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ÖZET 

Çalışmamızın hareket noktası, 1980 yılı sonrasında 

uygulanmaya başlanan ve ekonominin bütününün dışa açılmasını 

amaçlayanekonomi politikasına bağlı olarak Türk bankacılık 

sisteminin de dışa açılması gerekliliğidir. 

Çalışmamızda amaç, Türkiye' de özellikle bankacılık 

kesiminde son dönemler de yaşanan değişiklikleri Türk 

bankacılığının uluslararası faliyetleri bazında ortaya 

koyabilmektir. Bu nedenle çalışmamızda esas ağırlığı 

Türkiye' deki uluslararası bankacılık oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda bir kopukluk olmaması için Türk bankacılık 

sisteminin gelişimi, uygulanan ekonomi politikaları 

çerçevesinde günümüze kadar incelenmiştir. Türkiye' deki 

uluslararası bankacılık faliyetleri ise, uluslararası 

bankacılığın fonksiyonel çerçevesi açısından ele alınarak, 

uluslararası bankacılık piyasasındaki yeri ve gelişme 

eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle 

uluslararası bankacılık olgusunda çalışmamızın gerektirdiği 

sınırlar içinde kalmak koşuluyla kaçınılmaz olarak çalışma 

kapsamına alınmıştır. 



ABSTRACT 

The sarting po int of our work is the necessi ty of 

expandingthe Turkish banking system out, depending on the 

economy policy which is aimed the whole economy at expanding 

out after 1980. 

The objektive of our work is to find out the changes 

related to the banking recently, which depends on the 

international activities of Türkish banking. Therefore, the 

main basis of our work is to from the international banking 

in the Türkiye. The devolopment of our Türkish banking 

system has been researched with regaerd tothe economy 

policies applied, not to be lacking in our work. 

The Türkish international banking activities have been 

dealt with the functions of the international banking. So, 

the place and devolopment tendecies of our banking wi thin 

the international(banking) marketing have been tried to be 

determined. 

Therefore, the banking phenomenon is invol ved in our 

work provided it is deıendet on only the contents of our 

work. 
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G İ R t ş 

Gelişmiş ülkelerde 1960 'lardan başlayarak endüst

riyel ür et imin artmas ı, ticaret hacminin genişlemesi, uydu

lar arac:..2..:ı.ğıyla tele:kominikasyonun sağlanması ve bilgisa

yarların gelişmesi, euro-para piyasalarının büyümesi ulus

lararası bankacılığın hızla yayılmasına neden ~lmuştur. Bu 

durum 20.yüzyılda uluslararası finansman alanında ortaya 

çıkan en önemli gelişme olarak kabul edilebilir. 

Değişik bankacılık hizmetlerine artan gereksinim 

sonucunda birçok ülkenin bankalarının ülke sınırları dışı

na taş~rak uluslararası piyasaya girdiği görülmüştür. Bu 

ülkeler içinde ise Amerika etkin yurt dışı bankacılık bi

rimleri ile uluslararası bankacılık alanında hem liderlik 

yapmış ve hem de hakim pozisyona geçmiştir. 

1970'lerde ise uluslararası bankacılıkta önemli 

bir gelişme ortaya çıkmıştır. 1973 yılı sonunda petrol fi

yatlarındaki artış, bankaların finansman işlevini arttır

m1.Ş tJ.r. Bu dönemde petro-dolarlar dev boyutlara ulaşmış-

tır. Petrol fiyatlarındc4;i artışların sonucunda ise özel

likle az gelişmiş ülkeler bUyük boyutta ödemeler dengesi 



açı~ıyla karşılaşmışlardır. Bu dönemde uluslararası banka

lar yeni .E i ya tlarc:ı uyum sağlanmas .ını kolay la ş tırnak ve pet-

r<1l. !:iil-:ı~t:ici::i l'ıll:ı~l·:~ri.n tkll'.:ınclcc dc:.nqc::;i_ aç.ı.k.l.ar:..cı k.apat:

mak amacıyla kredi ve~meye başlamışlard~r. Ayrıca bu geliş

melere paralel olarak l970'lerden sonra uluslararası finans 

sahasına Arap-lslam bankalarının çıktı~ı görülmektedir. 

l980'li yıllarda ise uluslararası bankac~lık en

düstrisi kriz tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Geliş

me~te olan ülkelerin borçlarını ödeyemeyece~i korkusu, ma

liyetlerin artışı ve ulusal bankacılık piyasalarındaki re

kabetin artışına ba~lı olarak l980'li yıllarda bir kriz 

tehlikesi ortaya çıkmıştır. Kısa bir süre içine kapalı bir 

dönem geçiren uluslararası bankacılık endüstrisi günümüzde 

yeniden canlanmaktadır. 

Uluslararası bankacılık endüstrisinde krizin ya

şandı.ğl. bir dönernde Türk bankacılıyının dışa açılmasının 

gündeme gelmesi ve. Türk bankalarının uluslararası bankacı

lığa yönelmek zorunda kalması bir talihsizlik olarak düşü

nülebilir. 

Türk bankacılığı 1980 yılına gelinceye kadar eko

nomik yapıya bağlı olar~k içine kapalı bir gelişim süreci 

r_reç irm:Lş t:Lr. Bankalar ın c;n önemli kaynağının mevc:ua t olma

sından ve faiz haddinin de hük.ümetç:e belirlenmesinden do

layı ortaya çıkan fiyat dışı rekabetin varlı~J.. bankaları 

hızla şubeleşme yoluna itmiştir. Kısaca Türkiye'de bankacı-
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lık, l9BO'e kadar mevduat toplamaya yönelik ve çok şubeli 

bir yapıda gelişıniştir. Du ise, ·rürk bankacılık sisteminde 

mali.ycL.Lcri.n '/Üksek olın.-:ıs1T'.a neden olmuştur. 

24 Ocak 1980 !stikrar Kararları'yla birlikte eka-

noınlnin dışa açılması amacıyla ihracata dayalı sanayileşme 

politikası benimsenmiştir. Bir ülkenin ekonomik yapısı ile 

bankacılık sistemi arasındaki yakın ilişkinin varlı~ında~ 

dolayı Türk bankacılık sisteminin de dışa açılması sorunu 

gündeme gelıni:;t~.tr. Bankac:ı.lı.ğuı cl.ışa açılması, ülke bcınkil-

larının yurt dışında ve yabancı bankaların da ülke sınırları 

içinde faaliyet göstermeleri şeklinde ge~işen iki yönlü bir 

olgudur. Türk bankaları.rı.ın uluslararası alana daha yeni ve genel açıdan 

yöneüne çabası içinde olduklarını görmekteyiz. Buna karşılık 1980 'den 

bu ycına 'l'ürkiye'de faaliyette l.JUlıın.an yabancı h-:ınka şayısırrla hızlı bir 

artış kaydedilmiştir. Türk ekonomisinin dışa açılmasını he-

de f leyen, bir ekonomi pol j_ tikasının uygulanmaya baş lanmas.L;;:. .. 

yabancJ.. bc-ınkaların 'l'ürkiye'yi karlı bir piyasa olarak görmelerine ne-

den olmuştur. Bunun yanında, Türkiye'de gerçek anlamda ilk 

bankacılı~ın Osmanlı !mparatorlu~u döneminde yabancı ban-

kalarla başlaması ve yabancı banka olan Osmanlı Bankası'nın 

da uzun süre Merkez Bankası fonksiyonunu görmesi, yabancı 

bankaların önemini bir kat daha arttırmaktadır. 
'-

Çalışmamızın hareket noktası, 1980 yılı sonrasında 

uygulanmaya başlanan ve ekonominin bütününün dışa açılmasını 

amaçlayan ekonomi politikasına ba~lı olarak Türk bankacılık 

sisteminin de dışa açılmcısı gereklili~idir. 

J 



Çalışmamızda amaç/Türkiye'de özellikle bankacılık 

kesintinde son dbnemlerdc yaşanan de~işiklikleri Türk ban-

ki.lCJ.J.ı.ijı.n.ın ulu::;larzıra~a faali.yet.lcr..i. bazında ortayel ":oya-

bilmektir. Bu nedenle çalışmamızda esas aeyırlı9ı Tilrk~~e'de-

ki uluslararası bankacılık oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda bir kopukluk olmarnası için Türk ~an-

kacılık sisteminin gelişimi, uygulanan ekonomi politikala-

rı çerçevesinde günilmiize kadar incelenmiştir. Türkiye' ~eki 

uluslararası bankacılık faaliyetleri ise, uluslararası ::an-

kacılı~ın fonksiyonel çerçevesi açısından ele alınarak, 

uluslararası bankacılık piyasasındaki yeri ve gelişme e9i-

limleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle uluslararası· 

bankacılık olgusu da çalışmamızın gerektirdi~i sınırlar için-

de kalmak koşuJ.uyla kaçınılmaz olarak çalışma kapsamına alın-

mıştır.Ayrıca Tlirki.ye'deki uluslararası bankacılı~ın a~alizi 

1980-1986 yılları ile ve özel ticari bankalarla sınırlandı-

rılmı.:ştJ.r. 

Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölwnde, Türk bankacılığının gelişimi, Cum-

huriyet'in kuruluşundan önce ve Cumhuriyet döneminde bc.nka
..., 

cılı~ın gösterdi~i gelişmeler şeklinde iki alt bölümde ince-

lenrnektedir. Celişimi Cumhuriyet dönemi öncesinden baş:.::ı.tma-

mızın nedeni, Türkiye'deki gerçek anlamda bankacılıeyın Jsman-

lı İmparatorluğu döneminde yabancı bankalarla başlamas:dır. 

4 



Konuyu bu şekilde ele almak, 1980 sonrası ikinci dönem ya

bancı bankacılık hareketi ile karşılaştırma yapabilmemezi 

3 ~ıijl.:_ı ycıcakt.ır. Cumhuriyet dön~.:-m.i nô.e :)ankac ıl ığ ı :ı :rös terdi

~ı qolişmeJ.er iso, uygulanan ekonomi politikaları çerçeve

::->i.nde 1980 yı1J. öncesi ve 1.980 sonrası olmak üzere iki kı

sımda ele alınmaktadır. Bu bölümde konu tarihsel gelişimi 

içinde, ekonomi politikası dönüşümlerine paralel olarak 

Tlir'-: bzuü:cı.cJ.lJ.ijırun dışcı açJ.lıncısı gerekliliğine kadar ge

tiri.lmektedir. 

Çalışmamızın ikinci bölt~ünde ise bankacılığın 

dışa açılması, çalışmamızın amacının gerektirdi~i sınırlar 

içinde kalmak koşuluyla incelenmektedir. Bu bölümde, ulus

larnrası bankacılık olgusu ve tarihsel gelişimi, uluslara

rası bankacılığa geçişi belirleyen fa~törler, uluslararası 

bankacılığın gelişiminde önemli bir yeri olan euro-piyasalari 

uluslararası bankacılık organizasyonu ve bankaların uluslar

arasılaşmasJ.nın gelişmek te olan ülkeler aç ısından önemi ele 

alınmaktadır. Çalışmanın bu noktaya getirilmesi gelişmekte 

olan ülkeler grubunda yer alan ülkemiz ~çin de daha net ana

liz yapmamızı kolaylaştıracaktır. 

Son bölümde ise, Türk ekonom~sindeki uluslararası 

bankacılık faaliyetleri i.k:er.inde duru::..~aktadır. !ki yönlü 

bir olgu olan bankacılığın dışa açılmas~. Türk bankacılığı

nı esas alan bu böltirnde 'l'Urk bankalar~~~n yabancı ülkeler

deki faaliyetleri ve Türkiye'de faaliye~ gösteren yabancı 

5 



bankalar olmak üzere iki c:ı.l t böltirnde incelenmekte ve ista

tistiki verilerle analiz edilmektedir. 

Çalışma, üçüncü bölümde yapılar. analizlerin ve e:l

de edilen bulguların ışı~ı altında, Türk bankacılı~ının ~ı

şa açılmasının bulunduğu noktayı değerlendiren sonuç bölü

müyle tamamlanmaktadır. 

6 



B Ö L U M 

TURK r'·ANKACILIK Si:S'l'l·:rnl\:HJ CELt:;;iMi: 

r,. CUI'':llUR:t YE'J'' 1N KURULUŞUNDAN öt:CE ij Ll;Etvrt Z DE Bt,::KACI LIK 

Cumhur.J.yct döncmj_ "Türk Ea:-:kacılık Sis-::.em.:." ndeki 

qcL ı.~;ınclc!r.i vö rji.lnümüzdc;ki yapısı_ i. le sor.unlurı:ıı dahil iy:i.. 

ortuya koyabilmek için Cumhuriyet'in kuruluşundan 5nceki 

bankacılık faaliyetlerine kısaca de~irunek yararlı olacak

tı.r-

Ulkemizdc bankacılık faaliyetlerinin do~uşu ve ge-

liçimi bu kurumların Avrupa'daki gelişiınine benler şekilde 

gerçekleşmiştir.Genellikle bankacılık tarihi, Ortaça~ Av

:ı:upa~-L' ndaki sarraflıkla başlatılmaktc.:ıdır. Bu aşarr,ayı, ban

kerlik dedi1imiz para ticareti yapma işlerinin doquşu ve 

ge1iç;ınc~si izlcıni~~ t.i.r. Avrupa' dakj_ ekonomik faaliyetlerin 

hJ.z.ianın;_ıs:ı., t:Lcari kapitalizmin ~Jeli~;;m(3~;Lyle bi::..·lL:tc git

tikçe önem kazanan bankerlik faaliyetleri, kurum olarak 

bankalar dedieyimiz para ve kredi ticareti yapan işletmele

r-.Ln do<jırıalar ı na neden ol~u:;. tur ( l) . 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda sarraflık 15. yüzyıldan 

itibaren gelişmeye başlamış ve sarraflar Avrupa'dakilere 

çok benzer fonksiyonlar görmüşlerdir. Junlar, önceleri fark-

lı de1erlerdeki Osmanlı paralarının ve yabancı paraların 

birbirleriyle değiştirilmesiyle uğraşmışlardır. Daha sonra, 

devlet büyüklerinin paralarının işletilmesi, Devlete borç 

para verilmesi, vergi hasılatına karşı kredi açılması gibi 

işlemler 19. yüzyılda "Galata Sarraflar ı" nın, ''Galata Ban-

kerleri" ne dönüşmesine yol açmıştır ~ 2) . Ancak Sarraf veya 

Galata Bankerleri'nin işlemlerini modern anlamda bankacılık 

faaliyeti olarak nitelendirmeye olanak yoktur (3). 

Ondokuzuncu yüzyıla gelindi~inde, halfi Ortaçağ eka-

nomik yapısının temel özelliklerini koruyan Osmanlı İmpara-

torluğu'nda sarraflar ya da bankerler o çağlara özgü fonk-

siyonlar görmeye devam ederken, Avrupa ülkcle:r-inde s;:;.nayi 

Devrimi süreci ve modern bankacılığın gelişimi hız kazan-

maktaydı ( 4). 

Bir ülkede bankacılık faaliyeti ile ekonomik bünye 

arasında yakın bir ilişki mevcut olduğundan, Osmanlı İmpa-

ratorluğu döneminde, Batı ülkelerinde 18. ve 19. yüzyıllarda 

(2) Oya Silier, "1920'lerde Türkiye'de Bankacılıgın Genel Görünümü" 
Tiirki.ye iktisat Tarihi. Semineri, Ed:Osman Okyar, Hacettepe Univer
sitesi Yayınları/Cl], Ankara, 1975, s.486. 

(J) Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankan.lık Alanında Gelişmeler, 
Türkiye Bankalar Birligi Yayını, Ankara, 1975, s.6. 

( 1 ) . . . 1 86 . ı Stlı.cr, op.c:J:..:._, s. • L 

8 



gerçekleştirilen sanayi devriminin aynı devrelerde gerçek-· 

ı e~; t.Lr i.l C>.nv.:.:rnc~~.>i , haL ·ta tın para tor 1 uğu n so n yı ll ar ınd<ı• s ı na 5: 

ve ticari hayattaki duraklama, ülkemizde bankacılığın ge-

lişrnesini de etkilemiştir. Bankacılığın doğup gelişmesi 

için gerekli ekonomik koşulların elverişli olmamasının ya-

nısıra topluma hakim olan değer yargıları, Osmanlı !mpara-

torluğu'nun Tanzimat'a kadar olan devresinde bugünkü anlam-

da bankacılık, hele ulusal olarak nitelendirilebilecek bir 

bankacılık faaliyetinin dağınamasına yol açmıştır ~5) . 

Banka, para ve kredi ihtiyacının arttığı yerle~-

de kurulur. Büyük teşebbüslerin geliştiği, ticari, sınai, 

ve mali sermayenin biriktiği yerlerde para ve krediye ihti-

yaç artar. Osmanlı Devleti l8. yüzyılın sonunda ve 19. yüz-

yılda Batı Avrupa memleketlerince gelişen sanayi..leşmeyi bir-

likte yapmamış, ancak devletin mali durumu, para işlerinin 

bir düzene sokulması, tarım kredilerinin organize edilmesi 

gibi unsurlar banka kurulmasını zorlamıştır (6). 

Osmanlı Devletine bankacılık dışarıdan gelmiştir. 

1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile girişilen 

çeşitli ıslahat hareketleri, siyasi, idari, mali ve iktisadi 

alanda meydana gelen kargaşalıklar, sarayın israfları ve 

savaşlar devletin paraya olan ihtiyacını arttırmış; öncele-

(5) Avni Zarakolu, Cumhuriyetin 50. Yılında Memleketimizde Bankacılık, 
Türkiye Bankalar Birligi Yayını, Ankara, 1975, s.6. 

(6) _Ibid, s.7. 
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ri devletin meydana gelen blitçe açıklarını kapamak için iz~ 

lediği borçlanma politikası; kaime ihracı_, sonralar.1. yabancı 

iş adamları tarafından kurulan demiryolu, liman, maden is

tihracı, tramvay, tünel, havagazı, su, elektrik, telefon vb. 

işletmeler in finan.:.,man ihtiyacı, yaba.ncı.la.r tarafırdan illkemizde banka 

kurulmasına yol açmıştır. Devletin borçlanmalarından ve kam

biyo işlemlerinden spekülatif kazançlar sağlamak veya kendi 

vatandaşlarına ait işletmeleri finanse etmek amacıyla kurulan 

bu bankaların çoğu kısa ömlirlil olmuş, memleketin iktisadi ge

lişmesine hemen hiçbir katkıda bulunmadan tasfiye olunrnuşlar

dır. Bu bankalardan pek azı devamlı bir varlık göstererek za

manımıza kadar faaliyetlerini sürdürmlişlerdir (7). 

Yabancı bankalar akını başlamadan hemen önce, Os

manlı Devleti'nin paranın değerini kararlı kılmak işini 

Aleon ve Baltazzi adlı Galata Bankerleri'ne ihale etmesi 

"banka" adlı ilk kuruluşun ortaya (;ıkmasına yol açtı. Yapı

lan mukaveleye göre, Hükümet bankeriere senede 2 milyon ku

ruş ödeyecek, buna karşılık bankerler de bir yıl süreyle 

1ngiliz Lirasını 110 kuı_vş civarında tutmaya çalışacaklardı. 

Mukavelenin daha sonrak?- yıllarda yenilenmesi üzerine,bu 

iki bankerkambiyo fiyatını koruyabilmek için 1847'de "!s-

tanbul Bankası"nı (Ba.nque de Constantinople) kurdular.An-

cak paranın değerindeki sürekli düşüşün önlenememesi !stanbul 

(7) Ibid., s.l6. 
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ı:ı 

Bankası' nı 1852' de iflasa sürükledi(8). Görüldüğü 

gibj Os ma rıl :ı irnpc.ırc.ıtorJu~u'nda ilk bankanın aitaya 

P'·ı rcı;-; ı rı ı rı clc.~c'jc ri rı i n :'; L <J h i l i z c~ 

edilmek istenmesiydi. 

Osmanlı devletinin 19.yy reformları ve dönüşümü 

içinde, artan harcama 

başvurulcın ve sonuda 

taleplerini 

iınparcı.torluğu 

karşılamakta 

bcığıınlılığa 

götürecek yollardan biri, dış borçlonma olmuştu. 1854 

yJ.luıa kadar, OsmanLı. j_mparator·Juğu, dış bo.rcu olmayan 

nadir ülkelerden birisiydi. 1854 Kırım sava;;;ı' na kadar 

da imparatorluğun gelir ve giderlerinin, kısa vadeJj 

borçlanmalar la denge içinde tutabildiği 

arıJ a~,;.ıl rnaktcıdı. r. ı_:ı ll hassa~.i Kı.r.1rn savaş.1 

bozrnuşl .. ur. K.ı.rıın savaşının orl_;_ıya çı. ka rdı. c:j .ı bi:ıyij k 

harcamayı karşılamaya olanak bulamayınca Osmanlı 

irnparator1uc'ju U154 yJ lJnda il k dl ş borçlanmaya gitnH:;k 

zorunda kalmı~tır(9). 

Dı.ş borçlarımarnn başlaclı.ğl. J 854 y:ı.JJ.ndan Düyun-

u Umumiyc' nin kurulduğu l8fl] y.ılı.na kadar süren dönem 

imparatorluk için " borçlanma fırt :uıası " dönemi o1du. 

Yerli ve yabancı bankerierin borç alınmasını teşvik 

etme 1 o ri horç-Ları.n VPri i :i Ş ş <ı r t:. J ;:ı r.ı_ kul:Janım 

biçimleri bunların çığ qibi büyümesine yol açarken 

bu süreç aynı zamandJ Osmanlı imparatorlu~u' nda 

yabarıc.ı bankacı.l.ı.<].ı.n başJarnas .. ı.nı ve ge"l:işiırıin.i 

(8) Silier, op.cit.,s.487. 
(9) İlhan Tekeli, Seli İlkin,Para ve Kredi Sisteminin Oluşmasında Bir 

Aş<Jrna T. C. Merkez BankasJ. Yayını. Ankara, 1981, s. 91-92. 

ll 



sc:ığladı_ (10). KL::3aca diyebiliriz ki, Kırım savaşı' nı 

.izleyen dönem, ülkemizde borçlarıınayJa birlikl.e yabancı_ 

bankacı_lığ_L qcL:i.rcn dönem oJrnu.~;Lur. Ayr:ıca bu gcli.şirn 

siirccinde yabanc:ı_ bankai<'lr, ulusal barı ka c:ı 1 :ı cj :ı. n 

olmayışının yarattığı boşluğu doldurmuşlardır. 

Kuruluş tarihleri ]847 ile 1910 yılları 

arasJnda değişen yabc:ıncı sermayeli onbeş tane banka 

kuru1rnuştur. Bu barıka1ar kuruluş Larşhler-şnc göre 

sırc:ısıylc:ı; 

İstanbul Bankası (1847), Bank-ı Osmani (1856), 

Türkiye Bankas_ı (lf360), Barık-_ı_ Osmanii Şahane (lf363), 

Şirketi Omurrüyei Osmaniye Bi.::ınkasJ_ (1864), Şirketi 

Mc:ıliyei Osmc:ıniye Bankası (1866), İt.iban_ umumi Osmani 

Şirketi (1869), Avusturya- OsrnanJ.ı Bankası (1871), 

Avusturya-Türk Bankası (1872), İkinci İstanbul Bankası 

(1894), Kambiyo ve Csharn Şirketi Osmaniyesi (1872), 

Selani k Bankas.ı (1888), Micülli Bankası (1891), Türkiye 

Ticaret ve Sanc:ıi BankasJ_ (1910), (ll) 

Bu dönemde kurulmuş olup faliyetleri günümüzde 

de devam edP.n i.ki banka varchr: njrincisi 18fl3 yı.Lında 

kurulan Osmanlı Bankası Dank-ı Osmcınii ~-;aharıe 

dir. İkincisi ise, 1888- yılında 

ile kuruları ve halen banka-

(10) Ibid,s.487. 

Selanik bankası adı 

(ll) Kuculan yabancı bankalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Burhan Ulu tan, Bankacılığın Tekamülü,_Ankara, 1957, s .141-156. 
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cılık faaliyet::.lerinc:~ ulusal banJ.:a olarilk dc·::m eden Ulus-

lararası Endüstri ve Ticaret Bankası'dır. 

1875 yılında durdurarak iflasını il~n etmes~~den sonra, 

Hükümet, sorunu hamillerle çözümlernek üzere ~ir proje ha-

zırladı. Bu proje l880'de tüm hamillere bi= ~otayla sefa-

retLer cırcıcJ_l_:ı_tpyla bi.ldici1di. L\u notacLt, .: k ü nk: t i rı s or u n -

ları hamillerle anlaşarak çözmek istedigi ~~lirtiliyor ve 

bunun için hamillerin Hükümetle görüşmek Uz~=e temsilci 

göndermeleri isteniyordu. 1881 yılında, ha=~llerin tem-

silcileri istanbul'da toplandı. Hamiller, tc=çla~ının ödenmes 

için tahsis edilen gelirin, uluslararası bi= ;~smi komisy9nc< 

idaresi.ni istiyordu. Osmanlı y5neticileri ~~~a yanaşmayınca, 

h?..Jnillerin seçeceği üyelerden meydar.a gelen bir mec:..~.sce yjnetilrresi ka--

rarlaştırıldı. 20 Aralık 1881' de ünlü "MuharrEm Kar;:.:::.ı.e:nesi"ni.n yayım.lan 

m;::ıs1.yla bir anlaşrıa.y<ı wırılrru_ş oldu. tvh..ılıc.ıxrern I<:arar: . .::rı:ıesi':·le bu gcltrler 

h;uıti.llcrin ç:ıJç;:ıclar1na uygun şrckildc:~ yönetmek üzere :::üyun - Umunüye 

İdaresi adıyla bir idare meclisi kuruluyor~~- Kurulacak 

Dliyun-Umumiye İdaresi, tahsis olunan gelir~~ ta~sil ve yö-

netimiyle gôrevliydi. Yönetim mnsrafları ç~~tıktan sonra 

knlan parayı Kararname geregince dagıtacak~~- Bu kuruluş 

kısa zamanda· "devlet içinde devlet" haline :;elerek, İmpara-

tarluk kaynaklarından yabancı Ulkelere bor; veri~ duruma 

geldi (12). 

(12) Daha geniş bilgi için bakınız: 
Tekeli-ilkin, ?P·ci~:-~ s. 89--lO!ı. 
~)ilier, op.cit~ __ ,_s. !ı89. 



!J 

Osmnnlı İmpc:ıratorluGu'nun yabancı borç taksitleri 

ödemelerini durdurması Uzerine 1875 yılında başlayan mali 

b u lı ra n ~:; ı_ ra '" ı n da , d a lı a ön c c k u r u 1 m u :; o 1 a n y aba n c ı_ s e nn a

yc:Li. hc:ınen bütün banka ve kıırulu:; Liı c ya tumamen iflas et

m i ş l c r ve yil e r q c· r; ta ~-; f iye c c1 i l c c c k d Ll ruma q e ı ın i .:; ı c r d i r . 

ı88l yılında Muharrem Kararnamesiyle Düyun-u Umumiye İda

resi'nin kuruluşundan sonra, Avrupa devletlerinin ve serma

yedarlarının Osmanlı İmpuratorlugu ile bu defa daha başka 

bir zihniyetlc iJgilenıneye başladıklarını görmekteyiz (13). 

l870'ler Avrupi1sı'nda sermayenin temerküzü, mali 

ve sınaı sermayenin bütünleşmesi olgusu hız kazanmaktaydı. 

Mal ihracatının önemi, yerini sermaye ihracına bır0~maktay

dı. Sanayi Devrimi sürecine daha geç girmiş ülkeler ve özel

likle Almanya, İngiltere'nin ciddi bir rakibi olma yolun

daydı. Yine bu yıllar Avrupa ülkeleriniri Osmanlı !mparatorlu

ğurıa kurşı değişen t.utcnnlarına tanık oldu. Artık Osmanlı lmparatorluğu' 

na sönürülecek bir dış pazar oJJnaktan çok, paylaşüacak bir c:ılan sözüy

le bakılınaya b3.şlandı. HEm Avrupa ülkelerindeki l:;elirt.ilen iktisadi de

ğişim süreci, hem de; Osınanlı devletine karşı alınan yeni tutum, bı:"L"acı

lık alc:ınına da yansıdı. 187 5 yılından önce, daha önce değindiğimiz gibi, 

yc:ıbancı bankalar Devlet borçlanmalarının spekületif kazanç

lc:ırındc:ın faydalunmak için Osmc:ınlı İmparatorlu~una gelmek

teydiler. Bu dönemde Osmanlı İmpc:ıratorulugunda kurulan ~an

kalc:ır yine kredilerden azımsanmayacak k~rlar saglamakla 

(13) Ulutan, 2fl-Cit., s. 156. 
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birlikte, iktisadi girişirolere daha bilyUk ölçilde önem ver

mc:;ye ba:~ladılar. İngiliz 1 Fran:_;ız 1 i\l.ınan ve İtalyan ekono

;rıil··r.·inin <;.ı.k.ır·l.ır.~.nı 'Jii·;.cl•:ıı lıii·_iii:: y<ıh<ınc:ı h<1c':_ci..cıı- cırı·.,,y,·.ı 

çıktı. Bunlar kendi çıkarları doqrultusunda, başlıca ulaşım 

ve madencilik alanında yatırımlara giriştiler veya aracı

lık ettiler ve kendi ülkeleriyle olan ticaretin geliştiril

mesine çalıştılar. Bu arada mevduat toplama ve kredi verme 

g i b i ö te k i k l 0. c; .i k banka c ı ı ı k f a iı liye t 1 e r i n i d e a c: t ır d ı l a r . 

Dankal<ırJn iktisadi girişi.mlerine en iyi iki örnek 

olarak Deutsche Bank ve Türkiye Milli Bankası'nı verebili

rız. Türkiye'deki faaliyetlerine 1909 yılında başlayan 

Deutschc Bank, ülkemize gelen Alman Bankaları'nın en önem

lisidir. Dcutschc Bank'ın ülkemizdeki faaliyetleri temelde 

iki amaca yönclikti: Bagdat Demiryolu ve Konya Selama Te-

/~ 

sisleri. 

19. yüzyılın sonlarına dogru demiryolu işletmeci

liqinin oldukça verimli bir yatırım durumuna gelmesi, ya

bancı sermayeyi ülkemize yönelten en önemli etmendir. Trak

ya'da ve Anadolu'da iki demiryolu hattının inşaası için 

Osmanlı HükUmeti'ne ilk başvurular uzun slire yanıtsız kal

mış, bundan 34 yıl sonra, yani 1890 yılında ilk kez Sela

nik'ten Manastır'a kadar uzanan 269 km. uzunlugunda bir 

demiryolu "imtiyazııı Deutsche Bank grubuna ihale edilmiş

tir. Bu hat için km. başına Sel~nik ve Manastır Snncakla

rJ.'nın 3.şu.r.ı kar~.:;1.lık göst.cci1crck teminat alınmış ve bu 
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lG 

Lerninalın yönetimi de yine Oijyun-u umumiye'ye 

veı::i Jrn.işUr(14). lkinc.i ke:c·. 1904 yLlındc::ı Basra'ya kc::ıdar 

bir demiryolunun inşa ve işletme ayrıcalı~ı Deutsche 

Bank' J.n kurdu<ju"Anadolu-Bağdat demiryollan. şirketi"ne 99 

yıl süre ile verildi. Bu hat için osmanlı devleti 

tarafından Deutsche Bank aracılığıyla üç tertipte % 4 

faizle toplam de~eri 97 6 milyon kuruş olan tahvil 

çıkortı.ldı böylece dcmjryoJu inşasında büyük bir sorun 

olan finansman sorunuda bJr yere kadar çözümleniyordu 

( 15) . 

Literatürde verilebilecek ikinci örnek ise, 

İngiliz sermayesi ile kurulan Türkiye Milli Bankası' nın 

arnacı Osmanlı Ulkesinde LıcareL ve sanayinin gelişrnes.i.ne 

ve madenlerin işletilmesine ve genel menfaate hizmet 

eden işleri gerçekleştirmek, taşınr ve taşuırnaz mallar 

kar::;;JJığJ.nda borç par-a vc!rrııc-!k ele cl<ılı.i.l olrnak ü-z.cı:e iL:.ibc::ır.i 

ve ma Jj işlemlerl yapmakt:ır. /\.s 1 .ı nda, 'T'iirki ye Milli. 

Bankas:ı. OsmanLı. bankası' n:.ı.n b:ir İnc~i.Li.-z. maLi kurumu o1md 

ni. tcJi.ğini kaybedip g:iclcı:ck l:ı:i.r E'ı:an:3J.z mali kurumu olması_ 

üzerine, İngiliz serrnaye:::n_ t·cırcıfındzın Osmanlı Bankası.'ncı 

rekabet etmek üzere kurulmuştur. Ana amacı, OsmanlJ. 

imparatorluğunda İngiliz Liraretinin ve sermayesinin 

( 14) Vedat Eldcm, Osmanlı irrparat<?_~~unun iktisac:Li. si::ı:_~_:_si_şartları 

hak~ıda bir tetkik, Türkiye İ~ bankası yayınları, Ankara, 1970, 
s. ı )'8. 

(15) Darta geniş bilgi için bakınız: 
Tekeli-ilkin, ~J~~i t. ,_s. 82-88 



çıkarlarını korumak ve geliştirmekti. Türkiye Milli 

Bankas:L 31 ocak 1911 tarihinde Deulsch Bank ve Anglo

Saxon Petroleuro Company lie birlikte The Türkish 

Petroleuro Company'yi kurmuştur. Türkiye Milli Bankası, 

ayrıca İstanbul şehremaneti'ne borç para vermiş; 

sulama girişimleri için inceleme sözleşmeleri akdetmiş 

ve Samsun ve Trabzon lirnanlarJ.nın imtiyazlarını 

almıştır. Birinci Dünya savaşı'ndan hemen sonra düşman 

(Alman-Avusturya Macaristan) firmaları tarafından 

görülen işlere el atarak İngiliz ticaretini Ortadoğu' 

da genişletmek amacını gütmek üzere kurulan The Levent 

Company mütareke döneminde, Türkiye Milli Bankası ile 

bu parayı kontrol etmeye varan bu yakın bir ilişki 

kurmuştur (16). 

Kısaca 1875' den Birinci Dünya savaşı'na kadar 

geçen dönemde, yabancı büyük bankalar belli başlı iş 

merkezlerinde şubeler açma yoluna gitmişlerdir (17). 

Bu dönemde şube açmak yoluyla bankacılık yapan 

yabancı bankalar, şube açış tarihlerine göre sırasıyla; 

Credit Lyonnais (1875), Deutsche Plastina Bank (1899), 

British Or i r-:nt.c:ı l Rc:ınk(1900),Anglo-Pc:ılestine C:ompaı·ıy 

(1902) 

(16) Dzıha gcni:;ı bilgi için bcılo.nı.z: 

Gündüz Ökçün,"l909-1930 Yılları Arasında Anonim şirket Olarak 
Kurulan Bnakalar" Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ed, Osman 
Okyar, Hacettpe Üni. Yayınları C/13, Ankara 1975,s.472 

(17) Ulutan, op.cit.,s.l56 
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Atina Bankası (1904), Şark Bankası {1904) 1 1-iiener Bankverein 

(1905) 1 Deut.sche Orient Bank (1906), Societc. Cornmerciale 

d'Oriente (1907), Deutsche Bank (1909) 1 Banco di Ronw (1911), 

Banco Commerciale Italiana (1919}, Banka Marnaros Blank 

ve Şürekası (1919), Hollandsche Bank Uni. N.V. {1921), Me

maliki Şarkiye Fransız Bankası (1922), Şarki Karip Ticaret 

Bankası (19:?.2), İyoniyen Bank Limited (1922.) (18). Bu ban-

kalardan Banco di Roma vea Hollandsche Bank Uni. N.V. faa-

liyetlerine halen devam etmektedirler. 

Osmanlı İmparatorlugu döneminde kurulan veya şube 

açarak faaliyet gösteren yabancı bankalar içerisinde en 

önemlisi hiç kuşkusuz Osmanlı Bankası'dır. Osmanlı Bankası 

Kırım Savaşı'ndan sonra Paris ve Londra piyasalarında yapı-

lan borçlanmalar dolayısıyla hükümetle yabancı sermayedar

lar arasında aracılık yapacak bir kuruma olan ihtiyaç ve 

devletin gelirleriyle giderleri arasındaki dengesizlik 

nedeniyle Hazinenin bir kaynak saglamak ihtiyacı sonucu 

1863 yılında Bank'ı Osmanii Şahane adı altı~da kurulmuş-

tur (19). 

Osmanlı İmparatorlugu döneminde bir Merkez Bankası 

fonk:s iyon u qören Osmanlı Bankası banknot çıkarma imtiyazı 

18 

ve hazinedarlık hakkına sahipti. Ancak Cumhuriyet'in il~nın-

(18) Akgüç, ~.cit.!... s. 9. 

(19) Ibid, s. 9. 



o 

dan sonra Osmc.ınlı bankası lle .i.rnzalanan 1921 ve 1925 

tarihli sözJeşmel~rle bankanJn banknol: çıkarma imtiyazı 

ve hazinedarlık hakkı kaldırılmış ve bankanın ülkemizde 

faaliyetleride yabancı bir ticaret bankasının faliyet 

konularına inhisar etirilmiştir. (20) 

Osmanlı imparatorluğu döneminde bankacılık 

faliyetlerinin doğuşu ve gelişmesiyle ilgili olarak 

önemli gelişmelerden biride, 1863 yılından itibaren 

ulusal bankaların kurulmaya başlamış olmasıdır. 

