BANKACILIKTA RİSK VE MARKA DEĞERİ:
BORSA İSTANBUL (BİST) BANKA SEKTÖRÜNDE
BİR UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk KENDİRLİ

1

Çizgi Kitabevi Yayınları
I�ktisat
Genel Yayın Yönetmeni
Mahmut Arlı
©Çizgi Kitabevi
Mayıs 2018

ISBN: 978-605-196-158-3
Yayıncı Sertifika No:17536
KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
- Cataloging in Publication Data (CIP) BANKACILIKTA RI�SK VE MARKA
DEG� ERI�: BORSA I�STANBUL (BI�ST)
BANKA SEKTO� RU� NDE BI�R
UYGULAMA DEG� ERLENDI�RMESI�
Selçuk KENDI�RLI�

Hazırlık: Çizgi Kitabevi Yayınları
Tel: 0332 353 62 65- 66
ÇİZGİ KİTABEVİ

Sahibiata Mah. M. Muzaffer Cad. Alemdar Mah. Çatalçeşme Sk.
No:41/1 - Meram/Konya No:42/2 - Cağaloğlu/İstanbul
Tel: 0332 353 62 65 - 66 Tel: 0212 514 82 93
www.cizgikitabevi.com
/ cizgikitabevi

BANKACILIKTA RİSK VE MARKA DEĞERİ:
BORSA İSTANBUL (BİST) BANKA SEKTÖRÜNDE
BİR UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk KENDİRLİ

3

Aileme, en kıymetli varlık anneme, babama, eşime ve oğluma…

4

İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM .............................................................................................................................................................. 10
GENEL OLARAK BANKACILIK ve BANKACILIK SİSTEMİ ................................................................................. 10
1.

MALİ (FİNANSAL) SİSTEM TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ ............................................ 10

2.

BANKACILIĞIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ................................................................ 17
2.1.

Bankacılığın Tanımı.......................................................................................................... 17

2.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi .................................................................................................... 18
2.2.1. Kapitalist Sistemde Bankacılığın İşlevi.......................................................................... 20
2.2.2. Sosyalist Sistemde Bankacılığın İşlevi ........................................................................... 20
2.3. Türkiye’de Bankacılığın Tarihi Gelişimi ............................................................................... 20
2.3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem ........................................................................................... 20
2.3.2. Cumhuriyet Dönemi ........................................................................................................ 21
3. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ.......................................................... 22
3.1. Bankaların Mali Sistem İçindeki Yeri .................................................................................... 24
3.2. Bankacılık Sisteminin Yapısı ve İşleyişi ................................................................................ 26
3.2.1. Küçük, Orta, Büyük Bankalar ......................................................................................... 26
3.2.2. Uzmanlaşmış ve Uzmanlaşmamış Bankalar................................................................. 27
3.2.3. Toptancı ve Perakende Bankalar .................................................................................... 27
3.2.4. Holding Bankaları ............................................................................................................ 28
4. BANKALARIN FON KAYNAK VE KULLANIMLARI ............................................................. 29
4.1. Bankaların Fon Kaynakları ..................................................................................................... 29
4.1.1. Özkaynaklar ...................................................................................................................... 30
4.1.1.1. Ödenmiş Sermaye .................................................................................................. 31
4.1.1.2. Yedek Akçeler......................................................................................................... 31
4.1.1.3. Mevduatla İlişkisi Olmayan Karşılıklar .............................................................. 32
4.1.2. Yabancı Kaynaklar............................................................................................................ 32
4.1.2.1.

Mevduatlar ....................................................................................................... 32

4.1.2.2.

Tahvil İhracı...................................................................................................... 35

4.1.2.3.

Merkez Bankası Kredileri ............................................................................... 35

4.1.2.3.1.

Kısa Vadeli Reeskont ve Avans Kredileri ............................................ 36

4.1.2.3.2.

Orta ve Uzun vadeli Reeskont ve Avanslar......................................... 36

4.1.2.3.3.

İnterbank Para Piyasası........................................................................... 36

4.1.2.4.

Diğer Krediler................................................................................................... 37

5

4.1.2.5.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)...................................................... 37

4.1.2.6.

Bankaların Diğer Menkul Kıymet İhraçları.................................................. 39

4.1.2.7.

Menkul Kıymet Yatırım Fonları..................................................................... 40

4.1.2.8.

Döviz Tevdiatları ............................................................................................. 40

4.1.2.9.

Euro Piyasalardan Elde Edilen Kaynaklar ................................................... 41

4.1.2.10.

Yurt Dışı Şube ve Temsilcilik Kaynakları .................................................. 41

4.1.2.11.

Sendikasyon Kredileri................................................................................... 42

4.1.2.12.

Repo(Repurchase Agreement/ Geri Satın Alma Anlaşması)................... 42

4.1.2.13.

Diğer Fon Kaynakları.................................................................................... 47

4.1.2.14.

Bankacılık Hizmeti Karşılığı Sağlanan Fonlar........................................... 47

4.2. Bankaların Fon Kullanımları .................................................................................................. 47
4.2.1.

Krediler......................................................................................................................... 48

4.2.2.

Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Plasmanları..................................................... 49

4.2.3.

İştirakler ....................................................................................................................... 50

4.2.4.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Alımı .................................................................. 52

4.2.5.

Gayrimenkul Alımı..................................................................................................... 52

4.2.6.

Mevduat Munzam karşılıkları .................................................................................. 52

II. BÖLÜM ............................................................................................................................................................. 53
BANKALARIN SERMAYE YAPILARININ ANALİZİ ve SERMAYE YETERLİLİĞİ................................................ 53
1. BANKA MALİ TABLOLARI .......................................................................................................... 53
1.1. Mali Tablo Kavramı ................................................................................................................. 53
1.2. Temel Mali Tablolar ................................................................................................................. 54
1.2.1. Bilanço................................................................................................................................ 54
1.2.2. Gelir Tablosu ..................................................................................................................... 56
1.

SERMAYE YETERLİLİĞİ .......................................................................................................... 56
2.1. Sermaye Yeterliliği ve İflas...................................................................................................... 57
2.1.1. Sermaye Yeterliliğinin Tespiti......................................................................................... 59
2.1.2. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin

Yönetmeliğe Göre Sermaye Yeterliliği................................................................................................... 63
2.1.3. Konsolide Edilmemiş Mali Tablolar Esas Alınarak Ölçülen Sermaye Yeterliliği .... 68
2.1.4. Bankaların Konsolide Mali Tabloları Esas Alınarak Ölçülen Sermaye Yeterliliği... 69
3.1. Finansal Kriz- Banka Krizi ...................................................................................................... 72
3.2. Bankalarda Kriz Nedenleri ..................................................................................................... 80
3.2.1. Deregülasyon Sürecinin Hızına Uyum Sağlanamaması ............................................. 81
3.2.2. Kredilerin Belli Bir Alanda Yoğunlaşması .................................................................... 83

6

3.2.3. Nominal Döviz Kuru İstikrarının Bozulması ............................................................... 83
3.2.4. Dış Ve İç Makroekonomik Hareketlilik......................................................................... 84
3.2.5. Borç Vermede Genişlemiş, Varlık Fiyatlamasının Çöküşü Ve Sermaye Akışlarının
Dalgalanması............................................................................................................................................. 86
3.2.6. Banka Borçlarının Geniş Vade / Kur Eşitlenmesiyle Yükselmesi .............................. 88
3.2.7. Finansal Liberalizasyon İçin Yetersiz Çalışmalar......................................................... 89
3.2.8. Ağır Bürokrasinin Sisteme Karışması ve Borç Bağlantılarında Kontrolün
Kaybedilmesi............................................................................................................................................. 90
3.3. Banka Krizlerinin Etkileri........................................................................................................ 92
3.3.1. Bankacılık Krizlerinin Makro Etkileri............................................................................ 92
3.3.2. Bankacılık Krizlerinin Mikro Etkileri............................................................................. 94
3.4. Banka Krizinin Yayılmasını Etkileyen Unsurlar .................................................................. 96
3.4.1. Bankacılığın Yapısı ........................................................................................................... 99
3.4.2. Bankaların Kısa Vadeli Yabancı (Yurtdışı) Kaynaklara Bağımlılığı .......................... 99
3.4.3. Finansal Liberalizasyon ................................................................................................. 100
3.5. Türkiye’de Banka Krizleri ..................................................................................................... 100
III. BÖLÜM.......................................................................................................................................................... 105
KURUMSALLAŞMA, YÖNETİŞİM ve MARKA.................................................................................................... 105
1.

2.

GENEL OLARAK KURUMSALLAŞMA .............................................................................. 105
1.1.

Kurumsallaşma Tanımı.................................................................................................. 105

1.2.

Kurumsallaşmanın Tarihi Gelişimi .............................................................................. 106

MARKA TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ............................................................................. 108
2.1.Marka Kavramı........................................................................................................................ 109
2.2. Marka Değerlemenin Önemi ve Marka Değeri.................................................................. 110
2.3. Marka Değerleme Yöntemleri .............................................................................................. 116
2.3.1. Davranışa Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri ....................................................... 116
2.3.2. Karma yöntemler ............................................................................................................ 117
2.3.3.

Finansal Yöntemler ................................................................................................... 117

2.3.3.1.

Maliyete Dayalı Marka Değerleme Yöntemi.............................................. 117

2.3.3.2.

Piyasa Değerine Dayalı Marka Değerleme Yöntemi................................. 118

2.3.3.3.

Royaltiden (İsim Hak Bedeli-Telif Hakkı) Kurtulma Yöntemi................ 119

2.3.3.4.

Sermaye Piyasasına Dayalı Değerleme Yöntemi....................................... 119

2.3.3.5. Gelir Temelli Yaklaşıma Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri .................... 120
2.3.3.6
3.

Hiroshi Yöntemi -Ekonomik Değer Modeli ................................................ 120

YÖNETİŞİM TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ...................................................................... 121

7

4.

KURUMSAL YÖNETİŞİM VE MARKA ............................................................................... 122

IV. BÖLÜM .......................................................................................................................................................... 125
BANKACILIKTA RİSK VE MARKA DEĞERİ:

BORSA İSTANBUL (BİST) BANKA SEKTÖRÜNDE

BİR

UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ ..................................................................................................................... 125
1.1.

Araştırmanın Amacı ....................................................................................................... 125

1.2.

Araştırma Yöntem Ve Kapsamı .................................................................................... 125

1.3.

Çalışmada Karşılaşılan Sınırlılıklar.............................................................................. 125

1.4.

Uygulama Modelinin Seçimi Ve Tanıtılması .............................................................. 127

1.5.

Sonuç ve Değerlendirme................................................................................................ 133

8

ÖNSÖZ

Bu kitap genel olarak bankacılık sistemini ve bankalarda marka kavramını
anlatmaktadır. Bankacılık sistemi, son yıllarda önemi daha da artan bir sektör olarak
karşımıza gelmektedir. Mali konular ülkeler açısından önem kazandıkça, bankacılık
sisteminin önemi de daha iyi anlaşılmaktadır. Düzenli ve güvenli çalışan bir bankacılık
sistemini haiz olan ekonomik sistemler, genel olarak daha az sistematik sorunlar ve sıkıntılar
yaşamaktadır. Çalışma genel olarak verdiği bilgiler açısından ve son bölümünde yer alan
uygulama kısmı ile, uygulayıcılara ve araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülerek
hazırlanmıştır.
Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ
Çorum-2018
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I. BÖLÜM
GENEL OLARAK BANKACILIK ve
BANKACILIK SİSTEMİ

1.

MALİ (FİNANSAL) SİSTEM TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ

Çağımızda yaşanan baş döndürücü hızdaki ekonomik teknik ve endüstriyel gelişmeler
finans yöneticisinin fonksiyonlarını ve görevlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Hızlı
sanayileşme ve teknolojinin getirdiği aşırı rekabet, aşırı büyüme ve büyük ölçekte üretime
geçme, mamul çeşitlerinin artması pazar imkanlarının genişlemesi, uluslararası pazarlara
açılma teşebbüsleri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler, firmalar arası birleşmeler
gibi faktörler bu etkilenmenin belli başlı sebepleri olarak gösterilebilir. Firmalarda ölçek,
organizasyon ve yönetim itibariyle ortaya çıkan bu farklılıklar nedeniyle firmaların genel
yönetimi içinde finans fonksiyonunun önemi giderek artmıştır.1 Gerçekten büyük karlara
ulaşabilen dev firmaların para ve sermaye hareketlerini disipline etmek ve yönlendirmek
ciddi bir sorumluluğu ve uzmanlığı gerektirmektedir. Bu nedenlerle ekonomik hayatın
gelişen ve büyüyen dinamizmi finans yöneticisini firma içerisinde kilit bir noktaya
getirmiştir.2 Alınan isabetli finansal kararların firmaların başarısındaki payına etkisi oldukça
büyüktür. Günümüzde finans yöneticisinin ilgi alanı firma içinden firma ötesi alanlara
ulaşarak, ufku bir hayli genişlemiştir.
İşletmelerde finansal yönetimin görev alanı günden güne genişlemektedir. Bu yönetimin
sorumlulukları işletmenin genel gelişmesi yönünde giderek artmakta ve daha hayati önem
taşımaktadır.

3

Önceleri görevi sadece finansal kayıtlar tutmak, raporlar hazırlamak

işletmenin nakit durumunu yönetmek ve nihayet borçların zamanında ödenmesini sağlamak
olan finansal yönetim, bugün artık işletmenin tüm varlığıyla ilgilenmek zorundadır.4
Bu arada optimizasyon ve risk analizine günümüzün modern finansal yönetiminde
önemli derecede yer verildiğinden diğer bilim dallarıyla da finansal analiz ve yönetim iç içe
girmiştir.
1

Loong, Lee Hsien; “Capital Markets In New Economy”, BIS Review 69/2000, Basle, 2000, s.1.
PETERSSON, P.Pamela; Financial Management And Analysıs, Von Hoffmann Press İnc., New York 1994,
s.153.
3
KOHN, Meir; Financial İnstruction And Markets, Mc Graw Hıll Internatıonal Editions, Singapore, 1994, s.71.
4
AKGÜÇ, Öztin; Finansal Yönetim, Avcıol Yayıncılık, 1995, s.485.
2
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Dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan bir ekonomik gelişmenin, başkaca diğer
ülkeleri de etkilemesi durumu, içinde bulunduğumuz asra ve özellikle de globalleşmenin hız
kazandığı yüzyılın son çeyreğine mahsus bir değildir. Özellikle, büyük coğrafi keşiflerin
yapıldığı ve yeni ticaret yolları ile yeni ticaret alanlarının ortaya çıkarılmaya başlandığı
1400’lü yıllardan bu yana, dünya ekonomileri birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır.
Nitekim, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında olan, dönemin en önemli ticaret
yollarının ve Akdeniz havzasının ticari açıdan değeri, Ümit Burnunun keşfi ile birlikte
önemli ölçüde azalmış ve buna paralel olarak da Osmanlı Devleti için çok önemli olan
vergisel gelirlerinde ciddi düşüşlere neden olmuştur. Yine bu kapsamda, Portekiz ve İspanya
tarafından Amerika kıtasından getirilen gümüş ve altın, zamanın diğer ülkelerini olduğu
gibi Osmanlı maliyesini de etkilemiş ve Osmanlı İmparatorluğu, parasının hızla değer
kaybetmesi ve yüksek oranlı enflasyonla karşı karşıya kalmıştır. Bazılarına yazarlara göre,
Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri arasında bu iki gelişmenin çok önemli ve özel bir yere
sahip olduğu ifade edilmektedir.
Yine bu kapsamda, 20. asrın başlarında ortaya çıkan küresel krizlerin bazıları da
ekonomik sistemleri küresel boyutta etkilere sahip olmuştur. Nitekim, dünya tarihinin en
büyük ve kapsamlı ekonomik krizi olarak varsayılan 1929 Büyük Buhran, New York
Borsasında görülen spekülatif düşüşten sonra başlamıştır. New York borsasında yaşanan bu
çöküş kısa zamanda Avrupa’da diğer ülkelerin ekonomilerine de yansımış ve bir süre sonra
mali piyasalarda başlayan kriz reel ekonomiye de sirayet etmiş ve çok büyük ölçekli
işsizlikle karşı karşıya kalınmıştır. Şüphesiz genç Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı ilk
büyük küresel ekonomik kriz olan “Büyük Buhran”, ülkemiz ekonomi politikalarını da
derinden etkilemiştir. 1929 yılına kadar liberal bir görüş doğrultusunda özel sektör
vasıtasıyla ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek isteyen Türkiye, bu tarihten sonra,
özellikle ABD’de uygulanmaya başlayan ve Keynezyen teoriden de etkilenen devlet harcama
ve yatırımları yoluyla kalkınma yönünde bir strateji izlemeye başlamıştır. Türkiye’nin, 1929
yılında kendi gümrük rejimini uygulama hakkını kazanmasına paralel olarak, kriz sonrası
tüm dünyaya yayılan ve dış ticarette korumacılık ve kambiyo denetimlerini içeren bir dış
ticaret politikası izlemeye başlamıştır. Görüldüğü üzere, küresel finansal piyasaların değil
gelişmesi, henüz oluşmadığı 1929 Türkiye’si dahi Büyük Buhran’da etkilenmiştir.
1920-1930’lu yıllarda yeni endüstri alanlarının hızlı gelişimi nedeniyle firmaların fon
ihtiyaçları artmış, yöneticiler firmanın likiditesine ve fon akımlarına daha fazla önem
vermeye başlamışlardır. Bu dönem sürecinde özellikle risk, gelir ve kontrol kavramları
üzerinde durulmuş, kısa süreli finansal kaynaklar sağlama ve bütçe oluşturma üzerinde
durulmuştur.
1930’lu yıllarda yaşanan ağır ekonomik kriz, finans fonksiyonunu da ciddi biçimde
etkilemiştir. Bu dönemde firmalar hayatta kalabilmek için olağanüstü mücadeleler
vermişlerdir. Pek çok firma tasfiye olmuş ve iflas etmiştir. Ayakta kalan firmalar ise finansal
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yapılarını güçlendirmenin yollarını aramışlardır. Bu amaçla firmalarda yeniden fonksiyonel
yapılanmalara gidilmiş finansal yapı gözden geçirilerek firma içinde daha önemli ve etkin
duruma getirilmiştir. Likiditeyi koruma ve güçlendirme çabaları artmıştır. Bu alanda yeni
çözüm yolları üretilmeye çalışılmıştır.
Türkiye’yi olduğu kadar tüm dünyayı etkileyen bir diğer önemli gelişme ise, II. Dünya
Savaşı’ dır. Savaşın dışında kalmayı başaran Türkiye, dünyada talebi ve dolayısıyla fiyatı
hızla artan bazı madencilik ve tarımsal ürünleri ihracatını yaparak önemli ihraç gelirleri elde
etmiştir. Nitekim, 1940 yılında 80 milyon dolar olan ihracat 1945 yılına gelindiğinde 168
milyon dolar düzeyine yükselmiştir. Aslında Türkiye aynı dünya konjonktürü ile 1950’li
yılların başında yaşanan Kore Savaşı sırasında da karşılaşmıştır.5
1960’lardan sonra bilgisayarların gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu analitik araçların
finansal problemlerin çözümünde kullanılması yaygınlaşarak yoğunluk kazanmıştır. Bu
gelişme ve değişimlerin sonucunda finansmana artık yatırım bankacılığı açısından ve işletme
dışı etkenler açısından değil, işletme içi kararlar ve fonksiyonlar açısından bırakılmıştır.
Uluslararası mali piyasalar 1980 ve 1990’lı yıllarda esaslı bir geçiş dönemine tanık oldu.
Bir taraftan karmaşık ve değişken işlemleri ortaya çıkması piyasalarda belirsizliği arttırırken
öte yandan dinamik ve rekabetçi finans sektöründeki piyasa katılımcıları eskiden daha
büyük mali risklerle karşı karşıya kaldılar. Kuşkusuz , bu değişmelerin bir çok nedeni var.
Birinci neden, uluslar arası piyasaların küreselleşmesidir. Bütün dünyadaki piyasalar,
sermayenin serbest dolaşımındaki engelleri aşamalı olarak ortadan kaldırarak, daha geniş bir
piyasa şekline dönüştüler. Bu, dünyanın bir bölgesinde ortaya çıkan sorunları başka bir
bölgedeki piyasalara ve yatırımcıların hemen yanılması gibi bir olguyu da beraberinde
getirdi.
Diğer bir neden, uluslar arası piyasaların giderek daha değişken olmasıdır. Piyasa
fiyatların ve rasyoların inişli çıkışlı bir seyir istemesi anlamına gelen piyasadaki değişiklik
(volatility) finanssal riskin ana kaynağından biridir. Piyasadaki değişkenlik arttığında,
piyasa katılımcıları daha büyük belirsizlik ve riskle karşı karşıya kaldılar.
Başka bir neden ise, uluslar arası piyasalardaki şartların değişmesi sonucunda karmaşık
yapılı yeni yatırım alternatiflerinin ortaya çıkmasıdır. Yatırım araçlarının çeşitliği, koruma
(hedging) amaçlı türev enstrümanlarında olduğu gibi, diğer yatırım amaçlarını da gelişmeye
yöneltti. Türev enstrümanlar, finanssal piyasalarda riski azaltmak için giderek daha geniş
olarak kullanılmakla birlikte bunlardan kaynaklanan zararlarda artmaya başladı.
1980’li yıllarda ön etkileri görülen ve özellikle 1990’lı yılların ilk yarısından itibaren
görülmemiş büyük bir hızla yayılan küreselleşme süreci, pek çok yazarın görüşüne göre,
dünyayı giderek küçük bir “küresel köy” şekline sokmaktadır. Özellikle telekomünikasyon
5

Kazgan, Kemal; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Bankacılık Tarihi, TBB Yayınları, Ankara, 1997, s.3335.
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ve haberleşme alanlarında görülen baş döndürücü gelişmelerle birlikte, artık dünyanın
herhangi bir yerinde meydana gelen ekonomik ya da başka alanlardaki gelişmeler anlık bir
şekilde dünyanın başka bölgelerinde duyulmakta ve daha da önemlisi başka yerlerin
ekonomik ve başkaca alanlarını da etkilemektedir. Artık dünyadaki hiçbir ülke, dünyanın
gelişmiş veya gelişmemiş herhangi bir ülkesi veya bölgesinde meydana gelen hiçbir olaydan
kendini soyutlayamamakta ve mutlaka bu gelişmelerin yansımalarına ucundan da olsa
muhatap olmaktadır.
1979-87 yılları arasında yaşanan İran-Irak Savaşı ve 1990 yılında yaşanan Körfez Krizi
esas itibariyle birer siyasi kriz niteliğinde olsa da ülkemiz dış ticaretini çok önemli
boyutlarda etkilemiştir. Birincisi, ihracatımızı olumlu yönde etkilerken, ikincisi Irak
pazarının neredeyse tamamen kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır. 1979-87 yılları arasında
yaşanan İran-Irak Savaşı ve 1990 yılında yaşanan Körfez Krizi esas itibariyle birer siyasi kriz
niteliğinde olsa da ülkemiz dış ticaretini çok önemli boyutlarda etkilemiştir. Birincisi,
ihracatımızı olumlu yönde etkilerken, ikincisi Irak pazarının neredeyse tamamen
kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır.
Finansal kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar
“içsel büyüme modelleri”nin geliştirilmesi ile yeniden iktisatçıların ilgisini çekmeye
başlamışlardır. Finansal sektör, tasarruflar ve yatırımlar arasındaki “aracılık” hizmetini
sunar. Yatırımların, ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi olduğu göz önüne
alındığında, finansal sistemin kalkınma/büyüme sürecinde pozitif ve önemli bir rol
oynaması beklenir. Ekonomik kalkınma süreci yurtiçi ve yurtdışı kaynakların kullanılması
ile finanse edilir.
Özellikle 1970’li yıllarda ve 80’lerin başında, gelişmekte olan ülkelerin çoğu kalkınma
uğraşılarında temel olarak uluslararası bankacılık sektöründen borç alarak kalkınmalarını
finanse etmeyi aldılar.1980’li yılların başında aşırı şekilde borçlanan bu ülkelerin finansal
problemleri oldukça açık bir hale geldi. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak gelişmekte olan
ülkelerin büyük bir çoğunluğu yurtiçi finansman kaynaklarını aramayı ve geliştirmeyi
öncelikli bir politika haline getirdiler. Gelişmekte olan ülkelerde finansal politikalar bu
yönde geliştirilmeye başlanmakta ve yurtiçi finansal marketlerin organizasyonunun,
çalışmasının ve finansal kurumlardaki gelişmelerin ekonomik büyümeyi etkilediği görüşü
ekonomistler ve iktisat politikası uygulayıcıları tarafından kabul edilmektedir. Finansal
sektörün ekonomik büyüme sürecine etkisinin önemi, bu sektörün fonksiyonunun ve
sağladığı servislerin vurgulanmasıyla daha açık hale gelebilir.
Birinci olarak, finansal sektör ekonomik birimler arasındaki ticareti kolaylaştırarak
ekonomideki ihtisaslaşmayı artırır. İkinci olarak, tasarrufların yatırımlara dönüşebilmesi için
değişik servisleri yerine getirir. Örneğin; finansmanı yapılabilecek projeler arasından en
iyisini seçer, ayrılan fonların yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığını incelemek için
yatırımcıların davranışlarını takip eder ve kaynakları değişik yatırım projelerine yönelterek
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riski azaltır. Finansal sektör, sağladığı birçok fonksiyonu ve servisiyle ekonomik aktiviteye
genel olarak pozitif katkı yapar, yatırımlar için bulunması gerekli kaynak hacmini genişletir
ve kaynakların tahsisini, dağılımını daha iyi hale getirir. Bu katkıları göz önüne alındığında,
finansal kalkınmanın ekonomik büyüme için önemi daha iyi anlaşılabilir.
Türkiye 1980’li yılların başından itibaren ithal ikameci politikaların ve kamu
müdahalelerinin yoğun olduğu bir ekonomik yapıdan, piyasa ekonomisinin kurallarına göre
işleyen bir ekonomik yapıya doğru önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede öncelikle,
fiyatların kamu kesimi tarafından belirlenmesi yerine piyasada oluşması, dış ticaretin
serbestleştirilmesi gibi ekonominin reel kesiminde liberalleşme uygulamalarına dönük
adımlar atılmış, 1980’li yılların ortalarından itibaren de mali serbestlik uygulamalarına
geçilmiştir. Bu kapsamda T.C. Merkez Bankası bünyesinde para ve döviz piyasaları
kurulmuş, iç borçlanma ihale yöntemiyle yapılmaya başlanmış ve ikinci el piyasası oluşmuş,
hisse senedi piyasası oluşturulmuş ve mali piyasalara yeni araçlar kazandırılmıştır. Ayrıca
kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası gibi yeni kurumlar faaliyete geçmiş, T.C. Merkez Bankası para
politikasında daha özerk ve esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. Kurumsal altyapının
tamamlanmasının ardından 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile 1990’lı
yılların başında Türkiye ekonomide serbestleşme sürecini tamamlamıştır. Tüm bu
gelişmelere rağmen, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de zaman
zaman mali piyasalarda istikrarsızlıklar yaşanmış ve denetimde etkinlik ve şeffaflık
sorununun yanısıra mali piyasaların yapısından kaynaklanan problemler de ortaya çıkmıştır.
1990’lı yıllarda dünya ölçeğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye liberalleşme
ve dünya ile bütünleşme hedefinden vazgeçmemiştir. Bu temel hedef çerçevesinde “Mali
Piyasalarda Etkinliğin ve Saydamlığın Artırılması Özel İhtisas Komisyonu”, mali piyasaların
daha etkin ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında önemli katkılar sağlayacaktır.
Dünyada kredi fonları arzındaki artış, finanssal risklerinde hızlı artmasında önemli bir
rol oynamakta ve bu artış daha büyük belirsizliklerle birlikte finansal risklerin realize olması
sonucu, hatırı sayılır kaygılara neden olmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllarda bu şekilde ortaya
çıkan sorunlar nedeniyle birçok mali skandal yaşandı.
Kalkınma ve ekonomik büyümenin temeli yatırımlara dayanmaktadır. Buna karşın,
ekonominin büyümesini sağlayan reel kesimdeki proje stokunun getiri düzeyini belirleyerek,
bu stokun ne kadarının karlı olacağı hesaplarında kaynak maliyetleri önemli rol
oynamaktadır. Kaynak maliyetlerinin önemli bir belirleyici unsuru ise kullanılabilecek
fonların toplam miktarıdır. Bu anlamda, fonları toplayarak bunları yönlendirme işlevine
sahip olan mali kesimin rasyonel ve etkin çalışabilmesi, ekonomideki kaynakların doğru ve
üretken yönlendirilebilmesinde yadsınamayacak bir öneme sahiptir. Bu çerçevede mali
kesim içinde toplanan fonların reel kesime etkin bir biçimde aktarılması hususunda
Komisyonun katkıları önem taşımaktadır.
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Topladığı fonları doğru hedeflere yönlendirebilmesinin yanısıra, mali kesimin
sistemdeki yurtiçi ve yurtdışı tasarrufların kullanılabilir fon havuzuna çekilmesinde en
doğru sinyallerin oluşturulması hususunda önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu kapsamda
yeni araçların ve piyasaların işletilebilmesi mali sistemin derinliğinin artırılmasına katkıda
bulunacaktır. Komisyonun, sistemin derinliğinin artırılması yönünde yapacağı çalışmalar
önümüzdeki beş yıllık dönemde belirlenecek politikalara rehberlik edecektir.
Tasarrufların ekonomide fona ihtiyaç duyan birimlere aktarılma sürecinde etkinliğe;
ancak mali piyasalarda rekabetin tam olarak uygulandığı, bu piyasalara dışardan gelebilecek
müdahalelerin en aza indirildiği (ya da tamamen ortadan kaldırıldığı) ve bu piyasalarda
çalışan birimlerin güçlü ve güven verebildiği bir yapıda ulaşılabilir. Bu çerçevenin garanti
edilmiş olduğu bir ortamda çalışan mali sektör kurumları ise kaynak maliyetlerini rekabet
koşulları içinde minimize ederek, aracılık maliyetlerinin, dolayısıyla fon aktarım
maliyetlerinin düşmesini ve bu şekilde kaynakların etkin dağılımını sağlarlar. Bu noktada
daha etkin bir piyasa yapısının oluşturulabilmesi açısından Komisyonun kaynak maliyetleri
ile Türk bankacılık sisteminin yapısına yönelik değerlendirmelerde bulunmasının yararı
açıktır.
Mali sektörün kendi içinde etkin çalışma ortamının sağlanması, sektör içinde rekabet
koşullarının tesisi bu sektörün işleyişini etkileyebilecek risklerin düşürülmesi açısından
yeterli değildir. Tüm ekonomideki gelişmeyi etkileyen makro politikalar aynı zamanda mali
sektör kurumları üzerinde de etkili olmaktadır. Buna en somut örnek, 1990’lı yıllarda dünya
ölçeğinde yaşanan ve değişik ülkelerin mali sektörlerinde ortaya çıkan krizlerdir. Dünya
üzerinde sermaye hareketlerinin serbestleştiği ve gün içinde önemli miktarda sermayenin
değişik ülke piyasalarına rahatça girip çıktığı bir yapıda bu sermaye hareketlerinin olası
yıkıcı etkilerini bertaraf etmek hususunda Komisyon önerilerde bulunacaktır.
Politika uygulayıcılarının dışardan mali sisteme gelen fonların istikrarının temini
yönünde sorumlulukları yadsınamazken, dışa açık bir sistemde mali sektör kurumlarının da
yurtdışındaki kuruluşlarla rekabet edebilecek derecede güçlü ve etkin bir yapıya sahip
olması önemlidir. Bu çerçevede, bu kurumların ölçek büyüklükleri ve sermaye yapılarının
güçlü olması vazgeçilemeyecek bir koşul olarak kendini hissettirmektedir. Komisyonun Türk
mali sisteminin uluslararası rekabet koşullarına uyumunun sağlanabilmesi yönünde
yapacağı öneriler önümüzdeki beş yıllık dönemde dikkatle değerlendirilecektir.
Globalleşme seviyesi hızla artan mali piyasalarda etkinliğin sağlanması kadar şeffaflık
da önem kazanmıştır. 1990’lı yıllarda sermaye hareketlerinin serbestliğiyle bağlantılı olarak
yaşanan ve Türkiye’de de kendini hissettiren krizlerin temelinde yatan bir diğer neden
asimetrik enformasyonun varlığıdır. Son dönemde yaşanan krizlerden edinilen tecrübeler
göstermiştir ki; enformasyonun asimetrik dağılımı, önceden düşünüldüğünden daha önemli
riskler içermektedir. Bu unsurun neden olacağı risklerin azaltılabilmesi, her şeyden önce
mali piyasa kurumları ile bunlarla bağlantılı olan ve müdahale gücüne sahip kamu
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kurumlarının şeffaflığının sağlanması koşulunu gerektirmektedir. Bu çerçevede, özellikle
son dönemde dünyada bu yönde hızlanan trend ve uygulamaların takibi ve tatbiki
gerekmektedir. Bu husus, yatırımcıların risk algılamalarının daha gerçekçi bir yapıya
çekilmesi açısından önemlidir. Şüphesiz, Komisyonun globalleşme ile önemi iyice artan
şeffaflık konusunda, uluslararası uygulamaları da dikkate alarak, yapacağı değerlendirmeler
önemli bir eksikliği giderecektir.
Bilgi düzeyindeki asimetrilerin giderilmesinin yanı sıra ekonomi politikalarına yönelik
gelişme ve büyüklüklerin de içerildiği erken uyarı sistemlerinin kurulması, gelişebilecek
krizlerin ve artacak risklerin önceden görülerek ortadan kaldırılması için önem verilmesi
gereken bir husustur. Ayrıca buna bağlı olarak, mali sistemin güvenlik ağlarıyla (safety nets)
desteklenmesinin önemi yadsınamaz. Güvenlik ağlarıyla desteklenmeyen bir mali sektörde
yatırımcılar tarafından algılanan risk düzeyinin herhangi bir nedenle artması, paniklere ve
boyutları kontrol edilemeyecek olumsuz gelişmelere dönüşebilmektedir. Bu amaçla, artan
risk algılaması sonucu ortaya çıkan likidite talebinin hemen devreye girecek bir “son borç
verme” mercii (lender of last resort) tarafından ortadan kaldırılması ve bu şekilde piyasalara
güven verme kanallarının açık tutulması önemlidir. 6
Güvenlik ağlarının önemli bir unsuru, küçük tasarrufçuyu korumak amacıyla
mevduatın devlet güvencesi altına alınmasıdır. Bu konudaki uygulamalar ülkelerarasında
farklılıklar göstermektedir. Mevduat güvencesinin varolması tasarruf sahiplerinin paniğini
önlerken, kapsamının çok geniş tutulması, ahlaki bazı tehlikeleri (moral hazard) de
içermektedir. Nitekim, geniş bir mevduat güvencesi altında bulunan mudiler, -bankaların
iflası halinde dahi geri alabilecek olmanın güvencesi ile- mevduatlarını daha riskli
bankalardan riski düşük olan kurumlara ya da yatırımlara yönlendirme konusunda
yeterince duyarlı davranamamaktadırlar.
Bu durum ise piyasa mekanizmasının performansları daha düşük olan kurumları
disipline edebilmesine yönelik niteliğini zedelemektedir. Bu şartlar altında önerilebilecek
olan, bir ara yolun bulunarak mevduat güvencesinin paniği önleyecek fakat piyasa
mekanizmasını bozmayacak bir düzeyde belirlenmesidir. Komisyonun mevduata sağlanacak
güvencenin kapsamı, sistemde şeffaflığın tesis edilerek derecelendirme müessesesinin ön
plana çıkartılması yönünde yapacağı çalışmalar Türk mali sisteminin bundan sonraki yapısı
üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacaktır.
Dünyadaki gelişmeler göstermektedir ki, şeffaflığın ve etkinliğin sağlanmasına bağlı
olarak kurumların özerk bir otorite tarafından gözetim ve denetim altında bulundurulması
hayati önem kazanmıştır. Nitekim, ülkemizde de bankacılık sistemi ile sermaye piyasasının
bağımsız ve özerk kurullar tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi yönünde önemli
gelişmeler kaydedilmiştir
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Mali sistemde etkinlik ve şeffaflık sağlanmasına yönelik olarak kaydedilecek ciddi
gelişmelerle, piyasa koşullarının tam anlamıyla uygulanması yönünde temel altyapı
oluşacaktır. Bu suretle, fiyat istikrarının da sağlanmasına paralel olarak, içerden öğrenenlerin
ticareti, azınlık hissesi sahiplerinin haklarının garanti altına alınamaması gibi piyasa yapısını
bozucu uygulamaların üstüne cesaretle gidilebilecektir. Böylece, yurtdışı fonların Türk mali
sistemine daha güvenle yaklaşmaları sağlanabilecektir.

Mali sektördeki derinleşmenin artırılabilmesi amacıyla orta vadeli yatırım yapan ve
menkul kıymet borsalarının istikrarına da ciddi katkılarda bulunan kurumsal yatırımcıların
sisteme kazandırılması önem arz etmektedir. Bunun yanında, risk yönetimi ve yatırım
dönemleri arasındaki istikrar açısından önemli fonksiyonlara sahip türev araçları ile
borsaların geliştirilmesi de gerekmektedir.
Sonuç olarak, mali sektörün işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi ve toplanan
fonları en etkin biçimde ekonominin emrine sunması ve bu arada kendi iç yapısından ya da
dış faktörlerden kaynaklanacak olumsuz etkileri bertaraf edebilmesi için gerekli koşulların
sağlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu ise, mali sistemin ve bu sistemde yer alan
kurumların piyasa koşullarına daha uygun ve şeffaf bir biçimde çalışma altyapısının
sağlanmasına ve güvence sağlayan unsurların –gereken düzeyde- varlığına bağlıdır. “Mali
Piyasalarda Etkinliğin ve Saydamlığın Artırılması Özel İhtisas Komisyonu”nun sağlayacağı
katkılarla da gerek iç yapısı gerekse de dış unsurlarla etkileşimi sağlam temellere oturtulmuş
gelişmiş bir mali sistem, aynı zamanda Türk ekonomisinin sahip olduğu gelişme dinamiğini
daha da kuvvetlendirecek bir etki yaratacaktır.

2.

BANKACILIĞIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ

Bu başlık altında bankacılığın tanımına ve tarihi gelişimine kısaca değinilmiştir.
Bankacılığın tarihi gelişimi genel olarak ve Türkiye’deki gelişmeler şeklinde incelenmiştir.

2.1. Bankacılığın Tanımı
Banka terimi, Türkçe karşılığı masa, sıra veya tezgah anlamına gelen İtalyanca “Banco”
kelimesinden gelmektedir. Yüzyıllar boyu birçok değişmeler ve gelişmeler kaydederken,
günümüzde en mükemmel şeklini almaya başlamış olan banka, çok değişik tanımlarla tarif
edilmiştir. Banka mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi
işlemlerinde kullanmak amacını güden veya kısaca, faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir
şekilde kredi almak veya kredi vermek olan bir ekonomik kuruluştur. Bir başka deyişle, para
kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya
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kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinmelerini karşılama faaliyetlerini
temel uğraş konusu olarak seçen bir ekonomik birimdir.7
Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin belli bir zaman için harcamadıkları paraları toplayarak,
bunları kredi ve plasman yoluyla değerlendirmeye çalışan işletmelerdir. Fakat bankaların
temel görevlerinin kredi ticareti yapmak düşüncesine dayanan bu tanımın yanında,
bankaları yaptıkları çeşitli işlemlerden biri yada diğerini ön plana alarak, başka türlü
tanımlarda yapılmıştır.8
Kısaca bankayı

para alıp para satmak gibi çok basit bir ifadeyle tanımlamak da

mümkündür. Bankalar, tasarruf sahipleriyle yatırım yapmak isteyenler veya ellerinde
finansman kapasitesi bulunduranlar ile finansman ihtiyacı olanlar arasında bir köprü
vazifesi görmektedirler ve kaynakların optimum şekilde tahsisine yardımcı olmaktadırlar.
Bununla birlikte kısa vadeli kaynakların uzun vadeli kaynaklar haline gelmesine, teknik
tabirle likiditelerin transformasyonuna imkan sağlamaktadır.9
Bu bağlamda Hiç (1982) bankayı kredi ticareti yapan ve borç para vermek isteyenle
almak isteyen arasında aracılık yapan müesseseler10 olarak da tarif etmiştir. Avrupa Birliği
banka hukuklarının koordinasyonu tüzüğünün verdiği banka tanımı da şöyle : “Banka ;
faaliyeti, halkın mevduat ya da başkaca geri ödenmesi gerekli paralarını kabul etme ve kendi
hesabına krediler açmadan oluşan bir işletmedir.11

2.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi
Bankacılık eski çağlardan beri bilinen bir ticari işletme türüdür. Bankacılığın ilk izlerine
M.Ö. 2000 yılında Babil’de rastlandığı tapınaklarda rahiplerin bankacılık işlemleri yaptıkları
söylenmektedir. Ticaretin yoğun olduğu yerlerde tacirlerin alış veriş işlerini kolaylaştırmak
üzere, bugünkü modern anlamda olmamakla birlikte, kredi, teminat verme, kefil olma, senet
kırma ve kambiyo türü işlemlerin, kendilerine bankacı adı verilen kişilerce yürütüldüğü
bilinmektedir.

Mezopotamya’da,

İ.Ö.

600-465

tarihlerinde,

bankacılığın

mabetlerin

tekelinden çıktığı ve denizaşırı ticaretle uğraşan bazı zengin ailelerin bankacılık
hizmetleriyle uğraştığı görülmektedir. Bu ailelerin en meşhuru Egibi ve Nebohiddin
aileleridir.12
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10
Hiç, Mükerrem; Para teorisi, Ar Yayın Dağıtım, İstanbul, 1982, s.43.
11
Yüksel, Ali Sait; Banka Yönetimi El Kitabı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002, s. 1
12
Ergin, Feridun; Kredi Sistemi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, Yayın No: 363, İstanbul, 1975,
s.1.
8

18

Tezgahlarını kurmak suretiyle faaliyette bulunanlara bankacı denmesinin nedeni,
İtalyanca’da sıra, satıcı tezgahı karşılığı olan “banko” sözcüğünden gelmektedir. 13 Eski
Mısır, eski Yunan ve Roma’da banka işlemleriyle uğraşan kurumların var olduğu
bilinmektedir. Hatta eski Mısır’da tefeciliği ve bileşik faizi yasaklayan yasalar vardır. Eski
Yunan’da da ticaretin gelişmesi ve halkın zenginleşmesi ile, Atina’daki zengin maketlerin
yanı sıra “trapezitai” adlı özel bankerler ortaya çıkmıştır.14
1453’te İstanbul’un fethi ve bunun neden olduğu rönesans hareketi ve bir süre sonra yeni
kıtaların keşfi, ticaretin okyanuslara kayması ve genişlemesi bugünkü batı ülkelerinde o
zamana kadar geçerli olan Kilise Hukukunun yerini Roma hukukunun almasına neden oldu.
Faize bakış değişti. Yasak olan faiz kabul edilmeye başladı. Bitin bunlar

bankacılığın

gelişmesine büyük katkı yaptı. Özellikle İspanyolların Güney Amerika’dan getirdiklerin
altınlarla çeşitli sikkeler basması, Avrupa’daki paraların çeşitliliği paraların birbirine göre
değerlerin saptanmasında büyük güçlükler yaratıyordu. Sözü edilen paralar merkezde
toplanıyordu. Bu para karmaşasına çare olarak 1609’Amsterdam Bankası kuruldu. Hamburg
Bankası banka markını yaratmıştır.15
Aynı dönemde (1637) Venedik’te Venedik Bankası kurulmuş ve bu Banka çek ve
banknot kullanımına yol açan “Contadi di Banka” sistemini geliştirmiştir. 1640’da
İngiltere’de kralın tüccarların Londra kulesinde saklanan altın külçelerine el koyması,
tüccarların devlete olan güvenlerini sarstı ve tüccarlar bundan böyle altınlarını, adlarına
“goldsmith” denilen tüccarlara vermeye bunun karşılığında bir şahadetname almaya
başladılar. Bir süre sonra goldsmiht’ler kasalarındaki altınların atıl durduğunu görerek
bunlara binaen, borç isteyenlere “goldsmith nots” denilen kendi senetlerini vermeye
başladılar. İşte bu senetlerin zamanla piyasada alışverişlerde dolaşır olması ilk banknot
sistemini oluşturmuştur. 16
Bankacılık, insanlığın geçirdiği ekonomik evrelerle değişen ve gelişen, yine insanlığın
geçirdiği her ekonomik aşamada, değişik ve giderekten önem kazanan görevleri yerine
getirmiş bir uğraştır. Anonim ortaklık olarak ortaya çıktığı feodal düzende, rekabetçi
kapitalizmde, tekelci kapitalizmde ve sosyalist düzende, parasal ilişkilerin odaklaştığı mali
kurumların en önemlisi bankalardır. Ama bu uğraş, çoğu kez sanıldığının tersine
“başlangıç” olmamış, hep sonuç olmuştur.
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2.2.1. Kapitalist Sistemde Bankacılığın İşlevi
Bankacılığın işlevi, rekabetçi kapitalizmde, tekelci kapitalizmde, gelişmiş ve az gelişmiş
kapitalist ülkelerde değişik olmakla birlikte, genel olarak kapitalist sistemde, çoğunlukla
özel mülkiyete konu olan işletmelere kaynak aktarmaktan başka bir şey değildir. Bir başka
deyişle kapitalizmde bankaların görevi, parası olanlarla sermayelerini ödünç sermaye ile
artırmaya çalışınlar arasında aracılık yapmaktır.

