaların piyasaya girişi açısından engeller konulmuş, kamu açıklarının 

finansmanında Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur. Kaynakların etkin 

kullanılamaması, etkin işlemeyen bir finans sistemini de beraberinde getirmiştir. 

Türkiye için 1980’den sonrası liberal ekonomiye geçiş için atılacak adımlar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Kısa dönemde enflasyonu düşürme, uzun dönemde ise 

sanayileşme stratejisi olarak ithal ikame yerine dışa dönük bir modelin benimsenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

3.1. Dezenflasyon Programı Öncesi Ekonomik GeliĢmeler  

 

 Türkiye ekonomisinde değişim sürecinin başlamasıyla yaşanan krizlerin 

sayısında da artış olmuştur. Krizlerin ortaya çıkmasına özellikle iç borçların 

sürdürülemez bir hal alması ile mali sistemde yaşanan yapısal sorunların tamamen 

çözülememesi neden olmuştur. Mali sistemdeki yapısal sorunun temelinde ise kamu 

bankalarından kaynaklanan sıkıntılar yer almaktadır. Kontrollü esnek kur politikası 

uygulamasına devam edilirken, 1980’li yıllarda ihracatı artırmak için tercih edilen 

zayıf TL politikası yerine enflasyonla mücadele etmek için döviz kuru gizli çapa 

olarak kullanılmış ve TL reel olarak değer kazanmıştır. 
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3.1.1. Sürdürülemez Ġç Borç Yapısı 

 
 Kamu kesimi toplam borç stokunun GSMH’ye oranı 1990 yılında %29 iken, 

1999 yılında %61’e kadar yükselmiştir. Net iç borç stokunun GSMH’ye oranı ise 

1990 yılında %6 iken 1999’da %42’ye çıkmıştır. Borç stokunda asıl sıkıntının iç borç 

tarafında yaşanmakta olduğu göze çarpmaktadır. Borç stokunda yaşanan bu artışta,  

yüksek faiz dışı kamu açıkları ile yüksek reel faizler etkili olmuştur.  

 

Grafik 1: Kamu Net Borç Stokunun GSMH’ye Oranı 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 2001, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/ 

program.pdf (25 Şubat 2010), s. 2.  

 

 Yüksek kamu açıklarına ek olarak kamu kesiminin net dış borç ödeyici hale 

gelmiş olması, mali piyasalar üzerinde oluşan baskıyı artırarak reel faiz oranlarının 

yüksek seviyelerdeki seyrine devam etmesine neden olmuştur. Enflasyon oranlarının 

yüksekliği de bunu destekler niteliktedir. 1992 – 1999 döneminde yıllık ortalama 

GSMH büyüme hızı %4’ün altında kalırken, iç borçlanma reel faiz oranı ise %32 

olmuştur. Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı yüksek reel faizler nedeniyle daha da 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
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artmış ve borç – faiz sarmalının işlemeye devam etmesi Türkiye’yi zor duruma 

sokmuştur.
53

    

 

Grafik 2: Ġç Borçlanma Reel Faiz Oranı ve GSMH Büyüme Hızı (%) 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 2001, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/ 

program.pdf (25 Şubat 2010), s. 3. 

  

 Kamu harcamalarında yaşanan artışta bütçe dışı fonlar, döner sermayeler ve 

mahalli idarelerin kontrol dışı harcamalarının artması, bazı harcamaların kamu 

bankaları tarafından karşılanması, kamu sektöründe aşırı istihdam, Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) açıklarındaki artış ile yüksek maliyetle ve verimsiz olarak çalışan 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin varlığı etkili olmuştur. Kamu gelirlerinde ise 

sorunu verginin tabana yayılamaması sonucu tahsilatın yetersiz kalması ve vergi 

yükünün adaletsiz biçimde dağılması oluşturmuştur. Faiz giderlerinin yüksek 

maliyetli iç borçlanmayla karşılanması sonucu, faiz giderlerinin bütçe içerisindeki 

                                                           
53

 M. Said Ceyhan, “Faiz Dışı Fazla Nedir? Türkiye’de Mevcut Faiz Dışı Fazla Ve Reel Faizler İle Kamu 
Borçları Eritilebilir Mi? (Muhtemel Senaryolara Göre Üç Projeksiyon)”, Cumhuriyet Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.5, 2004, ss. 32 – 36. 
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payı artmıştır. 1990 yılında toplanan vergi gelirlerinin %32’si faiz ödemek için 

kullanılırken, 1999 yılında bu oran %72’ye ulaşmıştır.  

3.1.2. Mali Sistemden Kaynaklanan Sorunlar 

 

 Devletin kamu bankalarına tarım kesimi ile küçük ve orta boy işletmeleri 

destekleme görevini vermesi sonucunda oluşan zararların zamanında ödenmemesi, 

bu bankaların yönetiminde yaşanan sıkıntılar ve asli fonksiyonlarına aykırı olarak 

verilen görevler kamu bankalarının mali sistemlerinde sorunlara yol açarak 

zayıflamaya neden olmuştur. Aynı zamanda bu bankaların kısa vade ve yüksek 

maliyetle piyasadan temin ettiği kaynaklar, zararların daha büyük boyutlara ulaşarak 

piyasalarda faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden olmuştur. 

 

Grafik 3: Kamu Bankaları Görev Zararları Stokunun GSMH’ye 

Oranı 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 2001, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/ 

program.pdf (25 Şubat 2010), s. 6.   

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
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 Yüksek reel faizlere bağlı olarak artan kamu kesimi borçlanma ihtiyacı, 

bankaların asli görevlerinden biri olan reel ekonomi ve üreticileri desteklemelerinden 

uzaklaşarak kamu açıklarını finanse etmeye yönlenmelerine neden olmuştur. 1990 

yılında devlet iç borçlanma senetlerinin mevduat bankalarının toplam aktifleri 

içindeki payı %10 iken, bu oran 1999 yılında %23’e çıkmıştır. Aynı zamanda özel 

sektöre kullandırılan kredilerin payı ise %36’dan %24’e gerilemiştir. 

 

Grafik 4: Menkul Değerler Cüzdanı ve Özel Sektöre Kullandırılan 

Kredilerin Toplam Aktifler Ġçindeki Payı (%) 
 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 2001, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/ 

program.pdf (25 Şubat 2010), s. 7. 
 

 Enflasyonun yüksek ve değişken nitelikte olmasıyla artan borç stokları, 

TL’ye olan güvenin azalmasına ve para ikamesinin doğmasına neden olmuştur. 

Dolarizasyon kavramı bu dönemde baş göstermeye başlamış döviz tevdiat 

hesaplarının toplam mevduatlar içindeki payı 1990 yılında %25 iken 1999 yılında 

%42’ye yükselmiştir. Aynı zamanda bankaların yurtdışında borçlanmalarında da artış 

yaşanmış ve döviz cinsinden yükümlülükler artış göstermiştir. Bankalar bu 

kaynakları, yüksek getiri sağlayacak TL cinsinden araçlara yönlendirmiş ve 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
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bankacılık sisteminde yabancı para açık pozisyonu yükselerek kur riskine karşı 

duyarlılık artmıştır.  

 

 

Grafik 5: Döviz Tevdiat Hesaplarının Toplam Mevduatlar Ġçindeki 

Payı (%)  

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 2001, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/ 

program.pdf (25 Şubat 2010), s. 8. 
 

3.2. 1998 IMF Yakın Ġzleme AnlaĢması 

 
 Kamu finansmanının güçlendirilmesi, destekleyici ve iyi koordine edilen para 

politikasının izlenmesi ve yapısal sorunların çözümü yoluyla enflasyonu kalıcı 

şekilde düşürmeyi amaçlayan, Temmuz 1998’de uygulamaya konulan IMF destekli 

programdır.
54

 1998’de ilk 6 ay için hedeflenen değişken olan rezerv paranın yerine 

net iç varlıklar hedef alınmış, TCMB yılın ikinci yarısı için 6 aylık para programı 

açıklamıştır. Enflasyonda durağanlaşma, rezervlerin istikrarlı seyri, bütçenin yapısal 

güçlendirilmesi, uluslararası tahvil piyasalarından yeniden kaynak sağlanması gibi 

                                                           
54

 Parasız, a.g.e. , s. 423 - 424 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf
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olumlu gelişmeler yaşanmıştır. IMF ile Haziran 1999’da yapılan görüşmeler 

sonucunda Yakın İzleme Anlaşması’nın programa bağlı ve mali finans destekli bir 

anlaşmaya dönüştürülmesi benimsenerek, 2000 – 2002 dönemi için uygulanacak 

makroekonomik politikaların çerçevesi çizilmiştir.
55

 Hükümet 9 Aralık 1999 

tarihinde IMF’ye sunduğu niyet mektubuyla, 1 Ocak 2000’den itibaren geçerli olmak 

üzere maliye, para, kur ve gelir politikaları ile yapısal değişimleri de kapsayan 

enflasyonu düşürme programını uygulamaya koymuştur. 

 

3.3. 2000 Yılı Dezenflasyon Programı 

 
 1999 yılının sonlarına doğru ekonomik gelişmeler olumsuzluk göstermeye 

devam ediyordu. Ekonomi %6.1 oranında daralmış, enflasyon %70’lere ulaşmış, 

bütçe açıkları başa çıkılamaz bir hal almış, hazine faizlerinin ortalama yıllık bileşik 

oranı %106’ya ulaşmıştır. 1998 yılı Ağustos ayında Rusya’da yaşanan ekonomik 

krizin olumsuz etkileri de verilere yansımıştır. Yaşanan gelişmelerin ardından IMF 

ile stand-by anlaşması imzalanarak yürürlüğe girmiş ve 3 yıl süreyle geçerli olacak 

program süreci başlamıştır. Enflasyonu düşürmeye yönelik programın amaçları şu 

şekildedir;
56

 

 

 Tüketici enflasyonunu, yapısal reformlarla desteklenen, birbirleriyle tutarlı, güçlü, 

itibarlı ve süreklilik arz eden maliye, gelir, para ve kur politikalarının eş güdümlü 

uygulanması ile 2000 yılı sonunda % 25, 2001 yılı sonunda % 12 ve 2002 yılında 

ise % 7’ye indirmek,  

 Reel faiz oranlarını makul seviyelere indirmek,  

 Ekonominin büyüme potansiyelini arttırmak,  

 Ekonomideki kaynakların daha etkin ve adil dağılımını sağlamak. 

 

 

                                                           
55

 Seyhun Doğan, “2000 – 2002 Dönemi Stand-By Programının Türkiye Ekonomisi Hedefleri 
Politikaları”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2000, s. 23. 
56

 Engin Erdoğan ve Meliha Ener, “Türkiye’de Enflasyonla Mücadele Sürecinde Son Dönem 
Uygulamaları ve Değerlendirmesi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, C.XV, 2000, s. 22.  
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Tablo 10: Dezenflasyon Programına ĠliĢkin Temel Makroekonomik 

Hedefler 

 2000 2001 2002 

GSMH Büyüme Oranı 5,6 5,2 5,8 

Enflasyon (TÜFE - yıl sonu % değişim) 25.0 12.0 7.0 

Enflasyon (TEFE - yıl sonu % değişim) 20.0 10.0 5.0 

Cari İşlemler Dengesi / GSMH -1,8 -1,6 -1,5 

Toplam Kamu Faiz Dışı Dengesi / GSMH 2,2 3,7 3,7 

Toplam Kamu Faiz Dışı Dengesi (Özelleştirme hariç) 

/ GSMH 
3,7 - - 

Kamu Borç Stoku / GSMH 57,9 56,6 54,6 

Kaynak: 9 Aralık 1999 tarihli IMF Niyet Mektubu 

 

 İç borçlar konusunda hem faizlerin yüksekliği hem de vadelerin kısalığı 

sonucunda kamu sektörünün borcunun GSMH’ya oranı 1999 yılında %28,36’lara 

ulaşmıştır. Ortodoks istikrar programlarının parasal kısıttan ibaret olduğunu 

düşünürsek, programda başarı sağlayabilmek adına Heteredoks politikalara da yer 

vermenin gerekli olduğu açıktır. Heteredoks istikrar programları döviz kuru, ücret ve 

fiyat kontrollerini içermektedir. 2000 yılı dezenflasyon programı, fiyata dayalı her 

türlü sözleşmenin ilan edilen enflasyona göre oluşturulmasını öngördüğünden yarı 

Heteredoks istikrar programı olarak nitelendirilmiştir. 

 

 Enflasyonu düşürme programı; sıkı bir maliye politikası uygulayarak faiz dışı 

fazlanın arttırılması, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve özelleştirmenin 

hızlandırılması, enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uygulanması ve 

enflasyon ile reel faizlerin düşürülmesine yapacağı katkıyı destekleyerek ekonomik 

birimlere uzun vadeli bir bakış açısı kazandırmak için enflasyonun düşürülmesine 

odaklanmış kur ve para politikası uygulanması olmak üzere 3 temel unsur üzerine 

kurulmuştur. 

 

 Enflasyonun temel kaynağının kamu açıkları olduğu ve buna kamu kesimi 

finansman yönetiminin neden olduğu kabul edilerek, bu açıkların kapatılması için 

tedbir alınıyordu. Hem kamu harcamalarının kısılması hem de vergi gelirlerinin 

artırılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca IMF ve Dünya Bankasından sağlanacak uzun 

vadeli ve düşük maliyetli kredilerle, yüksek reel faizli ve kısa vadeli iç borçlanmanın 
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azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda faiz dışı bütçe fazlasının 7.5 milyar dolar 

fazla vermesi temel hedef olarak belirlenmiştir.
57

 

 

 Ocak 2000’den Temmuz 2001’e kadar programın çıpası olarak döviz kuru ve 

Merkez Bankası’nın iç varlıkları seçilmiştir. TCMB, para ve döviz kuru gelişmelerini 

önceden tahmin edilebilir kılmak için ilk 18 aylık dönemde kur politikasını 

enflasyona yönelik günlük kur ayarlaması esasına dayandırmıştır. 1 USD + 0,77 

EURO olarak izlenen kur sepeti artış oranı günlük bazda 1 yıllık süreyi kapsayacak 

şekilde açıklanmış ve tüm işlemler önceden belirlenen değerler üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. kur sepeti günlük artış oranları yıllık %20 oranında hedeflenen 

TEFE artış oranına göre ayarlanmış ve günlük değerleri ilan edilmiştir. Çeyrekler 

itibariyle, Türk lirasının kur sepeti karşısındaki değer kaybının 2000 yılının ilk üç 

ayında aylık %2,1, ikinci üç ayında %1,7, üçüncü üç ayında %1,3 ve dördüncü üç 

ayında %1 olması öngörülmüştür. İlk dönem döviz kuru politikası uygulamasında, 

Merkez Bankası her üç aylık dönem sonunda, ilk 9 aylık dönem için ilan edilen sepet 

kur artış değerleri aynı kalmak koşuluyla ilave 3 ay için yeni hedef değerleri ilan 

etmiştir. Bu çerçevede ilan edilen kur artış değerleri 2001 yılı ilk üç ayı için aylık 

%0,9 olarak belirlenmiş, takip eden aylarda da bu oran %0.85 olarak ilan edilmiştir. 