1863 yılında Mithat Paşa, Niş vilayetinin Pirot 

kasabasında Memleket sandığı adı verilen bir tarım 

kredi sandığı kurulmasına önciHük etmiş ve bu sandığı 

kurmuştur. Bu sandıklar başka yörelerde de kurulmaya 

başlamış, hızla gelişmiş, ancak belli bir süre sonra 

sermaye yetersizliği ile karşılşmışlardır. Bu soruna 

çözüm getirebilmek için tan_m kesiminden alınan aşar 

vergisi % 10 artırılarak, artan kısım sandıkların 

sermayesine eklenmiştir. kısım sandı.kların sermayesine 

eklenen bu paraya menafi hissesi denildiğinden, bu 

kurum adı da memleket sandıkları'ndan menafi 

sandıkları'na dönüştürülmuştür. (21) Ancak Menafi 

sandığının uygulamasının da arzulanan sonuçları 

vermemesi üzerine, 

(20) Daha geniş bilgi için bakınıziz: 
Ibid., s.8. 

(21) Çivi, ~.cit.,s.96 
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uygulamadan dogan sakıncaları gidermek üzere, Agustos 1888 

tarihli bir Nizarnname ile bu sandıkların yerine Ticaret 

.,e NafJ.a Nezaretine baglı, merkezi İstanbul'da bulunan lO 

milyon lira sermayeli Ziraat Bankası kurulmuştur (22}. 

Birçok bankacılık işlemini yapmaktan uzak olmasına 

ve salt tarımsal kredi vermek amacıyla kurulmasına karşın, 

Ziraat Bankası'nı ve bu Banka'n~n kökenini oluşturan Meınle-

ket ve Menafi Sandıkları'nı ulusal bankacılıgın başlangıcı 

olarak nitelernek olasıdır (23). Ziraat Bankası'nın çekir-

de~ini oluşturan memleket sandıklarından sonra, kurulan 

ikinci ulusal banka Emniyei Sandıgı'dır. Mithat Paşa, yal-

nızca Ziraat Bankası'nın çekirdegini oluşturan Memleket 

Sandıkları, 'nın kurulması girişiminde bulunmakla kalmamış-

tır. Halkın küçük tasarruflarını degerlendirmek, ülkede 

tasarruf alışkanlıgı yaratmak amacıyla 1868 yılında İstan-

bul Emniyet Sandıqı'nın kurulmasına da öncülük etmiştir(24) 

Ulkemizde ulusal bankaların kuruluşu özellikle 

II. Meşrutiyet'in estirdigi yeni cereyanların etkisi ile 

1908 yılından sonra hızlanmış ve I. Dünya Savaşı yıllarında 

ulusal bankacılık hareketi daha da kuvvetlenmiştir (25). 

(22) Akgüç, op.cit., s. 10. 

(23) Tuncay Artun, 1.slevi, G~imi, özel~ikleri ve. Sonmlar~ 
Türkiye'de Bankacılık, 2. Basım, Tekın Yayınevı, Ankara, 1983, 
s. 23. 

~24) Çivi, op.cit., s. 96. 

(25) Akgüç, ~t., s. ll. 
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U 1 u~; a ] b cı rı k d c ı. J .ı k 1 ı. ı r c: k: e l . .i n i rı o .r Lay a ç J .. k: .ı. ş .ı. n da 

ilk amaç, ülke içinde birikmekte olan sermayenin 

yabancı ve/veya azınlıkların iktisadi hakimiyetinden 

krutarmak ve ulusal ticareti geliştirmek üzere 

örgütlenmesi biçiminde belirmektedir. Ancak bu 

örgütlenme biçimi ticaret sermayesi aşamasındadır. Bu 

nedenle, ulu:-:;i)l bankacı.lı_k hareketi bu daha çok ticari 

kredi, esnaf kredisi ve lijkP.Lirn için kredi sorıınunu 

çözmek amcını gütmüş, yatırımların, özellile sınai 

yatırımların finansmanina yönelmemiştir(26). Ayrıca bu 

bankaların büyük bir bölümü, bölgesel ihtiyaçlara cevap 

veren tek şubeli bankalar olmuşlardır. 

1911-1923 yıllan. arasJ.nda ulusal sermaye ile 

kurulan bankalar kuruluş tarihlerine göre; İstanbul 

bankası(l911), Konya iktisadi milli bankası(1913), 

E:rnva1i gayrimenku-le ve ikrazat bankası (1914), Mi.i li 

Aydın bankası(l914), Akşehir bankası(l916), İlibari 

Milli banka::a (191"7), İktisadi Milli banka s ı. ( 1 91 '/ ) , 

Konya Ahali bankası(1917), Ticaret ve İlibari Umumi 

bankası(l919),Adapazarı Emniyet bankası(l919), Konya 

Türk '!'icaret bankas:L(1920), İktisat 'J'ürk A.Ş. (1920), 

I3orzürra ve Tüccar bankası_ ( 1922) , İstanbul (Ders adet~) 

Küçük İstikraz Sandığı (1923) (27). 

(26) Ökçün, op.cit.,s.472. 
(27) Agüç, op.ctt.,s.lO. 
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özetle, Cumh~riyet'in il§nından önce, ülkemizde 

bankacılığın doğup gelişmesi l.iç aşamayı izlemiştir. Birin-

c: a~;;.::ımada, yilhanc.1. :~ermayeLi bcın:<:alar kurulup gelişnüş, 

ikinci olarak merkezleri çeşitli Avrupa ülkelerinde bulu-

nan yabancı bankalar ülkemizde şube açarak faaliyet gös-

termişler ve üçüncü aşamada da yabancı bankalara tepki 

olarak ulusal bankacılık hareketi ortaya çıkmıştır. Dö-

De~ içinde, onbeş yabancı banka ile merkezi dışarıda olan 

onsekiz yabancı banka şubesi ve yirmibir tane de ulusal 

banka kurulmuştur (28). Ancak ulusal bankalar, genellikle 

yerel gereksinmeleri dikkate alarak örgütlenen tek şubeli 

bankalar olduklarından bu dönemin bankacılık faaliyetleri-

nin daha çok yabanc"l." bankaların· gözetim ve denetiminde ol-

duğunu söyleyebiliriz. 

Denilebilir ki, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in 

ilanı ile biten bu dönem bir tecrübe dönemi olmuştur. Bu 

dönemde ulusal bankacılığın önemi ve Devlet teşvikinin 

zorunlu olduğu anlaşılmıştır (29). 

B. CUHHURİYET DÖNEMİNDE BANKACILICIN GÖSTERDİCİ GELİŞMELER 

Bir ülkede uygulanan ekonomik politikayla bankacılık 

kesimi arasında çok yakın bir ilişki vardır.Çünkü, bir ülke-

nin ekonomik yapısıyla banka sisteminin görev ve işlevleri 

----------------------------
(28) Ökçün, op.cit., s.412-L;58. 

(29) Zarakolu, op.cit., s.l6. 
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birbiriyle içiçedir. Zira bir ekonominin finansal yapısı, 

0 \ill:cnin bliyilrnesi.nc, sanayileşme sürecine etki eder. Fi.-

~ansal kesim, kaynakların optimum da0ılmasını temin eden 

araçtır. Eqer finansal kesim ekonomik politikayla aynı bi-

çimde gelişmiyorsa, bir uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuz-

luğun ekonomik yapıdan soyutlanarak dlizeltilmesi de ola-

naksızdır (30). 

Ekonomik politika ve bankacılık kesimi arasın6aki 

bu yakın ilişkiden dolayı ve Cumhuriyet döneminde bankacı-

lık alanındaki geli::;;meleri belirgj_n olarak ortaya koyabil-

rnek için, gelişmeleri uygulanan ekonomi politikaları çer-

çevesinde inceleyeceğiz. İncelerneyi ise belirli dönemler 

içinde gelişmeleri ele alarak yapacağız. Bu dönemlerneyi 

çalışmamızın gerektirdiği şekilde, 1980 yılı öncesi ve soa-

rası şeklinde yapmak, günümüzü değerlendirirken daha sağ -

lıklı yorumlar yapabilmemizi sa<;Jlayacaktır. 

l. 19 8 O -~ılı na Kadar Tlirk Bankacıl ıö-ı' nın Ge_l i şirü 

a) !923-1933 Yerel Bankaların Geliştiği Dönem 

Kuruluş yılları dedi~imiz bu dönem, özellikle eko-

nomi politikasının başlıca ilkelerinin belirlenmesi ve yeni 

kurumsal ve yasal düzenlemeleriyle daha sonraki gelişmeleri 

(JC) Akın 11kin, "Türk Banka Sistemi Kalıcı Çözümler Bekliyor" 
Ekonomide Diyalog Dergi.si, Cilt:2, Sayı:ı2, 1984, s.46. 
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belirleyici niteliktedir. Olağanüstü koşullarda, ekonomik 

ve toplumsal de~işmenin hız kazandı~ı, mülk edinme ve ser-

:-:ı.aye birikimi süreçlerinin değişi\ 8oyutlar aldığ.:._ ve bu 

gelişmelerin yeni kurumsal düzenlemelerle tamamlandı~ı bu 

dönem, ileri dlizeyde bir yeniden dUzenleme dönemidir (31). 

!dare şekli olarak Cumhuriyeti benimseyen yeni 

Türk Devleti sadece memleketin iç ve dış güvenliğir.i, ada-

leti, halkın eğitim ve sağlığını sağlamak gibi Devletin 

var olması için zorunlu olan ana görevlerle yetinmedi. Uzun 

süren savaşların meydana getirdi~i maddi zararları telafi 

etmek, iktisadi kalkınınayı 'sağlamak amacıyla bir yandan 

özel girişimleri teşvik etmek öte yandan genel ekonomik ge~ 

lişmeyi hızlandırıcı altyapı yatırımıarına girişmek, eko~ 

nomik gelişme için gerekli, fakat özel sektörün giremediği, 

güç gelişen veya ekonomide dar boğazlar yaratan sanayi alan-

larına müteşebbis olarak girmek suretiyle ekonomik hayata 

geniş ölçüde müdahalelerde bulundu (32) . 

Cumhuriyet'in ilanından önce ve Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında, Türkiye'de bankacılık sistemine daha önceki bö-

lümde de açıkladığımız gibi yabancı bankalar hakim durumday-
. ·~- ..... 

dılar. Du nedenle, 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde o dönemin 

ekonomi bakanı Mahmut Esat Bozkurt, ulusal ekonominin kuru-

(')l) Yakup Kepenek, Gelişimi, üretim ~oısı ve Sorunlarıyla Türkive 
Ekonomisi, Savaş Yayınları, Ankara, 1984, s.33. 

02) Zarakolu op.~it., s.l7. 

24 



lahilmesini ancak ulusal bankacılı1ın gelişmesine ba~lı ola-

rak gördli~ünli ve ulusal bankacılı~ı geliştirebilmek için dev-

let dcste~ini~ zorunlulu~unu vurgulamıştır (33). 

1923 yılında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat 

Kongresi'nde ulusal bankacılığın geliştirilmesi yönünde alı-

nan kararlar kağıt üzerinde kalmadı. Ziraat Bankası'nın ser-

~ayesi arttırılarak uğraşları yeniden düzenlendi. Banka'ya 

yeni bir görünilm verildi. Kongre'nin bir "ana ticaret banka-

sı" kurulmasına ilişkin kararının sonucu olara}- 1924 yılın-

da Türkiye !ş Bankası, bir sanayi bankası kurulması yönlin-

deki öneri Uzerine de 1925 yılında Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankası kuruldu. Bir başka deyişle,_~umhuriyet ~önetimi, 

kuruluşundan hemen sonra ulusal banka-kredi sistemininin ge-

lişmesine büyük bir önem vererek bir yandan tarımsal kredi-

leri yeniden örgütlemiş, diğer yandan da sanayi ve ticare-

tin geliştirilmesine yönelik olmak üzere bankaların kurul-

ması için büyük bir çaba harcamıştır '(34). 1927 yılında ül-

kenin hızla imarı ve inşaat sektörüne kredi sağlanması ama-

cıyla Emlak ve Eytam Bankası, 1930 yılında ise Osmanlı Ban-

kası'nın temel işlevlerini ylikümlenmek üzere biremisyon 

bankası olarak T.C. Merkez Bankası kurulmuştur. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan 1933 yılına kadar geçen 

dönemi bJ_r dcrlenme toparlanma, alt yapı düzenleme, ekonomiyi 

·.' 
03) Çivi, op.cit., s.97. 

(34) Zarakolu, op.cit., s.26. 
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yeniden organize etme dönemi olarak kabul etmek mümkündür. 

Bu dönemde tarımsal tiretimin arttırılmaGı, tarımda verim~ 

lili~in yükseltilmesi için çaha harca~mış, dcmiryc:~ inşa-

sına önem verilmiş, ekonomideki yabancılaşmayı önlemek için 

imtiyazlı yabancı şirketler elinde bulunan demiryolları ve 

limanlar, maden işletmeleri ile büyük şehirlerin su, elektrik, 

havagazı, haberleşme ve taşıt ihtiyacını gideren işletmeler 

devlet tarafından satın alınarak millileştirilmeyi başlan

mış, iktisadi kalkınmanın finansmanı için gerekli kredi mli

efseselerinin kurulması ve etkili bir organizasyona kavuş

turulmasına çalışılmıştır (?S). 

Türkiye'de 1923-1933 döneminde bankacılık alanın

daki en belirgin özelliklerden biri de çok sayıda yerel ban

kanın kurulmuş olmasıdır. Saptanabildi~i kadarıyla ~u dö

nemde yirmiyedi tane yerel banka faaliyete geçmiştir. As

lında Türkiye'de yP-rel bankaların, Meşrutiyet ve Birinci 

Dünya sa'vaşı yıllarında kurulmaya başlandı1ına daha önceki 

bölümde değinmiştik. Bu hareketi, mahalli tüccarların banka 

hizmetlerini ve özellikle kredi ihtiyc.çlarını karşılamak 

üzere kendi aralarında bazı teşekküller meydana getirmeye 

çalışmaları şeklinde yorwnlamak mUmkU:ndür. 

1923-1933 yılları arasında k~rulan yerel ~ankalar 

kuruluş tarihlerine göre sırasıyla: Akhisar Tlitünc~ler Ban-

(35) Zarakolu, op.cit., s.26. 

26 



kasJ. (1924), Türk Ticaret V(~ Scınayi Bankası (1925), Kareıman 

çiftçi Bankası(l925), !stanbul Esnaf Bankası (1925), Afyon 

Terakki Servet Banka s ı ( l 9 2 6) , !\ksaray Halk 1/::ti sat Dankas ı 

(1926), Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası (1926), Eskişehir 

Bankası (1926}, Akseki Ticaret Bankası (1927), Nevşehir Dan-

kası (1927), Ermenek Ahali Bankası (1927), Denizli İktisat 

Bankası (1927), Trabzon Tasarnıf ve İkraz Sandığı (1928) 1 Trabzon 

!ktisat Ltd. Şirketi (1928) 1 Türkiye !mar Bankası (1928), !zmir Esnaf 

ve Ahali Bankası (1928), !lazığ lktisat Bankası (1929) 1 Lüleburgaz Bir~ 

lik 'l'icaret Bankası (1929) tvlersin Ticaret Bank..;-:tsı (1929) 1 Usküdar B an-

kası (1929, Mersin Ticaret Bankası (1929), Usküdür Bankası 

(1929) 1 Kastamonu Bankası (1930), D:i.yarbakır Bankası (1931) 

Kırşehir Ticaret Bankası (1931) (36) 

Bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında olumlu rolle-

ri olan bu bankaların büyük bir bölümü, 1930 Dünya Buhranı 

nın bankacılık üzerindeki olumsuz etkisj_ ve ülkemizde şube 

bankacılığının gelişip yaygınlaşması üzerine faaliyetlerini 

durdurmak zorunda kalmışlardır (37). 

1923 yılında ülkemizde faaliyette bulunan onüç ya

bancı bankaya ilave olarak, 1923-1933 döneminde altı yabancı 

banka daha şube açmıştır. Bu bankalar·kuruluş tarihlerine 

göre; Banque Chrisov§loni (1924), Banqlle G§n§ral pour le 

06) Dalıa geniş bilgi için bkz.: Akgüç, oo.cit., s.l9-2l'. 

07) Ibi~:..• s.21. 



comrnerce Etranges '{1924) , Umumi Ticareti Hariciye Bankası 

(1925), S.S.C.!. Ticc:ı.rGti lic:ı.ric.i.ye 3ankc:ı.sı (1925), 1tc:ı.lyc:ı. 

şa=~ Bankası (1925), Banque Franco ~sic:ı.tique (1929). 1929-

1930 Dünya Ekonomik Buhranı, ülkemizde faaliyette bulunan 

yabancı bartkaların faaliyetlerini de etkilemiş ve söz ko

nusu dönemde !yoniyen Bank Limited (1929), Banka Marmaraş 

Blank ve şlin=.kası (1929) , Banque General pour le Commerce 

Etranges (1929), İtalya Şark Bankası (1931), Credit Lyonnais 

(1933), Umumi Ticareti Hariciye Bankası (1933), Banque 

Franco Asiatique (1933) yanlarında gösterilen tarihlerde 

ülkemizdeki faaliyetlerini tasfiye etmişlerdir. American 

Express Company'de 1933 yılında faaliyetini :oir süre dur

durmuş oldu~undan, 1933 sonunda ülkeml~de faaliye~te bulu

nan yabancı bankaların sayısı ona düşmüştür (38), 

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında bankacılı~ın 

boyutlarına gelince: 1926 yılı sonunda 3'U özel kanunla 

kurulmuş banka, 3'il ticaret bankası, l8'i yabancı ve lB'i 

de yerel toplam 42 banka u~raş gösterirken, bu sayı yerel 

nitelikli banka sayısındaki artışlc:ı. 1929 yılında 59'a yük

selmiştir. 1932 yılında ise banka sayısı, 4'U özel kanunla 

kurulmuş, 1'ü ticaret bankası, lS'i yabancı ·banka ve 36'sı 

yerel banka olmak üzere yine 59'dur. 1932 yılı sonu itiba

riyle, yabancı bankalar dışında kalan bankaların şube sa-

(38) 1bid~, s.22. 

o 
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yısı 370'e (yabancı bankalarla 389), sermayeleri 74.149.500 

TL.'sınc:ı., ödenmiş sermayeleri 57.161.500 TVna, ir.tiyatlc:ı.rı 

6.930.500 TL. 'na, toplam mevduatları 132.806.300 TL.'na, 

kredileri de 120.1<17 .800 'I'L. 'na ulaşmıştır (39). 1923 yı-

ıında tasarruf mevduatının% 59.7'si ulusal bankalar, % 40.3'ü 

de yabancı bankalar tarafından toplanmışken, 1932 yılında 

bu oranlar sırasıyla % 94.6 ve % 5. 4 olarak de~işmiştir. ~1u-

di sayısında da ulusal bankalar lehine belirgin bi~ de~i-

şiklik qözlenınektedir. Ni tck:tm mucLi sayısının ulusal ve ya-

bancı bankalar arasındaki dağılımı, 1923 yılında 3184-4874 

iken 1932 yılında 116407-2873 olmuştur (40). 

Kısaca diyebiliriz ki, 1923-1933 dönemi Türk Ban-

kacılı~ı'nda bir arayış ve atılım, ulusal bankacılık açı-

sından bir örgütlenme dönemi olarak dikkate alınabilir. 

b) 1933-1944 önemli:Oevlet Bankalarının Kuruldu~u 

Dönem 

Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarında gerek 

dış ve gerekse iç ekonomik politikalar açısından oldukça 

liberal bir uygulama başlatmış olan Türkiye, 1929 ekonomik 

bunalırru.nı takip eden yıllardan hemen sonra kalkınma için 

devletçilik ilkesini benimsemiştir ( 4 l) . 

-
(39) T.C. Merkez Bankası, Billten No: 14-15-16. 

(40) Haldun Derin, Tlirkiye'de Devletçilik, !stanbul, 1940, s.5l. 

(4l) Çivi, op.cit., s.lOO. 
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l930 1 larda devletçilik çerçevesinde,yUklendi~i sa-

nayileşme amacına ulaşmak için, devlet bazı sanayi planları 

hazJ.rlarnıştı. örne~in, ilk Beş Yıllık Sanayi Pl5n 1 l934'de 

uygulamaya konmuştur. Bu planda daha çok tüketim malları 

üzerinde duruluyordu. Birinci Plan'ın oldukça başarılı uy

gulama sonuçları üzerine !kinci Sanayi Planı hazırlanmışsa 

ua ertesi yıl patlak veren !kihci Dünya Savaşı dolayısıyla 

uygulanamamıştır. Bu planlarda iç piyasanın temel ihtiyaç-

larını karşılamaya yönelen ve hammaddesj_ yurt içinden sağ-

lanabilen endüstrilerin kurulması ana ilkedir. Kurulacak 

endüstriler, ilk kez 1929 yılında ba~ımsız bir biçimde 

yükseltilen ulusal gümrük 'tarifeleri ve yine bu yıllarda 

uygulanmasına başlanılan kambiyo denetimi önlemleriyle ko-

runacaktı. Görülüyor ki o dönemin siyasal ve ekonomik ko-

şulları içinde düşünülen bu politikalar, bugünkü kalkınma 

terminolojisiy1e ithal ikamesidir '(42). Bu şekilde uygula-

maya başlanılan ithal ikfimesi politikası ondan sonraki dö-

nemler boyunca 1980 yılına kadar olan sanayileşmenin temel 

özelli~ini oluşturmuş ve Türk ekonomisinin dışa kapalı bir 

yapı g6stermesine neden olmuştur. Buna paralel olarak ban-

kacılık da gelişimini bundan sonraki dönemler boyunca dışa 

kapalı bir şckj_lde ;;:>ürdürmüş tür. 

Bankacılık açısından, 1933-1938 yıllarını karak-

terize eden olay önemli devlet . bankalarının söz konusu dö-

-----------------------------
Ct.ı2) H<:ılil Seyidot";lu, Uluslararası :tkt:isat, Lf. Baskı, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 1982, s.442-44J. 
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nemde ardı ardına kurulmuş olmasıdır. Bu dönemde devlet 

bankalarının kuruluş ve gelişmesiyle, hazırlıklarına 1932 

'!ılındc:ı. başlanı? 193·\ yılında uygulaınayc:ı. konulan Birinci 

Beş Yıllık Sanayi Planı arasında organik bir ilişki vardır. 

Gerçekten Birinci Seş Yıllık Sanayi Planı!.nda, ekonomik 

gelişmenin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi strateji

sinden ayrılınarak devletçilik görüşü önem kazanmış bulun

maktaydı. Devle~ bankalarının kuruluşunu ekonomik kalkınma 

açısından izlenecek temel politika degişikliginin dogaı 

ür';nleri olarak kabul etmek gerekir ( 4 3) . 

1933-1944 döneminin ilk kurulan kamu bankası Sü-

merbc:ı.nk (3 Haziran 1933). olmuştur. Sümerbank birçok sınai 

tesisj_ kendisi kurmuş, bir kısmınJ.n da sermayelerine katı-

larak Birinci Beş Yıllık Sanayi Planıının gerçekleşmesine 

büyük katkıda bulunmuştur. 

Sümerbank ı ın kuruluşundan hemen sonra, şehir ve ... 

kasabalarda kamu hizmetleriyle ilgili tesis, inşaat ve di-

ğer işlerin yapımını krediyle desteklemek; şehir imar pl<'in-

larının yapımına yardımcı olmak için Belediyeler Bankası 

(23 Haziran 1933) kurulmuştur. Bu banka 1945 yılında !ller 

Ba~kası adını almıştır. 

( 4 3) Ak ·· . 2 3 guç, ~~· s .. 

31 



Bu dönemde kurulan diğc~r önemli bir kamx banka.sı 

da Etibank olmuştur. Etibank (20 Haziran 1935) Ulkenin top

rQk altı servetlerini işleterek de~erlendirmek, devletin 

madencilik ve elektrifikasyon alanındaki teşebbUslerini 

kurmak, işletmek ve finanse etmek amacıyla kurulmuştur. 

Devletin sanayi, madencilik, elektrifikasyon alan

larında%i teşebbUsler~ni kurmak, işletc~k ve finanse e~mek 

amacıyla kurulan Sümerbank ve Etibank'tan sonra denizyolları 

işletmelerini yönetmek, yenilerini kurmak ve finanse etmek 

amac·ıyla Denizbank ( 3 O Kasım 193 7) kurulmuştur. Deniz bank' 

ın yükümlendiği bu işler, 1952 yılında kurulan Denizcilik 

Banka s ı' na devredilmi ş tir. Bu kamu bankaların~- ilaveten, 

ekonomik ve mali gücü zayıf olan küçük esnaf ve sanatk~rla

rın kredi ihtiyacını karşılamak Uzere Türkiye Halk Bankası 

(18 Haziran 1933) kur~lmuştur. 

Yerel banka döneminin kapandJ.Cj.ı, önemli devlet~ 

finansman kurumlarının faaliyete geçti9i bu lO yıllık dö

nemde, Ulkemizde l6'sı yerel biri devlet bankası ve biri 

de yabancı banka olmak üzere 18 banka faaliyetine son 

vermiştir. Kısa bir sürede çok ~ayıtla bankanın tasfiyesi 

l929/l930'da başlayan dünya ekonomik buhranının Türk eko

nomisini de olumsuz yönde etkilernesiyle açıklanabilir (44) 

l929/l930'da başlayan dünya ekonomik buhranı, Türk ekono-

(44) Akgüç, op.cit., s.27. 
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misini de olumsuz yönde etkilenüş 1 tarJ.m sekt5ründc~ rrc;l:i.r-

lcrin dilşmesi, ticari f~allyetin daralınası özelliklu cumhu-

:-i. :'ct kurul d u k tc-m sonra hı.z 1 ı bir artJ. ;;; gös c:.e:.::-en Y' · r·,, ı kil-

çUk bankalardan bir k1.smının faaliyetini tatil edcrr!k ka-

panmas ı na neden olmuştur ( 4 5) . 193 2 -ı 94 4 döneminde f.:ıali

yeti sona eren bankalar sırasıyla: !stanbul Bankası (1934) 

Karaman Çiftçi Bankası (1934), !stanbul Esnaf Banki1:>L (1934), 

Aksaray Halk İktisat Bankası (1936), I'Cayseri :-~illi lktisat 

Bankası (1937) 1 Trabzon Bankası (1937), Karadeniz Bankası 

(1937), Karaman Milli Bankası (1937), Kastarr.o:--.u Bank.:.Lsı 

(1938), Diyarbakır Bankası' (1939) 1 Kırşehir Bankası (1939) 
1 

NiğcJe Çiftçi ve 'l'üccar Bankası (1940) 1 Mersin Ticaret Ban,~ 

-· kası (1940·) 1 Ermanak Ahali Bankası (1940) 1 Denizbank (1940) 

Emvali Garyimenkule ve İkrazat Bankası (1942), Konya Türk 

Ticaret Bankası (1943) (46). Ayrıca bu dönemde merkezi Bük-

re ş' de bulunan Hrisoveloni Bankası (B.cc :-vrue Chri soveloni) 

19 3 6 y;ıJ,_,ıxı.da faaliyetine son vermiştir. 

1938 yılı sonunda; 

- Türk bankacılık sistemi çok büyük ölçüde ulusal-

laşmıştı. 

-Az sayıdaki kamusal bankalar, sistem içinde Çok 

önemli bir yer tutuyordu. 

-----------------------------
(45) Zarakolu, op.cit., s.49. 

(46) Akgüç, op.cit., s.28. 
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- özel sermaye ile kurulan bankalar büyük çoğunlu-

~uyla küçük ölçekli ve yerel nitelikli idi. 

- Bankacılık sistemi üzerindeki devlet denetimi 

yoğunluk kazanmıştı (·i7). 

1938 yılı ile 1944 yılı arasında kalan yıllar Türk 

Bankacılığı bakımından bir durgunluk dönemidir. II. Dünya 

Sava:,.;ı_' nın gölgesi tu yılları büyük ölçüde etkiler.üştir. 

Ancak 1914 yılından başlayar.:ık bankacı.lı.ğımız yeni bi.r (je-

lişme dönemine girmiştir (48). 

Bu dönemdeki bankacılığın gelişimini istatistiki 

verilerle inc~leyecek olursak. 1932 yılında 59 olan banka 

sayısı, 1943 yılında 33 tanesi ulusal ve 9'u yabancı olmak 

üzere toplam 42'ye düşmüştür. Yine bu dönemde banka şube 

sayısJ. da 486'dan 404'e düşmüştür. Banka ve banka şubesi sa-

yısındaki bu az.:ılmaya ra0men, ulusal bankaların öz kaynak-

ları 1933 yılındaki 64 milyon liralık düzeyinden 1943 yılı 

sonunda 220 milyona yükselmiştir. Bu durum büyük devlet 

bankalarının faaliyete geçmesine ba~lan.:ıbilir (49). 

( 1ı7) Gürg3rı Çelcbiçün, "Ennkacılık Sistemi, Yapısı, Sorunları ve 
Ç~zilrn Yolları'', 2. Tilrkiye İktisat Kongresi İç Ticaret ve Hizmetler 
Komisyonu Te_bı.ir.ı.eri, DPT Yayını, Ankara, 1981, s .4. 

(!ı 8) _lb id. 's. s. 
(49) T.C. Merkez Bankası Bültenleri. 
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c) 1944_-1960 ~ok _5ubeli Bankalarıcı Gel.iştiCH Dönen: 

Bu yıllar, ülkemizde en önemli bir siyasi iktidar 

~e0işikli~i~in oldu~u, buncn da ötesinde yeni bir ekonomik 

ve sosyal politika anlayışının uygulandı~ı bir dönemi ka9-

samaktadır. 1950-1960 dönemindeki siyasi iktidarın ekonomik 

politika anlayışı daha önceki dönemde uygulanan devletçilik 

politikası nedeniyle oldukça cılız bir düzeyde bulunan özel 

girişimcili~in özendirilip desteklenmesi ve liberalizmin 

güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu yıllar genel çiz-

gileriyle e~onomide parasalıaşma sürecinin hızlandı9ı, ulu-

sal sermayenin yoeyunlaşma ve merkezileşmesinin arttıeyı, ti-

cari faaliyetlerin önemli ölçillerde genişledi9i ve sanayi 

atı lım ı nın canlanmaya baş lad J_(:Tı dönemdir (S O) . özel giriş im-

cili9i desteklemek, özellikle tüccar ve köylü sınıfını hoş-

nut etmek, tarım kesimindeki gelişmelere paralel olarak git-

tikçe genişleyen ekonomik faaliyetlerin ve hızlandırılan 

altyapı hizmetlerinin artan likidite gereksinmesini karşıla-

mak için l9SO'li yılların büyük bir kısmında genellikle ge-

nişletici bir para ve kredi politikası uygulanmıştır (51). 

Böylesine bir ekonomik gelişme ve genişleme ortamı-

nın, başlıca faaliyetleri para ve kredi ticaretiyle u~raşmak 

olan bankalar açısından oldukça elverişli bir zemin yaratması 

---
('.iC) Çivi, oo.cit., s.l02. 

( 5 l) Zara k o ı' u , ~i:..!:..:., s . 6 3 . 
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do(jo.ldır (52). Gerçekten bu döneı:1de uygulanan gc:üşletici 

para ve kredi politikası ile açık finansmo.n, e~isyon ve 

~~::::edilercle büyü~: artışo. neden olr:·:_:~.;, bu artış::.:::ır da rne'J-

aua tto.ki artışa kaynakl.ık etmişt.i::::-. 

Bu dönemde, özel sermaye ile kurulan bankaların 

sayısında hızlı bir artış, sisteree giren ve sistemden çı-

kan ya da birbirleriyle birleşen janka sayısı~~a ço~alma, 

şube bankacılı~ına geçiş yönünde ;üçlü bir e1i:i~, yabo.n-

cı banka sayısında azalma görülme:--: tedir ( 53) . 

1950-1960 döneminde bankacılı0ın gösterdi0i iki 

önemli özellikten birisi, bankaların ticaret ve sanayi se~~ 

mayesi ile giderek bütünleşmesidir. Banka serı:c,ayesi ile sa-

nayi ve ticaret sermayesi arasın~aki bütünleşrnB, devlet ön-

cülü~ünde kurulan !ş Bankası ile jaşlatılrnış ve kurulan di-

ger özel bankalarla sürdürülmüştür. Dönemin bankacılık ke-

siminin ikinci özelli1i ise, özel amacı sanayi ~aruluşla-

rı.yla kredi ve lüsc:>e ~>t~ned1 a.ro:cıLıijıyla orgar:.ik bir ilişki 

kurmak olan 'Türkiye S.ınai Kalkınma Bankası' nın kurulmasıdır. 

Bu dönemde, özel bankaların sayısında artış kayde-

dilmiştir. Gerçekten bu dönemde, 3'ü özel kanunlarla olmak 

üzere saptanabildi~i kadarıyla (bankalararası birleşmeler 

de dahil olmak üzere) 30 tane yen~ banka kurulmuştur. 1944-

(52) Çivi, op.cit., s.l03. 

C53) Çelebican, orı.cit., s.S. 
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1960 yılları arasında kurulan yeni bankalar, kuruluş tarih-

l•:::rine göre sırasıyla: Yapı ve Kredi Bankası (1911J), Türki-

~'le Caranti Bc:ırü:ası (19-1()), l\kh::mk (19 1\D), ·~·ürkiye J<:rc;di 

Bankcısı (19Li8), Tutum Uc:ınkası. (19·1()) 1 Nic;roe Bankası (1948) 1 

TjrJüye Eski Muharipl.cr Bank<J.::ıı (19':JO) 1 Türkiye Sınai. I<:al-

kınına Bankası(l950), Göynük Sanayi ve Kredi Bankası (1951), 

Doğubank~ (1952), Denizcilik Bankası (1952), Türk Ekspres 

Bankası (1953), İstanbul Bankası(l953), lJe:-nirbank (1953), 

Türk Yapı Bankası(l954), Şekerbank (1954), Türkiye Vakıf-

lar Bankası (1954), !şçi Kredi Bankas.ı (195~) 1 Buğday Ban-

kası (1955), Türkiye Turizm Bankası (1955), Pamukbank (1956), 

Raybank (1956), Esnaf Kredi Bankası (1957), Türkiye Mual-

limler, Memur],ar ve Subaylar Bankası .(1957), !zmir Halk 

Sandı(~ı (1957), Sanayi Bankası (1958), Nc:tden Kredi Bankası 

( 19 'J8) , Çaybank ( 19 58) , Türkiye Dir leş ik Tasarruf ve Kredi 

Bankası (1959), Türkiye Öğretmenler Bankası (1959) (51). 

1941-1960 dônemi, kendisinden 0nccki dönemin ak-

sine, kamu bankalarının değil özel bankaların kurulduğu, 

özel bcınkacılık faaliyetlerinin gelişip serpildiği bir dö-

nem olmakla beraber, söz konusu dönemde özel kanunlarla 

Denizcilik Bankası1 ~~ürkiye Vakıflcır Bankası ve Türkiye 

Öğretmenler Bankası kurulmuştur. 

Bankacılık sektörlindeki bu gelişmelere karşılık, 

anılcın yıllar arasında dördil yabancı banka olmak üzere 14 

----------------------------
(S 4) Daha fazla bilgi için bkz.: öztin Akgüç, .92_:cit., s.20- 30. 
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banka tasfiye olmuş veya faaliyetlerini durdurmuşlardır. 

194i-l960 yılları arasında faaliyetleri sona eren ulusal 

(l9,i8), ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası (1949), Bor Esnaf 

nankü.sL (1950), Cöynük Sanayi ve Kredi Bankası (1957), 

Türk Yapı Bankası (1958), Konya 1ktisadf. Milli Bankası 

(1959), Akseki Ticaret Bankası (1959), Türkiye Eski Hu-

haripler Bankası (1959) , Türkiye Muallimler, Memur1c.r ve 

Subaylar Bankası (1959) Ele alınan dönemde faaliyetleri 

sona eren yabancı bankalar da Deutsche Orient Bank (1945), 

Deutsche Bank. (1945), S.S.C.I. Ticareti Hariciye Bankası 

(1951), Şarki Karip Ticaret Bankası (1956) (55). 

Bu dönemi kısaca, özel bankacılık faaliyetlerinin 

gelişip serpildi~i, şube bankacılı~ının yaygınlaştı~ı ve 

banka sayısında da önemli artışların oldu~u bir dönem ola-

rak niteleyebiliriz. 1959 yılı sonu itibariyle bir de9er-

lendirmc yapacak olursak: 1943 yılında 33 olan ulusal ban-

ka sayısı l959'da 52'ye yükselmiştir. Buna faaliyette bu-

lunan 6 tane yabancı banka da eklenirse l943'de to9lam 42 

olan banka sayısının 58'e ulaştı~ı görülmektedir. 1943 yılın-

da ~O~ olan şube sayısı is~ bu dönemde l.662'ye ulaşmıştır. 