2.2.2. Sosyalist Sistemde Bankacılığın İşlevi
Sosyalist sistemde bankacılığın temel işlevi, merkezi bir biçimde uygulanan planlamanın
finansmanına yöneliktir. Yani bankalar, “planlanmış ekonomik sektörler” olarak bilinen belli
üretim sektörlerinin ve genel ekonominin finansman sorununun çözümünü amaçlayan mali
planlamanın aracısıdırlar.17

2.3. Türkiye’de Bankacılığın Tarihi Gelişimi
Türkiye’de bankacılığın gelişimi iki bölümde incelenebilir. Bu bölümlere kısaca aşağıda
değinilmiştir.

2.3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Türk bankacılığının tarihi gelişimini, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet
dönemi olmak üzere iki bölümde ele almak gerekir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlı’ların Bizans’ı ele geçirmelerinden önce
dahi Ceneviz ve Venedik bankerlerinden kredi aldıkları bilinmektedir. İstanbul’un fethinden
sonra merkezleri Galata’da olan bu bankerlere hoşgörülü davranılmış ve güçleri daha da
artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun iç ve dış ticaretini finanse eden bu bankerler giderek
sarayı ve hükümeti de finanse etmeye başlamışlardır.18
Bankerler, 18. Yüzyıldan sonra “iltizam” usulü sayesinde Osmanlı maliyesinin
yürütülmesi işini de ele almışlar, padişahın ve hükümetin sarrafı durumuna gelmişlerdir.
1856 yılında İngiltere’de kurulan ve sonra Fransız ortakların da katıldığı Osmanlı Bankası,
1863’de padişahın fermanı ile Osmanlı İmparatorluğu’nda da kurulmuş ve bankaya, bedelini
altın olarak ödemek üzere, kağıt para çıkarma imtiyazı verilmiştir. Banka ayrıca, Devletin
Hazinesi işlevini görmek ve yurt içinde ve dışında Devletin mali acenteliğini yapmak işlerini
de üstlenmiştir.
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Ulusal ilk bankanın temellerini, Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında, az faizli tarım
kredisi vermek üzere, kurulmasın önayak olduğu sandıklar oluşturur. 1867’ de sandıkların
düzenlenmesiyle ilgili olarak “Memleket Sandıkları Nizamnamesi” çıkartılmıştır. 1833
yılında “Menafi Sandıkları” adını alan bu sandıklar, 1888 yılında kaldırılarak yerine Ziraat
Bankası kurulmuştur. 19

2.3.2. Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet döneminin bankalara ilişkin ilk önemli düzenlemesi 30.6.1930 tarih ve 1715
sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu’ dur. Ayrıca 1933 yılında Mevduatı Koruma Kanunu
çıkartılmış ve bu kanunla ilk defa mevduatın denetlenmesi yanında, banka işletmesi
sahipliği, kredi sınırı ve bankaların denetlenmesine dair düzenlemeler yapılmıştır.20
Türkiye ekonomisinin 1950’li yılların sonuna doğru girdiği bunalım ve sonrasında
yürürlüğe konan 1958 istikrar programı, Türk bankacılık sistemini derinden etkilemiştir.
1960-64 yılları arasında 15 bankanın faaliyeti sona ermiştir. Kısa sürede çok sayıda bankanın
zor duruma girmesi bazı önlemleri beraberinde getirmiştir. 6.12.1960 ve 153 sayılı yasa ile
tasarruf sahiplerinin haklarını korumak için TC Merkez bankası nezdinde Bankalar tasfiye
Fonu oluşturulmuştur. Fonun amacı, “Maliye Bakanlığınca haklarında tedrici tasfiye kararı
verilen bankaların kati ve nihai açıklarını karşılamak” olmuştur.21
1960’lı yılların başında plan ilkelerine uygun olarak farklı kredi gereksinmelerine cevap
verecek farklı ihtisas bankaları faaliyete geçmiştir. Bu bankalardan bazıları T.C. Turizm
Bakası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Devlet Yatırım Bankası gibi. Bu dönemde Arap- Türk
Bankası gibi az sayıda da olsa özel bankalar açılmıştır. Şube bankacılığı bu dönemde de
önemini korumuştur. Özellikle 1970’li yıllardan sonra holding bankacılığının gelişmesi ile
birlikte de Türk bankacılığı şube ağına sahip oligopolistik bir yapıya kavuşmuştur.22
1980’li yıllarda ekonomide yaşanmaya başlanan liberalizasyon ve yeniden yapılanma
süreci içerisinde Türk Bankacılık sistemi, daha dışa açık ve daha rekabetçi bir ortam ile karşı
karşıya kalmıştır. Türk bankacılık sisteminde ürün ve hizmet çeşitlemesinin yanı sıra yeni
teknikler de kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu dönemde bir dizi kurumsal ve yapısal
yenilik gerçekleşmiştir.23 Bu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir; 24
-

Sektöre yerli ve yabancı bankaların girişine izin verilmiştir.

-

1980’e kadar kamu otoriteleri tarafından belirlenen faiz oranları serbest bırakılmıştır.
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-

Sektör rekabete açılmıştır.

-

TC Merkez Bankası, sektörün gelişmesi için bazı yapısal değişiklikleri hizmete
sokmuştur.

-

Sistemde liberalizasyona gidilmesi sonucu, yurt dışından önemli miktarda kaynak
sağlanmıştır.

-

Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kuruldu,

-

Toptancı bankacılık yapan banka sayısı arttı.

-

Bankalarca, yurt dışında şube ve temsilcilik açılmaya başlandı,

-

Otomatik Vezne Makineleri (ATM), Satış Noktası Terminalleri (POS), kredi kartları ve
tüketici kredileri gibi yeni ürün ve hizmetler sisteme dahil edildi.

-

Türev finansal hizmetler (faktoring, leasing gibi) sunulmaya başlandı,
-

Yatırım fonları kuruldu.

1980’li yıllarda Türk bankacılık sektöründe yaşanan üçüncü önemli bunalım, 1983 ve
1984 yıllarında 6 ulusal bankanın faaliyetine son vermesine neden olmuştur. Bu bankalardan
bazıları T.C. Ziraat Bankası’na devir olmuş, bazılarının ise faaliyetleri durdurulmuştur.
Bunun sonucunda TMSF kurulmuş, Bankalar Tasfiye Fonu da bu yeni sigorta fonuna
aktarılmıştır.25

3. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasında fark olmaksızın, her hangi bir ülkede
bankacılık sisteminin zaafiyeti milli ve milletlerarası alanda ekonomik dengeyi tehdit
edebilmektedir. Bu nedenden dolayı, özellikle parasal sistemin en önemli aktörleri olan
bankalar üzerinde etkin bir gözetimin sağlanmasının zorunlu oluşu, milletlerarası
çalışmaları gerekli kılmakta ve bu konuda uluslararası standartlar geliştirilmesini
öngörmektedir.26
Bu satndartların ve kriterlerin geliştiirlmesi amacıyla birçok kuruluş sürekli faaliyet
göstermektedirler. Basle Bankacılık Gözetim Komitesi; BIS, IMF ve Dünya Bankası gibi pek
çok yerel ve uluslar arası kuruluş birlikte çalışarak bankacılık gözetim ve denetimi alanında
denetim ve gözetim kriterleri geliştirmeye ve etkinleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu prensipler
arasında en önemlileri; gözetim ve denetim yetkilerinin bağımsız ve özerk statüde bir
Kurulda toplanması, Kanunun uygulanmasına yönelik düzenlemelerin bu Kurulca
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yapılması, bankaların faaliyet izinleri, banka sahipliği ve yönetiminin Kurulun denetimi
altında olması, piyasaya girişte yeterli ve sağlıklı öz kaynak aranmasıdır.27
4389 Sayılı Kanunun gerekçe açıklamasında “Tasarrufların korunması ve bunların etkin
ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sektörde doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi
için, ülkeden ülkeye farklılıklar bulunmakla birlikte, bankalara veya genel olarak mali
sisteme ilişkin mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmaktadır” şeklinde bahsedilmektedir.
Türk Bankacılık sistemi 5411 sayılı Bankacılık kanunu, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ve diğer
bazı kanunlarla düzenlenmiştir. Ayrıca, 4059 ve 1211 sayılı Kanunlar çerçevesinde Hazine
Müsteşarlığı ile TCMB söz konusu kuruluşlar üzerinde düzenleme ve denetleme
görevlerinde bulunmaktadır. Ancak, Müsteşarlıktan farklı olarak T.C. Merkez Bankasının
gözetim işlevine ilişkin 1211 sayılı Kanunda doğrudan bir hüküm bulunmamakta, Banka
para arzının ve likiditenin düzenlenmesine yönelik yetkilerine dayanarak bankaların
gözetim ve denetimini sürdürmektedir.28
25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda, günün koşullarına ve uluslararası
uygulamada ortaya çıkan gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, muhtelif değişiklikler
yapılmıştır.
Uluslararası

piyasalarla

bütünleşmenin

sağlanabilmesi

için

bankalara

ilişkin

düzenlemelerin uluslararası standartlara intibak ettirilmesi ve bankacılık sistemindeki
mevcut hukuki zafiyetin giderilmesi amacıyla Bankalar Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır.
Bankalar Kanunu ile, denetim ve gözetim yetkisinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını
teminen, 3182 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde yer alan ve daha önce Hazine
Müsteşarlığına ve bağlı olduğu Bakana ait olan yetkilerin, Kanunun uygulanmasına ilişkin
temel ilkeleri belirleme işlevine ve siyasi otoriteden bağımsız karar alma yetkisine sahip,
idari ve mali açıdan özerk statüde “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu”na
devredildiği görülmektedir.29
Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün bankacılıkla ilgili
birimleri, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ve T.C.Merkez Bankasının TMSF ile
Bankacılık Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumuna devredilecek olup, Kurumun karar organı “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu”dur.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yedi üyeden müteşekkil olup, üyeler
Maliye Bakanlığı, DPT, Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve SPK’nca önerilecek
ikişer adaydan birinin ve Hazine Müsteşarlığınca önerilecek dört adaydan ikisinin Bakanlar
Kurulunca atanması suretiyle göreve başlamaktadır. Kurul başkan ve üyeleri 6 yıl için
göreve gelmekte ve görev süreleri dolmadan herhangi bir şekilde görevlerine son
27
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verilememektedir. Bu suretle, Kurulun özerk bir yapıda olmasına çalışılmıştır. Ayrıca, Basle
Komitesi’nce Kurulun teknoloji, mali kaynak ve personel açısından yeterli kaynaklarla
donatılması gereği üzerinde durulmuş olup, bunu teminen Kanun Tasarısında Kurulun mali
özerkliğe sahip olması öngörülmüştür.30
Basle Komitesi, bankacılık faaliyetlerinin yapılmasına izin veren Kurumun, faaliyet
iznine ilişkin esasları belirleme yetkisinin de olmasını, bankacılık gözetim otoritesinin bir
bankadaki önemli büyüklükteki hissedar payları ile kontrol haklarının el değiştirmesine
yönelik talepleri inceleme ve reddetme hakkına sahip bulunması gerektiğini, ayrıca,
bankaların üstlendikleri riskleri yansıtacak şekilde asgari sermaye yükümlülüklerinin
tanımlanması ve aktif kalitesi ve kredi karşılıklarının yeterliliğine ilişkin bankaların
uygulamalarını tatmin edici bulması gerektiği üzerinde durmaktadır.31
Bunların yanı sıra, risklerin kontrolü için, bankacılık gözetim otoritesinin bankaların
dolaylı kredileri ile karşılaşabilecekleri piyasa riski ile ülke ve transfer risklerini
karşılayabilecek yeterli rezervlerinin olup olmadığını denetleme ve yaptırım uygulama
yetkisi bulunmalıdır. Basle Komitesine göre; etkin bir banka denetimi hem yerinde hem de
uzaktan denetimin her ikisini de kapsayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca, Basle Komitesi, banka
gruplarının konsolide bazda denetlenmesi konusunda bankacılık gözetim otoritesinin yetkili
olması ve sınır ötesi bankacılık işlemlerinin de dikkate alınması suretiyle global konsolide
gözetimin gereğinin yerine getirilmesi üzerinde durmaktadır.32
Bankalar Kanunu ile yukarıdaki hususlarda Basle Komitesinin prensiplerine uyum
sağlanmış

olup,

bankaların

mevduat

sahiplerine

herhangi

bir

şekilde

tehdit

oluşturduklarında gözetim komitesine iyileştirici tedbirler alma ve idari cezalar uygulama
yetkisi verilmesi de Kanun’ da düzenlenmiştir. Bu çerçevede, mali bünyeleri zayıflamakta
olan bankalar hakkında iyileştirici tedbirler alma yetkisi, uluslararası standartların
gerektirdiği şekilde oluşturulan “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu”na
devredilmiştir. Ayrıca, bir bankanın kaynaklarının ortaklar tarafından istismar edilmesi
halinde uygulanacak tedbirlere Kanun’ da yer verilmiş ve bu durumu tespit edilen ortakların
ortaklık haklarının sınırlandırılmasına ve gerekli şartların mevcudiyeti halinde hisselerin
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine imkan sağlanmıştır.33

3.1. Bankaların Mali Sistem İçindeki Yeri
Türk mali sisteminin esası bankacılık sistemine dayanmaktadır. Türkiye’de bankalar,
ticari bankalar ve yatırım/kalkınma bankaları Olarak iki ana grupta toplanmaktadır.Ticari
bankalar, her türlü mevduat kabulü, dövize yönelik işlemler, menkul kıymet alım satımı gibi
30
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her türlü bankacılık işlemleri yapmaktadırlar. Yatırım bankaları sermaye piyasası araçları
sermaye piyasasında işlem yaparlar. Mevduat kabulü hariç diğer bankacılık faaliyetleri
yanında, şirketlerin güçlü bir mali yapıya kavuşması ve etkin yönetimi için transfer ve
birleşme de dahil pek çok konuda danışmanlık hizmeti verirler.34
Kalkınma bankaları, yatırım bankalarının yukarıda bahsedilen bankacılık faaliyetlerine
ilaveten kendi fonlarından ve yönetimleri altındaki diğer fonlardan kredi verme görevini de
üstlenirler. Bankalar hesap sahiplerine çek ve kredi kartı verebilirler.
Sistemde 53 banka Mevcut olup, 39 ticari banka vardır. Bunlardan 3’ü kamu bankası,
36’sı özel sektör ticari bankasıdır. Bu bankaların 15’i yabancı banka, 2’si ise TMSF
bünyesindedir. Bankalardan 14’ü mevduat kabul etmeyen banka niteliğindedir. Bunlardan
3’ü kamu bankası, 8’i özel sektör bankası, 3’ü ise yabancı bankadır. Bu bankaların toplam
6.092 adette şubeleri bulunmaktadır.35 Finansal istikrar neden bozulur? gibi bir soru aklımıza
geldiğinde o soruyu şu şekilde açıklamak yerinde olabilir. Miskin, finansal istikrarsızlığın
nedenlerini faiz oranlarındaki artış, belirsizlikteki artış, bilançolar üzerinde varlık
piyasalarının etkisi yada menkul kıymet borsalarının çöküşü, bankacılık sektöründeki
sorunlar olarak dört ana nedene indirilebilir. Bu dört temel nedenin ortaya çıkış biçim ve
nedenlerinde farklılıklar olsa bile hem sanayileşmiş ekonomiler, hem de yükselen
ekonomiler için de geçerlidir. Ancak bu dört temel etken finansal istikrarsızlığın yayılması
konusunda sanayileşmiş ve yükselen ekonomilerde farklı yayılma mekanizmaları harekete
geçiren kurumsal farklılıklara sahiptirler.
İçerdeki faiz oranlarının yükselmeye başladığında ülkelerin çoğunda finansal
istikrarsızlığın önemli bir göstergesi yaşanmaya başlanır. Belirsizliğin artışı finansal
piyasaların bilgiyi işlemesini güçleştirerek, ters seçim ve ahlakı riziko sorunlarını artırır ve
kredileme ile ekonomik faaliyetin daralmasına neden olur. Finansal istikrarsızlığın erken
aşamalarının özelliklerinden birisi de riskli krediler nedeni ile banka bilançolarının
bozulmasıdır. 36
Finansal istikrarsızlık olduğunda

ekonominin zaten bir resesyonda olması, veyahut

önemli finansal ve finansal olmayan firmalarının iflası yada politik istikrarsızlığın artmış
olması gibi nedenler ile belirsizliğin de artmasıdır. Yukarda belirtilen faktörlerden birisi
finansal istikrarsızlığı artırır. Bu faktörlerin tümü aynı anda ortaya çıkarsa ve bunlar da
büyük ise durum tam bir finansal krize dönüşebilir ve reel ekonomi üzerinde daha büyük
negatif etkiler meydana getirebilir.37
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3.2. Bankacılık Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
Bankacılık sistemi, her türlü bankacılık faaliyeti ile ilgili farklılık gösterse de bu alanda
çalışan bütün mali kurumların yapısal düzen ve ilişkilerini ifade eder. Bazı sistemlerde
öngörülen bu düzen ve ahenkli çalışma isteğe bağlı bir şekilde ortaya çıkabilmekte, yani
devletin hiçbir müdahalesi olmadan kurulur. Çoğu zaman ise bankacılık sistemi devlet ve
yasalar aracılığı ile kurulur ve çeşitli bankalar arasındaki ilişkiyi düzenler.38
Bankacılık sistemini, banka işletmeciliği olarak gören Altuğ (2000) ise bankacılık
sistemini, kendine özgü para, kredi ve sermaye işleri ile uğraşan iktisadi birimlerin kuruluş,
organizasyon, yönetim ve diğer her türlü faaliyetleri ile bunların hesap ve kayıtları
konusunu içeren bir işletmecilik dalı 39 olarak tanımlamıştır. Bankacılık sitemini çeşitli
alanlarda faaliyet gösteren bankalardan ve bu bankaların değişik ekonomik kurumlarla
toplum ve kendi aralarındaki ilişkilerden oluşan bir düzen40 olarak da tanımlamıştır.
Mali kesim olarak olaya bakıldığında alanın biraz daha genişlediği görülecektir. Mali
kesim, merkez bankası, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, sosyal güvenlik
kuruluşları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri gibi temel işlevleri borç alma ve verme
olan mali aracı kurumları kapsar.41
Çeşitli ülkelerde bankalar değişik yapılar gösterirler, ama temelde üç unsur taşırlar.
Bunlar; küçüklük-büyüklük, uzmanlaşmışlık- uzmanlaşmamışlık, devlet unsurlarıdır.42

3.2.1. Küçük, Orta, Büyük Bankalar
Küçük, orta ve büyük banka tanımında, ölçek kavramı ele alındığında, biri ekonomik
gücün doğrudan sonucu, diğeri piyasadaki gücün kaynağı olarak iki anlamı vardır. Bununla
birlikte ölçek kavramı nibidir. Örneğin ulusal düzeyde büyük sayılan bir ölçek uluslararası
düzeyde küçük sayılabilir. Banka ölçeğinin değerlendirilmesinde, sermaye ya da öz sermaye,
istihdam edilen personel sayısı, şube sayısı, bankanın kullandırdığı toplam kredi veya
toplam mevduatı bazı ipuçları verebilir.43
Bazı ülkelerde çok sayıda banka vardır. Ülkeye dağınık şekilde yayılmış olan bu
bankaların birbirleriyle ilişkileri sınırlıdır. Ünite bankacılığı denilebilecek bu tip bankaların
yalnızca bir faaliyet yeri vardır. Öte yandan büyük bankaların var olduğu bir ekonomik
sistem içinde, oligopol bir sistem kurarak, kendi aralarında anlaşmak vasıtasıyla, sistematik
değişkenleri (mevduat faiz oranı, kredi faiz oranı gibi) belirleyebilirler. Piyasa içindeki bu
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büyük paylarından dolayı, büyük bankalar bunu belirleme kudretine sahip olabilirler.
Bunlar büyük bankaların küçük bankalara avantajlarıdır.44

3.2.2. Uzmanlaşmış ve Uzmanlaşmamış Bankalar
Günümüzde ekonomik sistemin karmaşıklaşması ve artan üretim hacmi mali piyaların
önemini kapitalist dünyada daha ön plana çıkarmıştır. Sonuç olarak rekabetin de çok
yoğunlaştığı ve aşırı zorlaştığı kapitalizt dünyada bankalar, yaptıkları işlerde uzmanlaşmaya
gitmiştir. Yani Adam Smith’in sanayi sektörü için önem verdiği iş bölümü kavramı,
bankacılık sektörü için de geçerli hale gelmiştir.45
Uzmanlaşmış bankalar, bankacılık hizmetlerini sadece bir kısmını yaparlar. Özellikle
gelişmiş ekonomilerdeki bankacılık sistemlerinde uzmanlaşmış bankalar yaygındır. Bu tür
bankalara genel olarak yatırım ve kalkınma bankaları örnek gösterilmektedir. Türk
bankacılık sistemi içerisinde de 3’ü kamuya ait olmak üzere toplam 14 adet yatırım ve
kalkınma bankası mevcut bulunmaktadır. 46 Bu bankalar özellikle sanayi yahut imalat
kesimine orta ve uzun vadeli kredi sağlarlar, yahut sınai firmalarının sermayelerine iştirak
ederler. 47 1945 yılından sonra Avrupa’da yatırım ve kalkınma bankaları, savaş sonrası
kalkınma ve yeniden inşa sürecinde önemli bir işleve sahip oldular.48
Her ülkenin banka sistemleri incelendiğinde, hemen her sistemin kendine özgü yapısal
özellikler taşıdığı bir gerçektir. ABD’nde bankalar uzmanlaşmışlardır. Kalkınma ve yatırım
bankları, mevduat bankaları gibi uzmanlık alanları vardır. Türkiye’de ve Batı Avrupa
ülkelerinde ise, ticari bankalar, mevduat toplama ve kredi verme gibi bir çok bankacılık
hizmetlerini bünyesinde toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra kendisine uzmanlık alanı
belirleyen bankalar da vardır. Türkiye’de toplam 53 banka faaliyet göstermekte olup,
bunların 39’u ticari banka şeklinde, 14’ü ise uzmanlaşmış banka niteliğinde (mevduat
toplamayan kalkınma ve yatırım bankası) olan banklaradır.
Tarımsal üretimin diğer ticari faaliyetlerden tamamen farklı bir nitelik taşıması
dolayısıyla, tarımsal bankacılığında bir ihtisas alanı olduğu da49 iddia edilmektedir.

3.2.3. Toptancı ve Perakende Bankalar
İkinci dünya savaşından sonra, bankalar büyük alt yapı, inşaat ve onarım ve endüstriyel
proje işlerinde önemli roller almışlardır. Bu projelere finansal kaynak sağlayarak ekonomik
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gelişmeye önemli katkıda bulunmuşlardır.50 Daha sonra ekonomik faaliyetlerin gelişmesi,
büyük ölçekli firmaların ortaya çıkmasıyla, belirli konularda uzmanlaşmış bankalara ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır. Büyük firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sorunlarına
çözümler

önerebilecek,

hızlı

çalışan

banka

arayışları

artmıştır.

Bu

ihtiyaçların

karşılanabilmesi için toptancı bankalar gelişmeye başlamıştır.51
Toptancı bankalar az sayıda şubeye sahip olmaları nedeniyle çalışmalarını büyük ölçüde
belirli finansal merkezlerde yürütmektedirler. Toptancı banka genel olarak müşterilerden
gelen büyük tutardaki kredi taleplerini karşılamak üzere başka firmalardan, uluslararası
para ve sermaye piyasalarından büyük tutarda fonlar temin eden, müşterileriyle yakın
ilişkiler içinde bulunan , hızlı karar alıp uygulayabilen, az sayıda şube ve uzman personel ile
çalışan, müşterilerinin bütün finansal taleplerini karşılamaya çalışan bankalar olarak
tanımlanabilir.52
Perakendeci bankacılık, genellikle küçük hacimli işleri yapan, toplumun geniş bir
kesiminin finansal ihtiyacını karşılayan çok şubeli bankacılıktır. Perakendeci bankacılık;
mevduat bankacılığı, şube bankacılığı, ticari bankacılık şeklinde de adlandırılmaktadır.
Perakendeci bankalar, küçük ve büyük tutarlı vadeli, vadesiz mevduat hesapları, çek
tahsilatı, akreditif, bireysel krediler, kambiyo işlemleri, havale gibi tüm bankacılık
hizmetlerini vermektedirler.

53

Çağımızda hemen hemen tüm ülkelerdeki bankacılık

sistemindeki en büyük yer ticaret bankalarınındır. Ticaret bankaları kar amacı ile kurulmuş,
çeşitli bankacılık hizmetlerini yapan, fon kaynaklarının tümüne yakın bir bölümü
mevduattan oluşan ve bu fonları bankacılık faaliyetlerinde kullanan kuruluşlardır.54 Bu tip
banka fonlarının esas kaynağı mevduattır.55 Bu bankalar organizasyonlarının büyüklüğüne
göre toptancı bankacılık da yapabilmektedirler.
Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde bankalar uzmanlaşmamışlardır. Bu
ülkelerde bankalar büyük ölçüde perakende bankacılık olarak adlandırılan, çok şube ile her
türlü bankacılık hizmetlerini yapmayı amaçlamaktadırlar.56

3.2.4. Holding Bankaları
Bankacılık sektöründe bir diğer olgu da holding bankacılığının hüküm sürmesidir.
Holding bankacılığını basit olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak bir ya da daha fazla
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bankaya bir bankanın sahip olması veya kontrol etmesi ya da bir bankanın, sermayesinin
çoğunluğunun bir holdingin kontrolünde olması şeklinde tanımlanabilir.57
Holding bankacılığı, temelde holding şirketlerine uygun maliyette ve şartlarda fon temin
etmeyi hedeflemişlerdir. Fakat son yıllarda, bunların aşırı şekilde kontrolsüz kalmaları ve
gerekli yasal düzenlemelerin gecikmesi, boşluklar meydana getirmiştir. Bu boşluklardan
faydalanan banka sahibi holdingler de aşırı şekilde, kendi şirketlerini, hoding bankasından
fonlamış ya da bunun yöntemini bulmuştur (back to back kredileri gibi). Sonuçta bankanın
ve sektörün mali yapısı zayıflamış, ülke ekonomisine olağanüstü maliyetlere mal olmuştur.
Kısa bir süre önce bankacılık sektöründeki toplam banka sayısı 61 iken, 53’e düşmüştür.58
Ayrıca holding bankacılığının diğer sakıncalarına kısaca değinilecek olunursa;
-

Firmalar arasında haksız rekabete neden olmaktadır. Bankası bulunan bir holdinge
bağlı olan firma, daha uygun şartlarda fon temin ederken, bundan yoksun olan bankalar,
daha pahalıya borçlanmaktadır.

-

Holding işletmeleri finansal darboğaza girdiklerinde, bankalar kanunundaki
kısıtlamalar görmezlikten gelinerek, işletme fonlanmaktadır. Bu da zamanla bankanın
mali yapısını bozmaktadır.

4. BANKALARIN FON KAYNAK VE KULLANIMLARI
Bankaların fon kaynak ve kullanımları aşağıda kısaca anlatılmıştır.

4.1. Bankaların Fon Kaynakları
Günümüz ekonomilerinde finans sistemlerinin temel işlevi, ödünç verme ve almayı
kolaylaştırmaktadır. Ekonomide, ödünç verme ve alma işlevini de finansal aracılar, özellikle
bankalar yerine getirmektedir. Finansal aracılar içinde bulunan ticari bankalar, banka parası
yaratabilme

özellikleri

nedeniyle,

aracılık

faaliyetlerinin

yanı

sıra

fon

yaratıcısı

konumundadırlar.
Finans uygulamasında, fon kavramının üç anlamı vardır. Bunlar; sırasıyla nakit para,
işletme sermayesi ve bilançonun aktif kısmını finanse ettiği, pasif tarafıdır.59
Bankaların fon kaynakları da diğer işletmelerde olduğu gibi temelde iki kaynaktan
sağlanmaktadır. Bu kaynakların ilki öz kaynaklar, diğeri ise yabancı kaynaklardır.
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4.1.1. Özkaynaklar
Bankalar için öz kaynak, ödenmiş sermayeleri ile yedek akçeleri ve dağıtılmayan kar
toplamıdır. 60 Öz kaynakların bankalar için önemi, sağlanacak dış kaynaklara teminat
oluşturmasının yanında belirli aktif kalemlerin (duran varlık ve zararların) finansman anını
da sağlamasıdır.
Öz kaynak nominal bir değerdir. Gerçek değerini bulabilmek için kayıtlı sermayeden
ödenmemiş sermayenin çıkarılması yoluyla ödenmiş sermaye hesaplanır. Ödenmiş
sermayeye, yedek akçeler, yeniden değerleme fonu eklenir ve yurt dışındaki şubelere ayrılan
sermaye ile bilanço zararı çıkarılarak reel öz kaynak değeri hesaplanır. 61
Öz kaynaklar, banka aktifinde yer alan değerlerin, ne kadarının kendi kaynaklarıyla
sağlanmış olduğunu, dolayısıyla bir bankanın sahip ve ortaklarının aktifler üzerindeki
haklarını göstermektedir. Başka bir deyişle, ticari bankacılıkta öz kaynak bir finansman
unsuru olmaktan çok, bankanın uğrayabileceği riskler nedeniyle bir karşılık ve özellikle
bankanın temel kaynağını oluşturan mevduatların bir teminatı niteliğindedir.62
Öz kaynak konusunda Türkiye’de olduğu gibi, en az sermayeyi belirli bir rakamla
belirtmek mümkündür. Bunun yanında en az sermaye tutarını, mevduat ya da bütün
taahhütler toplamının belirli yüzdesi ile ifade eden ülkelerde vardır. Böylelikle öz
kaynaklarla bilanço aktifinin risk yapısı arasında bir dengenin kuruluşuna da özen
gösterilmektedir. Sözgelimi Belçika ve İsviçre öz kaynaklarla krediler ve taahhütler arasında
fonksiyonel bir ilişki kurmuştur. Bu da bankaların yaptıkları riski işlemlere göre öz kaynak
tutarının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Federal Almanya’da denetimle görevli özerk
organ, banka öz sermayelerini riski bulunan aktif kalemlerin belirli oranı ile ifade eder. AB
düzenlemeleri bakımından, bankalar için en az öz sermayenin 5 milyar AHB (Avrupa Hesap
Birimi) olması gereğine işaret edilmekte ve öz sermayenin yalnız bilançonun aktif
kalemlerine değil, bilanço altı riziko içeren kalemleri de kapsayan oranının en az %8 olması
görüşüne de yer verilmektedir. Bankaların işlevlerini yerine getirebilmeleri öz kaynakların
ve başlıcaları mevduat ve Merkez Bankası kredilerinden oluşan dış kaynakların yeterince
sağlanmalarıyla yakından ilgilidir. Türkiye’de öz sermaye yeterliliği konusunda “BIS” (Bank
Of International Settlements) in ve AB’nin “sermaye yeterlilik rasyoları uygulamaya
konmuştur.63
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4.1.1.1. Ödenmiş Sermaye
Ticari bankalar daha çok faaliyete başlarken ödenmiş sermayelerini kullanırlar. Sonra
mevduatlarını arttırmaya gayret ederler. Ticari bankaların ödenmiş sermayeleri mudilere ve
diğer alacaklara karşı teminat fonksiyonu niteliğindedir. Bu durum ticari bankaların öz
sermayeleri ve mevduatları arasındaki oranın ne olması gerektiği sorunu üzerinde
düşünmeye yöneltir. Mevduata oranla büyük bir öz sermaye mudilerin garantisini arttırır.
Çünkü öz sermaye hesabı banka aktifinin likit değeri oranında mevduat sahiplerine teminat
teşkil eder. Ancak, öz sermaye-mevduat oranı hakkında rakam vermeye olanak yoktur.64

4.1.1.2. Yedek Akçeler
Bankalar tarafından bir emniyet fonu olarak ve olası zararlarını karşılamak amacıyla
kardan ayrılan ihtiyat akçeleri bankaların diğer bir kaynağını teşkil eder.65 Bankalar anonim
şirket şeklinde kurulurlar. Türkiye’de banka işlemleri yapacak yabancı bankaların da,
anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları veya benzeri bir yapıya sahip olmaları gerekir.66
Anonim şirketler, TTK gereğince yıllık elde ettikleri kardan yedek akçe ayırırlar.
Yedek akçeler, yasal yedekler ve ihtiyari yedekler olarak ikiye ayrılır. Yasal yedek
akçeler, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 464 ve 467 maddeleri uyarınca, yıllık kardan ayrılan
yedek akçelerin oluşturduğu kaynaklardır. İhtiyari yedek akçeler ise, yıllık vergi sonrası kar
üzerinden, yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra (yasal yedekler) genel kurul kararıyla ayrılan
tutarların oluşturduğu kaynaklardır.
4389 sayılı Bankalar Kanunu birer güven kurumu olarak nitelendirdiği bankaları Türk
Ticaret Kanununun ve esas mukavelenin zorunlu kıldığı ihtiyaçlardan başka yıllık karlarının
belli bir kısmını ilerde olması muhtemel zararlara karşılık olarak ayırmayı zorunlu
tutmuştur.

İhtiyat

akçesinin

oranı

sabit

tutulmamakta,

gerekli

durumlarda

değiştirilmektedir. Bu zorunluluk, ayrılan karşılıklar toplamı ödenmiş (yabancı bankalar için
Türkiye’de tahsis edilmiş) sermayelerinin tamamına eşit olana kadar devam eder ve bir zarar
halinde bu karşılıktan yapılacak mahsuplar karşılanana kadar yeni karşılık ayrılır. Bankalar
bu karşılıkları bilançonun onaylanmasını izleyen 15 gün içinde T.C. Merkez bankası
nezdinde açılan “Kanuni Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabı”na yatırmak
zorundadır.67 Gerek yedek akçelerin, gerekse muhtemel zarar karşılıklarının ortaya çıkacak
zararların mahsubunda kullanılmaları mümkündür. Bu gibi durumlarda yedek akçeler ilgili
bankaya geri ödenir.68
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4.1.1.3. Mevduatla İlişkisi Olmayan Karşılıklar
Bankalar da TTK 466/1 maddesi gereğince karşılık ayırmak zorundadır. Karşılık
işletmenin ekonomik değerlerinde meydana gelen ve miktarı kesin olarak bilinmeyen değer
azalışları ile hesap dönemi içinde meydana gelen olaylar sonucu işletme bakımından bir
yükümlülük olarak ortay çıkma olasılığı bulunan borç ve yükümlülükleri karşılamak üzere
ayrılan fonlardır. Bir karşılığın gider olarak yazılabilmesi için;
-

Karşılığın konusunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

-

Olayların meydana gelmesi ve akışı, karşılık ayırmayı haklı göstermelidir.

-

Karşılık ayırmayı gerektiren olay, ilgili hesap dönemi içinde olmalıdır.
3182 sayılı Bankalar Kanunu’na göre ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca muhtemel

zararlar dışında, krediler üzerinden ayrılan karşılıklar, kıdem tazminatı karşılıkları, gelir
vergisi, kurumlar vergisi ve diğer karşılıkların oluşturduğu fon kaynaklarıdır.69
Bununla birlikte bankalar, TTK ve ana sözleşmeden kaynaklanan karşılıkların dışında,
yıllık safi karlarının %5’i oranında, ödenmiş sermayeleri tutarına ulaşıncaya dek “muhtemel
zararlar karşılığı” ayırmak zorundadır. Bankalar kanunu muhtemel zararların karşılığını öz
kaynak olarak kabul eder ve ancak bunun zararların mahsubunda kullanılacağını öngörür.
Mahsup sonucunda ortay çıkan noksanlık kadar karşılık ayrılmaya devam edilir.70

4.1.2. Yabancı Kaynaklar
Bankaların fon kaynakları arasında yer alan yabancı kaynaklar günümüz ticari
bankacılığında, banka için birincil öneme sahiptir. Bankaların fon kaynak yapılarının hangi
oranda yabancı kaynağa dayanacağı faaliyet gösterdiği ülke ve ekonomiye göre
değişmektedir.71

4.1.2.1. Mevduatlar
Mevduat, para piyasalarında işlem gören ve bankalar için yabancı bir fon kaynağıdır.
Mevduatın karşılığı Fransızca’da “dépots”, İngilizce’de “deposits” ve Almanca2da
“depositen”dir. Sözcüğün kökü Latince’dir. Latince’de “depositum”, “saklamaya bırakılan”,
“emanet edilen”, ve “depo edilen” anlamındadır. Bu terim, Orta Çağdan kalmadır. Vatikan
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faizli ödünç işlemlerini haram saydığından, “depositum” bir anlam saptırmasıyla hukuki
kamuflaj olarak kullanılmıştır. Osmanlıca’ya çevrilirken de aynı saptırma tekrarlanmıştır.72
Emanet bir değerin olduğu gibi tutularak sahibi isteyince geri verilmesi gerekir. Banka
ise

yatırılmış

mevduatı

saklamayarak,

bankacılık

faaliyetlerinde

kullanmaktadır.

Karşılığında da mevduat sahibine faiz ödemektedirler.
3182 Sayılı Bankalar Kanunu 13/2 maddesinde mevduat; bankalarca yazılı veya sözlü
olarak veya herhangi bir şekilde, halka duyurmak suretiyle, faiz veya her ne ad altında
olursa olsun, bir ivaz karşılığında, istenildiği zaman veya belirli bir vadede aynı veya misli
olarak iade edilmek üzere para alınması mevduat kabul sayılır. Şeklinde tanımlanmış
bulunmaktadır.73
Bankaların en önemli yabancı fon kaynağı mevduattır.74 “Mevduat” denilince, istenildiği
zaman veya belli bir vade sonunda geri alınmak üzere bankalara verilen para anlaşılır.
Bankalara tevdi edilen para bankaların mülkiyetine geçer. Mevduat sahipleri verdikleri para
kadar bankalardan alacaklı olurlar.
Türk Bankacılık sisteminde 1992 yılında 305.489 Milyar TL olan toplam mevduat
büyüklüğü 2001 Haziran ayı itibarı ile 96.371.252. Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2001 Yılının ilk
altı aylık dönemi sonunda toplam mevduat büyüklüğü; kamusal sermayeli ticaret
bankalarında 29.293.764 Milyar TL, özel sermayeli ticaret bankalarında 49.523.175 Milyar TL,
yabancı sermayeli ticaret bankalarında 3.068.409 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık
sektörünün temel fon kaynağı olan mevduat 2001 yılının Ocak- Haziran döneminde %40,81
oranında artışla 96.371.252 Milyar TL’ye ulaşmıştır.75
Bu rakamlar 2003 yılı itibarıyla ise; Haziran ayı itibarı ile 96.371.252. Milyar TL’ye
ulaşmıştır. 2001 Yılının ilk altı aylık dönemi sonunda toplam mevduat büyüklüğü; kamusal
sermayeli ticaret bankalarında 29.293.764 Milyar TL, özel sermayeli ticaret bankalarında
49.523.175 Milyar TL, yabancı sermayeli ticaret bankalarında 3.068.409 Milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün temel fon kaynağı olan mevduat 2001 yılının OcakHaziran döneminde %40,81 oranında artışla 96.371.252 Milyar TL’ye ulaşmıştır.76
Paranın banknot yerine mevduat şeklinde tutulması, tasarruf sahibine ödeme kolaylığı
sağladığı gibi, Türkiye gibi birçok ülkelere de faiz de getirir.
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Türkiye’de mali sistem içerisinde bankalar kabul ettikleri mevduatı, mevduat sahiplerine
göre beş gruba ayırmaya ve bunları vadeli ve vadesiz olarak sınıflandırmayayasal açıdan
zorunludurlar. Başlıca mevduat grupları şunlardır: 77


Resmi mevduat



Ticari mevduat



Bankalar mevduatı



Tasarruf mevduatı



Diğer mevduatlar
Resmi Mevduat: Kanun ve yönetmelik kapsamında tanımlanan resmi mevduat; genel

bütçeli daire ve kurumlarla, katma bütçeli daire ve kurumlara, kanunla kurulmuş döner
sermayeli teşekküllere, mahalli idarelere, mahkemelere, tereke hakimliklerine, icra ve iflas
dairelerine, kanunla kurulmuş sosyal sigorta kurumlarına ait mevduat hesaplarını içerisine
almaktadır.78
Ticari Mevduat: Kanun ve yönetmelik kapsamında tanımlanan ticari mevduat
kapsamına özel teşebbüs kapsamındaki hesaplar dahil olmaktadır. Bunlar; her türdeki
sermaye ortaklıklarına, iktisadi devlet teşekküllü halinde işletmelere ve bunlara bağlı
teşebbüs ve müesseselere, tüccarların ticarethane ve firmalarına, kooperatif ve birliklerin
ticari işletmelerine, devlet veya mahalli idarelerin koydukları sermaye ile kurulmuş
şirketlere ve bunlara bağlı teşebbüs ve işletmelere ait mevduatı içine almaktadır.79
Bankalar Mevduatı: Bankaların bankalar nezdinde tevdiatlarını ifade eder. Bu tür
mevduat bankalar arasındaki ilişkilerin zorunlu bir sonucudur.80
Tasarruf Mevduatı: Gerçek kişilerce yani kanunda gerçek kişi şahıs olarak tanımlanan
insanların bankalara yatırdıkları paraları bununla birlikte vakıflara, dernek ve birliklere,
sendikalara, kanunla veya bir kanuna dayanarak kurulmuş tasarruf sandıklarına ait
mevduatı kapsar.81
Diğer Mevduatlar: Yukarıdaki mevduat türlerinin dışında kalan her türlü mevduattır.
Mevduatı vadeleri bakımından;


Vadesiz mevduat,



Vadeli mevduat,



İhbarlı mevduat,

şeklinde ayrılabilir.
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Bankalarda istenildiği zaman çekilmek üzere yapılan tevdiata vadesiz mevduat; belli bir
vade sonunda çekilme kaydı ile yapılan tevdiata vadeli mevduat; ihbar tarihinden belli bir
müddet sonra çekilmek şartıyla yapılan tevdiata ise ihbarlı mevduat denir.

4.1.2.2.

Tahvil İhracı

Tahviller orta ve uzun vadeli fon temin etmek için firmaların çıkarmış olduğu, vadesi
faiz oranı belli olan finansal araçlardır.Tahvilin üzerinde nominal bedeli yazılıdır. İhraç
bedeli tahvilin nominal bedelinden farklı olabilir. Tahviller vade tarihinde veya vadesi
gelmeden dilimler halinde ödenebilir.82
Bankaların bir başka fon kaynağını oluşturur. Daha çok yatırım ve kalkınma bankaları
bu yola başvururlar. Çünkü bu bankaların açtıkları uzun vadeli kredileri mevduat ve öz
sermayeleri ile karşılamaları mümkün değildir. Özellikle sermaye piyasasının geliştiği
ülkelerde yatırım ve kalkınma bankalarının uzun vadeli kredilerini tahvil ihracı suretiyle
temin ettikleri fonlarla karşıladıkları görülmektedir.83
Bankaların toplam kaynakları içinde tahvil ihraç etmek suretiyle temin ettikleri fonlar
büyük bir önem taşımamaktadır. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvillerin büyük bir
kısmı kamu bankalarına aittir.84

4.1.2.3.

Merkez Bankası Kredileri

Merkez Bankası bankaların geçici likidite ihtiyacını karşılamak için onlara reeskont ve
avans şeklinde kısa vadeli kredi açar. Bankaların ıskonto ettikleri senetleri Merkez
Bankası’na tekrar ıskonto ettirmelerine “reeskont” işlemi denir. Bankaların Merkez
Bankası’ndan altın ve tahvil karşılığı olarak aldıkları krediye de “avans” denir. Reeskont ve
Avanslar vadelerine göre kısa vadeli ve orta-uzun vadeli olarak ikiye ayrılırlar. Özellikle
selektif kredi politikası uygulayan ülkelerde Merkez Bankasının reeskont politikası bu
uygulamada önemli bir araçtır. Bu yolla bankalar, tahvil ihracından daha fazla fon
sağlarlar.85
Merkez Bankası reeskont kredisi kontenjanını daraltma yoluna giderse, bankaların kredi
açma imkanlarını sınırlandırmış olur. Bankaların reeskont limitlerine yakın olmaları
durumunda bu etki daha belirgin görülür. Bu şekilde Merkez Bankası, bankaları reeskont
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borçlarını kapatmaya zorlamış olur. Reeskont kontenjanının yükseltilmesi, bankaların kredi
potansiyellerini genişletir.86

4.1.2.3.1.

Kısa Vadeli Reeskont ve Avans Kredileri

Merkez Bankası, senet ve vesikaların reeskontu ve avans kabulü olarak, asgari üç imzayı
taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak koşulu ile bankalar tarafından tevdi
edilecek senet vesikaları reeskonta kabul edebilir. Banka bu imzalardan biri yerine sigorta
poliçeleri ile beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule ilişkin makbuz senedi veya varant
gibi teminatı da kabul edebilir. Merkez Bankası bir istisna olarak güvenilir iki imza ile de
yetinebilir. Merkez Bankası, reeskonta kabul edeceği senetler karşılığında bankalara avans
da verebilir. Merkez Bankası, devlet tahvilleriyle borsada işlem gören diğer sağlam tahviller
karşılığında, borsa değerlerinin en çok %80’i oranında ve 120 gün vadeli bankalara avans
verebilir.87

4.1.2.3.2.

Orta ve Uzun vadeli Reeskont ve Avanslar

1970 yılında T.C. Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklikle, bnakaya orta ve uzun
vadeli reeskont ve avans işlemleri yetkisi tanınmıştır. Banka, Banka Meclisi’nce saptanan
esas ve koşullar içinde, bankalar tarafından tevdi edilecek, vadelerine en çok 8 yıl ( 1211
Sayılı Kanunda 5 yıl olarak belirlenen bu süre 3098 Sayılı Kanunla 8 yıla çıkarılmıştır.)
kalmış olan senetleri reeskonta kabul edebilmekte veya karşılığında avans verebilmektedir.
Bu senetlerde en az iki sorumlu imzanın bulunması koşulu aranır. Reeskont ve avans
işlemlerinin her ikisinde de reeskont ve avansa kabul edilecek senet tutarının, Banka’nın bir
yıl önceki yıl sonu bilançosuna göre kullandırdığı toplam kredinin binde beşini aşmaması
gerekir.88

4.1.2.3.3.