Temmuz 2001 ile Aralık 2002 tarihleri arasında bu uygulamanın sona ereceği ve 

kademeli olarak genişleyen band sistemine geçileceği taahhüt edilmiştir. Buna göre 

31.12.2001’e kadar kademeli olarak %7.5’a, 30.06.2002’ye kadar %15’e, 

31.12.2002’ye kadar ise %22.5’a yükseltilecektir.
58

 Stand-by anlaşması 

doğrultusunda belirlenen para politikası, TCMB büyüklükleri bazında izlenecek ve 

1999 yılı sonundan başlayarak her üç ayın sonunda veriler performans 

değerlendirmesine tabi tutulacaktır. TCMB, bankalararası para piyasasında taraf 

olduğu işlemleri azaltma yönünde hareket edecek, bankaların likidite yönetiminde 

daha etkin olabilmeleri için mevduat munzam karşılıklarını düşürecektir. 
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 Bülent Güloğlu, “İstikrar Programından İstikrarsızlığa Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri”, Yeni 
Türkiye Dergisi Kriz Özel Sayısı, C.I, 2001, s. 524. 
58

 Ahmet Gökçen, “İstikrar Tedbirleri ve Ekonomik Kriz”, Yeni Türkiye Dergisi Kriz Özel Sayısı, C.I, 
Sayı:41, 2001, ss. 590 – 591.  
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Tablo 11: 1 USD + 0,77 EURO’dan OluĢan Döviz Kuru Sepeti ArtıĢ 

Oranı  

YIL  AY 

Ay Sonu Sepet 

Değeri 
Sepet Değişimleri Bant Genişliği 

  

(1 USD + 0,77 

EURO) 

Aylık 

Artış 

Oranı (%) 

Kümülatif 

Artış 

Oranı (%) 

Alt Limit Üst Limit 

1999 Aralık 959.020         

2000 Ocak 979.160 2,10 2,10     

  Şubat 999.722 2,10 4,24     

  Mart 1.020.716 2,10 6,43     

  Nisan 1.038.069 1,70 8,24     

  Mayıs 1.055.716 1,70 10,08     

  Haziran 1.073.663 1,70 11,95     

  Temmuz 1.087.621 1,30 13,41     

  Ağustos 1.101.082 1,30 14,81     

  Eylül 1.116.082 1,30 16,38     

  Ekim 1.127.243 1,00 17,54     

  Kasım 1.138.516 1,00 18,72     

  Aralık 1.149.901 1,00 19,90     

2001 Ocak 1.160.250 0,90 0,90     

  Şubat 1.170.692 0,90 1,81     

  Mart 1.181.228 0,90 2,72     

  Nisan 1.191.269 0,85 3,60     

  Mayıs 1.201.395 0,85 4,48     

  Haziran 1.211.607 0,85 5,37     

  Temmuz 1.221.905 0,85 6,26 1.214.185 1.229.625 

  Ağustos 1.232.291 0,85 7,16 1.216.720 1.247.863 

  Eylül 1.242.766 0,85 8,08 1.219.464 1.266.068 

  Ekim 1.253.329 0,85 8,99 1.221.911 1.284.748 

  Kasım 1.263.983 0,85 9,92 1.224.569 1.303.396 

  Aralık 1.274.727 0,85 10,86 1.226.924 1.322.529 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2000 Yılı Enflasyonu 

Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası Uygulaması, 9 Aralık 1999, 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/paraprog2/baskanmat5y.html (15 Mart 

2010)  

 

 2000 yılında yapılan mali düzenlemelerin orta vadede devamlılığını 

sağlamak, kamu sektörü borçlarındaki faiz ödemeleri sıkıntısını azaltmak, ekonomik 

etkinliği ve şeffaflığı geliştirmek, kamu sektörü borçlanma gereğini azaltmak 

enflasyonu düşürme programında yapısal reformların yapılma nedenleri olarak 
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belirtilmektedir.59 Yapısal reformlara yönelik hedeflere ise özelleştirmenin üstüne 

giderek ulaşılmaya çalışılmıştır. Programda özelleştirme sonucunda 7,1 milyar 

dolarlık gelir hedeflenmiş olsa da Türk Telekom ihalesine teklif gelmemesi, 

programda yer almasına rağmen THY ile PETKİM ihalelerinin açıklanmaması ve 

GSM lisans satış gelirinin KDV ödemesi sorunu nedeniyle 2001 yılına sarkmış 

olmasından ötürü hedefin altında 3,3 milyar dolarlık gelir elde edilmiştir. 

 

 Programın uygulanmasıyla iç ve dış talep daralmasının önüne geçilerek, 

ekonomide canlanma ortamına girilmiştir. İç talep artışı ithalat artışıyla karşılanmış 

ancak ihracat aynı oranda artmamış, sonuçta dış ticaret açığı büyümüştür. Ham petrol 

ve enerji fiyatlarının yükselmesi de bu durumu tetikleyen faktörler arasındadır. 

TL’nin reel olarak beklenenden fazla değerlenmesi, iç talepte yaşanan hızlı 

canlanma, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, doların euro 

karşısında değer kazanmasıyla EURO/USD paritesinin gerilemesi sonucu cari 

işlemler açığında ciddi ölçüde artış yaşanmıştır. Açık büyük boyutlara ulaşmış olsa 

da hazinenin uluslararası piyasalarda tahvil ihracıyla yüksek miktarda borçlanmış 

olması, banka dışı sektörlerde dış borç kullanımının artması ve yeterli rezerv 

bulunması sayesinde finansman konusunda önemli bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak 

borçlanma yoluyla finansmanın tercih edilmesi, dış borç miktarının ve aynı zamanda 

borçlar için ödenen faizlerin artmasına sebep olup ekonomi üzerindeki borç yükünü 

ağırlaştırmıştır.60   

 

 2000 yılı programıyla hedefler tam olarak tutturulamamış olsa da 14 yıl 

aradan sonra enflasyon %40’ların altına inmiş, faiz oranları önemli ölçüde 

gerilemişti. Döviz kurlarında yaşanan artışın enflasyonun altında kalması TL’nin 

değer kazanmasına neden olarak, ihracatın ithalatı karşılama oranının daha da 

gerilemesine neden olmuştur. 2000 yılında ithalat, ihracattan daha hızlı büyüyerek 

dış ticaret açığı daha da artmış ve bunun sonucunda mali piyasalarda likidite 

sıkışıklığı yaşanmıştır. Döviz kurlarında hedefler tutturulmuş olmasına rağmen bu 

                                                           
59

 Doğan, a.g.e. , ss. 16 – 21. 
60

 Hayal Ayça Şimşek, “Türkiye’de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu 
Maliyesine Etkileri”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi, C.44, Sayı:512, 2007, s. 56. 
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başarı enflasyona yansımamıştır. TEFE’de %20 TÜFE’de ise %25 hedeflenmiş olsa 

da yıl sonunda TEFE %32,7, TÜFE ise %39 olmuştur. Ekonomide yaşanan büyüme, 

bütçede faiz dışı fazlanın artışı, gerileyen döviz kuru ve değerlenmekte olan TL, iç 

borçlanma faizlerinin düşmesine yardımcı olmuş, bu da iç talepte canlanmayı 

beraberinde getirmiştir. Yılın ilk aylarında kamu borçlanmalarında ihaleler başarıyla 

atlatılarak faiz oranlarında %37’lere varan gerileme olsa da yılın sonlarına doğru 

gelindiğinde enflasyonda yaşanan yükselişle beraber emisyon hacminin yeterince 

arttırılmaması sonucunda kamu kesimi borçlanma gereği yeniden artmaya 

başlamıştır. Kamu kesimi borçlanma artışına bağlı olarak kamu kağıtlarında faiz 

oranları yönünü tekrar yukarı çevirmiş ve %144’lere kadar ulaşmıştır. Böyle bir 

ortamdan hem reel kesim hem de bankacılık kesimi etkilenmiş, bankalar ödeme 

güçlüğüyle karşılaşmış ve açık pozisyonları nedeniyle likidite sıkışıklığından 

kaynaklanan finansal krize girmişlerdir.
61

 Faiz oranlarındaki yükseliş, portföylerinde 

yüksek oranda devlet iç borçlanma senedi bulunduran ve bunları kısa vadeli 

kaynaklarla fonlayan bazı bankaların mali durumlarını bozarak Kasım ayının ikinci 

yarısında piyasalardaki güvensizliği artırmıştır. Kısa vadeli faizlerdeki bu hızlı 

hareket, kamu menkul kıymetleri ile hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olarak 

yabancı yatırımcıların portföylerini azaltarak Türkiye’nin sermaye çıkışıyla karşı 

karşıya kalmasıyla sonuçlanmıştır. Kasım krizi olarak geçen bu dönemde artan 

likidite ihtiyacı Merkez Bankası’nın piyasayı fonlama gereğini doğurmuştur. 

Genelde APİ kanalıyla piyasaya 3.9 milyar TL kaynak aktarılmıştır, ayrıca yerli ve 

yabancıların dövize aşırı talebini karşılayabilmek amacıyla da 6 milyar dolar 

civarında net döviz satışı gerçekleştirmiştir. Kasım krizinin derinleşmesini IMF’nin 

7.5 milyar dolar tutarında ek kredi vermesi ve halkın her şeye rağmen TL’den dövize 

geçmemesi önlemiştir. Kasım krizinden sonra, IMF’nin de uyarılarına rağmen kur 

çıpasına devam edilmiştir. IMF kredisi ek rezerv kolaylığı şeklinde verildiğinden 

vadesi çok kısa ve maliyeti yüksek olmuştur. Böylece kur çıpası yüksek bir maliyeti 

de beraberinde getirmiştir.  

 

 Aralık ayının ortasından itibaren yaşanılan sorunlar ortadan kalkmaya 

başlamış, Merkez Bankası döviz rezervleri eski seviyesine ulaşmış, gecelik faizler 
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hızlı şekilde gerilemiş, hisse senedi piyasasında hızlı yükselişler görülmüştür. Ancak 

bu olumlu sayılabilecek gelişmeler çok uzun sürmemiş, Türkiye 2001 yılı Şubat 

ayında yeni bir krizle yüzyüze gelmiştir. 19 Şubat 2001’de Milli Güvenlik Kurulu 

(MGK) toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent 

Ecevit arasında yaşanan siyasi gerilim piyasada çöküş etkisi yaratmıştır. Bu krizin en 

büyük etkisi döviz tarafında yaşanmıştır. Kasım krizinde TL tarafında pozisyonlarını 

koruyanların bu olay sonrasında dövize hücum etmeleri sonucu döviz kuru üzerinde 

baskı artmıştır. 16 Şubat 2001 Cuma günü Merkez Bankası döviz rezervleri 27,943 

milyar dolar seviyesinde iken, 19 Şubat Pazartesi günü 22,581 milyar dolara kadar 

gerilemiştir. Merkez Bankası 2 gün boyunca rezervleri sayesinde piyasaya müdahale 

etmiş ancak 22 Şubat 2001 tarihinde döviz kuru çıpasının uygulamadan kaldırılarak 

dalgalı döviz kuruna geçildiğini açıklamak zorunda kalmıştır. Bu kararın ardından 

dövizde hızlı hareket başlamış, gecelik faiz oranları %6000’lerin üzerine çıkmış, 

hisse senedi piyasasında sert düşüşler görülmüştür. Böylelikle piyasalar önceki 

sıkıntıları yeni atlatmaya başlamışken, kısa bir dönem içinde ikinci krizle başa 

çıkmak durumunda kalmıştır.
62

 Krizlerle birlikte bankacılık sektörünün içinde 

bulunduğu sorunlar daha büyük yük teşkil etmeye başlamıştır. Kasım 2000’de faiz 

riskine maruz kalan sektör, Şubat 2001’de hem faiz hem de kur riski nedeniyle 

önemli kayıplarla karşılaşmıştır. Finansal alanda bankacılık reformunun hızlı bir 

şekilde yapılamaması ve bankacılık sektörüne yapılan kamusal müdahaleler, reel 

ekonomide önemli daraltıcı etkiler doğurmuştur. Özel bankalara ve kamu 

bankalarına yapılan operasyonlar sonucunda banka bilançolarının küçülmesi, 

şirketlerin yabancı para cinsinden kredilerini geri çekmeleri, kriz nedeniyle yaşanan 

hasarın etkisiyle bankaların şirketlere yeni krediler aktarmayı riskli bulmaları ve 

kamu bankalarının çok hızlı bir şekilde küçülmeleri gibi sorunlar yaşanmıştır. Tüm 

bu finansal sorunlar kredi kanallarını daraltarak reel ekonomide yaşanan durgunluğu 

körüklemiştir Sistemin yeniden yapılandırılmasına yönelik kaynak ihtiyacı kamu 

maliyesi üzerinde baskı oluşturmuştur.
63
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 Şubat 2001 krizi sonrasında Aralık 1999’da uygulanmaya başlanan döviz 

kuru çıpasına dayalı enflasyonla mücadele programının sonuna gelinmiş ve dalgalı 

kur rejimine geçilmiştir. Sabit kur rejimi, kısa vadeli sermayenin spekülatif atakları 

karşısında dayanaklı olmamakla birlikte faiz - kur makasının açık olduğu dönemde 

ülkeye gelen sermaye, devalüasyon ihtimaliyle ani ve büyük miktarda çıkış 

göstermektedir. Dalgalı kurda ise kurların gerçek değerleri belirlenmekte, ödemeler 

dengesi kendiliğinden oluşmakta, olası bir kriz başka ülkelere sıçramamaktadır. Kur 

ile ilgili olarak kamuoyuna önceden açıklama yapılmadığı için sistemin kısmen daha 

rahat olduğu söylenebilir. Dalgalı kur rejiminin de çeşitli dezavantajları 

bulunmaktadır. Bunlar
64

 ; 

 Dalgalı kur rejiminde kurların değişken olması nedeniyle bir belirsizlik söz 

konusudur. 

 Kur riski artmakta, uluslararası ticaret zorlaşmaktadır. 

 Maliyet enflasyonunu körükleyip, ülkelerin enflasyon – devalüasyon kısır 

döngüsü içine girmesine neden olmaktadır. 

 Para otoritesinin kur politikası izleme olanağı ortadan kalkmaktadır. 