Bu rakamlar dönemin temel karakterj_stiklerini göstermekte-
l . 
~ır. Şube sayısının hızla artmasının nedeni olarak ise, ban-

-------------------------
(SS) Daha fazla bilgi ıçın bkz.: öztin Akgilç, op.cit., s.32-33 



kaların başlıca kayna~ının mavduat olması ve mevduat topla

madaki rekabetlerini şube sayılarını arttırmaya dayandırma

ları qöster:LJJ~bilir. J<)t1'3 yılında ?.20 mil:,·on Li.rzı olan öz

kaynaklar ise 1959 sonunda 2 milyar Liraya yJkselmiştir. 

d) 1960--1980 Planlı Dönemdeki Gelişmeler 

l948'den sonra savaş sonrası sıkıntıların gideril

mesi ve dış yardımların başlamasıyla dinacik bir döneme gi

ren ekonomide, 1950 yılında işbaşına gelen Hükümetin uygu

ladı~ı liberal iktisadi politikanır. etkisiyle de 1954 yılı

na kadar bir_ bolluk dönemi yaşanmıştır. Bunun nedeni, bu 

dönemdeY:i olumlu konjonktür koşullarıdır. Savaş yılları.ndcı 

seferber olarak tutulan askerler işlerinin başına, toprakla

rına dönmüşlerdir. Traktör sayısının artışı, işlenen toprak 

miktarını dolayısıyla üretimi arttırmıştır. Bunlara, Kore 

savaşının yarat-.tığı talep ve hava koşullarının iyi gitmesi 

de ilave edj_lmelidir. A.rnerjka' nın baqı.ş nit.eliğinde yardJ_m

ları da gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak bu olumlu konjonk

türel koşulların sona ermesiyle "l953'ten sonre gider~k 

enflasyon baskısının artması sonucu dış ödemeler bilançosu 

açıklarının artması, mal darlığı ve çeşitli sıkıntıların mey

dana gelmesi sebebiyle 195C'deri itibaren gerek iç gerekse 

dış piyasada izlenmege başlanan oldukça liberal iktisadi 

politikada bazı de~işiklikler yapılmış, çeşitli mUdahale 

ve kontrol tedbirlerinin alınması zorunlu hale gelmiş, sa

vaştan sonra kuvvetlenan planlı kalkınma düşlineesi yeniden 
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canlanmaya başlamıştır" ( 56) . !\lınan istikrar tedbirlerine 

rJ.r;}men ekonomik durum iyiye gitmemiş, ekonomik bunalım ar-

J.ı.r:C:an siyasi bunalırcu dcı gctirmi~~hr. l9Gl 1\nayc.sc.:'sı c1c;v-

leti kalkınma planları yapmakla cJörevlendirmiştir. "Kalkın-

ma planı iktisat politikalarının bir aracı olup kendi kendi-

ne işleyen piyasa düzeninin zayıf ve noksan taraflarını iyi-

leştirmek, kendi kendine işleyen piyasa düzeninde temin edil-

meyen iktisadi, sosyal ve colitik rnenfaatlerin sa~lanması 

iç in yapılmak tc:ı.dır" ( 5 7) . 

l960'lı yılların başında Türk Ekonomisi oldukça 

durgun bir yapı gösterrnekted'ir. Bu durgunluğun iki öne'mli 

nedeni vardır. Birincisi 1958 istikrar politikasıyla bir-

likte aşırı genişletici bir para ve kredi politikası döne-

minin sona ermiş olmasıdır. İkinc~si de 27 Mayıs 1960 Dev-

rimi'nin ekonomik yaşam lizerinde yaratmış oldu~u kararsızlık 

ve özellikle de bankacılık kesimJ. Uzerinde olumsuz etkile-

ridir. Bu yıllar bankacılık kesimi için önemli bir sarsıntı 

dönemi olmuş, bankalardan fazla miktarda mevduat çekilmiş 

ve birçok banka için tasfiye dönemi başlamıştır ( 58) • 

1963 yılında başlayan planlı dönemde Türk Bankacı-

lığı, farklı kredi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan 

ihtisas bankalarının gelişmesine tanık olmuştur. Gu dönem-

(56) Zarakolu, op.cit., s.66 . 

. ( 57) b"d 67 -~'s ... 

(58) çivi, op.cit., s.ıos. 
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de bankaların sayısı bir ölçüde azalmış, özkaynakları geniş-

lemi:;;, çok şubeli bankacılJ.ğa do<~ru yönelinmiştir (59). Di--

sında fazla artış olmamış, ter~ine bankalar arası birleşme 

ya da tasfiyeler bariz olarak görülmüştür. Yeni kurulan 

bankalar daha çok ihtisas bankaları olmuştur. Bu da Türkiye' 

deki banka işletmeciliğinin, çok sayıda küçük ve orta büyük-

lükte banka yerine, az sayıda bUyGk ve çok şubeli bankacılık 

yapıs.ı.na doğru gitme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

1960-1979 yılları arasında faaliyetlerini durduran 

bankalar: Niğde Bankası (1960) Akşehir Bankası (1960), Doğu 

Bank (1961), Esnaf Kredi Bankası. (1961), Sanayi Bankası 

(1961).,, Bor Zürra ve Tüccar Bankası (1961), 'l'ürk Ekspres 

Bankası (1962), Buğday Bankası (1962), Tutum Bankası (1963), 

Ankara Halk Sandığı (1963), !stanbul Halk Sandığı (1963), 

!zmir Halk Sandığı (1963), Lüleburgaz Birlik Ticaret Ban-

kası (1964), Raybank (1964), Türkiye Kredi Bankası (1966), 

Adapazarı Emniyet Bankası (1971), Zonguldak Efes Bankası 

(1972), Maden Kredi Bankası (1973), Türkiye Maden Bankası 

(1974), Sağlık Bankası (1979) (60). 

Bankacılık alanında diğer gelişme de, daha önce ye-

rel banka niteliğinde faaliyet gösteren ve 1926 vılında ku-

rulmuş olan Afyon Terakki Servet 3ankası'nın 1979 yılında 

--------------------------
(59) Çelebican, ~~--' s .5. 

(60) Daha genis bilgi için bkz.: öztin Akgi.iç, op.cit., s.40 
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Hisarbank adını alarak ulusal rütelikte faaliyet göstermeye 

başlamasıdır. Bu bankaya ilave olarak, 1929 yılında kurulan 

:::l5zıij :tktisat. 3anl-:<:t~>l du 19fln ;nl:ı.nda Or.ttı. Do,~··ı t}:t·isat 

5ankası (ODİBANK) olarak örgüt yapısını de~iştirecektir. 

Bu dönemde tasfiyeye giren bankaların bolluğu, 

pl~nlı dönemde mtimkün olduğu kadar yeni banka ~rulmaması 

yönündeki bir politikaya dayanak olmuştur. Bu ~edenle, yeni 

~urulan banka sayısının dönem boyunca daha öncesi dönemle-

re göre az olduqu gözlenmektedir. 

Türk bankacılık Sistemi'ne katılan başlıca banka-

lar ise şunlardır: T.C. Turizıu Bankası (1960), ;.\nadolu Ban-

kası (1962), Sı.:-ıai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), Devlet 

Yatırım Bankası (1964), sermayesinin% 24'ü Bank of America 

:'...le Banca d' !<...m er icae d' I taU.ancı' ycı ait Am er ikar:-'İ'ürk Dış 

Ticaret Bankası (1964), Devlet sanayi ve İşçi Yatırım Ban-

kası (1976) ve Arap-Türk Bankası (1977) 'dir. 

1923-1980 dönemini kapsayan 57 yılda bugün de u1-

raşlarını sürdüren yabancı sermayenin de katıldı0ı ilk ban-

ka kurulmuştur. Bunlardan birisi, Amerikan-Ttirk Dış Ticaret 

Bankası ve ikincisi de, Arap-Ttirk Bankası'dır. 1964 yılında 

kurulan Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası önce ismini TUrk 

Dış Ticaret Bankası olarak de0iştirmiştir. Sonra da yabancı 

ortaklar çekilerek oaylarını ana ortak Türkiye İş Bankası - '· 

ile bu bankanın ortaklarına bırak.nnşlarclır. DolayJ_sıyla 57 



yıllık dönemde yabancı sermayenin de K-atılmasıyla kurulan 

ve bugün u~raşlarını sürdürmektc olan tek vabancı banka 

Uluslararası Endtittri ve Ticaret Bank~sına dönüştüren ya-

bancı sermayenin de bulundu~u bankanı~ sermaye yapıs~ da 

1978 yılında tümüyle ulusallaşmış ve ?ürkiye l'::180 Ocak ayı-

na, bankacılı~ında yalnızca dört yabancı bankanın bulundu~u 

bir ·jL .... e o larak girmiş tir" ( 61) . Bu !:;ankalar: O sına n le.. B an-

l<.ası (1856), Banco di Roma (1911), Bolarıtse Bank (1921) ve 

Arap-Türk Bankası (1977) 'dir. 

P·lanlı dönemde bankacılık sisteminin sorunlarını 

ise kalkınma planlarından ortaya koymak mümkündür. 

1963-1967 yıllarını kapsayan I. Beş Yıllık Kalkın-

ma ?l~nında, kredilerle il~ili sorunl3ra yer verilerek, enf-

lasyona yol açmayacak bir para ve kredi politikasının izle-

neceqi, kredilerin ekonomi içinde optimum da~ılımının sa~-

lanaca~ı belirtilmektedir (G2). Ancak bankacılıGımızın ya-

pısının bu amaçları gerçekleştirmeye uygun olmadı~ı, banka-

larırnızın mevcut yapısından dolayı kredilerin kısa orta ve 

uzun vadeli olarak da~ılmasında önemli aksaklıklar oldu)u 

vu:ı::gulanmaktadır ( 63) . 

(61) Tuncay Artun, "Türk Mali Sistemi 1980-1981;", Bırakınız Yaps1.nlar 
Bır~kı~ız Ceç~inler içinde, 2.Basım, Bilgi Yayınevi,Ankara,l985,s.40. 

(~2) DPT, Birinci Beş Yıllık KalkLnma Pl~nı, Ankara: 

( J3 \ J Ibit., s.ll3-114. 



1950-1960 ddneminde başka çeşit krediler sa~layan 

yeterli müesseseler olmaması dolayısıyla ticaret bankaları

nın bir k.ısın fonl.arı dolayl.ı. yoLlardan ort::ı ve uzun süreli 

~~redi Uil:1yaçlar.ı.na ;:ıyr:tlnn:;t.ı_r (Cıii) ııu nedenle, ticaret 

bankaları esas görevleri olan kısa dönemli krcdilerne işlev-

lerini yerine getiremez durumdadırlar. Yine DPT'nin tespit

lerine göre, ülkemizdeki uzun vadeli kredi yapısı da düzen-

siz ve yetersizdir. Gelişmiş UJ.kelerdc özel ~esim için uzun 

vadeli kredilerin normal kayna~ı olan sermaye piyasası ül-

kemizde gelişmemiştir. Tü~kiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 

sadece özel kesime sanayi kredisi vermesi, diğer kesimlerin 

uzun vadeli kredi gereksinmelerini karşılayacak bankaların 

yokluğu, t~arım kesiminin uzun vadeli yatırım kredisi. olanak-

44 

larından yeterince faydalanmaması önemli birer eksikliktir (65) 

Bankacılık sist0nindcki belirtilen yapısal eksik

likleri gidermek için I. Beş Yıllık Kalkınma Pl5nı'nın öner

di?tj_ çözüm yolları ise şunlardır: KlT' lerin şiddetle eksik

liğini duydukları orta ve uzun vadeli kredi oereksinmeleri

ri~in karşılanması için bu işletmelerde yaratılan tUm fonla

rı toplayacak ve tek elden ydnetecek olan Devlet Yatırım 

Bankası'nın kurulması. özel kesimin orta vadeli işletme 

sermayesi gereksinmesini karşılamak üzere bankaların iştira

kiyle bir orta vadeli kredi bankasının kurulması. Sanayi ke-

I b id. , 

I b id. , 

'i 

s. 5 o 2. 

s.503-S\'4. 



sinmelerin.:L karşılayacak yatJ.rım bank<:ı.lar·ının kı.:rulrr.c.sı, bu 

amaçla madencilik kesimi için ~:aden Bankası'nın 1ev=~~-2 so-

kulması, T.C. Turizm Bankası'nın yatırım kredisi~in a=~tı-

rılması, tarım kes~minde yatırım kredilerinin gen.:Lşlecilme-

sine olanak verecek veni bir düzenlemeye gidilmesi se=ekli-

dir (66). 

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın amaçları dc~rul-

tusunda, bu dönemde özel kes;me orta vadeli kreci ver~esi 

amaçlanan Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1963) ile ~evlet 

Yatırım Bankası (1964) kurulmuştur. 

1968-1972 dönemini kapsayan II. Beş Yıllık Kalkın-

ma Plfinında ise bankacılık kesDninin sorunları şöyle dile 

getirilmektedir: sm, yıllarda i.Jzınkzıcılü: kesiminde biçük ve 

çok sayıda banka yerine az sayıda bliylik bankaların egemen 

olacakları konusunda önemli gelişmeler görlilmektadir. Gjz-

lemler, bankacılığımızın he;::.en tamamen mevduata dayan:~tasın--

dan dolayı sınırlı fonlarla yeni kredi kurumlarının }:urula-

mayacağını, kaynağınartış hızının sınırlı olması nedeniyle, 

yeni kuruluşlara gitmekle kredi sisteminde gelişme sağlana

mayacağını ortaya koymuştur (67). Bu nedenlerle, sabit mali

yetler ve personel masrafl~rı gibi diöer etkenler de dikkate 

(6G) Ibıd., s ;502-SC!~. 

(67) DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara. 1968, s.60J. 
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nlın.::ır;:ı)-: banka ~;i:;tcr:ıi_nô\~kj bi1yi\mcler nLuml.u karşı_lanrnaktcı.-

.. ' (_~ ; ·:ı. ı.(_~ ~ J ı : l !_ ;,; ııı~.~ : , ı. r ı ı , · ı ı ( J ı : t l 1 • • • ( : : r • l·,. 1 , ı i : 1 ·::ı l 1 • ! ı · ) c .• \ ı r ı ı ı 1. 1 : 
.'.(\ 1 \ll\ 

2. \.l ( .: \ l I ( (ı .: ~ ) ~ 

önlemeye yetmedi~i belirtilmekte, söz konusu yasa dışı Ea.-

aliyetle:_:ri önlemeye yetnıecli(Ji beli.rtilmekte, söz konusu ya-

sa dışı faaliy~tler, ekonomidekj kredi yetersizliöinin ve 

d.a(ı ı.l ı m ı. nda k.i.. denqesizlik]erin bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir ( G 9) . Ayrı_ ca, özc.l. kes imin or Lct ve u·;:un 

vac1cli kredi ~3creksinrr:eler:i.ni kz.ı.rşı.Lıyacak, bu alanda ~:;a(J-

u .Lar cık vurqulanrnak tadı.ı.:- (lU) • 

Yukarıda özctlcdiJ'i.nüz bankacı.lık kcsiın.L ile .i.lqiLi. 

sorunlara karşı alınması gereken başlıca tnlcmler i.se li.Seş 

Yıllık 
Kalkınma Pl~'nında şöyle yer almaktadır: nanka sayı-

l<tr."lnclc:ıki. a.rtı.:;;J n i)zcnd.Lr:i.Lrncnıc:si., küç\.i.k banka.la~~-<.n 'ui:ı:-leşme:;:\. 

-~~-----~----- --~-------. ·-·-----·-

(fı8) lbi.d. 
' 

~.:;. ()0 ~J 

(Cı9) Tbid. 
' 

s.J6 
----

(7 r;) lbi.d. , 'P 
' 

s._, 1 



ların araştırılmrisı, yeni kaynaklar bulunmadan sınırlı 

[onL:ı.rla özel uzman bankaların kuralınar;.tndan kaçını lması., 

Bankalar Yasası'nda ekonomik gelişmenin qcrcklcrinc ve 

geçmiş uygulamaları~ ortaya çıkardı~ı gcreksinmc!crc uy

gun dc~işikliklerin yapılması, Merkez Bankası'nın kamu 

ve özel kesimlere verdi~i avans ve krediler arasında, ha

cim ve esneklik bakımından ekonomik gcrcksinmelere uygun 

bir denge sa~lanması, özel kesimin ~alkınma plJnlar:yla 

öngörlilen hedeflere ulaşabilmesi için yeterli kaynaklara 

sahip özel Sektör Yatırım Bankası kurulması, Merkez Dan-· 

kası'nın bankacılık kesimini etkin bir şekilde deneeleme 

olanaklarının sa~la~ması,Banka Krcdileri Tanzim Komitesi' 

n.in Lankcıcılı.k ve parakrcd.i.. kcınu~;uncla U~me] poli.L.i.k,'LYL .i.z-

lcycbilccck gUçtc yilksek dUzcydc hi r nzmanlı.k ~·.uruluşu 

halinde yeniden dilzenlenmesi sa~lanmalıdır (71). 

II. Bey Yıllık Kalkınma Planı da gözden gcçirildi

(Jinde, o dönemin mevcut .bankacılık sisteminin ekor.omimizin 

gereksinmesj_ni karşılayacak bir yapıda olamadı~ı sonucuna 

I. Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nda yer alan sorun ve 

önlemleri. yinelernesi dışında II. Beş Yıllık Kalkınma Planı' 

nın kredi. politikası açısından getirdi~i yenilik, özel sek-

tör yatırımları için özendirici bir politika izlenece~ini 

47 



il5n etmesidir. GörUldU~U gibi I. ve II. Beş Yıllık Kal~ın-

maPl5nları'nda ana çizgileriyle aynı sorunlara de~inilmiş ol-

önlemlerin büyük bir kısmı qerr~cklc:;;tiri.leıneıniştir (72). 

1973-1977 dönemini kapsayan III. Beş Yıllık Kalkın-

ma Planı'nın para -kredi politikası ile ilgili genel amacla-

rı şöyle ifade edilmektedir: Para-kredi politikasının genel 

hedefleri bir ycı.ndan fiyat istikrarını bozmayacak ödemeler 

dengesinde baskı yaratmayacak ve verimsiz faaliy0ci teşvik 

etmeyecek bir uygulama ile ekonominin ihtiyacı olan finans-

manı sağlamak, diğer taraftan para-·kredi sisteminin kontrollu 

ve etkin bir şekilde işlemesi için gerekli olan düzenle:nele-

ri gerçekleştirmek·tir (73). Paril Kredi sisteminin bu genel 

iJJnaçlara ulaşmacL:ı.ki yeter:ci .;;_kleri :i.se şöyle ifade eclil-

mekted:i.r Düşük düzeyde de olsa, yapılan tasarrufların 

kalkınmaya katkısı büyük olan üretken sektörlere yöneltilme-· 

sini Lstenen ölçüde sa~layac~k ctkinl.ik~c bir kamu maliyesi 

ve mali kurumlar düzeni geliştirilcmemistir. örgütlenmiş 

sermaye piyasasının kurulamamış olması biriken fonların 

sanayi yatırımıarına dönliştUrUlmesini gUçleştiren bir etken 

olmuştur. Bu bakımdan krcdilerne sisteminin, ekonomide yapısal 

de9işmeye yardımcı olacak bir esnekli~e sahip bulunmadı~ı ve 

(72) Tuncay Artun, loc.cit., s.SO 

(7 3) DPT, Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Bes Yıl, Ankara 

1973, s.876. 
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kendini yenileyemedi~i ortaya çıkmaktadır (74). Orta ve uzun 

vadeli krediler konusunda da şunlar belirtilmektedir: Sana-

yini.n ort.:a \f(.' u·/.ıın v,·ıdcli kn.•1l.i ihl --.-,cı.ıı.tıı i··:,cı::,:ı.l.:ıı:m.ı:;l.ııc1~·ı 

Ticaret Dankalarını.n kısa vadeli k=cdilcri yetersiz kalmak-

ta, sermayedar-müteşebbis birey ve c..i.le gruplarının özkaynak-

larına dayalı sanayi girişimlerinin ortasına kadar müteşeb-

bisin yeterli ve düzenli orta ve uzun vadeli krediye ihtiya-

cı oldu~u, yeterli kredi bulmanın kredi fiyatından daha bilyük 

önem taş ıd ı ğı görülmüş tür ( 7 5) . 

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda açıklanan sorun-

lara karşı getirilen önlemler ise şunlardır: Kredi oolitika-

sının, ferdi ve kurumsal tasarrufların örgütlenmiş aracı ma-

li kurumlarda toplanmasını ve bu kunL"nlar eliyle ekonominin 

gerçek kredi gereksinmesini karşılayacak nicelik ve nitelikte 

kullandırılmasını teşvik edecek yönde uygulanması, banka kre-

dilerinin kalkınma planı ve y.ıllık programlara uygun olarak 

öncelikli kesim ve yörelere yöneltilmesi olana~ının arttırıl-

m~s1. amacıyla Merkez Bankası'nJn ticarpt bankalarıyla olan 

reeskont il tokilerinin geliştirilmesi 1 kredilcmcnin 0rgiltlcn-

miş aracı mali kurumlarca yapılmasını amaç edinen bir faiz 

politikasının uygulanması ve teminat sisteminin yeniden dil-

zenlenmcsi. 1 kredi f::i.yatırnn ucı...ızlat.ı.lınilsı 1 gerc.kt.ii;i.i. hill.lcr-

de faiz farkı iadesine dayanan açık sübvansiyon uygulamasına 

gidilmesi, ancak bu uygulamanın yaygınlaştırılmaması, belirli 

(71ı) Ibid., s.lllı. 

(75) Ibid., s.886-887. 
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i;csimlcrin ve yörclcrin geli.:otir.ilmesi için hLr özendirrı 11 

aracJ. olarak kullan.ı.lması, mcvc',uat toplarn.-1 •;c:tk~c~i i.Julıı:ı 

uzrnc::ı.n h<:ınkalar.ın, özcll.i.:-·.:_c ort;:-ı Vt; uzıJıı ·.'acicl.i. 
S<.liı-

:-:r,::di.:;ı. vc:r<~n kuı::-umlar:uı kredı. ::,:t.i.z oranLLr.trıı c;oı-c:lu .iı., 

anlaşarak saptayabilme olana~J.nln araştırılması istenmiş-

tir (76). 

III.Beş Yıllık KalkJ.n~a Pl~nJ. döneminds bankacı; 

:-:csirninde, Dev1 et Sanayi ve l:şçi Yatırım BanY.as:. (l97G) 

,',rcır--Tiirk nankas.ı. (l977) olmak '-.:zere iki. yeni L:nka fau.Lı. 

yete geçmiştir. 

III. Beş Yıllık KaHanma Pl2lnı ile onbeş yıllık. :. 

--:ıL:ınlı kalkınma po li tikcısJ. döneLli sona crcl:i.ğ i. h?. lde, ülk.(,:· 

deki bankacılık kesimi ekonominin gereksinmcler~~e uyum ~~ 

Lımada genellikle yetersiz kalmış, özellikle yac:ırımlar ,,,, 

kalkınma hareketleri için kaçınılmaz olan orta ~e uzun v 2 ~=-

li kredilerle ticari krediler arasında bir denge kurulam~· 

ticari kredilerin şişkinli~i ekonomiyi olumsuz yönde etkı-

lerken yatırımlar açısından orta ve uzun vadeli ~aynak bL. 

sorunu sürekli olarak bir darboğaz oluşturmuştur (77) 

1979-1983 dönemini kapsayan IV. Beş Yı.':.lık Kalkı:::: 

P L:1nJ.' nda, !.:icaret bankalar:ı. :i. c i. n önemLi. bir :<.a~·:·ıilk olan .-- , .. _ 

duat sorunu :i.sc şöyle dile uctirilrniştir: III. Pl~n döne~--

emisyonun, buna ba~lı olarak bilfiil tedavül ede~ paranı~ 

(76) Ibid,, s.877. 

(77) c;ivi. ~ıy.ciJ::.:_, s.ll7. 
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lı yiik.scli.şirıc ki'lc.ş:ın özr:liklc fiydl.lardrı arL:ı.şJarı.n 

sürekli olduğu kanısının giderek yerleşmesi bc:mkalc:ı.ra 

rıı<:vdıı.ıı y.ıı ı rııı.ı ( :ı'j i ı i lll i ı ı i 'ı.,_, 1 ı ı ırı ı :,ı ı ı t r r fl Lı rı 

döneminde ticari mevduatın artış hızJ., diğer mevduat 

türlerine göre önemli bir artış göstermiş ve bu t:ür 

mevduatın parasal payı yükselmiştir. Bu durum 

bankaların karlılıklarını arttırmak amacıyla mevduat 

blokaj ı yapmalarının ve bu t.ür mevduatı yapay olarak 

şişirmelerinin sonucudur(78) _ Aynı plc:ı.nda mevduat kabul 

eden kamu bankalarının sorunlar.ı. hakk_ındaysa şu 

açıklamalar yapılmıştır: Kamunun mevduat toplayan TC 

?:iracıt Bcınka.sJ., Türkiye Halk Banka.sJ., Türkiye F.mJak 

Kredi Bankasını kapsayan ihtisas bankaları genellikle 

özel kcsjm bankaları iJc yarışacak esnekliğe sahip 

bu 1 unrna d :ı. k .lar .J.ndn n kay na kla:c:ı.rı:ı cıörevlerin.in 

gerektirdiği ölçüde arttırc:ı.mamışlardır. I<aynakları 

d i ıjc r· barı ka 1 ar la eş :it rna 1 i ye t.l e rdc cd .i mneJ er .i ne kar;' ı.rı, 

düşük fiyatlarla ödünç verme durumunda kalmalc:ı.rı, 

burıd;ırı doğilrı rJör·ev ;;: a r· a r· L c.1 r ı rı ı rı hazine tara[ı.ndan 

y<') l.c~ r· i nce ve 7. arrı;.ırı.ı nda ödc-~rırnf::me:,; i , k re>. rı d .i ler i. ne i lı l~ i :c;a s 

c:ı.lanları dışındc:ı.ysa görevler yüklenmesi bu bc:ı.nkc:ı.lc:ı.rı 

ka yrı ;ı k kay qıJ dr· .ı.rıa uğr-al.rrıı:;;, ihl.i.'id.'3 <ılarılcır.t ic,:irıde 

krcdilerne güçlerini azaltmıştır(79). 

IV.J3eş yıllık Kalkınma Planında Danakalar 

Ycısası' nın değiştirme isteğide şöyle açıklanmaktadır: 

7129 

----··· ---·-··-· .. ---··-···---·-····--·-----·-···· -···· ··--··· -
(78) OPT, _!:li)rclüncü Beş Y~:ı,_U~-~-.k'_c~Jk:ı__nma Plcıı1:ı__, 1\nkara, 1978, s.l08. 
(79) Ibid., ::; .110 

sı 
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Sayılı Bankalar Yasasında, sınırlı sayıdaki kişi ya da ser-

m~ıyc c;rupl,:ırın·ırı Lıank,ı ı.-.:ıyn;"Lk Lıı·.ı.ıı.ı r.~rJ'>r!:r;ıı.l.i.ti i.ndcn rloiJnrı 

:~orıınl:ırı rr1dc·rc~cr:k; ı-:..·ırı'-:.:·ı i-:cıvn.ıkl.ırını.:-. rl::ın h<:rJccf ve; ,"t'l\i1(~-

larına yönel tilrnelerini sağlayacak; kalkınina ve yatırım barı.-

kaLır ı da dahil tüm bankalar i..izcri.mlc banka.cıl.tk nmaınc~lcle·-

ri ve kaynaklarının yönlendirilmesi açılarından kamu dene-

timinin etkinleştirilmesine olanak verecek de~işiklikler 

yapılacaktır ( 3 'J) • Eöy le ce, J:;az ı özel t.:.caret bankalar ı :c ın 

sınırlı sayıdaki kişi ve sermaye guruplarının denetiminde 

oldu0u kabul edilmiş olmaktadır. 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nda alınması istenen 

başlıca di~er önlemler ise: Merkez Bankası reeskont kayna-

~ının uzman hankalar ve kalk.ıruı-.a bankalarınca kullanılabil-

~esi için gerekli yasal dilzonlemeJerin yapılması; Türkiye 

Sınai Kalkınma Bankası'na ticaret bankalarından ve uluslarara-

sı para piyasalarından borç alma olana~ı verecek yasal dü-

zenlemelere gidilmesi, bu banka üzerinde işletmecilik ve 

kaynak kullanımı açısından k~mu denetiminin arttırılması, 

sermayesi hazine ve di~cr bazı bankalarca karşılanmak lize-

re dışsatımı desteklemek için K!T niteli~inde bir Dışsatım 

Bankc:ı.s.ı_' nın kurulmc:ı.:oJ_ gereklidir (81). 

Ucşer yıllık kalkJ.nma pLJ.nları ve yıllık progrc:ı.m-

lardc:ı. bankacıJ.ık kesimi açısından çok sayıda konuva yer ve-

(81)) Ihicl., s.26C. 

(8l) Itid., 3.260-262. 

' ' "!.:1\ 



rilmekle birlikte 6zelljkle şu dört önemli sorun devamlı 

oL:ıraY: dile <JC•t:'_r) _ _Lrni~; ve r,:özıiınLr.cnrncle<ri için serckl.L gi-

r.i.:)i;ııJr:.x·cic lJllltır.·llırı;l~i.! i.:;l._('i1J':1~-~-· i ı_·. l'rır·.ı 1./1_' :--_ı .. r .:i il;i'/.·:ıll'ı,'--

le bankacılık sisteminin sa~lıksız yapısından kaynaklanan 

enflasyonist baskının azaltılması, sermaye piyasası yasa-

sının çıkartılması, kısa vadeli ticari kredilerle orta ve 

uzun vadeli kredilerin da1ılımındaki dengesiz ve sa~lıksız 

yapının iyileştirilmesi ve nihayet Bankalar Yasası'nın gli-

nlin koşullarına ve planlı bir ekonominin gereklerine göre 

yenielen dü:.enlen.rnesi (82). Ancak dört planda da banka-kre-

di sistemindeki sorunlar aynen tekrarlanırken getirilen çö-

zlim yolları da ancak lafta kalmıştır. Bankacılık kesimi ya~ 

pılan pldnlara karşın, pldnsız gelişimini sürdürmeye devam 

c tmL;; tir. 

e} 197 9 Yılı Sonu· !tiba:r:_.:!:_yle Türkiye ı de Bankacılık 

Kesiminin Mevcut Ynnısı 

Türk Banka Sistemi, 1979 yılı sonunda, l4'il özel 

yasalarla kurulmuş banka, 2'si kalkıThua ve yatırım bankası, 

24 ı ü ticaret ban:-;:ası ve 4' ü yabancıbanka olmak üzere toplam 

44 bankadan oluşmaktadır. 
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1979 yılı sonu itibariyle tüm bankaların şube sayı-

~-;.ı toplam.:.. S. 7 Ei 9' a ula~;ınl.:,> tı.r. 
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E~ınka yrupl.ar~L cH~.L~;.ı .. ndc:ın, "()zeJ. Yasalarla J\uru.Lrnuş 

Bankalar" ı.n :;;nhc~ :.;:.ıy:ı.::;:tnı.n t·o:)lc"inı IJ:·ııık<ı ~.>uLx:.lc.c.ı. .i.c;.ı..ndcki 

cı. Uankalar".ın i.:~c 'li l.8'di.r. Görüldi..is~ü gibi Ticaret Banka

lcırJ.' n.ın ~;ube sayı::a toplam ic;iııd(; cıı yüksc;k paya sahip bu-

lunmaktadır. 

Mevcut bankalar içinde en fazla şute~e sahip olan 

:Jankalar s ırcı:::; ıyla: ') 9 9 şube i.le tüm banka :~u bel l::r-L t~op larrn

nın ı 17.3'\.inU T.C. Ziraat Bankası, 857 şube ile toplam şu

be sayısının ~ 14.9'una sahip tş Bankası, 557 şube ile top-

lam şube sayısı .ir;inde % 10 paya sahip Yapı ve Kredi Bankası 

ve 571 şubesi ile toplam içinde% 9.9'luk bir paya sahip 

1\kbank'lır. 

Bankacılık sistemimizde şube sayılarının hızla ar

tışına paralel olarak, personel sayısı da büyük ölçüde art

mış ve 1979 yılı sonunda 127 92C~ye yükselmiştir. 

Banka grupları aç ısJ.ndan, "özel Yasalarla Kurulmuş 

Bankalar~ın personelinin toplam personel içindeki payı % 51.9, 

"Ticaret Banka1arJ."nın % 4 6. J, "Yabancı Bankalar" ın ise 

~~ l.4'tür. 

Personel sayısJ. aç:u;l.ndun en fazla personeôlc sahip 

bankalar ve toplam personel saytsı içindeki ~~yları sırasty

la: T.C. Ziraat Bankası'nın 31.009 personelle ı 2~.2, !ş 

Ucınkası'nın 19.07~ personelle % 14.9, Yapı ve Kredi Bankası' 

ss 
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nın 18.467 rr=:rsonell.e :s 13.2, i\kbank'ı.n isı:~ 9.597 p(:;rsonelle 

ı 7.5 pay aldıkları g6rülmektedir. 

197 9 yılı sonundil, öclcnnüş sermaye ve ih.tiya tlar

dan rıluşan 0zY.ayniılr. to~)lcurı:ı. ))_J;Il.:JL'!.OOO TL. olara.-~ ger-

çeY.leşmi.ştir. 

Banka grupları açı.stnclan, "özel Yasali:n·la ı:ur-ılmuş 

lum özkaynaklar içinde~i 

payı % 75.'1, "'I'icuret I3anka.LarJ."nın ı 23, "Yabancı Banka-

lar' Ln ~ l.G'dır. Döylece en yUksek paya özel Yasalarla Ku

rulmuş Olan Bankalar'ın sahip oldu~u gözlenmektedir. 

Özkaynakları toplam :i.ç;.indc en büyük paya sahip ban

kalar ise, 11.593.379 TL. ile ve toplam içindeki% 20.2'lik 

payı ile Etibank' tır. 3unu sırasıyla 7.096.622 .OGG TL. ile 

% 12' lik paya sahip Sümerbank, 6. 598.930.000 TL. ile % ll. S 

pay alan Denizcilik Bankası, 5.608.408.0QO TL. ile~ 9.8'lik 

paya sahip Devlet Yatırım Bankası izlemektedir. Dört bilyUk 

'l'icari Bilnka'nın ise toplcun içindeki payları sırasıyla; T.C. 

Ziraat Bankası'nın% 8.3, !ş Dankası'nın% S.J, Akbank'ın 

% 4.4, Yapı ve Kredi Bankası'nan ise % 2.l'dir. 

Banka denildi~inde akla ilk gelen ögelerden biri 

olan mevduat, para benzeri likidi te olarak tanıınL:ı.nnaktadJ_r. 

!ç ve dış kaynaklardan ôzel fonları ikraz eden kal

kınma bankaları bir tarafa bırakılacak olursa, bankaların 
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ana kaynağı mcvdual~t_ı_r. Mcvdu.:t·. rir,n.LLi.ncc~, :L~tcnilcJi.,';i. zaman 

para anlaşılır (13:3). Tüm banka sistemleri~.:.le ol-

duijı.: g.i.})j_, 'l'ürk Gankacıl:d:: Sio>t:crni' nde ele kaynaklur i-~z ve 

yabancı kaynak olmak üzere ikiye ayrılmakta, yabancı kaynak-

ların özkaynaklara göre önemi belirgin bir ağırlık taşımakta-
dı.r. 'fjr:c 

Y:aynakL~tr içinclcck..L örıcmi.nin oldui-:r;-<ı filzlu o.lııı<.ıs:ı.dıc. f'ir di.-

lara ve özPllikle to9ladıkları mcvduat:a dayanarak uq~aşda 

bulunan par.::ıso.l kuruluşlardır (f3 1~). 

Bankalo.r S i sternimi zdc kredi fonu yar o. tan toplam mev-

d u a t~ ha c ın i l 9 7 cı yıl 1. s o n u n cl a ·1 'J C . C l 7 . :~ ') 5 . D O O ·r L . ' s J. n z. ~ı ı aş -
mıştır. 

"özel Yasalarla Kurulmuş Bankalar" .ın t:oplam ::;evduat 

i(;indeki pay.ı. 'i; 35.1, "Ticaret Bankaları:'n.ı.n % 62.e, "Yaban-

cı Bankalar" 1.rı ı 2.1 olduğu görülmektc:dir. 

Mevcut bankalar içinde bilyilklük sırasına göre, mev-

dua t t.aki paylar ı mutlak rakamlar ve yüzdeler ci n~;j nden ~,,öy-

ledir: !ş Bankası 108.860.160.000 TL. ile toplam mevd~at için-

Bankası 54.668.387 TL ile% ll.2'lik paya sahip bulun~aktadırlar. 
'Cs:JY /.ar-ai~T~-:--~ri.::~Tl:. ~-·-s-:ııs. 

( 8 t, ) /\ r tu n , ·ı o c . c i t: . , s . l 1 7 . 
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t1evduat-. \.:op.Lcıyi)n. h.:1nk.:ı s.-tyl:öı.run 38 olchıcju clikkat-.e 

alın.dıQında, bu rakamlardan Ulkemizdcki bankacılık kesimi-

t_ı_n.clil olducju anl<:L]J.Jmilk tad ır. 

TJrkiye'de bankalar kaynaklarının bilyUk bir bölil-

milnil ise kredi olarak plase etmektedirler. Genellikle ikti-

sa tç ıL:ır ~c.:::- ad iyi, "hazır ::ir scrvctin. i':_ e :c ide doğacar. :::ı i~ 

servetle değişimi" veya "bir malın. bedı:-:li olan başka bir 

mul.tn yahut paranın hemen ver_·_i_Jıncycn,:k daha ileride öden-

mesi vaadi olarak tanımlamışlardır. Aynı şekilde para da 

bir milddet sonra iade edil:nek üzere verilebilir yahut ikraz 

edilebilir (85). Bankalar verdi~leri krediler yoluyl_a bir 

yandan ilretima, diğer yandan dil kaynak da~ılımınn ve-

::-cbilmck t:cdir. 

Tilrk Barü:acılık Si!C;tcıni'ndc 1979 yıLı. sonunda ban-

~:C-ı.l2r:u\1.ızın uL:ı:,;U_ijı. topL:un krc:di hcıcrnin.i_n :ı 1\l.')"1J.217.00'.J 

TL.oldu1u görülmektedir. 

Toplam kredilerin banka grupları arasındaki da~ılı-

mı ise, "özel Yasalarla Kurulmuş Bankalar" da% Sü.B, "Tica-

ret Bankaların" du % 4 7. 3, "Yabu.ncı Bankcı.lar" da ~i 1. ') oldu-

~u gbrillmektedir. 