İnterbank Para Piyasası

Bankaların bazılarında plase edilmemiş fonlar mevcuttur. Buna karşılık diğer bazı
bankalar ise, fon yetersizliği nedeni ile bazı kredi ihtiyaçlarına cevap verememektedirler.
İnterbank para piyasası sistemi, bazı bankalardaki plase edilmeyen fonların, kaynak
yetersizliği içinde bulunan diğer bankalar tarafından kullanılması esasına dayanır. Bir başka
ifadeyle, bankalar arası para talebinin, Merkez bankası aracılığıyla yürütülmesi esasına
dayanmaktadır. Türkiye’de İnterbank Para Piyasası 2 Nisan 1986 tarihinde T.C. Merkez
bankası tarafından başlatılmıştır. Genellikle haftalık, aylık çok kısa vadeli bir fon kaynağıdır.
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Merkez Bankası, İnterbank para piyasasındaki görevi karşılığı, sadece havale, telefon ve
teleks masrafları olarak, faiz oranının %0,5’i kadar bir ücret almaktadır.89

4.1.2.4.

Diğer Krediler

Bankalar yurtiçi ve yurtdışı bankalardan kısa veya orta vadeli kredi alarak, kredilerine
kaynak yaratabilir. Son yıllarda izlenen kur ve faiz politikası nedeniyle Türkiye’deki ticari
bankalar, kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi kullanıma hız vermişlerdir.90
Yurt içi banka ve kuruluşlardan sağlanan krediler, ağırlıklı olarak, bankanın fon
yönetimince, kısa dönem nakit akışını düzenlemeye yönelik olarak alınmaktadır. Yurt dışı
banka ve kuruluşlardan alınan krediler ise genellikle bir veya daha uzun vadeli krediler
olup, bankanın fon yönetimince ağırlıklı olarak uzun dönemli nakit akışını düzenlemeye
yönelik olarak alınmaktadır.91

4.1.2.5.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)

Firmaların kapital ihtiyaçları arttıkça yeni yeni finansal kaynak ve yöntemler ortaya
çıkarmışlardır. Bunlardan birisi de varlığa dayalı menkul kıymetler dediğimiz işletmelerin
alacaklarına karşılık menkul kıymetleri şeklinde çıkarılan kıymetli kağıtlardır.
“Alacakların menkul değer şekline dönüştürülmesi veya alacaklar karşılık gösterilerek
varlığa Dayalı menkul kıymet (VDMK- Securitization) çıkarılması”92 şeklinde tanımlanabilir.
“Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek varlığa Dayalı menkul kıymetler ihraç
edilebilir.”93 şeklinde kısa bir tanımda vardır.
Finansal piyasaları gelişmiş olan ülkelerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç etme
yöntemi kısmen de olsa uygulanmakla beraber, dünya finansman sistemine özellikle 1980’li
yıllarda girmiş bir uygulama yöntemidir. Bu yöntemle ilgili aşağıda daha değişik tanımlar
da yapılmıştır.
Menkul kıymetleştirme (sekürizsayon), kendi başına başına pazarlanabilir bir değeri
olmayan bazı varlıkların bir cüzdan kapsamında birleştirilerek portföy oluşturulması
vasıtasıyla pazara sunulması ve bu bağlamda şekil değiştirmesi durumu olarak
tanımlanabilir. Bu konuya alacaklar bazında da yaklaşılabilir. Her hangi bir şekilde kredi
veren kurumun veya vadeli satış yapan işletmenin, söz konusu işlemlerinden doğan
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alacağına bağlı olarak çıkardığı menkul kıymeti satması ve alacağın, söz konusu alacağa
bağlı olarak çıkarılan menkul değerleri satın alan yatırımcılar tarafından finanse edilmesidir.
Şu şekilde daha kısa bir tanımlama yapılacak olursa; menkul kıymetleştirme işlemi,
bilançolarda yer alan alacakların finansal kaynağa ihtiyaç duyulması halinde daha etkin bir
şekilde işlem yapılabilen ikincil piyasalara sunulması, alınıp satılabilen, el değiştirebilen
menkul değer şekline dönüştürülmesi işlemidir.
Menkul kıymetleştirme kavramı, önceden yapılan tanımlarda da ifade edildiği gibi irma
ünyesinde var olan alacakların, oluşturulan bir portföy çerçevesinde menkul değere
dönüştürülerek değişik finansörlere arz edilmesi sürecidir. Bir başka ifade ile, işletmenin ya
da kredi tedariki sağlayan kurumun alacak kalemlerinden elde edeceği nakit girişlerine
dayanarak ihraç ettiği menkul kıymetlerle finansal kaynak sağlamasıdır.
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere (securitization) şöyle kısaca göz atılacak olurs,
çeşitlendirmesi aşağıdaki gibi yapılabilir.
1- Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Pass Throughs): Ödeme aktarmalı menkul
varlıkların özelliği, bu menkul kıymeti ihraç eden kurumu yükümlülük altına sokmamasıdır.
İşleme konu olan menkul değerler veya sertifikalar, pek çok konuda birbirine benzeşen
(vade, faiz oranı, kalite açısından v.s.) alacak kalemlerindeki dolaysız mülkiyeti ifade
etmektedir. Bu hakların ilgili belgelerle kaynak tedarik etmek maksadı ile yatırımcılara
sunulmasıdır.94
2- Varlığa Dayalı Tahviller (Asset Backed Bonds): Firmanın elinde var olan çeşitli
varlıklarla güvence altına alınmış veya desteklenmiş borçlanma kâğıtlarının ipoteğe dayalı
olarak piyasaya sunulması işlemidir. Varlığa Dayalı borçlanma kağıtlarına konu olan
güvence, bazen bir alacak portföyü, zaman zamnda menkul kıymetler portföyü
olabilmektedir. Ödeme aktarmalı sertifikaların veya katılma belgelerinin aksine, varlığa
dayalı tahviller veya bonolar çıkaran kurumu yükümlülük altına sokar. Söz konusu olan bu
şekilde bir işlemden dolayı, karşılık olarak gösterilen varlık kalemleri ihraççı firmanın
aktifinde kalırken, çıkarılmış olan borçlanma kağıtları ise bilançonun pasif taraında borç
olarak yer almaktadır. Varlığa Dayalı tahvillerin belkde en önemli özelliklerinden biriside
çıkaran işletme tarafından tüm varlıklarınca desteklenmesi yani, çıkarılan borçlanma
kağıdından daha fazla bir değerle ipotek altına alınmasıdır. Güvenceler üç ayda bir
değerlendirilmekte, değerlendirme sonucunda, güvencelerin değerinin tahvilin üzerinde
yazılı değerin altında kaldığı durumlarda güvencelere ilaveler yapılması gerekmektedir.95
3- Çıkaranı Yükümlülük Altına Sokan Belgeler (Pay Throughs): Bu kapsamda
değerlendirilecilecek ipotek altına lınmış değerli kağıtların üçüncü bir türü de, menkul
kıymeti çakaran kurumu borç yükümlülüğü altına sokan menkul kıymetlerdir. Bu menkul
94
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kıymetler kısaca ödemeli sertifikalar olarak nitelendirilebilriler. Bu çeşitteki menkul kıymet
kalemlerinin içeriğinde, aktarmalı varlığa dayalı menkul değerler (pass troughs) şeklinde
ihraç edilen menkul kıymetlerin bazı özellikleri ile varlığa dayalı tahvillerin kimi nitelikleri
birlikte yer almaktadır. Alacak kalemerinden oluşturulan varlık havuzu ile ipotek altına
alınmış olan söz konusu varlığa dayalı menkul kıymetler, bu menkul kıymetleri ihraç eden
kurumun bilanço pasifinde yer alırlar. Diğer taraftan alacak kalemlerinin tahsil edilmesi
yoluyla elde edilen nakit ise, aktarmalı sertifikalarda (pass throughs) olduğu gibi,
yatırımcılara ödenmektedir.96
Varlığa Dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı Türkiye açısından çok yeni bir uygulama
olup, ilk kez kavram olarak, sermaye piyasası kanunu’nda da değişiklik yapan 29.04.1992
tarihli 3794 sayılı yasada yer almıştır. Söz edilen yasa ile Sermaye Piyasası Kanunu’na
eklenen 13/A maddesi ile varlığa Dayalı menkul kıymete ilişkin şu düzenleme Sermaye
Piyasası kurulunca yapılmıştır.
“Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösterilebilecek alacak
ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, nitelikleri kurul tarafından
çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
Varlığa Dayalı menkul kıymet ihracında 13’üncü madde de belirtilen limitler
uygulanmaz.”97
Sermaye Piyasası Kanunu’na 3794 sayılı yasa ile eklenen 13/A maddesinde de varlığa
Dayalı menkul kıymetler (VDMK) hakkında ise “alacaklar ve duran varlıklar karşılık
göstererek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç edilebilir.” 98 denilmektedir.
Bankalar özellikle para toplarken, mevduata uygulanan disponsibilite, kanuni karşılık gibi
yüklerden kurtulabilmek için tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralamadan doğan
alacaklar, ihracattan doğan alacaklar v.b. diğer alacaklar karşılığı gösterilerek varlığa dayalı
menkul değer ihraç ederek fon sağlayabilmektedirler.99
4.1.2.6.

Bankaların Diğer Menkul Kıymet İhraçları

Menkul Kıymetleştirme amacıyla bir araya getirilen alacaklar karşılığında, farklı esasları
olan VDMK haricinde değişik türlerde menkul kıymetlerde ihraç edilebilir. Bunlar;100
-

Varlığa dayalı sertifikalar (Asset-backed Certificates); kredi kartı alacakları, otomobil
alacakları alacaklardan oluşanbir havuzun getirilerine bağlı olarak ödeme aktarmalı
yöntemine (pass trough) göre ihraç edilen sertifikalardır.
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-

Varlığa Dayalı Tahviller (Asset-Backed Obligations); firmanın sahibi olduğu üçüncü bir
kişiye ait olan finansal varlık havuzu ile teminatlandırılmıştır. Varlığa Dayalı Tahviller
farklı vadelerde ihraç edilebilmelerinden dolayı ipotekli tahvillere benzerler. Bu kağıtlar
nakit akımlı (pay-trough) yada sabit ödemeli olarak ihraç edilebilirler.101

-

Varlığa Dayalı İmtiyazlı Hisse Senetleri (Asset- Backed Preferred Stock); İflas riskiyle
karşı karşıya bulunmayan bir firmanın grup içi şirketlerden olan alacaklarına karşılık
olarak çıkarılan bir kağıttır. Burada varlıklar, genellikle kredi mektubu ve üçüncü
kişilerce sağlanan teminatla desteklenirler.

-

Varlığa Dayalı Finansman Bonoları ( Asset- Backed Commercial Papers); Mevcut
varlıklardan sağlanan nakit akışlarına binaen çıkarılan kağıtlardır.

4.1.2.7.

Menkul Kıymet Yatırım Fonları

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35. Maddesine göre halktan katılma belgeleri karşılığı
toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet
esaslarına göre menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla, “Menkul Kıymetler Yatırım
Fonu” kurmak yetkisi sadece bankalara verilmiştir. Fonun hükmi şahsiyeti yoktur. Fakat
bankalardan ayrı bir mal varlığına sahiptir. Kuruluş izni uygulamada Sermaye Piyasası
Kurulu’nun görüşü de alınmak suretiyle, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlıkça
verilir.102

4.1.2.8.

Döviz Tevdiatları

Mevduat olarak yatırılan paralar Türk Parası veya yabancı bir ülke parası olabilir. Eğer
bu durumda mevzuat her birine ayrıcalıklar ve çeşitli haklar yükümlülükler yüklemişse,
hesapların Türk Parası mevduat hesabı ya da döviz tevdiat hesabı diye ayrılması gerekir.103
Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin Türkiye’ye ithali serbestisi
konusunda, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de Türk parasıyla ödeme tahsilat ve bankalara
mevduat yatırmalarına sınırlamamlar getirilmemiştir.
Türkiye’de bankaların döviz pozisyonu uygulamaları, Türk parası kıymetini koruma
hakkında 17 sayılı karara ilişkin 1,4 nolu Maliye Bakanlığı tebliği ile 20 Eylül 1974 tarihinde
başlamıştır. Katı sınırlayıcı ve döviz mevcutlarının her bankaya empoze edildiği ve döviz
kullanımlarının dar bir alanda tutulduğu bu sistemle döviz miktarı beklenen seviyeye
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ulaşamamıştır. 1567 sayılı yasaya ilişkin 28 nolu karar ve daha sonra 30 sayılı kararla
bankların döviz pozisyon sınırları kaldırılmıştır.104
Bu yeni uygulamayla bankalar, dövizi bir dış ödeme aracı olarak kullanmaktan çok, bir
tasarruf aracı olarak kullanmaya yönelmiş, ve bu nedenle aşırı döviz birikimi yoluna
gitmişlerdir. Ayrıca dış piyasalardan sağlanan döviz kredilerinin hacmi, ülkenin makro
ekonomik hedefleri doğrultusunda kabul edilebilen düzeyin çok daha üzerine çıkmıştır. Bu
durum Merkez Bankasına karşı döviz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
geciktirirken, bankalar arası para piyasasının gelişmesini de engellemiştir.105
Bunun için bankalara tuttukları döviz mevduatının bir miktarını Merkez Bankasına
karşılık olarak olarak yatırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu önlem hem döviz hesabını
koruma, hem de döviz hesaplarının para sunusu üzerindeki genişletici etkilerini kaldırmak
gibi bir ilkeyi gerçekleştirmiştir.106

4.1.2.9.

Euro Piyasalardan Elde Edilen Kaynaklar

Euro-para (Eurocurrency) piyasalarının öncüsü1950’lerin sonunda oluşan eurodolar
piyasasıdır. Eurodolar, ABD dışında (özellikle Avrupa) bulunan dolarları ifade etmektedir.
Euro-para işlemlerin %80’inden daha fazlasının dolarla yapılmasından dolayı bu piyasada
işlem gören paralara Eurodolar da denilmektedir.107 Bu piyasalarda önceleri parasal işlemler
yapılırken, piyasansın gelişmesi ile birlikte, tahvil ve hisse senetleri de işlem görmeye
başlamıştır.
Bu piyasa vasıtasıyla, fonlar oldukça geniş bir coğrafi alanda hareket edebilmektedir. Bu
alanda yapılan işlemler toptan ve perakendeci bankacılık işlemleri gibi bir sınıflamaya tabi
tutulabilir. En önemli fonksiyonu ise, döviz kuvertürü ulusal ve uluslararası finansal aracılık
konusunda ortaya çıkmaktadır. Yasal düzenlemelerden uzak oluşu, europiyasaların
bankaların etkin bir pasif yönetimi ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmelerini ve karlı
plasmanlara yönelmelerini teşvik eder. Bu işlemler euromerkezlerden yürütülür. Bu
merkezlerin en önemlileri Londra ve New York piyasalarıdır. 108

4.1.2.10.

Yurt Dışı Şube ve Temsilcilik Kaynakları

Bir şube bankası yasal ve fiili açıdan ana bankanın bir parçasıdır. Son yirmi beş yılda
uluslararası bankacılığın da hızla gelişmesiyle birlikte, müşteriyi izle politikasını izleyen
bankalar, hızla yurt dışı şube açmışlardır. Bunun başka bir amacı, yurt dışında mevcut
104
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bulunan, daha esnek piyasa şartları sayesinde, bankanın gelir tabanı çeşitlemesini
artırabilmektir.109
Türkiye’de kurulan bankalar, yurt dışında şube veya temsilcilik açmak için Bankacılık
Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) izin almak zorundadır. İlgili izni alan
banka, ilgili ülkede, mevcut kanunlar çerçevesinde bankacılık faaliyetlerini yürütür. Bu
çerçevede ilgili kanunlar çerçevesinde, merkeze elde ettiği kaynaklardan transfer edebilir.

4.1.2.11.

Sendikasyon Kredileri

Bankalar yurt içi ve yurt dışı bankalardan kısa veya orta vadeli kredi alarak, kendilerine
kaynak yaratabilirler. Son yıllarda izlenen kur ve faiz politikası nedeniyle, Türkiye’de ticari
bankalar, kısa ve uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi kullanımına hız vermişlerdir.
Bunun nedeni ise, bu kredilerin maliyetinin, ulusal para cinsinden fon kaynağı edinmekten
daha ucuz olmasından kaynaklanmaktadır.110
Bu tip kaynaklarda, uluslararası piyasaya çıkan banka, bir yada birkaç kuruluşun
oluşturduğu

bir

konsorsiyumdan,

uygun

şartlarda

kaynak

temin

edebilmektedir.

Konsorsiyumu oluşturan kuruluşların banka olma gerekliliği olmayabilmektedir. Piyasada
uzun vadeli fon arz etmek isteyen kreditörler, ilgili bankalara sendikasyon kredisi
açabilmektedir.

4.1.2.12.

Repo(Repurchase Agreement/ Geri Satın Alma Anlaşması)

Repo işlemleri (repurchase agreement) menkul kıymetin belli bir tarihte belli bir fiyattan
geri almak amacıyla satımını içermektedir.111 Repoya konu olan menkul kıymetler, teminat
(garanti) niteliği taşımakta olup, işin özü itibariyle bir çeşit kısa vadeli borç verme işlemi söz
konusu olmaktadır.
Repo işlemlerinin mantığını ortaya koymak amacıyla bir örnek verilecek olursa; 6 ay
vadeli belli miktarda nakit paraya ihtiyaç olduğu düşünülsün. Sahip olunan evi, kredi
karşılığında bir bankaya satarak sabit fiyattan 6 ay sonra geri alma konusunda anlaşılabilir.
Evin geri alım fiyatı, alınan borç para ile onun 6 aylık faizinin toplamına eşit olacaktır. Borcu
ödemede temerrüde düşülürse, banka evin maliki olmaya devam edebilir ya da evi satarak
kredi, faiz ve diğer masrafları mahsup edebilir. Reponun esası da bu işlemle aynıdır.
Repo işlemleri değişik türlerde yapılabilmektedir. Bunlar; Düz repo (Repurchase
Agreements), Ters Repo

(Reverse Repurchase Agreement), Fiktif (Karşılıksız) Repo
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(Fictitious Repo), Sürekli Repo ( Roll-over Repo), Vadeye Kadar Repo (Repo to Maturity),
Döviz Swapı Repolar (Currency Swap Repo ), Gecelik Repo (Overnight Repo ), Açık Repo
(Open Repo ), esnek Repo (Flexible Repo) ve Alternatif repo olarak ayrımlanabilir.
- Normal Repo; genel itibari ile geri satın alma sözleşmesi (Repo) bir kurulum ya da
kuruluş tarafından başka bir diğerine, karşılılı görüşme ile önceden belirlenmiş bir tarihte ve
önceden belirlenmiş belirli bir fiyattan geri alınacağını taahhüt ettiğ bir kıymetin
satılmasıdır.112
- Ters Repo (Reverse Repo); bankaların ya da tasarruf mevduatı toplama yetkisini haiz
olan kurumların, tasarruf sahibi kimselerin elindeki menkul kıymetleri tekrar geri iade
etmek koşulu (şartı değil) ile satın alması ve belirlenen vadenin sonunda satın alınan söz
konusu menkul kıymetlerin tekrar sahibine iade edilmesi işlemidir.113
- Açık Repo; işleme tabi olan taraflardan biri, ihdas edilen sözleşmeyi istediği zaman
bozabilme yetki ve özelliğni haiz iken, borç alanın ise teminat olarak işleme konu yaptığı
menkul kıymetleri değiştirme hakkına sahip olduğu uygulama türüdür.114
- Sürekli Repo; anlaşma sağlayan işlem taraflardan birinin sözleşmeyi iptal etmediği
sürece belirlenen vade sonunda yapılan sözleşmenin kendiliğinden otomatik olarak
yenilenmesi, yeniden yürürlüğe girmesi durumunda Sürekli Repo söz konusudur.115
- Gerçek Repo; var olan uygulamalarda sözleşmeye konu olan menkul kıymetler hemen
teslim edilmediğinden, sözleşmeyi satın alan tasarruf sahibine bir emanet makbuzu tevdi
edilmektedir. Bu makbuz, söz konusu menkul kıymetlerin ilgili tasarruf sahibi adına, repo
işlemi yapan aracı kurum veya bankada saklı tutulduğunu ispatlamakta ve bildirmektedir.
Böylece gereksiz yere sözleşmeye konu olan menkul kıymetlerin önce sözleşmeyi satın alan
tarafından teslim alınması, sonrada sözleşmeyi satana iade edilmesi problemi ortadan
kaldırılmaktadır. Bu durmda, ister menkul kıymetlerin fiilen teslim edilmesi, isterse
belirtilen şekilde bir emanet makbuzunun verilmesi durumlarında işlem Gerçek Repo
olmaktadır.116
- Fiktif Repo; bu şekilde yapılan işlemlerde her hangi bir menkul kıymetin birden fazla
kişi ya da kuruma bir emanet makbuzuna karşılık olarak satılması ya da sözleşmeyi satan
kurumun kasasında Repoya karşılık gelebilecek hiç bir menkul kıymet bulunmadığı halde,
sanki böyle bir kıymet varmış gibi satış yapılması durumunda Fiktif Repo asöz konusu
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olmaktadır.117 Bu şekilde yapılan Repo işlemine “Açığa Repo” işlemi de denilmektedir. Bu
tür işlemler kanunlarca yasaklanmıştır ve ciddi müeyyideleri bulunmaktadır.118
Vadeli repolar, gecelik faiz oranından farklılık gösteren sabit getiri oranlarından belli
dönemler için yapılan işlemlerdir. Vade genelde 3 ila 6 ay arasında değişmektedir. Vadeli
repoda faiz oranı, işleme konu edilen sabit getirili sermaye piyasası aracının getirisine bağlı
olabilir ya da olmayabilir. Belli tanım ve vade içeren bir kıymeti (Special) olan talep fazla ise,
repo getirisi de fazla olacaktır.
Yapılan Repo sözleşmelerinde esas itibariyle iki taraf vardır. Bunlar;
1-Sözleşmeye konu olan menkul kıymeti elinde bulunduran ve fon ihtiyacı olan taraf,
2-Elinde ihtiyacından fon fazlası olan ve sözleşmeye konu olan menkul kıymeti ödünç
karşılığı teminat alan taraf.
Ekonomik sistemlerde taşınabilir değerli kağıtlarla muhatap olan aracı kurumlar ve
bankalar ihtiyaç duydukları finansman kaynağını bir araya getirmek amacıyla sıklıkla repo
işlemlerine başvurmaktadırlar. Bu kurumların genelde öz kaynakları yüksek olmakla
birlikte, öz kaynaklarının çok üzerinde pozisyon tutabilirler. Portföylerindeki repoya konu
kıymetleri teminat olarak, repo yoluyla borçlanmayı tercih ederler.
Repo, yatırımcıya (düz repoda menkul kıymeti geri satmak üzere alan taraf), atıl fonları
kısa dönemlerde geçici olarak değerlendirme imkanını vermektedir. Repo bir yandan hazine
tarafından ihraç edilen bonolara alternatif bir araçtır, diğer yandan da mevduat ya da
mevduat sertifikasına göre daha risklidir. Repo işlemlerinin mevduata kıyasla bir çok
avantajı vardır. Bunlardan başlıcaları aşağıda verilmiştir.
- Repoya konu edilen menkul kıymet teminatı taşımaktadır. Yatırımcı borç verdiği para
karşılığında aldığı menkul kıymeti işlem vadesine kadar elde tutmakta ve dolayısıyla
risk doğumun da bunu nakde çevirme olanağına sahip bulunmaktadır.
- Repo işleminin vadesine kadar ödünç verile bilir fon piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı
repo piyasasında menkul kıymete olan talep artabilir. Nakit piyasasındaki dar boğaz,
bazı menkul kıymetlerin vadeli işlemlerde çok ucuza kullanılabilmesinden ya da büyük
bir yatırımcının söz konusu menkul kıymetlerde önemli ölçüde açık pozisyona sahip
olmasından kaynaklanabilir. Yatırımcı, ilgili menkul kıymeti portföyünde tuttuğundan,
bu durumda yararlanmak amacıyla kıymeti borç vererek elde ettiği kaynağı yeniden
yatırabilir.

Bu

özelliklere

sahip

bir

menkul

kıymet

piyasada

special

olarak

adlandırılmaktadır. Normal olarak repo işlemlerinde kullanılabilen menkul kıymetler ise
“general collateral “ (GC) olarak bilinmektedir. Orijinal repo işleminin vadesi uzadıkça,
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ASLAN, Sinan; Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi, Ekonomik Araştırmalr
Merkezi Yayınları 6, Mart, 1998, s.40.
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kıymetin özel (special) olma şansı artmakta, bu da farklı vadelerde LIBOR ya da
interbank faiz oranıyla ilgili “ spread” teki farkı açıklamaktadır.
İşlemler düz (flat) yani aynı oran üzerinden gerçekleştirilse bile, borç alınan kıymetin
özel olmasından kaynaklanabilecek bir getiri söz konusu olabilir. Bu tür bir avantaj sadece
Avrupa repo piyasasında olabilir, zira Amerika’da teminat olarak verilen kıymetin
değiştirilmesine izin verilmektedir. Üç tarafın katıldığı tüm işlemlerde de, vade içerisinde
işleme konulan kıymetin değiştirilebilmesi hakkını veren işlemler olağan (straight) repo
işlemlerinden daha fazladır
- Repo işlemlerinde özellikle Türkiye’de vergi avantajı vardır. Mevduat getirilerinde
ödenmek zorunda olan gelir vergisi stopajı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu
kesintisi, repo işlemlerinde istisna kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte, repodan elde
edilen gelir ilgili kurumun, kurumlar vergisi matrahında yer almaktadır. Bu durum
başka ülkelerde farklılık arz edebilmektedir.
- Repo kırık vade var iken mevduatta vadeler belirlidir. Dolayısıyla mevduatta kıyasla
repo her tür yatırımcı için büyük bir esneklik sağlamakta ve özellikle de küçük yatırımcı
açısından önemli bir gelir konusu teşkil etmektedir.
- Repo manzum karşılık gibi yasal yükümlülüklere tabi değildir. Oysa, mevduatta
manzum karşılığa ilave olarak disponsibilite yükümlülüğü bulunmaktadır.
- Repo M2 ve M3 para arzına dahil edilmektedir. Dolayısıyla mevduat gibi repo da, para
yatımı ve para piyasasındaki likiditenin ayarlanması açısından önemli bir para politikası
aracı haline gelmektedir.
- Repo özellikle bankaların toplam geliri ve dolayısıyla karları içerisinde önemli bir paya
sahiptir. Nitekim ülkemizde 1988-1995 yılları arasında toplam banka bilançoları baz
alındığında repo işlem karları net olarak toplam gelirler içerisinde yüzde 2.4 ila yüzde
6.5 arasında bir payı oluşturmaktadır.
- Repo genelde devlet tahvili ve hazine bonosu üzerinden yapıldığından, devletin
borçlanma kapasitesini arttırıcı bir özellik taşımaktadır.
Reponun bu özelliğinden dolayı, sadece atıl fon fazlasına sahip bireysel yatırımcılar
değil sigorta şirketleri, emekli fonları ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar da yoğun olarak
bu işleme başvurmaktadır. Ancak özel sektör tarafından ihraç edilen kıymetin repoya konu
edilmesi ya da mevduat sertifikası üzerinden repoya izin verilmesi durumlarında, ilgili
şirket yada bankanın mali bünyesinin bozulması nedeniyle likidite ya da iflas halinde kredi
riski mevcut olabilecektir. Öte yandan, mevduat sertifikası mevduat sigortasına tabi ise ve
repoya konu olursa, temerrüt ya da iflas halinde kıymeti elinde tutan kişinin sigortanın
kapsamı ölçüsünde maruz kalacağı risk ortadan kalkacaktır.
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Repoyu 1830 yılında ilk kullanan İngiltere Merkez Bankası olmasına karşın, Amerika
Birleşik Devletleri reponun çağdaş ve sofistike anlamını bulduğu yerdir. ABD repo
piyasasını gerçek anlamda yaratan ise Federal Reserve’in ‘Q’ düzenlenmesidir. Adı geçen
düzenleme 31 Mart 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme bankaların 30 günden
daha az vadeli olarak açılan mevduat hesaplarına faiz ödemelerini yasaklamıştır. Her
düzenlemede olduğu gibi, Q düzenlemesi de yeni oluşumlara yol

açarak, mudilerin

fonlarını mevduattan repoya kaydırmalarına neden olmuştur. ABD repo piyasasında günlük
ortalama repo hacmi 550 milyar dolardan daha fazladır. Türkiye’de mevduat alternatif bir
araç olan ve toplam mevduata oranı giderek artan repo, 30-06-1996 tarihi itibarıyla sadece
bankacılık sektöründe kalkınma ve yatırım bankaları gurubu hariç olmak üzere yaklaşık
olarak 1.5 katrilyon lira tutarında bir bakiyeye sahiptir.
T.C. Merkez Bankası rakamlarına göre ise, 1998 Kasım ayı itibarıyla repo işlem tutarı 2.5
katrilyon Türk lirası civarında açıklanmıştır. Günlük ortalama ise, sadece Borsada geçen
işlemler için yaklaşık 2 milyar doların üzerinde olup, bu rakam giderek de artmaktadır. Tek
başına iç borç stokuyla veya bütçe rakamıyla kıyaslandığında bile bu piyasanın önemi ortaya
çıkmaktadır. Öte yandan, işlemlerin artışı repoya konu edilen sermaye piyasası aracının
likiditesini arttırması nedeniyle de politika yapıcılarının dikkatle izlemesi gereken araçtır.
Özellikle Merkez Bankasının para politikası oluşturulurken, bu işlemlerin M1 ve M2
tanımlarına dahil edilmemesi önemli bir politika hedef sapması ihtimalini bünyesinde
barındırmaktadır. ABD mahkemeleri repoyu gerçek bir satış ve geri satın alma anlaşması
olarak değil, teminatlı bir borç sözleşmesi olarak nitelemiştir.
Repo olarak nitelenen işlem esas olarak kesin bir menkul kıymet alım-satımıdır. Kesin
satış sırasında, satıcı menkul kıymet satışı ile ilgili bir belgenin yanı sıra alıcıyla söz konusu
menkul kıymeti belirli bir süre sonra belli bir fiyattan almayı taahhüt eden bir sözleşme
yapmaktadır. Böylece alıcı, satın aldığı menkul kıymeti, ne zaman ve hangi fiyattan geri
satacağı konusunda bir bağlantıya girmektedir.
Repo işlemine menkul kıymet açısından değil, para açısından bakıldığında, teminatlı bir
taahhüt işlemi söz konusu olmaktadır. Burada menkul kıymet teminat olarak işlev
görmektedir. Olay bu açıdan değerlendirildiğinde borç alanın yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda teminatın paraya çevrilmesi mümkün olabilmektedir.
Dünyadaki

genel

uygulamaya

bakıldığında,

repo

ve

ters

repo

işlemlerinin

vergilendirilmesinde, kıymetten türetilen gelirin (faiz ve temettü gibi ) yatırımcı ya da
kıymetin ödünç vericisine veya satıcısına dağıtımının ve vade içinde kıymetlerin elde ettiği
kupon ödemesi ve temettü gibi gelirlerin karşı tarafa ödenmesi zorunluluğundan dolayı da
bu işlemlerin gelir vergisi açısından değerlendirilmesinin esas alındığı görülmektedir.
Ülke mevzuatında gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin yaptıkları repo işlemleri dolayısıyla
vergilendirilmelerinde, esas itibarıyla gelir ve kurumlar vergileriyle stopaj uygulaması söz
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konusu olmaktadır. Ayrıca damga vergisi ve BSMV gibi mükellefiyetler açısından da vergiyi
doğuran olaylar ortaya çıkmaktadır.

4.1.2.13.

Diğer Fon Kaynakları

Bankanın geçmiş yıldan dağıtılmamış karı ve cari dönem vergi sonrası karı da önemli bir
fon kaynağıdır. Karın, Türk Bankacılık Sistemine, toplam kaynakların yaklaşık %3’ü
oranında taze kaynak olarak katkısı bulunmaktadır.119
Bankaların kasalarına giren, birkaç gün bekleyen her türlü fon da diğer fon kaynakları
arasında sayılabilir. Örneğin, maaş ve ücretlerin hesap kartı ile çekilmesi, borçlu cari
hesapların alacak bakiyeleri, alacaklı ve borçlu cari hesaplardaki faiz ödeme yöntemlerindeki
farklılık gibi işlemlerde bankalar, bünyede toplanan 1-2 gün süreli fonları faiz ödemeden
kullanma hakkına sahiptirler. Bu yöntemle bankalar çok düşük maliyetlerle önemli
miktarlarda fon toplamaktadırlar.120

4.1.2.14.

Bankacılık Hizmeti Karşılığı Sağlanan Fonlar

Ayrıca bankaların yaptıkları hizmetler karşılığında sağladıkları fonlar vardır. Banklar
müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında belirli bir ücret ya da komisyon alırlar. Bu
ücret ve komisyonlar;
-

Tahsile verilen senet ve çekler için alınan komisyon ve masraf tutarı.

-

İhracat işlemlerinden alınan masraf ve komisyonlar.

-

Müşteri adına yapılan her türlü fon transferinden alınan masraf ve komisyonlar.

-

Hesap işletim masraf ve komisyonları

Olarak sıralanabilir.

4.2. Bankaların Fon Kullanımları
Ticaret bankaları, topladıkları mevduatı işleterek kazanç sağlayan mali kuruluşlardır.
Kazançları fon kaynaklarından ayırabildikleri miktara ve fon kullanımının randımanına
bağlıdır. Bu kredilerin randımanlı olabilmesi için, kredi kullandıranların, kredinin maliyetine
ve vadesine dikkat etmesi gerekmektedir. 121 Bu bağlamda bankaların fon kullanımları
aşağıda alt başlıklarda anlatılmıştır.

119

Aydın, A.; a.g.t., s.115.
Boğoçoğlu, M.; a.g.t., s.116.
121
Ergin, F.; a.g.e, s.120.
120
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4.2.1. Krediler
Kredi, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir süre sonunda ve belirli koşullarla
geri almak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunmasıdır.Kredileri
çeşitli açılardan sınıflamak mümkündür; vadelerine göre krediler, kısa vadeli, orta vadeli,
uzun vadeli krediler olarak ayrılır. Teminata göre krediler, teminatsız krediler ve teminatlı
krediler şeklindedir. Veriliş yerlerine göre krediler, tüketim kredileri ve üretim kredileri
olarak ayrılabilirler. Kullanıldıkları sektörlere göre, ticari krediler, tarım kredileri,
endüstriyel krediler, yapı ve onarım kredileri şeklinde gruplandırılırlar. Kredi alanlara göre
ise,

özel

sektöre

açılan

krediler

ve

kamu

sektörüne

açılan

krediler

şeklinde

sınıflandırılırlar.122
Bankaların fon kullanımının başında yer alan kredileri türlerine göre ayırmak gerekir.
Bankalar genel olarak kredileri çeşitlendirirken, uzmanlaştıkları alanlara ağırlık verirler.
Krediler teminatına göre;


Teminatsız (açık) krediler,



Teminatlı krediler olmak üzere ikiye ayrılır.

Teminatlı krediler;


Kefalet karşılığı açılan krediler,



Rehin ve ipotek karşılığı açılan krediler olabilir.

Kredilerin bu ayrımı kredi açma tekniği ve kredi talep edenlerin ekonomik durumlarını
yansıtmak bakımından önemlidir. Bir kimseye açık kredi verilmesi için o kimsenin ödeme
istek ve yeteneğinden kesin olarak emin olmak gerekir.
Krediler veriliş yerlerine göre;


Tüketim kredileri,



Üretim kredileri,

Kredilerin bu ayrımı, açılan kredinin vadesinde tahsil olanakları ve ülke ekonomisi
bakımından önemlidir. Tüketim harcamalarını karşılamak amacıyla kredi alan bir kimse bu
krediyi cari gelirinden ödemek zorundadır. Yani geri ödeme, kredi alan kişinin geliri ve
giderlerinin gelecekteki durumuna bağlıdır.
Krediler kullanıldıkları sektöre göre;

122



Ticari krediler,



Tarım kredileri,



Endüstriyel krediler,



Yapı onarım kredileri şeklinde ayrılabilir.

(Kaynak: Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, 6. Baskı, s:226)
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Krediler, kredi alan kişilere göre;


Özel sektöre açılan krediler,



Bireysel krediler,



Kamu sektörüne açılan krediler olarak ayrılabilir.

Kredilerin bu ayrımı, kredinin kullanıldığı yer, ekonomi politikası, ekonomik sistem
yönlerinden önemlidir.
Krediler vadelerine göre;


Kısa vadeli krediler,



Orta vadeli krediler,



Uzun vadeli krediler şeklinde ayrılabilir.

Bu ayrım kredilerin kullanıldığı yer, kredinin teminatı ve bankaların kaynakları
bakımından önemlidir. Kısa, orta ve uzun vadeli krediler genel olarak ayrı bankalar
tarafından verilir. Uzun, orta ve kısa vadeli kredilere esas olan vade üzerinde tam bir fikir
birliği yoktur. bunların arasında vadesi 1 yılı geçmeyen kredilere kısa, vadesi 1-5 yıl arasında
olan kredilere orta, vadesi 5 yıldan uzun olan kredileri de uzun vadeli krediler olarak kabul
edilmektedir.123

4.2.2.

Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Plasmanları

Günümüzde

özellikle

sermaye

piyasalarının

geliştiği

ülkelerde,

bankalar

atıl

kaynaklarını kısa vadeli yatırımlara plase edebilirler. Bankalar kaynaklarının bir kısmını
tahvil ve hisse senetlerine yatırabilirler. Bu yola bankalar gönüllü olarak da, yasal zorlamalar
vasıtası ile de gidebilir.
Bankalar esas itibarıyla kredi talebinin düşük olduğu, ya da devletin bütçe açıklarını
borçlanmayla finanse ettiği dönemlerde tahvil satın alabilir. Krediye talep arttığı zaman da
bunları nakde dönüştürerek, kredi imkanlarını genişletebilir. Bu suretle kredi talebindeki
dalgalanmaların karşılanmasına yardım edilmiş olur.124
Türkiye’de hükümetin bütçe açıklarını hazine bonoları

ihracıyla finansmanın

yoğunlaştırdığı 1986 yılından beri, hazine bonoları bankalar için önemli bir gelir kaynağı
olmuştur. Özellikle hazine bonosu ve devlet tahvillerinin vergiden muaf olması, bu
enstrümanlara talebi artırmış, bankalara rahat ve risksiz kazançlar sağlamıştır.125 Hatta bu
talep, çoğu zaman bankaların asli görevlerini dahi unutturmuştur.

123

Zarakolu, Avni; Bankacılar İçin Para ve Kredi Bilgisi, Türkiye İş Bankası Vakfı Yayınları, 1999,
s.127,128,129,130.
124
Öçal, T.; Ö.F. Çolak, a.g.e., s.144.
125
Parasız, M. İ.; a.g.e., s.144.
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4.2.3.

İştirakler

Banka iştiraki “bankaların kurulu girişimlerin hisse senetlerini satın almalarından daha
çok, yeni kurulan girişimlere ortak olmaları anlamına gelir.” Banka iştiraki bankaların
%15’ine sahip oldukları ortaklıkları belirtmektedir. Aslında banka iştiraki, normalde
bankanın işlevleri arasında yer almamakla beraber, ekonominin gelişme koşulları bankaları
bu yola itmiştir. Bankaları bu yöne iten sebepler;
-

Karlılık,

-

Borçlu kuruluşların durumunu yakından izlemek,

-

Çok ortaklı şirketler, ek finansman ihtiyacını, bir bankayı ortak alarak gidermeye

çalışmaktadırlar.
Türkiye’de bir banka, kendi iştirakine kredi açamaz. Sahibi olduğu kuruluşun ya da söz
konusu iştirak ve kuruluşun kefaletiyle gerçek veya tüzel kişilere, doğrudan ya da dolaylı
olarak, ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde yirmi
beşinden fazla kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir adi ortaklık tarafından
kullanılmak üzere verilecek krediler, sorumlulukları oranında ortaklara verilmiş kredi
sayılır.126
Bir gerçek ya da tüzelkişiye doğrudan veya dolaylı olarak banka öz kaynaklarının yüzde
onundan daha fazla bir oranda verilen krediler ile kabul edilen aval ve kefaletler büyük
kredi sayılır ve kabul edilen aval ve kefaletler hariç olmak üzere bunların toplamı öz
kaynakların sekiz katını aşamaz127.
Bir bankanın vereceği nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve
kabuller gibi gayrinakdî krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları,
tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler,
varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler, gayrinakdî
kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmeler ve ortaklık payları izlendikleri hesaba bakılmaksızın Bankalar Kanunu
kapsamında kredi sayılır. 128
İştirak kredilerine getirilen sınırlar;
Madde 11/9. Bankalar;
a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına,
kredi açmaya yetkili diğer mensuplarına, bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına ve
bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip
oldukları ortaklıklara,

126

4389 Sayılı Bankalar Kanunu
4389 Sayılı Bankalar Kanunu
128
4491 sayılı Kanun ile değişik fıkranın 4672 sayılı Kanun ile değiştirilen şeklidir.
127

50

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki
çocuklarına,
c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya
vakıflara129 her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez
ve tahvil ya da benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar. (a) bendi hükümleri,
yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan banka sermayesinin doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan gerçek kişi ortaklar ile tüzelkişi ortakların
hissedarları hakkında uygulanmaz. Bir bankanın iştirak veya kuruluşlarının yönetim ve
denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olması,
bu iştirak ve kuruluşun banka ile işlem yapmasına engel değildir. Banka mensuplarına
aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek nakdi krediler ile bu
kişilere yönetmelikle belirlenecek esas ve şartlar çerçevesinde kredi kartı verilmek
suretiyle kullandırılacak krediler ve bunlar için kabul edilecek kefaletler bu fıkra
hükümlerine tabi değildir.
Madde 11/6 Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir.
a) Karşılığı nakit olan işlemler,
b) Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan
işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono ve tahviller
karşılığı yapılan işlemler,
c) Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler,130
d) Merkez Bankası ile ya da bu Banka nezdindeki piyasalarda yapılan işlemler,
e) Kredi limitlerinin hesabında aynı kişiye yeni kredi tahsisi halinde daha önce yabancı
para cinsinden verilen kredilerin müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırıldığı
tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla, kredilerde kur değişikliklerinin
doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş kredilere tahakkuk ettirilen faiz ve diğer
unsurlar.131
f) Bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı
gerektirmeyen değer artışları132
g) Öz kaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler. 133

129

İkinci cümlesi 4491 sayılı Kanun ile değiştirilen şeklidir
4491 sayılı Kanun ile değiştirilen şeklidir.
131
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4.2.4. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Alımı
Bankalar, kaynaklarının bir kısmını sabit getirili menkul kıymetler (tahvil, bono vb) ve
pay senetlerine yatırabilirler. Esas itibarıyla kredi talebinin düşük olduğu ya da devletin
bütçe açıklarını borçlanmayla finanse ettiği dönemlerde tahvil, bono satın alabilirler. Krediye
talep arttığı zaman da bunları nakde dönüştürerek kredi olanaklarını geliştirebilirler. Sabit
getirili menkul kıymetlere yapılan plasman, kredi talebindeki dalgalanmaları karşılamaya,
kısa süreli nakit açıklarını karşılamaya yardım eder.134

4.2.5.

Gayrimenkul Alımı

Bankalar, sağladıkları öz kaynağın bir kısmı ile faaliyetlerini sürdürebilecekleri gerekli
hizmet binaları, makine teçhizat gibi sabit aktifler satın almaktadırlar. Türkiye’de halen
geçerli olan 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 12/2. maddesine göre, Bankalar, ticaret
amacıyla gayrimenkul alım ve satımında bulunamayacakları gibi basılı ve külçe halinde altın
ile Kurulca uygun görülecek diğer kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç ticaret amacıyla
emtia alım ve satımı ile de uğraşamazlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere
münhasıran gayrimenkul ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş yapan
gerçek ve tüzel kişilere kredi açamazlar. Bankaların edinecekleri gayri menkullerin
amortismanlar düşüldükten sonraki kayıtlı değerleri toplamı öz kaynaklarının yarısını
aşamaz. Bu hesaplamada yeniden değerleme yapılarak gayrimenkul hesabına eklenen
tutarlar yüzde elli oranında dikkate alınır. Bankaların alacaklarından dolayı edinmek
zorunda kaldıkları emtia ile gayri menkullerin elden çıkarılmasına ilişkin esas ve usuller
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.135

4.2.6. Mevduat Munzam karşılıkları
Bankalar her an ellerinde bulundurmak zorunda oldukları umumi disponsibilite
dışında, ani mevduat çekilişlerinin bankaca bankalarca derhal karşılanabilmesini güvence
altına alınması için, T.C. Merkez Bankası Kanunu gereğince “mevduat munzam karşılığı”
ayırmak ve bu karşılıkları, bloke bir hesaba nakden yatırmak zorundadır.136
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II. BÖLÜM
BANKALARIN SERMAYE YAPILARININ ANALİZİ ve
SERMAYE YETERLİLİĞİ

1. BANKA MALİ TABLOLARI
Banka mali tablolarında öncelikli olarak mali tablo kavramı açıklanmaya çalışılmış,
sonra da bütün işletmelerde olduğu gibi bankaların temel mali tabloları anlatılmıştır.