 

 Şubat 2001 kriziyle birlikte 2000 yılında uygulamaya başlanan enflasyonla 

mücadele programının da sonuna gelinmiş, 15 Mayıs 2001 tarihinde açıklanan ve 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı olarak adlandırılan yeni bir program yürürlüğe 

girmiştir. Bu program ilk kez 14 Nisan 2001’de basına açıklanmış daha sonra 3 

Mayıs 2001 tarihli niyet mektubuyla da yeniden biçimlendirilmiştir. 

 

3.4. Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı  

 

 Şubat ayında yaşanan kriz sonrasında dalgalı kur rejimine geçiş kararının 

ardından TL’de yaşanan hızlı değer kaybı, dezenflasyon programında bir yıl boyunca 

kazanılan olumlu gelişmelerin kaybedilmesine neden olmuştur. “Güçlü Ekonomiye 

Geçiş Programı” adı altındaki yeni program yapısal reformlar, sıkı para ve maliye 

politikalarıyla desteklenerek enflasyona karşı daha etkin bir mücadele niteliğindedir. 
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 Program üç aşamalı strateji üzerinde odaklanmıştır. İlk aşamada, bankacılık 

sektörüne ilişkin tedbirlere önem verilecek, mali piyasalarda belirsizliğin 

azaltılmasıyla kriz ortamından çıkılacaktır. İkinci aşamada faiz ve döviz kuruna 

belirli bir istikrar kazandırılarak, ekonomik birimlere orta vadeli bir güven ortamı 

oluşturulacaktır. Üçüncü aşamada ise makro ekonomik dengeler üzerinde hedefe 

yönelik ilerleme kaydedilerek ekonomide yılın ikinci yarısından itibaren istikrarlı bir 

büyüme sağlanmaya çalışılacaktır.
65

 Ayrıca program ekonomi yönetimine güvenin 

yeniden tesisi, krizlerin ortaya çıkarttığı ortamı değiştirmek için faiz dışı fazlanın 

arttırılması, bankacılık sektöründe reformların hızlandırılması ve oldukça geniş bir 

listeyi içeren yapısal reformların gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 15 Mayıs 

2001 tarihinde IMF tarafından onaylanan yeni program, yeni ekonomi yönetim grubu 

tarafından hazırlanmış olması ve güçlendirilmiş bir program olması açısından iki 

özellik taşımaktadır. Programın uygulanmasıyla ek dış kaynak sağlanacağı, faiz 

oranlarında düşüş sağlanacağı, daha güçlü kamu finansmanına ulaşılacağı ve 

ekonomik faaliyetlerde canlanma yaşanacağı düşünülmüştür.
66

  

 

 Yeni program bu temel ilkeler çerçevesinde
67

; 

 

 Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi kesintisiz ve kararlı biçimde 

sürdürmeyi, 

 Bankacılık sektörünü, kamu ve TMSF bünyesindeki bankalar başta olmak üzere 

hızlı ve kapsamlı bir yeniden yapılandırmayı, böylece bankacılık kesimi ile reel 

sektör arasında sağlıklı bir ilişki kurmayı, 

 Kamu finansman dengesini bir daha bozulmayacak biçimde güçlendirmeyi, 

 Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakârlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde 

paylaşılmasını öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikası 

sürdürmeyi, 

 Etkinlik, esneklik ve şeffaflık ile sağlanacak yapısal unsurların yasal altyapısını 

oluşturmayı; kendine alt hedefler olarak seçmiştir. 
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 Program çerçevesinde mali sektörün yeniden yapılandırılması, devlette 

şeffaflığın artırılması ve kamu finansmanının güçlendirilmesi, ekonomide rekabetin 

ve etkinliğin artırılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlarına yönelik 

olmak üzere 4 ana başlık altında 15 yasal düzenleme yapılmıştır.  

3.4.1. Mali Sektörün Yeniden Yapılandırılması   

 

 Bankaların mali bünyelerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması mali 

piyasaların ve reel sektörün istikrarı bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda öncelikli olarak Bankalar Kanunu’nda değişiklikler öngören yasal süreç 

başlatılmıştır. Bankalardaki mevduat ve bankaların diğer yükümlülüklerine yönelik 

olarak ilan edilen garanti uygulamasına devam edilmiştir. 

3.4.2. Devlette ġeffaflığın Artırılması ve Kamu Finansmanının 

Güçlendirilmesi 

 

 Devlette şeffaflığı arttırıcı ve kamu finansmanını güçlendirici düzenlemeler 

çerçevesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin ve kamu bankalarının görev 

zararlarının ortadan kaldırılması ve görev zararı meydana getirecek uygulamalardan 

vazgeçilmesi, devletin borçlanma sisteminin ve idaresinin yeniden düzenlenmesi, 

bütçe içindeki ve dışındaki fonların tasfiye edilmesi hususları ele alınmıştır. Bu 

amaçlara yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve yasalar oluşturulmuştur. 

 

3.4.2.1. Görev Zararları Ġle Ġlgili Düzenlemeler   

 

 KİT’lerin faaliyetlerinde zarar oluşturacak görevlerin en aza indirilmesi 

yönünde düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Görev zararlarının büyük 

çoğunluğu kamu bankalarında yer almaktadır ve bu dönemden sonrası için kamu 

bankalarına görev verilmesi halinde bununla ilgili giderlerin karşılığı ilgili yıl 

bütçesinde yer alarak kuruluşlara peşin ödeme yapılacaktır. Kamu bankalarına Şubat 

2001 sonu itibariyle mevcut gecelik yükümlülüklerinin üçte ikisi karşılığında piyasa 
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koşullarına uygun Hazine kağıtları verilmiş ve kalan kısım için ise Mayıs sonuna 

kadar tekrar Hazine kağıdı verilecektir.  

 

3.4.2.2. Borçlanma Yasası 

 
 Devlette şeffaflığı ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını hedefleyen bir 

yasadır. Başta bütçe kanunları olmak üzere değişik yasal metinlerle düzenlenen iç ve 

dış borçlanma ile devletin garanti verme sistemi tek bir kanunla düzenlenerek kamu 

borç yönetiminin sınırları belirlenmiş açık ve saydam kurallara bağlanmış olacaktır. 

 

3.4.2.3. KamulaĢtırma Yasası 

 
 Anayasada yer alan bedelin nakden ve peşin olarak ödenmesi ilkesi, 

uygulamada amacına uygun şekilde işlememektedir. İdareler, kamulaştırma 

kararlarının alınmasında ve kıymet takdirlerinde mali disiplin anlayışından 

uzaklaşmaktadır. Bu yasayla birlikte kamulaştırma işlemine başlanabilmesi için 

belirli bir ödeneğin temin edilmesi gerekli kılınmıştır. 

 

3.4.2.4. Kamu Ġhale Yasası 

 
 Devlet İhale Kanununun değiştirilmesi ile daha rekabetçi ve etkin bir ihale 

sisteminin oluşturulması ve uluslararası standartlara uyum sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

 

3.4.2.5. Bütçe ve Bütçe DıĢı Fonların Kapatılması 

 
 Kapatılmış olan 46 bütçe ve 6 bütçe dışı fona ek olarak, 15 bütçe ve 2 bütçe 

dışı fonun daha kapatılmasıyla fon sisteminde nihai bir konsolidasyon sağlanarak, 

mali disiplin ve şeffaflığa ulaşılması amaçlanmıştır. 
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3.4.3. Ekonomide Rekabeti Ve Etkinliği Artıracak Düzenlemeler 

 
 Programda yer alan doğrultuda rekabeti ve etkinliği arttırmaya yönelik olarak 

şeker kanunu, tütün kanunu, doğalgaz kanunu, Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve 

Sivil Havacılık Kanunu düzenlemelerine yer verilmiştir. 

 

3.4.3.1. ġeker Kanunu 

 
 Şeker üretimi, fiyatlandırması ve pazarlamasında usul ve esaslar getirerek 

piyasadaki istikrarın sağlanmasını amaçlamaktadır. Devlet 2002 - 2003 döneminden 

itibaren fiyat açıklamayacak olup şeker piyasası, Şeker Kurulu tarafından 

düzenlenecektir. Şeker üretimi ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek devletin zarara 

uğraması engellenmiş olacaktır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önü 

açılacaktır. 

 

3.4.3.2. Tütün Kanunu 

 
 Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin fiyatlandırılması, dağıtımı, satışı ve 

kontrolü ile ilgili usul ve esaslar Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenecektir. 2002 üretim yılından itibaren devlet 

hesabına alım gerçekleştirilmeyecektir. Fazla üretilen tütünün çürümesi ve yakılması 

uygulamasına son verilecektir. 

 

3.4.3.3. Doğalgaz Kanunu 

 
 Doğalgazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde ve 

çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için doğalgaz 

piyasasının serbestleştirilmesi kanunun ana amacıdır. Yeni kanun ile BOTAŞ’ın 

doğal gazın ithalatı, iletimi ve dağıtımındaki tekel hakkı kaldırılacak tüm aşamalarda 

özel sektörün katılımı sağlanacaktır. Bu şekilde oluşacak piyasa mali açıdan güçlü, 

istikrarlı ve şeffaf bir yapıya oturtulacaktır. 
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3.4.3.4. Türk Telekom’un ÖzelleĢtirilmesi 

 

 Türk Telekom’un özelleştirilmesini hızlandırmak için kamu yararı ve ulusal 

güvenlik amacıyla tutulan Altın Hisse dışındaki hisselerin stratejik ortağa blok satışı, 

halka arz ve çalışanlara satış yollarıyla özelleştirilmesine, sabit telefon hizmetlerinde 

kamu tekelinin özelleştirme sonrası kaldırılmasına, lisans verme yetkisinin 

Telekomünikasyon Kurumuna verilmesine, sektörün yönetiminde etkinliği arttıracak 

ve bu ilkeler doğrultusunda özelleştirmeyi hızla gerçekleştirecek icraatın 

başlamasına, yabancıya blok satış oranının %50’nin altında olmasına imkan sağlayan 

yasal süreç başlatılmıştır.  

 

3.4.3.5. Sivil Havacılık Kanunu 

 
 Hava yollarının iç hat uçuş fiyatlarının serbestçe belirlenmesine imkan 

sağlanacaktır. Türk Havayollarının ve diğer havayolu şirketlerinin ücret tarifelerini 

serbestçe tespit edebilmeleri, bu ücretleri gün ve saat itibariyle farklılaştırmak 

suretiyle mevcut uçak kapasitesini etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayacaktır. 

Ayrıca, bu düzenleme sektörde rekabeti artıracağından orta ve uzun vadede istihdam 

artışına katkıda bulunacaktır. 

3.4.4. Sosyal DayanıĢmayı Güçlendiren Düzenlemeler 

 

 Sosyal dayanışmayı güçlendirme amacıyla iş güvencesi yasası ile ekonomik 

ve sosyal konsey yasası düzenlemeleri öngörülmüştür. 

 

3.4.4.1. ĠĢ Güvencesi Yasası 

 
 Avrupa Birliği Ulusal Programında kısa vadeli öncelikler arasına alınmış olup 

yasa hazırlığı için sosyal taraflarla görüşmeler yürütülmektedir. 

 

 



72 

3.4.4.2. Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası 

 
 Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplum kesimleri arasında 

uzlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kesimi, işçi, işveren ve 

diğer sivil toplum örgütlerini bir araya getiren konseyle ilgili yasa çıkarılmıştır. 

3.4.5. Reel Ekonomiye Yönelik Önlemler 

 
 Yeni program reel ekonomiye yönelik önlemleri de içermekte olup bu 

kapsamda ihracatın arttırılmasına öncelik verilmiştir. Buna göre; bütçeden ve diğer 

kaynaklardan sağlanacak finansmanlar çerçevesinde Eximbank’ın kredi imkanları 

artırılacak, ihracatta KDV ödemeleri hızlandırılacak, desteklerle ilgili uygulamalarda 

bürokratik işlemler azaltılacaktır. 

 

3.5. Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması 

 
 Bankacılık yeniden yapılandırma çalışmaları devlet tarafından uygulamaya 

konulan programlar, makroekonomik sorunların çözümleri, bankacılık sisteminde 

denetimin artırılması, muhasebe sistemlerinin ve düzenleyici çerçevenin 

geliştirilmesine yönelik çabaları içerir. Yeniden yapılandırma süreci sorunun teşhisi, 

zararın kontrolü, zararın dağıtımı, karlılığın yeniden sağlanarak doğru sistemin 

oluşturulması olmak üzere birbirini izleyen dört bölümden oluşmaktadır. 2000 ve 

2001 yıllarında yaşanan gelişmelerde bankacılık sektörünün mali yapısının zayıf 

olması da etkili olmuştur. Likidite sıkıntısı, sermaye yetersizliği, iç borçlanma 

sonucu oluşan faiz riski, yönetim riski, kontrol ve denetim eksikliği gibi sorunlar 

mevcut olup, kamu bankaları siyasi otoritenin direktiflerine göre özel bankalar ise 

bağlı bulundukları grupların çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
68

 Bankacılık 

sektörünün yeniden yapılandırılması programının temel amacı; kamu bankalarını 

mali sistem içinde bir istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarmak, mali sistemin istikrarı 

ve kamu maliyesine getirdikleri yükün azaltılması bakımından TMSF bünyesindeki 
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bankaların sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak ve yaşanan krizlerden 

olumsuz yönde etkilenen bazı özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını 

sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmektir. Türk Bankacılık sektörünün daha 

sağlıklı bir yapıya kavuşması için uygulanan yapılandırma programı; kamu 

bankalarının yeniden yapılanması, TMSF bünyesindeki bankaların yeniden 

yapılanması, özel sermayeli bankaların yeniden yapılanması, denetim ve gözetim 

etkinliğinin arttırılması olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır.  

3.5.1. Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması 

 
 Kamu bankalarına yönelik yeniden yapılandırma kapsamında kamu 

bankalarına zarar oluşturacak görev verilmemesi ve mevcut koşullarda sermayeleri 

yetersiz düzeyde olan kamu bankalarının kısa süre içinde yeterli seviyeye getirilmesi 

ve artırılan sermaye tutarlarının hemen ödenmesi kararlaştırılmıştır. Kamu 

bankalarının faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürmeleri 

doğrultusunda, her bankanın kredilerini kaynak maliyetlerini dikkate alarak 

sürdürmeleri sağlanacaktır. Kamu bankalarına ait olan yönetimin profesyonel 

bankacılardan oluşan ortak bir yönetim kuruluna devredilme sürecine girilmiştir. Bu 

kurulun görevleri arasında, kamu bankalarını yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye 

hazırlama da yer almaktadır. Verimsiz şubelerin kapatılarak, personel sayısının 

azaltılması konusunda emeklilik teşvik edilecektir. Ayrıca Emlak Bankası’nın Ziraat 

Bankası ile birleştirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. 