Bankalu.rın toplam krediler içind8ki payları incelcn-

dicJinde ise, Uil.l\45.527.000 TL. ilc% 2(.8 ;Jcı.yz1 ~;u.lıip T.C. 
- -----------------·-- ---
(ilS) Mlikerrem ilir~, Para Teori.si, Lstanbul, 1969, s.L;l. 
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Ziraat Barıkas ı, 7 9. 968.311. COüTL. ile '6 15 paya sahip lş 

Bankc:ı.sı, 79.0'·'LJ-l7.000 TL . .i1.c 'l; 1·1.5 paya sahip Devlee 

Akbank ve 32.175.982.000 TL. ~ 5.9 paya sahip Yapı ve 

Kredj_ JJu.nkasJ., i)n sıraL:u:·da yer aLuı bc.ınkalu.r olrnakt~adırlc.::-. 

Şimdi ye; kadar yapıınş olduijumuz öınalizlerin ışığı 

alLı.nd.-.ı 'lı. .j, ••••• 
l. \.~: ... _: -(;onu 

özclli.klc:rin.i.ıı b.i.r de<jerlcnrLi.~rncsiıü y<ıpeıccık olursak; 

Cumhııciyetin ilan.ından önce c<.Jemenlü:le!:ini slird;..:-

ren yabancı ı~.1nkaların sayı sı gittikçe azalmış ve yerine 

ulusal bankal.ıt: etkin duruma qelıniştir. Bankacıl.ık 3ist:em:'..-

miz ul uslara:r.ısı pa za:r koşullar ı na 'ka pal ı biç i md e gel işrniş-

tir. Yurt içiıı,:le faaliyet gösteren dört yabancı banka, ulı..:s-

lararası para piyasalarında çok sınırlı çalışması olan ba~-

kaJ.ar olduğund.1n, diğer tic<J.rel: bankaJ<J.rııınz gibi yurt i.ç.i 

TUrk bankacılı~ı, Devlet sermayesi ve bankaların 

ortaklıijı lle kurulan kalkınma b<J.nkala:rı ile Devletin san2-

yi, madencilik,elektrifikasyon, ulaştırmu. alanlarındaki te-

:;ebbü:.ôlcrini J •• urm<J.k, yönctınek ve finc:ıııse c:!trnck a.rnac)_yla ku-

rulan finansm:tıı bankaları harj.ç, mevduat ve ticaret b<J.nkcı-

cılığı şek.li.rıı.l~ gelişme göstermiştir (86). 

. 7 c 
(:36) Zaı:akolu, ~': c.ı.t:. ,s . .J. 
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Tilrkiye'de şube bankacılı0ı sistemi geçerlidir. 

Az sayıdaki mahalli bankalar il~al edilirse, gencl~c çek 

la artış göstermi:;;tir. Bi1nkaluo.n en önemli kaynağı mevdu-

at olduğundan, özellikle l960'larda bankaların şube sayı-

rol oynamıştJ.r. 

Bankalcı c.ı.n rııcvdu<:ıl: \.O[J 1.anıa \onusu ndeıki re:.::aLıc tl e-

rini geniş ölçilde şube sayılarını arttırmaya dayandırmala-

rı kaynak israfına neden olmaktadır. özellikle kaynak yarat-

mada sınırlı katkıları olan şubeler bi~ka masraflarını art-

tırmakta ve kredi maliyetleri yilkselmektedir (88). Şube sa-

yısının gereğinden fazla arttırılmasL sonucu yüksek maliyet-

li bir bankacılık yapısı oluşmuştur. 

'l'ilrk Bank<:ıc ı.l.ı.k :3 i. ~3l:un i_' nde piya ~,;;ı ınod cl.i., [ irın<:ı 

sayısının iki.den çok, ancak bunlurdan üç-beş adedinin piy<:ısa-

rın bliyük ölçilde kısıtlandığı ve de fiyat dışı rekabetin 

varolduyu bir mocleldjr ve bu özcllildcr, tümüyle olmasa da 

eksik rekabct . .i.n "oligopol.ist" b.içim.i.nc ait özelliklerdir (8.9) 

(P,7) :98!;'(~ Girerken Tiirkivc. Ekonomisi, Tiiı·kiyc Ticaret, S;.ınzıyi, Dcni.z 
Ti~a["C t Oualar-;::-y-.;-·ı:·ı~ı;:-~tGc~r-;;alzı n [li. r l isi Yayını, l ')i3J, s. lS. 

(88) C.:ıhi t Aycioğan, "Türk Bank::ıc:ı.lık Sis tcmi", 2. Tiirkiye 1ktisa t Kongresi. _.lS. 
Ti.c:arc t. '~-'=-~mc tl c_; __ JS_l)nıi_~'ı'_~:~~i'cb li. [dt:r~-' DPT Yap ı. nı ,Aniz ;:ıra, l ~~ö l, s. J 5. 

(89) Artun, -~~~cit~, s.59. 

o 



Türk Bankacılık S i s tJ::m.i.' nde dört banka (T. C. Ziraat 

Bankası, T.1ş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası) 1979 

y.ıl.ı. :;onund:1 l..c:ıpl .. ~ıın :,;ubc r;.·ıyı:;_ı.nı.ıl ',', '))' c;.i_;'c~, personc:l ~;a-

yı.sın.ı.n ~s S5' i.nc, ıncvduat.ı.n '.\ CG' :;ına vc:c krcs:l.lerin '\; SJ 'l.inc 

sahiptir. 

Ayrıca ticaret bankalarının büyük bir kısmı, holding 

bankaları durumuna dönüşmüslcrdir. Di~er bir deyişle Türkiye' 

dr~ ticaret burıkalcırı.rnn !:emer: hc:ıncn tümü, bi:::er sanayi ya 

da ticaret sermayesi grubuyla bütünlcşmiştir. Akbank (Sa-

bancı Holding) 1 Yapı ve Kredi Bankası (Çukurova Holding), Pa-

mukbank (Çukurova Holding) Garanti Bankası (Sabancı Holding 

ve Koç HoldJnq), Uluslarareısı Enchi:;tr.i ve Ticaret Bcınkas.ı. 

(Çukurova Holdung) , Tütünciller Bankası (Yaşar Holding) , 

!rnar BankasJ. (Doğuş Holdinc;. , lktisat Bankası (Ergür Hal-

ding) 1 Egebank (Özakat Holding) , E~kişehir Bankası (Zcy-

tino~lu Holding) , Türk Ekonomi Bankası (Çolakoğlu Grubu) , 

Dernirbank. ( Cıngıllıoğ lu Grubu) 1 İstanbul BankasJ_ (Has Bol-

ding), Hisarbank (Kozanoğlu-Çavu.~;oğlu Crubu), İşçi ve Kredi 

Bankası (Nişkoz Holding), T. Bağcılar Bankası (Slirmen Gru-

bu) 1 T.Ticaret Bankası (Ercan Ho1c1ing-kısmen) (90). 

Uluscıl bankalarımız arasındaki rekabet, yurt için-

de yok denecek düzeydedir. BGtün faiz hadleri devletçe sap-

tand.ı.ijı.nclaıı, fcüz hadleri. (cl.iJjc~r dc;yi~_;;lc fiyat) ile rekabet 

yoktur. Fiyo. t rekabeti olmadır} J. gibi_, lü zmet rekcıbcti de 

(90) Daha geniş bilgi için.bkz:Artun,op.cit~, s.47-48. Selçuk Ab~ç. 
l:_lj~lz.!'E __ I~_ı.:_ks _ _a_2ı_0-..!:!_r:_nki '.\f __ .:':!_y_:>_ t c!ı:.ı E u rotı:on c y Pub 1 i uı c i on, Lo nd on, 
19fl6, s.L.O. 

(ı:! 



sını:clı. kcılmıştır. :t:,;lemlerde:-::i. fark:l.ı.lık ve hız açı.sından 

birbirleri areısında pek az fark vardır. Bankalarımızın ser-

dnlcyici dzclliktcdir. Son yıllarda aynı kişi ya da aLlc-

lerin birden fazla bankada pay sahibi olmaya başlamaları 

bu alanda hizmet rekabetinin de azalması olasılı~ını ycırat-

mış bulunmaktadır (91). 

özetle, 1960 sonrasında banka sayısında ö~emli 

ttr artış olmamış, buna karşılık ticari banka şubeleri hız-

la art.;rıuştır. Bu art.ı.şta, banka kaynaklarının büyük ölçüde 

mcvduatc:ı. dayanması ve bu c:ı.lanclc:ı.ki rekabetin şubel.e:;;:~-ıeye da-

yandırılması etkili olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak 

sistemin kaynak maliyeti de yüksek olmuştur. Bankacılık 

alanında bir yo~unlaşma olmuş ve sistem oligopolistik bir 

yapıya bürünmüştür. T.C. Ziraat Bankası, T.tş Dankası,Akbank, 

Yapı. ve Kredi. Dankas1. sj_temc egemen olan ddrt banka otınuş-

lardır. Bunun yanısıra ticari hankaların 6nemli bir bötü-

münün aile ya da holcl:i.nq bankalarına d6nüştü~ü qöz.lenmiş-

tir. 

( 'J l.) ~[ustafa Aysan, "lhşcı Açı.lmGnı.n Cerektirdi[;i l'olitiko.lax", ~ 
ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 16, Sayı: l, 1979, s.26-27. 

(ıj 
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2. 2<'1 Ocak ltJ(l() r<ararlcır1_ ;)onr:ı~·;J Türk Bnnkac_ı_l~i~ı 
---------------------- ·---------------------

a ~çılmanın Cercklili~i 
------"-·-----------~------··-··--·-------------------

siyasi bunalım sonucu girmişti. ~ncak, ekonomi rldnlı ~önem 

boyunca d cı buna Lunlo.rdan kurtulamamış ve bu nal_unLar li.örıem-

ler boyunca giderek a~ırlo.şarak kendini göstermiştir. I. 

Beş Yıllık Ka]_kınma Pl§nı Dönemi'nin sonlarına do~ru TUr-

kiye'de şiddetli bir döviz darbo~azı ortaya çıkmıştır. Du 

bunaLun 1970 dc:valü::ısyonundan ~ôcınra d(jviz qcl.i._rlcrirıclc sağ-

l::ııvı:-ı artJ_:,;larla atlat_ı_}.nnşt_.tc. Dahcı ~:;cınrc::ı OPr.:C' in l'J7c! yıJı 

başında petrol fiyatlarını hızla arttırması, petrol tüketi-

minin bUyük bir bölümünil ithalalla karşılayan Türkiye jzc-

rinde şiddetli etkilere neden ol~uştur. Yurt dışında çalı-

şo.n işçilerin saeyladıkları döviz miktarının giderek azal-

dıeyı ve petrol fiyatları antışının oluşturdu~u ortamda, 

dış ticaret açı(rı hızla büyümü~;;:ür_ Bükilinet dı_ş ac;ı~ı !;ısa 

·,;odeli_ borçlanıni.lyla Larş:Llamil yoluncı gi tr;ı:i_ş, bu ise 'I'ürk.~-

ye'-nin uluslari.lrası pj_yasada "kredi clcğerliliğini." iyice 

azaltmıştır. Bu gelişmelere, Kıbrıs Harekatı ve Tütkiye' 

nin ekonomik ilişkide bulunduğu ülkelerde enflasyon ve iş-

sizliğin birarada g6rlilmesiyle yaşanan ekonomik bunalım, 

ilave edildi~inde diyebiliriz ki Türkiye gittikçe o.~ırlaşan 

ekonomik bunalım içine girmiştir. 

Ağırlaşan ekonomik bunalıma çôzüm olarak 1973 

:ı_ stikrar Tedbirleri alınını ş tır. 1 stikrar önlemler i, ( c:ı.) TL' nin 

o 
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clevalüe edil.mc:sini, (b) t~emcl m.l.l ve hizınet f.i.yat.larının 

yükseltilmesini (c) faiz oranlarının arttırıl~asını ve gi-

:.>a<jlu.ıırnzısı.nı i.r;(:ri:;ordu. 1971) i:;t.i.krcu: uycjuL_ır:casJ., cl.ış 

ticu.ret açı~ının kapatılmasının dışında ekono~ik bunalımı 

durdurmada yetersiz kaldı. Benzer önlemleri içeren yeni 

bir istikrar programı l979'un Mart'ında yürürlü~e kondu ve 

cl'jfll. yı.lı.n ii;.ı.zi.L~If\LnrLı rrcrıi~;]r:~ iJdi. /\nc;.ık Lc.~··~kc.ı.ı: pı~ocı-

rillnlarının çok kısa aralıklarla yürürlü~e girmesi de eka-

nomik bunalımın daha da a1ırlaşmasını eL~elleyemedi (92). 

Bu gelişmeler, Türkiye'yi sonunda 24 Ocak 1980 

lstikrar Tcc:dbjrleri.' nin alJ_nıncısına gc_'ıtürmüştiir. Tedbirle-

rin başlıca amacı ise, enflasyonu kontrol altına almak ve 

dı ş ticaret açığı sorununa çözüm bulmak o lmuştur. Sorunla-· 

rın arz-talep mekanizması içinde çözülece~i noktasından ha-

rc;ketle serbest piyasa ekononıi.sine qeçiş sağlanmcıya çalJ_şıl-

mışt:ır. 

24 Ocak 1980 kararları ile başlatılan dönemle bir-

likte, ülke içinde tam anlamıyla serbest piyasa sistemine 

geçebilmek için, dış dış dünyaya daha fazla açılma gere~i 

savunulmak t:acl :ı.r. DJ.şa ac; .ı.lrnaclu i hr:aca t:ı n artt ır :ı.lma::a ka 1-

kınınanın temel koşulu olarak belirlenirken, bir yandan ih-

(92) Kcpenc.k, op.cit., s.i1S. 
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ruca t~ı 

yandan da dış finansman kaynakları~ın geliştirilmesi amaç-

la n n: ı:,; Lı r ( 'J :.ı ) . 

Kısaca, yUrUrlU0e konan istikrar tedbirleriyle, 

Tlirk Ekonomisi'nin tiretim ve dolayısıyla ihracat yônilnden 

dışa açılması temel hareket noktası olmuştur. 

1980 yılında uygulamaya konulan iktisat politika-

sı.n1.n gereklcri.ne ı)aralel olarak, bankacı.lık alanı.nda ı:cc--

vizyon yapılması gerekli olmuştur. Bu duruma, de~işen ik-

tisat politikasına bankacılık kesiminin de ayak uydurması 

gereklili~i kaynaklık etmiştir de diyebiliriz. Bu amaçla 

bankacıl ık kesimini d\1zenleyici bi.r t:akı.m karar lar al ın-

mıştır. Alınan kararların ôzilnU iki.noktada toplayabiliriz: 

faiz oranlarının serbest bır~kılması ve bankacılı~ın dışa 

açılmaya do~ru yônlendirj_lmesi. 

öncelikle bankalar arasında rekabeti sa~layabilmek 

amacıyla 1 'I'eınmuz 198 O gününden i tibaren geçerli olmak üzere, 

bankacılık ke~>iminde faiz orc:ınlar.1..nın oluşumu serbl::st bı-

rcıkJ_lını.şt_ır. Bu k21rar ile bankacı_lığıııuzda "'Temmuz r><:ınkacı-

lı~ı" denilen dönem başlamıştır.Ancak Türk Bankacılı~ı'nın 

oligopolistik yapısı, faiz oranlarının enflasyon dikkate 

alınarak slirck1.l düzclti.lmc~\ni rcddctmiştir. 

(93) }!ustafa S.:ı~,can, "Ttirk Bankcıcılı~,J_nclan \Jlus1cırarası l\ankacllıt;a" 
Ekonomide Diycılog Dergisi, S<ıyJ_:t:2, ~!ayıs l9131ı, s.iı9. 
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wı:t büyük rorıl<"..anın (T.C. Ziraat Bank<:u:;ı, '!:'. 1ş Barı-

"serbest" bırakılan faiz oran l.c:ı.rını birlikte ve 'Jarolan 

enflasyon areınının c:ı.lt.ındc.ı. sa~)taınaJarı i..izerinc, ç,J.:onoınik 

politikayı yönlendircnler faizlerin yUksclmesini sa0lamak 

için yeni bjr yönteme başvurdular. !zlenen yönte~, gerek 

Mali Sistem ve gerekse Banka Sistemi içinde faiz rekabeti-

ni oluşturacak mali araçlarJJı her l:ür araç kullcı.nılarak ha

rekete geçirilmesiydi. (9-1). nu y":intemin amilcırıır, Dankacı

lık Sistemi'ndeki faizlerin ylikselmesine engel olan oligo

polistik yapıyı kırmaya yönelik oldu~unu söyleyebiliriz. 

Du arnc:ı.çla, Mali :~istern'dc bankalara karşı bc:ı.nkerlcr, Banka

cı.Lık f.-i:istemi' nde ise büyük h::ınkalara karşı yerel bankalar 

kullanıldı. Bu yöntem oldukça başarılı oldu ve bankalar 

birbirleriyle adeta faiz yarışına gi~diler. Hernekadar yön

tem başarılı_ olduysa da S.Lstcm'(:c "1.-Lk:id:i.te krizi" rnoyc1anci 

geldi ve Sistem'e mUdahale edilmek zorunda kalı~dı. Banker

lerin tasfiye dönemi başladı ve bunun yanı sıra yüksek fa

iz uygulayan 1 stanbul Ba.nka::;ı_, Eü>arbank, Odibank, Ba(ıbank 
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ve !şçi ve Kredi Bankası sistemden silindilcr. ~ali durumları 

bozulan ve güç durumda kalan birkaç küçlik banka ise bir 

rehabilitasyondan geçirilerck dış ticaret bankacılı~ına yö

neldiler. Bu bankalar, yeni ikt~sat politikası ~le kJrlılı~ı 

( 9 tı ) A r t u n , o p . c i. L . , s . 5 S . 



artan sektörleri finanse cdcrc'< k0ı:lar:ınt actt·.ırdılar ve m;ı

L). \ı ün '1 ı.: L c .ı: i. rı i düz c ll; 1; j_ l cr . 

1\rr,d.i 'Jl_: ınr:'J<lui·cL L:ı; ·: nı~:.ınlnr·ı nı.:: ;:c:k.ıbc:\.(::.i. lıi.ı: 

ortam yaratılara.k c;c:;:r:bcc~tçc bc~.:i rlr::nme:;ini;ı yaratt.n~.ı. J.9C)2 

mali bunalımının bir daha tekrarlanmaması için faiz oranları 

yönetimce güdümlü bir şekilde :-Jclirlenmeye başlandı. Ancak 

(ı ı\ 

bu bclirle~edo mevcut enf~a 5 ·=n oranı g;:z ~nUne alınmaktavdı. 

'l' \i r k Il ;:_ın k a c ı. l ı ij .ı. ' n ı_ n 1 ') 8 O i :ı n c c :; j :-ı d ':.'! g ö s t er cl i ğ i o 1 i -

gopolislik yapının bir özclli~i ele Sistc:·' o giriş ve çıkışın 

kısıtlanmış olmasıydı. l9BC sonrasında b~nkacılığımıza iliş

kin bu özellik, biraz öncc2 ba·,~~;etl:i(;irıüz 1';32 bunalımı so

nucunda çıkı~Lar açısından zorcrnlu olara~, girişler açısın

dan ise uygulanan politika gere<'ji değiş::..:..r:.ıııüştir. l·'akat 

tarafından devralınmasını (Is::.anbul Ba~~as~, Hisarbank, Odi

bank/T.C. Ziraat Bankası; .saS;'::ıank/T. va~::..Lar Barıkas1.; lşçi 
ve Kredi Bankası/ T.!ş Bankası) sistemd0:ı ~ıkışın zorlu~una 

kanıt olarak gösterebiliriz. Sistern'e 'l0~i girişlere izin 

verilmesini de oligopolisl::i.k yapıyı kı:c::_;:ı ~abasının bir C]ös

tergesi olarak kabul edebiliriz. Dönem ;..:rJy.unca, 1986 yılı 
sonuna kadar, Türkiye :tt:ha:Lat vcı Jhı:clCcc -~ ;;.<:ınl-:i1:c;.L, I\dZ"Lbank, 

Kor; --;\ıner i\-:an ı:1a nl< o J.rnak ü~'.crc üç özel >_::. :ı>--.an 1.n kuru lmasına 

izin verilirken, ondört tane Je yabanc~ !;~nkaya [aaliyet 

izni verilmiştir. Bu aynı zaranda bank~~ı~ı~ı dışa açma po-

litikasının da bir parçası olmaktadır. 
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Kısaca 0zctJ.emek gerckir~e diyebiliriz ~i 1.980 

i)nccsi Tlirk B.ınk<.ıcılık ~;i:;tr;rni' ne oliqor-ıo:Li.sti.~-:. i)ze}1i<li 

l~iiı:ı bcıııko.cılı.k lüznıct.lcrini.n bc:nzcı:lv~ıi ve bu !1izmet1crin 

:::i. y ,ı t·. La. r.ı :ı ı. :ı 

çıkışların kısıtlı olması. !şte bu özellikler alınan ka-

rarlarla degiştirilmeye çalışılmıştır. Fakat uygulama sil-

::-ccj içinclc, l'JÜ(ı yJ.LL ~oomı i.Ui)arj.yl L.L.c dc(1cr.!cııc..Ll.rmc 

muş olacağız. 

1986 yılı sonu itibariyle tlli~ bankaların şube sa-

yısı 6372'ye ulaşmıştır. Toplam şube sayısının% l8.3'tine 

T.C. Ziraat Bankası, ı 14 .1'Unc T.tş Bankası, % ~.6'sına Ak-

bank, ı 9.l'inc Yapı ve Kredi Bankası sahip bulunmaktadır. 

151.200 olan l:.oplaın personelin, 1, 2.').8' i 'J.'.C. Z.Lrcı-

a t D u n k cı s ı % ı t, . S ' i :t ş B a n k u s ı , ?, 6 . 5 ' i l\ k ba n k v c % 6 . 2 ' s i. 

de Yapı ve Kredi Bankası'nda istihdam edilmektedir. 

2.288.621.000.000 TL. olan banka öz kaynaklarının 

ı ll.B'ine T.C. Ziraat Bankası, % 7.7'sine T.lş Uankası, 

ı 5.5'ünc hkbank, %. 

t.ir. 

1 c r · ,_,_) J.ne Yapı ve Kredi Bankası sahip-

l'i.i327.77L.ılCO.:·ıcıo 'T'L.s1.n.:ı ,ı}a~'>an mevduat hacmi 

içinde dört bUyük bankanın payı ise, T.C. Ziraat Bankası' 

n ı n % 2 4 , T . t ~; Ila n ka s ı ' n 1 n '6 l 9 , 1\ kbank ' ı n ı l C . 2 ve Yap ı 

ve Kredi Bankası'nın ı 0.8'dir. 



2.J8~.078.UGG.OOO TL'yl bulan banka kredi.Leri 

{; O ... l'chir. 

1986 sonu itibariyle dört bilyük banka için bir 

de~erlendirme yapacak olursak, 1979 yılına nazaran bu ban-

kaların sistem içjndeki oransal önemlerinin azaldı~ı gbr~l-

mekle beraber, a~ırlıklarının devam etti~ini söyleyebili-

riz. Bu da,alınan kararlara ra~men bankacılık kesiminin 

oligopolistik yapısının halen devam etti~inin bir kanıtı 

olmaktadır. 

Buna ilaveten, 1980 sonrasında alınan tüm önlemle-

re ra0men ticaret sermayesi ile banka sermayesinin bUtUn-

leşmesi süreci engellenememi.ştir. Bu durum üretimdeki te-

kelleşmenin, mali sistemdeki tekellcşmcyi do~urmasından 

kaync:ı.klanmaktc:ı.dJ.r. 
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1980-1986 döneminde, bankaların kaynak toplama 

(mevduat) ve dc:ı.~ıtma (kredi) maliyetleri kısırdöngü şeklin

de yükselmiştir. t--1evduata yüksek faiz uygulaması mevduat 

faiz maliyetini yükseltmiş ve bu da büyük oranda kredi mUş-

ter i~:; ine yc:ı.nsı_ tıJ.mış tır. Donuk/ba tık kredi ler in (tah~; .ili. 

gecikmiş alacaklar) toplan krediler içindeki ~uyı ise gi

derek artmıştır. Donuk/batık krediler, kredi maliyetlerinin 
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lıcr tür koşul o.ltJ.nc1i1 · artm.:ı:.ıı.:ıı.n b.i.r nedeni ol.ar::ık göstc:-

rilebilir. Bankalar, donuk/batık kredil2rinden saeylayamadık-

ları. faiz-komisyon gelJ.rle:ci.ni, diijcr kredi :~·~\s'~crilc:rinc 

b.i.r politika izlemek duruınundi:l /;aJmışlcırd.ır. Be.: ytil<e katld-

namayan kredi mUşterileri ise ya mali durumu iyi birkaç 

ulusal bankaya ya da büyük ~~oğunlukla yabanc.ı tankalara yö-

nelrnişlorclir. 

Cüciildtiiji.i qib.i. ali: .. L y.ıllJ.k J()ncın boyucc11 'I'i.irk Barı-

kacılı~ı'nın yapısından kaynaklanan sorunlar çtzümleneme-

miştir. Aksine bu sorunlara yenileri ilave ol§uştur. 

Bankacılıgın dışa açılması konusuna gelince: 

Tlirkiye'de 24 Ocak 1980 kararları öncesindeki dö-

nemele uygulanmakta olan ithal ik~meci politika, içe dönük 

bir ekonomik yapının oluşumuıla neden olmuştur. ~nflasyonist 

finansman politikoları, uzun aralarla ayarlannn snbit döviz 

kuru sistemi, ihracat gelirlerinin yeterli ölçüde arttırıla-

mayışı gibi faktörler, içe dönilk ekonomik yapının oluşumunu 

hızlandırmıştır (95). Tlirkiyc ekonomisinin bu yapısının do~al 

sonucu olarak, Türk Bankacılığ-ı da c:zun yıllar :<:c:ı.palı ckono-

mi bankacılı~ı özelli0ini taşımıştır. Dışa kapalı bankacılık 

döneminin ise TUrk Banka Sistemi Uzerinde birçok olumsuz et-

ki~c;L olmuştur. 

(95) Nazım Ekren, "Bankacılıkta Uluslararasılaşma Motivasyonları", 
Par;ı ve Serı:ı:~e Piyasa_:!2___!)_~~j>,_~_~i, Sayı:8<ı, 1986, s.Ll. 
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Bankalar uzun yıllar statik ve klasik bir yapı 

içinde toplanan fonların ıılasc edilmasinde bir sıkıntı ol-

lamak amacıyla yaygın bir örgüt a~ına sahip olmayı hedefle-

mişlGrdir (96). izlenen bu poli::.ika Türk Bankacı.lı(ıı' nda 

maliyetlerin yilksek olmasına neden olmuştur. 

1980 yı.lından itibarsn izlenıneye başla~an ikti-

sat politikasında ise ihracatın arttırılması herşeyin kili-

di olmuştur. Herşey dışsatım için seferber edilirse Türkiye' 

::ün büyük kaynağa kavuşacac~ı 0'-~şiincesi modelin özüdür. Bu 

öz ]980 doktrinin amacına da denk düşmektedir (97). Bu ara-

da ithalat ve kambiyo sist~nine getirilen büyük serbestiler-

le birlikte uluslararası mal ve hizmet alım satımında dış 

dünya ilc bütünleşmenin kaçınılmaz gerecyi olarak dünya ban-

k.:ıcı.J.J.k rc;i.c3Lcmi. Lle .\.lir;;kilcr.i. cıcli.~;ti.rnıck konu::;u qünclemc 

q cd m i. ş t i r ( ') (3 ) . 

Dışa açılmanın veya haşka bir deyişle dilnva ekono-

misi ile bütünleşmenin parasal ölçillerinden en önemlisi ulu-

sal ticaret bankalarının yabancı ül.l<::.elerde gösterdi<ji t:oplam 

faaliyet hacmidir. Bu faaliyet hacmi ne kadar yüksek ise, 

söz konusu ülke uluslararası sermaye hareketlerj açısından 

o kadar serbestli~e sahip demektir. Türkiye aç~sından bu ko-

------------ ~~--·--·-··-------------------·-·· 

(SG) Aydın Ese:ı, "Tllrk llankacı.lı.i:l,ıncl:ın Uluslar:ır.:ı.sı Bankacı.J ı~a", Ekononıic\;• 
D_1j~L:)_g _ __J_)_~_ı:g. i s-~-' Say" : St~ , 1 9 SG , s . l ') . 

(97) Bilsay Kuruç, Bırakınız Yc:J?Sınlar llırakırnz Geçsinler T\ir·kiye 
Ekonomisi 1980-1985, 2.Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara,l9BS, s.lO. 

(98) Musta(a Sa~can, op.cit:_:_, s.6 
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nunun önemini ayrıca vurgulamaya gerek yoktur. Dlinya ekono-

misinin koşulları gelişınckts o~ctn \ilf::e.lerin dış borçlanma 

limitlerine yaklaştı0ını haber vermektedir. Yakın gelecek-

borçlanma ilc~ uluslcırarasJ ·~aL: hiitiinlcşrneyi cev<ım c't:.tir:rnele-

rinc olanak kalmayacaktır. Geriye kalan tek akılcı seçenek, 

Tilrk bankacılıqının dışa açılarak bu biltilnleşmeyi silrdilre-

bilmesidir (99). 

Tilrk bankacılık siste~inin dışa açılmasının TUr-

kiyo ekonomisi bakımından ö~emini c gereklili~ini ise bir-

kaç noktada toplayabiliriz. 

Tilrk banka sisteminin ihr2catın gelişmesinde önem-

li katkıları olabilir. İhracatın hızlı hir şekilde artışı 

bliyilk ölçilde ihracatçılara saglanan ucuz krediler ve vergi 

iadeleri yoluyla olmuştur. İhracatın arttırılabilmesi hiç 

kuşkusuz sa~lanacak ucuz kredi imk~nlarına ba0lıdır. Banka-

lar yurt dışındaki şubeleri yoluyla euro-currency piyasala-

rından belli ölelilerde kredi alarak bu sorunu kısmen çrize-

bilirler (100). Buna ilaveten 'l'-ırt dış.ı.ndaki Ti.:rk bankaları-

nın şubeleri aracılı~ıyla ihraç UrUnlerine yeni pazarlar ve 

mUşteriler bulunabilir. ÇUnkU uluslararasılaşan bir banka, 

haberleşme~ kanalları aracıl.1.ıjıyla birn clünyadcın haberdar ola-

(99) l!iisıı\i i5zyı,~in, "T\irkiye'dt' 1\:ırıkac:ırııı lJ.ı!i:ı !\çılııı:ı~;:L", ?::_:_T(iı:i~ 
lktisat Kongresi, le Ticaret ve Eizmetler Komisyonu Tebli~leri 
CVII) DPT Yayın No: 1783, Ankara, 198l, s.27. 

(l/JO) ~l:ılıit Törc:, Ti.irk llankacılı\i,ının 'hşa Açılırı[lsı, T(irkiye Baııkalcır 
Birli~i Yayın No: 122, Ankara, 1932, s.20. 
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bilmektedir. Di9er yandan, yabancı Glkelerdeki şubeler, böl-

gelerinde Türk malı ithal etmek isteyenlerle ilgili bilgile-

ri toplay:ı_p '1'\iı.·k i.hracatr.~.ı.Lırı.na b.i.ldiccbU . .i.rler. Böylece, 

yabancı ıjl.J<cle:u1cki :;;ubr-'lcı- '::'iir:--: i.:ır,:ıca !:c .ı.1arl2 :~·:ıbanc ı it-

halatçıl.ar arasında könrU olarak aörev yapabil~e~=edirler. 

Yurt dışındakj. şubeler, Türkiye'nin ihraç ürünlerini 

satın alacak yabancı kuruluşlara kendi nara biri~leriyle öde-

r:ıcclc bul una lı i .l. c~ cc i"; .i. nde n v c: u 1 ı ı;,·, 1 iı.rar <1 ~;ı. p.i. ya sa::_ ar:la q eç er L.i. 

bazı kıymetli evraklara dayalı ithalatın da Türk~je'den ya-

pılmasını sa~layabil~2e6inden ihracat artışına o!~mlu katkıda 

bulunabilir (lCl). 

Türk bc:ı.nkalarının yurt d.ışı.nda, özellikle ·.:.·ürk işçi-

lerinin yo~un oldu~u bölgelerde şube açmaları, ödemeler bi-

lançosunun en önemli kalemlerinden biri olan işçi dövizleri~~ 

büyük boyutlarda arttırabilir. Yurt dışındaki TJrk bankala-

r.-ı.nın yeter~;izliğine rc:ı.<~mc~n, halen bu dövizlerin büyük boyu::-

lara ulaşması, şube yoluyla daha da arttırılabilece~inin açı~ 

bir kanı tJ_ durumundadır. Çünkü 8u yolla, Türkiye' Je i lgili 

dilzenlemeler zamanında ve do~ru bir şekilde işçilere aktarı-

labilecektir. Bu d6vizlerin Tilrkiye'deki yatırırnlara plase 

edilmesi için banka şubeleri alternatifler sunabilecektir. 

Yurt dışındaki Türk işçilerinin hesapları Tlirk banka şubele-

rinde tutulabilir ve bu fonlar Türk işadrunlarını~ kullanımın~ 

( ı o ı) Özyegin, .:?.l'.c.it. 77 
, L 1 • 

o 



sokulabilir. Ödemeler dengesi de dalaylı olarak olumlu yön

de etkilenmiş olur. 

'l'ürk müteahhitlerinin t~e:.ü.nat mektubu :;c::.:-uııları 

Türk bankaları.nın dı:;;a açılrnaları~rla çözümlcneb-ilir. Böyle

ce müteahhitlik hizmetleri de gelişece~inden ödemeler denge

s i ol ı...unlu yönde etki lenecektir. 'Tcrninc:ı t rnek t.ubu sorunu, Tür

kiye'deki yabancı bankalarla Türk bankalarının birlikte fa

ali.yc:! t gös terıne~iiyl.c:: daha çabuk çözlimlenebilir. T(:::-k banka

ları da bu ilişkiden do~acak tecrübeleriyle ve itibarlarıyla 

bu işi daha sonraları tek başlarına üstlenebilirlc.:-. Çünkü 

teminat mektubu sorunu yurt dışın~a şube açınakla kesin şe

kilde çözümlenemeycbilir. Burada en önemli de~işken, ilgili 

ülkenin ve teminat mektubu veren bankanın itibarıdır. Bu 

nedenle, bankacılı~ın dışa açılmasında en önemli dayanaklar

dan biri olan müteahhitlik hizmetlerinin teminat mektubu 

sorununu, Türk Danka sistemi optimal bir ııluslararası banka-

cJ_l_ık büy1.1me rnodeli bularak çözrnc;k zortındadır .. Çün:.çU, Türk 
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bankalarının yurt dışındaki itibarı bölgesel değil uluslararası 

özcllikte olmalıdır. 

Bankacılık açısından uluslararası mali piyasalarla 

bl.itlinlc:;mc i~;c tki yönlU- bir geLi.şnıey:L gündeme getirmektedir: 

Türk Bankalar.1.' n.ı.n yurt dış1nda ~,;utıc: açma1o.r1. ve vilbcırıcJ. 

bankaların şube açarak ülkemize gelmeleri. 



7(ı 

21 O ca k Kar i1 r l cı r :ı. ı n d ;ı rı ;; cı n .r .:ı , 'l' i i r k iye ı d c Lı .L r çok 

yabancı banka şube açmış ve 'l'ü.rk llankac.tl.:ı.cj.ı c:a c1ı:;;:ıı:~'/L1 

açJ.lr:ta gere(rLrü duymu:;;tur (JCLJ.). 

---------··--··· - -·-···- --·----------- -· --· --·· -- -·--------····--

(lC2) t·lchr:ıet Top(;u, "1\irkiye'nin Dışa Açılı:ı.ısı ve B<.ınkacılli\ıınızın C\irr'v 
VI: Fcınk:;iyoııl<ırı", YC'ni· J,.; Dil.E2.Y~ı_sı_!2_t:_:-gi_c~~~· Sayı !ıiı, 1.'lPı3, s.22. 



ınec1c:n ()nce ul t:·;Jcırcırası bankac:ı..l.ı_k o"lcıu'>LH:un ne oldu(jun<ı 

değirunei:te fayda vardır. UlusLırarcı.sı b<':nk2cılık l:i. teratü-

rün c~ b alu. J.d ı.\r ı. nda, kul l ;::::-n lu n Le:~ rm i. no 1 c: "i. d c: k i .Lu-)·: :ı. ı L .ı. k L:ır 

tanımının yapılamadığı sonucuna varılabilir. örneğin, ulus-

lararası, uluslarötesi, çokuluslu ve u.2. us larijs !:Li banka ka"'J-

r:.u:ı 1 d. rJ. li Ll.~ :c :t 1:. l.i ı·d :• il }_·:ı..L:.n L ndi.\ 1-:cr ha nq i_ Li . .L c cLr k CJ öz C: t. :i lınci<~-

recini açıklamaya yönelik mevcut yakla~~mların ilzcrindP dur-

du<ju i.ki. özc11.i.k vztrd·ı.:c: Endü:~lr:iycl orcJani.z~ısyon ve ulus-

( ] ) 

'1' 
{_ .1. 1 •. 

Robcct /. . .1\liber, "Inrernat:iuı·:al H.:ınkit-lf,~,: ,~\ 

~:;_~:-~:_di t ~nd .~aıı._~i-_:~3_, November, l9HI.~, s. 661 
:<U l."V• .. :y'' Joı...ı rı~~-~ l uf Ho ney 
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Uluslararası bankacJ.l ı ğın bu iki özelliği 

birbirleri ile çok yakJ.n ilişki içindedir. Her iki tür 

özelliğe dayalı bir çok uJ.uslararası bankacılık tanımı 

yapılmıştır (2) . Çünkü uluslararası bankacı.lı.kta 

kullanılan değişik endüstriyel organizasyonlar,bankanın 

uluslararsı alanda genişleme stratejisinin bir 

göstergesi olmaktadır. 