1.1. Mali Tablo Kavramı
Mali tablo kavramı dört temel unsurdan doğmuştur. Bu unsurlar;
- Sınırlı sorumlu şirket türünün doğuşu
- Yönetim ile işletme sahipliğinin ayrı kavramlar olarak kabul edilmesi,
- İşletme sahipliğinin ve işletmenin birbirinden ayrılmaları,
- İşletme hayatının sınırsız kabul edilmesi.
Şirketlerin, kişi şirketlerinden sermayenin ağırlık kazandığı ve ortaklarına koydukları,
sermaye ile sınırlı sorumluluk getiren biçimde gelişmeleri, ortaklara işletme sonuçları
hakkında bilgi verme gereksinmesinin önemini arttırarak, mali tablo kavramının oluşmasına
neden olmuştur.
Diğer taraftan, işletmelerin büyümesi yönetici kadronun üst bilgi düzeyinde
elemanlardan oluşmasına neden olarak, yönetim ile işletme sahipliğinin ayrı kişiliklerde
toplanması sonucunu doğurmuştur. Bu oluşum, yönetimin uğraşıları hakkında işletme
sahiplerine bilgi vermeyi gerekli kılarak mali tablo kavramının gelişmesine etken olmuştur.
İşletme hayatının sınırsız kabul edilmesi, işletme sonuçlarıyla ilgilenen gruplara belirli
aralıklarla bilgi verilmesini gerektirerek mali tabloların kullanım alanının genişlemesine
olanak vermiştir.137
Mali tablolar, muhasebe sisteminde kayıt edilen bilgilerin eksiksiz, tutarlı, açık ve
anlaşılır bir biçimde hazırlanarak işletmeyle ilgili kişilere iletilmesini sağlayan araçlardır.

137

Tenker, Nejat; Şirketlerin Halka Açılmasında Finansal Tabloların ve Dış Denetimlerin Önemi, Ankara,
1982, s. 59-60.
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Mali tabloların gerçeğe uygun ve güvenilir olması gerekir. Bu nitelik genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygun düzenlenmesine bağlıdır.
Mali tablolar, işletmenin dönem sonu finansal durumunu ve dönem içinde finansal
durumunda meydana gelen değişmeleri açıklar. İşletmenin finansal durumunu belirli bir
tarih itibariyle gösteren tabloya Bilanço, bir dönem içinde finansal durumunda değişmeleri
özetleyen tabloya Gelir Tablosu adı verilir. Ayrıca, bu temel mali tablolarla birlikte
düzenlenen ve belirli kalemleri açıklayıcı niteliği olan tablolar vardır. Kâr dağıtım tablosu,
katma değer tablosu, dağıtılmamış kârlar tablosu, yedek akçeler değişim tablosu ilgili
kalemlerdeki değişmeyi açıklayan tablolara örnek olarak verilebilir.138
Temel mali tablolar, işletmenin finansal durumunda ortaya çıkan değişmeleri bütün
yönleriyle açıklamadığından temel mali tabloları analiz ihtiyacı doğra. Bu ihtiyacı
karşılamak üzere öncelikle yardımcı mali tablolar düzenlenir. Fon Akımı Tablosu, nakit
Akımı Tablosu ve Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu analiz amacı ile kullanılan başlıca
yardımcı mali tablolardır.
Tarihi verilere dayanarak düzenlenen mali tabloların yanısıra geleceğe ilişkin
varsayımlara dayanan ve çeşitli teknikler kullanılarak hazırlanan Tahmini Mali tablolar ve
Bütçelenmiş Mali Tablolar vardır. Bu tür tabloların finansal planlama aracı olarak önemli bir
kullanım alanı vardır.
İşletme gruplarının ve holding şirketlerin tarihi veya tahmini verilerle düzenlenen
Konsolide Mali Tabloları vardır. Konsolide mali tablolar, bağımsız işletmelerin mali
tablolarından yararlanılarak ve grup içi finansal ilişkiler ayıklanarak düzenlenir. Bu tablolar,
topluluğun bir bütün olarak finansal durumunu ve finansal durumunda değişmeyi
gösterir.139

1.2. Temel Mali Tablolar
Finansal analizlerde kullanılan iki temel tablo vardır. Bunlardan biri bilanço diğeri ise
gelir tablosudur.

1.2.1. Bilanço
Bilanço, bir firmanın belli bir an itibariyle varlıklarını, borçlarını ve öz varlığını yansıtan
bir tablodur. 140 Bilanço, varlıklara yapılan yatırımı ve bunların finansmanında kullanılan
kaynakları kalemler halinde gösterir ve şekil ile değerleme açılarından belirli kurallara
uyularak düzenlenir.
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Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasalarda tanımlanan kurallardan; şekil
kuralları, başlık, gruplandırma ve açıklama olarak üç ana unsurdan oluşur. Başlıkla ilgili
kural uyarınca bilançonun türü, ait olduğu işletmenin unvanı ve düzenlendiği tarih açık ve
tam olarak yazılır. Gruplandırma kuralı, bilanço kalemlerinin analize uygun, anlamlı ve
tutarlı biçimde bir araya getirilmesini öngörür. Açıklama kuralı gereğince bilanço kalemleri
ve tutarları ile ilgili bilgiler, değer düzeltici hesapların ilgili kalemlerden indirilmesine ilişkin
ayrıntılar, uygulanan değerleme yöntemleri ve muhasebe usulleri dipnotlarda ve açıklayıcı
eklerde verilir.
Bilanço iki tablodan oluşur. Birincisi; işletmenin sahip olduğu varlıkları gösteren
tablodur ve aktif tablosu denir. İkincisi; varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları
gösteren kaynaklar tablosudur ve pasif tablosu adı verilir.
Bilançoda yer alan aktifler azalan likidite özelliklerine göre sıralanır. İlk kalemleri en likit
varlıklar oluşturur. Bilanço aktifinde yer alan ve bir yıl içinde nakde dönüşen varlıklara cari
aktifler veya döner varlıklar denilmektedir. Cari aktifler firmanın brüt döner sermayesini
(brüt işletme veya çalışma sermayesini) oluşturur.
Cari aktifleri firmadaki iştirak hisse senetleri, depozitolar gibi varlıklardan oluşan bağlı
varlıklar izlemektedir. Aktif tarafın son bölümünü firma faaliyetlerinde kullanılan sabit
varlıklar meydana getirmektedir.
Pasif tablosunu oluşturan kalemler; yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olarak iki gruba
bölünür. yabancı kaynaklar; geri ödeme sürelerine göre kısa ve uzun vadeli olarak ikiye
ayrılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde geri ödenecek yabancı kaynaklarla ilgili
kalemlerden oluşur. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise geri ödenme süreleri bir yılı aşan
kaynakları kapsar. Öz kaynaklar, varlıklar üzerinde işletme sahibinin veya ortaklarının
haklarını gösteren kalemlerden meydana gelir. İşletmenin ödenmiş sermayesi, yedek
akçeleri, yeniden değerleme fonu karşılıklar, kâr ve zarar öz kaynakların arasında yer alırlar.
Bilanço, hesap şeklinde veya rapor şeklinde düzenlenir. Hesap şeklinde bilançoda
varlıklar ve kaynaklar yan yana iki tablo olarak gösterilir. Varlıklar tablosu sol tarafta,
kaynaklar tablosu sağ tarafta yer alır. Rapor şeklindeki bilançoda varlıklar tablosu ile
kaynaklar tablosu alt alta sıralanır ve önce varlıklar tablosu sonra kaynaklar tablosu
yazılır.141
Bazen, firmalar arası karşılaştırmayı kolaylaştırmak için analistler yüzdeli bilançolar
hesaplarlar. Bu durumda tüm bilanço kalemleri toplam varlıkların yüzdesi olarak ifade
edilir.142
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1.2.2. Gelir Tablosu
Gelir tablosu, bir dönem itibariyle bir firmanın gelirlerini, giderlerini ve net kârını
gösteren mali tablodur. 143 Gelir Tablosu’nda işletmenin kuruluş amacına uygun faaliyeti
sonucu sağladığı gelirden bunu gerçekleştirmek için yaptığı giderler indirilerek faaliyet
sonucu kâr veya zarar olarak belirlenir. Faaliyet dışı gelir ve giderler de bu tabloda yer alır.
Ancak, ayrı bir grup olarak tabloya eklenir.144
Gelir tablosu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda gayri safi satış kârının tutarı
hesap edilmektedir. diğer bir ifadeyle, döneme ait net satışlarla, satılan malların maliyetleri
arasındaki fark bu kısımda belirlenmektedir. İkinci kısımda faaliyet masrafları gayri safi satış
kârından düşülerek faaliyet kârı belirlenmektedir. Üçüncü ve son kısımda ise, faaliyet kârı
diğer gelir ve giderler dikkate alınarak düzeltilmekte ve firmanın net kârı belirlenmiş
olmaktadır.

1. SERMAYE YETERLİLİĞİ
Mali sistemde, finansal kuruluşların mali yapılarının güçlü olması ve güvenilir bir
ortamda çalışması istikrarın sağlanmasının önkoşuludur. Sağlam bir yapısal sistemi
bulnmayan bir ekonomik sistemde meydana gelen aksaklıklar, sermaye piyasasında faaliyet
gösteren yatırım sahiplerinin zararla karşılaşmasına neden olur. Bununla birlikte ortaya
çokan bu olumsuz koşullar, sermaye pazarlarında en önemli öncelik olan güven unsuruna
olumsuz olarak etki edecektir. Haliyle yatırım sahiplerinin tasarruf miktarlarının azalmasına
yol açacak ve finansal sektör ile reel sektör arasında mevcut olan aracılık sistemini çalışamaz
duruma sokacaktır.
Aracı kurumların sermayelerinin büyüklüğü finansal gücün bir ölçüsü olarak
görüldüğünden, sermaye piyasasında son derece önemli bir unsur olan güvenin
sağlanmasında önem arzetmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomisi
ülkelerinin düzenleme yetkisini haiz kuruluşları, sermaye pazarlarında güven unsurunu
sağlayabilmek için, finansal pazarların istikrarlı bir şekilde büyüyebilmesi ve faaliyetlerini
sürdürebilmesi için almış oldukları en önemli başta gelen önlem, aracı kurumların finansal
yapılarını güçlendirmeye dönük sermaye yeterliliği standartlarıdır. 145
Bankaların kredi risklerinin etkin yönetimi ve beklenmedik durum riski için ne kadar
sermaye tutmaları gerektiğinin belirlenmesi, bankacılık sektörünün sağlamlığı ve istikrarı
için çok önemli olduğunun bir kere daha altı çizilmelidir. 1988 yılında uygulamaya sokulan
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“Basle Sermaye Uyumu” bu hedefin yerine getirilmesi için yapılan çalışmaların bir
sonucudur.146 Getirilen bu standartlar sistemde faaliyet gösteren bir bankanın, varlıklarında
yer alan bilanço ve bilanço dışı işlemlerinden kaynaklanan kredi risklerinin tolere
edeilebilmesi amacıyla belirli bir oranda öz sermaye tutmasını amaçlamaktadır. Bu maksatla
üstlenilen yatırım araçları risklerine ve her grup için öngörülen risk katsayısına göre beş ana
grupta öz sermaye tutulması öngörülmektedir. Varlıkların risklerine göre ağırlıklandırılarak
formüle edilmesinin temel hedefi ise bir bankanın karşılaşabileceği kredi riskinin üstesinden
gelmesine yetecek öz sermayenin ve sermaye niteliğindeki unsurların var olup olmadığını
ölçmede kullanılmaktadır. 147
Söz kkonusu çalışmanın temel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir;
-

Finansal sistemlerin güvenliğinin ve sağlının pekiştirilmesi,

-

Bankalar açısından rekabet eşitliğinin sağlanması,

-

Riskler konusunda öncekine göre daha kapsamlı bir yaklaşım oluşturulmasıdır.

Kanuni düzenlemelerde var olan eksiklik ve aksaklıklar nedeni ile gelişmiş ülke
ekonomilerinde de bankacılık açısından sıkıntılı süreçler yaşanmış ve banka kayıpları
görülmüştür. Bunun sonucunda bu ülkelerde de yapısal yasalarda gözden geçirme ve
geliştirmeler olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte 12 sanayileşmiş ülkenin üst seviyedeki banka
üst kurullarından oluşan Basle Bankacılık Denetim Komitesi uluslararası alanda faaliyet
gösteren bankaların uygulaması amacıyla belirli standart kurallar getirmiştir. Komite, bu
kapsamda 1988 yılında bankalar için asgari sermaye yeterliliği rasyosu belirlemiştir.
Belirlenen bu rasyoya göre her banka kullandırdığı kredi karşılığında şekillenen risk ağırlıklı
aktiflerinin en az yüzde 8'i kadar öz sermaye ve sermaye benzeri unsur tutmak
durumundadır. Bununla birlikte yeterli seviyede öz sermaye bulundurulması, her zaman
için olumlu bir adım gibi görünse bile, yüksek miktarlarda öz sermay ve sermaye unsuruna
sahip olan bankaların da iflas ettikleri görülmüştür. Bu sebeple hali hazırdaki düzenlemeleri
de yeterli bulmayan Basle Komitesi sermaye yeterlik rasyosunun hesaplanmasıyla ilgili
değişiklikler içeren yeni yapıyı ülkelerin tartışmasına açmıştır.148

2.1. Sermaye Yeterliliği ve İflas
Sermaye yeterlilik rasyosu ile ilgili çalışmalar, bir yandan faaliyet gösteren bankanın
mevcut öz kaynakları ile gösterdiği performansı değerlendirmek için kullanılırken, diğer
yandan gerek yabancı kaynak, gerekse kaynakların kullanım değerleri arasındaki ilişkiyi
kurarak bankanın borçlanma politikalarının sınırları ile ilgili veri elde eder. Bankanın bağlı
146
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değerleri ile likiditesi yüksek değerlerinin nasıl dağıldığı konularda bilgi sahibi olunmasını
sağlar. Piyasalarda faaliyet göstermelerinin temelinde güven unsuru olan bankaların
konjonktürel dalgalanmaların getirdiği risklere karşı dayanmalarına esas olacak dayanak,
bankalrın sermaye yapıları oluşturur. İşte tam bu nedenden ötür sermaye yeterliliği rasyoları
bankalar için ciddi derecede önem taşımaktadırlar. Aynı zamanda, sermaye yeterliliği
kriterlerinin banka yönetimleri için bir yol gösterici unsur olduğu, bankalar arasında
kıyaslama olanağını sağladığı ve banka yönetimlerine ciddi disiplin getirdiği söylenebilir.149
Bankalarda sermayenin birincil görevi; kuruluş sürecinde ve çalışmaya başlamak için
gerekli olan her türlü gideri karşılamak ve sabit yatırımlar için gerekli olabilecek ek
yatırımlar için finansal kaynak niteliği taşımaktır. Sermayenin yerine getirmesi gereken
başka işlev ise; Alacaklılara, özellikle mevduat sahiplerine ayrıca kredi ilişkisi kurmak
isteyenlere ve öteki bankalara yeterli güven verebilmektedir. Ayrıca sermaye, zararların
karşılanmasında kullanılarak, ortaya çıkan sorunlar çözülünceye dek geçecek süre içinde
bankanın hukuki varlığını korumasına yardım eder. Sermayenin yeterli düzeyde olması,
bankanın tasfiyeye gitmesini önleyebileceğinden, alacaklıların ve mevduat sahiplerinin
haklarını güvence altına almaktadır.
Sermayenin bir başka işlevi; banka için fon kaynağı olmasıdır. Sermaye bankadan borç
olarak alınmak istenen fonlarla bankanın borç olarak verebileceği fonlar arasındaki farkı
kapamaya yarayan bir kaynaktır. En uygun sermaye tutarını hatta minimum ve maksimum
sermaye miktarını bulmak çok güçtür. Ancak, banka sermayesinin asgari tutarının
yetkililerce saptandığı ülkelerde uygun sermaye tutarını hesaplama sorunu azalmış
bulunmaktadır.
Bununla birlikte mali sistemde ortaya çıkan kriz dönemlerinde, bankaların sermaye
tabanlarının güçlülüğünü test etmek açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sermaye yeterliliği,
aktif büyüklüğüne uygun olmayan bankalar, krizin başlangıcında piyasadan çekilmek
zorunda kalmaktadır. Finansal serbestleşmeyi gerçekleştirme yolundaki ülkelerde yaşanan
krizlerde bankalar özellikle açık pozisyonları nedeniyle bunalıma düşmektedir. Burada açık
pozisyondan kasıt bankanın dış varlıklar ile dış yükümlülükler arasındaki farkın negatif
olduğu durum olarak alıyoruz. 5 Nisan 1994 kararları öncesinde Türkiye’de yaşanan finansal
krizin derinleşmesine neden olan faktörlerin başında da bu gelmektedir. 150
Banka sermayelerinin yeterliliği sorunu, çok eski tarihlerden bu yana, özellikle banka
iflaslarının daha

fazla görüldüğü ABD’de dikkatleri üzerine çekmiş bir konudur. Son

yıllarda ticaret bankalarının hızla büyümeye ağırlık vermeleri, sermaye yeterliliği
konusunda duyulan ilginin yeniden canlanmasına yol açmıştır. ABD’de1980-1995 yılları
arasında dört bin banka batmıştır. Batış nedeni olarak üç unsur öne çıkmaktadır. Bunlar;
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Sermaye yetersizliği, banka yöneticilerinin görevlerini kötüye kullanmaları ve türev
işlemlerin etkileşmesi ile birlikte artan rekabettir.

2.1.1. Sermaye Yeterliliğinin Tespiti
Sermaye yeterliliğini belirleyecek ölçütün tanımı üzerinde görüş birliği kolayca
sağlanamamaktadır. Bu ölçüt; toplam mevduat, tasarruf mevduatı, toplam krediler, toplam
borçlar, toplam varlıklar v.b’nin herhangi biri ile banka sermayesi arasındaki oran gibi
tanımlanabilir. Banka Sermayesi de; ödenmiş sermaye, ödenmemiş sermaye ile yedek akçeler
toplamı gibi dar ya da geniş anlamda ele alınabilir.
Sermaye yeterliliği sorununu uzun tartışmalara konu yapan ikinci neden, yeterli
sayılabilecek sermayenin büyüklüğünü belirleme güçlüğüdür. Farklı ülke ve bankalar için
farklı yorumlar getirilebilir.
Yapısal kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler ve boşluklar nedeniyle ortaya çıkan
finansal krizlerin ardından, gelişmiş ülkeler de ekonomik sistemlerinde bankacılık ile ilgili
düzenlemeleri yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Nihayetinde Basle Bankacılık
Denetim Komitesi uluslararası piyalarda çalışan ve çalışmak isteyen finansal kuruluşlar için
çeşitli standartlar ve kurallar getirmiştir. Basle Komitesi, 1974 yılı sonunda uluslararası döviz
ve bankacılık pazarlarında ortaya çıkan ve tüm ekonomik sistemleri etkileyen önemli
finansal krizleri takiben “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” adı
altında kurulmuştur. Halen komiteye 12 üye (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya,
Japonya, Lüksembourg, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri)
ülke bulunmaktadır. Bu üyelerle çalışan komite, üye ülkeler arasında etkin denetim
konularında işbirliği için imkan verecek şekilde bir forum oluşturmuştur. Daha geniş bir
bakış açısıyla da dünya çapında bankacılık ve finansal sektörün denetimin geliştirilmesini,
bankacılık denetim kalitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.
Uygulamada komitenin aldığı kararların yasal bir yaptırım gücü yoktur. Alınan kararlar
genel itibarıyla üye ülkelerin ya da bu kararlara itibar edecek ülkelerin, düzenleyici
ototritelerine yol gösterici niteliktedir. Ancak Komitenin yaptığı çalışmaların isabetli
sonuçlar getirmesi ve uluslar arası finansla sistemde yeknesaklığın sağlanabilmesi adına,
gün geçtikçe dünya çapında yaptırımı olan düzenlemeler haline gelmektedir. Komitenin
çalışmaları kapsamında gözetilen, hiçbir yabancı bankanın denetimden kaçamaması ve
yeterli seviyede bağımsız denetim ve iç denetimin olması ilkesi ile uluslararası denetim
kapsamındaki farklılıklar ve boşlukların giderilmesi açısındn önemli mesafeler katedilmiştir.
Son yıllarda ise Basle Komitesinin bankacılık alanındaki çalışmaları genel olarak sermaye
yeterliliği üzerine yoğunlaşmıştır.
Sermaye

yeterliliği

konusu

uygulamada

bazı

güçlükleri

de

bünyesinde

barındırmaktadır. Bankacılık sektörü açısından uluslar arası üst kurul sayılan kurumlara,
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yapmış oldukları düzenlemeler açısından temelde iki sorun ön plana çıkarılmaktadır.
Bunlar;
1. Bankaların ihtiyaç duyacağı temel sermaye seviyesinin nasıl tanımlanması gerektiği ve
bu seviyenin nasıl ölçülmesi problemi,
2. Ortaya konulacak sermaye standartları kapsamında başkaca hangi mekanizmaların
ortaya konulması gerktiği sorunu.
Sermaye yeterliliğinin tanımlanması ve ölçülmesiyle alakalı sorunun çözümlenmesi için
mutlaka muhasebe uygulamalarında yeni düzenleme ve iyileştirmeler gerekmektedir.
Bununla birlikte sürekli olarak çeşitlenen yeni finansal araçların karmaşıklığı karşısında
muhasebe uygulamalarının hızlı ve olması gerektiği gibi çözülmesi gerekmektedir. Artan bu
sıkıntılar bu soruna çözüm bulmayı oldukça zorlaştırmaktadır.
1980’li yıllarda giderek artan uluslar arası riskler beraberinde uluslar arası faaliyet
gösteren bankaların sermaye rasyolarında ve başka rasyolarında ciddi gerilemelere neden
oldu. Bu süreçte ortaya çıkan bu soruna çözüm bulmak amacıyla Basle Komitesi ortaya
konularak faaliyetlerine başladı. Bu süreçte sadece uluslararası alanda çalşan büyük
bankalara yönelik yayınlanan sermaye yeterlilik rasyosunu olarak %8 olarak yayınladı. Fakat
ortaya çıkan riskler, yayınlanan bu sermaye yeterlilik rasyosunun sadece bu nitelikteki
baklar tarafından değil, beraberinde tüm bankalar tarafından kullanılmasına ve kabul
görmesine neden oldur.151
1988 yılında Basle Komitesi tarafından yayınlanan kriterler, bankaların aktiflerinin
risklerini

ağırlıklandırmak

ve

buna

karşılık

gelen

minimum

sermaye

yapısını

değerlendirmek için değişik teknikler salık vermiştir. Bu kriterlerin temel hedefi bankacılık
sektörü olmasına karşın başka alanlarda da kabul görmüştür. Kriterle birlikte sadece uluslar
arası çalışan bankaların değil, tüm bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların
sermaye yeterlilik oranlarına olumlu katkı sağlamıştır. Zamanla ortaya çıkan farklı
gelişmeler ilk yayınlanan kriterlerin eksik kısımlarını göz önüne getirmiştir. Ortaya çıkan bu
eksikliklerde zaman içerisinde yeniden düzenlenme yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda
eksiklikleri gidermek üzere Nisan 1995’te taslak olarak ve Ocak 1996’da da nihai olmak
üzere yayınlanan kriterlerde iki önemli değişiklik yapılmıştır.152
Belirlenen kriterlerde öngörülen değişiklikler şu şekildedir;
Basle Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi Nisan 1993’te “The Supervisory
Treatment of Market Risks” adlı çalışmayı yayınlamıştır. Yayınlanan raporda, piyasalarda
faaliyet gösteren bankaların, finansal varlık fiyatlarında ortaya çıkan değişmeler sonucu
bilanço içi ve nazım hesaplarında meydana gelen ve bankaların üstlendikleri piyasa riskleri
151
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açısından bir sermaye tutarının ayrılabilmesini sağlayacak şekilde bir yapı önerilmiştir.
Rapor belirli bir zaman tartışmaya açık kaldıktan sonra 1995 Nisan ayında gözden geçirilmiş
ve güncellenen durumu ile tartışmaya açılmıştır. Daha önceden yayınlanan raporda
belirlenen riskler 1) menkul kıymetler ve nazım hesaplarda takip edilen sözleşmelerden
kaynaklanan riskler, 2)döviz kuru riski olmuştur. Yeni yayınlanan raporda ise bu risklere ek
olarak ürün riski dahil edilmiştir.153
Komite, Ocak 1996’da bankaların açık döviz pozisyonları, borçlanma araçlarının ikinci
elde alınıp satılması, iştirakler, ürünler ve opsiyonlardan kaynaklı yüklendikleri pazar
risklerini de yeni yapılan çalışma içerisine eklemiştir. Söz konusu değişikliğin dile
getirilmesinin nedeni ise bankaların karşı karşıya kaldıkları fiyat riskleri için gerekli olan
sermaye yeterliliğinin düzenlenebilmesidir. Tartışmalar sürecinde, içsel değerlendirme
modeli yaklaşımı genel olarak kabul görmüş, sayısal özelliklerin kullanılması uygun
görülürken, sayısal olmayan ölçütlerle ilgili kısmi eleştiriler söz konuus olmuştur. Yapılan
eleştiriler çerçevesinde Komite önceki raporun genel yapısını korumakla beraber, gerekli
değişiklikleri sağlamıştır. Haziran 1999’da Komite, 1988 düzenlemesinin yerini alabilmesi
için yeni bir öneriyi görüşmeye açmıştır. Yeni önerinin 3 ayağı bulunmaktadır: 154
1. 1988 kriterlerini geliştirmeyi hedefleyen minimum sermaye unsurları:
Bankaların minimum sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılan kredileri ve
taahhütleri için halihazırda kullanılan risk ağırlıklandırması değiştirilmiştir. Bundan sonra
bankalrın risk değerlendirmeleri dışarıdan bağımsız derecelendirme ve denetim krumlarınca
sağlanacaktır. Büyük ölçekli olarak uluslararsı pazarlarda faaliyet gösteren bankalar ise
kendi

iç

değerlendirme

sistemlerini

oluşturabileceklerdir.

Riske

Maruz

Değer

iç

değerlendirme sistemlerinin krulmasında dikkate alınacaktır.
2. Bankalrın sermaye yeterliliği ölçülmesi ve iç denetim:
Getirilen yeni kriterlere göre sermaye yeterlilik rasyosu olumsuz sinyal veren bankalara
denetim

açısından

müdahalede

bulunma

konusunda

daha

esnek

davranılmasını

öngörmektedir. Bununla birlikte, sermaye yeterlilik rasyosunu kabul ederk, öngörülen
sermaye yeterlilik rasyosundan daha fazla öz kaynak bulundurmasını öngören ülke
sistemlerine de olumlu yaklaşılmaktadır. Bu kriterle tüm bankalrın kendi iç denetim
sisteminin oluşturulması desteklenmektedir.
3. Güvenli ve etkin bankacılığın uygulanabilmesi, şeffaflığın güçlendirilebilmesi için
piyasa disiplininin etkin kullanımı:
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Bankaların öngörülen sermaye yapılarının dışına taşma eğiliminin olması durumunda,
getirlen kriterle sitem kendi kendisine uyarı verecektir. Bunun sağlanabilmesi adına
uygulamada bankalrın daha şeffaf bir yapıya kavuşturulmaları hedeflenmektedir.
Taslakta öngörülen kriterlerin tartışılması Mart 2000 sonuna kadar gerçekleştirilmiştir.
Kriterler üzerinde yapılan yorumları da dikkate alan Basel Komitesi, kriterler taslağını 2000
yılı sonunda yayınlamıştır.
Bankaların sermaye yeterliliği konusunda çalışmalarını sürdüren diğer bir kuruluş ise
Uluslararası Finans Enstitüsü'dür. (Institute of International Finance, Inc. - IIF). Üyeleri
arasında dünyanın en büyük ticari bankaları ile yatırım bankalarının yanısıra sigorta
şirketleri, çok uluslu şirketler ve yatırım danışmanlığı şirketleri bulunan IIF yeni
düzenlemenin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma grubu oluşturmuştur. Türkiye
Bankalar Birliği bünyesinde de Basle Komitesi'nin öngördüğü sermaye yeterlilik yapısının
duyurulması ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi kapsamında bir çalışma grubu
kurulmuştur. Bu çalışma grubu da ilgili bilgilendirmeleri gerektiği şekilde ve zamanda ilgili
kurm ve kuruluşlara yapmaktadır.155
Uygulamada sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında karşılaşılan en önemli sıkıntı,
banka kredilerinin güncel değerinin gerçekçi bir şekilde belirlenip belirlenemeyeceği ile
ilgilidir. Söz konusu hesaplama esnasında beklenen kayıpların nasıl hesaplanacağı da ön
plana çıkmaktadır. Takipteki kredilere karşılık ayrılmasında, verilen her bir kredinin
ortalamanın üzerinde olduğu inancı içindeki bankacı, likidite güçlüğüne düşmediği sürece
bu kredilere daha az karşılık ayırma eğilimi içinde olacaktır.
Bankaların yönetimleri ile bankacılık kesimini düzenleyen ve denetleyen kamusal
yetkililer, sermaye yeterliliği konusunda zıt görüşlere sahiptirler. Daha yüksek kar dağıtma
amacı güdenler, daha düşük sermaye oranında, banka iflaslarından kaygı duyanlar ise daha
yüksek sermayeden yanadırlar.
Sermaye yeterliliği ölçümü problemine çözüm bulunsa bile, banka bilançolarında yer
alan aktif kalemlerine ilişkin risk değerlendirilmesinin de yapılması zorunlu haldedir.
Bankalar maruz kaldıkları fazladan sermaye bulundurma yükümlülüğüne karşılık, daha
fazla risk alma eğilimine girmektedirler. Bu durum banka aktiflerinin daha çok risk ilişkisi
içerisine girmesine neden olmaktadır. Basle Komitesi ise bu ilişkinin önüne geçebilmek adına
Haziran 1999’da yeni sermaye yeterliliği kriterlerini gündeme getirmiştir. Bu şekilde her bir
risk kapsamlı rasyonun hesaplanmasında özel kredi derecelendirme kuruluşları yer alacak
ve söz konusu kullandırılacak kredi için uygun risk ağırlıklandırmasını belirleyeceklerdir.156
Sermaye yeterliliğini belirleyen oranlar her ülkede yasalar ve yönetsel kararlarla ya da
mesleki eğilime göre saptanmaktadır. Nasıl saptanırsa saptansın sermaye yeterliliğini
155
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gösteren oranın banka yönetimine belli bir disiplin getirdiği ve bankanın bilançosu
değerlendirilirken yararlanılabilecek bir ölçüt olduğu söylenebilir. Banka sermayesinin
işlevleri ile sermayenin yeterliliği sorunu arasında zorunlu bir ilişki vardır. 157
Bankacılık sisteminin denetlenmesinde bankacılık pazarının gelişmesinin de ciddi bir
payı bulunmaktadır. Bankacılık sisteminde toplanan mevduatın hepsinin kamu garantisi
altında bankalar almaları gerektiğinden daha fazla risk üstlenmektedirler. Bu durumda söz
konusu bankaların risklerine binaen, kredi maliyetleri de yükselmektedir. Bunun sonucunda
bu bankalar faaliyetlerini daraltmak zorunda kalmaktadırlar. Basle Kriterleri bu kapsamda
duruma müdahi olmak istemekte ve piyasaların mümkün olduğunca çok şeffaflaşmasını
öngörmektedir.

2.1.2. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmeliğe Göre Sermaye Yeterliliği
5 Nisan sonrası finansal sistemin yapılanmasına ilişkin, 9 Şubat 1995’de Hazine
Müsteşarlığı tarafından Sermaye Yeterliliğine ilişkin bir tebliğ yayınlandı. Yayınlanan tebliğ
ile sermayeye ilişkin tanımlamalar yeniden yapıldı.158 Bu tebliğe göre ve son olarak 10 Şubat
2001’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmeliğe göre;
Sermaye; Ana sermaye ve katkı sermayeden meydana gelir.
Ana Sermaye; Ödenmiş Sermaye, kanuni, ihtiyari ve fevkalade yedek akçeler ve
bankaların üç aylık hesap özetlerinde yer alan vergi pozisyonundan sonraki dönem karı ve
geçmiş yıllar karından oluşur. Ana sermayenin hesaplanmasında bankaların üç aylık hesap
özetlerinde yer alan dönem zararları ile geçmiş yıllar zararı toplamı indirim kalemi olarak
dikkate alınır.159
Ana sermaye; 160
-

Ödenmiş Sermaye

-

Kanuni Yedek Akçeler

-

İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler

-

Muhtemel Zararlar Karşılığı

-

Üç Aylık Hesap Özeti’nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Kârı ve
Geçmiş Yıllar Kârı Toplamı
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-

Üç Aylık Hesap Özeti’ndeki Dönem Zararı ile Geçmiş Yıllar Zararı Toplamı(-)
Unsurlarından oluşur.
Katkı Sermaye; Genel kredi karşılığı banka sabit kıymet yeniden değerleme fonu,

iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile sermayelerine katılan diğer ortaklıklar sabit kıymet yeniden
değerleme karşılığı, alınan sermaye benzeri krediler, muhtemel riskler için ayrılan serbest
karşılıklar ve menkul değerler değer artış fonundan oluşur. 161
Sırasıyla katkı sermaye; 162
-

Genel Kredi Karşılığının, Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) Düşüldükten Sonra Kalan
Kısmı

-

Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu (Maliyet Artış Fonu, Sermayeye Eklenecek
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları dahil)

-

Banka

sabit kıymetleri için Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin 2.maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinin
2.paragrafı hükmüne göre üçer aylık dönemler İtibariyle “Toptan Eşya Fiyatları
Endeksi”ne Göre Hesaplanan yeniden değerleme tutarı
-

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Karşılığı (Menkul Kıymetler
arasında İzlenilen İştirak Amaçlı Diğer Ortaklıklara İlişkin Olanlar Dahil)

-

Alınan Sermaye Benzeri Krediler

-

Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

-

Menkul Değerler Değer Artış Fonu
unsurlarından oluşur.
Genel kredi karşılığı tutarından, tasfiye olunacak alacaklar hesabının karşılıklardan

sonra kalan net bakiyesinin indirilmesi sonucu kalan kısım, katkı sermaye toplamına dahil
edilir. Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkların toplam tutarının, risk ağırlıklı
varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler toplamının % 2’sini aşan kısmı katkı
sermaye hesaplamasına dahil edilmez. 163
Bu yönetmeliğin amacı, bankaların sermaye yeterliliği standart oranının konsolide ve
konsolide olmayan bazda hesaplanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek suretiyle
mevcut

ve

potansiyel

riskler

nedeniyle

161

oluşacak

zarara

karşı

yeterli

sermaye
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bulundurmalarını sağlamaktadır. Katkı Sermayenin ana sermayenin %100’ünden fazla olan
kısmı sermayenin hesabında dikkate alınmaz. 164
Sermayeden İndirilen Değerler; 165
-

Konsolide edilmemiş mali iştirakler, bağlı ortaklıklar ile sermayesine katılınan

diğer ortaklıklar (bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, özel finans kurumları,
finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, factoring şirketleri, sermaye
piyasası aracı kurumları, sermaye kuruluşları, yatırım danışmanlığı kuruluşları,
yatırım ortaklıkları, genel finans ortaklıkları, yetkili müesseseler gibi diğer mali
kuruluşları olan sermaye katılımları)
-

Özel maliyet bedelleri

-

İlk tesis bedelleri

-

Peşin ödenmiş giderler

-

Konsolide edilmemiş iştiraklerin, bağlı ortaklıkların, sermayesine iştirak

edilen diğer alacakların ve sabit kıymetlerin rayiç değeri bilançoda kayıtlı değerin
altında ise aradaki fark,
-

Türkiye’de faaliyet gösteren diğer bankalara verilen “sermaye benzeri

krediler”
-

Kamu tüzel kişileri hariç, bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip

olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel
kişilere kullandırılan nakit krediler,
-

Şerefiye,

-

Aktifleştirilmiş giderlerden meydana getirilir.

Sermaye yeterliliği standart oranının (SYR) hesaplanması aşağıda belirtilen unsurlar
kullanılarak gerçekleştirilir. 166
a) Ana sermaye tutarı,
b) Katkı sermayenin ana sermayeyi aşmayan kısmı,
c)

Üçüncü kuşak sermaye (ÜKS) tutarından piyasa riskini karşılamak üzere
kullanılan kısım

d) Sermayeden indirilen değerler (Yukarıda a, b ve c şıklarında yer alan özkaynak
unsurları toplamından sermayeden indirilen değerler indirilir.)
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e) Risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler
f)

Piyasa riskine esas tutar (Piyasa riski için gerekli asgari sermayenin 12,5 katsayısı
ile çarpılmış halini ifade eder.)

Sermaye tabanı; Sermayeden indirilen değerlerin düşülmesi suretiyle hesaplanır.

Ana
sermaye
tutarı
SYR

+

Katkı sermayenin
ana
sermayeyi
aşmayan kısmı

+

ÜKS’nin piyasa riskini
karşılamak
üzere
kullanılan kısmı

-

Sermayeden
İndirilecek
Değerler

=
Risk Ağırlıklı Varlıklar,
Gayrinakdi Krediler
ve
Yükümlülükler

+

Piyasa Riskine
Esas Tutar

“Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler”, Tebliğ ekinde yer alan
cetvelde çeşitli oranlardaki risk ağırlıklarına göre tasnif edilerek gruplandırılmış banka aktif
değerleri ile gayrinakdi kredi ve yükümlülüklerden oluşur. Sermayeden indirilen değerlere
ilişkin indirim konusu tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler
hesaplaması kapsamında ayrıca risk ağırlığına tabi tutulmaz. Söz konusu cetvelle ilgili
değişiklikler ve açıklamalar Hazine Müsteşarlığınca yapılarak ilgililere duyurulur. Konsolide
mali tablolardaki hesapları içeren cetvel Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve
uygulamaya konulur. Bankalarla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler sonucu yeni
tanımlanan kalemler ve yeni finansal enstrümanlar olarak geliştirilen ve tanımlanan işlemler
ile ilgili olarak, bu Tebliğ eki cetvelde henüz risk ağırlığı verilmemiş bulunan hesaplar
Hazine Müsteşarlığınca aksi belirtilinceye kadar % 20 risk ağırlığına tabi tutulacaktır. 167
Risk ağırlıklı varlıkların ve sermayeden indirilen değerlerin hesaplanmasında, tükenme
ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten
sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara intikal ettirilir. Döviz ve faiz haddi ile ilgili
işlemlerde kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında sadece karşı taraftan alacaklar,
öncelikle

bu

Tebliğin

ekinde

belirtilen

krediye

dönüştürme

oranları

yardımıyla

ağırlıklandırılarak gayri nakdi yükümlülükler arasında ilgili risk grubuna dahil edilir. Daha
sonra bu tutarlar ilgili risk grubunun ağırlığı ile ikinci defa ağırlıklandırılır. Döviz ve faiz
haddi ile ilgili işlemlere ve diğer bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin hesapların
netleştirilebilmesi hususundaki kurallar Hazine Müsteşarlığı tarafından ayrıca belirlenir. 168
“Üçüncü Kuşak Sermaye”, sermaye benzeri krediler haricindeki niteliği Hazine
Müsteşarlığınca tespit edilecek uzun vadeli banka borçlarından oluşur ve sadece piyasa
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riskinin anılan standart rasyo hesaplamasına dahil edilmesi sırasında sermaye içinde
mütalaa edilebilir. 169
31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 3 üncü maddesinde
tanımlanan üçüncü kuşak sermayenin bankalar ve özel finans kurumlarınca diğer öz kaynak
unsurları arasına dahil edilmesi uygulamasında aşağıda yer alan açıklamaların dikkate
alınması gerekli görülmektedir.
Kredi riski için kullanılacak sermaye ve piyasa riski için kullanılacak sermayenin tespiti
aşağıdaki şekilde yapılacaktır;170
Ana sermaye, katkı sermaye, üçüncü kuşak sermaye, risk ağırlıklı aktifler, gayrinakdi
krediler ve yükümlülüklere ilişkin tutarlar ile piyasa riski için gerekli sermaye tutarı, söz
konusu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edildikten sonra

aşağıdaki yöntem

çerçevesinde hesaplanan “kredi riski için kullanılacak sermaye” (ana sermaye ve /veya katkı
sermaye) ile “piyasa riski için kullanılacak sermaye” (ana sermaye veya ana sermaye ile
birlikte üçüncü kuşak sermaye) toplamları üzerinden sermaye yeterliliği standart oranı
hesaplanır. 171
Uygulamanın daha net ifade edilebilmesi amacıyla, bu metinle ilgili açıklamalarda öz
kaynak unsurlarının kredi riski ve piyasa riskine ilişkin gerekli asgari %8 seviyesini
karşılama durumları ayrı ayrı ifade edilmiştir. Söz konusu Yönetmelikle bankaların mevcut
ve

potansiyel

riskler

nedeniyle

oluşabilecek

zararlara

karşı

yeterli

öz

kaynak

bulundurmalarının sağlanması amaçlandığından, öz kaynakların yalnızca kredi riski veya
yalnızca piyasa riski karşısındaki durumu değil, bu risklerin bileşimi karşısındaki yeterliliği
Yönetmelikte düzenleme konusu yapılmaktadır. Öz kaynakların yalnızca kredi riski veya
yalnızca piyasa riski karşısındaki durumu bilgi amaçlı olarak hesaplanabilir. 172
Kredi riski için ana sermaye ve katkı sermayenin bulunması aşağıdaki şekilde
hesaplanır; 173
a) Kredi riskini karşılaması için, katkı sermayenin en fazla ana sermaye tutarı kadar olan
kısmı kullanılabilir. Söz konusu limit üzerinde kalan katkı sermaye tutarının, üçüncü
kuşak sermaye olarak değerlendirilmesi mümkündür.
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b) Kredi riski için gerekli asgari % 8 sermaye seviyesi, limit içinde kalan katkı sermaye ile
karşılanamıyorsa,

% 8 sınırına ulaşabilmek için ana sermayeden gerekli miktar

kullanılır.
Yönetmelikte öngörülen katkı sermaye tutarı, kredi riskinin tüm unsurlarını ana
sermaye ile birlikte başka herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın karşılama yeteneğine
sahiptir. Bilindiği gibi üçüncü kuşak sermaye, ana sermaye ile ilişkilendirilmek suretiyle
sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan, piyasa riski için gereken sermayenin karşılanmasında
kullanılabilecek üçüncü kuşak sermayenin hesaplanabilmesi için ana sermayenin, kredi riski
için gerekli asgari sermaye tutarının karşılanmasında kullanılmayan bölümünün açığa
çıkarılması

gerekmektedir.

Yukarıda

da

ifade

edildiği

şekilde

katkı

sermayenin

hesaplamanın kredi riski boyutu ile ilgili tarafında kullanımı herhangi bir ilave sınırlamaya
tabi tutulmadığından dolayı öncelikle katkı sermaye kullanılarak, ana sermayenin üçüncü
kuşak sermaye limitinde kullanılabilecek tutarını maksimum seviyeye getirmek mümkün
olabilecektir.
Piyasa riski için ana sermaye ve üçüncü kuşak sermayenin hesaplanması aşağıdaki
şekilde yapılacaktır; 174
a) Piyasa riskini karşılamak amacıyla kullanılabilecek üçüncü kuşak sermaye, kredi riski
için gerekli asgari sermaye tutarının hesaplanmasında kullanılmayan ana sermayenin
%250’sini geçemez.
b) Bilindiği gibi gerek standart metot, gerekse iç modelle yapılan hesaplamalar neticesinde,
piyasa riski için gerekli asgari sermaye tutarı bulunmaktadır. Öngörülen limit
çerçevesinde ana sermaye ve üçüncü kuşak sermaye kompozisyonundan oluşacak
sermaye unsurları toplamının, piyasa riski için gerekli asgari sermaye tutarını
karşılaması esastır. Buna göre, piyasa riski için gerekli asgari sermaye tutarının en az %
28,57’sinin kredi riski için kullanılmayan ana sermaye, kalanının ise üçüncü kuşak
sermaye ile karşılanması gerekmektedir. (%28.57 oranı, 1/(1+2,5) eşitliğinden elde
edilmiş olup, piyasa riskini karşılamak için kullanılacak ana sermaye ve üçüncü kuşak
sermaye ilişkisinin asgari 1 birime 2,5 birim olması gerektiğini ifade eder.)
c) Üçüncü kuşak sermayenin yeterli olmaması halinde elde kalan ana sermaye imkanları,
piyasa riskini karşılamak amacıyla kullanılır.