3.5.2. TMSF Bünyesindeki Bankaların Yeniden Yapılandırılması 

 
 1997 – 2002 yılları arasında 20 banka TMSF’ye devrolmuştur. 20 bankadan 

3’ü (Ticaret Bankası, Bank Ekspres, İnterbank) mülga 3182 sayılı Bankalar 

Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde TMSF bünyesine alınmıştır. 5 banka 

(Yaşarbank, Demirbank, Sitebank, Ulusalbank, Tarişbank) yaşanan krizlerle birlikte 

mali bünyelerinin tamamen bozulması, likiditelerini kaybetmeleri nedeniyle 4389 

sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fıkrasına göre, 12 banka (Egebank, 

Yurtbank, Sümerbank, Esbank, Etibank, Bank Kapital, İktisat Bankası, 
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Bayındırbank, Kentbank, EGS Bank, Toprakbank, Pamukbank) ise mali bünyelerinin 

bozulması ve banka kaynaklarının hakim ortakların lehine ve banka zararına sebep 

olacak şekilde kullanılması nedeniyle aynı kanunun 14. maddesinin 3 ve 4. 

fıkralarına göre TMSF bünyesine alınmıştır.
69

 Mali sistemin tekrar istikrara 

kavuşturulması açısından TMSF bünyesindeki bankaların sorunlarının çözülmesi 

önem taşımaktadır. TMSF bünyesindeki 13 bankanın 5’i Sümerbank bünyesinde 

birleştirilmiştir. Fona devir tarihinde bu bankaların 9141 çalışanı ve 396 şubesi 

bulunurken, bu sayı Mart 2001 tarihinde çalışan sayısı bazında 4596’ya, şube sayısı 

bazında ise 213’e gerilemiştir. Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklik sayesinde, 

TMSF bünyesindeki bankaların alacaklarının tahsil kabiliyetinin artırılması ve tahsil 

sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır. Bu bankaların kısa vadeli yükümlülüklerini ve 

finansal yapılarını güçlendirmek amacıyla DİBS ve nakit olmak üzere kaynak 

aktarılmıştır. Tahsil edilemeyen krediler BDDK bünyesinde oluşturulan Tahsilat 

Dairesi Başkanlığı’na, mevduatın 65,3 trilyon TL ile 2,9 milyar ABD doları 

tutarındaki bölümü ise ihale yöntemi ile DİBS karşılığında diğer ticari bankalara 

devredilmiştir.  

3.5.3. Özel Sermayeli Bankaların Yeniden Yapılandırılması 

 
 Olumsuz gelişmelerden etkilenen özel sermayeli bankaların yeniden istikrar 

kazanabilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda BDDK, sermaye 

yeterliliğini göz önünde bulundurarak özel sermayeli bankalar ile sermaye artırımı ve 

yeniden yapılanma planları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bankalara dönem 

karlarını, sermayeye ekleme hakkı tanınmıştır. Bankacılık sektöründe özkaynak 

artışını özendirmek amacıyla, gayrimenkul ve iştirak hissesi satışından doğan 

kazançlara vergi teşvikleri getirilmiştir. Devir ve birleşmelerin kolaylaştırılmasına 

yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Uzun vadeli yatırımları özendirmek ve tasarruf 

araçları arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla vergi ve munzam karşılıklar 

gözden geçirilmiştir. TL mevduatlar için ayrılan munzam karşılıklara faiz ödenmesi 
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uygulamasına başlanmıştır. Bankaların karşılaşacakları riskleri en iyi şekilde 

yönetebilmelerine imkan verecek etkin bir iç denetim ve risk yönetimi sistemi 

kurmaları yönünde gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır.70 

 

Tablo 12: Bankacılık Sektöründe Ġlgili Dönemde Devir ve 

BirleĢmelere ĠliĢkin GeliĢmeler 

Devir ve BirleĢmeye 

Konu Olan Bankalar 
Yeni Banka Açıklama 

Osmanlı 

Bankası 
Körfezbank 

Osmanlı 

Bankası 

27 Ağustos 2001 tarih ve 450 sayılı Kurul 

Kararı ile Osmanlı Bankası’nın Birleşik 

Türk Körfez Bank’ı devralmasına izin 

verilmiştir. 

Garanti 

Bankası 

Osmanlı 

Bankası 

Garanti 

Bankası 

İlgili bankaların birleşmeye ilişkin 

Yönetim Kurulları kararlarını müteakip 

18 Ekim 2001 tarihinde BDDK’ya ön izin 

için başvurulmuştur. 

HSBC 

Bank Plc. 
Demirbank 

HSBC Bank 

Plc. 

HSBC Bank Plc. 18 Ekim 2001 tarih ve 

493 sayılı Kurul Kararı ile Demirbank’ın 

tüm hisselerini devralmıştır. 31 Ekim 

2001 tarihinde devir süreci 

sonuçlanmıştır. 

Tekfen 

Yatırım 

Bank 

Ekspres 

Tekfen Bank 

A.Ş. 

Tekfen Yatırım Bankası, 18 Ekim 2001 

tarih ve 489 sayılı Kurul Kararı ile Bank 

Ekspres’in tüm hisselerini devralarak 

Tekfen Bank A.Ş. ünvanını almıştır. 

Oyak 

Bank 
Sümerbank Oyak Bank 

Oyak Bank’a 8 Ekim 2001 tarih ve 481 

sayılı Kurul Kararı ile Sümerbank’ın tüm 

hisselerini devralması için ön izin 

verilmiştir. 

Morgan 

Guaranty 

The Chase 

Manhattan 

JP Morgan 

Chase Bank. 

Dünya genelinde iki bankanın 

birleşmesinin bir sonucu olarak bu 

bankaların Türkiye’de bulanan şubeleri de 

birleşme için BDDK’ya başvurmuşlar ve 

birleşme için gerekli onay verilmiştir. 10 

Kasım 2001 itibariyle birleşme 

tamamlanmıştır. 

Kaynak: BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme 

Raporu,2001,http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/151

8944B1759.pdf (1 Mayıs 2010), s. 23. 
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3.5.4. Düzenleme, Denetim ve Gözetim Çerçevesinin Güçlendirilmesi 

 
 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile bankacılık sektöründe denetim ve gözetim 

çerçevesinin uluslararası standartlar seviyesine ulaştırılması konusunda adımlar 

atılmıştır. Banka gözetim ve denetim işlevinin siyasi müdahaleye bağlı kalmaksızın 

bağımsız bir kurum tarafından etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu 

tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuştur. BDDK’nın görevleri arasında şunlar yer 

almaktadır; Bankalar Kanunu ilgili mevzuatının kanunda gösterilen yetkiler 

çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, 

uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını 

temin etmek, kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. T.C. 

Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ve 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yetkileri BDDK’ya devredilmiştir. 

 

 19 Aralık 1999 tarihli 4491 sayılı yasa ile, bankalarla ilgili olarak kuruluştan 

tasfiyeye kadar olan süreçte alınması gereken kararların tamamı Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmış, BDDK’nın özerk statüsü 

sağlamlaştırılmıştır. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu’nun Kurul üyelerinin atanması 

dışında BDDK’nın operasyonel faaliyetlerine ilişkin kararları üzerinde yetki sahibi 

olması engellenmiştir. Ayrıca Kurul üyelerinin görevlerinden ayrıldıktan itibaren 3 

yıl süre ile bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmalarını engelleyen 

madde kaldırılmıştır. Bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminden sorumlu kamu 

birimleri BDDK bünyesinde birleştirilerek kurum 31 Ağustos 2000 tarihinden 

itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan 

birinin diğer bir ya da birkaç banka ile birleşmesi ya da bütün borç, alacak ve 

mevduatı Türkiye’de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi BDDK’nın 

iznine bağlıdır.
71
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 Gözetim ve denetim çerçevesine ilişkin düzenlemeler; sermaye yeterliliği, 

risk düzenlemeleri, kredi ve iştirak sınırlamaları ile karşılıklara ilişkin düzenlemeler, 

muhasebe standartları bağımsız denetim devir ve birleşmelere ilişkin düzenlemeler, 

banka sermayelerinin güçlendirilmesi programı kapsamında yapılan düzenlemeler, 

özel finans kurumlarına ilişkin düzenlemeler ile yabancı ülkelerle yapılan denetim ve 

işbirliği anlaşmaları konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.
72

 

 

Tablo 13: Bankacılık Sistemi Finansal Yeniden Yapılandırma 

Maliyeti (Milyar USD)  

Kamu Bankalarına Aktarılan Kaynaklar 21.9 

   Görev Zararları İçin Oluşan Borç 19.2 

   Nakit Sermaye Desteği 2.5 

   Nakit Dışı Sermaye Desteği 0.2 

TMSF Bankaları Ġçin Aktarılan Kaynaklar 22.5 

   Kamu Sektöründen Aktarılan Kaynaklar 17.3 

   TMSF Gelirleriyle Yapılan Mevduat ve Aktarılan Kaynak 5.2 

Özel Sektörden Aktarılan Kaynak 7.9 

   Özel Sektör Bankaları Tarafından Aktarılan Kaynaklar 2.7 

   (TMSF'den Aktarılan Kaynaklar) (5.2) 

TOPLAM 47.2 

Kaynak: Ramazan Aktaş ve Esra Aydoğan ve Semra Pekkaya, “2001 Krizi Sonrası 

Dönemde Makroekonomik Gelişmeler Işığında Türk Bankacılık Sisteminin Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme”, ĠĢletme ve Finans Dergisi, Aralık 

2005, s. 304.  

   

 Bankacılık sektörü yeniden yapılandırma maliyetlerinin toplamı 47,2 milyar 

dolardır. Kamu bankalarına yönelik yapılandırmanın maliyeti 21,9 milyar dolar, 

TMSF bankalarına yönelik yapılandırmanın maliyeti 17,3 milyar dolar, özel 

sermayeli bankaları yapılandırmanın maliyeti ise 7,9 milyar dolar olmuştur. 

Yapılandırmanın kamu maliyesi üzerinde yarattığı yük 39,3 milyar dolardır. Bunun 

yanında yapılandırma kapsamında TMSF gelirlerinden 5,2 milyar dolarlık sermaye 

desteği sağlanmıştır.
73
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Tablo 14: Bankacılık Sistemi Yapılandırma Maliyeti (GSYĠH %)  

Endonezya 1997 52.3 İspanya 1977-1985 16.8 

Bulgaristan 1994-1997 41.6 Venezüella 1994-1995 12.4 

Tayland 1997 34.8 Finlandiya 1991-1993 11.2 

Şili 1981-1983 33.5 Japonya 1992-1998 8.0 

Türkiye 2000 30.5 Norveç 1988-1992 8.0 

Çek Cumhuriyeti 1991-1993 25.4 Polonya 1992-1995 7.4 

Kore 1997 23.1 Malezya 1997 4.0 

Ekvator 1998-2001 21.7 ABD 1984-1991 2.1 

Meksika 1994-1995 19.3       

Kaynak: Helena Tang, Edda Zoli ve Irina Kyltchnikova, “Banking Crises in 

Transition Economies: Fiscal Costs and Related Issues”, World Bank Policy 

Research Working Paper, 2000 

  
 Sektöre yönelik yapılandırma maliyetinin büyüklüğünü anlayabilmek 

açısından yapılandırmanın ülkeler bazında GSYİH içinde yüzde kaç paya sahip 

olduğuna bakıldığında, Türkiye’de GSYİH’nın %30,5’e ulaştığı görülmektedir ve bu 

oran gayet yüksek bir maliyet düzeyini teşkil etmektedir. Türkiye’deki bankacılık 

yapılandırma programı bu yönüyle dünya ekonomisinde son dönemde 

gerçekleştirilen maliyeti en yüksek programlardan biri olmuştur. 

  

3.6. Enflasyonun DüĢürülmesi Sürecinde Türk Bankacılık 

Sistemindeki GeliĢmeler 
 

 Türk bankacılık sisteminin dezenflasyon ortamından nasıl etkileneceğine dair 

bir çalışma yapan Van Rijckeghem’e göre bankalar, açık pozisyonlar ve vadesiz 

mevduatlar sayesinde elde ettikleri primleri kaybederken, bu kaybı artan finansal 

aracılık ve sistemin aktiflerinin ortalama vadesinin pasiflerinden uzun olması 

nedeniyle elde edeceği faiz riski kazancıyla dengeleyebileceğini ileri sürmüştür. IMF 

tarafından 2000 yılında Türkiye için hazırlanan raporun bankacılık bölümünde ise 

aşağıdaki noktalar üzerinde durulmuştur
74

; 

 

 Faiz oranlarında yaşanan hızlı gerileme bankalara bir defalık kazanç 

sağlayacaktır. 
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 Uzun vadede aracılık faaliyetlerinin artması ve ekonominin parasallaşması 

bankaların karlılıklarına olumlu etki yapabilir. 

 Vadesiz mevduatlardan elde edilen gelirde azalma yaşanacaktır. 

 Munzam karşılık oranlarının bankalar üzerinde oluşturduğu reel yük azalacaktır. 

 

 Kamu kesimi borçlanma kağıtlarının büyük bir çoğunluğunu elinde 

bulunduran bankacılık sistemi açısından faiz oranlarında yaşanan hızlı gerileme 

belirtildiği gibi önemli bir kazanç sağlamıştır. 

 

 Dezenflasyon ortamının bankacılık sistemi bilançolarında yarattığı etkiler ele 

alındığında, düşük enflasyon dönemiyle birlikte faiz oranlarının da düşmesi öncelikle 

bankaların aktiflerinde yer alan menkul değerler cüzdanında değişim yaratmıştır. 

Kamunun mali kaynak talebi bu dönemde azalarak, bankaların menkul kıymetler 

cüzdanı içinde yer alan kamu kağıtlarının payı azalmıştır. Yüksek faizle kaynak 

plasman imkanının kalmamasıyla birlikte menkul kıymetler cüzdanının bankaların 

aktifleri içerisindeki ağırlığı düşmeye başlamıştır. Ekonomide istikrarın 

sağlanmasıyla birlikte kamunun mali kaynak talebinin azalması ve aynı zamanda 

tasarrufların kamu açıklarını gidermekte kullanılmaması, kaynakların özel sektör 

yatırımlarına aktarılmasına imkan tanımıştır. Daha önceden yüksek enflasyonun 

yarattığı belirsizliklerin ortadan kalmasıyla özel kesim yatırımlarında artış yaşanmış 

ve bu durum kredi talebine de yansımıştır. Kredilere yönlendirilen kaynaklar rekabeti 

arttırmış, faizlerin düşmesine sebep olmuş ve kar marjları daralmaya başlamıştır.  