Endüstriyel organizasyon, barıakların değişik 

örgütsel yapıları kullanılarak yurt dışına açılması ve 

bu örgütsel yapıların ev sahibi ülkelerdeki 

bankalara nazaran sahip oldukları avantajlarla 

ilgilidir.Gerçekten de uluslararası bankacılıkta bir 

dizi örgütsel şekil vardır:Uluslararası bankacılık 

departmanı muhabir banka ilişkileri, temsilcilikler, 

şubeler bağlı veya yan kuruluşlar,bankacılık 

konsorsiyomu (joint-venture) gibi 

Uluslararası finansman olayı ise, hem 

merkezleri hem de yurtdışındaki diğer bankacılık 

birimleri ağı ile bankaların yabancı finansal 

yabancı para birimleri ile piyasalarda, 

gerçekleştirilen finansal akımlar içindeki yeri ile 

ilgili olmaktadır. Uluslararası bankaların DU 

fonkE3 iyon u son derece k.armaşıktır. Uluslararası 

düzeyde faaliyet gösteren bankalar, fon transferleri, 

mevduat kabul etme, kredi verme, döviz ticaretinden 

oluşan klasik uluslararası bankacılık işlem-

(2) J. Gray and P.Gray, "The Multinational Bank:A Financial 
MNC",ıl.QJJrnal. of BiillkiDg and.__Eij~,March ı9Bl,s.39. 

Laure S.Goodman, "Comı;nent on Internatıonal Banking:A.Survey", 
ıl.OJ.u:nçı,J.. _ _çı,.L_J::1.QIJ..~Y-_._çx_~Q.it ___ ill:ı.~ianl5J.ng __ ,_Nowember 1984, s. 669. 
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leri yapabilmektedirler. Bunların yanısıra, uluslararası 

alancia faal]ycl: göstcrc::n bankalar, danışmanlık ve yönetim 

hi:wıetlcri ryihi b:ilr:;i. ::ı:kı:.:ifleri nt kuU.anmaya clu.ycıL. hizmet-

ler ele sunabilmek tec:.ir ler. Durıla ra ila ve ten, bu tip banka-

lar ekonomik ilişkilerin gelişmesine ba~lı olarak ortaya 

çıkan, tahvillere satış ve ihraç gUvencesi sa~lama, kira-

lama, alacaqın devredilmesi.yle finansman sa~lama ve kıymet-

li ~adcnlerin alım-satım veya korunması gibi de0işik hizmet-

ler de sunabilmektedirler. 

Bankalar, ul~slararası faaliyetleri yoluyla farklı 

finansal ihtiyaçları olan ekonomik birimler arasında, ulus-

lararası finansal aracı olarak faaliyet göstermektedir. Bu 

özellikleri ve ilişkileii göz önüne alarak uluslararası ban-

kacılı~ı şöyle tanımlayabiliriz: Uluslararası bankacılık; 

bankaların değişik örgütsel şekilleri ve para birimlerini 

~ kullanarak uluslararası çerçevede de1erlendirilebilecek fon-
ı 

ları arzedenler ve talep edenler arasında bir ba~lantı oluş-

turcırak, iki tarafı.n değişik konulardaki (vade--risk·-faiz gibi) 

tercih ve bekl ey işlerini uyum la ş tı.rma i ş lem:i.dir. Bu tanım, 

hem enJUstriyel organizasyon hem de fonksiyonel açıdan ulus-

lararasılaşmanın farklı aşamalarındaki bankacılık tUrlerini 

içermektedir. 
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Ulu:;Lıı:arn::;_ı. hani'Jıcı.l.Lk: "'''J..ı.ndcı yen.i. bi.r o.\.qu de--

.1 ·,:;c;;ı h.i lr:, t.ic<"Lr.c::ti n b:ı';;lc:ıcl.ı ·-

<j.ı_ r:lönemlerde:ı beri det;L~;jk \~ıplurnJ.cır c:ırcısıncla yap.ıL:ın 

ulusJararası bankacılık temelde ulusal bankacılı<jın yurt 

dı::;;ına '/Önelmesiyle ortaya çı:-~nuşt:._ı_c. Hem mevcut bilai 

dUzcyi, hem (!c:: :ııoclcrn bankr::ıcı~ ık la il i.şkisi.ı'.i ortaya koya

bilme c:-l:işl\ncesi, uluslarcı.rcı::-;ı ı.ı .. cınk,J.CJ.lıcjı n clo<]uşunu fvlerkar:-

til.ist: dönemden lJaşlat.may.t 2/):::-\ın}u }olmaktadır. Earıkacılık 

konusunda Ortaça~a kadar uzanan bir uluslararası alanda 

faaUyeL:t·.ebt:J.•,mına geleneği va:·cl:ı.r. 

Ort:aça()da ve yirıninc.i yüzyıLı.n bc:ışlaona kadar, 

ulusJ.ararası :-Ja.nkacJ.lJ.k Avrupa finansal kurumlarıran haki

rniyetindeydi. 15. yüzyılda 1 i c_::alyan bankaları \.ı lu s larareısı 

finansda hakim durumdaydı. Du gelişme, Biz2ns Impiratorlu-

ğu ve; t:;laın i.il.Keleri.n:Ln biJyi.i;r."~sl. ilc Jr~_a.lyan kıyJ. şc::hirle--

o 

ri n i. n , l\ v rup'-' ' rn n i. ç k J. s ı ın 1 zı rı i l e t. i c a .ı: e t i ç i n ön '=' rn l i ka -

nallar o larak ort.aya çıkma s :ı. na yardı;,, etti. l talya n banka c ı

lJ.k kuru.ıTıla.rJ.:ı:ı.n faaliyetleri tacir bankacılık niteliğindey

di ve mevduatları kabul etmesinin yanısıra, dış ticaret fi

nansmanı, döviz ticareti, girişi~cilerin, yöneticilerin, asıl-

zadclcrin ve rahlplerin kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaç

larJ.nı karşılama, endüstriyel ve ticari risklere yatırım yap

mayı kapsıyordu. Bu hizmetler, Avrupa'nın başlıca merkezle-



r ]_ n c ~ 1 ı h c 1 c ı: y o 1 u y 1 a u z a n d ı . D() n e re i. n e n i) n e m Li b a n ka c ı 1 ı k 

kurumu, merkezi. Fl.orarısa'da bJlunan ve nonıa, Venedi.k, Lyons, 

C a l cı J. o n i. a : C f.~ :; e· 1 c c 1 B ı: u 'J c ~.; v c ı . o n d r a ' c: a :;; u l::, c; 2. e: : : .. : ~; a h i p o 1 ar. 

Mcdici. Llu.nk'dı. 16. yUzyılcla i\lrnan bankcılaı:ı_, :Jluslararası 

finansda lider oldular. Almaıı bankacılık kurumlarının yUk-

selişine'le il k hareket 1 U lke ni n qijncy kı.smı.ndan özellikle 

AugE;burcr ve Nuremb2rg şehir leri nden 9eldi. Bu :-xil.genin ola-

ğani.\s\:.(j başa:r:ı.sı, hu şeh.i.ı~J.cci önemli. clun.m,a c;c:tirdi. ve '::.ıu 

şehirler Avrupa' nı.n bi.iym-: i.iı::r2t i.m ve ti..\ketirn rne:·kezleri.ne 

uzanan ticari ve finansal aCın ertasında yer aldı. Alman 

bankacJlık kurınnlarının en UnlUsU Pugger ailesinindi. Fuq-

gerler'in en önemli mlişteriJerinin birkaçı, !~giltere'nin 

Tudorli:ır' ı ve l!ap~;burglar'·a::ı_. Bunların kredi ihtiyaçlarını 

yüzelli yıl boyunca ruggerlcr finanse etti. 18. yUzyılın ba-

şında. tngiltere, büyük ölçekli. endüstri ve kapitalist giri-

şimin bUyUrnesinin sonucu olarak gelişmeye başladı ve buna 

ba~lı olarak lngiliz bankaları uluslararası finansda lider 

oldu. İngiliz bankaları uluslararası finansda, iki dünya 

savaşı arasındaki dönem esnasında da liderliklerini sUrdUr-

diller '(3). 

. 1 ' k l ı 1 lt b"l" .. d d ğ. Ulus .ararası oan,acı~ıK o.gusu a. o umun e e ın-

dieyimiz tanım ve fonksiyonlara sahip uluslararası bankacılı-

ğ:ı.n gelişimi ise II. Dünya SavaşJ. sonrası dönerne rastlamak-

(3) Daha geniş bllgi için bkz.:Erruııanuel Roussakis (Ed.), International 
Bnnking. T'rinc:icıl.es a.,d Practicf.cS, Preager Pxblish.cr:s, USA, 1983, 
----~------~---··-----"'·-----------···--·----· 
.s . J -· 1;-- J • 

N;ızım E'r;rcrı, ~p_.ci.t,.:_, s.9. 

•', _; 



tadır. Önceki dönemlerde, bankalar sadece uluslararası öde-

melerde aracılık yaparken, özellikle, II. Dilnya Savaşı'ndan 

sonra, uJ.uslararası ödeme akımlarır~a~ ba~ımsız ola=a~ çe-

:;~:i.Llt J<r,:c1L :i.:,;Jc~rnJcrL·,r.:: kat:ılrnciya taşlarnışlard.ı_r. II. Dün-

ya Savaş~'ndan sonraki y~llar özellikle l96C'dan so~raki 

dönem hem uluslararası do~rudan yatırımların çok büyük bir 

ı·nzla büyümesi ve hem de bankacılı(jJ_n uluslararası.laş::-ıası 
:ıç:.ı.:;.:.:ıc!:\n örıeırıljcJ.i.r. 

l960'ların ikinci yarısı dilnya ekonomisinde bazı 
dön U ş 

c:.r:Ln eLkili olduğu dönemdir. Hızla büyüyen gelişmiş 

lilkc.Lcrc1c:ki. sermaye, eskiye oranla daha büyük oranda ulus-

lara:r.-ası_ düzeyde; yayılmaya başlanuş 1 iiretim uluslararası ni-

telik kazanmıştır.Çok uluslu şirketler bu gelişmede önemli 

rol oynamJ. ş lardı_r ( 4) . 

20.yüzyılın sonlarında genel bir trend olarak or-

taya çık~n ekonomik faaliyetlerin artan oranda uluslararası 

ö~eJllk kazanması, bankacılık sektörUnU de etkilemiştir (S) 

Ticari ba~ların ve aynı zamanda do~rudan yatırım-

larırı büyümesi ile kendini gösteren Batı ekonomilerinin eka-

noınLk eni:cc_:p:-a::;yon ı.;ndaki artış :i le bankcı.cJ.lık sektör~nde de 

ulusJararasılaşmaya do~ru güçlü bir e0ilim olması doeyaı bir 

ge LL :;;ırıcd.Lr. Bunun1 a beraber e nd üstr i yel girişimler vas ı ta-
--------·----·-----

(lı) Taner Ikrksoy, Azgeli:,ırıi.ş Ülkelerde 1Jır::ıcata Yönelik Sanavileşme, 
Bolge Yayınları, fst:anbul, 1982, s.Ul·. 

( 5) E k re n , _?jl_~_c i t ._, s . 1. 2 . 
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~ıyla denizaşırı doc)rudon yat1.rımlar esnasJ.nca da uzun za

man önemli bir rol oynayan bankacılık esasen son otuz yılca 

iLi.şldlc;ı~i d.ışardaki işlerin idare edilmesince etkin bir 

yoldu. Ancak l96C'dan sonra şube a~ları ve/veya baqlı ku

rumlarıyla veya ortaklıklarıyla bankalar çeşitli Ulkelerde 

uluslararası bankacılı~ın gelişmesine neden oldular. Banka

cılık sektörUndeki iş politikasırın ydnUndek~ bu de~işme çe

şitli nedenlerle meydana geldi. Ulusal sınırların dışına ~a

şan endüstriyel girişimlerin jliylimesi, bir şirketin başka bi~ 

şirketle birleşmesi ve idaresini ele alması yoluyla daha bilyUk 

şirket birimlerine do~ru hare~et ve bilyUk çokuluslu şirketle

rin ortaya çıkması bd~kalara ve bankacılık hizmetlerine ni

eel (guantitative) ve nitel (gualitative) talebi de berabe

rinde getirdi. Nicel talep, endilstriyel girişimlerin finansal 

ihtiyaçlarının artmasının yansımasıdır. Bunun nedenleri sıra

SJ.yla, yatJ.rım faaliyetlerindeki art:ı,ş ve yatırımın serma~·e 

yoeyun ol.masıdır. Kendi kendine finanse etme oranının daha 

dUşlik olmasından dolayı, şirketlerin kendi kaynakları yeni 

yatırımları finanse etmede yeterli olmamıştır ve sermaye ih

tiyacının büylik bir kısmı, bilyUk ~lçlide kredi alma vasıtasıy

la dış kaynaklardan sa~lanmıştır. Nitekim çokuluslu girişim

ler gittikçe artan dlçUde değişik Ulkelerin sermaye piyasa

larından finanse edildi. Uluslararasılaşmanın artması karşı

s ında, bankalar da ni tel ik s el taleplerinde-ki büylik değişmeye 
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karşılık, ulusal sınırları~~~= ~~dutları ötesinde faaliyet-

lerini CJC:n.L:~J.etrne iht:i:;<:ıc.:: .. · · __ ·:::~·:ncan crni.n oldular. Dan-

ı e ri n d .ı. ş ar ıdcık:L doğrudan :-:;~-:..::::...~-:-.lar l r.daki artı ş tır. Ş ir-

ketler bankalardan alışı:::·.:.., :.:....::..~etl.erinin dışında hizmet-

ler beklerneye başladılar. ~=~~~~~yabancı piyasalar hakkın-

c1a geniş danışmanlık hizr.s-... -'"; :..>.U.'JClÇ duydular (6). 

Coğrc:ıfi Sl.nırla:-:-Z:>:~::. ::nc:;eL .. ene..rneyen bu bankalar 

ı.ı ı.u~;1ararasJ. işleıT~1erlc: a:/_-::..:: -~~:::::ak meşgul olmayc:ı ve dışar-

da evrensel bir ağ yaraL-:-.o:·:-'" ..:.::ş2..adılar. Bu bankaların ulus-

lararası genişlemesi, ul~~::~ :::..~ans ?iyasalarının, evrensel 

bankacılık sistemine arta~ ~~-:::~~asyonunu beraberinde getir-

di (7) . 

Uluslararası ba~~Z:::..~:...~ın btiyUme ve genişlemesi-

nin göstergeleri ise şu~::._::.:::~:=: 

ı- Yabancı ban~::. ~~~s::._eri~c izin veren Ulkelerin 

!:3 ay .ı. s J_ ar tm J .. ştır . 

2- Londra ve ~E~ :::::~ ~iti geleneksel merkezlerin 

yan1nda, Bahuına, Singar~=- ·--:c.~c;-Kong ve Bahreyn gibi yeni 

nluslararcısı finans mer:··.;:::::.~::=:. :ırt::ıya çıkmış, bu finans 

merkez ler inde faaliyet ; : :;-: == =-=-:. banka say ısı da giderek 

artmıştır. 

(6) Da f~ a g e n i ş . b ~ 1. ~ i i ç i n b~:: ~ . :: :; :: · S t c: u b er , I n t er na t i o na 1 Bank i n g tb e 
Foreign Acu.vıl1.es of th~ ::--: .. :.:: Pri.ncioal Industrial Countries, 
A.··~~.Sij tboff Internati:=-~~ .-·-- shi!'tg Company, Netherlands, 1976, 

s.l-2-3. 
( 7) Roussakis (Ed.), op.cit .... 
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3- Eurodallar piyasosı oldukça biiyü;,;i.i~>ti..ir. 

~- Uluslararası döviz ticaretinde büyüme meydana 

gcJ.ini:;,tir~. 

Uluslararası ticari bankacılık. dünyasına hakim 

'olan hf~ınr::n hemen ldm bankalar, cJclişrn.iş parasal sistemi s.'. 

hip, bü :yük s an ay i iH kc 1 er i n e a.i tti r. Bu ülk. elerd e çokulu s ·.-.ı 

şir;~ctlcrin genişlemE:siyle ult"slararas.l ban}~.::.:~cırı.n gelişn·.· 
s i b Lr li. k te ortaya çı k. m ı ştır ( 8 ) . 

Bankacılı~ın uluslararasılaşması, Batı Avrupa'da 

ve Batı Yarı Küre'de yer alan başlıca ticari bankacılık )c·.· 

rumları.nca başlatılmıştır. Ul;ıslararası bankacılığa başla:.t~ı 

ve lic1cr1:i.k eden bu nkalar, Kanadi:i-, Fransa,_ A~'llanya, :tsviçı ,: , 

İngiltere ve Amerika gibi bankacılığı yabancı bankacılı~a 

yönelen Ülkelerde bulunan özel kurmrüardı. Bu ülkelerin aı.ı 

sına Japonya' da eklenebilir. Japon bankaları :ıernekadar di~tı 

ya financ> sahas:Lna geç girmişlerse de, uluslararası finan:,,ı.ı 

gittikçe artan öneme sah.i.p olmuşlarchr. Bu değişik ülkeleı ııı 

bankalcı.r1. finansal piyasaların uluslararasılaşmasına yard.ıııı 

cı olmuşlarsa da, esas ağırlık noktas.ı Arnerikan ticarı baıı 

kaliıc1. olmuş tur. Finansal piyasalarda en çok bu bankalar 

aktif olmuşlar. ve bund:.ın doJayJ. uluslararas.ı 'oankacılı~a 

hak Lm olmuş lardır. Arn er i kan bankalar ı n ın bu lider·l i() i ulu:: 

lar<lra~; 1 bcı.nk:acılJ.k taci.hlnde en yeni r;cıfhayı göste.r.rektedir (9) . 

(S) Ian N. Giddy, Ed. Edward I. Altman, Financ:i.al Hanc':ıook, sth Editiı'lıı 
A.Ronald Press Publicat:i.on, Canada, 1981, s.l4J. 

(9) Ed. Roussakis,Er.·cit., s.J. 
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Günümüzele uluslararas.ı bankacı.lı.k faaJivetleri 

s cl i ş mi ş Cil kc bcı.nkala rı. nı n ve öz e 1 l.i kle d e Arn er i J.zan banka-

larının kontrolünde bulunmaktadır. Arnerikan bcı.nkalarının 

c3 Lcjc:r i.ilkelerdeki /\rr.crikan bankalarının şubeleri, clolar 

mcvdu:ıtları i.çi.n cv sahibi \ilke banY:aları.y1a reY:abete baş-
L:ırnı.;;J.ardır (10). 

U lıı :; l a ı~ a r tı s ı_ b a n ka c ı. lı i~ l :ı :-: a ı- ,-::ı k t r:; r l. , ı. IJ G , : v t.?. 1 9 7 O 

:;:, im '.ı 1 u s lar ara s ı komünj_ kas yon ve cl ü:ıya t.icar eti. ne': e:--:i s ıç ra-

m cı d .ı r . E n dt i st ri ş i.. r k e 1.: 1 cr i n .i n çok u lu s lu ha 1 e ge 1 m e s i yı e 

cLinya ticaretindeki sı.çramcı, l>:ınkacılık işlemlerinin ulus-

l~rarasılaştJrılrnası ihtiyacını ortaya-çıkarmıştır. özel-

li.kle l960'larc1an sonra hızla 9elişen taşıma ve haberleşme-

deki teknikler, firmalara zaman ve bilgi açısından bilyük 

olanaklar ynratmı~tır. Bu da uluslararası pazarların ge-

.Li.~öınesi.ne neden olmuştur. Gcnişleye!ı pazarlar ise finans-

man ihtiyacını arttırmıştır. Artan talebin karşıla~abilmesi 

i~;e doğal olarak Licari bankaları.n kaynaklarının artmasına 

ba·jl.ı.ydı.. Oysa ki, talep artışı çoğu kez ti:.L<ı ulusal banka-

cılık sisteminin finansal kapasitesinin Uzerindeydi. Bunun 

kaçı.nı.lmaz sonucu olarak ulusal bankalar uluslararası pi-

yasalara başvurmuşlardır. Uydular aracılıeyıyla tele~omilni-

( J ı,~) Thomas Hay c~ ı- c~ t. al.. , Ho ney, l'ıiınk:i.nf? and the ~conomY., \,'. ~.;. 
Norton Company, United States, 1981, s.694. 
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kasyonun sağlanması ve kom:)litlirlcrin gcli.şmesi luzla gen·i.ş

leycn bankacı lık hizmet '!C :)rgütlerinin :-:ıerkezden anında 

LzLr:ııc:bLlı:·.~.:::;Lnl ve hi.zınctJ.~_:::: iıl en etkin ':c hızlı şekilde 

yapıJ.a0ilmesinl 3ağJ.amıştır. 

1970'lerdeki değişimse petrol fiyatlarındaki bü

yük artıştan etkilenerek ortaya çıkmıştır. 1973 sonundaki 

petrol fiyatı ar~ışı ilc ~i~J.lkte bankalar~n finansman iş-

levi giderek artmıştır. Petro-dolarların dev boyutlara 

ulaşması ve birçok ülkenin ödemeler bilanço~nu denkleştir

me ~:;ürecinde finansman ihtiyacını.n artışı bu. değişikliğe 

neden olmuştur. Petrol fiyat.larındaki artışl'arın sonucun

da, özellikle az gelişmiş ül.kelerde,bütçe -~çıklarının _ge

leneksel ticari finansmanı ;·anında ödemeler dengesi finans

manı olarak yeni bir kredi ihtjyacı ortay~ çıkmıştır. Ban

kalar, yeni fiyatlara uyum sağlanmasını. kolaylaştırmak ve 

petrol tüketici.si Ulkelerin ödemeler bilançosu açıklarını 

kapatmak amacıyla kredi sunmaya başlamışlardır. 

Bu gelişmelere paralel olarak l97J'lerden sonra 

uluslarar~sı finans sahasına Arap-!sl.~m bankalarının çıktı

ğı görülmektedir. l972'deki petrol fiyatlarının artışı, Arap 

bankalar ın J_n dc:ı. bankacıl ık tar i hi nde görülmemiş bir hız la 

büyümelerine neden olmuştur. 

Uluslararası bankacılıkta değişimi oluşturan bu 

iki önemli gelişmeye ilave olarak di~er gelişmeleri de şöy-

le sıralayc:ı.biliriz: 



1- Sabit döviz kuru sisteminden esnek döviz kuru 
sistemine geçiş. 

l970'lerin ilk yıllarında sabit kur uygulamasının 

tr:: ı: k e c1 i. J. mc~' .i y 1 c u lı. ı:; 1 a::: a ı: a ~;ı h.:t n k .:ı.l ,'~' r. ~ ç :i n y c n .t o .1 an cl J.-. Lar 

ortaya çıkmıştır. Bankalar 6demeler bilançosunun cari he

sap ve/veya sermaye hesabındaki dengesizlikleri ve büyilk 

da J.qalarım::--ıları sadece net dışsal pozisyonlarıyla de~il aynı 

znmanc1a gayri safi aktif ve pns3.f nozisyonlarıyla giderme-

'jr: lıil~;Lcım)_~;l;:ıı~d.ı.r. Dcılca.Lı cli:.iviz ku~_-u ·.:.ygulamcılcırı bankala-

rın peşin ve vadeli döviz piyasalarına katılma imkanlarını 

önemli ölçUde arttırmışt~r. Bundan dolayı, Euro-para piya

salarının rolU, vadeli döviz piyasalarının ikamesi olma 

özelliğini kazanmasına bağlı olarak hızla artmıştır. DÖviz 

ticaretinin uluslararası bankacılık işlemleri içindeki yeri 

cl i. k ka te a lJ.nchğ ında, bu cl eğişik li.kler in önemi daha kolay 

bir şekilde anlaşılabilir. 

2- Euro--para ;:ıiyasasının gelişmesi 

Euro-para piyasası ulusal sınırları aşan, vadeleri 

bir yıla kadar olan fakat uygulamada genellikle 30 gilnlUk va 

en çok 6 aylık vadelerin yaygın olducyu piyasayı içermektedi~. 

Ulusal para piyasalarındaki likidite dar boi;3azlarının gide

ı·ilmc::sini ya da kısa süreli atLl likidite.nin,.arbitraj ama

cıyla çeşitli amaçlara y6neltilmesini amaçlamaktadır. Euro

para piyasası bankalararası bir piyasa olmakla beraber, kreci 

de~erlili~i yUksek ve uluslararası Une sahip firmalar da ya-

rarlanabilmekteclirler. 
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J·- l'luhLc'li f k.aınhiyo qeLi.şmclcrini izler:mcsi ayrı 

bir u zmanl ı~ haline qeldiğ i:ıden, kambiyo kay ıp

Lu: ı na ur'ıraınak i;;tcmcyc~n uluslararasJ. ~o,:i.rketlerin 

Esnek kurlar nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler 

kambiyo işlemleriyle ilgili olarak bilgi ve ekonomik uz-

manlık ihtiyacını arttırmıştır. Finansal piyasalar hakkında 

fazla bilgisi olmayan mUşteriler istihbarat ve teknik uzman-

lık hizmetleri için ban~alara ydnelmişlerdir. Bu talepler 

ise bankalar tarafından en hızlı ve karlı şekilde yerine 

gctirj_lmiştir. 

4- Ödemeler dengesi finansmanı ve bUyük blçekli 

işlerin finansmanı nede~iyle bankalar konsor

siyumlarının artması 'Ve kliçlik bankaların bu kon

sorsiyumlar aracılı~ıyla uluslararası işlemlere 
gir<2b:i.lmeleri. 

Bu birleşmelerde liye bankalar kaynak ve hizmetleri-

ni bir araya getirerek riski paylaşırlar. Uluslararası tica-

re: t. 'lC ka 1 k J.nrnanın f inansına ın nda tecrübe li büyük bankalar 

bu tUr birleşmelere gerek duymazlar. BUyük bankalar genelli~-

le kendi drgütJcri ile çalışıp kendi işlemleri üzerinde tam 

bir kontrolü tercih ederler. Bu büyük bankalarla rekabet eden 

lıirçnk banka ulusltıraras:L piyclsaya· buH.b.J.:t-leşmelerle girmiş-

l(:::rclir. Du hirlc!~;n\c;ler bankacJlık :i.şle:cüerinin geni.şlemesin-

dr: !vt 1 r:;n en öneml :i cıraç olm,:ıy<:ı c1eva:n cemektedir. 

Bu ge l.i ş me l. cr birçok .''\K1Cr i l<.an ve Arn er i. k. an olmayan 

bcınl<:aların ülke SJ.ı1.1.rlarJ. dtc~;.i.nde faaliyette bulunmaları 

i\9 



için yenj fırsatlar yaratmıştır. Du gel.işim sCreci içinde 

u 1 u s 1 ;ı r cı r a s ı h c:ırı k ,;:ı 1 cı r , \.ıl u s J. a r cı r. 21 :,.; J. yi) n c t i m , rrı c; r k c z d e n yön -

J.eı:r.:li.:~·;nr: '1(2 !.:c,:•iroL, ktı·;'ncık. ::ı1ı'~~-:ı '!C: krc;cli vel-:-:ıe, clcc).i.şkcn 

faL~ hztdl1:r!. ve: ıtluoıl<ır:aı:a~ı.t hcı.ık:lc.ı.L.ıc)l.rı di.inyadak.i. politik 

v e c k o n o m i k o J. 3 y L.ı r d a n e t k L l c ıır· c; ~j i c; i b i. s o r u n l J. r ı n ç ö z üm l e n -

mesi.nde büyük dcnccyim kazanrnışJ.ardJ.r. 

tehlikc3l. i.lc karşı karşıya kalmıştır. Celi.şme~te olan ül

kelerin borçlarını ödeyerneyece~i korkusu, maliyetlerin ar-

tı.ş.ı ve ulusal bankacılık piya~::;alarJ.nda rekabetin artışına 

ba~lı olarak, l080'li yılların başında bir kriz tehlikesi 

ortaya çıkmıştır. Bu kriz,tıluslararası faaliyette bulunan 

birçok bankayı stratejilerini ~eniden gözden geçirmeye zor-

lamıştır. Kısa bir sGre i.çine ~apalı bir döne~ geçiren ulus-

larcı:c-ısı bankacJ.lı.k r:;ndüc..;trisi, selektif işler..lerc ve güven

lir:'ıi i"J;·ı p!anc"l;ı !~ut:.a.n arnyJ.~;J,ı.r,'1 clay;:ı.J.ı. olarak venidc~n can

lan:n,:nıın eş.i.ijindc bulunmaktadır. 

B. ULUSLi\PAI<..A:~ I l1ANı<.AC ILIC!\ CEC .t :~ l BEL lHLE'.:.'EN F'AK'l'ÖRLER 

Bankacılı1ın dışa açılmasını veya uluslararası ban

kacılıcja geçişi belirleyen faktörler son derece geniş ve 

karmaşıktır. Örne~in, ulusal bankacılı0ın, piyasa yapısı, 

ülkelerin yabancı bankalar karşısındaki tutumu, ticari zih

niyet, döviz kontrolleri, petrol fiyatlarında~i ani artışlar, 

ödemeler dengesi sorunları, ônemli finansal-merkezlerde ve 
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piyasalarda iyi bir pozisyona sahip ol~a iste~i bunlardan 

bir \.ısmıdır. Bununla 8err:ı.ber, r:•ir Jl:-:::;clcki b::mkaları:-ı yurt 

dışına yönelmesi ilc ilgili Ulkenin d~ş ticareti ve yurt 

dışındaki yatırım dilzeyi arasında tar~hsel olarak pozitif 

bir ilişkinin bulunması,bankacılı~ın uluslararası özellik 

kazJhmasında en önemli faktörlin bankaların banka dışı fir-

mcıL"lr.··ı :-_akip etl:.i/}i di:~üncesi.nin geçe::-J.iliğini artt.ı..rmak-

tadı.r (ll). 

Bankacılığın uluslararasılaş~asını sa~layan fak-

törlerin geniş ve karmaşık olması ise, uluslararası banka-

c~lığın doğuş ve gelişimine ilişkin s~andart bir açıklama~ın 

ycıpılamamasına nedon olmaktadır. ÇUnkj, her banka de~işik 

nedenlerle ve deği.şik şekillerde uluslararası alana yöne-

lcbilmcktedir. Biz çalışmamızda bu karmaşık faktörler ara-

sındo.n önemli gördüklerimizin üzerince duracağız. 

Bankaların uluslararasılaşmasının en önemli ne-

eleni. mUşterilerini izleme ve yurt dışında da mUşterilerine 

yurt içinde sa~ladıkları hizmetleri 5unabilmektir. Firma-

J.ar.ın \.hracat:. ve doğrudan yat.ı.n.ınl.ar şaklindeki faali-

(ll) Jlkeı:- p,--ırasız, " T\.irk Ekonomisi'ndeki L"luslararası Bankacılık 
Olgusuna lhşk:in Bir De~er1endirı:ne ," P:ra ve Sermaye. Piyasası 
I) ergi s i. , Sa yı : 7 8 , 19 8 5 , s . 19 . 
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yetlerinin artmasına paralel olarak bankacılık hizmetlerinin 

de geliştirilmesi bir zorunluluk olmuştur (12). 

'l' cı ri. lı s e i o 1 cı ı~ cı k , u 1 u .::; L:ı r ur c.ı. s .L rxı n J ~ a c ı Lu) ı n 9 e 1 i.-

şimj_ ilc uluslnrarası ticaret ve yatırJ.m dlizcyi arasında 

çok yakın bir ilişki vardır. Geçmiş yıllarda çok güçlü olan 

bu ilişki günümüzde kısmen zayıflamış görülse bile yine de 

bankacılıeyın yurt dışına açılmasında en önemli belirleyici 

durumundadır. 

Endüstriyel firmaların uluslararasılaşması, ulus-

lararası düzeye gelmesi gereken bankacılık hizmetlerine 

yönelik talebi de önemli ölçilde arttırmıştır. Buna ba~lı 

olarak bankaların, yurt dışında yatırıma yönel~n çokulbslu 

firmaJ.arın taleplerini karşılanak amacıyla uluslararasılaş-

masını rasyonel bir davranış o:arak de~erlend~rmek gere-

kir. 

Gelişigüzel bir gözlem, bazı ülkelerdeki yabancı 

bankn şubelerinin gcnişlemesinin, aynı ülkelerde faaliyet 

birjmJ~ri bulunan endüstri fi.rmalarının dış genişlemesine 

paralel olarak meydnna geldi~ini gösterir (13). Yani ban-

ka~~r mGşterilerine eşlik etmek için ülke sınırları ötesin-

de f;ı,:ı_liyeUcrini gcnişletmekl:ed.i .. rler. Diğer bir deyişle, 

(12) Pinar Önertürk, Uluslararası S~nna_ye llarekt;tlerinde ve ~<\ali 
T.i.J:o.sa_la~~aki SonGelişmeler, ~!aliye ve Climri.ik Bakcınlığı t'.raştınııcı, 
Pl5nlama, Koordinasyon Kurulu Yayını No:l986/27J,Ankara,l986, s.58. 

( l J) A 1 i b r" r , _9_P._· c 1 ~ , s • 6 6 5 . 
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b Lı n K. a .Lı r J. n b u [ a a l i y c t l e r i m i i ş t·_ c r i l e r i n i n u ı u s 1 c:ı. r cı. r öt s ı t i -

cc:ı.ret ve yurt dışJ.ndaki yatırımlarının yarattı~ı finansal 

iht::i·;cıç:ltJ.r.L kcır:,;ı.Jar..ayc:ı yi)ncLi.>. ol:nc..-·.t:cıdır. Du qel~şinı bir 

tırmamak için dış piyasalara açılmasını ifade etmektedir(l4) 

Aslında mUşterilerini izleme iste~i bankalar arasında gide-

re': b\iyüyE'n reki'lbet:i~' hütünleyicisicir.Birçok LilV:ece ban-

kacılık piyasası oligopolistik özelliklere sahip oldu~undan, 

uluslararası piyc:ı.salara yönelen bir banko, sistemdeki di~er 

bankaların da dışa yhnelmeleri.ni teşvik etmektedir. Kısaca, 

bankcı.laruı yabanc1 ülkelerde faalivette bulunması hem banka 

mUşterilerinin ticari ve endüstriyel faaliyetlerinin hem de 

ötc::U. bi:ınkaları.n f:'aal:Lyr:~tlcrinin yabancı ülk(;lere yayılması 

o;onucıı olm;::ıkt.ac!J.r. 

Bu gelişim sürecine Amerikan bankaları önderlik et-

mi:;;Li r. /\merika' ran dış ticaret hac::ündc~ki gelişmeyle Fcde-

ral Reserve'in liyesi olan bankaların denizaşırı şubelerinin 

gelişimi arasındaki ba~lantıyı bir ta~lo yardımıyla göstere-

cek olursak: 

-(14) "A New Awakening: A Survey of International Banking'', The Economist, 
2./ı - ](1 M n r c h l () 8lı , s . 6 . 
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'1'1\BLO : 3 

Amerika'nın Dı~ Ticnrcti ile Fedcrnl Rcscrve'in Uyesi 

fı.mcr~ i k>ı.n Bankiı: lT1.nJ n DcrıLz,:ı.:;; ı.:::- ı. ~-~ı.ıbc::.crini:: Gelişimi: 

r::i ly.:-ır Color) 

-·-·-··---.--··-------·---·---·~ --------------·---·----···-·-~-~---

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

İhracat tı2. 5 43.3 49.4 7 ı. 4 98.3 107.1 114 . 7 ı2n.8 142.1 182.1 
i i lı;ıj :ır.. ) '). ') ~) ') . il 7 !) . j 1 ,·, -· 98. r-· ı·ı . .O 1.56. 7 1.7 5. 8 211. s ı ·l '. L ) . . ·- ' 

Dı s 
Ti '·~.:ır c 1~ 8 2. {ı 813. ') ı us .2 Jiıl '9 ? 1") (< 

,_\.)i. • •. 205. l 2 Jl3 . 7 277 . 5 J 17 . 9 393 ,6 
Şube 

Sayı. sı 536 .577 627 69/ı 732- '762 731 7 J 1-1 761 789 
-·-----

K:ıynak: Kim and t1:ıı.er, Conıpeti.tivr' Stnıcture of International Banking 
J-uıdustry, J.C. Heath anel Cornp:ırıy, Lexington, 1983, s.6-2l deki 
tablolardan hazırlanrnı~tır. 

Amerü.a için ifade edilen bu durumu, gelişmiş tüm 

c k n no nı .i.. J ı:::r J. k0 nsayac cı k ş ek i.J d c qe n el 1 eş t. inn e k mi..imkü nd ür . 

Tablo 4'tc.n c:e görlileceeyi gibi, Alman endlistriyel firma-

lorının dış yatırımıarına ve Alman dış ticaretinin gelişme-

sine paralel olarak, Alman finansal kurumları da l960'larda 

bliylik miktarla~a ulaşan yabanc~ yatırıma ybnelmiştir. 