2.1.3. Konsolide Edilmemiş Mali Tablolar Esas Alınarak Ölçülen Sermaye Yeterliliği
Sermaye yeterliliği standart oranın hesaplanmasında bankaların hesap ve kayıt
düzenlerine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Sermayeden
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indirilen değerlere ilişkin indirim konusu tutarlar risk ağırlıklı varlıklar gayri nakdi krediler
ve yükümlülükler hesaplaması kapsamında ayrıca risk ağırlığına tabi tutulmaz. 175,176
Bankalarla ilgili mevzuatta yapılan değişikler sonucu yeni tanımlanan kalemler ve yeni
finansal araçlarla ilgili olarak, bu yönetmelik eki cetvellerde henüz risk ağırlığı verilmemiş
bulunan hesaplar Kurumca (BDDK) aksi belirtilinceye kadar %20 risk ağırlığına tabi tutulur.
Risk ağırlığı varlıkların ve sermayeden indirilen değerlerin hesaplanmasında tükenme ve
değer kaybıyla karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten
sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara intikal ettirilir. 177

2.1.4. Bankaların Konsolide Mali Tabloları Esas Alınarak Ölçülen Sermaye Yeterliliği
Bankalar Kanunu uyarınca Kurulca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre ana ortaklık
niteliğine sahip olan ve konsolide mali tablolar hazırlama yükümlülüğü bulunan bankalarca
sermaye yeterliliği standart oranı, bu Yönetmelik hükümlerine göre, konsolide bazda
hesaplanır ve uygulanır. 178
Piyasa riski, konsolide bazda sermaye yeterliliği standart oranı hesabına dahil edilir. Bu
yükümlülüğe sahip bankalarca, aynı zamanda konsolide edilmemiş mali tablolara göre de
anılan standart oran hesaplanır ve uygulanır. 179
Ana ortaklık niteliğindeki bir banka, konsolidasyona tabi tuttuğu ortaklıkların
mevcutları ve alacakları ile bilanço dışı kalemlerini, kendi risk ağırlıklı varlıkları, gayri nakdi
kredileri ve yükümlülükleriymiş gibi risk ağırlığına tabi tutarak gruplandırır ve “ konsolide
mali tablolar esas alınarak düzenlenen sermaye yeterliliği analiz formu”nu kullanır. 180
Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde kredi riskine esas tutarların ana ortaklık
niteliğine sahip bankalarca ve konsolidasyona tabi tutulan finansal kurumlar topluluğuna
dahil ortaklarca hesaplanmasında, karşı taraftan alacaklara ilişkin krediye dönüştürme
oranları kullanılır. 181
Konsolidasyon işlemleri sonucunda net negatif konsolidasyon şerefiyesi bulunmuş ise
bu tutar katkı sermaye içindeki “menkul değerler değer artış fonu” kalemine, net pozitif
175
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konsolidasyon şerefiyesi bulunmuş ise, bu tutar analiz formunda “ sermayeden indirilen
değerler” e dahil edilir. Analiz formunun hazırlanmasında aktif bir kalem olan “pozitif
konsolidasyon şerefiyesi” tutarı ile negatif konsolidasyon şerefiyesi tutarı mahsup edilir ve
kalan net bakiye ilgili kalemde gösterilir. 182
Finans sektöründeki gelişmeler bu sektörde faaliyet gösteren kurumların maruz kaldığı
risklerin hem türünde hem niteliğinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Eskiden sadece
kredilerin geri ödenmesinde karşılaşılan güçlüklerle oluşan kredi riski, artık futures marjin
ödemelerinden, döviz swaplarının kapatılmasına, kredi türevlerinden varlıkların menkul
kıymetleştirilmesine kadar uzanan geniş bir alanda ortaya çıkabilmektedir. Bir dönem “yeni
riskler” arasında sayılan faiz ve kur riskleri çoktan konvansiyonel risklere dönüşmüş, bu
risklerin yönetilebilir kılınmasını sağlamak amacıyla geliştirilen yeni ürünler, piyasa riski
olarak adlandırılan çok daha karmaşık bir risk grubu adı altında sınıflandırılan riskleri
gündeme getirmiştir. 183 Bankanın piyasa payını kaybetmesine ve özkaynak karlılığının,
sermayenin fırsat maliyetinin altına düşmesine yol açan stratejik yetersizlikleri tanımlayan
işletme riski, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalma ve/veya verimsiz ve aşırı teknoloji
yatırımına gitme durumlarında teknoloji riski, teknolojik gelişmenin ve finansal yeniliklerin
sağladığı imkanlarla sunulabilen yeni ürün/hizmetlerin denetiminde yaşanan zorluklardan
kaynaklanan operasyon riski, bu listede yer alan risklerden sadece birkaçıdır. Bütün bu
risklerin ortak özelliği ise sermayenin koruyucu rolünün önemini giderek banka için hayati
bir noktaya yükseltmeleri olmuştur. Ayrıca gelişmekte olan ekonomiler açısından, finans
sektöründe güçlü bir sermaye tabanının vazgeçilmezliği, küreselleşerek dünyayla kurdukları
entegrasyonun yanı sıra kendi yapısal sorunlarından kaynaklanan riskler de devreye
girdiğinden bir kat daha artmaktadır. Gelişmiş ülke finansal sistemleri, 1980’lerde ve
1990’larda yaşadıkları sıkıntıları son dönemde Asya-Rusya-Brezilya örneğinde bir kez daha
yaşayarak hatırladıkları için artık denizaşırı her tür yatırımlarında, kamu garantisi veya
teminattan önce ilk şart olarak güçlü sermaye yapısını arar olmuşlardır.184
Bankalar açısından sermayenin işlevi, şüphesiz güvenlikle sınırlı da değildir. Güçlü bir
sermaye tabanı aynı zamanda esneklik de sağlar. Bankaların faaliyetlerindeki temel girdi ve
temel çıktı nakit ve nakde dönüşebilir finansal araçlar olduğu için piyasalardaki değişiklikler
bankaları derhal veya kısa bir gecikmeyle etkilemektedir. 185 Üstelik, aktif karlılıkları
faaliyetlerinin doğası gereği sanayi ve diğer hizmet sektörü kuruluşlarına kıyasla daha
düşük olan bankalar, yüksek ciro ile çalışmak durumundadırlar. Zaten faaliyet gösterdikleri
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ortamdaki dinamizm ve nakit akışlarındaki hız da göz önüne alındığında, bankaların “esen
yelden nem kapmaları” anlaşılır olmaktadır. Bu ise ancak değişikliklere anında ve nakit
akışlarında tökezlemeye yol açmadan uyum sağlamaya elverişli esnek bir yapıyla
atlatılabilecek bir sorundur. Bankacılığın böyle güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğu
ülkelerde, finans sektörünün derinliği de, ekonomik kalkınmayı destekleme kabiliyeti de
artmaktadır. Kredi ve likidite gibi modern bir ekonomi açısından iki “olmazsa olmaz”
ürünün arz edicisi durumundaki bankaların sermaye yapısının ve yeterliliğinin kamu
denetimi görevlileri için niçin bu kadar önemli olduğu sorusunun bir diğer cevabı budur. 186
Sermaye, bütün bu dışsal değerlendirmelerin ötesinde banka açısından içsel öneme de
sahiptir. Genellikle monopolcü rekabet ortamında faaliyet gösteren bankalar açısından
rekabet stratejilerinin en temel unsuru yeni ürün/hizmetle ve dağıtım kanallarını devreye
sokabilmektir. 187 Bankanın yenilik getirebilmesi ve rakiplerinin yeniliklerini izleyebilmesi ise
(mevduatlar

veya

kısa

vadeli

borçlar

böyle

yatırımların

finansmanına

elverişli

olmadığından) ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayacak güçlü bir sermaye tabanına sahip
olmasıyla mümkün olur. Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren kurumlar
arasındaki farkların giderek belirsizleştiği ve sermaye piyasaları ile doğrudan kredi
piyasalarının klasik bankacılığı kıskaca aldığı bir ortamda, bankaların fon toplamak için,
sadece geleneksek rakipleriyle değil, yatırım bankaları ve yatırım fonları, portföy yönetim
şirketleri, özel finans kurumları ve hatta sigorta şirketleri gibi yeni rakiplerle de mücadele
etmeleri gerekmektedir. Piyasalaşma ve menkul kıymetleştirme eğilimlerinin klasik finansal
aracılık sistemini işlevsizleştirdiği çok iddialı bir ifade olsa da dünya genelinde bankaların
özellikle son dönemde yeni rekabet stratejileri belirleme zorunluluğuyla karşı karşıya
kaldıkları da bir gerçektir (Artan rekabet baskısı ise bankalar açısından sermayenin rolünü
daha da önemli kılmaktadır). Dahası güçlü bir sermayenin sağladığı güven duygusunun,
hem fon sağlayan hem de fon kullanan müşteriler açısından bankayla uzun vadeli ilişki
geliştirme noktasındaki katkısı göz önüne alındığında bu önem bir kat daha pekişir.188
Bütün bu değerlendirmelerin ışığında, hem bankalar, hem banka müşterileri hem de
kamu denetimi açısından sermaye yeterliliği konusunda, bir taraftan bankacılığın maruz
kaldığı bütün riskleri göz önüne alan, diğer taraftan da risk derecelendirmesini daha sağlıklı
bir biçimde yapan bir sistemin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sistem sermaye
yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntılara engel olması da bankanın öz kaynak verimliliğini
düşürecek gereksiz sermaye sınırları koymaması da aynı derecede önem taşımaktadır.
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3. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KRİZ NEDENLERİ VE ETKİLERİ
Bankacılık sektöründe krize neden olan temel sorunlar bu bölümde incelenmiştir.
Öncelikli olarak finansal kriz ve banka krizi ayrımı yapılmıştır. Daha sonra bankalardaki kriz
sebepleri ve bunların etkileri araştırılıştır. Bölüm Türkiye’deki banka krizleri ile bitirilmiştir.

3.1. Finansal Kriz- Banka Krizi
Modern ekonomik sistem, geleneksel yapıları tasfiye ederek dünyada egemenliğini
oluşturduğundan bu yana dönemsel krizler yaşamaktadır. İktisat bilimi içindeki disiplin içi
alt-paradigmalar da bu şekilde oluşmakta/değişmektedir. Örneğin; 1870-1914 arası dönemde
baskın bir şekilde belirleyici olan klasik iktisat okulu, I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan
büyük ekonomik buhranla birlikte Keynes tarafından ciddi biçimde eleştirilmiş ve –modern
iktisadın temel aksiyomatik yapısı ve metodolojisi korunmakla beraber– temel varsayımların
değiştiği farklı bir yapı doğmuştur.189
Bankacılık doğası gereği krizlere elverişli bir sektördür. Zira bankacılık birçok
paradoksun ortasında tam denge noktasını tutturmayı gerektirmektedir. Birinci olarak; bir
ticari işletme olarak bankaların kar etme güdüsü ile tasarruf sahiplerinin mevduatlarını
güvence altında tutma talebi “kar-risk-güvenlik” paradoksunu oluşturmaktadır. İkincisi;
sosyal fayda ilkesi gereği ekonomiye mümkün olan en fazla kaynağı en ucuz maliyetle
aktarma fonksiyonu kar marjlarının ve aktif karlılığının düşük olmasına yol açmakta bunun
telafisi ancak yüksek finansal kaldıraç ve işlem hacmi ile mümkün olmaktadır. Bu ise kredi
ve sermaye risklerini yükseltmekte sonuçta bir sosyal maliyet doğmaktadır. Üçüncü konu;
hem “güven” kurumu olan bankaları kısa süreli ve geçici likidite sıkıntılarının yol
açabileceği panik çöküşleri sebebiyle iflas etmekten korumak hem de tasarruf sahiplerinin
uğrayabilecekleri kayıpları bir ölçüde telafi etmek amacıyla oluşturulan mevduat
sigortalarıdır. Mevduat sigortaları krizleri önlemede ve doğabilecek zararları hafifletmede
çok önemli işlevler görmekte ama öte yandan bankaları daha fazla risk almaya, tasarruf
sahiplerini de bankalar arasında risk ayrımı gözetmemeye teşvik edebilmektedir. Bu ise
“ahlaki riziko” mekanizması aracılığıyla krizlere yol açmaktadır. Son olarak; işlemlerin
yapısı sistemdeki bütün kuruluşların birbirleriyle sürekli ve hızlı ilişki içinde olmasını
gerektirmekte, bu ise kuruluşların birinde baş gösteren sorunun çok kısa zamanda sistemin
bütününü etkiler hale gelmesine yol açmaktadır. 190
Bankacılık krizlerinin genel-geçer bir tanımını yapmak konunun yapısı gereği zordur.
Bankacılık krizleri çok çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelmekte ve birbirinden farklı
seyirler takip edebilmektedirler. Sözgelimi; sanayileşmiş ülkelerdeki örneklerinde; ne
1980’lerin başlarındaki İspanya krizinde, ne 1980’lerin sonlarında ve 90’ların başlarındaki
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Baltık ülkeleri krizlerinde ne de yakın dönemde Japonya’da yaşanan krizlerde büyük
miktarda mevduat çekilmesine ve bankaların ödeme güçlüğüne düşmesine rastlanmıştır.
Oysa gelişmekte olan ülkelerde bu durum bankacılık krizlerinin ayrılmaz bir parçası halinde
olagelmiştir. Mevduatların, 1980’lerin başlarında Filipinler, Tayland, Uruguay, Venezüella
ve Türkiye’de yaşanan krizlerdeki gibi tasarruf sahipleri tarafından çekilmesi veya en son
krizde Kore’de gözlendiği şekliyle bankalar arası para piyasasında gecelik mevduatların
kapatılması ve bankaların birbirlerinden aldıkları kredilerin döndürülememesi şeklinde
olması sonuçları açısından aynı etkiyi yapmakta, ödeme güçlüğüne düşen bankalar
yükümlülüklerini yerine getirememektedirler. Bankacılık krizleri, genellikle bilançonun aktif
tarafından kaynaklanmaktadır. Batık kredilerin oranının tehlikeli biçimde artması, hisse
senedi ve gayrimenkul piyasalarındaki varlık fiyatlarında büyük dalgalanmalar gözlenmesi
ve mali kesim dışındaki işletmelerde yaygın iflaslar ve ödeme güçlükleri yaşanması gibi
bankaların aktif kalitesinin bozulmasına yol açan gelişmeler krizlerin habercisi sayılabilir. Bu
bakımdan mevduatların pasif karakterli hesaplar olduğu göz önüne alınacak olursa,
yukarıda bahsedilen büyük miktarda mevduat kaybı olgusunun, bankacılık krizlerinin
nedeni değil sonucu olduğunu düşünmek doğru olacaktır. Bununla birlikte sistemde bu
süreç bir kez başladıktan sonra bankaların tasarruf sahiplerine ve birbirlerine karşı
yükümlülüklerini

yerine

getirememelerine

yol

açan

mevduat

kayıplarının,

krizin

yaygınlaşmasına ve sistemik hale gelmesine sebep olduğu da açıktır. 191
Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş(ve gelişmekte olan) ülkeler arasında krizler açısından bir
diğer önemli fark da bankacılık krizleri ile finansal sistemde başgösteren diğer tür krizlerin
ilişkisidir. Gelişmiş ülkelerde döviz krizleri veya sermaye piyasası krizleri ile bankacılık
krizleri birbirinden ayrılabilmektedir. Örneğin; 1987 Ekim’inde New York borsasında
yaşanan “Kara Pazartesi” krizi veya 1992 Eylül’ünde pound ve liretin Avrupa Para
Sistemi’nin dışına çıkmasıyla sonuçlanan ERM(Exchange Rate Mechanism) krizi sistemik bir
bankacılık krizine dönüşmemiştir. Oysa az gelişmiş ülkelerde hemen her zaman bankacılık
krizleri ile diğer tür krizler aynı zamanda meydana gelmektedir. 1982’de Kolombiya, Peru ve
Uruguay’da, 1994’te Türkiye’de yaşandığı gibi döviz krizleri bankacılık krizlerine ve borsa
krizlerine yol açtığı gibi, 1980’lerde Arjantin ve Şili’de, 1990’larda Meksika ve Venezüella’da
görüldüğü üzere bankacılık krizleri de döviz ve kamu finansmanı krizlerine yol
açabilmektedir. 1990’larda İskandinav ülkelerinde, 1994-95’te Meksika’da ve en son 1997’de
Asya’da ise hem bankacılık, hem sermaye piyasası hem de döviz krizleri hemen hemen aynı
zamanda yaşanmıştır ve neden-sonuç ilişkisi çift yönlüdür. Örneğin; Asya krizinde, temel
göstergelerin bozulması sonucu başgösteren döviz krizinin mi bankacılık isteminde krize yol
açtığı yoksa bankacılık sisteminin krize girmesi sonucunda bölgeden bir anda çekilen
yaklaşık 100 milyar dolarlık sermaye hareketinin mi döviz krizine yol açtığı sorusunun

191

Turhan, M. İ.; a.g.m., s.2-3.
73

cevabı her ikisinin de birbirlerinin hem nedeni hem de sonucu olduğu şeklinde
verilmektedir. 192

Tablo 1: Finansal Krizler
Ortalama
Kriz
Başına Milli Gelir Kaybına
Krizlerin ToparMil-li
Gelir Yol
Sayısı
lanma
Süresi
Kaybı%
Açan Krizler (%)
(yıl)
Döziv Krizleri

158

1,6

4,3

61

Sanayileşmiş Ülkeler

42

1,9

3,1

55

Gelişen Piyasalar

116

1,5

4,8

64

Döviz Çöküşleri

55

2,0

7,1

71

Sanayileşmiş Ülkeler

13

2,1

5,0

62

Gelişen Piyasalar

42

1,9

7,9

74

Bankacılık Krizleri

54

3,1

11,6

82

Sanayileşmiş Ülkeler

12

4,1

10,2

67

Gelişen Piyasalar

42

2,8

12,1

86

Döviz
ve
Bankacılık 32
Krizlerinin Birlikte Olduğu
Durumlar

3,2

14,4

78

Sanayileşmiş Ülkeler

6

5,8

17,6

100

Gelişen Piyasalar

26

2,6

13,6
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Kaynak: BDDK, “Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu”,
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi, Aralık 2001.

Bankacılık sektöründe ortaya çıkan finansal sıkıntı ve krizler, ortaya koyduğu sonuçlar
açısından kıyaslandığında reel sektör krizlerinden çok daha yıkıcı olmaktadır. Finansal
krizler nedeni ile sistemden çekilen fonların zarara yol açtığı fonların yeniden yerine
konulması kamu kesimi tarafından sağlanacak olursa, onarılamaz yaralar açmaktadır. Bu
şekildeortaya çıkan zararların kamu kaynaklarından karşılanması, reel sektörle birlikte,
kamunun da ciddi sıkıntılara girmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, bankaların neden
olduğu zararların genelde kamu tarafından karşılanması, piyasada alışkanlıklara ve bu
yönde beklentilere neden olmaktadır. Bu durum da sürekli finansal krizlere zemin
hazırlayacaktır.193
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Ortaya çıkan finansal krizler, reel sektör çalışma alanınında daralmasına ve kaynak
sıkıntısı yaşamasına neden olmaktadır. Kriz sürecinde, kredi kuruluşlarının, yaşadıkları
darboğazı aşmak adına, kalan kredi alacaklarının muacceliyet kesbettirerek tahsilat yoluna
gitmesi, sistemin genelini zora sokmaktadır. Finansal ve reel piyasalarda yaşanan daralma
beraberinde kamunun ve piyasa otoritelerininde olumsuz olarak şekillenmesine, piyasadan
kaynak toplamada zorlanmasına neden olmaktadır. Yaşanan mali sıkıntılar ülke ekonomisini
toptan sıkıntıya soktuğu için, bireysel anlamda gelirlerde ve harcamalarda da azalmaya
neden olmaktadır. Buda ekonomik büyümeye olumsız olarak yansımaktadır.194
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Tablo 2: Bazı Bankacılık Krizleri ve Ekonomiye Olan Maliyetleri
Ülke Adı

Bankacılık

Krizinin Krizin

Batık

Tarihi

Ülkeye Maliyeti

Oranı

A.B.D.

1984 – 1991

5-7

4

Arjantin

1980 – 82

13 – 55

9

…

30

4 – 10

9

Endonezya 1994

2

…

Filipinler

3–4

…

Finlandiya 1991 – 93

8 – 10

9

İspanya

1977 – 85

15 – 17

…

İsveç

1991 – 93

4–5

11

Japonya

1990’lar

3

10

Malezya

1985 – 88

5

33

Meksika

1994 – 95

12 – 15

11

Norveç

1988 – 92

4

9

Sri Lanka

1989 – 93

9

35

Şili

1981 – 85

19 – 41

16

Tayland

1983 – 87

1

15

Türkiye

1982 – 85

3

…

Uruguay

1981 – 84

31

…

Venezüella 1980 – 83

…

17

1994 – 95

15

…

1985
Brezilya

1994 – 96

1981 – 87

Kredilerin

Kaynak: BDDK, “Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu”,
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi, Aralık 2001.
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Finansal sistem krizlerinde benzer veya ortak yönler de vardır. Makro ekonomik
büyüklükler sürdürülemeyecek hale gelmekte, bununla birlikte finansal (örneğin ulusal
paranın kuru veya hisse senetleri) ve reel(örneğin gayrimenkuller) varlıklar aşırı
değerlenmektedir. Bu durum taşıyabileceğinden fazla yük almış olan finansal sistemi
kayıplara açık hale getirmekte, ulusal paraya ve bankacılık sistemine ilişkin tereddütlerin
krizi tetikleyici bir olayla bir anda güvensizliğe dönüşmesiyle de sonun başlangıcına
gelinmektedir. Varlık fiyatları ani hareketlerle olması gereken seviyelere gelirken hem
finansal kuruluşlar hem de finansal sektör dışı işletmeler büyük kayıplara uğramakta,
krizden kurtulmak için yatırımlarını vadesinden önce nakte çevirmeye kalkmaları ise sadece
bu kayıpları derinleştirmektedir. Alacaklarını tahsil etmede ciddi sıkıntıya düşen bankalar
kısa vadeli iç ve dış yükümlülüklerini yerine getiremez hale düşmekte ve bu noktada da
panik başlamaktadır. Bir başka deyişle krizler, büyük zaafa düşmüş olan ekonomik ve
finansal sistemlerin bu durumlarının ortaya çıkması ve somutlaşması, zararın “realize
edilmesi” olarak görülebilir.
Finansal sistemi istikrarsızlığa sürükleyen ve bankacılık krizlerine yol açan temel
faktörlerin neler olduğu konusunda neredeyse tam bir görüş birliği vardır. Bunlar; makro
ekonomik dengelerin sürdürülemez şekilde bozulması, sektörde finansal yapının ciddi
biçimde zayıflaması, dünya genelinde etkili olan finansal şoklar ve siyasal istikrarsızlık
olarak başlıklandırılmaktadır. Makro ekonomik politikaların temel dengeleri sürdürülemez
hale getirmesi birçok bankacılık krizinin temel etkeni olmuştur. Aşırı genişletici para ve
maliye politikaları sonucunda uzun süreli ekonomik büyüme dönemlerinde gerçekçi
olmayan olumlu beklentiler oluşmaktadır. Bu ise işletmelerin kredi talebini kışkırtmakta,
sonuçta da banka kredilerinin hacminde ve diğer firmalarında finansal kaldıraç oranlarında
ölçüsüz bir büyümeye yol açmakta, işletmelerin borçları ve reel varlıklara (maddi duran
varlıklara ve diğer sabit kıymetlere) yapılan yatırımlar haddinden fazla artmaktadır. Bu
durumda bir yandan marjinal verimliliği giderek azalan (belki negatif olan) yatırımlar
finanse edilmekte, diğer yandan kısa vadede arz esnekliği olmayan, arzı artmayan veya az
artan varlıkların fiyatlarında bir şişme yaşanmaktadır . Genişleme döneminin ardından,
enflasyonu kontrol altına almak, sürdürülemez hale gelen dış ticaret ve kamu kesimi
açıklarını frenlemek için bir süre sonra kaçınılmaz olarak sıkı para ve maliye politikalarına
geçilmektedir. Bu daralma döneminde ise tatlı rüyalar birden kabusa dönüşmektedir.
Ekonominin genel büyüme hızında, ihracatta, sanayi üretiminde veya inşaat sektöründe
önemli gerileme, tarımsal ürünlerde reel fiyat azalması ve işsizlik oranının artması gibi veya
bankaların kredilerine karşılık teminat kabul ettikleri sabit kıymetlerin fiyatlarında büyük
düşüş gibi gelişmeler olması bankacılık sektörünün mali bünyesini zayıflatır.
Bankaları krize açık hale getiren bu durumlarda, varlık fiyatlarında ani ve büyük oranlı
düşüşler yaşanmakta, ekonomik faaliyetler azalmakta ve işletmeler borç servislerini
yapamaz duruma gelmektedirler. Böylelikle bir taraftan batık kredilerin artması diğer
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taraftan da düşen varlık fiyatlarından dolayı teminatlarının, iştiraklerinin ve yatırım
portföylerinin değer kaybına uğraması bankaların aktif kalitesini ciddi biçimde bozmaktadır.
Bankaların, diğer finansal kuruluşların ve finansal sektör dışındaki işletmelerin taşıdıkları
döviz kuru da bankacılık krizlerine yol açmaktadır. Kur artışının yavaş seyrettiği dönemde
açık pozisyondan büyük paralar kazanılabilmektedir. Saadet döneminin sonlarına
yaklaşıldığında ise yabancı para cinsinden borçların vadesi iyice kısalmakta, kur riski adeta
tamamen ihmal edilmektedir. Bununla birlikte, bir noktadan sonra ülkedeki yatırımların
marjinal verimliliği uluslararası sermayenin marjinal maliyetine eşit hale gelmekte, üstelik
reel olarak değerlenen ulusal para nedeniyle ülkenin dış dengesi sürdürülemez biçimde
bozulmaktadır. Bu durumun fark edilmesi ve (yabancı sermayenin geldiği ülkelerde faiz
oranlarının yükselmesi veya söz konusu ülkede başka bir nedenle ekonomik zorluk baş
göstermesi gibi ) tetikleyici bir olay sonucu, uluslararası sermaye akımının tersine
dönmesine yol açmakta, bu ise zaten artması gereken kurda ani ve büyük sıçramalar
olmasına yol açmaktadır. 195
Öte yandan iç veya dış fon piyasalarında faiz oranlarının yükselmesi ve döviz kurunun
artması gibi gelişmeler bir taraftan da bankaların kaynak maliyetini artırmakta, zaten
sıkıntıya düşmüş olan bankalar taze kaynak bulmakta da zorlanmaktadırlar. Yaşanan bu
gelişmeler kısa vadeli borçların ödenememesi ile sonuçlanmakta ve krize dönüşmektedir.
Bankacılık krizlerinin birçoğunun finans sektöründeki serbestleşme dönemlerinin ardından
ortaya çıkması, yeni liberal yapıya uygun denetim mekanizmaları tam gelişmeden yasal
sınırların genişlemesinin veya tamamen kalkmasının finansal yapıyı zayıflattığı ve krizlere
yol açtığını düşündürmektedir. Özellikle eski komünist blok ülkelerinin hemen hepsinde
finansal serbestleşmeyle neredeyse aynı dönemde ciddi krizler yaşanmıştır. Bütün bu iç
faktörlerin yanı sıra, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin bankacılık krizlerine yol
açabildiği görülmektedir. Ülke ekonomisi küresel sistemle ne denli bütünleşmiş olursa ve dış
ekonomik ilişkilerin payı toplam ekonomik faaliyette ne denli ağırlıklı olursa, finansal sistem
de dışsal şoklara karşı da o denli duyarlı hale gelmektedir.
Krizlerin mekanizmasını açıklamaya çalışan kapsamlı kuramsal çalışmalar yapılmış
olmakla beraber krizleri önceden tahmin etmeye yönelik çalışmalar hala yetersiz
kalmaktadır. Sorunun finansal tahmin yöntemleri ve modelleriyle ilgili olan bilimsel
yönünün yanı sıra birçok ülkede, bankacılık sistemlerinin denetim ve gözetiminin, hala
yetersiz olması da bu konuda etkili olmaktadır.
Kredi hacminin genişlemesiyle finansal ve reel varlıkların fiyatlarında yaşanan aşırı
değerlenme, hele bir de enflasyonun kontrol altına alınmasıyla tüketici fiyatları aynı ölçüde
yükselmemişse, bankacılık sisteminin içinde bulunduğu sorunları finansal sistemin zaafları
fark edilinceye kadar gizleyebilmektedir. Aynı yanılgı, aslında ciddi sıkıntılar yaşayan mali
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sektör dışındaki kurumsal müşterilerine kredi veren bankalar açısından da söz konusu
olabilmektedir. Bankaların bu yanılgılarının bilinçsiz mi olduğu yoksa bilinçli bir şekilde mi
böyle davranmayı tercih ettikleri, yukarıda değindiğimiz asimetrik bilgi ve ahlaki riziko
konularıyla yakından ilgilidir.
Bütün ekonomik sistemlerin çit tarafı mevcuttur. Bunlar ekonominin reel tarafı ve
parasal olarak söylenebilir. Ekonominin reel tarafı (üretim ile ilgili olanı) ile parasal tarafı
(para arzı ve para hacmi kısmı) arasında uyum varsa, ekonomik istikrardan bahsedilebilir.
Ekonominin parasal kısmındaki artış üretim miktarı kısmındaki artıştan daha fazla olursa,
arz ve talep kapsamında dengesizlik ortaya çıkar ve ekonomik istikrar bozulur. Türkiye
ekonomisinde tarihsel süreç içerisinde, 1980 sonrası alınan İstikrar Tedbirlerinin tamamı
mevcut ekonomik sistemdeki istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak adına alınmıştır. 196 Alınan
tedbirlerin de katkısı ile Türkiye ekonomisi son elli yılda ortalama %5’den daha fazla
büyümüştür. Bu süreç içerisinde, gerek küresel sistemden kaynaklı olarak, gerekse içerde
ortaya çıkan istikrarsızlıklardan dolayı, bazı yıllarda ekonomik sistemde sert dalgalanmalar
olmuş, ekonomi büyüyeceğine küçülmüştür. Hatta bu dalgalanmalar sürecinde zaman
zaman döviz darboğazları ve finansal krizlerle de karşılaşılmış.197
Fianansal sermayenin küresel bazda likidite kazandığı ve uluslararası finansal sitemlerin
dalgalanmalar gösterdiği Türk ekonomik sistemi içerisinde ortaya çıkan krizlerde elbetteki
ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Ortaya çıkan bu yıkımlar, kamu, özel ve mali sektör bilançoları
üzerinde ağır bir şekilde hissedilmiştir. Ortaya çıkan mali tablo bozulmaları gelir ve harcama
üzerine de olumsuz olarak yansımaktadır. Üretim ve istihdam alanlarında da gerilemeler
yaşanmıştır. İstikrarı bozulan ekonomik sistem içerisinde, kreditörlerin kullandırdıkları
kredi mekanizmalarında da doğal olarak bozulmalar yaşanmıştır. Bankaların kredilendirme
kapasitelerinin zayıflaması, şirketlerin borç geri ödeme zorlukları gibi arz ve talep yönlü
nedenler kredi cephesinde sorunlara da neden olmuştur.
Türk ekonomik sisteminde beklentilerin olumsuza döndüğü şartlarda Hazinenin yüklü
borç itfası ya da borçlanma süreçleri de finasal sistemde krizlere yol açmıştır. Bununla
birlikte yapılan resmi olumsuz açıklamalar da krizin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu
olumsuz gelişmeler, faiz oranlarını yükseltirken TL’ye olan güvenide sarsmaktadır. Kamu
bankalarının likidite ihtiyaçlarının karşılanamaması, ödemeler sisteminin de kilitlediği
durumlara neden olmuştur. Bunun sonucunda ekstra finansal tedbirlerin alınmasına neden
olmuştur.198
Türk ekonomisi yaşadığı darboğazlar nedeni ile 2000 yılında cari işlemler açığının
beklenmedik ölçülerde büyümesine neden olmuştur. Kasım 2000 krizi ile birlikte yapılan
196

Altuğ, Osman; “Kayıtdışı Ekonomiyle Kalkınma Modeli Ve Mali Milat Uygulaması”, ASOMEDYA, Mart
2002, ss, 12-20, s.12.
197
Alkin, Erdoğan; Büyüme İstikrar Yabancı Sermaye İlişkisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü Ders Notları, s.13.
198
TCMB, Yıllık Rapor 2000, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, 2001, s.89.
79

ekonomik istikrar programına olan güven önemli ölçüde sarsılmıştır. Bu dönemde yapılan
uzun vadeli istikrar değerlendirmelerine göre, cari açık/milli gelir oranı bandı %4
dolaylarına gelmiştir ve ekonomik sistemle ilgili ciddi endişeler ortaya çıkmıştır.199

3.2. Bankalarda Kriz Nedenleri
Bankacılık sektöründe sorunlara önce genel bir çerçeveden bakmak daha faydalı
olacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak sorunların temel nedenlerini çıkarmakta fayda olabilir.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde bankacılık sistemleri son yıllarda incelendiğinde
çok önemli bankacılık krizleri ile karşı karşıya kaldığı görülecektir. Finansal alanda
gerçekleştirilen taramalara göre 1976-1996 yılları arasında (Doğu Asya’da yaşanan son
finansal kriz yaşanmadan önce) gelişmekte olan ülkele ekonomilerinde yaşanan 59 finansal
krizin ülke ekonomilerine toplam maliyeti Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 9’u
oranına ulaşmaktadır. Bu değere parasal olarak bakılacak olursa toplam tutar 250 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra yaşanan krizlerin de eklenmesi tahminlerin gözden
geçirilmesi ile birlikte bu tutar GSYİH’nın %25’ine kadar çıkmakta, dolar bazında ise bu
rakam 600 milyar dolar civarına yaklaşmaktadır. Doğu Asya Krizinden en çok etkilenen 4
Doğu Asya ülkesinde ortaya çıkan kredi zararı toplamı 130 milyar dolar olarak tahmin
edilmektedir200.
Yaşanan finansal krizler, genel olarak bakıldığında genelde daha düşük milli gelire sahip
olan ülkelerde yaygın olarak ortaya çıkmakta ve maliyeti de ülkelere göre dikkate
alındığında yüksek olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeekonomilerinde ortaya çıkan finansal
ve bankacılık krizleri genel olarak iki temel sebeple ortaya çıkmaktadır. Bunlar;201
1.

Bankalar, gerek ülkede ekonomisinde yaşanan ciddi makroekonomik

dalgalanmalar gölgesinde, gerekse bu ülkelerde yaşanan ciddiye alınması gereken
yönetim sistemi değişiklikleri açısından aşırı hareketli ve değişken bir ortamda
faaliyet göstermektedirler.
2.

Söz konusu ülkelerde yaşanan rejim değişiklikleri ve zihinsel altyapı

eksiklikilerinin de etkisiyle bankalara politik müdahaleler yapılmaktadır.
Bu değerlendirmelerle birlikte, birden bire ortaya çıkan sermaye giriş ve çıkışları da dış
faktörlerden kaynaklanmamaktadır. Söz konusu ülkelerin ekonomik sistemlerine yabancı
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sermaye giriş ve çıkışları, ortaya çıkan ekonomik politikalar çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, sistemde faaliyet gösteren bankaların tedarik ettikleri yabancı menşeili
sendikasyon kredileri, öngörülen politikalar çerçevesinde gayrimenkul fiyatlarını ve hisse
senedi piyasalarını aşırı şekilde şişirmiştir. Ekonomik sistem içerisinde konjonktürden
kaynaklanan nedenlere bağlı olarakda kreditör bankalar, kredi talep eden müşterileri ile
ilgili yeterli ve güvenilir bilgi elde edememektedirler. Ayrıca bankalar, akdedilen
sözleşmelerde yaptırım uygulayacak güvenilir bir mekanizma da bulamamaktadırlar. Bu
durum ekonomik sistem içerisinde her yönü ile ciddi belirsizliklere neden olmaktadır.
Bunun yanında, bankalar döviz kurundaki ani değişikliklere karşı da bir önlem
almamışlardır.202
Normal koşullar altında bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerin sektör
üzerindeki etkileri ve sermaye tanımı ile birlikte, gayrimenkul haklarının korunması, iflasın
derecesi ve kanuni yaptırımın etkinliği gibi konuları da kapsamaktadır. Ekonomik
sistemlerinde kriz yaşayan ülkelerden Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Japonya,
Kore, Malezya, Peru, Filipinler ve Tayland’ın bu alanlardaki uygulamalarda yetersiz
kaldıkları görülmektedir.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerde ortaya çıkan bankacılık krizlerinden elde edilen
çıktılara göre tedbiri elden bırakmayan bir bankacılık düzenleme altyapısında aşağıda
belirtilen durumların mutlaka değerlendirilmeye alınması gerekmektedir: 203
-

Eğer bankalar siyaseten ve ekonomik olarak belirsizlik şartlarının ağır olduğu bir
ortamda çalışıyorlarsa, kar marjlarını korumak mümkün olmayacaktır.

-

Bununla birlikte, söz konusu ülkeler sürekli olarak ani ekonomik şoklar yaşayacaklar ve
bankacılık sektörü bu şoklardan kurtulmak zorundadır.

-

Bu ülkelerde hüküm süren siyasi iktidardan kaynaklu herhangi bir yaptırım
mekanizmasının yoktur.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ortaya çıkan bankacılık sektörü krizlerinin sebeleri

basit olmamakla birlikte, genel olarak yukarıda aşağıda bahsedilecek olan sebepler etkin rol
oynamaktadır.

3.2.1. Deregülasyon Sürecinin Hızına Uyum Sağlanamaması
Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki dalgalanmalar elbettei gelişmiş ülkelerden daha
fazla olacaktır. Bu durumun en önemli iki sebebi; bu ülke ekonomilerinin nispeten küçük ve
ekonomik sistem içerisindeki çeşitliliğin (ekonomik derinlik) yetersiz olmasıdır. Bu şekilde
202
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faaliyet gösteren ekonomik yapılar içerisinde, piyasalarda işlem gören temel ürünlerde
görülen ani değişimler karşısında olumsuz etkilenmektedirler. Özellikle dış ticaret işlemleri
yapan firmaların iflas etmelerine neden olmaktadır. Sistem içerisinde bu firmalarla çalışan
bankalarda kredi geri ödenmemesinden dolayı sıkıntılar yaşamaktadır.
1980’lerde yoğun olarak yaşanan küreselleşme sistemi ile birlikte gelişmekte olan ülkeler
kendi bankacılık sistemlerini, gelişmiş ülke bankacılık sistemlerine göre düzenlemeye
başlamışlardır. Bu kapsamda kullandırılan kredilerde ve satılan ürünlerde bu kriterlere
uygun davranmaya çalışmışlardır. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin, küreselleşme
mekanizmasına tam olarak hazır olmadan yaptıkları düzenlemeler, finansal sektörde faaliyet
gösteren bankaları belirsizliğe itmiştir. Mali liberalizasyon sürecinde öncelikli yapılacakların
belirlenmesinde yetersiz kalınması, bu süreci izleyen dönemde bankaları ödeme güçlüğü
içine sokmuş ve sistematik banka krizlerine yol açmıştır.
İsveç Merkez Bankası “Riksbank” finansal piyasalarda yapılan düzenlemenin pazarda
rekabeti artıracağını, denetimsiz olarak gelişen rekabet ortamının yanlış seçimlere (adverse
selection) yol açacağını düşünerek (faiz ödenmeyen) disponibilite oranını yüzde 1’den 3’e
yükseltmiştir. Bununla birlikte bu şekilde yapılan düzenlemeler dahi yetersiz kalmış ve mali
politikalarda bir değişikliğe neden olmamıştır. Bankalar, ipotek kuruluşları, finans şirketleri
ve diğer kredi kurumları iç kredi pazarında çok şiddetli bir rekabete girişmişlerdir. Finansal
sistemin risk alma davranışı kontrol altına alınamamıştır.204
Uluslararası Ödemeler Bankası’nın 23 gelişmekte olan ekonomi üzerinde yaptığı
kapsamlı bir çalışmaya göre, banka krizlerinin nedenleri hızlı kredigenişlemesi kredi
kalitesinin düşmes olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle “finansal derinleşme”
gerçekleşirken kredilerin kalitesi iyice düşmektedir. Hızlı bir şekilde büyüyen reel sektöre ve
spekülatif olarak şişirilen gayri menkul piyasasına aktarılan krediler, bir ekonomik
durgunluk anında bankacılık krizini tetikleyebilmektedir. 205
Bu kapsamda söylenebilecek bir başka hsusus ise mikro ekonomik sorunlardır. Yetersiz
sermaye, yetersiz kredi müşterisi analizi ve iyi değerlendirilemeyen kredi riskleri, kredilerin
bazı firmalar ve sektörlerde aşırı yoğunlaşması ve bankalarla iltisaklı firmalara olamsı
gerekneden fazşla kredi tanımlanması, vade ve döviz kuru uyumsuzlukları ve teknolojik
gelişmelerin gerisinde kalınması bu alanda sözü edilebilecek problemlerdendir. 206
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3.2.2. Kredilerin Belli Bir Alanda Yoğunlaşması
Doğu Asya krizi sürecinde, bu bölgede faaliyet gösteren bankalar, yurt dışı piyasalardan
sağladıkları sendikasyon kredilerinin yenileneceğini düşünmüşlerdir. Bu kapsamda ülkede
faaliyet gösteren diğer söktörlerde de bu düşünce hakim konuma gelmiştir. Fakat söz
konusu sistemlerdeki aşırı dalgalanmalar bankacılık sisteminde aşırı risklere neden olurken,
yabncı kaynaklı sermayenin girişine engel olmamıştır. 207
Bu tip ülkelerde kamu bankalarına yüklenen özel görevler, piyasadaki rekabet şartlarını
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemeler ve durumun
getireceği doğal sonuç olan denetim eksiklikleri rekabet şartlarını etkilediğinden, bankalrın
olması gerektiği gibi portföy oluşturmalarını engelleyebilmektedir. Menkul kıymetler
piyasalarının az gelişmişliği uzun vadeli enstrümanların yokluğunu, bu da tüm uzun vadeli
kredilerin bankalar tarafından verilmesini, dolayısıyla riskin yoğunlaşmasını getirir.208

3.2.3. Nominal Döviz Kuru İstikrarının Bozulması
Ekonomik

sistemler

dalagalanmalarına

içerisinde

karşı

hassasıyet

çalışırken

bankalar

ortaya

gösterebilmektedirler.

çıkan

Gelişmekte

döviz

kuru

olan

ülke

ekonomilerinde faaliyet gösteren bankalar, kullanmış oldukları döviz üzerinden kredilere
karşı bir önlem almayabilmekte, bu kredilerinin riskini devretmeyebilmektedirler. Kurlrda
meydana gelen aşırı oynaklıksa bu bankalara ciddi zararlar verebilmektedir. Bununla
birlikte yaşanan yüksek eflasyon oranları da bankalara dah farklı mali yükler
yükleyebilmektedir.

209

Son

zamanlarda

yaşanan

bu

kapsamdaki

dalgalanmalara

bakıldığında reel anlamda gelişmekte olan ülke ekonomik sitemleri, gelişmiş ülke ekonomik
sistemlerinden daha fazla zarar görebilmektedirler. Gelişmekte olan ülkelere olan sermaye
akımları hem nominal, hem de reel dalgalanmanın önemli unsurlarından birisi olarak
değerlendirilmektedir210. Bu ülkelere olan büyük sermaye girişleri ve ani sermaye çıkışları,
söz konusu ülke ekonomilerinin çökmesine neden olabilmektedir.211
İstikrarlı ve öngörülebilir bir kur rejimi ile çalışmalarını sürdüren bankalar, faiz
oranlarını düşürmek amacıyla yabancı para ile kredi kullanmaya yönlendirilmişler ve
doğrudan yabancı sermaye niteliğinde sisteme dahil olan paralar bu bankalara aktarılmıştır.
Sonuç olarak kredi kullanımında ve perakende tüketimde olamsı gerekenden daha fazla
207
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genişlemeler ortaya çıkmış, güdümlü döviz kurlarının sürdürülemeyeceği ortaya çıkmıştır.
Kriz yaşayan ükelerde uluslar arası sermaye akımlarının ve dalgalanmalrın da rolü olduğu
söylenebilirse de esas itibarıyla bankacılık krizinin ortaya çıkmasında yanlış borçlanma
tercihleri daha önemli rol oynamıştır.
Yerel bazda faaliyet gösteren bankaların uluslararası piyasalardan tedarik ettiği
sendikasyon kredilerinin getirdiği döviz kuru riskleri taşınamaz hale gelebilir. Örneğin
Tayland’da bankaların dış borçlanmasının yerel kredilere oranı 1990’daki yüzde 17’lik
düzeyinden, 1997 krizi öncesinde yüzde 46’ya kadar çıkmıştır.

212

Sistemde yapılan

düzenlemelerle birlikte bankalar kur riskini kontrol altına alsa bile, kredi kullanan firmalara
verilen döviz cinsi fonlar nedeniyle yapılacak bir devalüasyon durumunda, kullandırılan bu
kredilerden dolayı bir ‘kredi riski’ ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkabilecek güven
sarsılmaları ise söz konusu yurtdışı kredilerin yenilenmemesine neden olacak, yine ağır
krizle karşı karşıya kalınacaktır.213

3.2.4. Dış Ve İç Makroekonomik Hareketlilik
Bankacılık sektöründe krize neden olan makroekonomik nedenlerden de bahsetmek
gerekir. Ekonomik sistemin doğal çalışma süreci içerisinde, sistemde faaliyet gösteren
bankaların, ortaya çıkabilecek risklere karşı önlem alması beklenir. Fakat sistemde ortaya
çıkabilecek sistematik riskler (kur riski, faiz oranı riski, ödemeler dengesinde ortaya
çıkabilecek riskler), alınan tedbirleri de etkisiz hale getirebilir.
Bankaların doğal olarak fiyatların değişmesi ve güvenin kaybolmasında hassas bir rolü
vardır. Çünkü bankacılar kendilerinden borç alanların kredi değerliliklerini her hangi bir
başkasından daha iyi tahmin edebilirler, onların borçları likit değildir ve piyasayı
belirlemede zorlanırlar. Onlar tipik olarak kısa dönem borç alır uzun dönem borç verirler.
Fazla güçle iş yaparlar(düşük sermaye) ve küçük kaynaklar üzerine kurulurlar (ör.küçük
paraların faizleri), Karşılıklar(depozitolar)büyüyebilir ve depozito verenler

bunların acil

geçerli likitler olduğundan kesinlikle emindirler, Eğer hareketlilik keskin bir şekilde banka
borç ve kaynaklarının değeri ile ilişkili ise bankalar kısmen zarar görebilir. Gelişmekte olan
ülkelerde hareketlilik pek çok harici ve dahili kaynaktan beslenebilir.214
Dış kaynaklardan biri ticari kesimlerden olan geniş değişimle ilgilidir. Bankaların
müşterileri bu ticari terimi fark ettikleri an durum aniden onlara karşı değişir, borç verme
servisleri durma noktasına gelir. Caprio ve Kinglebiel (1996a) gelişmekte olan ülkelerin
%75‘inde bu şekilde banka krizi örneklerini kaydetmişlerdir. Kaminsky ve Reinhart (1995)
212
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Ramasamy, Bala and and Yeung, Matthew C. H.; “2001-04 Selective Capital Controls in Malaysia: Is it time
to abandon them?”, Division of Businnes and Management, Research Paper Serıes, The University of
Nottingham in Malaysia, 2001, s.5.
214
Goldstein, Morris and Philip Turner; a.g.m., s.8.
84

küçük sanayi ülkelerinde ve gelişmekte olan piyasalarda buna benzer krizlerden
bahsetmişlerdir. Haussman ve Gauin’e (1996) göre Latin Amerikan gelişmekte olan piyasalar
ticaretindeki standart değişimler (yıllık %15 kadarı) son 20 yılda endüstriyel ülkelerin iki kat
daha fazlasıdır. Ticari terimdeki hareketlilik yüksek ihracat konsantrasyonuna sahip
ülkelerde (ör. Venezüela, Ekvator) kısmen dikkate değerdir; küçük ekonomiler genellikle
büyük ekonomilere göre daha az farklılaştırılmıştır. Ülkeler daha az farklılaştırılmış ihracat
ilişkilerinde banka krizleri açısından daha hassastır. 215 Uluslar arası faiz oranlarındaki
hareketlilik etkileri(dolaylı yada dolaysız) gelişmekte olan ülkelerde yatırımın cazibesini
artırır. 216
Ampirik çalışmalar uluslararası

faiz oranlarının bir-yarım ve iki çeyrek arasındaki

büyük dalganın 1990’larda gelişmekte olan ülkelerde özel fonlar olarak hareketlendiğini
gerektirmektedir.217 Uzun dönemden bakılırsa, net özel fonlar hareketliliği gelişmekte olan
ülkeleri işaret etmektedir.