 

 Düşen enflasyonla birlikte pasiflerde meydana gelen en önemli değişim 

özkaynakların yetersizliğinin ortaya çıkmasıdır. Yüksek oranlı enflasyon 

dönemlerinde bankaların nominal olarak artan karları reel olarak azalmakta ve 

özkaynaklarının reel büyüklüğü düşmektedir. Bir başka değişim de karlılıkta 

gözlenmiştir. Enflasyon ve faizlerin düşüşe geçmesiyle yüksek faizli kamu 

kağıtlarına plasman imkanının kalmaması karlılıkları düşürmüştür. Yüksek faizli 

plasman imkanlarının ortadan kalkmasıyla bankalar kaynak toplarken seçici 

davranmaya başlamıştır. Vadesiz mevduatlar yüksek enflasyon dönemlerinde düşük 

maliyetli olması sebebiyle avantaj sağlarken, yeni dönemde bu özelliğini kaybetmeye 
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başlamıştır. Ayrıca vadesiz ve vadeli mevduatlara verilen faiz oranları arasındaki 

marja bağlı olarak daha cazip olan vadesiz mevduatların, marjın daralmasıyla önemi 

daha azalmıştır. Kısa vadeli borçlanmaların yerini daha uzun vadeli borçlanma ve 

kredilendirmeler almıştır.    

 

 Düşen enflasyon nedeniyle bankaların gelir tablosu kalemlerinden en çok faiz 

gelirleri etkilenmiştir. Faiz gelirlerinin düşmesinin yanı sıra menkul kıymetler 

cüzdanının toplam aktifler içindeki payının düşmesiyle, menkul kıymetler 

cüzdanından alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içindeki payı da azalmıştır. Kar 

marjlarının düşüşüyle beraber bankacılık hizmet gelirleri önem kazanmıştır. Yeni 

dönemde bankalar faiz dışı gelirlerini arttırmaya yönelmiştir. Faiz gelirlerinde 

yaşanan düşüşün yanı sıra faiz giderlerinde de düşüş olmuş, faiz dışı giderlerin 

toplam giderler içindeki payı artmıştır.   
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4. DEZENFLASYON ORTAMINDA TÜRK BANKACILIK 

SĠSTEMĠNĠN PERFORMANS ANALĠZĠNE YÖNELĠK 

UYGULAMA 

 
 Türkiye uzun yıllar boyu yüksek enflasyona maruz kalmış ve bankacılık 

sistemi bu durumdan etkilenen en önemli sektörler içerisinde yerini almıştır. Yüksek 

enflasyon, aktif ve pasif yönetimi açısından bankaların işini oldukça zorlarken, 

bankacılık kesiminin esas faaliyetlerinden kopmaya başlamasına ve kamu 

borçlanmalarında önemli rol üstlenerek ciddi karlar elde etmelerini sağlamıştır. Türk 

bankacılık sistemi Kasım 2000 ve Şubat 2001 yıllarında arka arkaya yaşanan 

krizlerle en kötü dönemlerini yaşamış ancak daha sonrasında alınan önlemlerle 

birlikte 2002 yılından itibaren kronik ve yüksek enflasyon hız kaybetmeye 

başlayarak yerini yavaş yavaş düşen enflasyon sürecine bırakmıştır. Bu bölümde 

Türk bankacılık sisteminin düşen enflasyon sürecinde gösterdiği performans çoklu 

regresyon analizi sayesinde incelenecektir. Öncelikle ise literatürde daha önce bu 

alanda yapılan çalışmalara değinilecek, araştırma ve araştırmanın yöntemi 

ayrıntılarıyla birlikte açıklanıp analiz sonucu elde edilen veriler yorumlanacaktır. 

 

4.1. Literatür Taraması    

 
 Enflasyonist veya düşen enflasyon (dezenflasyonist) ortamlarında bankacılık 

sektörünün gösterdiği değişimleri inceleyen çeşitli araştırmalar mevcuttur. 

Rijckeghem (1999) çalışmasında tersine dönen enflasyonun bankaların fonlama 

maliyetini düşüreceği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli 

borç vermeleri yani aktiflerin ortalama vadesinin pasiflerin ortalama vadesinden 

uzun olması sayesinde karlılıklarında artışlar yaşanacağı, mevduat faizlerinin 

düşmesiyle banka bilançolarında olumlu etkiler gözleneceğinden söz edilmektedir.
75

 

Kamunun iç borçlanma talebinin gerilemesinin karlılığı doğrudan negatif yönde  

etkilemeyeceğine değinilmiştir. Bankaların açık pozisyonlardan kazandıkları risk 
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primi ile vadesiz mevduatlardan elde ettikleri enflasyon gelirlerinin bu dönem 

içerisinde kaybolmaya başlamasıyla birlikte karlılıkla kalıcı düşüşler yaşanma 

ihtimalinin oluşması ise olumsuz etkileri olarak gösterilmiştir. Rijckeghem,  

bankaların enflasyonun düşüşe geçtiği dönemlerde bazı önlemler alması gerektiğine 

de değinmiştir. Enflasyon oranının düşmesiyle gerileyen faiz maliyetleri, kredi 

talebinde artışlara neden olabileceği için alınabilecek çeşitli tedbirlerin faydalı 

olabileceği belirtilmiştir. IMF (2000) Türkiye ülke raporu çalışmasının bankacılık 

bölümünde de dezenflasyonun yarattığı etkilere ilişkin benzer sonuçlar yer almıştır. 

Selassie tarafından hazırlanan bankacılık bölümünde, dezenflasyon süreciyle birlikte 

faiz oranlarındaki hızlı gerilemenin bankalara bir defalık kazanç sağlayacağı, uzun 

dönemde aracılık faaliyetlerinin artmasının banka karlılıklarına olumlu etki yapacağı, 

vadesiz mevduatlardan elde edilen gelirlerde azalma meydana geleceği, munzam 

karşılık oranlarının bankalar üzerinde oluşturduğu reel yükün azalacağı ve kredi 

talebinde önemli ölçüde artış görüleceği sonuçlarına varılmıştır.
76

  

 

Enflasyonun yaşanmakta olduğu veya düşüşe geçtiği süreçleri spesifik olarak 

dikkate almadan, bankacılık sisteminde karlılıkta belirleyici rol oynayan etmenlerin 

incelenmesi şeklinde de araştırmalar yürütülmüştür. Demirgüç ve Huizinga (1999) 

1988-1995 yılları arasında 80 ülkeden 7900 bankanın verilerini kullanarak faiz 

marjlarının karlılık üzerindeki etkisini panel regresyon yöntemiyle inceleyen bir 

araştırma yapmışlardır. Analiz sonucunda aktiflerdeki farklı bileşimlerin ve 

bankaların uluslararası ilişkilerinin karlılık ve marjlar üzerinde etkisinin bulunduğu, 

gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalardan yabancı olanların yerlilere 

göre daha iyi karlılık ve faiz marjıyla çalıştığı, karlılığın sermaye ile pozitif 

rezervlerle ise negatif ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca yüksek faiz 

marjları ve karlılığın enflasyonla ilişkili olduğu, enflasyonun gelişmekte olan 

ülkelerde yüksek maliyetlere yol açıp vadesiz mevduatlardan yüksek gelir elde 

edilmesi konusunda yardımcı olduğuna da değinilmiştir.
77
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Saunders ve Schumacher (2000) ise altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi bankaları 

ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) 614 bankanın 1988-1995 dönemi 

verilerinden hareketle net faiz marjının belirleyicileri üzerinde çalışmışlardır. Net 

faiz marjı bağımlı değişken, net faiz dışı gelirin ortalama aktiflere oranı, faiz getirisi 

olmayan aktiflerin ortalama aktiflere oranı, özkaynakların toplam aktiflere oranı ise 

bağımsız değişkenler olarak ele alınmış ve regresyon analizi uygulanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, üç bağımsız değişken ile net faiz marjı arasında anlamlı ve 

pozitif ilişkinin bulunduğu ancak net faiz dışı giderlerin diğer değişkenlere göre daha 

kuvvetli ilişki içerisinde bulunduğu belirlenmiştir.
78

   

 

Bulat, Doğukanlı ve Önal (2000), 1972 – 1997 döneminde Türk bankacılık 

sektörünü ele alan çalışmalarında, enflasyonist sürecin net borçlu konumunda olan 

bankalara karlılık açısından - beklentilere ters olarak - olumlu katkısının 

bulunmadığı, net faiz marjının 1990’dan sonra hızla arttığı, net faiz dışı marjın ise 

personel harcamalarının etkisiyle sürekli negatif olduğu sonucuna varmışlardır.
79

 

 

Abreu ve Mendes (2002) ise Portekiz, Almanya, İspanya ve Fransa’nın 1986 

– 1999 dönemine ait verileri kullanarak, kredilerin aktiflere oranı ile özkaynakların 

aktiflere oranının aktif karlılığını pozitif yönde etkilerken, bankanın piyasa payı ile 

özkaynakların toplam aktiflere oranının özkaynak karlılığını pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda enflasyon ile işsizlik oranlarının karlılıklar 

üzerinde negatif etkisi olduğuna ulaşılmıştır. Enflasyonun karlılıklar üzerindeki 

negatif etkisi diğer çalışmalara göre çelişen bir bulgudur.
80

 

 

Kaya (2002) çalışmasında 1997-2000 dönemi panel data verilerini kullanarak, 

karlılık göstergeleri olan net faiz marjı, aktife göre getiri ve özkaynağa göre getirinin 

mikro ve makro belirleyicilerini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre net faiz 

marjının temel mikro belirleyicileri olarak özkaynaklar, likidite, personel 
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harcamaları, mevduatlar ve piyasa payı; makro belirleyicileri olarak ise enflasyon ve 

konsolide bütçe açığı anlamlı bulunmuştur. Aktife göre getiri incelendiğinde temel 

mikro belirleyiciler olarak özkaynaklar, likidite, personel harcamaları, krediler, kötü 

aktifler olarak adlandırılan tahsili gecikmiş alacaklar ve mevduatların anlamlı 

sonuçlar verdiği; makro belirleyicilerden ise enflasyon ve konsolide bütçe açığının 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. Özkaynağa göre getiride ise özkaynaklar, menkul 

değerler cüzdanı, likidite, personel harcamaları, krediler, mevduatlar, yabancı para 

pozisyonu ve piyasa payının; makro belirleyiciler arasından ise enflasyon, konsolide 

bütçe açığı ve reel faizin anlamlı sonuç verdiğine ulaşılmıştır. Yapılan genel 

değerlendirme neticesinde de bankaların karlılıklarındaki kalıcılığı sağlayabilmeleri 

için güçlü sermaye yapısının şart olduğu, bankaların operasyonel açıdan yeniden 

yapılanmasının önemli olduğu, likidite yönetimindeki başarının karlılığa yansıdığı, 

bankacılık için temel kaynak durumundaki mevduatların yüksek maliyete sahip 

olduğu irdelenmiştir.
81

 

 

Alper ve diğerleri (2002) çalışmasında 1988-1999 dönemine ait 52 bankanın 

bilanço, gelir tablosu ve nazım hesap tablolarında yer alan verileri kullanarak panel 

regresyon analiz yöntemiyle Türk bankacılık sistemine ilişkin değerlendirmede 

bulunmuşlardır. Analizden elde edilen sonuçlara göre; net faiz marjlarının büyük 

ölçekli bankalarda daha düşük olduğu, kamu bankalarındaki ortalama net faiz 

marjının yabancı ve özel bankalara göre çok önemli değişiklik göstermediği, net faiz 

dışı gelirlerin büyük ölçekli bankalarda göreceli olarak daha yüksek olduğu ayrıca 

yabancı bankaların faiz dışı gelirler konusunda özel Türk bankalarına göre daha iyi 

performans gösterdiği belirlenmiştir.
82

 

 

Naceur (2003), 1980 – 2000 yılları arasında Tunus bankacılık sisteminin 

performansını net faiz marjı ve aktif karlılığı açısından ele alarak incelemişlerdir. 

Araştırma sonucunda banka karlılığının; özkaynakların, genel giderlerin ve kredilerin 

toplam aktiflere oranıyla pozitif ilişki içerisinde olduğu bulunmuştur. Daha fazla 

                                                           
81

 Yasemin Türker Kaya, “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri 1997-2000”, BDDK MSPD 
Çalışma Raporları, 2002, ss. 14 – 15.  
82

 Cem Emre Alper, Hakan Berument ve Kamuran Malatyalı, “The Impact of a Disinflation Program on 
the Structure of the Turkish Banking Sector”, Russian and East European Finance and Trade, Vol:37, 
No:6, 2001, ss. 83 – 85.   



85 

yoğunlaşma gösteren bankalarda karlılığının bu durumdan olumsuz etkilendiği, 

enflasyon ve büyüme oranı gibi makro değişkenlerin Tunus bankalarının karlılığı 

üzerinde etkisinin bulunmadığı, net faiz marjının büyüklükle negatif ilişkili olduğu 

da araştırmada değinilen hususlardır.
83

     

 

İnan (2004), 2001 sonrasında dezenflasyon sürecinin Türk bankacılık 

sektörünü nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bu dönemdeki en önemli gelişme banka, 

şube ve personel sayısındaki azalma olup, bununla birlikte sektörde yabancı payı 

sınırlı da olsa artmıştır.
84

 

 

Kaya ve Doğan (2005), 2002 – 2004 dönemini kapsayan dezenflasyon 

sürecinde Türk bankalarının verimliliğini ölçmek amacıyla veri zarflama analizi ve 

verimliliklerindeki değişim ile değişimlerin neden kaynaklandığını görmek amacıyla 

ise Malmquist verimlilik endeksi analizi uygulamışlardır. Çalışma sonuçlarına göre 

büyük ölçekli bankaların diğer bankalara göre daha etkin çalışmakta ve bankaların 

toplam faktör verimliliğinde teknolojik değişmede sağlanan iyileşmeden 

kaynaklanan bir artış olduğu vurgulanmıştır.
85

    

 

Ünsal ve Duman (2005), 2002 ile 2004 yılları arasında 3’er aylık dönemler 

itibariyle kamu, özel ve yabancı sermayeli 32 Türk bankasını likidite riski, sermaye 

riski, kredi riski ve karlılık oranlarının temel bileşenler analizi yardımıyla değişken 

grupları belirleyerek skor değerleri ile ölçeklendirmiş ve bu ölçeklere göre kamu, 

özel ve yabancı sermayeli bankaların performansları göstergeler ışığında 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, kamu bankalarının aktif 

kalitesi açısından, özel sermayeli bankaların ise karlılık açısından daha iyi 

performans gösterdiği belirlenmiştir.
86
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Athanasoglou, Delis ve Staikouras (2006), Balkan ve Doğu Avrupa 