Bankacılığın uluslararasılaşmasını açıklarken 

dikknte alınması gereken bir nokta da, yerel bankacılık p~-

ynsnlarınn girnenin yabancı bankalara sa~layacaeyı fırsatlar-

dır. Birçok ül~ede yerel bankacılık hizmetleri uygun şekil-

de sunulamamak:adır. BilyUk yabancı bnnkalar ise bu eksik-

likleri içcrme~en bankacılık hizmeti sunabilme gücline sahip-
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tir. AyrJ.C0, yabancJ. bankalar kendi ül'·:clf;ri.ndc kul2.c:ır.ama-

c1 J. Y. 1 D ı ı f' o n la rL r: _ı_ , cl/ sa lı i b .L U lk c n L n ye 1: c ı mü ş ter i l c; ri yı e 

TABLO : 4 

Toplam Alman Do~rudan Yatırımı ile Alman Finansal Kurumları 

Tarafır.rlan Gerçekleştirilen Denizaşırı Do~rudan Yatırımın 

Gelişimi: 1961-1973 (milyon 01\1) 

Yül;ır 

- ( a) 

1961 

l9f'ı5 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

ı 912 

1973 

A : ::ı :ı tı F i n :1 n .'i ;ı 1 
!Zuruın.LarJ.n ın 

Dogruclan Ya t. 

103.8 

206- J 

229 .8 

:ı}!,.] 

569.5 

69 .L. 2 

771.9 

928. () 

1. ll rı. l 

1.779.9 

Yıllık 

Degişim 

en 

98.7(b) 

11. ~ 

:l6.8 

s l. 2 

21.:1 

ll. 7 

20.2 

2<J.2 

{+8. !+ 

( a) Yıl Sonu tti.bar.i.yle 

(b) 19(ıl'deki artış 

-----
Kaynak: Sleuber, ~.cit., s. :ı 1. 

Top1anı 

Al.ınan 

Dogrudan Yat. 

J.8Lı2.5 

e.Ju.ı 

9.995.3 

l?..C'56.8 

}L,.Jt49.0 

U .6HLJ 

2.1.1U.2 

23.78().7 

2(). ')t)(i. l 

22.235.C 

Yıllık··. 

De@, i şim 
(%) 

ll6.5(b) 

20.2 

20.6 

19.0 

22.Cl 

19.8 

12.6 

1.1.8 

2 ı. 2 

Fi.nansal. Yat. 
Toplan Yatırım 
1çind:::\i ?ayı(%) 

2.7 
'1 -__ ) 

2.3 

2.6 

4.0 

3.9 

3.7 

3.9 

L, • S 

5.5 

BankalarJ.n uluslararası finansal işlemlerde~ pay 

alc:ıbilmeleri, finansal aracılık fonksiyonunu etkin ~ir şe-

kilde yerine getirip getircmediklcrine bc:ıeylıdır. Et~inlik, 

karlılıkla yakından ilişkilidir. Karlılık ise mevduat, kredi 
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ve yönetim işleri. Lle :i.lqil.L pazarlcıma, yatırır.. ve yönetL:. 

~zmanlıklarını.n ~erecesine ba~Jıdır. Btkinli~i belirleyeb~:-

~·; p r c cl cl 
1 

l c ::- i. c1 i k J: c"t t: c a 1 r: cı '·. :: :ı ı:_· • Da n ka 

:-:arı.nın l:c:ınel ur..::;urlarınclan bir2_ oları mevduat .:"3.izi ile k:.:::-

ii faizi arasın~aki fark, banka:arın Ustlendi~~ riskin ka~~-

lığıdır ve 
11 

spread 
11 

olarak acl.landJ.r ılınaktadır. Spread 1 in 

düştiklUqUne bağlı olarak, bankalar uluslararası bankacılı~ 

.:"aaliyetlcrine f3ha kolay bir ş~~ilde katıla~i:~ektedirle:. 

Gankalar önemli finansal merkezlerde veya piyasal!=-

~a bir pozisyona sahip olma isteği nedeniyle de uluslarar!~-

~aaliyetlere yönelmektedirler. Sanka işlemleri~in genelli~:: 

önemli uluslararası finansal merkezlerde yoğunlaşmasının ~~· 

önemli nedc2ni, bu merkezlerin iist düzeyde ulus1.3.rarası iş 

bağlantıları sa~layabilen etkin kurumları yol~yla oldukç~ 

gen i ş finansman ve yatırım imkanlar ı. sunmas.ı.d ır (ı 6) • 

nankalar açısından en b~~mli uluslararası piy~sa, 

Avrupa piyasalarıdır. Çünkü bu ~iyasalar hem mevduat hem ~2 

kredi piyasası özelliklerine sahiptir. özellikle Londra p~-

yasasında, karş.ılık oranJ. düşük olduijundan ve :aiz oranla.r.:.:·.: 

herhangi bir tavan getirilmedi~inden birçok banka bu merke:2 

ydnelmiştir (17): B6~kalari~ b~ili finansal merkezlere yö~~:-
---·~-.·-·---·----~~---------

(15) Robert:/.. i\li\ıeı·, Th~ T.nte_:::~nt:ion.:.~L.Jl()_ı~_?:..!:_'!!:.Y. _ _.Ç~-' >l~ıcmill:ın, 
Lcıııdoıı, 19'1'7, s.:~l.l. 

( 16) S tc u b er, ~=-'=-~~-, s. 5 l. 

(17) GUl GUnver Turan, Uluslararası Para Sistemi: Diinil ve Bugilnil, TUr~~,: 
İş Bankası KUltUr Yayınları, Ekonomi Dizisi No: 15, Ankara, 198C. 
''. 20-JL.' 
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mesini.n bir nedeni dr=; fon elde etmek olmaktadır. Esnek döviz 

kuru ı_ıygula:cıası.na geçilmesiyle birlikte he::-:ı Amerika hem d.:..-

<}er \ilY:cl,:;rin banko..LJ.rJ. cı.ö·_;:Lz piy<l:~n:;J.nda ::ı.kt.i':: rol oync:ı.!~::::.-

ya başlayınca birçok banka hem dolar kaynagını genişletmek 

hem de döviz pi.ya:;alar.ına ycı.k.ı.n olmak arnu.cıyla Amerika' nın 

önemli finansal merkezlerine yönelmişlerdi~ (18). 

13a n>: c:. c ı 1 .ı.. i'i .ı. n c ıl ı.J ~:; l ::: .. :::- ,:::.r cı:~ .ı.lil :şrni:l ,,; ·:: r:; c .i aynı z o. m cı !-:.c .c: 

devlr~Li.n d\izc·:nlcd.Lği. para ve ekonom.i. poLi.tikası önlemleriyle 

de e tki lcnmek t.cdir. 

1960' 1J. yılların sqnlc:ırında büyük .\merikan banka-

larının yabancı Ulkelerde şube ve yan kuruluşlar kurmaların-

da görUlan kabarm~, yu.bu.ncı varlıkların iktisabını engelle-

yen Paiz Eşitleme Vergisi'ne (The Interest Equalization Tax) 

vadeli mevduata ödenen faiz haddini sınırlayan Q Düzenleme-

sine (Regulation Q) ve tarihsel dış kredi dUzeylerini dikka-

te c:ılarcı.k. Amerikcı.' da bulunan bankaların dış kredilerine s.ı..-

nırlama getirmeyi amaçlayan GönUllli Yabcı.ncı Kredi Sınırlana 

Programına (The Voluntary Foreign Credit Restraint Program) 

ba~lanabilir. 1969'da Alman bankalarında mevduatlar lizeri~e 

Merkez Bankası tarafından konulan yilksek karşılık oranları, 

Batı. 1\ l.ırwnya bcınkalarına, Herkez Bankası etki alanı dışında 

şubc:Jer açmak için uyarıcı oldu. 1sveç ve !sviçre bankaları 

'·' 

(18) ;;Lcung H.Kim and ~ıtephan \~. tti. ller, Competitive Structure of the 
International Banking Industrv, D.C. Heath and Company, 1983, s.29. 
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müşterilerinin dış gereksinimlerine ~izmet etmede döviz ~zc-

ri.ndck.i. ulusal dlizcnlemelcrin neden o~duğu e!lgellc:cde!l kc.:::--

tulm,::::.k !çin ch:;; bUrolar cıctJlor (l')). 

luslu şjrkctl.erin ortaya çıkm~sı) ban~acılı~ın uluslararası-

laşmasının en önemli nedeni olmaktadır. Ancak yukarıda de~i!l-

di(ıir~li/ qib.i., bu s\.1reç devletin ı.ı.ygu2.::.dığı. e~:or:omi pc2.i-::::.:-:a-

sıyLc~ iincmli ijLçi."ıclcc r;tk.LJ.cnchi.lmc:kteC':!_r. 

Bu bölümde uluslararası banka:ılık faaliye-::lerini 

kısıtlayan yasal düzenlemelere deeyinrr~kte de fayda vardı::-. 

Genel olarak yabancı bankalara yönelij kısıtlarnalar, ya ?i-

yzıscıyu <Jir:Lş kLsJ.Ucı.masJ. ya da bankac:_lı.k işlemlerine ge:.i-

rilen kısıtlamalar şeklindedir. 

!Iemen hemen her ülkede hükümet kararnarneleri hem 

yerli hem de yabancı bankaların piyasaya girrneleri!li bir 

0lcUye kadar engeller. Girmeyi başar~ış uluslararası ban~a-

l0ı: jçin karlnr, diOer bankaların piyasaya kolaylıkla gi:cip 

gircmeyece~ine, yerli piyasaya hangi 6lçUde girişe izin ~e-

rildiöine ve işlemlerin tamamiyle satip olunan bir şirket 

aracılı~ıylamı yürlitUlece9ine, yoksa yerli kurul~şlarla 

J.ıcl.ı.r (2.C). 

(19)--ı:l:~ha gen(ş bilgi için bkz: J.Grc~; and P.Gray, orı.cıt., s.SJ · 
Aydın Esen, Amerika Birlesik Oevletler~nde Uluslararası B.::ınk.:ı.:ıld' 1. 

Maliye Bakanlı~ı Tetkik Kurulu Yayınl~~ı No:l983/252,Ankara,l98J, 
s. 5 !;-55. 

(20) J.Cray and P.Gray, ~.cit., s.39. 
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Dir Ulkenin hankacılı~ının dışa açılahilmesi için 

hcr:;:r;';c1r:n c.:)ncr:; o iilJ-:cnin bnnJ.::;:ıcılık mcvzuatını:t buna i.zin 

vermesi c;erckl.:..c1ir. Fakat q(\ni;:-::,.izde t'U konuC:cı :;enellikle 

Ulkelcr arasında mUtekabiliyet ilkesi gözetilmektedir. Dan-

kaların dışa açılmasının ekonomik koşullarını ise, karlılık, 

güven duygusu 'fe m\i[~teriye hizmet şeklinde sıralayabiliriz. 

Ayrıca ])ankaların dışa açılabilmeleri, bu amaca uygun örgUt-

lenmelcrini 0erektirmektedir. Junun ~anısıra, iyi yetişmiş, 

yabancı dil bilen, uluslararası işlemlerde deneyimli perso-

' . h . . ı .. .. .. ı ı . ı -:- .. ı k . ,.d ne.Lc 1 .ı.t:ı.yaç vcırc _ır. llutun ~>ur.~a:ra ı. aveten, u_, enın ça<J aş 

bir ~ıa ber le ş me ve u la ş ı m s' i s t_emine sa h ip olma s ı ger eklidir. 

C. EURO-PİYl\SALAP. 

Euro-piyasa, uluslararası bankacılı9ın boyutlarını 

belirleyen en önemli faktörlerden biri belki de en önemli-

~ıic1ir. nu pi.yac'li} ulusla.rar:ar.-;ı. banJ-çacı.lı.k işlc:;nlerinin, bu 

arnda çokuluslu Amerikan bankalarının ayrılmaz bir parçası-

dır. Uluslarar3sı bankacılı~ın dinamizmini anlamak için Eu-

ropiyasanın da iyi bilinmc:si aerekmektedir (21). 

Europiyasa birbirini biltünleyen iki bölilmden oluş-

mcıktadır: Eurocurr12ncy piyasası.ve Eurobond piyasası. 

Eurocurrency piyasaları, eurocurrency mevduat ve/ 

veya kredileriyle işlem yapan ve finansal aracılık rolUnU 

(~!)Esen, op.ci..t., s.SJ. 
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üstlenen eurobankalar tarafından oluşturulmuş piyasalardır. 

Eurocnrrcnc:; kcnc1 i. ül~:csi ch.şıncli:ı buluncı.n ı.-:ıaraları t:.anımla-

ncl.dc ku:>c:ı vadc:Li. fon akımlarıyla ilqili olduğundan, ulus-

Eurobond piyasaları ise, kendi ülkeleri dışında bu-

yatırımcının çıkardı~ı tahviller kendi ülke parası dışındaki 

para1.arla işlem gôrür. Eurobond piyasası, uzun vadeli fonla~ 

rın sağlandığı uluslararası sermaye piyasası gdrünümündedir. 

Eurocurrcncy piyasalarının dncüsü l950'lerin sonun-

da oluşan eurodolar piyasasıdır. Eurodolar, başta uluslarara-

s.ı.. hankalar olmak üzere; Amer~.ka dışındaki kuruluşların ve 

kişjleri.n ellerjnde bulunan dolar fonlarına verilen isi~dir. 

Öneele ci. ~;aclccc Avntp<.ı 'claY:.:i. dolarlar: j_\~in kullanılan bu te-· 

rinı d:ı!ı;:ı. sonr<:11.<:ırı /\merika dışındaki ti.im dolarları kapsaya-

cak ::;;ekilde gcni.şletilmiştir. Eurocurrency işlemlerinin çok 

büyük bir kısmı eurodolarla yapıldığı için, eurodolar piya-

sasını incelemek curocurrency piyasalarını incelemek anla-

rn.ı..n2ı (_J"cleceklir. 

--------------------------·---
(22.) ~Feridun Ergin, Uluslararns:ı.. Ödemeler, Elo-F.lektronik Ofset, 

lstanbul, 1978, s.9. 



101 

Eurodolar piyasasının başlangıcı konusunda farklı 

göri_işlcr varc1ır. [Ür r;(ıc:.:~'e gi-"ın;, bu ı'i-:;.:csa 1957'dc Sovyet-

let Dirli~i ile Do~u Avruna lilkelRrinin ~merika'daki dolar 

mevduatlarını bu lilkeden çekmeye karar vermeleri ile baş-

lamıştır. II. Dünya Savaşı sırası.nda Amerika bankalarında-

ki mev~uatı dondurarak ke~di]crino voril~cycn bu ülkeler, 

benzer bir olayın tekrarından korktukları için mevduatlarını 

Amerikan bankalarından çektiler. Bu ülkelerin dolarlarını 

Londra' daki ı-ıoscow Norond, ve Paris' teki Banque Commerciale 

Pour L'Europe Nord hankalarına yatırarak ticari işlemlerini 

bunlarla yapmaları Uzerine europiyasanın nlivesi oluşmaya 

başl;·ırıtı'~tır (23). 

Di~er Avrupa bankalarının da bu gelişimi izlemesi 

sonucu özellikle lu.srı süreli borç lanmaların gerçekleştiği 

bir ulu::; 1arar:ası. para piyasas:ı. docjmuş ve bu piyasa "Euro-

Dallar P.i.yasa~n" oL:ı.:ı::-ak adlandırılm.ıştır (24). 

Dünyanın Il. Dlinya Savaşı'ndan sonraki rezerv ve 

anahtar para olarak listlin pozisyonu aynı zamanda eurodolar 

piyasasının bliylimesinc yardım etmi~tir. Ul~slararası genel 

(2:3) Daha geni~1 bi.Lgi için bkz.: Esen, op.cil:., s.SJ. 
th~;;:ın f.rs;ın, f:_:_~~-zarlar ve Ti.irkiyc:, l.U. t~letme F<:ıkültesi Finans 
vr. Finans.:ıl Kıınımlar Yönetimi. Enstici.i.si\ Yayını No:2,Lst:anbul,l979. 

() 

(26) Niyazi Berk, Bankacılı~ın Dı§a Açılması ve Dı§ Kredi tli§kileri, 
Y;ıpı. ve Krr.di I\ankası A.Ş. lkt:isadi Araştırmalar t-llidürl\i!';ü Bankacılık 
Araştırmaları Dizi.si, ~o:~, Ankara, 1986, s.JB. 
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i·. abul qörcm Amerikan Dolan_, J 9:H' te Bretton-Woods sistemiy-

In, tnşka hicbir naranın listlenemevece~i fonksivonları lize-

kan ;::itr:ı:_; uu_n dcr'ıcri .:ıl Lı na l.ı.ı(r i .:uıını~;, d.i(ıer ülkeler ise 

l.ur:.-!ı-ı.ııı. dolaı~ı.n tıli~.J n clr:r'icri.nc qc~·:-c l.c~.~b.it ctm.işlerdir(25) 

b) Eurodolar Pivasasının Yacısı ve Uluslararası - ----·~·- ____________ ..... ______________ ........ ____________ _ 

EurocloL:.ı.r piyasasJ_ birinci pL'lrvJa telefon ve/veya 

tclc:<.:3 üzerine kurulmuş bankalararas: bir pi.yascıdır. Fakat 

bu ?iyascıda bcınkcılar yanında fincınsran şirketleri ve d6viz 

to.cic:·leı~i, uzmcınlaşınış di_ğer kurumlc.r faaliyette bulunmak-

todlr. 

Eurobankalcırın açtıkları kredilerin kayncığının 

i'ınr~;ıli bir bölümünü bankalararası mevduat oluşturmaktadır. 

ı.cınc~ra' r1a btı nıc:vduata ödenen faiz or:o..nı. LIBOR olarak adlan-

dırı.Lmaktadır. \:eşitli finansal merlr.ezlerde bu oran değiş-

ıııt:k t~edi.r. Son yJ.llarda Orta ve Uzakcoğuda yeni fj_nar:sal 

ııı·~cr:;.-.c z 1 c:r in önem kazanmalar ı S IBOR ve KI BOR kavramlar ını 

·ıı!nöcıııc get .. tı:miş t:Lr. SIBOR Uzcıkdosu' da önemli bir finansal 

ııl!-"r':cz olan Singapur'da, KlBOR ise or_tc;ı.çloğuda'da canlı bir 

,:ıt: r \ez o lan Kuvcy t' de banka.J arar as ı mevdua ta ödenen faiz 

. ' L- a n ı cl u . .- . 

1 25) C, c. T · uran, op.cı.t., s.l7!ı--175. 

o' 
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Dankaların eurocurrency piyasaları~daki rolJnU anla-

y .:1 ı; j 1.111' >k r ı'\ 1 ) ı.\ y ;ı ~i ::ıci .:1 k i f il '. :' rı ı; :ııı!. i.l 1: J llL ll y (1 :: 1. :; L 1\ .1. il;~;_ i:\!:1i.1 ~· a 

ba<j1.ıdı .. ı:. tJlu~;zll p.i.·;ac3i1.Larc1<c merkez lı<ı.nka.LC<r.l.nJ.n ve: diijer 

dtL:cnlcmclerin cLk:i.si_ doL:ıyısı.yLcı, her iki piycısaclaki. faiz 

oranları arasında önemli bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Serbest piyasalarda geçerli olan, arz ve talebin fiyat Uze-

rindeki etkileri bu piyasada dcı sôz konusudJr. 

Mevduat ve kredilerin vadeleri genellikle bir haf-

ta ile liç ay arasında deijişcektedir. 

Bu piyasalarda ya~ılan işlemler iki genel grupta 

toplanabilir: Tartan (wholesale) ve perakende (retail) ban-

kacJ.lık işlemleri. Birincisi, banka olmayan bilyUk firmalar-

la ticart bankalar arasındaki plasmanlarla ilgilidir. !kin

cisi ise, daha kliçUk firmalar, Do~u Avrupa Ulkeleri ve ge-

lişmcktc olan ülkelerle bankalar arasındaki plasmanlarla 

ilqil.Ld.i.r. 

Ulusal bankacılık sistemleriyle bu piyasadaki ulus-

lararası bankacı.lJ.k işlemled.nin uyuşması işlemlerde kolay-

lık sa~lamıştır. Eurodolar piyasası aşa~ıda gôsterilen dört 

özelli~i nedeniyle ulusal ve uluslararası bankacılı~ın kay-

naşmasını sağlamıştır (26): 

cı) PiyasanJ.n geni.şliğinin bütün dünyadaki ôdünç 

alan ve verenleri cezbetmesi. 
------------

(26) Esen, ~_i._!__:_, s.57-58. 



b) Çeşitli Ulkelerdeki kredi ve mevduat şart ve 

karakteristiklerine benzer özellikler ~aşıması. 

c) (~r;:;i.t-;_i pi.:-;cı:;cıl;-ırrl:ıJ.-.i. f:,:-ı.i.z yar)ılcır.1.na ])enzer 

bir faiz yapısını~ olması. 

d) Sunulan 6nemli bankac~lık hizmetleri~deki ben

zerlikler. 

Eurodolar piyasası herhangi bir merkezi bankanın 

veya otoritenin d~zenlemesine tabi de~ildir. Sadece kendi 

kuralları. ve çok di.L,>Uk di.\2eycle mevduat karşılı.kları vardır. 

Mevduat toplamak için ödenen faiz oranlarında LIBOR'a uyul

makla birlikte tam bir serbesti bulunmaktadır. Eurodolar 

piyasasındaki bu serbestj_ ve piyasanın geniş olanaklarınıri 

do(ufdu0u çekicilik Amerika bankalarının fonlarının kendi 

c1 en iz ;:ı ş .ı.r .ı. ş u hnl c' ri ne yöne lmc ~';i ne~ nc'den olmuştur. 
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Eurocurrency pi.yasalar, bankalara işlemlerini fark

lJ.L:ıştu~ma ve daha esnek bir şekilele fc:ı.aliyette bulunma ola

nagı sa0lamaktadır. Bankalar, bankalararası piyasayı kullana

rak mevduat tabanını genişletebilmektedir. Böyle bir fırsat, 

bankaların müşterilerine uygun şartlarda kredi sunmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, bankaların bu piyasalarda 

yahoncı para cinsinden belirlenmiş mevduat ve kredilerle 

ilgilnnmelerinjn iki nedeni oJ.du1u kabul edilebilir: a) Soread 

ve arbitraj olana~ı sa~layan nara ~iyasası işlemlerinden 

faydalanmak ve b) mUşterileri olan firmalara hizmet etmek. 

NcU cc:clc, ölc;iik ekonomi lerinden faydalanan eurobankalar, 

k~rlarını arttırabilmektedirler. 



105 

c) Euroıncrkezl1~r 

lanılnı1 banknlararası piyas~ ~onCra ve ~e~ York piyasaları-

salara fon aktarırken kullanılan faiz oranlarının, Londra 

ve New York'daki bankalararası piyasalarda geçerli oranlarda 

(LIBOR veya KIBOR) ba0lı ol~ası bu piyasaların önemini gös-

termektedir. 

Bankalar açısından son derece önemli olan euromer-

kezlerin tanımı ve unsurları literatürde tam açıklığa kavuş-

Lurul<unarnakla beraber ,J bir euromerkezin temel özellikleri· 

şunlc:n:-dır: Bu merkezlerde tüm eurocur"rency' lerle işlem ya-

pJ.labilmektedir. Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen 

vergiler, döviz: kontrolleri, karşılık oranları ve b~nkacılık 

:i.~;>lenlerüıe veya fa.::ı.J.:LyetJ.ed.ne ilişkin herhangi bir düzen-

lemc ~;öz konu~;u clcijl.ld:Lr. '1.'.:-ı.rnarnen olmasa bile, bu merkezler 

;\zellikle yabancı müşterilcr!e ba~lantıların kuruldu~u yer-

lereLir. 

Başlıca euromerkezler: Londra, Zürih, Fiankfurt, 

Lıiiksomburg 1 Paris, Amsterdarı11 Brüksel 1 Hilan6 gibi merkezler-

den ol\1Ş0n Avrupa merkezleri; New York, Toronto,Chicago, Los 

ArıgcJcs, ve di~crJ.crindcn oluşan Amerika ve Kuzey Amerika 

mcr~czleri: Singapur, Hong Konq vo Tokyo'dan oluşan Uzakdo-

~u vo Asya merkezleri; Beyrut 1 Bahrcyn ve Birleşik Arap 

Enü.r .L j_kler i' nden oluşa n Ortadoğu mc::d-::.ez1.er i ve N as s au -·Bahama., 
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Cayman Adaları ve Panama'dan oluşan Karayip merkezleri. Bu 

merkezlerin yapıları, kurumları, fonksiyonları ve denetim 

şek.i llc:ri i.sc birbirinden farklıdır. 

2. Eurobond Pivasası 

Eurobond, euromerkezlerden çıkarılan ve plase edi-

len, eurocurrency cinsinden belirlenmiş tahvillerdir. Bu 

piyasada yatırıncının çıkardı~J. tahviller kendi ülke para-

sı dışındaki paralarla işlem görür. 

a) Eurobond Piyasasının Do~uşu ve Gelişimi 

Eurobond piyasası 1957'den,özellikl.e de Amerika'nın 

FaL~ Eşitleme Vergisi' ni koydu<:}u 1963 'den sonra büyük geliş-

me nöstcrmi.ştir. Anılan vergi Amerika piyasasını yabancıla-

ra kupamJ.ş, Ne•,..; York '·un yabancJ. tahvil piyasasındaki geliş-

rnes j_ ni olumsuz etk1 l ey erek dağ J.n.ık Avrupa piyasalar J.nın 

toparlanmasını sa9lamıştır. Tahvil almak isteyenler Amerikan 

tahvil piyasasından daha küçük olan ancak bu sırada Avrupa' 

da en önemli piyasa durumundaki Alman tahvil piyasasına yö-

neldiler. Bu yöneliş Eurobond piyasasının oluşmasının baş-

langıcJ.dır (27). Bir taraftan, ulu_s.:ü piya,~~ .. ~-~.J:"dan borçlan-

mak :i. s t:.eyen yaba.ncı. yatırımların varlır)ı, diğer taraftan 

özellikle kontrollerden uzak pi.yasalarda tahvillere yatırı-



lahilecek eurofonların varlı0ı, bu 9iyasanın hızlı bir 

şekilde genişlemesine neden olmuştur. Du piyasada en aktif 

bankalar ise lsviçrc ve Alman Bankaları'dır. 

Eurobond piyasası, uzun vadeli tahvillerin satıl

dı~ı ve bu satışların genellikle tahvili ihrac edenin ulusal 

parası dışında piyusada egemen olan para jirimi ile yapı~iı-

eyı dünya çapında bir piyasadır. Bu piyasada yer alanları~ 
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en önemlisi ve mekanizmanın çalışmasını sa~layan unsur ul~s

lararası bankalardır. Uluslararası alanın çeşitlili~i ve 

farklılı~ı tahvil ihracında çok sayıda banka ve mali kurulu

şun işbirli~i yapmasını gerekli kılmıştır ~28). 

Eurobond'lara yatırım yapanlar uluslararası düzey

de son derece farklılaştıgından, tahvillerin ihracı ve satı

şı Avrupa ve di~er bUlgelerdeki bir dizi banka ve finansal 

kurumun ortak çabalarını zorunlu kılmaktadır. Piyasanın yapı

SJ.nı ve işleyişini açıklamak için, bu ba:-,kaların de~işik dü

zeydeki faaliyetlerini ele almak gereki=.Bankala~ bu piyasa

du ikl dlizcydc faaliyette bulunmaktadırlar: ll Eurobond'un 

i.hrcı.c0t.ı~nı gcrçskleşt.i.ren sindika::>yonun yöneticisi. olarak 

(mana0ing syndicate) ve 2) bu sindikasyon aracılı~ıyla yayın-

--- --·-·--~ ----

( 2 fl) ı~ j_ d_:_' s . 6 o . 
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lanarı curobondlara i.braç crl\vcncc~;'~ ~:;a(jlay.ıcı olarak (un-

l.u.lara açJ.k b.i.:c piyasad.1.r . .ı:_ı.u olgunun tc~mel neden.i. ~iyasa--

daki yatarımcıların bUyük ölçüde bireylerden oluşmasıdır. 

Di.reysel yatırımcılar do~al olarak yatırımları için risk-

Ulkclcrin piyasada başarı şansları oldukça sınırlıdır (30). 

Eurobond :;:,.iyasa s ında r.i ç b'.r yasal da~ia dcıjru su h li-

kUrnet düzenlemesi söz konusu de~ildir. Bu piyasa tamamen 

Uluslararası Tahvil Satıcıları Dirliöi (Association of In-

tcrnation~l Bond Dealers) 'ın düzenlemelerine ve-~luslararasi 

bankerlerin kararlarına dayanmaktadır. Bu piyasa yatırımcı-

l<ır j çin de, buradan elele cc~U en gelirlerin vergiden muaf 

o1ma:,1., qi:;:lilik 'le emniyet h:ıkımuıdan çekici bir piyasa 

i)zc.LJ. i.ijinL ı_,~ı!;i.1.rna.:-:.Lc:ıdıı:. 

Eurodolar ve Eurobond piyasaları etkin ve iyi ör-

qi..i Llenmiş 'JlU~·il.a1~o::ır-ası bankacJ.l.ık şebekesine dayar:maktadır. 

Du iyi piyasa uluslararası bankacılık fonksiyonlarının ay-

rl.lmaz bi.r parçasıdır 1 ... , ., \ 
\ .) .1. ) • 

--------------·----
( zrJ) J.;ın H. Ci.ddy, "Thr. Blossmning of the Eurobond. Market", The Columbia 

Journal nf ~orld Business, 1~75, s.68T69. --··------------------------------..... -

(ı 11ısarı Ec;an, "Euro-Pazar1aı· ve Ti_irk.iye", Banka ve Fkonomik Yorumlar 

I?cr_gi_::_i:, SayJ.:l2.,l979, s.68. 

(:ll) Esen, op.ci_t:., s.6l-62. 
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<Jcki. ot~cyar:i ?.<t::;yon yapı.lc:ıı~ı .i.c.incle si\n:li.\rmckted.\.rlcr:. Gir 

bankanın uluslararası organizasyon şeklini ve yapısını, ban-

kanın stratejisi, bliyüklti~U, uluslararası işlerinin ôzelli-

gi ve ba~kanın ana ülkesine ilişkin koşul~ar be]irlemek~e-

dir. Ayrıca ülkeler arası karşılıklı ilişkiler ônemli bir 

rol oynamaktadJ.r. Gidilen ülkenin (host country) bankacılık 

düzenlemeleri organizasyon yapısının seçimini etkilemektedir. 

Bankacılık, hemen hemen her ülkede di~eT sektôrlere nazaran 

daha fazla yasal düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Bu_ned~nle 

h:ınl--:aJ.arın ultı:~lararasJ. fa~diyctleı:i de bu kısıtlamalarda:; 

;~oyu tli:ı.naı"amaktad:ı.r. 

Ccnr·1.liklc yabancı.. b;ınkcı1aı:ı.n ulusal bankac1.l1.k :)i-

·;-ı:·":;L1CJ.ni:\ qiı::L:;;i ,,,_ı_n.ı.rlı. kalmakl:.adJ.r. Hanqi t~iı~ bankacılık 

t:ıi.ı:iıni.nin kurulacağı ve 'ou birimlerin hangi faaliyetlerde 

bi1l·-;.nacc:tğı cv sahibi. ltlkelerin, yabanc:t banl<alarc:ı. kc:ı.rşı 

nLın tutumunc:ı. bağl1.c11.r (32). 

Yurt dışı organizasyon yapısının kurulması, muha-

\ıir 1-ıc:ı.nk.,"t si.~;t.crrt:i.nin olu.şl:urulması, temsilcilil<lerin açıl-

. -~ı'-; l, şu bel cr V(: bağLı. kun.ll.uş lar la mümkündUr. Bu bağımsız 

- -··--···---·----------~---~··-----------

( ).·ı Robert. z. t\.l)'tıcr, "1ntcrnation;:ıl 1\anki ng: Growth anel Regulation", 

C?_.~_l:l~~[;ı_ :ı~~r-~ı~~-~ or wor:li_~~i n.::_.s~> ~- lhnter, 197 s. s .-9. 
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b i r i t rı l cr j n ya r\L :_; ıra :c; o n z ama n 1 ar. da q i t t i k. ç e yay g ı n la şan 

a) ~!-uhabir Ba:0ka 1JJ:_ş_ki_leri (Correspondent Bank. 

Connections 

Jurt dışı faaliyetlerin en basit ve en fazla qö-

rülcn şekli muhabir banka ilişkileridir. Muhabir banka 

ilişkisi, iki banka arasındaki cari hesap ilişkisini ifa-

de etmektedir. Burada yurt dışında yerleşik bir banka, ku-

runıun ora.daki ç:ı_karlar:ı.nJ_ koruması ile görevlendirilmekte-

d i r . l3 i r-: b a n k a , i ~:; l cm 1 c r :L rı i n ve y .ı f a a 1 i ye t_l er i rı i n n i s b et e n 

az o1du0u ülkelerde, beLirlenmiş bazı işlemleri yam,ıacla 

kcn( 1 i .·ıjansı olarak f.::ı.aliyetl:.e bulunması için yerel bir 

btı nk .:ı'! l.::ı b ai) 1 antı. ku ra bi lnH:ek Le d .i. .ı:. Döy le bir durumdil., yerel 

yabcınc_ı banka "muhab.i_r bank<:ı" olarak adlandıLılmaktL~dır. !'-hı-

hahir hankacılJ.~ın temel varlık nedenini, bir bankanın yurt 

dı:-,;ı bcınkacı1J.l-; i:şlernlerini etkin ::_~ürütmesi için yurt dı-

şınc:;' i_';r:qiitlr;nc:cc;k bir büyüklüğe ulcı~;rnnmJ.Ş olrncısJ_ nedeniyle, 

bu i~,;L('mLerj_ yurt;. ciış.ındaki bir bankaya yapt.ırması oluştur-

r;ı,:ı.'--::t:adJ.ı::-. nu yöntem, örgütsel qclişme olanağı bıJ.lunmayan 

bir bankanın ~Uşterilerine uluslararası hizmet sağlamasının 

c~~; :.:cuz yoludur. ll\uhabir banka ilişkisinin yarc:ı.rı, büyük 

bir orqani z0syona gerek duyulmadan, az bir maliyetle, kısa 



zar:ıandcl bi.itiin iilkclr~rdc çok sayıcla banY:a ta.rc.fında:-c işlem

lcrln yapılabilmesidir. Ayrıca yabancı banka:arın ~aaliyet-

kileri de çok qelişmiştir. Elektronik fon t~ansferi, bilgi-

işlem ve telekomUnikasyon da bu gelişmede etkili olmuştur. 

Tipik muhabirlik ilişkisi, iki banka arasındaki 

hesap ilişkilerinin dcngelcnrnesinden ibarett~r. Be~unla 

beraber, bu ilişkiler çek veya poli.çelerin kabulU, kredi 

rnc:ktuplarJ_nın kullarnırıı,- kı_ymctli evruk alım-sat:ır:~ı, nukit 

yönetimi hizmetleri, genel danışmanlık hizme~leri ve de0i~ 

şik vusıtalarla fon transferini sa~layacak şekilde geniş

lct:ilebilir. JiGer yandan, m~habir bunka, di~e~ b2nkanın 

mUşterilerinin yerel firmalarla ilişki kurmasını sa0laya-

ı ı ı 

h i U .r , ü U: c: ::; i n 1. n e k o n o rn i Jr, '·l c ):) o 1 i t i k yap ı s J_ n 0-. a i t ;) i l cı i a k -

tarabJlir, müşterilerle resmi kurumlar arası~dn j_lişkilerin 

k u n ı 1 m cı s ı n a y a r: d ı nı c ı_ o 1 a b .i 1 i r v c i :; t. c n i l cJ i t'r i :'.cl c y c .:- c l f i r -

r:ı;ıJ,tcla ilıJi}i kccd.L c1eijcr:1cLd:\.rınc::ıi yap.::>l)iı:..r. 

Muhcıbir banka ilişkisinin gclenekse~ tipi, dıştaki 

j_ :;; l ı;.r i n q c n L,; le mc:~-; i. nd c n cl o L:t y 1. lı'-l n l<il Lu: ı. n bü::i.iıne s i il e. öne

ınini kuybct.mi;:;t.ir. Normol olc1ı:zü~ clJ.Ş l:.ico.ret:.en dol;:ıyı ar

tan 6deme akımlarının gerçekleştirilmesi, (il~e ba~~aları 

tarafından faaliyette bulunan kurumların açı:masından sonra 

bile muh~bi~ banka ilişkisi vasıtasıyla büyü~ ölcUJe yapıl-
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maktaydı. Ancak muhabir banka ilişkisi, örne~in ortaklık ve-

y,) dJ:;. :,;ubc :;ck.li.ndc b.ir doi)rudan r:':.::.:,; yatır:uın t~.cr:ıs:..ı etme-· 

dışı kredi akımlarının yaygınlaştırılmasında oldukça önem-

li bir yere ~ahiptir. Bu ba0lantılar uygulamada yur~ dışı 

faaliyetlere açılmada ilk adım olarak görOlmektedir (34). 

b) ~emsilcilik DUrosu (Pe~resantative Office) 

Temsilcilik blirosu, bir ba~kanın yabancı bir Ulke-

de kendisini tE::msil etme arnacına yönelik bir ya da daha faz-

la ki.şj.den oluşan bankacılık kurumudur. 

Temsilcilik bUrosu bir bankanın yabancı bir Ulke-. 

de: cFi~;ük ıııaUyet ve düşlik r:isk ilc; (;al.t~,;mu.sının bir yönt:e-

midir. Bir temsilcilik bUrosu kliçU~ bir ofis ve az sayıda 

personelden oluşur. Temsilcilik bUraları, mevduat kabulU 

ve k:rr:cdi açr.:ı.cı gibi akt.if bc.ı.nkacılı>:. faaliyetleri ile uğraş-

maz:L:ır (35). 

Yurt dışında özel bankacıl:k işlemlerini yUrlitme-

ye yetkili olmayan temsilcilikler, yurt dışı birimlerin et-

l:irtlik sı_nı.flamasını.n. en alt basama(~ında yer alırlar. Bu 

tür kuruluşlar, muhabir banka ba~lantılarının uluslararası 

(J")) f.lcrk, op.ci_t:., s.fı8. 