218

Örneğin, Latin Amerika gelişmekte olan ülkeleri GOP

ülkelerinin net özel fonlarının 1983-90 arasında %6’sını çekmişlerdir,1991’de %4’e gerilemiş
ve1993-95 döneminde tekrar %5-6 üzerine çıkmıştır.219 Benzer olarak,Asya gelişmekte olan
ülkeleri (APEC üyesi ülkeler) 1984-88’den 1989-93’e kadar olan dönemde bu sermaye
akımını ikiye katlamışlardır.220 Sermaye akışlarının banka depozitolarına destek eksiktir ve
pahalı düşük kalitede kredilerin yükselmesine neden olur. Bu da çöküşün başlangıcı olur. Ve
sermaye açıkları açıklanamaz şekilde kaçtığı zaman bu da güvenin sonu olur, buda ani bir
şekilde banka depozitolarının banka varlıklarından satışını zorlayan bir tehlike doğurur.
Kreditör ülke faiz oranları yüzünden bu ülkeler kendi kendilerini ekonomik zorlanmaya
sokarlar. Reel kur oranları dış hareketlilik unsurunun üçüncü unsurudur. Reel kur oranları
hareketliliği direk veya endirek olarak bankaları zorlar. (banka varlık ve kaynakları arasında
kur ve vade dengesizliği olduğu zaman ) Hausman ve Gavin (1995) Latin Amerika
gelişmekte olan ülkelerindeki reel kur oranlarının sanayileşmiş ülkelerdekinin iki katına eşit
olduğunu kaydetmiştir (yüksek enflasyon oranlarında). BİS (1996) kur oranları dengesi
hesaplamalarında örneğin Asya ve Latin Amerika gelişmekte olan ülkelerinde benzer
durumlar gözlenmiştir. Ayrıca Latin Amerika ülkelerinde kur oranları Asya ülkelerinden
daha yüksek çıkmıştır. Kaminsky ve Reinhart(1995) keskin reel kur oranlarının
değerlendirmesinin banka krizlerinden önce geldiğini gözlemlemişlerdir. Bir başka deyişle
yüksek reel yerel faiz oranları sık sık reel kur oranlarıyla değerlendiriliyor veya kendi

215

Caprio, Gerard and Daniela Klingebiel; “Bank İnsolvencies: Cross-Country Expe-Rience.” Washington:
World Bank, unpublished, April, 1996a, s…
216
Gavin, Michael and Ricardo Hausmann,; “The roots of banking crises: the macroeconomic context,” in
Hausmann and Rojas-Suárez (Eds., 1996a), 1996, pp. 27–63, s.35.
217
Calvo et al. (1993). Goldstein (1995) provides a survey of these studies.
218
Dooley et al. (1994). Goldstein (1995) provides a survey of these studies.
219
Hausmann and Gavin (1995).
220
Khan and Reinhart (1995).
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kendilerine geniş yabancı kur oranı risklerini yüklenmek yerine yabancı kur üzerinden
borçlanarak enflasyonu körüklemektedirler. 221
Yerel açıdan, büyüme ve enflasyon oranları sık sık yüksek seviyededir. Büyüme ve
enflasyon oranları genişlediği zaman kredi riski de zorlanır. Örneğin, Bir şirketin kredi
tarihinin

hiper

enflasyonun

altında

olması,

onun

performansı

hakkında

yeterli

olmayabilir.Ampirik literatürde en fazla dikkat edilen unsurlardan biri , finansal krizlerde
erken uyarı sistemidir. Burada ekonomik aktivitenin yükselmesi banka krizi habercisidir.(ve
ödemeler dengesi krizi). Hausman ve Gavin (1995) büyüme oranları volatilitesinin (kısmen
resesyon direnci ve işaretinin) Latin Amerika’da endüstriyel ülkelere göre iki kat daha fazla
olduğunu hesaplamıştır; tabii ki enflasyon oranları da daha fazladır. Caprio ve Klingebiel
(1996) büyüme ve enflasyon oranlarındaki hareketliliğin

1960-94 zaman aralığında

sistematik banka krizlerini tetiklediğini belirtmişlerdir.222

3.2.5. Borç Vermede Genişlemiş, Varlık Fiyatlamasının Çöküşü Ve Sermaye
Akışlarının Dalgalanması
Bir görüşüne göre, banka krizleri aşırı kredilerden ve iş dairesinde karşılıksız
finansmandan kaynaklanmaktadır; bir kriz küçük bir kabarcığın patlaması ile tetiklenir.223 Bu
tezi destekleyen üç husus vardır; her bankanın geri dönmeyen kredileri ve varlık
fiyatlamasındaki açıklamaları sık sık banka krizlerinden önce olur224. Bu gelişmekte olan
ekonomiler geniş net özel sermaye akışlarını ticari bankacılık sektörüne çoğunlukla kabul
ederler,225 ve sonuç olarak 1990’lardaki sermaye akışları dalgalanmasının bir parçası boyunca
bu ülkelerin politika reformlarındaki bakış kabarcıkları meydana getirebilir.

226

Bu

argümanların dayanağı iyi ve kötü kredi risklerinin sertleşmesi ekonominin hızlı büyümesi
sonucunda pek çok borç verenin çok karlı ve likit olması sonucundandır. ( Varlık
fiyatlamanın şiddeti ve reel mallardaki sert hareketler yüksek borçlanmanın sonucudur.)

221

Sheng (1996)
Because debt contracts in developing countries are typically of short maturity, an unanti-cipated decline in
inflation would not be expected to directly adversely affect firms’ balance sheets. Instead, the trouble comes
from the high real interest rates which often accompany disin-flation; Mishkin (1996).
223
Kindleberger (1978).
224
Gavin and Hausmann (1996) and Kaminsky and Reinhart (1995).
225
Folkerts-Landau et al. (1995).
226
Krugman (1995).
222
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Tablo 3: Makroekonomik Göstergelerin Hareketliliği ve Bankacılık Verilerinin 1980-95
Zaman Aralığındaki Veriler¹
Gayrisafi
Yurtiçi
Hasıla

Enflasyon Banka
Özel
Sektöre
Depozitoları² Verilen
Banka Kredileri²
4.1
3.4
4.6
3.5
7.9
6.9
7.2
5.3
5.6
2.6
5.7
4.6
5.5
6.4
8.7
3.1
7.8
20.1
2.4
8.8
8.4
4.6
6.6
6.5
860.0
23.5
34.4
767.6
20.7
32.8
7.5
20.9
21.8
3.9
9.0
9.1
39.4
33.2
22.1
21.9
12.7
16.0

Hindistan
2.2
Hong Kong
3.4
Kore
3.5
Singapur
3.3
Tayvan
2.4
Endonezya
2.0
Malezya
3.0
Tayland
2.7
Arjantin
5.5
Brezilya
3.7
Şili
5.8
Kolombiya
1.5
Meksika
4.2
Venezüella
4.9
Not
ABD
2.1
Japonya
1.8
Almanya
1.8
1-Yıllık değişim yüzdelerinin standart

3.1
4.4
2.0
2.5
1.9
5.4
sapma ölçüleri

3.4
2.5
3.1
2-GAYRİSAFİ YURTİÇİ

HASILA’nin nominal yüzdelikleri
Kaynak: Goldstein, Morris and Philip Turner; “Banking Crises In Emerging Economies:
Origins And Policy Options”, BIS Economic Papers, No:46, October 1996, Basle, s.12.

Ampirik çalışmada banka krizlerindeki kredi genişlemesinin ve varlık fiyatlamasının
deklere edilmesinin etkileri karışık verilmiştir. Gavin ve Hausman (1996)Latin Amerika’da
banka kredi genişlemesinin tipik olarak banka krizlerinden önce geldiğini keşfetmiştir, bu
olay bazı endüstriyel ülkelerde de aynı şekildedir (Örneğin; Finlandiya, Norveç, İsveç,
Japonya ve ABD). Kaminsky ve Reinhart (1995) kredi genişlemesinin gelişmekte olan
pazarlarda ve küçük endüstriyel ülkelerde banka krizlerinin makul ölçülerde önceden
belirtilerle haber verdiğini keşfetmişlerdir. Daha geniş bir örnekte, Caprio ve Klingebiel
(1996) Latin Amerika dışında, banka krizleriyle kredi genişlemesi arasında çok zayıf bir ilişki
olduğunu belirtmişlerdir. 227

Kaminsky ve Reinhart (1995) banka krizlerinde en iyi

göstergenin (kredi genişlemesinden daha iyi) keskin bir varlık fiyatlama bildirimi olduğunu
belirtmişlerdir. Mishkin (1994) varlık fiyatlamanın finansal krizde daha uygun bir gösterge

227

Honohan (1996) .
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olduğunu belirtmiştir, fakat kesinlikle borç vermeden daha iyi bir göstergedir. BIS (1996)
gelişmekte olan ekonomilerde varlık fiyatlarının hareketli olması geniş Avrupa Endüstriyel
ekonomilerinden daha fazladır.
Folkerts-Landov ve diğerleri (1995) ve BIS(1996) gelişmekte olan ekonomilerdeki
gelişen pazarların çeşidi geniş ölçekli özel sermaye akışları ile ilişkilendiği, bu ülkelerin
bazen anlamlı hareketlenmeler yaşadığını belirtmişlerdir. Venezüella banka krizi varlık
pazarındaki genişleme – patlamayla gelen bir örnektir.228

3.2.6. Banka Borçlarının Geniş Vade / Kur Eşitlenmesiyle Yükselmesi
Ekonomide Finansal derinleşmenin ve olgunlaşmanın göstergelerinden biri de gelen
Yabancı sermaye oranının Yurtiçi Gayrisafi Hasılaya oranının artmasıdır. Eğer banka
kaynaklarının genişlemesi uluslararası rezerv stokları ile hızlı bir şekilde ilişkilenirse, eğer
banka varlıkları banka kaynaklarından likidite Vade ve kur ismi olarak daha değişken
olursa,

eğer

banka

sermayesi

ve/veya

borç

provizyonları

banka

varlıklarının

dalgalanmalarını karşılamazsa ve eğer ekonomi geniş bir şoka maruz kalırsa (kendi
kontrolünde olmayan bazı dış etkenlerden dolayı) bankacılık sistemi kırılganlık seviyesine
gelebilir. Pek çok yazar bu olayların olmasını bahsedilen iki sebebe bağlamışlardır. 229
Honohan (1996)’de teknolojik yenilik ve değişiklerin 59 gelişmekte olan ülkelerin banka
sermayelerinin oranın m2 ‘den CNP seviyesine , 1980-93 periyodundaki seviyesine
yükselttiğini belirtmiştir.{Ağırlandırılmamış kalemlerde %28’den %35’şe , ağırlıklandırılmış
kalemlerde %32’den %48’e yükseltmiştir.) Rojas-Suárez ve Weisbrod (1995b) banka
krizlerini, üç Latin Amerika ülkesindeki banka borç rezervlerinin , ABD’deki daha büyük
bankalardan daha fazla risk üstlenmelerine bağlamıştır.
Calvo ve Goldstein (1996) teknolojideki ve enformasyon sürecindeki değişimin finansal
liberalizasyonla

ilişkili

olduğunu

söylemişler,

gelişen

ekonomilerdeki

banka

karşılıklarındaki kur kompozisyonlarının daha kolay oluşmasını sağladığını iddia etmiştir.230
Örneğin Meksika krizi temelinde, M2’deki Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 1989–94 dönemindeki
seviyeye hızla yükselen oranların ve 1994’de ilan edilen uluslar arası rezervlerin, bankacılık
sektöründe

kaynakların

(bilançonun

pasifi

)likiditesinde

delik

açılması

sonucunu

doğurduğunu belirtmişlerdir. 20 Aralık devalüasyonundun önce doların M2’deki değeri
normal pozisyonunun 5 katına çıkmıştır ve belirlene en yüksek seviyeye ulaşmıştır (Şili,
Brezilya v.s.).
228

Caprio ve Diğerleri. (1994). The BIS (1996) has also shown that a deflated series of property and equity
prices has borne a close relationship with swings in private real credit growth in industrial countries over the last
quarter-century.
229
Goldstein, Morris and Philip Turner; a.g.m., s.14.
230
IMF (1995) reports that most of the pressure on Mexico’s foreign exchange reserves in 1994, and particularly
just before the devaluation, came not from foreign investors but rather from Mexican residents sending their
funds abroad.
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Pek çok diğer gelişen ekonomilerde buna benzer delikler oluşmuştur. Rojas-Suárez ve
Weisbrod (1995b) Latin Amerika ülkelerinde bu karşılıkların sanayileşmiş ülkelerden daha
etkin olduğunu belirtmişlerdir.
Karşılıkların dolarizasyon edilmesi sorununun çözümü değildir , çünkü parayı verenler
bankacılık sistemine güvenmeleri durumunda fonları (dolar olarak veya olmadan) yerel
bankalarda tutmaktadırlar. Yerel faiz oranları yükseldiğinde bankacılık sisteminde ve
müşterilerde yabancı kurlara kaçış güçlenmektedir. 231 Örneğin , bankalar kısa dönem kaynak
yaratır. , yabancı kurlar uluslar arası para piyasalarından uzun dönem faiz temin ederler.
Devalüasyon olması durumunda şaşıran stratejiler gibi Shang (1996) gelmiş ülke
bankalarının 1980’de net dış borçları 181 milyar $ düzeyinde olduğunu belirtmiştir. 1993
Aralığı arasında , Meksika bankalarının dış borcunu 89 milyar Pezo’dan 174 milyar Pezo’ya
çıkarmıştır aynı zamanda borçlanmadaki kredileri de düşmüştür.232 Banka müşterileri aynı
zamanda kendi kendilerine kurdan gelen yükü bulabilirler: BIS (1996)belirlenen
dalgalanmanın %60’ından fazlasına , büyük ve orta buyüklükteki Meksika firmalarının
fnansal kaynaklarını yabancı kurlara bağlamalarının – dış satışların , toplam satışların %10
gerçekleşmesine neden olduğunu belirtmiştir.
Yabancı parada geniş olarak riskin dağıtılmadığı pozisyonlarda bankalar müşterilerini
daha fazla inceleyebilir duruma sokarlar, bu da banka krizlerini daha şiddetlendirir. Bunun
nedeni bazı geleneksel kriz yöneticileri – Gerçek faiz ve kur devalüasyon politikası yerine
kolay para politikasını öngörenler – yabancı kurlardaki borçlanmalarda daha az etkili
olacaklarındandır.233 Benzer olarak, vade farkı riski tipik olarak gelişen piyasalarda bankalar
açısından daha yüksektir, çünkü uzun dönem kaynakları daha azdır ve endüstriyel ülke
bankalarına göre sermaye piyasalarından kaynak bulmaları daha azdır.234
Bankalar açısından risk paylaşımı daha sınırlıdır. Örneğin , eğer üretim firmaları
finansmanlarını bankalardan sağlarsa ve eğer sermaye piyasası da yoksa , bankaların borç
verme rasyoları çok yüksek olacaktır ve ürün fiyatlarını yüksek fiyattan fiyatlamak zorunda
kalacaklardır.235 Bu durum gelişen ekonomilerde kısa dönem borçlanması şeklinde devam
edip gidecektir.

3.2.7. Finansal Liberalizasyon İçin Yetersiz Çalışmalar
Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki finansal liberalizasyonun uzun dönem
yararlarında birkaç sorun vardır. Reformlar zorunlu olarak bankalara özel olarak önlem alın
mayan banka krizi tehlikesini artıran yeni riskler getirir. Faiz olanları liberalize edildiği
231

Goldstein, Morris and Philip Turner; a.g.m., s.15.
Mishkin (1996), who also highlights the sharp deterioration in the net worth of private Mexican firms
attributable to the December 1994 peso devaluation.
233
Mishkin (1996).
234
Rojas-Suárez and Weisbrod (1995b).
235
BIS (1996).
232
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zaman bankalar faiz oranlarının yapısından gelen korumalarını kaybederler. Genellikle, faiz
oranlarındaki yükseliş yönündeki dalgalanma sonu safhaya gelir.236 Kredilerdeki son oranlar
finansal liberalizasyonun uyanması ile yüksek reel faiz seviyesine sık sık parasal olarak
çıkar.237
Liberalizelilmiş sektördeki kredilerde, banka borçlanmalarındaki dalgalanmalar talepte
kısaltmaya neden olur.

238

Düşük rezerv gereklilikler banka izinlerini yükselen borç

taleplerine uydurur – yabancı sermaye akışlarında olduğu gibi, ekonomideki reformlardan
etkilenirler. Henüz Banka kredi yöneticileri erken bir finansal kontrol orta ortamındayken
yeni kredi kaynaklarını ve Pazar risklerini değerlendiremeyebilir. Aynı zamanda , yeni
yarışmaları (yerel yada yabancı)girişi bankacılıktaki riski yükseltebilir. Buna bir örnek ; türü
kontların oftshore pazarlarda kullanılması ve bunun yabancı pazarda net açık pozisyon
oluşturması verilebilir.

3.2.8. Ağır Bürokrasinin Sisteme Karışması ve Borç Bağlantılarında Kontrolün
Kaybedilmesi
Her iki faktörde banka krizlerimin oluşmasında önemli rol oynamaktadır , çünkü bular
bürokratların politik objelerinden veya banka mensuplarının (sahip ve yönetici ) kişisel
ilgilerinden kaynaklanmaktadır ve çoğu banka operasyonunun doğasında vardır , bankanın
etkinliğini ve karlılığını zedeler. 239
Ekonomik sistemlerde banakacılık krizlerinin en önemli sebplerinden bir tanesi, sisteme
yapılan siyasi müdahalelerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çok büyük ekonomik
güce sahip olan aile şirketleri bulunmaktadır. Ekonomik olarak güçlü durumda bulunan
firma aile üyeleri, firma ile birlikte aynı zamanda bürokrasi ve politik hayatta da yer
almaktadırlar. Özellikle bu aile üyeleri ekonomik ve finansal piyasalarda etkin rol oynayan
kurumlarda yer alabilmektedir. Örneğin Venezüella’da 1992 yılında düzenleyiciler büyük bir
bankanın iflasına müdahaleden kaçınmışlardır. Çünkü banka düzenlenmesinden sorumlu
olan merkez bankası başkanının, aynı zamanda bu bankanın en büyük hissedarlarından
birisi, olması gerekli müdahalenin yapılmasını engellemiştir. Bunun sonucunda meydana
gelen sistemik bankacılık krizinin maliyeti 7 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 240

236

BIS (1996) reports that the volatility of short-term interest rates in emerging economies was considerably
higher than in several large European industrial countries during the past decade.
237
Galbis (1993), Kaminsky and Reinhart (1995) and BIS (1996).
238
Caprio ve Diğerleri (1994) report that banks tended to expand their real estate lending immedi-ately after
financial sector liberalisation or the relaxation of lending guidelines.
239
Goldstein, Morris and Philip Turner; a.g.m., s.18.
240
Goldstein, Morris and Philip Turner; a.g.m., s.18-19.
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Bankacılığın 1994 yılı itibari ile, yapısal yönden durumunu gösteren tablo aşağıdadır.
Tablo 4: Bankacılık Endüstrisinin Yapısal Verileri
Finansal

Devlet

Faiz

Dışı

Ortalamada

Sahipliğinde

İşlem

Banka Hissesi¹

Olanlar²

Maliyetleri

1994

Net

Faiz

Marjları

Toplam Varlık İndeki %’si ³

Hindistan

80

87

2,6

2,9

Hong

--

0

1,5

2,2

Kore

38

13

1,7

2,1

Singapur

71

0

1,4

1,6

Tayvan

80

57

1,3

2,0

Endonezya

91

48

2,4

3,3

Malezya

64

8

1,6

3,0

Tayland

75

7

1,9

3,7

Arjantin

98

36

8,5

9,2

Brezilya

97

48

6,0

6,84

Şili

62

14

3,0

6,1

Kolombiya

86

23

7,3

8,3

Meksika

87

28

3,9

5,1

Venezüella

92

30

5,7

8,1

ABD

23

0

3,7

3,7

Japonya

79

0

0,8

1,1

Almanya

77

50

1,1

1,4

Kong

Not

1-Bankaların varlıkları, banka olmayan finansal kuruluşlar ve bankaların finansal varlık
oranıdır 2-Hisselerin Varlıklar içindeki oranı, Hindistan için 1993, Arjantin için 1996, 31990-94 Ortalaması 4- 1992-94
Kaynak: Goldstein, Morris and Philip Turner; “Banking Crises In Emerging Economies:
Origins And Policy Options”, BIS Economic Papers, No:46, October 1996, Basle, s.19.
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Tüm bu anlatılanlarla birlikte, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde siyasi otorite,
özellikle kamuya ait olan bankalar üzerinden, yakın olarak görülen sektör, kurum ve kişilere
uygunsuz kredi verilmesi konusunda zorlayabilmektedirler. Genel olarak sağlanan bu
kredilerin geri dönmesi de mümkün olmamaktadır. Bu durum hem ilgili bankalrın mali
yapılarını sarsmakta, hemde sistemde ciddi zararlara neden olmaktadır. Verilen krediler
bazen ekonomik sistemin zarar görmesine dahi yol açabilmektedir.

3.3. Banka Krizlerinin Etkileri
Kriz, tehlike ya da belirsizlik noktası anlamına gelmektedir. Ekonomik süreç içerisinde
büyümenin tehlikeye uğradığı ve yeniden yapılanma için değişikliklerin yapıldığı süreçtir.241
Bir ülkede krizin varlığından söz edebilmemiz için aşağıdaki üç unsurun bir arada
bulunması gerekir;242
- Tırmanan faizler,
- Düşen döviz rezervleri,
- Yükselen kurlar.
İktisatta kabul edilen teoriye göre; ekonomi bir dönem küçülürse, bu bir yol kazası veya
darboğazdır, iki dönemlik küçülme olursa durgunluktur, üç veya daha fazla küçülme
yaşanırsa da bu kriz adını alır. Pratikte ise sorun aslında hep aynıdır; fakat gösterdiği etkiler
farklıdır. Örneğin Türkiye’ deki krizlere temel olarak bakıldığında hep aynı sorunlar
görülür. Fakat hastalığın nüksettiği yerler farklıdır. Tabir yerinde olacaksa, önceki krizde
elden yara çıktıysa, şimdiki krizde ayaktan çıkmaktadır. Sorun temelde ihracat-ithalat
arasındaki dengesizliklerden kaynaklanmakla beraber, bugün mali sektörleri çökertmiştir.
Türk Finans sektöründe uzun süredir yaşanan ve kronikleşen sorunların çözümü için
tasarlanan kapsamlı bir programın parçası olarak, 22 Aralık 1999 günü, Türk bankacılık
sektöründe aktif büyüklüğü olarak %5.2 ve mevduat olarak da %6.5 paya sahip olan beş
ticari banka Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi.

3.3.1. Bankacılık Krizlerinin Makro Etkileri
Yükselen ekonomilerde bankacılık krizleri bir yandan ülke ekonomisi üzerinde önemli
sorunlar yaratırken, diğer yandan söz konusu ülkelerin uluslar arası finansal piyasalarla
ilişkileri arttıkça diğer ülkelere de yayılabilmektedir.
- Bir Finansal Aracı Olarak Bankaların borçlarının Vadesinin Kısa Kredilerinin
Vadesinin Daha Uzun Olması ve Makro Ekonomik Değişkenler: Bir finansal aracı olarak
241
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bankalar doğal olarak kısa vadeli borçlanır ve uzun süreli kredi verirler. Böylece bankalar
yüksek kaldıraç (düşük sermaye) ve düşük karşılık ayırarak çalışır. Bu durum ülkenin
makro ekonomik büyüklüklerindeki ani bir değişme ticari banka sistemini olumsuz bir
şekilde etkiler. Yükselen ekonomilerde makro ekonomik dalgalanmaların nedeni dışsal ve
içsel olabilir.

1. Dışsal Etmenler
i. Dış Ticaret Hadlerindeki Önemli Dalgalanmalar
Ülkenin dış ticaret hadleri birdenbire büyük ölçüde bozulursa, bankalardan kredi alanlar
anapara ve faiz ödemelerinde büyük güçlükle karşılaşırlar. Bu bağlamda Crio-Klıngeibel,
bankacılık krizi yaşayan yükselen ekonomilerin %75’inde bankacılık krizi öncesi ticaret
hadlerinde en azından %10 düşüşle karşıladıklarını ortaya koymaktadır.
ii.Uluslar arası Faiz oranlarında Değişkenlik ve bunun Özel Sermaye Akımları
Üzerindeki Etkisi
Uluslar arası faiz oranlarındaki dalgalanmalar bir yandan yükselen ekonomilerde
borçlanma maliyetini etkilerken, öte yandan yatırımların göreli çekiciliğini azaltmaktadır.
Özellikle eksik sterilize edilmiş sermaye akımları önce banka mevduatlarında şişmeye
neden olur ve bankaların düşük kaliteli kredilerin artmasına neden olmuş. Bir gün bu
şekilde kredi genişlemesi sona erdiğinde ve ülkeye olan güvenin sarsılması sonucu ani
sermaye çıkışları olduğunda banka mevduatlarında ani çekiliş yaşanır. bu durumda
bankalar varlıklarını zararına elden çıkarmak zorunda kalabilirler.

iii. Reel Döviz Kurlarında Değişme
Reel döviz kuru değişkenliği bankalar için yabancı para yada vade uyumsuzluğu göz
önüne alındığında bir dizi ayarsızlıklara ve güçlüklere neden olabilir. Bu sorun esnek döviz
kuru sistemine 1976 yılndan sonra gerek dolar, mark, euro, yen için gerekse ülkelerin
paraları açısından giderek artmıştır. Bu durum dış ticaret ağırlıklı sektörlerin aşırlığını
doğrudan etkilemektedir.

2. İçsel Etmenler: Enflasyon ve Büyüme Oranlarının değişkenliği
Bir ülkede enflasyon ve büyüme oranlarını büyük ölçüde dalgalanması çok zordur.
Özellikle ekonomik faaliyetlerde şiddetle ve ani daralmaların olduğu dönemlerde bankacılık
ve ödemeler dengesi krizleri artmaktadır.
- Ekonomik Konjonktür Dalgalanmaların Etkileri: Bazı iktisatçılara göre konjonktürün
genişleme safhasında aşırı krizi yaratılması ve fazla saşlam olmayan finansman yollarına
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yönelinmesi, bankacılık krizlerini neden olmaktadır. Özellikle piyasalarda baloncukların
patlaması krizin tetiğini çekmektedir. Bu bağlamda bir yandan banka kredilerindeki
genişlemeyi diğer yandan pay senedi fiyatlarındaki düşmeleri bankacılık krizleri izlemiştir.
- Banka Bilançolarında Pasifl Kalemlerin vade ve Para Cinsinden Uyumsuzluklara
Bağlı Olarak Artması: Bankaların pasiflerinin büyümesi ile ekonominin büyümesinde
paralellik olmalıdır. Aynı zaman da bir uyumda olamsı gerekmektedir. Banka pasif
kalemler, ekonominin büyüklüğü ve uluslar arası rezerv stoğuklarına gre farklı büyüyorsa
problemler yaşanması normaldir. Banka varlıklarınında likidite, vade ve para cinsine göre
banka pasifleri ile uyum sağlamalıdır. Söz konusu kalemler arasında uyumsuzluklar
problemleri de beraberinde getirecektir. Bankaların sermaye yapısı ve kredi zarar karşılıkları
banka varlıklarının değişken pozisyonlarını karşılayacak seviyede olmalıdır. Bununla
birlikte ekonomik sistemde kredibilite ortadan kalkmışsa bankacılık sisteminde aksaklıklar
ortaya çıkacaktır.
Ülkemiz, 1997 haziran ayında G.Doğu Asya ülkelerinin paralarını %25-30 oranında
devalüasyon yapmalarına karşın Temmuz 1997’de, başta petrol ürünleri olmak üzere kamu
iktisadi kuruluşlarının mal ve hizmetlerinin fiyatlarını yüksek oranda artırılması ve bunu
izleyerek özel sektör firmalarının mal ve hizmetlerinin fiyatlarının yükselmesi sonucu
enflasyon oranının %100’lere yükselmesine karşısında TL’nin reel değerini yeteri kadar
düşürmemesi sonucu reel sektörde büyük bir resesyon yaşanmıştır.
- İzlenen Döviz kuru stratejisi: Sabit kur sistemi, bankacılık sistemini dışsal olumsuzluk
şoklara karşı kırılganlığını arttırdığı için eleştirilmektedir. Örneğin sabit kurlarda yaşanan
ters bir şokun ödemeler bilançosu açığına, para arzında bir azalışa, faiz oranlarında sıçrayışa
neden olacağı ileri sürülmektedir. Bu durumun bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz
etkileri ise açıktır.
Esnek kur sisteminin benimsenmesi durumunda ise bir şok olgusunda, nominal döviz
kurunun piyasada düşmesi durumunda bankaların varlık kalemlerinin ve üstlendikleri
yükümlülük reel değerlerini düşüren bir çeşit enflasyon yaşanacaktır.
Sabit döviz kuru sisteminde, merkez bankaları döviz kuru yükümlülüklerini göz ardı
eden likiditesini kaybetmiş, ancak borçlarını ödeyebilir durumda olan bankalara geçici
yardım sağlayarak bankacılık sistemini likidite sağlamaktadır.

3.3.2. Bankacılık Krizlerinin Mikro Etkileri
- Finansal Liberalizasyonun İyi Algılanmaması: Fiyat artışlarına sınırlama şu şekilde
sağlanacaktır:
İthalatın arttırılması, özel sektörün fiyat artışlarını durdurmasına ve hatta önceki markup’larını düşürmesine neden olabilir.
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Rekabet Kurulu’nun haksız fiyat artışlarını hızlı ve etkin bir şekilde soruşturmasıdır. Bu
konuda Rekabet Kurulu’na büyük iş düşmektedir.
Hükümetin elindeki bütün denetim elemanlarını 2000 ve 2001 yılı için haksız fiyat
artışlarıyla enflasyonun düşürülmesine engel olan kuruluşların geçmişe dönük hesaplarını
incelemesi ve alacağı yolunda imada bulunması olabilir. Aslında bu devletin asli görevidir.
Kısa zamanda yapısında daha çok iktisatçıların bulunacağı bir fiyat kurulunun
kurulması gerekir.
Özel sektörün hem prodüktivitesini arttırma çabasına girmesi, hem de elini taşın altına
sokup sözel olarak fedakarlık yapacağını söylemek yerine fiilen bunu yapmasıdır.
Hükümetin Haziran 2000’den itibaren fiyatları dondurma yoluna gitmesi gerekir.
- Mali Tabloların Mali Açıdan Yetersiz Kalması ve Kamuyu Aydınlatma Kapsamında
Yasal Çerçevede Eksiklikler: Bankaların faaliyette bulundukları sahalardaki kurumsal
yapının zayıflığı ile performansları ters yönde işlemektedir. Aralarında bazı farklılıklar
olmasına rağmen genellikle yükselen ekonomilerde piyasa disiplinin işlemesini ve etkin
bankacılık denetimin uygulanmasını engelleyici nedenler olarak, bankaların muhasebe
sistemlerindeki değişiklik, kamuya yeteri kadar bilgi verilmemesi ve yasal baskılar
gösterilmektedir.
Sağlıklı bankaları sağlıklı olmayanlardan ayırmayı; bankaların konsolide riski
hakkındaki mali tabloların bir ülke içinde bankalar için yeknesak raporlama olgusunun,
ülkeler arasında muhasebe standartlarındaki farklılıklar, münferit bankalar hakkında
yayınlanmış temel finansal verilerin denetim otoritelerine ve kamuya sunulan doğru
olmayan raporlar konusunda ciddi cezaların yetersizliği ve yükselen ekonomilerdeki
bankalar için özel kredi derecelendirmelerinin azlığı engel oluşturmaktadır.
- Bankalrın Aşırı Risk Üstlenmesini, Caydırıcı ve Düzeltici Hareketlerin Ortaya
Konulmasını Teşvik Eden Güdüler: Krizler önleyici bir sistemin iyi çalışması bankaların
aşırı risk üstlenmesini caydırıcı ve daha başlangıçta düzeltici davranışlarda bulunmasının
güdülendirilmesini içerir. Bankaların hazinece bankalar yeminli murakıpları aracılığıyla
denetlenmelerinin yanı sıra banka sahiplerinin, yöneticilerin ve alacakların da başarısızlık
halinde kaybedecekleri bir şeylerin olduğunu bilmeleri son derece önemlidir.
Banka sahiplerinin karşılaştıkları güdüleri en azından üç faktör etkilemektedir. Bunlar
banka sermayesi, bir bankanın yeniden yapılandırma maliyetinin bütün maliyetler içindeki
payı ve bankanın lisans değeridir.
Yükselen ekonomilerde mevduat sahiplerinin banka piyasası disiplinine potansiyel
katkısı gerek muhasebe sisteminin kalitesi gerekse kamuya duyurmasının kısıtlılığı
nedeniyle sınırlıdır. Bazı zamanlarda bankaların siyasi otorite tarafınca kurtarılması,
ekonomik sistemlerde yasal açıdan banka mevduatına sigorta garantisi olmasa bile, sistemde
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mevduat garanti fonu varmış etkisi yapmaktadır. En önemli sorun, borçlarını ödeyebilirliğini
yitirmiş bankaların sahiplerini ya da büyük toptancı alacaklarını kurtarmak için kamu
müdahalelerinde yaşanan keyfilik olgusudur.

3.4. Banka Krizinin Yayılmasını Etkileyen Unsurlar
Ekonomik sistemde, iyi yada kötü durumlarda, her şey birbirini doğal olarak
etkilemektedir. Çünkü her bir parça, bütünün mütemmim cüzüdür. Ortaya çıkan
değişikliklerden az yada çok, sistemin tüm oyuncuları etkilenmektedir. Örneğin; Türk
Ekonomisinde, son yaşanan krizde, bankalar, kredi kullandırma konusunda istekli
olmazken, şirketler de daralan kar marjlarının, faiz yükünü karşılayamaması korkusunu
yaşamışlardır. Bankalar da son krizle birlikte sorunlu kredi hacmindeki olası büyümenin
endişesini taşımışlardır. Bu yüzden de yeni krediler konusunda son derece titiz
davranmışlardır ve mevcut müşterilerle çalışmayı tercih etmişlerdir.
Kredi

kullanımının

düşmesine

şirketler

cephesinden

bakıldığında,

faizlerin

yüksekliğinden dolayı talebin olmadığı görülebilir. Ayrıca, satışların durma noktasına
gelmesi, stok maliyetinin artması, satışı artırmak için kar marjlarının daha da daraltılması ve
tahsilatlardaki zorlanma şirketleri sıkıntıya sokan diğer nedenlerdir. Böyle bir ortamda
şirketlerin en büyük korkularından biri, faiz yükünü karşılayamamaktır. Bu korku da şirket
sahip ve yöneticilerini kredi kullanımından uzaklaştırmaktadır. Ancak, işlerin yürütülmesi
için kredi talebinden vazgeçilmesi de söz konusu değildir. Bu yüzden gereksinimler
doğrultusunda sınırlı miktarda kredi kullanılmaya çalışılır.
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Tablo 5: Gelişmekte Olan 4 Ülke ve Türkiye’ de Bankacılığın Analizi
Alınması Gereken KORE
MALEZYA
Önlemler
1-Varlığını Sürdüremeyecek Olan Bankaların Durumu
- Kapatma
30 ticari bankanın 16 Hiçbir banka
tanesi, 25 leasing
ya da finansal
şirketinin 10’u
kurum
kapatıldı.
kapanmadı.

TAYLAND

ENDONEZYA

TÜRKİYE

91 finansal
kurumun 55’i, 15
bankanın 1 tanesi
kapatıldı.

237 bankanın 54’ü
kontrol altında. 50’si
kapatılacak. 26
tanesi İBRA
tarafından alındı.

13 banka
BDDK’nın bünyesinde. TMSF
altındaki bir
kısmı
kapanacak.
Belirli bir tarih
bildirilmedi.

- Kamusallaştırma
ya da diğer
kurumlara
devretme

4 banka
35 bankanın 2 15 bankanın 2’si 7 devlet
kamulaştırıldı. 26
tanesi daha
kamusallaştırıldı. bankasından 4’ü
birleşme
ban-kanın 5’i
güçlü
2 banka ve 6
devredildi. 33 tanenin kurumlarca
finansal kurum
aşamasında. 55
4’ü yaşam boyu
devralındı.
devralındı.
banka
sigorta altına alındı,
kamusallaştırılacak.
2’sine yatırım
güvencesi verildi.
2-Varlığını sürdürebilecek olan bankaların sermayelerinin gözden geçirilmesi
- Hükümet
Düzenlendi. 18,4
Haziran
1,1 trilyon bahta Hükümet ek
trilyon Wong sermaye 1998’de
ek olarak 300
sermaye için 257
tarafından
sermaye destek
güçlendirme ve açık
düzenlendi.
milyar baht
trilyon Rupiah
programlarının
kapatmak için
Kullanılıyor. tutarında likidite ayırmayı
uygulanması
kullanıldı.
desteği sağlandı. düşünüyor.
- Yabancı bankalar KFB, fgn
veya stratejik
konsorsiyumuna
ortaklıklar
başarıyla satıldı; bir
tanesi daha satışa
çıkarıldı.

- Kayıpların
durdurulması,
stratejik alıcılar
için
- Yurt dışında veya
yurt içinde halka
arz

Yok. Fakat 13
yaban-cı
banka
mevduat
piyasasının
yüzde 20’sini
paylaşıyor.
Yok.

15 taneden 2’si
satıldı.3 tane
daha satılacak.

Hükümet, KFB’ de
Hükümet bir
başarılı bir teklif
takım limitlerle
yaptı; diğerleri için de
kabul ediyor.
yapması bekleniyor.
Bu konuda bir
1998’de yurtiçi
Yok.
takım adımlar
piyasalarda 5 banka
Bankalar,
atıldı.
halka arz edildi.
sermayeye
ihtiyaç
duyduklarınd
a
Danamodal’ı
ortak olarak
kullanıyorlar.
3 Tahsil edilemeyen kredilerin çözümü veya yeniden yapılandırılması
- Tahsil
Evet.
Uygulama
Uygulama
edilemeyen
sürecinde.
sürecinde.
kredilerin
kapsamı-nın
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İMF bankacılık
sektörünün
yeniden
yapılanması için
herhangi bir
para ayırmadı.
Hazırlık aşamasında Bankacılık
henüz sonuç yok.
sektörünün
sadece yüzde
3’ü yabancıların
elinde.

Hiçbiri henüz
uygulanmadı.

Henüz hiçbiri
yapılmadı.

Yok.

Hiçbir plan yok.

Henüz değil.

Henüz değil,
varlıkların ilk
dönem
değerlerinde

yeniden organize
edilmesi
- Kullanılabilecek
kredilerin yeniden
yapılandırılması

düşüş oldu.
Büyük holdingler ve
KOBİ’lerde devam
ediyor.

Stratejik
gruplara
hükümet
tarafından
izin verildi.
Uygulamada.

- Kredilerin tekrar Uygulamada.( daha
yapılandırıl-ması
çok vergi indirimleri
şeklinde)
için vergiler ve
diğer
uygulamaları
- Kurtarılamayan
Plan temelde oldukça Temeli
batık kredile-re
iyi, fakat işsizlik kötü oldukça iyi.
etkiliyor.
Danaharta
yasal işlem
yapılabilmesi i-çin
Yasası işlem
gerekli yapının
yapılabilmesi
oluşturul-ması
ni hızlandırdı.
4 Bankacılık için yönetmelik çatısının baştan ele alınması
- İhtiyati
Şu anda global
Kriz
tedbirlerin
standartları karşılar
öncesinde
güçlendirilmesi
düzeyde.
güçlü
önlemler
alındı. Sadece batık
kredilerin
doğ-ru
tanımlanması
konu-sunda
kaygı
duyuluyor.
- Bakacılık
Finansal Denetim
Krize
denetim ve
Komisyonu’nun
hazırlıklarda
gözetiminin
çalışmasıyla başarıldı. güçlü.
kuvvetlendirilmesi

Yeniden
Bazı güçlü bankalar
yapılanma süreci seçildi.
başlatıldı.

Planlanmış bir
şey yok.

Uygulamaya
koyuldu.( Vergi
indirimi,
sermaye desteği)

Hayır.

Planlanmış bir
şey yok.

Söz verildiği
tarihte
değiştirilmedi.
Daha sonraya
ertelendi.

Etkili bir yasal
işleme izin veren
kanun tasarısı
gerekiyor.

Planlanmış bir
şey yok.

2000 yılında
Uygulama en
global
önemli konu.
standartları
tamamen karşılar
hale geldi.

Bankacılığı
denetleyen kurulun yeniden
organizasyonu
1999 yılı
hedefleri
arasındaydı.
- Bankacılık
Provizyonlara evet
Provizyonlard Evet, fakat kayıp
yönetmeliklerinin ama,
a evet ama,
kredilere verilen
yaptırım gücünün sermayelendirmede
batık
provizyon
yükseltilmesi
hala müsamaha
kredilere
sayesinde
gösteriliyor.
hoşgörülü
yaptırım tam
davranılıyor. olarak
uygulanmıyor.
5 Bankaların kredi kültürlerini ve yönetimlerini sağlamlaştırın
- Konsolidasyon
3 birleşme teşvik
Aktif olarak
3 kamusallaşan
çalışmalarına
edildi. 5 banka daha
teşvik
banka için
destek verilmesi
güçlü bankalara
ediliyor.
yapıldı.
devredildi. Dahası
bekleniyor.
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İlk 6 yabancı
denetim
firmasından, 150
bankanın
denetlenmesi
istendi.
Uygulama en
önemli konu.

Yumuşak bir şekilde
teşvik ediliyor ama,
aktif olarak bir şey
yok.

Uygulama
sürecinde ama
zayıf bir geçmişi
var.

Bağımsız
düzenleyiciler
2000 yılında
oluşturuldu.
Fakat şu anda
yeterli sayıda
çalışanı yok.
Uygulama
sürecinde ama,
zayıf bir geçmişi
var.

BDDK altında
oluşma
aşamasında
olan birkaç
banka

- Yabancı
bankaların
hissedarlığının
desteklenmesi ve
izin verilmesi
- Risk ratingi
yapılması için
kurumların
oluşturulmasının
sağlanması
- Batık kredilerin,
temerrüt faizlerinin ve
provizyon ölçülerinin belirlenip,
tanımlanması
- Kredi risk-rating,
skorlama ve
denetleme
sistemlerinin
hazırlanması

Evet. Şimdilik 2 tane.

Finansal Denetim
Kurumu batık
kredilere odaklandı.

Yeni yabancı
banka
ortaklıklarına
izin
verilmiyor.
Geleneksel
olarak BNM
tarafından
kullanılıyor.

1998’in ilk yarısında
Uygulamaya
uygulamaya konuldu. konuldu.

Hala başlangıç
aşamasında.

Evet, 15 tanesinin Evet, yüzde 100
ikisi.
olarak. Ama politik.
Önce ekonomik
deneyi yakalamak
gerekiyor.
Henüz bir
Uygulama
gelişme yok.
aşamasında ama
yetersiz.

2000 yılında
uygula-maya
basamak basamak konuldu.

Sürecin henüz Sürecin henüz
başında.
başında.

bulunuyor.
Görünürde bir
gelişme yok.

Uygulama
sürecinde.

Uygulama en
önemli konu.

Ek çatı
yapılması
bekleniyor.

Henüz bir gelişme
yok.

Büyük- finansal
yapısı sağlam
bankalar bu
sisteme geçti.

Kaynak: Capital Dergisi, Nisan Sayısı, s:142

3.4.1. Bankacılığın Yapısı
Bankaların yapısı da kriz açısından önemlidir. Bankaların topladıkları fonların vadesi
genellikle sattıkları fonların vadesinden daha düşüktür. Diğer şeyler sabitken varlıkların
değerinin bankaları müflis hale getirir. Varlıklardaki bu azalma borçluların borçlarını
ödememelerinden (kredi riski) kaynaklanabilir. Kredi riski; portföy çeşitlemesi, teminat
alınması ve borçluların iyi kontrol edilmesi ile azaltılabilir. Ancak bütün bunlar kredi riskini
tamamen ortadan kaldırmaz.
Kredi riski olmadan da bankaların bilançoları bozulabilir. Bu, aktif getirilerinin pasiflere
ödenenden daha az olması halinde gerçekleşir. Bu durum ya kısa vadeli faizlerde önemli
sıçramaların olması ya da borçlar ile alacakların farklı döviz cinsinden olması durumunda
ortaya çıkar.