ülkelerinden Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, 

Romanya ve Sırbistan Karadağ’ın 1998 – 2002 dönemindeki bankacılık sistemi 

performansları üzerine çalışmışlardır. Likidite durumu, kredi riski, sermaye yapısı, 

operasyonel verimlilik ve ölçeğin banka karlılıkları üzerinde etkili olduğu ve 

karlılığın özkaynakların toplam aktiflere oranı ve banka ölçeği ile pozitif, karşılık 

giderlerinin toplam kredilere oranı ve operasyonel giderlerle negatif ilişki içerisinde 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Enflasyonun karlılığı artırıcı etki yaptığı ve yabancı 

bankalarda verimliliğin daha yüksek olduğu da bulgular arasındadır.
87

 

 

Tunay ve Silpar (2006), Türk bankacılık sisteminde 1988 – 2004 döneminde 

özkaynaklar ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ile reel milli gelir ve 

yoğunlaşma oranlarının özkaynak karlılığını pozitif yönde etkilediğini 

bulmuşlardır.
88

  

 

Beckmann (2007), 1979 – 2003 yılları arasında onaltı Batı Avrupa ülkesinin 

bankacılık sistemini ele almış ve karlılığı etkileyen yapısal ve dönemsel faktörler 

üzerinde durmuştur. Sektörde yoğunlaşmanın karlılık üzerinde belirgin etkisinin 

bulunmadığı, gelir kaynaklarını çeşitlendirmenin olumlu etkilerinin olduğu, milli 

gelirde yaşanan dalgalanmalar sonucu karlılıklarda da dalgalanmaların yaşandığı 

tespit edilmiştir.
89

   

 

Sayılgan ve Yıldırım (2009), Türk bankacılık sektöründe 2002 – 2007 yılları 

arasında mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının karlılığı üzerine mikro ve 

makro değişkenlerden hareket ederek çalışmışlardır. Regresyon analizi sonuçlarına 

göre aktif ve özkaynak karlılıkları; düşen enflasyon oranı, artan sanayi üretim 

endeksi ve iyiye giden bütçe dengesiyle orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca sermaye 
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yeterliliği pozitif etkilerken, artan bilanço dışı işlemlerin negatif etkilediğine 

ulaşılmıştır.
90

  

 

Bumin (2009), Türk bankalarını fonksiyonlarına ve mülkiyet esasına göre 

gruplandırıp 2002 – 2008 yılları arasındaki karlılık performansını oran analizi 

yardımıyla incelemiştir. Türk bankacılık sektörünün karlılığında 2007 yılına kadar 

artışlar yaşandığı, 2008 yılında ise küresel finans piyasalarında yaşanan 

dalgalanmalar ve takipteki alacaklarda yaşanan artışla birlikte sorunlu hale gelen 

krediler için ayrılan karşılıklara paralel olarak karlılıkta azalma meydana geldiği 

belirlenmiştir.
91

   

 

4.2. AraĢtırma Kapsamı ve Veriler 

 

“Dezenflasyon Ortamında Türk Bankacılık Sisteminin Performansı” başlıklı 

çalışmamızın amacı, 2001 yılından sonra yüksek enflasyonun ivme kaybetmeye 

başladığı dönemden günümüze kadar geçen süre içerisinde Türk bankacılık 

sisteminin performansını gösterge niteliğindeki karlılık bazında incelemek ve 

karlılıkla bağlantısı bulunan değişkenlerin karlılık üzerinde ne kadar etkili olduğunu 

saptamaktır. 

 

Araştırmada 2002 – 2009 dönemine ait Türk bankacılık sisteminde faaliyette 

bulunan 44 bankaya ait yayınlanan bilanço ve gelir tablolarındaki yıllık veriler 

kullanılmıştır. Araştırma ilk önce bankacılık sisteminin geneline yönelik uygulanmış, 

daha sonrasında bankalar fonksiyonlarına göre mevduat ile kalkınma ve yatırım 

bankaları, mülkiyet esasına göre ise kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar olmak 

üzere gruplandırılmış ve analiz edilmiştir. Tablo 15’de fonksiyonlarına göre 

gruplandırılan bankaların, Tablo 16’da ise mülkiyet esasına göre gruplandırılan 

bankaların listesi yer almaktadır. Fonksiyonlarına göre gruplandırılan bankalardan 

31’i mevduat 13’ü ise kalkınma ve yatırım bankası, mülkiyet esasına göre 

                                                           
90

 Güven Sayılgan ve Onur Yıldırım, “Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002 – 
2007”, International Research Journal of Finance and Economics, 2009, ss. 210 – 213.  
91

 Mete Bumin, “Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi: 2002 – 2008”, Finans Kulüp Maliye 
Finans Yazıları, Sayı:84, Temmuz 2009, ss. 48 – 59. 



88 

gruplandırılan bankalardan 6’sı kamu, 17’si özel, 21’i ise yabancı sermayeli 

bankadır.    

 

Tablo 15 : Fonksiyonlarına Göre AraĢtırmada Yer Alan Bankalar 

Mevduat Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. İller Bankası 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türk Eximbank 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

Adabank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

Akbank T.A.Ş. Diler Yatırım Bankası A.Ş. 

Alternatif Bank A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. 

Anadolubank A.Ş. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

Şekerbank T.A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 

Tekstil Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 

Turkish Bank A.Ş. 
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası 

A.Ş. 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
Credit Agricole Yatırım Bankası Türk 

A.Ş. 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. Taib Yatırım Bank A.Ş. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.   

Arap Türk Bankası A.Ş.   

Citibank A.Ş.   

Denizbank A.Ş.   

Deutsche Bank A.Ş.   

Eurobank Tekfen A.Ş.   

Finans Bank A.Ş.   

Fortis Bank A.Ş.   

HSBC Bank A.Ş.   

ING Bank A.Ş.   

Millennium Bank A.Ş.   

Turkland Bank A.Ş.   

Bank Mellat   

Habib Bank Limited   

JPMorgan Chase Bank N.A.   

Société Générale (SA)   

The Royal Bank of Scotland N.V.   

WestLB AG   
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Tablo 16 : Mülkiyet Esasına Göre AraĢtırmada Yer Alan Bankalar 
Kamu Sermayeli 

Bankalar 
Özel Sermayeli Bankalar 

Yabancı Sermayeli 

Bankalar 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası A.Ş. 
Adabank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. 

Türkiye Halk Bankası 

A.Ş. 
Akbank T.A.Ş. Citibank A.Ş. 

Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O. 
Alternatif Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. 

İller Bankası Anadolubank A.Ş. Deutsche Bank A.Ş. 

Türk Eximbank Şekerbank T.A.Ş. Eurobank Tekfen A.Ş. 

Türkiye Kalkınma 

Bankası A.Ş. 
Tekstil Bankası A.Ş. Finans Bank A.Ş. 

  Turkish Bank A.Ş. Fortis Bank A.Ş. 

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 

  
Türkiye Garanti Bankası 

A.Ş. 
ING Bank A.Ş. 

  Türkiye İş Bankası A.Ş. Millennium Bank A.Ş. 

  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Turkland Bank A.Ş. 

  Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Bank Mellat 

  Diler Yatırım Bankası A.Ş. Habib Bank Limited 

  GSD Yatırım Bankası A.Ş. 
JPMorgan Chase Bank 

N.A. 

  
İMKB Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. 
Société Générale (SA) 

  Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 
The Royal Bank of 

Scotland N.V. 

  
Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası A.Ş. 
WestLB AG 

    
BankPozitif Kredi ve 

Kalkınma Bankası A.Ş. 

    
Credit Agricole Yatırım 

Bankası Türk A.Ş. 

    
Merrill Lynch Yatırım 

Bank A.Ş. 

    Taib Yatırım Bank A.Ş. 

 
 Analize dahil edilen banka sayısı 44 olup, gözlem sayısı 352’dir. Analizde 

kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin yıllık olarak yayınlanan 

“Bankalarımız” adlı süreli yayını ile TBB web sayfasından derlenmiştir. 
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4.3. AraĢtırmada Kullanılan DeğiĢkenler  

  

 Araştırmamızda kullanılacak değişken listesi aşağıdaki tabloda yer almakta 

olup; bunlardan NFV ve KRE aktif kalitesine, LIK likiditeye, ROA karlılığa, NFG, 

NFDG, NFDG_DFG, FGLR ve FGDR gelir-gider yapısına, DFG ve TFG faaliyete 

ilişkin bankacılık rasyoları olup, PAY ise sektörde aktifler açısından bankaların 

payını ifade etmektedir.  

  

Tablo 17: DeğiĢken Tanımlamaları 
DEĞĠġKENLER AÇIKLAMA 

NFV Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler 

KRE Kredi ve Alacaklar / Toplam Aktifler 

LIK Likit Aktifler / Toplam Aktifler 

ROA Aktif Karlılık (Net Dönem Karı_Zararı / Toplam Aktifler) 

NFG Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler 

NFDG Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler 

NFDG_DFG Faiz Dışı Gelirler (Net) / Diğer Faaliyet Giderleri 

FGLR Faiz Gelirleri / Toplam Gelirler 

FGDR Faiz Giderleri / Toplam Giderler 

DFG Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Aktifler 

TFG Toplam Faaliyet Gelirleri / Toplam Aktifler 

PAY Toplam Aktifler / Sektör Toplam Aktifleri 

  

Bankacılıkta performans göstergesi olarak aktif karlılığı (ROA), özkaynak 

karlılığı (ROE) ve net faiz marjı dikkate alınmakta olsa da araştırmamızda temel 

olarak kabul edilen aktif karlılık (ROA) incelenecektir. ROA bağımlı değişken olup, 

diğerleri bağımsız değişkenlerdir. 

 

 Araştırmada eksik veriler nedeniyle sermaye yeterliliği, kredi / mevduat, 

takipteki krediler / toplam kredi ve alacaklar, özel karşılıklar / takipteki krediler 

rasyolarına yer verilememiştir.   

 

 Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 18’de yer almaktadır; 
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Tablo 18: DeğiĢkenler Ġçin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

  
MĠN. MAX. ARALIK ORT. 

STD. 

SAPMA 

STD. 

HATA 

NFV 0 94,5695 94,5695 25,1017 18,6192 0,9924 

KRE 0 90,5443 90,5443 37,4108 23,8706 1,2723 

LIK 1,8275 98,7160 96,8885 44,8980 24,0952 1,2843 

ROA -63,2394 21,5227 84,7621 1,4019 6,7470 0,3596 

NFG -23,1902 28,4919 51,6821 5,6157 5,5074 0,2935 

NFDG -14,6143 60,8643 75,4786 4,1032 6,5211 0,3476 

NFDG_DFG -542,1275 749,5364 1291,6639 74,1020 90,9821 4,8494 

FGLR 8,3691 325,8838 317,5147 79,5812 23,2822 1,2409 

FGDR 0 90,1039 90,1039 49,8514 23,4422 1,2495 

DFG 0,7991 70,3329 69,5338 5,8705 5,8380 0,3112 

TFG -0,3364 48,2255 48,5619 10,4582 7,3508 0,3918 

PAY 0,0009 18,6808 18,6799 2,2060 4,0702 0,2169 

 

4.4. AraĢtırma Yöntemi 

 
Türk bankacılık sisteminin performansını aktif karlılığı üzerinden incelemek 

ve karlılıkla bağlantısı bulunan diğer değişkenlerin karlılık üzerinde ne kadar etkili 

olduğunu saptamak amacıyla çok değişkenli regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 

yapılırken “stepwise regresyon” (adımsal regresyon) yönteminden faydalanılmıştır. 

Stepwise regresyon, analize yeni değişken eklendikçe oluşturulan alternatif 

modellerin değerlendirilmesini kapsar. Her seferde bir değişken ekleyip, eklenen 

değişkenin modelde kalması veya modelden çıkarılması konusunda değerlendirme 

yapılır. Bir değişken modele alındıktan sonra modeldeki tüm değişkenlerin durumu 

yeniden incelenir. İşlem, herhangi bir değişken ilave edilemez veya atılamaz hale 

geldiğinde durdurulur. Bu aşamada kısmi determinasyon katsayısı sayesinde 

bağımsız değişkenlerin modele getirdiği marjinal katkı ölçülür. Analizde değişkenler 

arasında otokorelasyon (serial corellation) olup olmadığını test etmek amacıyla 

Durbin-Watson testi uygulanmıştır. Durbin-Watson değeri için kritik seviye 2’dir. 

Eğer bu değer 2’den büyük çıkarsa bu durumda negatif korelasyon olduğunu, aksine 

bu değer 2’den küçük çıkarsa pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. Ancak 

model değerlendirmesi yapılırken en önemli sorunlardan biri bağımsız değişkenler 

arasındaki “çoklu doğrusal bağlantı” (multicollinearity) sorunudur. Çoklu doğrusal 
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bağlantı, bağımsız değişkenler arasında mevcut olan yüksek korelasyonu ifade 

etmektedir. Böyle bir durumun varlığı analiz sonucunda istikrarsız katsayılar elde 

edilmesine, regresyon katsayılarının beklenen işareti vermemesine neden olur. Çoklu 

doğrusal bağlantı sorununun varlığını anlamamıza yardımcı olacak gösterge “VIF” 

(variance inflation factor) değeridir. VIF formülü aşağıda yer almakta olup, Ri
2 

değişkenlere ait determinasyon katsayılarını ifade etmektedir.  

 

 

 

Genel kabul gören ifadeye göre; VIF değeri için kritik nokta olarak 10 kabul 

edilmektedir. 10’un üzerindeki VIF değerleri, çoklu doğrusal bağlantı açısından 

sorunun varlığını ifade etmektedir. Böyle bir durum halinde, VIF değeri 10’dan 

büyük olan değişken modelden çıkarılarak tekrar stepwise regresyon yöntemine 

dönülmüştür. VIF değeri 10’dan büyük olan birden çok değişkenin var olması 

halinde ise en büyük VIF değerine sahip değişken modelden çıkarılarak analiz 

tekrarlanmıştır.  

 

4.5. AraĢtırmanın Bulguları 

 
Analiz genel bankacılık sistemi, fonksiyonlarına göre mevduat ile kalkınma 

ve yatırım bankaları, mülkiyete göre kamu, özel, yabancı sermayeli bankalar olmak 

üzere 6 bölümden oluşmaktadır. 

4.5.1. Genel Bankacılık Sistemi Ġçin Analiz Sonuçları 

 
 Türk bankacılık sisteminde yer alan 44 bankanın 2002 – 2009 dönemine 

ilişkin stepwise yöntemiyle uygulanmış regresyon analizi sonuçlarına göre Tablo 

19’da yer aldığı üzere ilk adımda modeli en iyi açıklayan DFG, 2. adımda TFG, 3. 

adımda NFDG, 4. adımda NFG, 5. adımda KRE, 6. adımda NFV, 7. adımda ise LIK 

modele dahil edilmiştir. Bu kapsamda NFDG_DFG, FGLR, FGDR ve PAY modele 

dahil edilmemiştir. Ancak modele dahil edilen değişkenlerin VIF değerleri kontrol 
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edildiğinde 2. adımda eklenen TFG değişkeninin VIF değeri 12,713 olup kritik 

değerin üzerinde yer almaktadır, dolayısıyla burada TFG değişkeni çoklu doğrusal 

bağlantı sorunu yaratmaktadır ve TFG analizden çıkarılıp analiz geri kalan 10 

bağımsız değişkenle tekrarlanacaktır.   