(3~) Steu?er, ~.cit., s.6. 

(JS) Ali ltısan Karacan, "Uluslararası Bankacılık Organizasyonu" 
P::ıra ve Sermaye: Piyasası Dergisi, Sayı:7l, 1985, s.:2J. 
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aij nu.ıı t.amarnlanrnas .ı ve derinl r_;:;:.tirilmesi yanında ô"J: ı.c::. 

m\i~~tcci l.c:rle ilişkilere cıcr~ilrrıcs·i ve veni. kredi il: :··_ı_=:-

kezleri ve potansiyel ~Uşceriler için 2anışma bUrc~- i~-

lcvı_ni görücler (36). 

Temsilcilik bürosu, Ulke dışındaki girişi=~er ~le 

b cı ğ J. ,:::; nt L n o k t a ~; ı. g l. b i ".i. z '"e t q ö r ür , ye :ü i ş i U. ş k ~ · -=: r :. - :.. n 

kurulmasını kolaylaştırır ve danışmcınlık yapabili= 3: . 

Temsileilikler, mü ş teri ler inin yurt dışı doğrudan ~- ~t::.: :.m-

ları için, dış pazarlardaki bilgi eksikli~ini gid~:~c~~ 

şekilde danışmanlık hizmetini görmektedirler_. 

'rems i le ilikler, yabancı tica.r i bankaları:-. ·rar:... ı-

ğını sınırlayan Japonya veya yasaklayan Suudi Ara~~;ta~ ve 

Hindistan gibi Ulkelere girrnek için çok faydalı o:...~~k:::.-

dır ( 38) . Yabancı ülkelerdeki yasal düzenlemelerl'2 :iic-o:r 

bankacılık faalj_yet tUrlerine izin verilmemesi ve~~ bE~irli 

iş alanlarıyla sınırlandırılması durumunda temsilc~:...it bU-

roJ.aı:ı_nJ.n ülke ekonomisine öncrnli katk_ıları. bulun.:::.::.:çtc.::ır. 

Gütlin bunlara ilaveten, temsilcilik bliro3:~u~ 

',f,)rl.ı(jı, cğcı: ileriki tarihlerele şube açılması pl~:.lar.:.yor-

sa çok faydalı olmaktadır. 

--------------- ---------
( )(, ) B c:r k , .'2J~~_i-~_:__ , s . 6 8 . 

(J7) St~uber, op.cit., s.6. 

(-\f\) F:cl.Roui~s~ki.s, ~E_:_:i._S...:._, s.n 



c) :-; t ı b ı: ( ı ', r cı n c h ) :.ı ________ _ 

k cı h u 1 c: d er , k r c r~l j v cr .i. r v c d i.C:j er n k t L f r>J ;-:ka c ı 1. ü:: h i z m et -

leri ilc u~raşırlar. Yani bUtUnUylc banka iş:emlcri yap-

maya yctkilidirler. 

b_ir. un;;uru olarc:ı.k yasal k_j_rnliklerint:; sahi~") c:eğillcrdir (39) 

yonel bir uzantısı olarak u~raşıda bulunur ve ayrı bir 

d ii~ c n lcmclcr:i. uyar ı nca gereken kay .ı.t lar ı tu tar, ancak h u-

kı..ıki ,·ınlaınd;..ı kendi aktif ve pi1siflerinc sahi:;:ı değildir (40) 

Yurt dışında yerleşik mUşteriler için finansal 

işlemleri doğrudan kendi bankalarının yurt ~ışı şubeleri 

aracılığı ile yaygınlaştırmanın listUnltiğU, tızlı karar ye-

tene~i ve hizmet verilirken izlenen merci sayısının azlığın-

dan kaynaklGınm<lktadır. 0ubeler, işletme yönetimini doğrudan 

etkileme olanağı, banka genel merkezinin hedeflerini en 

etkin gerçekleştirebilme ve onun çıkarlarını koruyabilme 

yetenc~ine sahiptir. Böylece yurt dışı şubeler uluslararası 

pi.1 za.r larda fon derleme ve/'c'e:ı•a fon ku llanmada etkin bir araç 

olGıruk gOrUlmektcdir (41) 

( :J'J) ::o l:euhcr, ~...:_~, s. 6. 

(!,())Karacan, -~p.ci_~:_:_> s.23. 

( 1, 1 ) f\ c'. r k , .<::J2..:...::_j~ , s . 7 O . 
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:;u be Ler i rı f;-ı .:ıl i y(; \~ ala n ı. ru., frıü.L :i yett.e bul undu k-

ları ;L>.c~nin 'JClc;aL dii?.cnlernclcri bc"Li.rlc:rnektedir. Eu neden-

tedir ve bazı ülkelerde 
şubelerin ~ilin bankacılık faaliyet-

lerini yapmalar .ı. mümt'.\i:ı oırnaycıh.i. J.mcv .. l~c(l; r. 

temsilini ifade etmektedir. Yurt dışı iştirakleri ya yurt 

t~tirakJcr, bankaların ôrglitse1 alanda orcaklaşa 

clış:.;cda mevcut~, Lukukcn bacjı.m:;ız kredi ve finansınr:ı:-: Lu:r:um-

larının paylarının devralınması iJc ya da yurt dışındaki 
ortnklarla birlikte ortaklık oluşturulmasıyla ortava çık-

maktacl1r (42). 

sinde belirli oranda, genellj.kle yônetimi ele geçirebilecek 

Yabu.nc:L bir \'..lkede l"ı.erhangi :Oir bankcı.nJ.n ,;ermaye-

bir oranda, ic,oti:c21k rJderek veya diğer h:ı.nkalarla ortaklaşa 

i:;>Li.rc-ı'c. halinde bir banka kurulabilir (43). 

veya fLnans kurumu, bir bankanın hizmetlerinin genişlemesi-
Dış Ulkclcrdcki iştirak veya kanun 

baqımsız kredi 

ne 'rcrl'.'cli pozisyonunu clüzeltınesine o:Lanak verir. ihtisas ku-

:ı:uınJ.acı.nda işt:.Lrcı.klcrin :Uzt_isabı, banka hizme\:.ıerini çeşit-

lcndi.rıneye uyqundı~r (44) 

(!, 2 ) I lı i t . , s . 1 D . (;,·_ı\, i. ·ı" t r· ı K - lcır Fge. Uni.vcrsitesi Hatbaası, tzmir, 
\ . ı .ızcan ·.1: ·una, .. ' ı.nansa~ , u ı. u~, -

1982, s.HI1. 



tt.:dir-~_cJ. 1Zon~>orsiyur~1 LanJ.:c:ılar çocjunL;klcı mali merkezler

de ycrJ.e?erek fc:ı~liyetlerini ulus]ararası nara-kredi piya-

sal cır ı :--:ö a s \.i::: d ür m ek tc::cEr ler. 

Talep edilen kredi miktarını~ bankanın finansal 

gücUnU aşması, konsorsiyum bankalarının varlık nedenini 

teşkil etmektedir. Konsorstyum bankalar temelde bi.iyük bo-

likJc de geçici olarak kurulmaktadırlar. 

Bankalar konsorsiyumunda her banka kendi adı altın

cJ;ı f;ıali.yetinc devam eder.' Bcınkali:ır bc:lirli bir kredi işle-

nu.ı--: ı ::i nan~:;c c;Lmck iç in bi.rcırayu qclmek:t~edirlcr ve i:;;lem 

l ii ı~ t ç; \-~ i b cı. n L cı. _i ç i. n e n ava n ta j l ı o :ı. an y o 1 d ur . Ger ç e kt e n d e 

\17 

y:.ıyı ~-ı-'a yoluncleı b-:1.;,~;,::ı ortaklarJa hera .. ber gitmek, birçok ban

k;ıya Uo;türtli"ck :;ağl<:Lrnaktad:u~. Ortaya çıkan maliyetler farklı 

orl:,ck~ar arzısında da\rıtılab:Llmcktedir. Gelirin bölüşümü so-

runu, bu yeni kuruluş türünün yaygınlaşmasını pek az etkile

ycbilmekte, başka deyişle finansal pazarların hızlı büyümesi 

or1>:ıkl;ırın yeterli bir k5x p<.ı.y:L almalar:ı.na 'öıanak vermekte-

c1:i.r (116). 

(Mı) :nı_c:__I',a~J-~cr, July 1570, s.fı88. 
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o) Join~-v~~~~r~ ---------·------

ıı! !·.:.ıı·uJıı::.ıı ıl.ır.!t• r:': '·'·'·~i:. (ir\. ... ıkl<.ır cıc~nı:Jli.k:.•ı lJ,ınk:ıL,ıı: 

'>lrnzık.la beraber, htınr-.a dJ.Ş.l kuruluşları..n katıldığı Joint-Ven-

·::urrO>' ler de söz konu~:m olabilmektedir. 

Joint-Vo~tcrs' i~ bonkal3r konsorsiyu~undan farkı, 

ayrı !)ir hukuki kisili0e ve sUreklili~e sahip olmasıdır. 
f 

:aint-Venture' in temel_ amacı, ortak bir amacı gerçekleş-

--:.ir:nck için pay sahibi bankalc.ı.rın yönetim ve secnaye kay-

:·: :ı k l ; ı r ı n c J a n :;-,:ı. r .-ır l ,J n rn tı i-:; L .ı r . 

,Joi.ııl.-·Vcııt:un2 kuru.Lu!;;unun ardı.nda ilk SJ.rada ınu-

:ıı_ 1m.-1o;ı ç:o()u kez bl.iyük maliyetlere ve önceden kestirileme-

yen risklerc ba~lıdır. Ancak ortak banka sayısının artması, 

~ı u ri. skl er i b( i 1 ü:;;ırtcye o la na k ~-.;acj lamaktcıdır. Alanlcırın ki ra-

Lınnıac;:ı_, clonan:uııı ve ortaya Çl_k;:ın di.<~:er rnc:ıliyet.2.cr iştirak 

·,-r,)ıı'jla knr~,;.ıl;ını:ınktc:ı, bu rli:t l.ı;:ın\<;:ıL:ı.r.ın Jilali.yc.t.~.eri.ni azalt-

;~ıak i:. ad J.r ( ,1 7) . 

En hUyilk ve ~n önemli Joint-Venture girişimlerinin 

·•r.c;di.1crin ~-; Lınm<ısını. i.r;:lnc c:ı11.r. i\vrJ.ca Joj_nt-Vcnture' leı·' 

( 'ı 7 ) E er k_, ~L~~ i_~_..:._ , s . 7 J . 
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l-.11 i c,;J r•ınlc~ı-i.rıi de ynpaı:lar~. :Jo.i.nt~·-Vcnl~ı:.r::~' larcL':ı.n betz:ı._lcl:::-.ı. 

lle';· ( •-] ;; ) . 

h} "Offshore Bankacılık Birimleri 

II. Dünya Savaşı Sonrası dönemde, finansal oivasa-

lık mcrkezlerinJ.n hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Bu ban~a-

cılık birimlerinin temel fonksiyonu, farklı özellikteki ~u-

dilerden mevduat toplayıp, bu fonları yine farklı özelli\-

t.:r:J. i ,J iJicr k:i;;;:i.lcr i. çin yenielen krcdilendirme si.lrccj_ne sok-

rna:;ı.clı ı-. Bu lYtnkoc:ı.lJ.k bi.ri.ınleri ~ıencll:i.klc~, clcijişi.k ,'\vrupa 

ı . . ' ' ] ' ı . ] . p.ır.-ı. Jı.rırnJ.crı.y .. c ur:: J.r .. crımı_::;; fonlarJa ilqi.lcnmektedir. Off-

~;lıoLc h-c:'\.nkacLlık i:;>lcrnlerinin e::n önenıli özP.lliği, dünya t:.ica-

.r1~:L ve: fiı;ansmanıyla ilcıiLi. oLması. ve bu işlemlerin yapıldı-

Of [ :::;hcJ ı· c iJ,1 ııkdc ı Lı.. k b Le .i.rnJ.cc.i., yasal düzcnleı"ıeler .Ln 

ni::LıcLcn cı.z olclutıu of[::.;hoı:.-c mc::ckczlcrdc fac:ı.liyct 9östcrdiklc-

ri.rı1]r'ıı, ulu:,;l.aı:·,~ı:ı~cı.,.,_ı_ t.icarct·. ve sermaye akJ.rnların.ın ve dö-

' 
vi_:~ d~:iJ·i şi.mini.n serbest ve clk:in bir şekilde sağlanmasında 

i:inc:ınl L rol oynamaktadırlar. 

·----~----·---------~----·---------·--·--
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ı:. i\f,_tlf<T\JJ\H TN UI,U~~LAP/\Pl\:11Ll\~~M!\~1JNIN CELlf>MEKTF~ OLAN 

U L IZE LE rz 

k c: l c; l" .ı li e n L c: q :re: ı :; vo ıı u , u J. u::; 1 il ra c :ı s .ı. h'ı n k ;:ı c :ı. ll. k f cı i1 J. iye tl c--

r!.ncl<::ki ba(yJant.ılar yoluyla ciai_jlanınukl:adJ.r. Bu bcıc)lantılar 

da banka içi ve bankalar arası fon akımıarına dayanmakta-

dır. Bu akımlar ise uluslararası bankacılıeyın organizas-

'iOn /il[HSLr!.L 02.UŞl~.uran bir cii.zi bankacılık birinince gerçek-

Lr:;;: ir i.lrnek tcd .i.r. Ccli:;;ıııc:ktc oL·ın i'tlk.clcrclc, yabz.nıc.ı Lı<ınkcı.---

Ltr lJ\i konııcla Lcınr'l b.ir f:onk,öi.yon ii:;;t:.lcnmcktedirlc.r:. Bu fonk-

siyon, gelişmekte olan ülkelerde şube,temsilcilik, yan ku-

ruL.ı:; vb. faal i.yet bir imi ol an yabancı bankalar ta :ı: af ı nd ar, 

y~rine getirilmektedir. 

Donkaların uluslarar;:ısılaşması gelişmekte olan Ul-

kcJerclc bankcı.cJ_lıi': sLsteminin rnodernizasyonuna ve dışa açıl-

ı:ı:t·~ııı:ı v<u~clı.mcı olmaktz:ı.cl1r. 

Ulu~lJr~rası bankalar genellikle ctUnyada bankacı-

ı> ;ılcııı.ıııdil CJr'1.i:,;l.·.iri1.mic;; 1:;n :;on teknikleri kullanan, en 

yr:::rıı. hizmet.Jeri vcrr.c'n bankalardır. Bunlar gittil:lcri Ulke-

ll;rdr,~ c.:ıencll:Lkle daha eski yöntemlerle çalışan bankalara 

ur. rıc:·~ oJuı:; CJrı L;:ıcı. mode:rn:i.·,-,,.ı:;yon, :casyonc:ıl.izc:ı~;yon, otom0s-

·:·uJı r~~::üı.:~ınzı.l<"lr.·.ı_ yaprnay0 hj_zmctlcri.ni r;e~;itlendirmeyc zor-

lır':,ıı~. ı>',vlr·~=c~ ı.·ıl.u:;; __ ı] bnnkcıcı.l.ı't<:: da ctki.nli.l: k<l·;:.anır ve 

dıs piyasalarc:ı açılabilecek duruma gelir (49). 
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c e ::, i , ı ı \. u:-_; a 1 ha n \<: a l a r .ı. n yap ı. s .L na , par El sa l o to r i t. e l er i n da v-

cl .ı k 1 . ' ı ı. '1 , ı : ; ;ı L <.: 1 : ı 1,; < • v 1 , '/ 1 • ' ı (ı r 1 • \·ı ı. k 1 .• cl c • ı ı i i J ::. c• y c f < ı ı:: k 1 .ı. 1: ı L .1. a r 

. .! 

Yab;:uıc ı. bank ,C"ılcır, önc;rn.l. i fina nsa J. merkez ler le bat)-

r:u:il qi ı:-L:,oi kol<ıy:La:;;t.ırabilmc;ktedirler. Geli~ıı;-ıektcc olan ül-

keJ.c:rJ.ı: [on t.a.lebi yabancı bankalarca karşılandığından bu 

bankii.Lar ulusL::ırara:c;:ı_ mali .p.i.yc"~Ji.tlarl.a do?rrudan bağlantı. 

Ev scıhibi iilkelcr, y<Jhancı bz:ınkalardan ülkeye· ya-

bancı sermaye girjşini artbırmalarını, yatırımları çeşitli 

şekillerde .finanse ederek teşvik etmelerini, uluslararası 

ticareti geliştirmelerini, yabancı doğrudan yatırımlara yar-

dı.ıncı. ulınalaı:·J.ııı., betnkacı1Jk L:c;knoJ.uji.~;i ve l-:n0'01-lıuw s:ıc~la-

:/ı-.ı i:-<ık h;·ınJ\.i1Cll J.ij Ln ııın(·1ern i Z(l:.··~ .. '/C)nurız·ı }çtı tl:_.ı.c}tı })\Jlunnız:ı.J.cırJ~n-1., 

tos2rrufların tcşvikini, uluslararası ve/veya bölgesel fi-

nansmaıı faaliyctlcrlnin gcliştirilmcsini beklemektedirler (50) 

·yc:ı:hanc 1. b n n ka lar ölç ek ekonomi lerinden ycırarlanm-a-1-a-.....---· 

rı, farklılaştırma ve riski yayma özellikleri ve uluslararası 

:i r \\ f"' t. .s i. ı 1 f) c "'i c l c L n 

A. Michnlet, International Bnnks and Finnncial 
( ' t· ,. ı' of..:,--('. 1,' 1-.ı ııl_ı_1_-;·-C .~. t 1. O,,-,- l. 9 (3/ı , S. • Sf - 8 8 . , o u n . , ı.' s , ; . -' ' 

e, ) 11. S. et Ch;:ır:l os and, 
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finnnsal merkezlcrle do0rudan baGlantıları dolayısıyla bir 

.. .-, i ·.rr'\ z;v.::ınLaj ı_n<1 ~;,ıh.irı bulunmakt.ad:u:lar. En ~,;on kredi araç-

nı :i n i n y .:ı p:ı_ s ı rı ı dcij i ş U .. nnekted i. r ler. Bankac ılı. k :..~es :Lnündeki 

rr,)<;ıhci:Ln aJ:I~-u~ı ic~e t.eorik olarak marjinal. bankaların pi-

artışa neden olınaktadır. Bu sUreç, tasfiye, bi~lcşme veya 

yabancı bankalarla ortaklıga yol açacaijından, dalaylı yol-

d:ın ll.a cl~.;a yal~;;ıncı ban}:alzı.r- cv sahibi iilkcnir: yasal çer-

ccvesirıi de etkilemektedirler. 

Y~bancı b~ınkaların yarattı~ı rekabetçi ortam aynı 

ulusal bankacılık sisteminde de bir takım deeyişik-

l i.!dJ~rc neden oJmakt.adJ.r. örne(jin kredi hacmi ve claijılımın-

r_ı,, k j clcij :L ş ikl ik ler, kredilendir:me yo ltı i le gel iri. n yeniden 

(: (';ıl.:cnu. ve ulusJ.<oxar:ac3L barıkacılık anlLI.yışı_n1.n yaygınl0şına-

Büt·:jn bu arıl at t:.ıkl ar ı.mı za yab<lncı bankaların ev Sel-

lıi.hi \.'ilkcclL' l-..<1\itcli. elc:ınan ycli:;~Lir.i..c:i bir orl:ilm y<'.tri1ttü:-

1<ırın.L da j_l;:ıve-,-et:meliy:iz. 



B Ö L U M 1 I 

'I'ÜRK Bi\Nl\liCILIGININ DIŞli. AÇILMASI 

!\. Y;\UT\l'·fCI Blıl:TKALi\RIN FAALJYETLER1 

T~rkiyc'dc yabancı bankacılık olgusu, ulusal ban

kacılıktan daha uzun bir geçmişe sahiptir. I. Bölümde ele 

aldıCjımı~ gibi Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde 

büyük b Lı::- yalJcHıc 1. banka ak :ını olmuş ve l)orç lanrncı banka c ıl ı-

cjı uJ.,ır:_ıYe rılLcoJc:n''bilccc~k bir dönc:rn ycu;,;:_ı;;ın.L~:I::J.r. 

Osmanlı Devlotinin son dönemlerinde faaliyet gös-

larının yarattıCjı parasal sorunlardan kazanç sağlama, yaban

cı yalar~J_mlarJ. finanse etme Vl~ya aL.ııılı_k~ara hizmet götUrme 

a.rrıa_cJ n J_ Un [JldncLa l..t1 trll.UŞ t. t!t"'.. ı<:ı.:..;a c1örı12..rnde aş~Lrı kar amacıı1a 

biiyU.k i';n(:rn veren y;::ıb::1nc1. bankalar, Oc;uıanlı Devletinin ikti

Siteli :JicjJJC31.na J.ç,:ı_i.Juda bulunmak bir yana. tc.planan ulusal ta-

sarı·ufl~rın çok küçük bir kısmını ülke sınırları içinde 

plose etmişterdir (r .-·Bu gelişim ulusal bankacılık sistemi-

!23 



ııi.n kurı..ıJmi1sı ucr·c:k] i1i.('--1 ı.ıı_ı.· · ·· t" ' J J " ı t _ı _ _ _ ~) ı ı .: u n ç 1.. p L .:J ·: . 1. g 1 y ~ o. o r -i1 ya ç ı -

d Jcj ı. ı·üJ.rnü:;;t.ür. f'akat bu dönem (ÜŞi1 kJpalı. bir ekonomik 

yapının uzJntısı olarak, ulusal bankacılı~ımızın da dışa 

kapalı bir şekilde, kendi kabu~u içinde gelişti~i bir dô-

;ıcırı r>lını.ı:;;Lur. Bı: clıırum :i.c:;e, dyrü zcun<1nd.:l Tlir'c< ::::a.nlc:ıcı.lıcjınJ.n 

r~r:::,;i \:li :;on.ınl.-ırla bcri1bcr. gE:.:l1şimini [:3etğlayan t.ir sürece 

ycJl a.qrrLıştır. 

21 Ocak 1980 tarihinde alınan bir dizi kararla be-

r~bcr, ülkemiz içg dönük bir ~konomik politika izlemekten 

vazgeçerek dışa dönük bir ekonomik politika izlemeye başla-

:rı .ı_:~; ı. _L r.- . u ı }·e r[j .. i n i "('' ~ '- l\ .. /_. . ·\: ---
- .. ··ı b. uonurç ·.ı.r ekonomi politi~a izlemekten 

v:tzqr·~:r•ı:·c~k cLt:; clünyr:ıya açılması ir;e, Türkiye'yi yabancı ban-

L:ıLu.· .~ır.:ı.sJ.ndan aranılan bir ü1kc haline get.ir:-:-ıi.;;U.r (2). 

T\ir.k :=;i yas i ve ekonomik hayatının istikrar kazanması, dış 

ti<:>J n:ti .. nin önemli ~-;ıçramalo.rla kısa sürede belirli boyut-

r::;t ı :F.ı i 1 qilcr:ini uy<ınclJ.rr:n ~şt.:ı.r (3) . 'l'ürkiye' nin bu dönemde 

qi)~:' n1i<"r:i. qc~l:iç,nıelcr,··yab;ınc:L lıankalzı.rın 'I'i.irkiye'yi karlı 

124 

bir faaliyet alanı olarak görmelerine ve yabancı bankaların şu-

(::') ·;·ıırgırt·. Turhan,"Yabancı B;:ınkalan.n T\lrkiyc'cl12 Sube Açarak Faaliyete 
Cl•.c;r:ıcleri", ?__1_2l~ Sorunlara C:öziiın Dergisi, t-iaı~t 1985, s.95. 

( , . ., \ 
\ ., ) >1c:Li.::ı l3cd-:., "Y<ıbancı Bankalar 1'(irk [)ankalarJ.nı Veri::ıli ve Pazara 

ı:'il',tın Ç;:ılı_~nı<~ Koqul1;:ıı-ına Yöneltti", para ve Sermaye T'J:_yasası Dergisi_, 
: · ; ı 'i ı : nı , ı ıw 'ı , s . rı . 
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b,, .ır:ı:~;;La.r.ula veya ~;;uhc; nçnıa talcplcri::in yoı}unlaşmasına ne-

uzu;ı ı;: 1 <'ıracları ~,;unra yabanc.ı l.Jcı.nkaLarı_n şube cLCi'/.c:yindc; .::aa-

nır di:);ıerıü başlat.ınıştır (!i) . Bu yelişmelere paralel olarak 

u;ın: .. ı ı_: ık :;c:ktörU. Ti.iJ:kiye' nin dı~; dünya ile entegrasyonunda 

!!alen 'L'\lr·ı~iyc 1 de şube faaliyetlerine izin verilen 

y;ı];:ıL.>i_ banka.l.i_ı.r ve qcldikleri. :iıllar Tablo 5 1 de qö~;te.ri.1ınek-

'f'l'\\1 LO : ') 

;_f_l l;r·)Lll,; .tt~ibnri~l-."l.c.: rJ'\.lrk.i~/c;'c1r:. F't:lı:J1..i'1Cttc 13ulurıal1 Y.a.r:-aı;cı 

---~-~-~-------------------·-----------------~------------------··---- -------··--------------------------~---~------

;); -~ 1 ·. -··. -~\ L;J r· 
ı. ; 1 ı.' . ;-;, .ıı=).: -ı:ıa nlz a ,:;~ı---:rc-:~;-_ ------------·-----·--·-·-

u . .cı·ı)-_ :~r:.Lla 1::. 

l\.ııı\' •ır: Bahra:Ln and KwN'ait ı.:ı.s.c. 
ı_ı,-ı;:J· ,,r Crc~diL anel Coınrnercc Intcrncıt.ional 
i'><.ı ı·jJ) r1 i Roma 
f',:·ı :ı ı.ır· Tndo::;ucz 
U ıc:ı.1:i ~;a 1 ~1i t su i Bank 
Cii·;bJnk 
fLı i' i }ı rıank U rn.i tcd 
Ho:icıntse Bank-Uni. N.V. 
r-'::ı rı ı ı ı:· i C t.urcr::; llanovcr Trust• company 
:y;r;ı.ırı!L Bank<.ıs.L [\.Ş. 

; ; ı , . , 1. ·, 1, m c r: .L c cı n B o n k 
:~ı. .. ,-ıl·ı~J :L·d (~l~ı<ıı~t.r·~l~c;d l~a.rı}\. 

· ·· ·.lı .~ı :-;e !'1a n}ı "lu·_ an Bank N. A. 
' 1' 1 .·' ;.··, ~~·:;t t,1at:..Lc)rl\J.1 n.:1r1k. of Bo~,t.c)n 

·ı:,-:: nkcı:a r . .i .. miU.:.d _::___ _______ _ 

Yıl 

197 7 
1982 
198 6 
198 2 
l9l1 
198 6 
198 5 
198 ı 
198 3 
1921 
1984 
18 G.) 
ı 98 5 
198G 
1984 
198-cl 
ı:ı 8 2 

,- · Türkiye G::ınknlar B:Lrlii:'Ji, Fx-:ınkalannu.zJ.n 1986 Bilanço, K,§.r ve ?,ara-!:"_ 
ııe;:.;,otnlar:ı., '1'•.~şk5.1at, w::vdu~it:-:--ve--K:l~edlieri I-1a}~kında nilailer ,1\nl<.ara, 
T98(;~--;-:·ı3--=T7 _________ _ 
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~(av k: 'L'ürk:Lyc; Bonkalar Uirliiji., Danka1ar.unızı:1 1980-1986 
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Ayrıca yabancı bankalar şube açmanın yanısıra Türk 

~~nk0larında hisse sahibi olmayı istemekte ve ~jrk bankaları 

(ıa y:ılıL:ncılarla orL::\J( bc:ınka kurma girişimlerinde bulunmakta-

d .ı r 1, ı ı: _ 
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tı ) ı ı ı_ıı~. 1 ıl' i. n r ~ ( : c! :ı.l c r 

Y0banc ı banka lar J.n bir Ulke~'e :_ı e Li ş inde en öneml i 

fak t.iir ı erden biri yiirürlükt.e bulunan ::nc::v-zuattır. Çünkü huku-

ki sı:ıırlamalar yabancı bankaların ülke içine girmesine en-

~· 

gel olabilmektedir. 

Türkiye'de l9BO'den önceki dt~emde yasal sınırlama-

lar '/eni. ulusal bankalara dahi izin \'e:-meınekteydi. Uluslll 

bonkalar için bile sektöre giriş-çıkış çok zordu. Fakat 24 

Ocak 1180 tarihli ve 8/lGB sayılı Yaba~cı Sermaye Çerçeve 

1\<ıı:.·;u:n:ırnesi' nde yabancı bankaların şute açabilecekleri açık-
~,... ... 

ça belirtiJ.miş ve izni verecek makar ~akanlar Kurulu olarak 

be; Ji :: h'nrni.ş tir. 2':i. l . 19 8 C tar i hi nde ~'-"'::;nü Gaz e U::' d e yayın la-

,,;ın :--.:ır-arnanıcrün ~ı. ınadclE;si ~;öyleclJr: 

"T\.irkiye' de kuru lu veya kurulacc::.k cankalara yabancı 

ermaye iştira~J.cri ve yabancı ba~kaların Türkiye'de 

:;;ube aça.bilmesi ile ilCJili tale~Jler Yabancı Sermaye 

'l::ı i res i. nce: yapJ_l ır. Bu talep le :c ':."abancı Serma':·e Daire

~; iner::: incelenir ve Maliye ve T::..cc.ret Bakanlarının 

görüşü Qlınarak Bakanlar Kurulun~n tasvibine Sunulur". 

nu d\izenlcmeylc. 19ZiC'I.i yıllarda, yabancı bankala-

,~ın '.'iirkiyr_;;'dc ~;nıbc açarak faali..yct qcstermclcrine 6221 sa-

'/:lı., L'J':ı·; taı_·.Ltıi .i YabancL ~~crıncıyc;yi. '~'eşvik l~anı.ınu ile yuka-

rıda anılan kararname ve 22 Temmuz l9S3 tarih ve 18112 sayılı 

r<r::;ııı·i Ccızet~c:'de yayınlanan 70 Sayılı :=;ankalar Hakkında Kanun 
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llükmi~nclc KararnamE~ c;crçevesi.rıde izin verilmiştir. Daha son-

ı:- a 1 rı cı. ';r ı. ::; l CJ i3 5 r~ ar i h v c 1 8 7 !\ l <:; cı y ıl J r~ t.:: s m i C o. z e t c ı d e ya y ı n -

YaLıancJ. bc:ınkcılar:.1.n ';;ubc: açına, faaliyet:::: qcçıne pre

sedUrUnU en son çıkan 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na g5re ele 

almak uygun olacaktır. B5ylece, yabancı bankalarla ilaili ya-

Yabancı bir Ulkcde kurulmuş olup da, TJrkiye'de şu-

rın yerine getirmek zorunda oldukları ilk şart, Bakanlar Ku

rulu'ndan izin almaktır. 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun ku-

ru.J.1J:,~ i.7.rıi [Jaşl.ı.\TJ_nı\ tc.ışıyan _4. macldcsi11c1e, ııyabancı. 'Lllkeler-

d·~: >.'1 ı u imu:;; bir bankanın Türkj_ye ı de şube açmak için Bakanlar 

Y.lıı,~ıiı.i'ıı(in.n i.zin rılı.nrn~:tsl. :;;<.1rt.LJ.r", clc~n.i.lnteJ(ted.Lı~ .. 

Yabcıncı bDn.kalar:ırı 'I'i.ir:<::iye' de şube açma şartları 

F , , 1 ı ·. ı ı ı r ıı ı C ı . ı ı ı a cl d c ~ ; i. rı r. 1 c: y c r .:ıl m u k t: ad _ı. r . B u na g ö r e : 

J. ~Urkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet g5steren yabancı 

!;.cınLalarJ.n, 

~ı Sacmaycsinin tamamınu yabancı bi.r Devletin sahip ol

ducjn bankcılar hariç, uyrucrunu taş.1_dıklar1 ülke kanun

larına göre anonim ortaklL~ veya eşiti bir statüye 

.ı hip o 1rı~<:ı Jar .L, 

lı) Ti:,rki.yc~' ye' ayr.ılan ödenmiş sermayelerinin 1 milvar TL' 

ı ;~'\<lllliJ s .l ' 



c) i\nu sözleşıncd.c:;rinin bu Kanunu aykırı hükümler taşımaması, 

,_;) ı<: ı ı n.ı 1 rhık lar .ı. Vc'y,:t ::aa l :Ly(; t. 1 ı; l.ıu 1 u n dı:~: ltı rı U 1 )--:(~_ı E' ı-cl e 

:;·,r2v:::uata aykır:L liareL·:etlcc·i_nc1cn clo.lc.-r.ı mcvdu1t kar.:ul 

veya bankacılık işlemleri ile u~raşmaktan men edilme

m i :; o 1 ma l a ı.- ı , 

e) Yönetim merkezi mlidUrU ile şube mildürlerinin veya 

bunların yardımcılarının Tlirkiyc'de mukim veya Türki-

ye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

f) Dakanlar Kurulunca gerekli görülecek di0er şartları 

taşımaları, şarttır. 

2. 'L'ürk i ye' de şube:; ;:ır; an veya a(;acak olan yabancı bankaların 

kurulclukları ülkelerc~e, milli }::ıanktılacı..n şube açarak faa-::

liyet. qöstermek istemeleri halinde 1 o iJ.lkeler mevz>.;atına 

göre tabi olacaklarJ. şartlar, bu Kanunun yabancı bankalar 

için koydu~u şartlardan daha a~ır oldu~u veya sonradan 

a~ırlaştı0ı takdirde, Bakanlar Kurulu karşılık olarak it

gi.li yabancı bankalardan aynı şartları yerine getirmelerini 

isteyebilir ve bu talebc uymayanların izinlerini iptal 

edcbLU.r. 

Yabancı bankaların TUrkiye'de· şube açmak için başvu

ru ve izin verilme usulleri, 3182 sayılı Bank~l~~-Kanunu•nun 

7. ve 8. maddelerinin ilgili bencilerinde belirtilmiştir. Buna 

göre: 

Tlirkiye'de şube açmak Uzere MUsteşarlı~a verilecek 

başvuru dilekçelerine, 
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ı. Banka kurulmasında, 

c:ı ) I": u nı c u 1 a rL n , M lh; l: c ~;; c1 r: 1 J. k v c :; a na y i ve T i care t Da ka n --

J ı''ı:ıır:::1 i>:.ı-,.ı.ı:.1<ı:·ırrıı~;; i"ıı:·ıır:i'j<! ıı:;rııın :;;c~ki.ldr,; vr; rıot.~.C!r hu--

zurunda dUzenleyip imza edecekleri birer beyannamenin, 

b) CJrt.o.klJ.k ana :3özle~;ınes.i.nin, 

c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı olarak göste-

:c en bir ra por un, 

d) t~'i:;t::r:::~;c.:n:Lı.k U1rc:ı.fı.ndan <JCrckl.i crör\Uece~: c\icjcr bilgi 

ve belgelerin, 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmalarında ilgili 

Ulke resmi ıll.akarnlarınca onaylı; 

a) Banka ana sözleşmesinin, 

h) Türkiye' de şube aç ı lma s ı nedenleri ni ayrıntılı .o lar .ak 

açıklayan bir raporun, 
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c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kar-zar~r cetvel

leri ile MUsteşarlıkça istenecek di~er bilgi ve belge

leı::-in, eklenmesi gerekir. 

Bu şartlara göre yapılan başvuruları, MUsteşarlık 

inceledikten sonra izin istemini uygun gördü~li takdirde, baş

vuru dilekçelerj_ni ckleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret 

U~}}_ç:ı.n lığına gönder ir. l zin i stemL San,-:ı.yi v.~ T icq_r~_t, 9,_9-kanl ığ ı 

tcırctfuıd;tn d."t uyqun qi)ri.\ldi.i{rü \:akdi..nlc 1 Bcıkanlık .izin veril-

mc s :L ni. Uakanla r Kurul u' na öner i :c. 

Yab~ncı bankaların Türkiye'de şube açınalarına izin 

vcrLJrne~:;i. içi.n naknnlar F\.-ırulu'na yaı;nlacak önerilere, 6224 



sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ve ilqil~ mevzuata 

göre yetkili merciin uygun görüşü eklenir. 

Verilen izinlerc iliş~in Bakanlar Ku:Jlu Kararlar~ 

Resrn.l. c,-ı z r::tc' de yay J.rnlarur, Y·l hane ı h:nıka lar .ı..:-. Tür k iye' de 

şube açmaları için özel şartlar öngörüldilğü tc.rdirde, bun

lar kararlarda gösterilir. 

Yabancı lllkclerde kur~lan bankaların Türkiye'deki 

şubclcrJ., ticaret siciline tcsciJ. ve ilan edi:dikten sonra 

Türkj_yr;;'yo ayrılan öz kaynakları. döviz olarak getirilip T.C. 