3.4.2. Bankaların Kısa Vadeli Yabancı (Yurtdışı) Kaynaklara Bağımlılığı
Özellikle küreselleşme ile birlikte ekonomik sistemler birbiri ile aşırı entegre
olmuşlardır. Bu durm, sistemlerle birlikte banakcılık sektörünün de birbirine bağlı ve
bağımlı olmasına neden olmuştur.
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3.4.3. Finansal Liberalizasyon
Finansal liberalizasyon finansal sistemin etkin bir şekilde çalışmabilmesi için son derece
önemli ve gerekli görülmektedir. Bununla birlikte liberalizasyona entegre olmanın neden
olacağı sorunlara hazır olması gerekmektedir. Bazı yazarlar asimetrik bilgi bağlamında,
bankaların doğru risk alma davranışları gösteremeyebileceği ileri sürmektedirler.
Küresel ekonomide enflasyonu önlemek için öngörülen yöntemlerden birisi de yerel
paranın bağlı olacağı döviz kurunu düşük enflasyon seviyesine sahip bir ülke parasına
bağlamaktır. Bu birebir sabitlemek şeklinde yapılabileceği gibi belirlenen bir bant
çerçevesinde dalgalanmasına izin vermek şeklinde de yapılmaktadır.
Döviz kurunu sabitleme politikası enflasyonu azaltmada başarılı olabilir ancak
gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemini risk altına sokmaktadır. Bu şekilde bir döviz
kuru politikasının izlenmesi keskin bir devalüasyon yapılmasına neden olmaktadır.
Devalüasyon yapılması ise dövize bağlı borçların astronomik şekilde yükselmesine neden
olmaktadır. Bu durum ise kredi geri ödenmesinde aksaklıklar yaşanmasına, banka ve diğer
firmaların iflas etmesine neden olmaka, beraberinde fon arzının daralmasına neden
olmaktadır. Bunun sonucunda ise komple ekonomide bir daralma yaşanmaktadır.
Öte yandan yapılan devalüasyonun bir ekonomik kriz anında yapılması, Merkez
Bankasının piyasalarda kontrolü kaybetmesine ve enflasyonu kontrol edebileceği hakkındaki
güveni ortadan kaldırmaktadır. Akabinde ise faiz oranları aşırı yüksek düzeylere
çıkabilmektedir. Faizlerin yükselmesi ise finansal sektörle birlikte reel sektörü zora
sokmaktadır. Sonuç olarak kriz bu durumdan beslenmekte ve giderek derinleşmektedir. Bu
nedenle yukarıda sözü geçen türde bir döviz kuru politikasının izlendiği ekonomilerde
büyük bir devalüasyon ekonominin krize girmesiyle sonuçlanmaktadır. 243 Yaşanan son
finansal krizlerde görülmüştürki sabit veya yarı sabit döviz kuru izleyen ülkeler bu duruma
zemin hazırlamışlardır. Bu durumda serbest kur rejimi veya başka bir ülkenin para biriminin
kabul edilmesi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.

3.5. Türkiye’de Banka Krizleri
Finans sektörü ve bankacılık, bütün dünyada ekonomik politikalarının önemli bir
bileşenini oluşturmaktadır. Bu durum bankacılığın özel konumundan ve faaliyet alanından
kaynaklanmaktadır. Bankacılık sektörü ile sosyal fayda doğrusal etkileşime sahiptir. Bu
nedenle kamu kesimi ve bankacılık arasında da ister istemez çok yoğun ilişkiler
yaşanmaktadır. Ekonominin sıradan seyrini sürdürdüğü dönemlerde bu ilişki denetim,
gözetim ve faaliyetlerle ilgili yasal düzenlemeler açısından sınırlı kalmaktadır. Kriz
dönemlerinde ise bu ilişki daha yoğunlaşmakta, sorunlu bankaların iyileştirilmesinden, mali
243

NADER Nazmi (1997),"Exchange Rate Based Stabilization in Latin America", World Development,
Vol:25,No:4,pp.519-535, s.531.
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sektörde konsolidasyona kadar uzanan grift bir ilişki yumağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle
Bretton-Woods sabit ayarlanabilir kur sisteminin çöküşünden sonra, hem gelişmiş ülkelerde
hem de gelişmekte olan ülkelerde birçok bankacılık krizi yaşanmıştır. Krizlerin bazı
özellikleri ülkeden ülkeye değişiklikler gösterse de aralarında ortak noktalar olduğu da
gözlenmektedir. Bunlar, sürdürülebilirliğini kaybeden makroekonomik politikalar, finansal
sistemin zayıflığı, kur sorunları, siyasal istikrarsızlık ve yolsuzluk olarak özetlenebilir.
Sayılan faktörler krizlerin nedeni değil, sadece krizlerin ortaya çıktığı dönemi oluşturan
koşullardır.
Kriz ortamlarında, krizin daha kolay aşılabilmesi için bankalara kamu müdahaleleri söz
konusu olmuştur. Bu müdahaleler, çözüm getirmek yerine bazen, istenenin tersine sonuçlar
doğurmuştur. Kamu otoritelerinin sorunlu bankalara müdahalesinin temel ekseni, ABD’de
20. yüzyılın başında yaşanan ekonomik ve finansal krizler sonucunda 1934’de oluşturulan
mevduat sigortası sistemi üzerine yoğun çalışma göstermiştir. Bu tartışmalarda, zor duruma
düşen bankaların kurtarılmasının liberalizmin temel yasalarına aykırı olduğu ifade
edilmiştir.
Türk bankacılık sistemi bünyesinde, 1980’lerde oluşturulan, altyapısı ve gerekli
tamamlayıcı kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirilemediği için aksak kalan liberalleştirme
politikalarından beri, zaman zaman artan, zaman zaman azalan ama süreklilik arzeden
sorunlar taşımaktadır.1982’de, 1989’da,1994’de sektörde sarsıntılara yol açan bu sorunları
doğuran faktörleri dört ana başlık altında incelemek mümkündür. 244
Ülke

ekonomisi

açısından

yaşanan

makroekonomik

sıkıntılar

aşağıdaki

gibi

maddelenecek olursa;
-

Ekonominin temel fiyat mekanizmalarını oluşturan enflasyon, faiz ve kur paritelerinin
iyi idare edielmemesinden kaynaklı olarak göstergelerin aşırı oynak olması.

-

Kamu mali sisteminde yaşanan disiplinsizlik, gelir ve harcama dengesinin önemli ölçüde
bozulması ve kamu finansman açığının sürekli olarak artış göstermesi ve oranın sürekli
yükselmesi.

-

Yurt içi yerel mevduat ve tasarruflarının yetersiz olması ve finansal piyasalardaki sığ
yapı.

-

Reel sektörde çılışan firmalardaki düşük verim oranı ile birlikte yaşanan dış kaynağa
(finasla olarak ya da hammadde olarak) aşırı bağımlılıktır.
Yukarıda sıralanan problemlerin sonucunda, bankacılık sektörü, istihdam sağlayan

sektörleri finanse etmek yerine kamu finansmanına yoğunlaşmıştır. Hazine elinde bulunan
avantajları da kullanarak mevcut finasal fon arzının tamamına yakınını talep eder hale
gelmiştir. Doğal olarak özel sektör de hem kamu talebini karşılamak hemde kendi ihtiycını
244

Alparslan, Melike; “Bankaların Gözetim ve Denetim Konusunda Krizden Alınacak Dersler”, TBB Bankacılık
Dergisi, Sayı: 30, Eylül 1999.
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görmek adına bankacılık sektörüne girmiştir. Üstelik faiz-kur makasının sürekli olarak faiz
lehine açılması, bankaları açık pozisyonda kalmaya özendirmiştir. Böylece, ağır faiz, kur,
vade ve kredi riskleri altında ezilen bankacılık sektöründe bu gelişmelerin bir sonucu olarak
finansal risklerin kontrolü ve yönetimi mümkün olmaktan çıkmıştır.
Makroekonomik sorunlarla birlikte bankacılık sektörünün yapısal sorunlarıda ekonomik
sitem içinde çok ağırlaşmıştır. Bu yapısal sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Finansal pazarda kamu kaynaklı bankaların ağırlığının çok fazla bulunmaktadır.
Bankacılık sorunlarının yaşandığı pek çok ülke finansal pazarlarında faaliyet gösteren
kamu bankaları, grup firmalarını makul olmayan şekilde finanse eden bankalara göre
bazen daha da rasyonel olmayan şekilde çalışmaktadır. Bu bankalar zaman zaman kamu
kesimi açıklarını da siyasi otoritenin talebi ile finanse edebilmektedir. Bu durum da
merkez bankası faaliyetleri ile çakışmakta ve izlenen para politikasını zora
sokmaktadırYaşanan krizlerde buna benzer durumlar Türkiye finans pazarında da
sıklıkla gözlemlenmiştir.

-

Firmalarda holdingleşme, holding bünyesinde banka kurma ve grup firmalarını
fonlamada yoğunlaşma. Genel olarak finansal pazarlarda bankacılık sektörü eksik
rekabet piyasasında faaliyet göstermektedir. Bu durum dünya genelinde normal olarak
kabul edilmektedir. Pazarın doğası gereği kamu bankaları bu pazarda daha fazla ağırlık
da alabilmektedirler. Bu durum, özel sermayeli bankaları olumsuz olarak da
etkileyebilmektedir. Sapma hem açılan kredi miktarı açısından hem de kredi fiyatlaması
açısından

dengesizliğine

yol

açabilmektedir.

Bu

durumda

sistemde

holding

bünyelerinde krulan bankalar, bu dengesizliği gidermek adına grup şirketlerine kredi
açma

konusunda

yoğunlaşabilmektedirler

(ya

da

back

to

back

kredilerine

başvurabilmektedirler). Bu durum bankacılık sektörünü sistematik risklere karşı açık ve
daha duyarlı hale getirmektedir.
-

Faaliyet gösteren kurum ve piyasada işlem gören ürün bazında çeşitlilik, derinlik ve
uzmanlaşmanın bulunmaması. Türkiye’de %70 oranında ticari bankacılığa dayanan
finans pazarında derinlik ve çeşitlilik bazen pazara olumlu olarak yansısada (2008-2011
krizinde olduğu gibi) bulunmamaktadır. Piyasada önemli ölçüde kamu ağırlığı olan
Türkiye pazarında, sınırlı sayıda bankanın problem yaşaması dahi sistemi önemli ölçüde
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum, 1994 yılında çok kısa zamanda bütün finansal
piyasaları ve reel ekonomiyi çok ciddi şekilde krize dönüştürmüştür.

-

Sermaye piyasasının derinliğinin olmaması sebebiyle bütün yükün para piyasasına
kalması. Borsa İstanbul (BİST) ve borsaya kotasyon sağlamış firmaların sayı olarak ve
halka açıklık oranlarının düşük olması Türkiye’de finans problemlerinin önemli
miktarda bankalar üzerinde kalmasına sebep olmaktadır.
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-

Türk finasal pazarlarında faaliyet gösteren ticari bankalar, bankacılık faaliyetlerini daha
geri

plana

atmaktadırlar.

Türkiye’de

kamu

sektöründe

bütçe

açıklarının

iç

borçlanmalarla kapatılması ve yüksek faiz oranları nedeniyle Türk Banka Sistemindeki
bankaların, mümkün olduğunca mevduat toplayıp bunu Hazinenin ihraç ettiği menkul
kıymetlere yatırmaları şeklinde bir çaba içinde oldukları görülmektedir. Ancak 2000’li
yılların başında yürürlüğe konan enflasyonla mücadele programı çerçevesinde
Hazinenin daha az borçlanması, Türk banka sistemini zorlamıştır. 1922 – 1923 yıllarında
yaşanan ünlü Alman enflasyonunu sona erdirmek çabası içinde Alman para
matbaasında çalışan binlerce işçinin işine son verilmiştir. Ülkemizde de benzeri bir
durumun banka sektöründe yaşanacağı beklenebilir.
-

Yönetimlerinin akılcı ve rasyonel olmamasından kaynaklanan sorunlar. Temelde makro
ekonomik koşullarla doğrudan ilişkili olan bankacılık pazarının, piyasa yapısından
ortaya çıkan problemler, yönetim problemleri ile birleştiğinde adeta karşılıklı yankı
duvarı etkisiyle daha da şiddeti artmaktadır. Türk bankacılık sektöründe etik
standartların ve sorunların ağır olarak var olması, Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı ve
son dönemlerde yoğunluğununda arttığı söylenebilecek siyasi ve iktisadi gelişmeler, bir
istikrarsızlık yansıması olarak algılanmaktadır. Ancak mesleki, toplumsal, hukuki ve
etik boyutlarda koordinasyon içinde alınacak önlemlerle çözülebilecek bu sorunlar
varoldukça yürürlüğe konulacak yeniden yapılandırma programlarının etkinliği ve
sonuca ulaşabilirliği ciddi biçimde tartışma konusu olarak kalmaya devam edecektir.

-

Türk finans pazarında, reel sektörde olduğu gibi ciddi anlamda denetim ve gözetim
menşeili ciddi problemler bulunmaktadır. Söz konusu denetim ve gözetim kaynaklı
problemler;
o Piyasada var olan denetim ve gözetim mekanızmalarının, yasalardan ortaya çıkan

yetkilerini ve yaptırım güçlerini olması gereken zamanda, etkin olarak uygulayamaması,
o Bankacılık alanında karar mekanizmalarının 4491 Sayılı Kanun’la değişik (4389 Sayılı
Kanun yürürlüğe girinceye kadar) yeterliği özerkliğe sahip olmaması,
o Denetim ve gözetim mekanizmalarının çalışma alanlarını meydana getrien hukuki
çerçeve, bankacılık sektöründe şeffaflığı, ödeme kabiliyetinin korunmasını ve etkin mali
aracılık işlevinin yapılmasını sağlayan milletlerarası standartlara uygun değildir. Bu
kapsamda yetersiz kalmaktadır.
Tarihsel süreç içerisinde Türk Bankacılık sektörünün problemler yaşamasına ve temel
fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olan problemler maddeler halinde aşağıda
sıralanmıştır. Bunlar;
1. Makroekonomik istikrarsızlık
2. Yüksek Kamu Kesimi Açıkları
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3. Kamu Bankalarının, Sistemi Çarpıtıcı Etkileri
4. Risk Algılama ve Yönetiminin
Olarak sıralanabilir. Sıralanan bu problemlerle birlikte Türk finans pazarında aşağıda
sırlanan yapısal zafiyetler ortaya çıkmıştır. Bunlar;
-

Finansal kurumların faaliyetini sürdürecek öz kaynak yeterliliğine sahip olmaması

-

Bankaların genel olarak küçük ölçekli bir yapıda omaları

-

Yüksek kamu bankaları payı

-

Faaliyet gösteren banka bilançolarının kalitesiz aktif yapısına sahip olması

-

Sistematik finansal piyasa riskleri karşısında, bankaların aşırı duyarlı ve kırılgan

olması
-

İç kontrol sisteminin, risk yönetimi unsurlarının yetersiz olması, kurumlardaki

yetersiz kurumsal yönetişim yapısı
-

Finansal piyasalarda saydamlık eksikliği çok fazladır.

Şeklinde sıralanabilir. Bu durumların sürekli olarak var olması, Türk bankacılık
sektöründe sürekli darboğazlara ve krizlere neden olmaktadır.
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III. BÖLÜM
KURUMSALLAŞMA, YÖNETİŞİM ve MARKA

Genel bir tanım yapılacak olursa kurumsallaşma; kurumların sürekliliği, davranışlara bir
standart getirilmesi ve istikrar kazanmasıdır. Belirlenmiş olan kuralların, yasaların, gelenek
ve göreneklerin, dini ve etik temele dayanan sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı bir şekilde
gelişmesi, belirli kurallar etrafında standartlaştırılması ve süreklilik kazandırılmasıdır. Başka
yönden kurumsallaşma; işletmelerin çalıştıkları çevreleriyle yaşadıkları koordinasyon
sürecini ve bu kuruluşlarda zamanla ortaya çıkacak gelişmeyi açıklamaktadır. Beşeri sistem
dahilinde göz önüne gelen ilişki ve davranış şekilleri, kurumsallaşmış bir nitelik gösterir. Bu
olguların gerçekleşmesi ve ortaya çıkması, kurumsallaşma ile somutlaşır.245
Yönetişim terimi ise, yönetimden değişik şekilde, yönetim, iletişim ve etkileşim
kavramlarının iç içe geçmesi ile ortaya çıkar ve hep beraber yönetmek ifadesini taşımaktadır.
Yönetişim işlevi, genel olarak eğitim durumu daha yüksek olan kurumlarda daha başarılı
olmaktadır. Kurumsal yönetişim, kurumdaki farklı paydaşların nasıl yönetildiğini ve
denetlendiğini

anlatan

“kurum

anayasası”

gibidir

(Argüden,

http://

www.

insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3865246).
Marka terimi ise her hangi bir firmanın bütün varlıklarının temsil eden ve tanıtan fark
ettirici bir semboldür. İşletmelerin duran varlık kapsamında değerlendirilen her türlü varlığı
ve bir işletmenin bütün alt yapısı sadece bu sembol vasıtasıyla temsil edilir.247

1.

GENEL OLARAK KURUMSALLAŞMA

1.1. Kurumsallaşma Tanımı
Kabul edilen en kapsamlı tanımla, ekonomik, beşeri ve kültürel alanlar gibi toplumsal
sorun ve değerlerle uğraşan büyük yaygın organizasyonlara kurum denilmektedir. Kurum
kavramı beşeri bilimlerde, önceden standartları belirlenen ve bir hedefe yönelik olarak
süreklilik gösteren kurallar dizesi anlamıda ifade edilmektedir. Netice itibari ile
245

KENDİRLİ, Selçuk; ÇAĞLAR, İrfan ve ÇAĞLAR Mustafa Emre; “Kurumsallaşma Süreci ve Kurumsal
Yönetişim; Çorum Kobi’lerinde Mali Açıdan Kurumsallaşma Seviyesi ve Karşılaşılan Sorunlar”, I. Uluslararası
Sempozyum: Kobi’ler Ve Basel Iı “Basel Iı’ye Geçiş Öncesi Kobi’lerde Genel Durum Değerlendirmesi:
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, İzmir, Turkiye, 2-4 Mayıs, 2008, s.176.
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Argüden, http:// www. insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3865
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KENDİRLİ, Selçuk ve diğerleri; a.g.m,., s.176
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standartlaşmış

şekilde

yerleşen

uygulama

ve

davranış

biçimleri

kurum

haline

dönüşmektedir.
Bu alnada kurumsallaşma kavaramı ortaya çıkarılan standartların devalılığını ifade
etmektedir. Tanımlanan ifadelere göre kurum ve kurumsallaşma açısından temelde üç
önemli husus söylenebilir. Bunlar; 1- Sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı gelişimi, 2davranış kalıplarının belirli kurallar dahilinde standardizasyonu, 3- kurumun sürekliliği
olarak ifade edilebilir.

1.2.

Kurumsallaşmanın Tarihi Gelişimi

Kurumsallaşma kurumların sürekliliği, davranışlara bir standart getirilmesi ve istikrar
kazanmasıdır. Belirlenmiş olan kuralların, yasaların, gelenek ve göreneklerin, dini ve etik
temele dayanan sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı bir şekilde gelişmesi, belirli kurallar
etrafında

standartlaştırılması

ve

süreklilik

kazandırılmasıdır.

Bir

başka

deyişle

kurumsallaşma; kuruluşların faaliyet gösterdikleri çevreleriyle (örgütsel çevre/örgütsel alan)
olan uyum sürecini ve bu kuruluşlarda zamanla oluşan bir ilerlemeyi açıklamaktadır. Sosyal
sistem içerisinde ortaya çıkan ilişki ve davranış biçimleri, kurumsallaşmış bir karakter arz
eder. Sosyal rollerin meşruluğu ve bu rolleri ifa eden aktörlerin (toplum bireylerinin)
davranışlarının tanımlanması, kurumsallaşma vasıtasıyla gerçekleşir. 248
Kuruluşlar, yaşam evrelerinin ilk aşamasında belirsizliği ortadan kaldırmak için
tanınmış bir çevre oluşturmaktadırlar. Bu çevre; benzer hizmet ve ürün üretenler,
tedarikçiler, tüketiciler ve düzenleyici örgütlerden oluşmaktadır. Kuruluşlar, faaliyet
gösterdikleri çevrenin desteğini almak için çevrelerinden gelen baskılara uyum sağlamak
zorundadırlar. Çevreyle uyum sağlamayan kuruluşlar çevre tarafından kabul edilmemekte,
dolayısıyla

hayatta

kalamamakta

ve

süreklilik

kazanamamaktadırlar

Kuruluşlar,

çevrelerinden gelen bu baskılara karşılık verirken, çevresel unsurları yapılarında taklit
ederek benzer yapısal unsurları oluşturmaktadırlar. Kuruluşlar, çevrede kabul görmüş
rasyonel unsurları yapılarında bir araya getirerek çevre desteğini en üst düzeye çıkarmakta,
hayatta kalma şanslarını artırmaktadırlar. Kurumsallaşma hedefine ulaşmış kuruluşların
başarıları, örgütsel benzerlik ile sağlanan güven ve sürekliliğe bağlı olmaktadır.249
En geniş anlamıyla, iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi toplumsal problem ve
ihtiyaçlarla ilgilenen büyük, yaygın teşkilatlara kurum adı verilmektedir. Sosyal bilimlerde,
belirli bir iş veya amaca yönelik olan ve devamlılık gösteren kurulu usul ve kurallar
bütününü ifade için kullanılır. Kurum kısaca, bir şeyi kesin, formel ve düzenli olarak yapma
şekli olarak da tanımlanmıştır. Burada belirli davranışların tekrarlanması, kalıplaşması ve
toplumu oluşturan bireylerce ortak bir hareket biçimi olarak kabulü söz konusudur. Sonuçta
248
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belirli bir usul, bir kural, bir davranış biçimi topluma yerleştiği zaman kurum haline
dönüşmektedir.

Buradan

hareketle

kurumların

toplumdan

topluma

değişiklikler

göstermesinin de normal bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Belirlenmiş olan kuralların,
yasaların, gelenek ve göreneklerin, dini ve etik temele dayanan sosyal etkileşim kalıplarının
istikrarlı bir şekilde gelişmesi, belirli kurallar etrafında standartlaştırılması ve süreklilik
kazandırılmasıdır. Bu kavramsal çerçeveye dayanarak kurum ve kurumsallaşma ile ilgili üç
önemli ve temel tespit olarak şunları ileri sürebiliriz: 1- Sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı
gelişimi, 2- davranış kalıplarının belirli kurallar dahilinde standardizasyonu, 3- kurumun
sürekliliği.250
Türkiye’de

işletme

sahiplerinin

büyük

bir

çoğunluğu

planlama,

örgütlenme,

koordinasyon, yürütme ve denetim konularına hakim olma çabasındadır. Sahip olunan
özellikler ne derece yeterli görünürse görünsün, sağduyu, iyi ve kuvvetli muhakeme, halkla
ilişkiler kurabilme yeteneklerini geliştirmenin, tartma ve ölçmenin önemini unutmamak
gerekir.
Kurumsallaşamayan işletmelerde, işletme sahipleri üretici ve tacir olmanın yanında, aynı
zamanda birer muhasebeci, finansmancı ve pazarlamacı olmak durumundadır. Bu tür
faaliyet alanları, birbirinden bağımsız bakış açısı, teknik ve idari eğitim gerektirdiği için, her
zaman pratik zeka işe yaramayabilir. Günümüzde en doğru yatırım, beşeri sermayenin ve
yönetimin kalitesini artırmak için yapılan yatırımdır.
Sosyal sistem içerisinde ortaya çıkan ilişki ve davranış biçimleri, kurumsallaşmış bir
karakter arz eder. Sosyal rollerin meşruluğu ve bu rolleri ifa eden aktörlerin (toplum
bireylerinin)

davranışlarının

tanımlanması,

kurumsallaşma

vasıtasıyla

gerçekleşir.

Kurumsallaşmanın en temel işlevi, düzenli bir sosyal ilişkiler sistemine kaynaklık etmesidir.
Düzenli ve istikrar içindeki davranış kalıplarının değişmesi de tabii ki zaman alacaktır.
Buradan kurum ve kurumsallaşma ile ilgili bir doğal sonuç daha çıkmaktadır: Kurum ve
kurumsallaşmadaki değişimler birdenbire ya da hızlı bir şekilde olamaz, ancak uzun bir
zaman aralığına yayılarak gerçekleşebilir.
Kurumsallaşma ise kurumların sürekliliği, davranışlara bir standart getirilmesi ve
istikrar kazanmasıdır. Türkiye’de “kurumsallaşma” kavramı, gündemdeki yerini şüphesiz ki
uzun yıllardan beri muhafaza etmekle beraber, önemini giderek artırmış ve son yıllarda,
gerek kamu kesiminin, gerekse özel kesimin, faaliyetlerin rasyonalizasyonu bağlamında en
önemli konusu haline gelmiştir. Esasen Cumhuriyetin ilk yıllarında, devletçi yaklaşımın da
etkisiyle, kamu kesiminde, kurumsallaşmaya yönelik sağlam ve kararlı adımlar atıldığı
görülmektedir. Özel Sektörlerdeki gelişme ise bunun tam tersine bir seyir izlemiştir. İlk
yıllardaki, aileler içinde dar çerçeveli ve yine aile fertlerinin oluşturduğu sınırlı personele
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GÜN, Cengiz, “Kurumsallaşma Anlayışı Ya da Sorunu”, http:// www. caginpolisi.com.tr/21/39-40.
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dayalı yapılanma, bugün son derece çağdaş ve profesyonel bir kurumsallaşma düzeyine
ulaşmıştır.251
Kurumsallaşma; kuruluşların faaliyet gösterdikleri çevreleriyle (örgütsel çevre/örgütsel
alan) olan uyum sürecini ve bu kuruluşlarda zamanla oluşan bir ilerlemeyi açıklamaktadır.252
Diğer bir ifadeyle kurumsallaşma; belli bir çevrede faaliyet gösteren kuruluşların yapı ve
işleyiş özellikleri ile çevrenin özellikleri arasındaki paralelliği ve örgütsel yapılarda zamanla
oluşan benzerliği göstermektedir. 253
Kurumsallaşmada yöneticilere düşen en büyük görev; örgüt içindeki uyumun
yaratılmasını

sağlamaktır.

Yöneticiler,

örgütlerinin

geleceğe

yönelik

önceliklerini

çalışanlarının katılımını sağlayarak tespit etmek ve bu önceliklerin tüm çalışanlar tarafından
anlaşılmasını ve kabullenilmesini sağlamak için çaba göstermelidirler. Aksi takdirde,
çalışanların amacı ile örgütün amacı farklı olabilecektir. Bunun sonucu olarak istenen verim
ve katılımcılık sağlanamayacaktır. 254 Kuruluşların çalışanlarına verdiği değerler sayesinde
örgüt kültürü gelişmekte, güçlenmekte, aynı zamanda kurumsallaşma düzeyi artmaktadır.

2. MARKA TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ
Küreselleşen dünyada markalaşmak işletmeler için rekabetçi konuma gelmeyi
kuvvetlendiren en önemli unsur haline gelmiştir. Markanın işletmeye sağladığı yararlar,
pazarlama ve finans alanları içinde değerlendirilmektedir. Marka, pazarlama amaçlarına
ulaşmada kilit rol oynamaktadır, aynı zamanda marka değerlemesi yapılması ile işletmelerin
markaya sahip olmakla kazandığını finansal avantajların ortaya konması açısından finans
dünyasının da ilgi alanına girmektedir.255
“Marka” kavramı her hangi bir firmanın bütün elindekileri temsil etmekle birlikte,
firmayı hemcinslerinden ve diğerlerinden ayırt edilebilmesini ve fark edilebilmesini
sağlayan sembol olarak ifade edilebilir. “Marka” tüketiciye üretilen mal ya da hizmetin
menbaına işaret eder. Kaliteyi simgeler ve işletmeyi tanıtım aracıdır. Başka bir ifade ile
“Marka”; bir firmanın üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin ya da her türlü ürünün
başkalarından temel ve net olarak ayırt edilip fark edeilmesini sağlayan sembol olarak
tanımlanabilir. Bu kapsamda konulan işaret, sembol ya da her hangi başka bir unsuru ifade
eder. Markalar için “bir işletmenin parmak izidir” denilebilir.
251
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Türkiye’de

işletme

sahiplerinin

büyük

bir

çoğunluğu

planlama,

örgütlenme,

koordinasyon, yürütme ve denetim konularına hakim olma çabasındadır. Sahip olunan
özellikler ne derece yeterli görünürse görünsün, sağduyu, iyi ve kuvvetli muhakeme, halkla
ilişkiler kurabilme yeteneklerini geliştirmenin, tartma ve ölçmenin önemini unutmamak
gerekir. Kurumsallaşamayan işletmelerde, işletme sahipleri üretici ve tacir olmanın yanında,
aynı zamanda birer muhasebeci, finansmancı ve pazarlamacı olmak durumundadır. Bu tür
faaliyet alanları, birbirinden bağımsız bakış açısı, teknik ve idari eğitim gerektirdiği için, her
zaman pratik zeka işe yaramayabilir. Günümüzde en doğru yatırım, beşeri sermayenin ve
yönetimin kalitesini artırmak için yapılan yatırımdır. 256
Güçlü bir marka yöneticiler ve yatırımcılar için dikkate değer bir entelektüel varlıktır.
“Marka gücünü maksimize edemeyen işletmeler, kârlarını da maksimize edemezler”. 257
Ancak bu varlık yasal koruma altında değilse (trademark gibi) varlık olarak finansal
hesaplarda görünmez. “Oysa güçlü markaya sahip işletmelerin piyasa değeri / defter değeri
oranı daha büyüktür”.258 Çünkü müşteriler güçlü olan markaya daha yüksek değer biçerler
ve daha çok tercih ederler. Güçlü markanın işletmeye sağladığı yararlar, müşteri bağlılığı,
rekabetten ve krizlerden etkilenmeme, geniş kâr marjı, fiyat artışlarında daha düşük müşteri
tepkisi şeklinde kendini gösterir.
Müşteri sermayesi; müşteri memnuniyeti, sadakat, şirket imajı, marka değeri gibi
görünmeyen varlıklardır. Müşteri sermayesi günümüzde önemli bir güç kaymağı haline
gelmiştir. Müşteri sermayesine yatırım yapmak marka değerinin artmasını sağlayacaktır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC), marka, ticari markayı entelektüel
sermaye varlıkları olarak ele almış ve bu varlıkları muhasebe kriterlerine uygun varlıklar
olarak nitelendirmiştir.259

2.1.Marka Kavramı
Marka, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel sözlüğünde “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi
tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” şeklinde tanımlanmıştır260.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2. Bölümü 5.
Maddesinde marka, “Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya
sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan ticaret
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ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işareti ifade eder”. 261 Amerikan
Pazarlama Birliği (AMA) markayı “Bir satıcı ya da satıcılar grubunun ürünlerini ya da
hizmetlerini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan isim, sembol, terim, işaret,
desen veya bunların kombinasyonu” şeklinde özetlemiştir.262
Pazarlama dünyasının gurusu olarak adlandırılan Philip Kotler’e göre müşterilerin ve
tüketicilerin mal veya hizmetlere dair algılarının içselleştirilmiş bir özeti olan marka bir
sanattır ve pazarlamanın temelini oluşturur, bir vaat ve kalite garantisi sunar.263
2014 yılı Haziran ayı itibariyle en değerli markalar 100 sıralamasında 10.sırada yer alıp,
geçen seneye göre yükseliş göstererek dünyanın internet üzerinden satış yapan bir numaralı
kitap şirketi olduğunu kanıtlayan Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos markayı, “İnsanların
siz odada yokken sizin hakkınızda söyledikleri şeyler” olarak tanımlamaktadır.264
Marka, işletmenin kimliğini ifade eden, sunulan ürün ve hizmetler ile bütünlük arz
eden, işletmenin tanıtımına katkısı olan, tüketici nezdinde duygusal ve psikolojik bir etki
bırakılmasına ve rekabet avantajı sağlanmasına yarayan bir ön ad olarak kabul edilebilir.265

2.2. Marka Değerlemenin Önemi ve Marka Değeri
Marka, pazarlamanın temel unsurlarından biri olarak görülmekle beraber, finansal
açıdan özellikle şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarında bir değer belirlemek amacıyla
kullanılması sonucu finans literatüründe önemli bir yere sahiptir. Finans dünyasında marka
değerleme kavramının önemi giderek artmış, aynı zamanda markanın bir şirket varlığı
olarak görülmesi, iyi yönetilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Böylece stratejik açıdan
hem finansal hem de pazarlama alanında dikkate alınan bir konu haline gelmiştir. Marka
değerleme hizmeti veren Brand Finance şirketi tarafından marka değerlemelerinin finansal
ve stratejik pazarlama açıdan aşağıda yer alan tablodaki uygulamalarda kullanıldığı
belirtilmektedir. 266
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Tablo 6: Marka Değerlemenin Kullanım Alanları
Finansal Açıdan

Stratejik Pazarlama Açısından

Şirket Ele Geçirmeleri ve Birleşmeler

Pazarlama Bütçesinin Belirlenmesi

Vergi Planlaması

Yeni Ürün Geliştirme

Sermaye Piyasalarından Borçlanma

Reklam

Çalışmalarının

Başarısının

Ölçülmesi
Lisans ve Franchising Anlaşmaları

Kaynak Dağılımı

Yatırımcılarla İlişkiler

Marka

Yönetimi

Çalışmalarının

Başarısının Ölçülmesi
Marka Alım-Satımı
Kaynak: Kaya, 2002: 4

Stratejik açıdan marka değerlemesi yapılmasının pazarlama alanında dikkatle üzerinde
durulan müşteri bakış açısı ve tercihi gibi, müşteri tarafından markayı değerlendirmek ve
yönetmek anlamında kullanıldığı söylenebilir.

267

Marka adının ürüne kattığı değer

sonucunda daha büyük pazar payı ve daha fazla kar elde edilmesine imkân veren
tüketicilerin, dağıtıcıların ve satıcıların bir marka hakkında sahip oldukları birikimler olarak
tanımlanabilir marka değerlemenin önemini ortaya koymaktadır. Finansal anlamda marka
değeri ise, markanın parasal değeri olarak açıklanabilir.268 Marka değeri konusunda finans
alanında çalışan araştırmacıların yapmış olduğu çeşitli tanımlamalar mevcuttur.
Fırat ve Badem (2008: 211) çalışmasında, Baldauf, Cravens ve Binder’in marka değerini
“ortalama bir marka ile karşılaştırıldığında, güçlü bir markanın satılması ile ödenecek fiyat
değeri” olarak nitelendirdiğini belirtmiştir. Baydaş (2011:131) çalışmasında Kavas’ın marka
değerini “genel olarak rekabet gücünü sağlayacak şekilde markanın pazardaki gücünü
yansıttığı için oldukça önemli bir konu” olarak gördüğünü ifade etmektedir. Bursalı (2009:
46), marka değerini, “ tüketici ve üreticinin birlikte, söz konusu ürüne vermiş olduğu
ekonomik ve psikolojik katkının sonunda ortaya çıkan algılamaların finansal bir ifadesi”
olarak tanımlamıştır.
Sarısoy (2014), marka değerini “belirli bir marka adı altında yapılan ticari işlemlerin
toplam değerini ifade etmekle birlikte marka değerlemesi, ürün bazında markanın ve ilgili
şerefiyenin değeri” şeklinde değerlendirmiştir.
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Marka değeri, işletmeye rekabet üstünlüğü, fiyat avantajı, markanın başka bir işletme
tarafından satın alınmasında öncelik ve farklılık yaratma gibi fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca
işletme birleşmeleri, lisans sözleşmeleri, marka başarısının planlanması, yönlendirilmesi ve
denetlenmesi, marka değerinin mali tablolara yansıtılması gibi kullanım alanlarına sahiptir.
Bu göstergeler marka değerlemesinin işletme için önemini ortaya koymaktadır.269
Marka değeri, marka sahibinin bir markanın kullanımından sağlayabileceği gelecekteki
bütün finansal girdilerin bugünkü değerini anlatır. 270 Marka değeri, markanın ismiyle,
sembolüyle bağlantılı işletmeye veya işletmenin müşterilerine mal ve hizmet yoluyla
sağlanan vaat ve varlıkların rakamlarla ifade edilmesi, finansal değere dönüşmesidir. Tek
düzen muhasebe planına göre, maddi olmayan duran varlıklar içinde yer alan, şirketler
tarafından değerlemeye büyük önem verilen bir muhasebe kalemi olarak marka değeri,
işletmeye ya da ortaklara ek değer yaratma fonksiyonuna sahip markanın finansal
bedelidir.271,272
Marka değeri ve marka değerleme, bankalar, kreditörler, yatırımcılar, gayrimenkul
yatırımcıları, tasarruflarını yatırım fonlarında değerlendirenler gibi tüm finansal bilgi
kullanıcıları için hayati öneme sahip kararlar alınmasında büyük rol oynamaktadır. 273 Marka
değerlemenin işletmeler açısından taşıdığı önem, üç başlıkta değerlendirilebilir; 274,275


Pazarlama Harcamaları: Pazarlama harcamaları açısından değerlendirildiğinde,

marka değerleme, verimliliğinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Böylelikle kaynakların firma içinde uygun yerlere dağıtımı ve hangi düzeyde tutulması
gerektiği tespit edilebileceği gibi, aynı zamanda marka yöneticisinin performansının
değerlendirilmekte ve güçlü bir marka oluşturulmasında izlenecek yol çizilebilmektedir.


Lisans Gelirleri: Yapılacak olan bir marka-lisans anlaşması sonucunda, sağlanacak

lisans gelirlerinin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.


Rekabet Avantajı: Marka değerinin finansal tablolarda yer alması ile firmanın

sahip olduğu gerçek varlık değeri ortaya konarak firmanın piyasa değerine bir katma değer
sağlanmaktadır. Marka değeri firmanın hisse senetlerini doğrudan etkileyecek bir rekabet
avantajı sunmaktadır.
269

Fırat, Duygu- Cemkut Badem. (2008), "Marka Değerleme Yöntemleri ve Marka Değerinin Mali Tablolara
Yansıtılması", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı:38, 210-219.
270
Arı, Cem. (2014), Marka Değeri, Kaynak: http:// www. arteastworks. com/ marka-degeri.html, (25.10.2014)
271
Durukan, Tülin- Cihat Kartal, (2008). Küresel Ekonomilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl
Belirlenir?“Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”,Niğde Üniversitesi
İİBF Dergisi, Haziran, Cilt:1, Sayı:1, 25-32.
272
Bursalı, Osman Barlas- Abdullah Karaman. (2009), “Yönetsel Ve Finansal Açıdan Marka Değeri Denizli
Tekstil Sektörü’nde Bir Uygulama”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Sayı:16.
273
Bursalı, Osman Barlas. (2009), “Marka Değerinin Hesaplanmasında Gelir Temelli Yaklaşımlara Bir
Alternatatif: Hiroshi Yöntemi ve İMKB Tekstil Sektörü Uygulaması”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Cilt: 1, S: 1.
274
Ildır, Ali. (2005), Marka Değerlemesi ve Marka Değerinin Bilançolarda Gösterilmesi, Kaynak:
http://huseyinust.com/konu-marka-deger-tespiti.html, (23.10.2014).
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Kendirli, Selçuk; Çağıran Kendirli, Hülya ve Akgün Zuhal; “ Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi
İle Gıda Sektöründe Bir Uygulama” , Journal of MUFAD, Temmuz, 2016, s. 6.
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Marka değerinin tüm dünyada önemle üzerinde durulan bir konu olmasıyla birlikte, son
yıllarda marka değerleme şirketleri kurulmuştur. Çeşitli analizler ile yapılan marka
değerlemeleri sonucu oluşturulan listeler kamuoyuna açıklanmaktadır. Dünya’nın ve
Türkiye’nin en değerli 100 markasına ait listelerde ilk 10’da yer alan markalar aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 7: Dünyanın En Değerli Markaları
MARKA

KATEGORİ

ADI

MARKA

MARKA

MARKA

SIRALAM

DEĞERİ

DEĞERİ

DEĞERİ

A FARKI

2014 $M

2013-$M

DEĞİŞİMİ
%

Google

Teknoloji

158,843

113,669

40

1

Apple

Teknoloji

147,880

185,071

-20

-1

IBM

Teknoloji

107,541

112,536

-4

0

Microsoft

Teknoloji

90,185

69,814

29

3

McDonal

Fast food

85,706

90,256

-5

-1

Coca-Cola

İçecek

80,683

78,415

3

-1

Visa

Kredi kartı

79,197

56,060

41

2

AT&T

Telekomünikasy

77,883

75,507

3

-2

ds

on
Malboro

Tütün

67,341

69,363

-3

-1

Amazon

Perakende

64,255

45,727

41

4

Kaynak: BrandZ, 2014.

Haziran 2014 itibariyle, bir marka değerleme şirketi olan BrandZ tarafından yapılan “
Dünyanın En Değerli Markaları” listesinde 1 numarada olan Google, 2013 yılının birincisi
Apple’ı geçerek % 40 artışla birinci sıraya yerleşmiştir. Google Glass, Project Ara, sürücüsüz
araç projeleri ve satın aldığı stratejik firmalar (Android) gibi faktörlerle marka değerini
artmasına katkı sağladığı söylenebilir. 276

276

Kendirli, Selçuk; Çağıran Kendirli, Hülya ve Akgün Zuhal; “ Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi
İle Gıda Sektöründe Bir Uygulama” , Journal of MUFAD, Temmuz, 2016, s. 6.
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Tablo 8: Türkiye’nin En Değerli Markaları

MARKA
ADI

Türk

KATEGORİ

Telekomünikasy

MARKA

MARKA

MARKA

DEĞERİ

DEĞERİ

2014 $M

2013-$M

2,000

2,380

-16

0

DEĞERİ

SIRALAM

DEĞİŞİMİ

A FARKI

%

Telekom

on

Akbank

Finans

1,983

2,121

-7

0

THY

Ulaşım

1,922

1,800

7

1

İş Bankası

Finans

1,893

2,061

-8

-1

Beyaz eşya

1,616

1,455

11

2

İçecek

1,366

1,272

7

3

Finans

1,364

1,579

-14

-2

1,343

1,421

-5

-1

Perakende

1,120

1,395

-20

-1

Finans

1,099

1,117

-2

0

Arçelik
Anadolu
Efes
Garanti
Turkcell
BİM
Yapı Kredi

Telekomünikasy
on

Kaynak: Brand Finance, 2014

Uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance’ın 2014 yılı Haziran ayı itibariyle
gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Değerli Markaları” sıralamasında, ilk sırayı Türk Telekom
almıştır. 6. kez Türkiye’nin en değerli markası olma unvanına sahip, 2 milyar dolarlık değeri
ile zirvedeki yerini koruyan Türk Telekom için, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunarak
bölgesel büyümede gösterdiği başarılar, uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri ve kazandığı
uluslararası ödüllerin marka değerini arttırdığı söylenebilir. Yine listeye bakıldığında ilk
onda finans dünyasının en önemli aktörleri olan bankaların sayısının fazla olmasında
bankaların hizmet kalitesinde ve ürün çeşitliliğinde yaptığı atılımların etkili olduğu
söylenebilmektedir.277, 278

277

www.turktelekom.com.tr (22.10.2014)
Kendirli, Selçuk; Çağıran Kendirli, Hülya ve Akgün Zuhal; “ Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi
İle Gıda Sektöründe Bir Uygulama” , Journal of MUFAD, Temmuz, 2016, s. 6.
278
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2.3. Marka Değerleme Yöntemleri
Marka değerinin hesaplanmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin
geliştirilmesinde çeşitli meslek mensuplarının ve firmalarının rol oynadığı söylenebilir. 279
Marka değerleme yöntemleri, Finansal Yöntemler, Davranışa Dayalı Yöntemler ve Karma
Yöntemler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Tablo 9: Marka Değerleme Yöntemleri
Finansal

Davranışsal Yöntemler

Yöntemler

Karma
Yöntemler

Perspektif

Şirket

Müşteri

Entegre(Şirket-Müşteri

Boyut

Parasal Birim

Parasal Olmayan Birim

Parasal Birim

Ölçek

Oran Ölçeği

Sıralı Ölçek

Oran Ölçeği

Kaynak: Özkan, Terzi, 2012: 89

Finansal yöntemler şirket odaklı, parasal değerlere dayalı olarak marka değerini
hesaplamaya çalışmaktadır, pazarlama dünyasında en çok tercih edilen yöntemler olan
davranışa dayalı yöntemlerde ise tüketici davranışları odaklı psikolojik etkenler gibi parasal
olmayan veriler göz önünde bulundurularak marka değerlemesi yapılmaktadır. Karma
yöntemler de ise hem parasal hem de parasal olmayan veriler dikkate alınıp, finansal ve
davranışsal yöntemin olumlu yönleri birleştirilerek marka değeri tespit edilmeye
çalışılmaktadır. 280

2.3.1. Davranışa Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri
Davranışa dayalı marka değerleme yöntemlerinde, markanın değerine katkıda bulunan
marka farkındalığı, markanın algılanması, markanın imajı, markaya olan bağlılık gibi
faktörlerin, anket gibi pazarlama alanında sıkça kullanılan araçlarla tüketici gözünde
ölçülmesi amaçlanmaktadır. 281 Marka gücünü oluşturan psikolojik bileşenleri de dikkate
alarak, stratejik marka yönetiminde önemli rolü olan değerlendirmelerin yapılabilmesi için

279

Bursalı, Osman Barlas- Abdullah Karaman. (2009), “Yönetsel Ve Finansal Açıdan Marka Değeri Denizli
Tekstil Sektörü’nde Bir Uygulama”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Sayı:16.
280
Kendirli, Selçuk; Çağıran Kendirli, Hülya ve Akgün Zuhal; “ Marka Değerleme Yöntemleri: Hiroshi Yöntemi
İle Gıda Sektöründe Bir Uygulama” , Journal of MUFAD, Temmuz, 2016, s. 6.
281
Sarı, Emre Selçuk. (2009), Marka Değeri, Marka Değerleme Yöntemleri Ve Muhasebe Açısından Marka
Değeri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi.
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davranışlara dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Müşteri bakış açısı bu yöntemlerin merkezinde
yer almaktadır. Markaya verilen değer, tercih edilebilirliğini etkileyen unsurlar ortaya
çıkartılarak markanın gücü ölçülmeye çalışılmaktadır. David A. Aaker, Jean N. Kapfferer,
Kevin L. Keller gibi araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu yöntemler, marka değerini
oluşturan unsurları parasal olarak ifade etmek konusunda belirgin bir metodoloji
sunamamaktadır. 282

2.3.2. Karma yöntemler
Karma yöntemler, finansal ve davranışsal yöntemlerin eksikliklerini gidermek amacıyla
geliştirilmiş yöntemler olup, hem finansal hem de finansal olmayan, tüketici davranışına
dayalı verileri esas almaktadır. Karma yöntemler arasında InterBrand ve Brand Rating
yöntemleri gösterilebilir. 283

2.3.3.