 

Tablo 19: Genel Bankacılık Sistemi Ġçin Ġlk Adımsal Regresyon 

Analizi 

  

Modele 

Dahil Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjusted 

R
2
 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
VIF R

2
 

Change  

F 

Change 
Sig. F  

1. Adım DFG ,541 ,293 ,291 ,293 145,109 ,000 

1,730 

1,468 

2. Adım DFG, TFG ,795 ,632 ,629 ,338 320,649 ,000 12,713 

3. Adım 

DFG, TFG, 

NFDG ,806 ,649 ,646 ,018 17,727 ,000 9,717 

4. Adım 

DFG, TFG, 

NFDG, 

NFG ,905 ,818 ,816 ,169 322,681 ,000 6,243 

5. Adım 

DFG, TFG, 

NFDG, 

NFG, KRE ,908 ,824 ,822 ,006 11,757 ,001 3,504 

6. Adım 

DFG, TFG, 

NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV ,909 ,827 ,824 ,003 5,109 ,024 1,408 

7. Adım 

DFG, TFG, 

NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV, LIK ,911 ,830 ,826 ,003 5,458 ,020 2,656 

  

Bağımlı 

DeğiĢken: 

ROA                

 
 TFG değişkeni modelden çıkarıldıktan sonra yapılan ikinci adımsal regresyon 

analizi sonucunda 9 adımda anlamlı bir model oluşturulmuş ve bağımsız değişkenler 

arasından sadece PAY modele dahil edilmemiştir. VIF değerleri kontrol edildiğinde 

doğrusal bağlantı sorunu yaratacak değer bulunmadığı görülmektedir.  
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Tablo 20: Genel Bankacılık Sistemi Ġçin 2. Adımsal Regresyon 

Analizi 

  

Modele Dahil 

Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjuste

d R
2
 

Change Statistics 
Durbin

Watson 
VIF R

2
 

Change  

F 

Change 
Sig. F  

1. Adım DFG ,541 ,293 ,291 ,293 145,109 ,000 

1,655 

1,967 

2. Adım DFG, NFDG ,729 ,531 ,528 ,238 177,128 ,000 3,902 

3. Adım 
DFG, NFDG, 

NFG ,875 ,766 ,764 ,235 349,407 ,000 1,420 

4. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE ,878 ,771 ,768 ,005 7,488 ,007 3,572 

5. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV ,881 ,776 ,773 ,005 8,345 ,004 1,557 

6. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV, FGLR ,883 ,780 ,776 ,004 5,611 ,018 3,426 

7. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV, FGLR, 

LIK ,886 ,784 ,780 ,004 6,688 ,010 2,692 

8. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV, FGLR, 

LIK, 

NFDG_DFG ,888 ,788 ,783 ,004 6,342 ,012 5,692 

9. Adım 

DFG, NFDG, 

NFG, KRE, 

NFV, FGLR, 

LIK, 

NFDG_DFG,F

GDR ,891 ,794 ,788 ,006 9,606 ,002 1,816 

  

Bağımlı 
Değişken: 
ROA          

 

Tablo 21: Genel Bankacılık Sistemi Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,891
a
 ,794 ,788 3,10350337 ,794 146,318 9 342 ,000 1,655 

a. Predictors: (Constant), FGDR, NFDG_DFG, LIK, NFV, DFG, NFG, 

FGLR, KRE, NFDG 

    

b. Dependent Variable: ROA        
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) ,020 1,614  ,013 ,990    

DFG -,930 ,040 -,805 -23,380 ,000 -,541 -,784 -,574 

NFDG ,717 ,050 ,693 14,291 ,000 ,288 ,611 ,351 

NFG ,691 ,036 ,564 19,277 ,000 ,260 ,722 ,473 

KRE ,058 ,013 ,204 4,387 ,000 ,204 ,231 ,108 

NFV ,030 ,011 ,082 2,683 ,008 ,040 ,144 ,066 

FGLR -,060 ,013 -,206 -4,532 ,000 -,155 -,238 -,111 

LIK ,031 ,011 ,112 2,769 ,006 -,061 ,148 ,068 

NFDG_D

FG 
-,014 ,004 -,183 -3,116 ,002 ,381 -,166 -,077 

FGDR ,030 ,010 ,103 3,099 ,002 ,114 ,165 ,076 

a. Dependent 

Variable: ROA 

       

 

 Analiz sonuçlarına göre TFG analizden çıkarıldıktan sonra DFG, NFDG, 

NFG, KRE, NFV, FGLR, LIK, NFDG_DFG ve FGDR %95 güven aralığında 

istatistiki olarak, bağımlı değişken olan aktif karlılık üzerinde anlamlı etkisi 

bulunurken PAY değişkeninin aktif karlılık üzerinde etkisi bulunmamaktadır ve 

modelde yer almamıştır. Aktif karlılıktaki değişimin %79,4’ü analizde yer alan 9 

değişkendeki değişimle açıklanabilmiştir. Modelin genel olarak anlamlılığını test 

etmede kullanılan F test değeri de (p<0,05) analizin geçerliliğini teyit etmektedir.  

4.5.2. Mevduat Bankaları Ġçin Analiz Sonuçları 

 
 Türk bankacılık sisteminde yer alan analizimize konu olan bankaları 

fonksiyonlarına göre gruplandırdığımız zaman 31 mevduat bankasının 2002 – 2009 

dönemine ilişkin 248 verinin stepwise yöntemiyle uygulanmış regresyon analizi 

sonuçlarına göre Tablo 22’de yer aldığı üzere ilk adımda modeli en iyi açıklayan 

DFG, 2. adımda TFG, 3. adımda NFG, 4. adımda NFDG, 5. adımda NFDG_DFG, 6. 
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adımda FGLR, 7. adımda NFV, 8. adımda KRE, 9. adımda ise PAY değişkenleri  

modele dahil edilmiştir. Bu kapsamda LIK ve FGDR değişkenleri modele dahil 

edilmemiştir. Modele dahil edilen değişkenlerin VIF değerleri kontrol edildiğinde 

TFG ve NFDG değişkenlerinin VIF değerleri sırasıyla 13,260 ve 15,723 olup kritik 

değerin üzerinde yer almaktadır, bu aşamada NFDG analizden çıkarılıp analiz 

tekrarlanacaktır. 

 

Tablo 22: Mevduat Bankaları Ġçin Ġlk Adımsal Regresyon Analizi 

  

Modele Dahil 

Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjuste

d R
2
 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
VIF R

2
 

Change  
F Change Sig. F  

1. Adım DFG ,414 ,171 ,168 ,171 50,790 ,000 

1,722 

3,172 

2. Adım DFG, TFG ,774 ,599 ,596 ,428 261,784 ,000 13,260 

3. Adım 

DFG, TFG, 

NFG ,795 ,632 ,628 ,033 21,810 ,000 4,891 

4. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG ,938 ,880 ,878 ,248 503,481 ,000 15,723 

5. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG, 

NFDG_DFG ,941 ,886 ,884 ,006 11,951 ,001 8,841 

6. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG, 

NFDG_DFG, 

FGLR ,945 ,893 ,890 ,007 15,462 ,000 3,543 

7. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG, 

NFDG_DFG, 

FGLR, NFV ,947 ,897 ,894 ,004 9,131 ,003 1,635 

8. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG, 

NFDG_DFG, 

FGLR, NFV, 

KRE ,950 ,903 ,899 ,006 14,682 ,000 1,698 

9. Adım 

DFG, TFG, 

NFG, NFDG, 

NFDG_DFG, 

FGLR, NFV, 

KRE, PAY ,951 ,905 ,901 ,002 4,984 ,027 1,357 

  

Bağımlı 
Değişken: 
ROA          

 
 En yüksek VIF değerli NFDG değişkeni modelden çıkarıldıktan sonra yapılan 

ikinci adımsal regresyon analizi sonucunda 8 adımda anlamlı bir model oluşturulmuş 
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ve bağımsız değişkenlerden LIK ve NFDG_DFG modele dahil edilmemiştir. VIF 

değerleri doğrusal bağlantı sorunu yaratmayacak şekilde makul düzeydedir. 

 

Tablo 23: Mevduat Bankaları Ġçin 2. Adımsal Regresyon Analizi 

  

Modele 

Dahil 

Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjuste

d R
2
 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
VIF R

2
 

Change  

F 

Change 
Sig. F  

1. 

Adım 
DFG ,414 ,171 ,168 ,171 50,790 ,000 

1,690 

2,525 

 

2. 

Adım 

 

DFG, TFG ,774 ,599 ,596 ,428 261,784 ,000 2,947 

3. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG 
,795 ,632 ,628 ,033 21,810 ,000 1,967 

4. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG, 

FGLR 

,845 ,714 ,709 ,082 69,308 ,000 2,188 

5. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG, 

FGLR, 

NFV 

,848 ,719 ,714 ,006 4,826 ,029 1,609 

6. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG, 

FGLR, 

NFV, KRE 

,854 ,729 ,723 0,01 8,981 ,003 1,678 

7. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG, 

FGLR, 

NFV, 

KRE, PAY 

,862 ,743 ,736 ,014 12,960 ,000 1,441 

8. 

Adım 

DFG, TFG, 

NFG, 

FGLR, 

NFV, 

KRE, 

PAY, 

FGDR 

,867 ,751 ,743 ,008 7,254 ,008 2,125 

  

Bağımlı 

DeğiĢken: 

ROA          
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Tablo 24: Mevduat Bankaları Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,867
a
 ,751 ,743 2,867556892 ,751 90,055 8 239 ,000 1,690 

a. Predictors: (Constant), FGDR, NFV, FGLR, PAY, TFG, KRE, NFG, 

DFG 

    

b. Dependent Variable: ROA        

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) 7,622 1,718  4,436 ,000    

DFG -1,316 ,078 -,863 -16,822 ,000 -,414 -,736 -,543 

TFG ,483 ,050 ,540 9,747 ,000 ,242 ,533 ,315 

NFG ,516 ,053 ,444 9,800 ,000 ,165 ,535 ,316 

FGLR -,138 ,016 -,412 -8,632 ,000 -,345 -,488 -,279 

NFV ,058 ,013 ,184 4,491 ,000 ,131 ,279 ,145 

KRE ,039 ,011 ,146 3,483 ,001 ,059 ,220 ,112 

PAY -,204 ,048 -,167 -4,299 ,000 ,067 -,268 -,139 

FGDR ,042 ,004 ,127 2,693 ,008 ,210 ,172 ,087 

a. Dependent 

Variable: ROA 

       

 
Analiz sonuçlarına göre NFDG analizden çıkarıldıktan sonra DFG, TFG, 

NFG, FGLR, NFV, KRE, PAY ve FGDR %95 güven aralığında istatistiki olarak, 
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mevduat bankalarının aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi bulunurken LIK ve 

NFDG_DFG değişkenlerinin aktif karlılık üzerinde anlamlı olarak etkisi 

bulunmamaktadır ve modelde yer almamıştır. Aktif karlılıktaki değişimin %75,1’i 

analizde yer alan 8 değişkendeki değişimle açıklanabilmiştir. Modelin genel olarak 

anlamlılığını test etmede kullanılan F test değeri de (p<0,05) analizin geçerliliğini 

teyit etmektedir. 

4.5.3. Kalkınma Ve Yatırım Bankaları Ġçin Analiz Sonuçları 

 

 Fonksiyonlarına göre gruplandırılan bankalardan 13 tane kalkınma ve yatırım 

bankasının 2002 – 2009 dönemine ilişkin 104 verinin stepwise yöntemiyle 

uygulanmış regresyon analizi sonuçlarına göre Tablo 25’de yer aldığı üzere ilk 

adımda DFG, 2. adımda ise TFG olmak üzere sadece 2 bağımsız değişken modele 

dahil edilmiştir. Bu kapsamda NFV, KRE, LIK, NFG, NFDG, NFDG_DFG, FGLR, 

FGDR ve PAY değişkenleri analiz kapsamına alınmamıştır. DFG ve TFG 

değişkenlerinin VIF değerleri makul seviyelerde olması sebebiyle modelden 

herhangi bir değişken çıkartılıp yeni bir adımsal regresyon analizi yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 

 

Tablo 25: Kalkınma Ve Yatırım Bankaları Ġçin Adımsal Regresyon 

Analizi 

  

Modele 

Dahil Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjusted 

R
2
 

Change Statistics Durbin

-

Watson 

VIF R2 

Change  

F 

Change 

Sig. 

F  

1. 

Adım 
DFG ,649  ,421 ,415 ,421 74,092 ,000 

1,682 

1,087 

2. 

Adım 
DFG,TFG ,866 ,750 ,745 ,329 132,592 ,000 1,087 

  

Bağımlı 
Değişken: 
ROA          
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Tablo 26: Kalkınma Ve Yatırım Bankaları Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,866
a
 ,750 ,745 4,478266877 ,750 151,135 2 101 ,000 1,682 

a. Predictors: (Constant), TFG, DFG     

b. Dependent Variable: ROA        

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) -,499 ,787  -,634 ,527    

DFG -,806 ,051 -,818 -15,756 ,000 -,649 -,843 -,785 

TFG ,590 ,051 ,598 11,515 ,000 ,366 ,753 ,573 

a. Dependent 

Variable: ROA 

       

 

DFG ve TFG değişkenlerinin %95 güven aralığında istatistiki olarak, 

kalkınma ve yatırım bankalarının aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi bulunurken,  

aktif karlılıktaki değişimin %75’i bu 2 değişkendeki değişimle açıklanabilmiştir. 

Modelin genel olarak anlamlılığını test etmede kullanılan F test değeri de (p<0,05) 

analizin geçerliliğini teyit etmektedir. 

4.5.4. Kamu Sermayeli Bankalar Ġçin Analiz Sonuçları 

 
 Mülkiyete göre gruplandırılan 6 tane özel sermayeli bankanın 2002 – 2009 

dönemine ilişkin 48 verisinin stepwise yöntemiyle uygulanmış regresyon analizi 

sonuçlarına göre ilk adımda NFDG_DFG, 2. adımda KRE, 3. adımda PAY, 4. 

adımda NFDG, 5. adımda ise DFG modele dahil edilmiştir. Ancak 6. adımda, daha 
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önceden 3. adımda modele eklenen PAY değişkeni ile 7. adımda daha önceden 1. 

adımda modele eklenen NFDG_DFG değişkenleri model kapsamından çıkarılmıştır. 

Sonuçta KRE, NFDG ve DFG olmak üzere 3 bağımsız değişkenli bir model 

kurulmuştur.  

 

Tablo 27: Kamu Sermayeli Bankalar Ġçin Adımsal Regresyon 

Analizi 

  

Modele Dahil 
Edilen 

Değişkenler 
R R

2
 

Adjusted 
R

2
 

Change Statistics 
Durbin-
Watson R

2
 

Change  
F 

Change 
Sig. F 

1. Adım NFDG_DFG ,625 ,390 ,377 ,390 29,458 ,000 

1,980 

2. Adım 

NFDG_DFG, 

KRE ,682 ,465 ,441 ,074 6,257 ,016 

3. Adım 

NFDG_DFG, 

KRE, PAY ,727 ,529 ,496 ,064 5,950 ,019 

4. Adım 

NFDG_DFG, 

KRE, PAY, 

NFDG ,756 ,571 ,531 ,042 4,238 ,046 

5. Adım 

NFDG_DFG, 

KRE, PAY, 

NFDG, DFG ,821 ,673 ,635 ,103 13,201 ,010 

6. Adım 

NFDG_DFG, 

KRE, NFDG, 

DFG ,819 ,671 ,640 -,003 0,349 ,558 

7. Adım 

KRE, NFDG, 

DFG ,816 ,666 ,643 -,005 0,600 ,443 

  

Bağımlı 

DeğiĢken: ROA         

 

Tablo 28: Kamu Sermayeli Bankalar Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,816
a
 ,666 ,643 3,184056930 ,666 29,268 3 44 ,000 1,980 

a. Predictors: (Constant), DFG, KRE, NFDG     

b. Dependent Variable: ROA        
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) 3,337 1,505  2,217 ,032    

KRE ,057 ,020 ,250 2,833 ,007 ,274 ,393 ,247 

NFDG 1,175 ,134 ,956 8,779 ,000 ,540 ,798 ,765 

DFG -2,056 ,345 -,656 -5,966 ,000 -,124 -,669 -,520 

a. Dependent 

Variable: ROA 

       

 

KRE, NFDG ve DFG değişkenlerinin %95 güven aralığında istatistiki olarak, 

kamu sermayeli bankaların aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi bulunurken,  aktif 

karlılıktaki değişimin %66,6’sı ilgili değişkenlerdeki değişimle açıklanabilmektedir. 

Modelin genel olarak anlamlılığını test etmede kullanılan F test değeri de (p<0,05) 

analizin geçerliliğini teyit etmektedir. 

4.5.5. Özel Sermayeli Bankalar Ġçin Analiz Sonuçları 

 

 Mülkiyete göre gruplandırılan 17 tane özel sermayeli bankanın 2002 – 2009 

dönemine ilişkin 136 verisinin stepwise yöntemiyle uygulanmış regresyon analizi 

sonuçlarına göre Tablo 29’da yer aldığı üzere ilk adımda DFG, 2. adımda NFG, 3. 

adımda NFDG, 4. adımda TFG ve 5. adımda ise LIK modele dahil edilmiştir. Bu 

kapsamda NFV, KRE, NFDG_DFG, FGLR, FGDR ve PAY değişkenleri analiz 

kapsamına alınmamıştır. Modele dahil edilen 5 bağımsız değişkenin VIF değerleri 

makul seviyelerde olması sebebiyle modelden herhangi bir değişken çıkartılıp yeni 

bir adımsal regresyon analizi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 



103 

Tablo 29: Özel Sermayeli Bankalar Ġçin Adımsal Regresyon Analizi 

  

Modele 

Dahil Edilen 

DeğiĢkenler 

R R
2
 

Adjusted 

R
2
 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
VIF R

2
 

Change  
F 

Change 
Sig. F  

1. Adım DFG ,593 ,351 ,346 ,351 72,523 ,000 

1,684 

2,048 

2. Adım DFG, NFG ,860 ,740 ,736 ,389 198,649 ,000 4,452 

3. Adım 

DFG, NFG, 

NFDG ,914 ,836 ,832 ,096 77,152 ,000 2,550 

4. Adım 

DFG, NFG, 

NFDG, 

TFG ,937 ,879 ,875 ,043 46,380 ,000 8,752 

5. Adım 

DFG, NFG, 

NFDG, 

TFG, LIK ,942 ,887 ,882 ,008 8,943 ,003 1,036 

  

Bağımlı 

DeğiĢken: 

ROA          

 

Tablo 30: Özel Sermayeli Bankalar Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,942
a
 ,887 ,882 2,475318348 ,887 203,128 5 130 ,000 1,684 

a. Predictors: (Constant), LIK, NFG, DFG, NFDG, TFG     

b. Dependent Variable: ROA        
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) 3,959 ,592  6,682 ,000    

DFG -1,114 ,097 -,486 -11,485 ,000 -,593 -,710 -,339 

NFG 1,170 ,078 ,937 15,032 ,000 ,529 ,797 ,444 

 NFDG 1,354 ,114 ,560 11,867 ,000 ,397 ,721 ,351 

 TFG -,694 ,098 -,622 -7,120 ,000 ,219 -,530 -,210 

 LIK -,028 ,009 -,090 -2,990 ,003 -,184 -,254 -,088 

a. Dependent 

Variable: ROA 

       

 

DFG, NFG, NFDG, TFG ve LIK değişkenleri %95 güven aralığında 

istatistiki olarak özel sermayeli bankaların aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi 

bulunurken, aktif karlılıktaki değişimin %88,7’si ilgili değişkenlerdeki değişimle 

açıklanabilmiştir. Modelin genel olarak anlamlılığını test etmede kullanılan F test 

değeri de (p<0,05) analizin geçerliliğini teyit etmektedir 

4.5.6. Yabancı Sermayeli Bankalar Ġçin Analiz Sonuçları 

 

 Mülkiyete göre gruplandırılan 21 tane yabancı sermayeli bankanın 2002 – 

2009 dönemine ilişkin 168 verisinin stepwise yöntemiyle uygulanmış regresyon 

analizi sonuçlarına göre ilk adımda DFG, 2. adımda ise TFG modele dahil edilmiştir. 

Bu kapsamda NFV, KRE, LIK, NFG, NFDG, NFDG_DFG, FGLR, FGDR ve PAY 

değişkenleri analiz kapsamına alınmamıştır. Modele dahil edilen 2 bağımsız 

değişkenin VIF değerleri makul seviyelerde olması sebebiyle modelden herhangi bir 

değişken çıkartılıp yeni bir adımsal regresyon analizi yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 31: Yabancı Sermayeli Bankalar Ġçin Adımsal Regresyon 

Analizi 

  

Modele 
Dahil Edilen 
Değişkenler 

R R
2
 

Adjusted 
R

2
 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

VIF R
2
 

Change  
F 

Change 
Sig. F  

1. 
Adım 

DFG ,624 ,389 ,385 ,389 105,640 ,000 
1,859 

1,240 

2. 
Adım 

DFG, TFG ,917 ,840 ,838 ,451 466,383 ,000 1,240 

  

Bağımlı 

DeğiĢken: 

ROA          

 

 

Tablo 32: Yabancı Sermayeli Bankalar Ġçin Model Özeti 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. 

F  

1 ,917
a
 ,840 ,838 2,677779161 ,840 434,094 2 165 ,000 1,859 

a. Predictors: (Constant), TFG, DFG     

b. Dependent Variable: ROA        

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) ,453 ,361  1,256 ,211    

DFG -,841 ,031 -,953 -27,504 ,000 -,624 -,906 -,856 

TFG ,609 ,028 ,748 21,596 ,000 ,329 ,859 ,672 

a. Dependent 

Variable: ROA 
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DFG ve TFG değişkenlerinin %95 güven aralığında istatistiki olarak, yabancı 

sermayeli bankaların aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi bulunurken,  aktif 

karlılıktaki değişimin %84’ü bu 2 değişkendeki değişimle açıklanabilmiştir. Modelin 

genel olarak anlamlılığını test etmede kullanılan F test değeri de (p<0,05) analizin 

geçerliliğini teyit etmektedir.   
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SONUÇ 

 
 Çalışmanın sonuçlarına göre aktif karlılığın diğer bağımsız değişkenlerle olan 

ilişkisi ve ilişkinin yönü hakkında Tablo 33’de detaylı bilgi yer almaktadır.  

 

Tablo 33: Türk Bankacılık Sisteminin Aktif Karlılığı Açısından 

Analizi 

 

GENEL MEVDUAT  

KALKINMA 

VE 

YATIRIM  

KAMU  ÖZEL  YABANCI  

NFV * (+) * (+)     

KRE * (+) * (+)  * (+)   

LIK * (+)    * (-)  

NFG * (+) * (+)   * (+)  

NFDG * (+)   * (+) * (+)  

NFDG_DFG * (-)      

FGLR * (-) * (-)     

FGDR * (+) * (+)     

DFG * (-) * (-) * (-) * (-) * (-) * (-) 

TFG  * (+) * (+)  * (-) * (+) 

PAY  * (-)     

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında kalkınma ve yatırım bankalarının 

yapısı ve fonksiyonu itibariyle, kamu bankalarının ise az sayıdaki veriyle analiz 

edilmesi nedeniyle çok anlamlı sonuç vermediği ortaya çıkmıştır. Araştırma 

sonuçlarının genel bankacılık sistemine yönelik olarak yorumlanması daha doğru 

olacaktır. 

 

Genel bankacılık sistemi analizine göre 2002 – 2009 döneminde aktif 

karlılığa etki eden bağımsız değişkenlerden NFV, KRE, LIK, NFG, NFDG ve FGDR 

pozitif yönde etkilerken NFDG_DFG, FGLR ve DFG negatif yönde etkilemektedir. 

TFG ile PAY değişkenlerinin ise anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 

 

 Mevduat bankalarının aktif karlılığı üzerinde NFV, KRE, NFG, FGDR ve 

TFG’nin pozitif ve anlamlı etkisi bulunurken; FGLR, DFG ve PAY değişkenlerinin 

negatif yönde etkisi bulunmaktadır. LIK, NFDG ve NFDG_DFG değişkenlerinin ise 
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aktif karlılıkla ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Kalkınma ve yatırım 

bankalarının aktif karlılığıyla sadece DFG ve TFG değişkenleri arasında ilişki olup 

DFG ile negatif, TFG ile pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.   

 

 Kamu sermayeli bankalara bakıldığında ise KRE ve NFDG ile pozitif yönlü, 

DFG ile negatif yönlü bir ilişkinin olduğuna ulaşılmıştır. Özel sermayeli bankaların 

aktif karlılığı üzerinde anlamlı etkisi bulunan değişkenlerden NFG ve NFDG pozitif 

yönde; LIK, DFG ve TFG ise negatif yönde etkilemektedir. Yabancı sermayeli 

bankalarda, kalkınma ve yatırım bankalarında da görüldüğü üzere DFG negatif 

yönde etkilerken, TFG pozitif yönde etkilemektedir. 

 

 Analizin genelinde TFG ve LIK değişkenlerinin aktif karlılıkla olan ilişki 

yönünün sınıflandırmalara göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. PAY 

değişkeninin analizde genel olarak çok etkisi bulunmamakla beraber sadece mevduat 

bankalarında negatif yönlü bir etkisinin bulunduğu, ilgili sınıflandırmalar dahilinde 

yapılan analizler sonucunda R
2
’si en yüksek olan modelin özel sermayeli bankalar 

analizi olup LIK, NFG, NFDG, DFG ve TFG değişkenlerinin aktif karlılığı %88,7 

gibi yüksek bir oranda açıklayabildiği görülmüştür.  

 

 Türk bankacılık sisteminde 2001 yılında başlatılıp sonrasında devam ettirilen 

yapılandırma çalışmaları bankacılık sistemi temel büyüklüklerine doğrudan 

yansımıştır. 2001 sonrasında başlayan enflasyonda görülen yavaşlamayla birlikte, 

sistem faaliyetlerinde yeni şekillenmeler meydana gelmiştir. Yeni dönemde 

enflasyona bağlı gelir ve giderler azalırken kar marjları daralmış, kredi faaliyetleri 

hız kazanmıştır. Karlılıkların devamı konusunda daha yoğun bir rekabet ortamı içine 

girilmiştir. Dezenflasyon ortamının yaşandığı bu dönemde faiz marjları daralan 

bankalar net faiz dışı gelirleri artırmaya yönelmişler ve kredi faaliyetlerinde önemli 

ölçüde büyüme yaşanmıştır. Kredi faaliyetlerindeki hızlı büyüme esnasında kredi 

riskinin bankalar tarafından yönetilmesi önem taşımaktadır. Kredi hacminde yaşanan 

artışla beraber bankalar likit varlıklarını azaltma eğilimine girmişlerdir. Düşen faiz 

marjlarına ise faaliyet giderlerinde kısıntıya gidilerek reaksiyon gösterilmiştir.  
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 Önümüzdeki dönemde Türk Bankacılık sisteminde süregelen dezenflasyon 

süreciyle birlikte yaşanacak rekabet ortamının, karlılık ve çeşitli göstergeler üzerinde 

baskı oluşturma ihtimali olsa da, bankacılık sektörünün istikrarlı büyümesini 

sürdüreceği beklenmektedir.   
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EKLER 

 

EK 1. Rasyo Açıklamaları 

Finansal Varlıklar (Net) = Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV 

(net) + Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net) + Vadeye Kadar Elde Tutulacak 

Yatırımlar (net) + Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 

Toplam Krediler ve Alacaklar = Krediler ve Alacaklar + Takipteki Krediler - 

Özel Karşılıklar 

Likit Aktifler = Nakit Değerler ve TCMB + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z 

Yansıtılan FV (net) + Bankalar + Para Piyasalarından Alacaklar + Satılmaya 

Hazır Finansal Varlıklar (net) 

Özel KarĢılık Sonrası Net Faiz Geliri = Net Faiz Geliri - Kredi ve Diğer 

Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar 

Faiz DıĢı Gelirler (Net) = Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri + Temettü 

Gelirleri + Ticari Kar/Zarar + Diğer Faaliyet Gelirleri 

Faiz Gelirleri = Kredilerden Alınan Faizler + Zorunlu Karşılıklardan Alınan 

Faizler + Bankalardan Alınan Faizler + Para Piyasası İşlemlerinden         Alınan 

Faizler + Menkul Değerlerden Alınan Faizler + Finansal Kiralama Gelirleri + 

Diğer Faiz Gelirleri 

Faiz Giderleri = Mevduata Verilen Faizler + Kullanılan Kredilere Verilen 

Faizler + Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler + Diğer Faiz Giderleri 

Diğer Faaliyet Giderleri = Personel Giderleri + Kıdem Tazminatı + Diğer 

Giderler 

 