Finansal Yöntemler

Finansal yöntemlerin kullanıldığı marka değerlemelerinde; markaya yapılan yatırım,
markanın sağladığı ek kazanç, markanın piyasa değeri gibi parasal anlamda değer ifade
eden veriler dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.284 Başlıca kullanılan finansal marka
değerleme yöntemleri şunlardır.

2.3.3.1.

Maliyete Dayalı Marka Değerleme Yöntemi

Maliyet yaklaşımı ile gerçekleştirilen marka değerleme çalışmalarında, markanın
doğduğu yıldan değerleme tarihine kadar olan süreyi kapsayan dönemde marka için
katlanılan maliyetlerin (reklam, promosyon harcamaları gibi) toplamı dikkate alınmaktadır.
285

Marka Değeri = ∑ Marka İçin Yapılmış Harcamalar
Bu yöntemde marka değeri, tarihi maliyet yöntemi ve değiştirme maliyeti yöntemi ile
hesaplanmaktadır. 286 Tarihi maliyet yöntemine göre; marka değeri hesaplamada, işletme
tarafından marka satın alınması ya da şirket tarafından yeni bir marka oluşturmasında ve
değerinin korunmasında yapılan tüm harcamalar hesaplamaya dâhil edilmektedir.

282

Çelik, Arzum Erken. (2006), “Marka Değerleme”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı: 31, 195-208.
Özkan, Mehmet, Serkan Terzi. (2012), “Finansal Raporlama Açısından Marka Değerinin Ölçümü Ve
Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı: 38 Temmuz,87-96.
284
Bursalı ve Kahraman a.g.m. 2009,s. 285
285
Batıbay, İrem. (2010), Marka Değerleme Ve Örnek Uygulama, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.30.
286
Çelik, a.g.m.,2 006, s.197.
287
Durukan ve Kartal, 2008, s.28.
283
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287

Değiştirme maliyeti yönteminde ise, markanın değeri, bir markanın yeniden yaratılmak
istenmesi durumunda güncel bedellere göre katlanılacak toplam maliyete eşittir.288
Maliyet esaslı marka değerleme uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
bulunmaktadır. Bunlar; 289
•

Tarihi maliyet yönteminde, geçmişteki maliyet verilerinin kullanımı, marka

değerinin bugünkü değeri göz ardı edilmesine neden olabilmektedir.
•

Tarihi maliyet yönteminde, marka yaratılmasında katlanılan maliyetlerin

hangilerinin marka ile doğrudan ilişkili olduğunu belirlemek zor olabilmektedir.
•

Uzun yıllardan beri var olan markalar için, tarihi maliyet yöntemini kullanmak

sakıncalı olabilmektedir. Örneğin, Coca Cola’nın tarihi 1887’ye kadar dayanmaktadır. O
tarihten bugüne kadar marka değerine katkı yapan tüm harcamaların tespit edilmesi
mümkün olamamaktadır.
•

Yöntem marka için ne kadar çok harcama yapılırsa o kadar değerinin artacağı

düşüncesinde hareket ederek, markasının tanıtımı için çok harcama yapmayan
firmaların düşük bir marka değerine sahip oldukları imajını yaratmaktadır. 290

2.3.3.2.

Piyasa Değerine Dayalı Marka Değerleme Yöntemi

Piyasa değerine göre marka değerleme yönteminde hareket noktası, değeri belirlenmeye
çalışılan marka için emsal bir markanın piyasa değeri ile kıyaslama yapılmasıdır. Yöntemin
varsayımı, alıcı ve satıcıların olduğu bir marka piyasasının varlığıdır, bu piyasada emsal
kabul edilen markaların alımı ve satımı yapılmaktadır. 291
Piyasa değeri yönteminin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar şunlardır: 292, 293
•

Markalar, sık sık alım satıma konu değildir ve böyle bir işlemi aynı sektörde

faaliyet gösteren firmalar için bulmak mümkün olmayabilir. Böyle bir işlem bulunsa bile
emsal alınacak işleminin içeriği hakkında detaylı bilgilere sahip olunamayabilir. Bu
durum da, kıyaslama yapmak güçleşmektedir.
•

Piyasada markayı satın alan her alıcının markayı satın alma amacı farklı

olabilmektedir. Amaca göre ödenecek fiyat farklı olabilmektedir. Bu nedenle, herhangi
bir alıcı tarafından ödenen bedelin, diğer alıcılar için, emsal alınması yanlış bir uygulama
olmaktadır.
•

Emsal olarak alınacak markanın çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bire-bir emsal

bulmak zor olabilmektedir.

288

Özkan ve Terzi, 2012, s.90.
Fırat ve Badem, 2008, s.212.
290
Batıbay, 2010, a.g.t., 32.
291
Sarı, a.g.t., 2009, s.21.
292
Fırat ve Badem, a.g.m., 2008, s.213
293
Kendirli, Çağıran Kendirli ve Akgün, a.g.m, 2017, s. 70.
289
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2.3.3.3.

Royaltiden (İsim Hak Bedeli-Telif Hakkı) Kurtulma Yöntemi

Bir şirketin bir markaya sahip olmaması ve bir başka şirketten markasını lisanslaması
varsayımına dayanmaktadır. Şirketin bir markaya sahip olması onu bir lisans-hak bedeli
ödemekten kurtarmaktadır. Bu yöntemde marka değeri, işletmenin sahip olmadığı bir
markanın kullanımı için yaptığı royalti ödemesi olarak hesaplanır. Yöntem gelecekteki
satışların tahmini, bunlara uygun bir hak bedeli oranı uyarlanması, bu bedellerin iskonto
oranı ile bugüne indirgenmesi ve toplamı ile net bügünkü değere ulaşılmasını içermektedir.
294

Bu yöntemin uygulanmasının zor olduğu durumlar bulunmaktadır; 295, 296
•

Bütün sektörlerde ve pazarlarda, isim hakkı uygulaması olmadığı için, tüm

sektörler için geçerliliği olmayabilir.
•

İsim hakkı anlaşmaları, kullanım süreleri, kullanılacak bölge, kullanım hakkındaki

farklılıklar nedeni ile farklı marka değerleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de emsal
bulmak ve emsal firmaya ait verilere ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır.

2.3.3.4.

Sermaye Piyasasına Dayalı Değerleme Yöntemi

Carol J. Simon ve Marry W. Sullivan tarafından geliştirilmiş olan sermaye piyasalarına
dayalı olarak yapılan marka değerleme yöntemi, marka değerini gelecekte elde edilecek ve
sadece markaya dayandırılabilen gelirlerin bugünkü değeri olarak tanımlamaktadır. Simon
ve Sullivan modeli olarak da anılan bu yönteme göre işletmenin piyasa değeri maddi
varlıkları ile maddi olmayan varlıklarının bugünkü değerlerinin toplamından oluşmaktadır
(). 297
Yöntemin formülasyonu;
Marka Değeri =( Borsada İşlem Gören Hisse Senedi Sayısı x Hisse Senedi Birim Fiyatı)-(
Maddi Duran Varlıklar + Maddi Olmayan Duran Varlıklar)
Bu yöntemin uygulanması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar; 298
•

Marka değeri, hisse senetlerinin fiyatlarına bağımlı olduğu için, fiyatlarda

meydana gelecek anlık değişimler marka değerini de değiştirmektedir, yapılacak
değerlemeler yanlış sonuçlar verebilmektedir.
•

Sadece, borsada işlem gören firmalar için kullanılabilecek bir yöntemdir.

•

Birden fazla markası olan işletmeler için uygun bir yöntem değildir.

294

Brand Finance, 2014: 8
Fırat ve Badem, a.g.m., 2008, s,213
296
Kendirli, Çağıran Kendirli ve Akgün, a.g.m, 2017, s. 71.
297
Batıbay, a.g.t., 2010, s.35.
298
Fırat ve Badem, a.g.m., 2008, s,213.
295
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2.3.3.5. Gelir Temelli Yaklaşıma Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri
Gelir temelli yaklaşımlar; firmanın markadan dolayı elde ettiği kazançlardan yola
çıkarak marka değerini hesaplamaya çalışır.

299

Firmanın sahip olduğu tüm markalı

ürünlerden elde edilen gelirin ne kadarlık kısmının x markasından kaynaklandığını oransal
olarak ölçmekte, bu oran gelecekte elde edileceği tahmin edilen gelirlerle çarpılarak x
markası sayesinde yaratılacak nakit akımı hesaplanmaktadır. Bu nakit akımının güncel
değeri x markasının değeri olmaktadır. 300
Markanın yarattığı artı kazançlara dayalı yöntem olarak da görülebilen gelir temelli
yaklaşımlardan Fiyat Primi, Bileşik (Conjoint) Analiz, Hedonik Fiyat Teorisi marka değeri
hesaplanırken kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. 301

2.3.3.6

Hiroshi Yöntemi -Ekonomik Değer Modeli

Marka değerlemesinde Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından en
uygun sonuç veren yöntem olarak belirlenen Hiroshi Modeli, gelir modelinin bir türü olarak
nitelendirilebilir. Aynı zamanda Ekonomik Değer Modeli olarak da isimlendirilmektedir. 302
Gelir Modeli kullanılarak oluşturulan marka değerleme formülasyonu;
BV=f (PD, LD, ED, r) şeklinde ifade edilmektedir.
İfadede yer alan değişkenler sırasıyla;
BV:

Marka değeri,

PD:

Prestij değişkeni,

LD:

Sadakat değişkeni,

ED:

Genişleme değişkeni ve

r:

Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranıdır.

Burada yer alan değişkenlerin her biri geliştirilen temel modeli destekleyen prestij,
sadakat ve genişleme değişkenlerinden oluşmaktadır. 303

299

Bursalı, a.g.m., 2009, s.31.
Tuğay, Osman, Tülay Top. (2014), “TMS 38’e Göre Marka Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi”,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 40, Nisan.s.222.
301
Çelik, Arzum Erken. (2006), “Marka Değerleme”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı: 31, 195-208, s.
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3. YÖNETİŞİM TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ
Yönetişim, yönetimden farklı olarak, yönetim, iletişim ve etkileşim kavramlarının
birleşiminden oluşmuştur ve birlikte yönetmek anlamına gelmektedir. Birlikte yönetebilmek
için, kişilerin aynı bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Yönetişim, eğitim seviyesinin yüksek
olduğu kurumlarda daha rahattır fakat herkes yönetimde söz sahibi olmak istediği için, zor
bir olgudur.304
Herhangi bir firmanın varlığının esası, çıkar grupları adına belirlenen bir hedefe
ulaşmaktır. Yönetişim unsurunun temel hedefi, hedefe ulaşmada temel ilkeleri belirleyerek,
hedefe ulaşmayı kolaylaştıröaktır. Organizasyon bu amacı gerçekleştirmek için yönetilmeli,
kontrol edilmeli ve bu faaliyetler dolayısıyla paydaşlar adına görevlendiren, pek çok
durumda, bir denetçi (supervisor) aracılığıyla paydaşlarına hesapverebilmelidir. Bu nedenle,
yönetişim, aslında yönetim – kontrol – gözetim ve hesapverme sorumluluğunu kapsar.305
Yönetişim kavarmının değerlendirilmesi beraberinde oldukça fazla analizi ve öngörüyü
getirmektedir. Bu değerlendirmelerle birlikte her bir husus için ayrı ayrı önermelerde
bulunmak gerekir. Hepsinin toplamı ile de genel bir görüş oluşturmak. Bu kapsamda
yönetişim firma çıkar guruplarına ortak bir hedefi gösterir ve bu hedefe ulaşabilecek ortak
yönetim erkine sahip olmak için uğraşır.

PAYDAŞLAR
GÜVENCELER
O R G A N İ Z A S Y O N

HEDEFLER
Kaynak: Özeren B. ve Diğerleri, Kamusal Yönetişim Kamu Sektöründe Kurumsal
Yönetişim, Niçin ve Nasıl?, Sayıştay Yayınları, Ankara, 2004, s.7.
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ARGÜDEN, Yılmaz, “Kurumsal Yönetişim ve İnsan Kaynaklarının Rolü”, http:// www.
insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=3865
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ÖZEREN, B. ve TEMİZEL, Ö; Kamusal Yönetişim Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl,
Sayıştay Yayını, Ankara, 2004s.8.
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4. KURUMSAL YÖNETİŞİM VE MARKA
Günümüzde yoğun bilgi ile birlikte, pazaralrın her zaman farklılık gösterdiği, rekabet
şartlarından dolayı yoğun belirsizlik yaşandığı, teknolojik gelişmelerin hızına erişmenin
mümkün olmadığı, yeni ürün ve hizmetlerin bir gecede bile eskiyebildiği bu ortamda, bilgi;
firmaların ayakta kalıp diğer firmalarla rekabet edebilmesinin tek güvenilir kaynağı
durumuna gelmiştir. 306 Günümüzde gelecek zamana seyahat için gerekli olan para değil,
gerekli yakıt iş görenlerin duygusal ve zihinsel enerjisidir.307
1970’lerde ABD’de özel sektör işletmelerinde dillendirilmeye başlanan “Corporate Social
Responsibility” (Firmaların Sosyal Sorumlulukları) ve kanu ile ilgili yapılan araştırma ve
çalışmalar, günümüzde çok daha fazla işletmeleri meşgul eden “Kurumsal Yönetişim”
kavramının ilk tohumlarını ekmiştir.308
Ayakları yere sağlam basan kurumsal yönetişim açısından yönetim anlayışı için gerekli
olan ilkeler şu şekilde sıralanabilir.309
1.

Yönetim, şirket varlıklarından şahsi menfaat sağlamamalıdır.

2.

Şirket doğrudan ya da dolaylı yoldan kontrol ettiği şirketlerle piyasa
koşullarına uymayan fiyatlarla alışveriş yapmamalıdır.

3.

Bir yöneticinin kurum kaynaklarını kullanarak kendileri için bir imparatorluk
kurmaları önlenmelidir.

4.

Yönetimin, atamaları işi en iyi yapacaklar yerine kendine yakın olanlardan
seçmesi önlenmelidir.

5.

İçerden edinilen bilgiyle hisse alım satımı yapılması önlenmelidir.

6.

Şirket

içi

denetim

ve

kontrol

mekanizmalarının

sağlıklı

çalışması

sağlanmalıdır.
7.

Çalışanların şirket ile çıkar çatışması konumundan kaçınmaları konusunda
eğitilmeleri ve bu konunun gözlenmesi sağlanmalıdır.

8.

Hissedarlardan herhangi birinin diğerleri karşısında kayırılmaması ve
hissedarlar ile yapılan ticari işlemlerin piyasa şartlarında gerçekleşmesine
azami dikkat gösterilmesi gereklidir.

9.

Şirketin her şeyin en iyisini kendisinin yaptığı iddiası ile kurum dışı bilgi
kaynaklarına ve gelişmelere karşı kapalı olmaması gerekir.

10.

Kurumsal gelişimin sürekliliği sağlanmalıdır.
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EMREM, A. E., a.g.m.s.35.
HAMEL, G. ve PRAHALAD, C.K.; Geleceği Kazanmak, (Çeviren: Zülfü Dicleli), İnkılap Yayınları,
İstanbul, 1996, s.169.
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MİDİLLİ, Ali; “Kimlik Arayışı İçinde Yönetişim, http:// www. elegans.com.tr/ 51/ sonbahar2000/ html/
036.html
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11.

Şirketin değerini etkileyecek gelişmeler zamanında değerlendirilmelidir.

Küresel dünya pazarında global şirketlerin tüm dünyada etkin olmalarının en önemli
etkenlerinden biri şüphesiz markalarıdır. Uluslar arası alanda tüketicinin sizi tanıması ve
güven duyması firmanızın geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor ve ağır krizlerden
çıkmanızda en büyük yardımcınız oluyorsa, marka işletmenin geleceğinin garantilenmesine
önemli katkı sağlıyor demektir.310
Yoğun rekabetin yaşandığı ve işletmeler arasında farklılaşacak alanların giderek
daraldığı günümüzde önemli alanın kurumsal marka olduğu görüşü güçlenmektedir. 311
Günümüzde müşteriler için önemli olan kurumun gerçekte nasıl olduğu değil kurumun
nasıl olduğuna inandıkları algıdır.312
1980’lerde Avrupa ve ABD’de hız kazanan şirket ele geçirmeleri ve birleşmeleri,
markanın değerinin korunmasını gerektiren bir varlık olduğu konusundaki çalışmaların
ortaya çıkarılmasında büyük rol oynamıştır. Bu yıllarda meydana gelen şirket devirlerinde,
ödenen bedel, bilanço değerlerinin çok üstünde olmuştur. 313 Markaların parasal değerini
ölçmeye yönelik uygulamalar, marka değerinin en doğru nasıl hesaplanabileceği sorusunu
da gündeme getirmektedir. Birçok değerleme yöntemi kullanılmıştır. Ancak maddi olmayan
bir duran varlığın değerinin ölçülmesi ve bu varlıklara sahip olan işletmelerin çok farklı
özellikler göstermesi, güvenilir sonuçlar verecek bir modelin geliştirilmesini önlemektedir.314
Hali hazırdaki mevcut yöntemler, pek çok subjektif kriterleri beraberinde taşımaktadırlar ve
birbirlerinden farklı sonuçlar verebilmektedirler. Değerleme sonucunda kullanılan kriterler
farklı olduğu için elde edilen sonuçlar da doğal olarak birbirinden farklı olarak ortaya
çıkmaktadır.315
Rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüz koşullarında işletmelerin değerlerinin
maksimizasyonunu sağlamak ve işletmenin likidite ihtiyacını gerektiği zamanlarda
zorlanmadan sağlamak iletme açısından oldukça önemlidir. İşletme açısından finansal değer
yaratmak için kullanılabilecek alanlardan birisi de kurumun markasıdır (MD).
Kurumların likidite ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılayabilmelerine, ortakların şirket
üzerindeki kontrolünün sermaye artırımı halinde de devamına, kurumun marka değerinin
maksimizasyon çalışmaları ile de önemli katkı yapılabilmektedir.316
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Finansal marka değerleme modelleri genel olarak; maliyet, piyasa değeri, sermaye
piyasalarına dayalı, royaltilerden kurtulma, markanın yarattığı artı kazançlara dayalı (fiyat
primi, bileşik analiz, hedonik marka değerleme, Crimmins metodu, arz ettiklerini dikkate
alarak değerleme) ve fiyat/satış oranları arasındaki farklar dikkate alınarak sınıflanabilir.
Kurumsal yönetişimin özel ve kamu kuruluşlarının etkin işleyişi ve dolayısıyla
ekonomik büyüme ve gelişmesi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu gelişmeye,
kurumun mütemmim cüzü olan, marka da dahildir. Kurumsal yönetişim mekanizmasındaki
yetersizlikler, kurumsal yönetişim başarısızlığı ile karşı karşıya kalırsa, sistemik risklere yol
açabilir.
Küresel dünya pazarında global şirketlerin tüm dünyada etkin olmalarının en önemli
etkenlerinden biri şüphesiz markalarıdır. Uluslar arası alanda tüketicinin sizi tanıması ve
güven duyması firmanızın geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor ve ağır krizlerden
çıkmanızda en büyük yardımcınız oluyorsa, marka işletmenin geleceğinin garantilenmesine
önemli katkı sağlıyor demektir.317
Yoğun rekabetin yaşandığı ve işletmeler arasında farklılaşacak alanların giderek
daraldığı günümüzde önemli alanın kurumsal marka olduğu görüşü güçlenmektedir. 318
Günümüzde müşteriler için önemli olan kurumun gerçekte nasıl olduğu değil kurumun
nasıl olduğuna inandıkları algıdır.319
Globalleşen ve rekabetin çok sert geçtiği dünyada, artık firmalar fiyat belirlemekten çok,
piyasada oluşmuş olan bir fiyatı takip etmek durumundadırlar. İşletmeler açısından temin
edilen en sağlıklı fon, faaliyetlerden elde edilen fonlardır. İşletmenin artık satış fiyatı
belirlemede etkinliğinin kaybettiği kabul edilecek olursa; faaliyetlerden sağlanan fonların
artışı, maliyetlerin aşağıya çekilmesi ile sağlanabilecektir.
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IV. BÖLÜM
BANKACILIKTA RİSK VE MARKA DEĞERİ:
BORSA İSTANBUL (BİST) BANKA SEKTÖRÜNDE
BİR UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ

1.1.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı; mali tablolardan elde edilen finansal oranları çok değişkenli
istatistiksel teknikler kullanarak, markanın firma değerine katkısını tespit etmede
kullanmaktır.

1.2.

Araştırma Yöntem Ve Kapsamı

Çalışma genel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım teorik bilgileri, ikinci kısım
uygulamaya yönelik bilgileri içermektedir.
Çalışmaya Borsa İstanbul (BIST) Banka endeksi içinde yer alan bankalar dâhil edilmiştir.
Çalışma kapsamında Banakacılık endeksinde faaliyet gösteren 13 banka verisi dikkate
alınmıştır. Çalışmada 2012-2017 yıllarına ait 6 yıllık veri kullanılmıştır. İlgili veriler,
firmalarla ilgili mali tablolardan elde edilen rasyolar bağımsız değişken olarak kullanılmıştır.
Veriler

bankaların

resmi

verilerinin

yer

aldığı,

(http://www.imkb.gov.tr)

ve

(http://www.kap.gov.tr) adreslerinden, ayrıca bazı bilgiler şirketlere ait web sayfalarından ve
bilanço dip notlarından elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, her yıl için 1 dönem (12
aylık mali tablolar), mali tabloları baz alınarak model oluşturulmuştur.

1.3.

Çalışmada Karşılaşılan Sınırlılıklar

Modelde kullanılan mali tablo verileri, mali tablolardan kaynaklanan bazı sınırlılıklar
getirmektedir. Bu sınırlılıklar; mali tabloların dinamik değil statik olmaları, tarihsel verileri
kapsamaları, açık ve net olmamaları, genel ifadelerle hazırlanmış olmaları, verileri özet
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olarak sunmaları, farklı değerlendirme yöntemleri barındırmaları, satın alma gücünü
yansıtmamaları320 olarak sıralanabilir.
Modelin diğer sınırlılıkları ise şu şekilde sıralanabilir;
- Mali tablolardaki verilerin büyük ölçüde kullanılabilmesi için çevre şartlarının ve
işletme iç bünyesinin hemen hemen aynı kalması varsayımı gerekir. Gerçekte bu şartlar
değişkendir.
- Model için sağlanan verilerde, ekonomik durum istikrar içermediği için, istikrarlı bir
ortamda verilerin geçerliliği yeniden test edilmelidir.
- Modelle birlikte, firmaların kredilerinin sınıflandırılması için bir ipucu verilmekte,
fakat kesin veri olarak alınmaması gerekir.
- Mali tabloların gecikmesi bir diğer sınırlılıktır.
Çok değişkenli analizlerin bazılarının temel varsayımı bağımsız değişkenlerin normal
dağıldığıdır. Ancak finansal oranlarla yapılan çalışmalarda, oranların dağılımının sağa
çarpık olduğu saptanmıştır. Böyle olması normal bir durumdur. Çünkü, bir oranın alacağı en
küçük değer sıfır ile sınırlıyken, üst sınır bulunmamaktadır.321
Kantitatif değerleme modellerinin ekonomik sistemin yapısından ya da konjonktürden
veya modelin kendi yapısından kaynaklanan bazı sınırlılıkları ortaya çıkarmaktadır.
Kantitatif değerlemede kullanılan en önemli veri , mali tablolardan elde edilen verilerdir.
Fakat, sürekli yüksek enflasyon olan bir ortamda reel değerler ile kayıtlı değerler arasında
farklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum işletmelerin sağlıklı analiz edilmesi şansını
azaltmaktadır.322
Mali tablolarla analizde karşılaşılan yetersizlikler şöyle sıralanabilmektedir;323
Enflasyon işletmenin finansal tablolarını çarpıtır,
Vitrin süsleme teknikleri işletmeyi olduğundan daha iyi gösterir.,
Mevsimsel faktörler finansal oranları bozar,
İşletme farklı alanlarda faaliyet gösteriyorsa oranlar yardımı ile kıyas zorlaşır,
Farklı muhasebe teknikleri mali tabloları çarpıtır,
320
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Mali tablolar işletmelerin cari verilerini göstermezler,
Sayısal olmayan verilerin mali tablolara aktarılması zordur. Bu da performans
ölçümünün sağlıksız olmasına neden olur.

1.4.

Uygulama Modelinin Seçimi Ve Tanıtılması

Yapılacak olan analizde, BIST bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların marka
değeri test edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında marka değeri olarak, firmaların
piyasada işlem gören hisse senedi değerleri dikkate aınmıştır. Bu değere etki eden
unsurlarda, yapılan literatür taraması sonucunda, etkinlik rasyosu, kredi büyüme oranı,
mevduat büyüme oranı, kredi büyüme oranı, kredi kaybı karşılığı yüzdesi ve düşük
performanslı krediler yüzdesi dikkate alınmıştır. Kullanılan değişkenler, Tablo 10‘da
gösterilmiştir. Belirlenen bu değişkenlerin açıklama düzeylerini tespit etmek amacıyla hem
zaman serisi hem de yatay kesit veri setini bir araya getirme imkânı sağlayan panel
regresyon tekniği uygulanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan bağımlı ve bağımsız
değişkenlerle oluşturulan regresyon setleride çalışmada ilgili tabloda verilmiştir. Aşağıdki
tabloda çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin model içinde kullanım
şekilleri ve hesaplama yöntemleri detaylı bir şekilde yer almaktadır.
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Tablo 10: Araştırma Kapsamında Kullanılan Değişkenler
Değişkenler
Marka Değeri

Açıklamalar

Kısaltmalar

Hisse fiyatı, ihraç edilen adi hisse senedi
sayısı ile çarpılarak bulunur.

MD

Bu oran, Faiz Dışı Giderlerin, Toplam
Etkinliik
Rasyosu

Hasılat eksi Faiz Giderine oranını yüzde
olarak ifade etmektedir. Düşük oran tercih
edilmektedir.

EF

Bu oran, bir yıl önceki aynı döneme göre
Kredi Büyümesi

yıllık net kredilerdeki değişim yüzdesidir.

Mevduat
Büyümesi
Kredi Kaybı
Karşılığı (Ort.
Krediler Yüzdesi):

LO

Bu oran, bir yıl önceki aynı döneme göre
yıllık mevduattaki yüzde değişimdir.

DEP

Bu, mali yıl için kredi zararları
karşılığının, aynı döneme ait toplam
kredilerin oranı olarak oranıdır ve yüzde
olarak ifade edilir.

LLOS

Düşük
Performanslı Krediler
(Toplam Krediler
Yüzdesi):

Mali yılsonunda takipteki krediler, aynı
dönemde Toplam Brüt Krediler'e bölünerek
hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir.

NONP

Bankaların marka değerini belirlemek amacıyla oluşturulan model aşağıda formülize
edilmiştir.
Model:
MDit = α + β1 EFit + β2 LOit + β3 DEPit + β4 LLOSit+ β5 NONPit + εit
Eşitlikte görülen MD bankanın marka değerini göstermesi hasebiyle bağımlı değişkenler;
EF, LO, DEP, LLOS ve NONP verileri bağımsız değişkenleri göstermektedir. Ayrıca,
modelde gösterilen ‘i’ işletmeyi, ‘t’ dönemi göstermektedir.
Yukarıda da değinildiği gibi, marka değeri ve değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için
oluşturulan panel regresyon modeli ile marka değeri (MD) ile teste sokulan her bir değişken
için ayrı ayrı yapılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler de
hesaplanmış ve Tablo 11’de sunulmuştur. regresyon sonuçlarına ilaveten kullanılan
değişkenlere ait betimleyici istatistik verilerine ve değişkenler arasındaki korelasyon
ilişkisine de yer verilmiştir.
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Tablo 11: Model Verileri İçin Tanımlayıcı İstatistik Verileri
MD

EF

LO

DEP

LLOS

NONP

Ortalama

8,8892

0,5257

1,1363

0,1715

0,1107

0,1356

Medyan

9,3101

0,5220

0,2015

0,1435

0,0160

0,0507

Maksimum

10,7453

0,8610

41,0170

4,2650

6,2058

1,3384

Minimum

6,4615

0,2300

0,0040

-0,8300

0,0025

0,0041

Std.Sapma

1,3077

0,1169

5,3505

0,5274

0,7038

0,2562

Çarpıklık

-0,3345

0,1243

6,4645

5,9081

8,4912

2,8556

Basıklık

1,6594

3,4783

45,1852

48,1583

73,9936

10,5754

7,2951

0,9445

6326,9360

7081,4050

17317,6000

292,5167

0,026

0,042

0,000

0,000

0,000

0,000

78

78

78

78

78

78

JarqueBera
Prob.
Gözlem
Sayısı

Tablo 11’de çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ait tanımlayıcı
istatistik sonuçları yer almaktadır. BİST Bankacılık Endeksi’nde yer alan 13 firmanın 20122017 dönemlerine ait verilerin dikkate alındığı bu araştırmada toplam 78 gözlemden
faydalanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik verileri incelendiğinde, Endekste bulunan firmaların
ortalama etkinlik rasyolarının (EF) 0,52 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile
faiz dışı giderlerinin oldukça yüksek seviyede olduğu söylenebilir. İşi bankacılık faaliyetleri
olan bankalarda genel olarak giderlerin faiz giderleri olması beklenir ve bu oranın daha
düşük çıkması, bankalar açısından daha olumlu karşılanabilirdir. Ortalama kredi büyüme
oranı (LO) ise 1,13 olduğu görülmektedir. Mevduat büyümesinin (DEP) ise ortalama olarak,
0,17 olduğu görülmektedir. Kredi büyümesi 1,13 olarak gerçekleşirken mevduatlardaki bu
büyüme, toplumda tasarruf eğilimi olmadığı şeklinde ifade edilebilir. Bir başka açıdan da
değerlendirilecek olursa, bankalar kredi için sağladıkları kaynakları genel olarak ykredi
tedrikleri şeklinde gerçekleştiriyor diye söylenebilir. Oransal olarak Düşük Performanslı
Krdiler (NONP) de nispeten yüksek olarak değerlendirilebilir.
Değerlendirmeye alınan bankalar açısından öngörülen kriterlerin taşıdıkları riske de
(standart sapma) bakmakta fayda vardır. Ortlalama olarak bankaların marka olarak
taşıdıkları risk 1.3077 olarak ortaya çıkmıştır. Çarpıklık katsayısında Marka Değeri (MD)
açısından gözlenen negatif durum ise, bankaların ortalama olarak arka değeri açısından
zarar ettiklerini göstermektedir. Belkide bu düşüşde olumsuz etki rolü oynayan Etkinlik
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Rasyosu (EF) çarpıklık değeri olabilir. Bankaların etkinlikleri de ortalama olarak negatife
gitmektedir. Kredi büyümesi (LO) ve Kredi Kaybı Karşılığı (LLOS) nda ise pozitif yönlü
büyüme söz konusudur. Yani, bankaların kullandırdığı kredi hacimleri büyürken ayırdıkları
karşılıklarda bu seviyelerde artmaktadır denilebilir.
Olağanüstü durum yani büyük çapta düşüş ya da yükseliş olma ihtimali, basıklık
katsayısı ile değerlendirilmektedir. Basıklık katsayısı daha küçük olan marka değerinde fazla
harket beklnmemelidir. Fkat bununla birlikte Kredi Kaybı Karşılığı (LLOS) nda olağanüstü
harketlenmeler beklenebilir. Çünki basıklık katsayısı çok yüksektir.

Tablo 12: Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Tablosu
MD
MD

EF

LO

DEP

LLOS

NONP

1

EF

-0,145186794

1

LO

0,128985284

0,124428456

1

DEP

-0,005455965

-0,111550252

-0,01176484

1

LLOS

0,138947886

0,063633699

0,050771988

-0,04209889

NONP

0,18650952

-0,048746782

1

-0,01161528 -0,048259091 0,569736131

1

Tablo 12’de kullanılan değişkenlere ait korelasyon testi sonuçları verilmiştir. Korelasyon
katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Elde edilen verilere gore, Düşük
performanslı krediler (NONP) Kredi Kaybı Karşılığı (LLOS) arasında anlamlı nispi bir ilişki
(0,5697) gözlenmiştir. Diğer değişkennler arasında ilişkiler yok denecek kadar az çıkmıştır.
Aşağıda, Tablo 13’de Havuzlanmış OLS model sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 13: Havuzlanmış OLS Modeli Sonuçları
Std.
Katsayı

Hata

T-Stat

Sig

EF

-1,80504

1,291943

-1,397151

0,1667

LO

0,036103

0,02792

1,29309

0,2001

-0,030277

0,282794

-0,107064

0,915

LLOS

0,106694

0,257858

0,413771

0,6803

NONP

0,750537

0,707702

1,060527

0,2924

C

9,688775

0,710941

13,62809

0

R-Kare

0,077961

F-statistic

1,217559

DEP

Prob(FDüzeltilmiş R-Kare

statistic)

0,01393

0,0309734

Tablo 13’te Düzeltilmiş R Kare değerinin 0,01393 çıkması, bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkendeki değişmelerin %1,2’sini açıklayabildiğini; F istatistiği testi sonucu ise,
modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
Tahmin sonuçlarına göre, marka değeri üzerinde en fazla etkiye sahip olan değişken
Etkinlik Rasyosu (EF)’dur. Bu değişkeni sırası ile Düşük Performanslı Krediler Oranı
(NONP), Kredi Karşılığı Kaybı Yüzdesi (LLOS) Kredi Büyümesi Oranı (LO) ve Mevduat
büyümesi (DEP) izlemektedir.
Çalışmada marka değerine etki eden değişkenler Sabit Etki Modeline göre
değerlendirilmiştir.
Sabit etkiler modeli; Sabit terim, birimler arasında değişen doğrusal bir regresyon
modelidir. Sabit etkiler regresyon modelinin, her mevcut birim için bir tane olmak üzere,
farklı sabit terimleri vardır. Bu sabit terimler gösterge değişkenleri ile temsil edilebilir. Bu
gösterge değişkenleri, bir varlıktan diğerine değişen ama zamanla sabit olan tüm dışlanmış
değişkenlerin etkilerini içerir.
Sadece birim veya zaman etkilerine sahip olan sabit-etki modeli, tek yönlü sabit-etki
modeli olarak tanımlanmaktadır. Tek yönlü sabit etki modeli, birim etki bir sabit içerdiğinde
bir üniteden diğerine değişir. Burada birimler arasındaki farklar sabit olarak ifade edilir.
Zaman gerektiğinde, parametrelerde değişiklikler zamana bağlıdır. Dengede bağımsız
değişkenler ile gözlenemeyen, ancak zamanla değişebilen, fakat bölümlere özgü olan
bireysel etkiden bahsedilir ve ayrıca birimlere ait çeşitli özellikler kilitli hale getirilir.
Modeller tek yönlü hata-bağlantı regresyon modeli olarak adlandırılır.
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Tablo 14’de Sabit Etkiler Modeline ait veri sonuçları görülmektedir.

Tablo 14: Sabit Etkiler Modeline Ait Sonuçlar
Katsayı

Std. Hata

T-Stat

Sig

EF

-1,117638

0,753285

-1,483684

0.0143**

LO

-0,008992

0,008637

-1,041121

0.0302**

DEP

-0,003295

0,080468

-0,040945

0,9675

LLOS

0,026918

0,08415

0,319881

0,7502

NONP

-0,184063

0,254975

-0,721887

0,4732

C

9,509534

0,401027

23,71296

0

R-Kare

0,94095

F-statistic

Düzeltilmiş RKare

56,2402

Prob(F0,924219

statistic)

0,000

Marka değeri ölçülmesi ile ilgili yapılan analizde çoklu regresyon tekniğinden
faydalanılmıştır. Tablo 14’de kurulan modele ilişkin regresyon sonuçları yer almaktadır.
Tablodan

elde

edilen

verilere

göre,

Sabit

Etkiler

Modeline

göre

değişkenlerin

değerlendirilmesi durumunda oluşturulacak modeldeki bağımsız değişkenlerin, bağımlı
değişkenleri açıklama gücü (Düzeltilmiş R Kare) %92,42 olarak ölçülmüştür. Seçilen
değişkenlerden Etkinlik Rasyosunun (EF) %5 anlamlılık seviyesinde marka değeri ile negatif
yönlü bir ilişkisi söz konusudur. Marka değerine en fazla etki eden değişkende EF’dir. Bu
bağlamda düşünülecek olursa, EF ve Marka Değeri (MD) ters yönlü ilişkiye sahiptir. Yani
elde edilen sonuçlara göre, bnakacılık endeksine kote olmuş bankalarda, marka değeri
artarken etkinlik rasyosu düşmektedir.
Tablodan elde edilen verilere göre Kredi Büyeme Oranı (LO) ile Marka Değeri (MD)
arasında %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, LO
ve Marka Değeri (MD) doğrusal bir ilişkiye sahiptir. Yani elde edilen sonuçlara göre,
bnakacılık endeksine kote olmuş bankalarda, marka değeri artarken kredi büyüme oranı da
artmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre MD ile diğer değişkenler arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Çalışma sürecinde Hausman testi de incelenmiştir. Hausman testi, durağan ve stokastik
modeller arasında seçim yaparken modelin tercih edilmesinde kullanılan bir testtir. Bu test,
sabit etkili tahmin edicinin tutarlı ve tarafsız olduğunu varsayar. Hausman test istatistiği,
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statik etki modeli parametresi tahmin edicileri ve rastgele etki modeli arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını inceler. Hausman test istatistiği "Rastgele etki
tahmincisi doğrudur" sıfır hipotezi altında k serbestlik derecelerinin dağılımını gösterir.
Gerçekleşme durumunda, stokastik modelin hata teriminin bileşenlerinin bağımsız
değişkenlere bağlı olmadığı sonucuna varılabilir. Bu durumda, rastgele efekt modeli tercih
edilir. Hausman Testinden elde edilen sonuçlar Tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15: Hausman Testi Sonuçları

Hausman Test

2,310561

P-Value

0,04047

Rastgele etkiler göz önüne alınarak tahmini Hausman test istatistiği uygulanmıştır. Veri
analizi için, rassal etkiler modeli ile sabit etkiler modeli arasındaki en iyi seçim dikkate
alınmalıdır. Hausman test istatistiği, katsayı matrisi ile elde edilen katsayı matrisinin tersine
ve katsayı matrisi ile çarpılan varyans kovaryans matrisinin tersine dayanır.
Tablo 15’de verilen Hausman Testi sonuçlarına göre Ki-kare serbestlik derecesinde %1
anlamlılık düzeyinde, Hausman test istatistiği tarafından hesaplanan ki-kare değeri,
tablonun değerinden büyük olduğu için, boş hipotez reddedilir ve sonuç, modelin sabit
etkileri geçerli olur. Hausman testi hipotezine göre hesaplanan ki-kare değeri reddedilmiş ve
sabit etki modeli kabul edilmiştir. Modelin açıklama gücü % 4’dür..

1.5. Sonuç ve Değerlendirme
Finansal rasyolar yardımıyla işletmelerin durum değerlendirmesini yapmak ve buna
göre karar vermek, 19. yy sonlarından beri yapılmaktadır. 18. yy sonlarından itibaren çok
ortaklılığın önem kazanmasıyla, işletmelerin finansal rasyolarının ve mali tablolarının da
önemi artmıştır. Bunun nedeni, işletme faaliyetlerinin standart olarak geliştirilen mali
tablolarla anlatılabilmesi ve rasyoların bu tablolardan elde edilebiliyor olmasıdır. Bir başka
neden de geniş kitlelere ancak bu yolla işletme hakkında kısmen yeterli ve sağlıklı bilgi
verilebilmesidir.
Çalışmada önce bankacılık sektörü genel olarak anlatılmıştır. Daha sonra bankaların
yapısal durmları ve riskleri üzerinde durulmuştur. Kurumsallaşmanın bankalara katcağı
değerden bahsedilmiştir. Daha sonra ise marka ve firma değeri üzerinde durulmuştur.
Akabinde BİST Banka Endeksinde yer alan 13 banka verileri, 2012-2017 yılları itibari ile
derlenerek, BIST Banka endeksinde faaliyet gösteren bankaların marka değerleri
incelenmeye çalışılmıştır.
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Amacı mali tablolardan faydalanarak, işletmelerin marka değerlerinin, firma değerine
katkısını analiz edecek bir model geliştirilmesi olan çalışmada, 2012-2017 yılları arasında
BIST Banka Endeksinde yer alan ve veri eksiği bulunmayan bankalar kullanılmış ve analiz
yapılmaya çalışılmıştır. Analiz yöntemine göre bankaların marka değerine etki eden
değişkenler belirlenmiş, subjektif değerlendirmelerden uzak kalınmaya çalışılmıştır.
Çalışmada toplamda bir bağımlı değişken olarak Marka Değeri (MD) ve beş bağımsız
değişken kullanılmıştır. Kullanılan bağımsız değişkenler Etkinlik Rasyosu (EF), Kredi
Büyüme Oranı (LO), Mevduat Büyüme Oranı (DEP), Kredi Kaybı Karşılığı Oranı (LLOS) ve
Düşük Performanslı Krediler Oranı (NONP) değişkenleridir. Bu değişkenlerin ayrıntılı
bilgisi Tablo 10’da verilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında değişkenlerden MD ve EF
arasında %5 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. MD üzerinde en
fazla etkiye sahip olan değişkenin de yine EF olduğu çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır.
Yine MD ile LO arasında %5 anlamlılık düzeyinde doğrusal yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
MD’yi en fazla ikinci sırada etkileyen rasyo olarakda LO ortaya çıkmıştır.

Diğer

değişkenlerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı çalışma sonucunda tespit edilmiştir.
Kullanılan istatistiksel yöntemler çok sayıda bağımsız değişkeni kullanıyor olmasına
rağmen, başarı ve başarısızlığın belirlenmesinde sadece bu değişkenlerin etkili olduğu
söylenemez. Bu değişkenlerin dışında, başka etkili değişkenler de olabilir. Analiz net skor
değerleri veriyor olmasına rağmen, nicel değişkenlerin yanı sıra nitel değişkenlerin de
dikkate alınması daha doğru ve sağlıklı yorumu beraberinde getirecektir. İşletme
performans değerleme yöntemlerinde istatistiksel modellerin kullanılması, kuşkusuz ki
başarıyı daha çok artıracaktır.
Bütün bu tespitler, istatistiksel yöntemlerin kullanılmasının doğru karar vermede yararlı
olduğunu, kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlayacağını ve işletmelerin, piyasa
değerlerinin ölçülmesinde yardımcı olacağını, dolayısıyla da kötüleşen borç yapısının
tasfiyesinde faydalı olacağını ortaya koymaktadır. Daha sağlıklı ve güvenilir tahminler
yapabilmek için şu önerilerin de dikkate alınmasında fayda vardır;
-

Analiz sonuçlarının kesin veriler gibi değerlendirilerek hareket edilmesi, taraflar

açısından istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Bunu yapmak yerine, bu verilerin
yardımcı ve yol gösterici veriler olarak değerlendirilmesi daha sağlıklı sonuçlar verecektir.
-

İşletmelerle ilgili yapılan çalışmaların güncel verilerle yenilenmesi gerekmektedir.

Sistemin başarılı olması, işletmelerin ve ekonomik durumun belli bir istikrara kavuşması ile
mümkün olacaktır. Bu sayede istikrara kavuşan rasyolardan daha sağlıklı analiz sonuçları
alınabilecektir.

Ancak

ekonomik

konjonktürdeki

belirsizlik

ve

kayganlık

bunu

zorlaştırmaktadır. Normal ekonomik şartlar ile, kriz dönemindeki ekonomik şartların
işletmeleri farklı şekilde etkileyeceği açıktır. Bu farklılıklar, bu dönemler içinde geliştirilen
ekonometrik modellere de yansıyacaktır. Bu nedenle duruma göre verilerin yenilenmesi
gerekmektedir.
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-

Bu alanda yapılacak yeni çalışmalarda verilere, rakamlarla ifade edilemeyen

yönetim kalitesi, şirket yapısı ve rekabet gücü gibi nitel bazı önemli etkenlerin de dahil
edilmesinin daha sağlıklı sonuçlar vereceği kanısındayız.
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