Merkez Bankasına satılarak karşıJı~ı ilgili hesaplara geçi-
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r i l(Ek tc: n sonra. Ml.is tc ş ar 1 J. k ve Sanayi. ve Ticaret T3akanlığ ı' :-ıa 

birer beyanname verirJ.er. 3182 sayılı Kanunun 10. maddesini:-ı 

a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına göre kurulmuş 

olduğu ve merkezinin bulunduğu yeri, 

b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerlerle bunJarın 
açılma tarihlerini, 

c) Tlirkiyc'deki şubelerine ayırdıkiarı ve öded~kleri serma-

ye rnikLarını, 

d) U~raştıkları işlem türlerini, 

e) Bankanın hangi tarihte kuruldu~unu, 

f) Bankanın sermaye miktarı ile ne kadarının a~enmiş ve ne 

kadarının henüz ddenmerniş bulundu0unu, 

g) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarlarını, 



nu yu:.;o.l ço.n,:cvc içinde, uysularna esusları ilgili 

BukLlnl ı.klarla Yabancı Sermaye:: 1\<J:,,kanlıij.ın:ı.n tcblic,?leriylc 

l.:jzc::Lı::.:ıuıır~ktcrLLr. I~:!;,::ı.ı-ıcı bunk<J.Lır :ı:s2 sayılı. Ba:--.. ':alar ı~a-

nunu i.lr:: Hazine ve DJş Ticaret Müsteşarlığı ile Merkez Ban

K.a~~ırnn tebliğ ve talimatnamelerinin belirlediği çerçeve 

içinde faaliyette bulunmak zorundadır. 
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Burıun ya.nı~ara, SS say.1.lJ. karar çerçevesinde, Para 

ve Kn.,c1i Kurı.ılu :=J.l2 ... l'J81 tarihi.nc1e yabancı bankaların aça

cakları şube sayısı ve her şube için gerekli sermaye mikta

rına sınır getirmiştir. Buna göre, yabancı bankalar !stanbul' 

rl.a en çok 5 şube, İstanbul dı;;>ı.nda ise her ilde bir şube-aça

bilecckU.r. D:Ujer yz:ından, yaj;;_anc.ı. bankalçı.r ilk şube için en 

az 6 milyon dolar, daha sonrakiler içinse en az 3 milyon db

lar getirmek zorundadır. 

b) Ekonomik Nedenler 

Yabancı bankaların Tlirkiye'de faaliyete geçmeleri

nin ekonomik nedenlerini iki yônlli olarak ele almakta fayda 

vardır. Birincisi, Tilrkiye bu bankaların lilke sınırları için

deki faaliyetlerinden çeşitli ekonom~k yararlar elde etmeyi 

ummaktadır. İkincisi ise, yabancı bankaları Tlirkiye'ye çeken, 

on.L:ı.cı r;(~zbedcn ve faaltyet.t:.e hulunma.Lar:ı.nı ekonomik açıdan 

a.vc-ı.n t:.ı j .Lı. duruma :~ok:m faxtör lcrc'l i.r. ;\ncak bu iki yön b:i.rbi

rindcn ayrı ve haeyımsız olarak d(\şGnGlmemelidir. 



Yabancı bankaların Ulk0 ekonomisine olumlu katkı-
larJ_ şu noktalarda oJab:i.lir: 

TOrkiye 1980 yılından bu yana ihracata da~alı sa-

nayi.lrc;~:.rııc: politikasJ.n~ı_ benimsemiş c1urumdadır. Türk:i.ye' rıj_;;, 

bi.lyiirrıı::; i n .i_ vo <:_rcJi.~;n:esi.ni J.hrc.lca ta bağladı<jı bir dönernde, 

iln-ctc:cıt.ın art.t:.ırJ.1rn<:ı:-;ı_, d.ış finansınan kaynaklarının çeşit-

lc~djrilmesi, ihracatın kol.aylaştırılması ve dıs tirarettc 

uznwrı.l. . .t:;;rnanın teşvik ed:Llm•2si zorunludur (5). Bu nedenle, 

bu konularda kolaylık sa~layacak olan dGnya çapında teşki-
lat a0L hulunan, uluslararası işlemlerde deneyimli yabancı 

r tonkoların faaliyetine izin verilmesi do1al bir gelişimdir. 

Yabz:ı.ncı baı:ıkalarJ.n uluslararcı.sı örgütleri sayesin-

r](?, yerli fi.rnı<.ıLıra d:u~a aç.1.lrrıi1 ve yeni pazar olanakları ya-

ratma konusundaki katkıları çok bnemlLdir. Dli0ya çapında br~ 

glitlcnrne, ihracatın de~işik piyasalara pazarıanmasını kolay-

1a:;;t_ıı·cıhi1Lr. Böyle:~ bir avantaj etkin bir uluslararas_ı banka-

c:ı.Jı,j.ı L:ı•j.l.ı c.ılırı<:lkl:<ıd.u:. DL<)eı:.- yrından 0~vı~ensel şube a~ı dola-

yısıyla, yabancı bankalar ihracatçı ve ithalatçı arasında bir 

köprii oluşturabilmektedirler. Ayrıca uluslararası bankalar 

dış ticaretin (ithalat ve ihracat) finansmanına önemli katkı-
larda bulunabilirler. 

Uluslararası bankalar, uluslararası para ve sermaye 

piyasalarında (euro-currency and euro-bond markets) faaliyet 

(5) Erdot;an Kanıkoyunlu, "Yabancı Bankalar Neden Geliyor:", DLinya Gazetesi 
~luslar.::E_ası Baı:~~1ık Eki, l2.J.l98!;, s.L 
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CJc)::;;l~cnrıc:klc:dirler. Du piyasalardaki baslantıları dolayısıyla, 

y,lh:ııv~.ı. lı,·ınl-:al;ır hii.yiik ölç:iJc](; fon uktara.b:Llirler. Bunun ya-

cdcJ;t.Lırı<: ct·iclir (Ci). llöylecc y0.rli. ::i.rmc::dc::ı.rın (ö·?e1 ve kamu) 

uJ u;; 1r.u· <t ı· ~ı::; ı. p i. ya.::.; ,,ı lar u girernemi ş o J.ma 1 ar ı ndan k aynak lana n 

uLu:-;J;::ı·,cıra;;;ı pcı:r:iı ])i.y,·ıs<J.:~.ı.nd.::ın yttrarlunamarna engeli, yabancı 

baııLıl;ır ·;oluyla kaldı.rı.lını~; oJ rntı~: tc:d:ı.r (7) . 

i! 1 u y,:ı ml ,•ı n, y .ılı d nr:: .L banka lar. tilkE.'TIÜ zde ya·tır ım yap-

mcık ve ::.i curi il.i ç;ki.de bulunmak i,_;t.c:ycn. ya.bancı iş adamlarına 

bileri ve (jneriler sunarak iyi bir rehberLik hizmetini yerine 

CJ <.:.U. ne b i lcceklc=:rcl Lr ( 8) . Yabanc J_ bü· bankan.1.n Türk ekonomi s inde 

faal.iyctc bnşlaması, sundu~u danışmanlık ve yönetim hizmetle-

ri.ndcn dolayı, bankn dışı firmalnrın Türk ekonomisinde yatı-

rımn yönelmesini teşvik edebilir. 

ri ve yr")rH' t.i.m .biç j_mJ.cr i yle de ör nch: olacaklardır. U lu:-_; la ra ras.1. 

lı<tnkal,_ı ı.·,. ];an.kac:ı.lı.k cılnn:ı.nda en son tc~kniklcri k ullanan ve 

r::n yeni lı i /JiJCt.Jcri. verebi lerı bankalard.1..r. 1Jlusal bankalarımız 

da bu y~bancı banknlar sayesinde bilgi ve deneyimlerini art-

C:ırm;ı oJ anaij.1. bulabi leceklerdir. Bu bankaların yöntem ve stra-

i:. c j il (~ri nden ynrar lanılmas ı. ( sözgeli.mi bi leri sayardan yoğun 

(6) l'!E~ti.n Bc:rk.,"Sessiz SedasJ.z Bir Hini. Devrim Gerçekleşiyor", Dünya 
Gaz_~tı::s~~slarEası ~~~~ıcılık~~i:_, 12.3.1981~, s.i;, 

(7) Must;:ıfa Silgcan, "Türkiye'de Yabancı Bankalar", tzrnir Ticaret Odası 
Dergisi, Aralık 1984, s.6. 

(8) Ibi.d., s.6. 
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bir :;;r::kLJclc.; yararlilrw1a., c:tk].n bir ,)enetim sistemi ve ilru.ş-

tırm:ı·-rJ<'li~~t:Lnne) bankaları.mız.ı_n rna1:i.yrotleri.nc1c diişiişe yol 

.. ıc.ılı 1 1 ,,, <·1: i_ ir ( '') 

'!n b ane .1. ];anka Ja r: 1'i:rk .i. ye' ye çek c; n fak tör ler i i se 

şoylc sJralayabiliriz: 

Yabancı bankaların Türkiye'de örgütlenme nedenle-

rini rı i.J<J:,;ı_nda ku~-;.;ku~.:;uz k,§.:::_· hedefleri gelmektedir. Du banka-

lc:ırı_n /':t:.ki..U.lcr.L kc:ııdi c:'tlı.şına alanların.ın Türk bankcıları·-

nınki.nclcn fcırklı_ olcJutrunu , temelde belli. alanlarda yeni po-

tansiy(~ller yaratcırak kar etmeyi amaçLıchklarını., bunu ger-

çeklcştiremediklerinde Türkiye'deki faaliyetlerine son vere-

bilc·cr;Jd.c:rin.i bcLLrtrnektedirl6<r (1()). 

Türk ekonomisini yabancı bankalar açısından karlı 

hale 0Ctj~en de~işmelcri kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 

CS0'
1
Ii ~; n ~n.ll.:ırda or.t . .::ılarna o1ara.k ?; 5 orarnnda artmışt.ır. 

19<3 ·;ı J.ın.::ı kac1u.:r künıi.ilat.iE olzırak 2213 ın.llyon dolara ulcışan 

yabii.!iCj 'fcl.t~.ınınla.r (bankac.1.J:ı .. k da dahil), 1913(1, 1981, 1982, 

l98J, l'JI3/, 19i3S y.lllarında .i.zin verilen yabancı sermaye 

irıi.klnr ı :cç:ı_:;ınd<·ın 'J7, :1313, Hı7, ıcn, 271, 235 milyon dolara 

uJ.aşmı~:tJr. 1985 yJlı sonu itibariyle bankacılık sektöründeki 

yabancı yatırım, tarlam yabancı yatırımların% 2l'idi.r. Dan-

kacılıOa yarılnn ynbancı yatırırnJ.ar, hizmet sektörüyle ilaili 
., _____ ·----- ---·- -----------------------------------------··-

(')) 1-ii·.;;ı;;.i !lerk, ~!.E_:_5:i.t_:_, s.76. 

( l (;) Tl ı i d . ' :~ . 76 -
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'1!,-i(~l: i !_r.,;:l ~.Jz'_'\· i 
1

: J l;;.r· '/f• 

''Ji.~;uır')r:~r :,_;iJr}J.iJilr-LL:;:I.ı.r. l.lJ7') VC! l'li3'.:i '(lllar.ı. ar<::t·-

, r·.J} 

./On doJ,~ıı:dcın l5.tl99 mLJ.yon doJaru. yüksel.ın.iştir. 

lındrt :) . Ci LO. )(J() hi n dolzı.r o.la.n ki, l98C yı--

dCilf::: .1985 'de: 7.598.100 bLı cloLu.<ı, 7.cıor;.~:,1 hin dolar oldn i.~halat da 

b Lı c.3r:.; L :ı. ı: ,ı u laşnn ş tır ( 11) . 11.343.558 

';_'!.h~k Lank,ı ::;:Lslc::rniıüıı, lıcın m.ikta.r hem de nitelik 
o ı :ı ı , ı :: ı r 1 .J :.~ 

>:; ! r: r c n b <ı n ka c: ı J .ı k ı ı i. z :::c L :r cr i. n cc yön c 1 :i. k ta 1 e-

YJ.ll arc cı bt ş lannda rekabetten u zak bir ortamda büyük öl-

çokt::: k,Jı c::ldo etmelerini kolayJ.aştı.rrnı~~tı.r ( 12). 

lcır ı. cl u 
'!.'ürk ey j_' ye gelen tüm yabancı banka.lcırc1o., bu olanak-

rLendirmc amacının ön planda geldi~i söylenemez. 

--·-----~------ ---.------------- -------·---~-----

( ı ı ) ikt i ""'i _Pc'!E:'.CJ')RG_, Tii c ki ye Tic a c c 1 , S" '"'Yi , ll c· n i' Tic a ""· ll d<> Lı n 
v r' cr .ı· v t ll o ı- sa Lt rı B i r J. i ;; i , i\ n k cı cı , 19 8 6 , s . 1 9 9-2 O i; -2 2 S- 2 2 9-2 3 O dznı de.r]en.rrıi,'Ş tir. 

02) Atil',, U ca,, "Bü Yab"'"" lbnko Lw O be· ak Poc to ye Büyütmeye Çohşıyoruz' g_~i_r:ıx_<:_ç~~ız~.!:.. e ~-i~~ı-~]-~ı- cı ı::..~.:'L~:-.. -~.!~ nk:ı_c~~.! .. ~U_I~L. 1 2 . .3 . ı 9 st, , s . '• . 
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I,ib'!a, 1 rcın, Irak ve Pukis tan 9 .i_Lı.i. :ts lCim ülkelerinden gelen 

banJ.::ıLırı_n '::'ilr'r.~.·;c ilc lm ülkc~r:;r dr:ıc.andcıki ticarı, poli-

na paralel olarak bu ))ankaların faaliyetleri de özellikle 

kendi Lil]-:c~leri ile;: '::'ürkiye arasındaki ödeme akımıarına yar-

d:ı.mcı. olrrıa biçiminde qelişmektedir (13). 

A~eri~an bankalarının Türkiye'de şube açma nedenle-

ri c(,cıfı,~ı dc~rji.şi.:-:tir. Dliııya Çilpı.ncLıki yeni:;; örgCtlenme olanak-

ları bıı bankalara çeşi.tli ülkelerdeki pazar boşluklarını de-

~erlcndirmede istünlük sa~lamaktadır. Türkiye ekonomisinin 

son yıllardaki dışa açılma eeyilimini ve bu e1ilimin gereksin-

rnc; r:h~ydıır.'ju ftnansal h.Lzmetleri sunmayı iyi deÇerlendiren bu 

bank::tLıc i\lkemizde örqütlcnme karzı.LL cı1mı:;_;larclJ.r (14). Ame-

rikan !Janknlarının Türkiye'ye qelmcsinin bir nedeni de L§tin 

llmcr .i_)<;ı ı:i.Lkel erinde ya şani:in krizdir. Bu bankalar J.n Latin 

;\ınc~ı.Ll·~.; i!LkclccLnc c;ok bUyiik boyuLlarda açtık2.arı kredilerin 

'[C;rj r[ijılll\• .. 'll\Cfc,;.L, kftc/z,Jr<::ır dcngcJ.eritı.in bozulmasına neden ol-

mu.;tu.ı::·. L.'1l:in .-\merika ülkeler.i.ni.n taşıd.ı.ğı riskten dolayı 

TUrkiye'deki ekonomik gelişmelerin yarattı1ı 9azar potansi-

yelindc:n yarar:tarunak hmerika.n bankalarına karlı gelmiştir. 

Yabancı bankaların Tilrkiye'de şube açmaları aynı 

zamaneta bu bankalarJ.n dünya çapında yayJ_lma nolitikalarının 

dzı b.ir ::;unucu olmakl:.ad ır. Böylece uluslararası bankaların 
------------ ·--------~--.-----·-------~---

s. 7 6. 

r';' 
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evrensel yayılması, k~rla~~nı ve pazar paylarını arttırma-

nııı /··ı;ıı:;ıra ri::k.i rlii.·şi.innc ~:·;>lcv.iıü de' yerine get.i.rmc:ktedi.r. 

U.L<)cr yaııclcın tLu:<::raras.ı. ban!:alar çeşitli finan-

:.:;al p:ız.:ır:L:ırc],lk i. :;:ulır'lcı~i:. ::·:<t:,;tcı:j lerine TUrlz:Lye' de hizmet 

vermek, bu mlişterilerin T~~keyi'ye ihracatları için pazar 

bulmak ve Türkiye'nin dış ~icaret finansmanında rol oynamak 

Ayrıc~ ~~=~iye'deki ~evcut ve potansiyel 

paZilc i)o:;;luk.Lc:ırın<lan yar.:ı:.·~.::.nmak, kendi fon fazlalıklarına 

ycıt.ı rı. m ;ılanlar.ı bulmak c.ıc:::.cı..yla 'l'i.irkiye' den kredi talep 

eden kururoleırın krediye ya=aşırlıklarını yakından de~erlen-

dirrnek bu bankalara 6neml~ Jstiinllikler sa~lamaktadır. önem-

Li 'J.'ı:irk !:.i.cJref: bc:ınkalarıyla olan ilişk.i.lerini geliştirerek 
or L.::ı.k i:,; Ju.nakl.::ı.cın.L .cı.rt::.:..rmak dz.ı, uluslararası bankalar 

nçı<:ından illkeın:i.2i. çcld.c:i :-:ılan ko:;;ııllar aras.ı.nda yer al-

rnakt.ad 1.r (lS) . 

Y<ıbancı bank;:ıJar:~~ i.ilkenıi.zc~ qiri:;~lnin Lıu ncdc:nleri 

yanında II. Bölümde bahset::.i.ğinüz uluslarareısı bankacılık 

piya::;asuı tn oligopoLLst.ik vapısının da pay1. vardır. Durum 

böy 1 c: o Lı: nca, bu.nkacıl ık piyasa ı .::ır J.ncla, önde gelen bankalar-

dan biri piyasalardaki. oligopolistik yapıyı bozacak bir fa-

al.i.yE:-;f:e qirJ.şirsc-: do(jaJ. ol2.rak dic)erlc~ri de bunu izlemek zo-

runda kalacu.ktır. Bu nede~le, Türkiye'deki ekonomik politika 

de<ji~~;inü hem Amerika ve !:e..rn de di0er ~llkelerin uluslararası 

bankctLırunn '!.'ürkiye' ye gel:nesJ.nc~ neden olmuştur. Bu gelişirnde, 

( l 5 ) L!:! .. L~~- ' s . 7 G . 



tnrihscJ 0clişimdc de bahsettiqimiz gibi, saldırgan Ameri-

kan bilrık;ı.J.arın:ı. 
~3avu~ıınacı zın.ı_a~n.:;lz.ı !\vrupa bcınJ.:.:aL:ırı tak~~ 

" ct:rnr·~~!rr[iı·. 

iiükürnet.:· .. in yal:·<1ncJ_ bcırıkcıJ.ara karş:ı. Luturnunu ise, .içcr-

r•·ırııik hi.r i.ııılcr L 0:U-:in 'Jr' vcrirnl:i. çalışmaya yöneltrıı<.::k 

icin ithalatı serbest bırakarak rekabetçi bir ortam yaratma 

·:;zıbn.'.;ı::.:.ı ;,,_,n::ı:cl.cbili.riz. y;;ksc:"~ mr:ı1iyetle, rekabetten uzak, 

unLı•;.ı.:.~ırıdan, c1olily.ı;:;:ıy.1.:.t 0.t.kinli.kt:en uzak faaliyet qöstec:::n 

T\irt~ r~.;_ırı)~acı.lık sistcm:i., bu CJ.ibj_ sorunları halletmi.;> bi.iyüY. 

ölçckJi yabancı bankaJarın gelişiyle rekabete açılacaktır. 

Bu ::; ur r_, t 1c:e de Tür k J3a rı k cı. S i s temindcc; i s t:eni le n yapı değ i şi:-:- i, 

p_i.v;-ı,;<ı rnckanizrnacn kuraJL.:.ı.rı. içinde qcrçckleştirilmiş ola-

c::ı k~- ı , . 

DUlUn bu ~nlnttıklarımızın ycı.nısıra yabancı banka-

:J.ar1 J•L.t: iiLkcdc :;;uhc açmcı.ya !'Öncltcn önemli faktörlerden ::.i-

r.i c],., i. i ~1 Y:cn.i.n pc li t..ik ve top l.urnsal .i stikrarıdJ.r. TUrkiye ·de 

~;ubc <u~·l.rı bazJ. yabanc:ı. bankalar, özellikle 198 O yılından .son-

ra .': lana n sükune ı: vr:.:. huzur ortcı.nnnı uygun ve yctc:er li b:ı:ı..:..-

duklar. .ıncl:nı, bankiH.;ıJ.J.k c:ılanında ya tıruna yönelmede terec=.üt 

et.:.mcrni.:,;J.crd.ir (16). 

Konuyu bu noktaya getirdikten sonra, TGrkiye'de !a-

bancı bankacılıgın başlangıcı olan Osmanlı !rnparatorlu~u·~u~ 
----------------
(16) Peter Nice, "Firmaların Dış t~; Hacmi Genişledikçe Türk Bankalar:.nır.. 

cl:.ı Ulııslau:ırası Hckabettc Şarıs.L Artacak", !-Jünya Gazetesi lllusl2.:-ar2sı 
Bankacılık Eki, 12.3.1984, s.J 

AÇ ı k-- O Lu rı ını ,1'İlrı.nk acıl ı Çi, un ı. z ı n B ug i in ki i Dur u nı u ve Tc: ın el S oru n 1 ar ı·· Ila nk ;:ı 
I/E_!~\~5~:oınik Y.orunılar:_D(~rQsi, Sayı.:6, 198~'ı, s.l5. 
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:'; () )l (i Ö :c C~ m .ı "~ J.-]·_ 'il (] (_-_,_ )·: _]· '1 ') j·· -ı ll ('' } )-- .. ll Jr· 'l ('' ] ·ı ·1 L l -~ ,_ l ) n cı () Y l j C Ü l r " 
.. "- . - 1 '· ' c -- .. ) d ' . ( - -- . - -- ,., .. (. -'- . 1 -- .) c - --. ı _, ı ~· -

sınc:a cn:taya çıkan yabcıncı b<ı.nkacı.J .ı.k .-::ıraoııııdc:.ı :i.li.:;;k.i kur<:ı-
:.-' ,)_ J.~ ı z ,. 

İlk dbncm yatancı bankacılık, ulusal bankacılık 

sistominin yoklu~undan dolayı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

yabanc~ bankalar ulusal bankaların olnamasından dolayı bu 

:::r~:;Ltı(:_, dolcl.ur.rı;c.:ık i.i/·.c~r-2 qclmJ.~;;_lcrcli.ı~. 
1980 yılı sonrasında 

yabancı bankacılıkta yaşanmakta olan ikinci dönem, yeni 

L--:lr:ıımr~yr,; başlanan ı:.::konomi poli t.ikasırnn gerel<:t.irdiği işlev-

leri yerine getirmeyen ulusal bankala~a karşın bu işlevleri 

yc:rinr: r.Jctirmek amacıyla yabancı bankalar.ı..n geldiği bir dö-

n<~r;c cıJrnu~~t~ur. 

1923 yılına kadar varolan yabancı bankacılık dönemi, 

dış borç yönettm ve denetim :i.~;Je'J.inin yan.ısJ_ra yabancJ. serma-

ye yatırımlarının da finanse edilmesine dönlik bir dönemdir 

(l,n,'ıi.J'-)Ül-·Bağdat demj_ryollar.ının finar:se edilmesi gibi). Oysa, 

L9fl!J' i i zlc;yc;n y:ı.llard.:ık.i yabancı ban:.CacJ.lık özellikle dış 

borç yönetim ve denetimiyle sınırlıdır; işlevi de özellikle 

chşsatırnın uyarılmasına yönelik parasal destek ve h:i.zmetlerle 

dış borçların zamanında ve düzenli ödenmesine yöneliktir (17). 

Tarthsel gelişime.baktığımız zaman, II. Bölümde de de~indi~i-

miz gibj_, özellikle Amerikan bankalarının mUşterileri olan 

firmaların dış faaliyetlerini finanse etmek için yabancı uı-

kelerde şubeleştiğini görmekteyiz. Bu bankaların Türkiye'ye 

(17) Tuncay Artun, Loc.cit., s.43. 

,, 
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son dö:-ıcrnlcrindcki yabancı_ bankacı_lJ_k:arı, 1980 yı.lı sonra-

s~_nu.:.ı 'Jrt:aya ÇJ.i<aıı yabanc1. banY::acılık cJ.ra~;ında ilişki kura-

;_ j_ -·- - ı 1. ;, -

lll-:. dönem 'ficbanc.:ı_ btınkacı.lı.k, ullL:>al bankacı:!.ık 

sL;tJ,rnin.i.n yoklu(~jund<ln dolayı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

yab.:ıııcı_ J:ıankal:ır u1u.c_;a1 bankalarJ.n olr.tarnasından dolayı bu 

1980 yıli sonrasında 

yab0ncı_ bankac:ı.l:ı.kt:a ya.c;;Anmakta olan ikinci dönem, yeni 

izlcnmcyc başlanan ekonomj_ politikası:nn gerektirdiği işlev-
leri yerine getirmeyen ulusal bankalara karşın bu işlevleri 

yerjnr:: rJ(:\~:irmek amacJ.yla yabancı bankaları.n geldü)i bir dö-

nerr, o lmu ~;; l: ur. 

J ') 2 J y .ı.l ı. na kadar var ol an yabancı bo.nkac ı lık dönemi, 

dı.ş bor(; yönoU.m VC'. dcrwt.im jşlcvirün yanıs.ıra yabancı serma-

ye yatırımlarının da finanse edilmesine dönlik bir dönemdir 

(i\;ı,~ıcic.Lu--Ea~jdat. c1c::'rniryollarının finanse edilmesi gibi) . Oysa, 

l.':li3rı' i. i zJcycn y:tlla:r:dak.i. yabancı ban:.;:acılı_k özellikle dış 
borç 

eLim ve" clcnct::i.miylc sınırlı.dıı:.·; işlevi de özellikle 

dışsatırnın uyarılmasına yönelik parasal destek ve hizmetlerle 

dış borçların zamanında ve düzenli ödenmesine yöneliktir (17) . 

Tarihsel gelişime.baktı~ımız zaman, II. Böltirnde de de~indi~i-

miz gibi, özellikle Amerikan bankalurının mUşterileri olan 

firmaların dış faaliyetlerini finanse etmek için yabancı Ul-

kclerde şubeleştigini görmekteyiz. Bu bankaların Türkiye'ye 
-----------·----

,. 
(17) Tunccıy Artun, l.,oc.c~!.:_, s.43. 



gelme c; inde şöye bir tutumum var) olmadan söz 

edemeyiz. Dikkat edilirse bu bankalar, kendilerine 

pazar yaratmak, dışarıdan müşteri teminetmek, Ttirkiyeye 

dı.<;> <ı cıdarı i.<;> yara tma k ve dJ..? l~icaretin finansmanı gibi 

korıulc:ırla ilqilcnmektedirler. Durum böyle olunca 

yenidönemde, OsmanlJ. imparatorluğu döneminde yabancı 

l ı<ırı J.: c ı 1 c ı r ı ı ı \!cl ı .i L k rı c d c: ı ı 1 c ı. i. ıı c 1 c n oli:ın yaba.ncı 

yatırımları finanse etem olgusuna karşın 1980 yılı 

.s onra :3 :Ln.da böyle bir finansman amacıyla gelmenin 

sö7.l<onıısıı olmaclJ.ğı.rıJ söyleyebiliriz. 

Bunlara ilaveten, Osmanlı imparatorluğu'ndaki 

yabc:ırır:ı b a n ka c J. 1 J. k Alman bankalarının 

egemenliğirıdeyken 1980 yılı ikinci dönem yabancı 

banka c.ı.l J. k ta Amerikan bankala rJ. hakim pozisyonda 

bu 1 u nma kt.a cl.ı. r. 

? . 'f a }) a n c _L J3 cı n ka l a r J_ n I-< LL.r u m s a. 1 ve Ma l i ya p ı s ı 

a) Türkiye'de Bulunan Yabancı Bankaların 

Ö'!.cll.i.klr::ri 

Ulkr::mjzde bulunan yabancı bankaların şube ve 

.sayısı.ndaki geli:;;mclcr itj barij•le 

izlenerek bu banakaların kurumsal özelliklerini ortaya 

koyınanuz yerinde olacaktJ.r. 

Tablo 7' de yabancı bankaların 198 O yılından 

itibaren şube ve personeJ. sayısı açısından gelişmeleri 

gösterilmektedir. 
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~'*~%P?-"'::-~~, -->tt-":&t:-·>!"!-~ , ~--?'~ .... ~:r.---. -~~--<ı:·>:~~ 

=..-i~~:(.; i...r3 

.~'T.eri,:::a.;ı ~~-:i;r-ess I3C. 

Arap-T~rk 3~~~351 

~:.:.J.;!k u: iiu:;L~i: 

2-a.nh. ~-!cllac 

3a:~k of Cr~~~: and 
Con~cr~~ Inlc~:latianal 

~ianko G i. Ro~. 3 

C:ıef.!ic.al :1itsui.. Bar.k 

C:cıba:ı:Z >:.,-> .. 

:~ctDib S,aı;~ 

!:ollactst.: E~E::.:_ C:ıi :~. \', 

~~nuf~ctcrers E.:i~o~er 

-:-rust Co~ı;any 

.:s~anlı Ban~:.ası 

Saudi ~~eri~zn B~nk 

Trı.e Cbase :ıaı.hattan. Bank 

Ti_1rk Bankası Limited 

~ank of Baiırain and 
i: u W,) i l Ö , S . C. 

3JDque Indosuez 

Seandare Chartered Bank 

Toplam 

·_,.~ 

-~:\BLO 

Y3b2t:21 e5r:~a.ların ~ube ve Pt!r:.-ıoncl S2yı.sı;1c!~~~:..~ ~ıL~:-~ı::ı..:ı.~r (l':-JdU-19~-<;) 

l9SO 1981 i 9 ~ ·: 

?~r~o- ?ç:so- Pefs~,-

Ş ı..: be r.cl Şube ;ı e ı Şu te nel 

ll 22 ı :.] 

85 2 165 2 183 

3 '.} 

19 

ll7 119 ~ 113 

-

52 2 S 'i 

-

8!1 2 9J 2 95 

98 1.156 ll3 i.58J ın ~.85ı 

16 

ı os ı. 8~2 123 2.034 127 2.453 

:.9 53 ı ':-ı:---, .• 

::-.:-=. :· ;=)()~ ';..:::-:;o-

Şu~c ~~ 2..:.. ~L;be :1t~ l 

1 -5 -~ ) 1 

2 5 7 276 

- t ~; 

5 ~ ~. 9 

.',') 

•')' ~ 1! "} 

ı ı.-:6 l! 

:s jj 

s:. 8 

3 ı 

96 1.551 96 1.799 

35 

2C; 25 

lU 2.603 117 2.769 

'- ~ ~ 

~ul:::: 

96 

:) ~ :·:::: ~~-

~iL . 

hi'> 
v·-ı 

2 3; 

(ı 

j; 

l9 ~~ 

y; 

~'")i 

..:rı 

. 52 _! 

J~ 

/ l 

"" 
:o 

ızo 2.652 

~~?s~ 

~ :."-l.:, ~ 

~;...::~ :;el 

(::.} 

_1 /~) 

:D 

~2 

~ 1 9 

:.:J 

~ 9 :+ 

33 

73 

J6 

]._ ı ' 7 l) 

J!J 

--.:.;. 

29 

ı ') 

28 

q 

lll 2.9:.2 

.Kaynak: Türkiye Bankalar Birli~i. ~ankalarıcızın 1980-86 Sonu Bila.ço,K5r ve Zarar Hesaol.ırı. Teşkil~r. Me~Jı:3: ~~~redileri 
H~kkında Bilgiler, Yayın No: ll7,IZI,I25,1J~.l37, Ankara, l9E~-96. +o

V-> 
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Tablo 7' den de: gc:'!rülcbi leceqi cübi yabancı bankalar 

az savJ.daki .;;uhc:lr::ri ilc Llc:ıliyet::tr:: bu1unm<.1k:tadı..r vr2 ::ıllar 

Lt.Ll;d'-;';'lc .izlcndi.i:Jinc:c; ch; :,>ııbe sayJ.lar.ınJ. arttırmc;, e'0ilinıi 
(Jr')r:jLirı:ıckUccLi.r. Yabanc~L banJ:aJar i.çincle şube sayılarını art-

tırnıa ndiliminde oJan iki banka görülmektedir. Arap-~lrk Ban-

kası ile Citibank N.A. 1 şube ile faaliyete başlamışlar ve 

1 9 8 6 y ~-1 ı s o n u n da ş u b e say ı 1 ar ı n ı 4 ' e yük s e ı tm i ş ı er d ir . 

YılL:ır 

-~ -----·--·-·-~---· 

1981 

1013) 

l9EJ) 

1 ') 8 '] 

1986 

TABLO : 8 

Yabancı Bankaların Yıllar !tibariyle Şube ve 

Personel S~yılarındaki Artış ~ızı 

~;u b e J\r t ı ş H ı z ı. ( ı ) Personel Sayısı Artış 
Hızı (~ı) ·-------------------------

17.0 10 

J - 2 21 

-11.0 (j 

3.5 
Cı 

2.5 -4 

-2.5 
ll ---·-·-----------------------------------------

Kaynak:: Tablo 7'dek:i istatistiki verilerden yararlanılarak 
haz ı rı anm.ı ş tı.r. 

Yabancı bankalar içinde hem şube ve hem personel 

sayJSJ lıul<J_lnJ_ndzın c:n büyük paya i.E;e Osmanlı Bankasır nın sa-

hip oldu~u görtilmektedi.r. Osmanlı Bankası'nın şube ve perso-
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.. • .. :L ::.ı';t:3ı oLıcak '/·:ıbancı bnrıka qrubu içindeki a~ıorLığ'ı 1986 

-_~ııı :;onu i.libariy1e ?; 76 ve'/, ')8'd.i.r. 1986 yılı.nda yabanc.ı 

:>cır::.:iıL:ır qrubunun ortalama olaxak şub,::; ba~;;ına dii::~c:-: persc)nel 

::i·::J1
'>J 2'"ı'clir. Du miktar Osmanlı_ Bankası dikkate al..ınmadıijın-

C~ i) '-~ r) r 

Şube ve r~rsonel sayısına bakarak yabancı bankalar-

·:·ıııi~ Lıank,d,ıı:ı.ı'l J.:.;·ırş.ı.Lı~;l:.ı..:.-:t1<>k bi.zj_·Lıi:r sonuc; ~ıkarr:1aya 

:ıiil:iir ınc:z. C~ünki.i, teziınizi.n I. BölümLinele c'1c vurqu.ladığımı7. 

~;-ibi., 'l\ürk fJa.nk.21. ( i~3ten1.irıde fiyat. dJ_şı rekabet söz konusu 

•· .. : ~ldu(undan, bankaların en önemli kayna~ının da mevduat olma-

;·. 
.:;ınd2n dolayı., bankalar daha fazla mevduat toplayabilmek ama-

f:: 
CJ.'_!Ll '~Ok ı·nzl ı_ b.i.ı,::_ şube1cşıneyc~_ yönelnüşlerdir. Guna paralel 

olc:ıra:-:: per~;oncl sayJ.ları da artı.ş qöE~tc::rmişt.ir. R•.1 nedenle 

1981~' li yıllaro gelinceye kadar optimallik kriter~ne göre bir 

h.i.znır't hiriıTıi oluşturrna k.onu:3u öncmsenmemj_ş ve d.i:.:kate alın-

:c:arnı ~; 1:. Jr. rı una kcır ş ı_ lı. k yaba ne ı bankalar optimalliği ön plan-

1 :i cl. !. .. 1) 1 nı ;ı k L<:ıd J.C l.0r. 

1 

' 

AynJ. 7.u.ınanc1a yabanc.ı bankaların şubeleri de dış 

Ljcu.rcl faaliyetlerinin yo~un olduğu Ankara, İstanbul, İzmir 

CJ ır:ıı. şr:"hirl.erdc faaliyette bulunmaktadır. 

Yabancı bankaların şube ve personel sayısı ile yer-

leşim yeri seçimini, bu bankaların kısa vadeli kar amacı pe-

şinde k.oştueyunun ve toptarıcı bankacılık. anlayışına göre faa-

liyctte bulundu~unun bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. 



TABLO 9 

Yabancı. Bankalar Grubunun Bazı Aktif VC}. Pasif 

- -·-·-·-------

ır:ıso 

A.KT!F TOPLAMI 47.8 

Likit Aktifler 16.0 

;:irıans;ıl. Yat. 5.2 

Krediler 17.4 

K ı. :; ;ı IJ :ı d . T i c . K . 

Ort.Uzun.V.Tic.K. -

!ştirakler 

S <eb it V: ı ymc t:1 e. r 

o. !ı 

() • 1, 

Diger Akt.Degcr. 7.7 

7. ;ıra r 

Öz sermaye 

Kaq J.lıkl.ar 

0.02 

,1, 7. 8 

Ll 

(). ı 
T. C. ~!t·rkc•:;c H .:ı u k a~;ı.--

Bankalar 

~levdılcıLl:ır U3.9 

Tıcarı Mevduat 6.3 

Tasarruf Mevd. 7.3 

Diger Mevduat 0.6 

Dö•1i.z Tcvcli.at:ı 

Di~c;~ l'asi f:ler 2 (ı • t, 

K3r 1.2 
-·--·---·----

19Bl 

88.1 

18.9 

7.6 

26.4 

lil.9 

7.6 

0.5 

ı . ı 
33.2 

0.2 

BS.l 

1.8 

0.2 
c ') 
..) .. .. ) 

0.9 

]9. l 

10.3 

9.5 

1.5.2 

4.1 

37.8 

2.6 

1982 

140.3 

47.1 

l.J.IJ 

~ı2 . .5 

?cı. J 

]l,. 2 

0.6 

1.8 

35. ı 

19-8".\ 

235. s 
87.3 

ı. 7 . l 

70.4 

50.2 

20.2 

ı. ı 

3 . .'5 

55.8 

19 Stı 

/+12. 2 

163.0 

32.5 

113. o 
7J. 6 

39.1 

1.2 

13. J 

94.0 

56 J. J 

207.} 

.)).:ı 

22.? 

5J.7 

l.J 

Vı . .l 

6~.5 

1986 

967.2 

315.5 

l rı (ı . ı 

300.0 

227.8 

69.1 

1.6 

16.8 

167.6 

--·o _ c lı o . C19 o . o 2 c: . rı .ı o . s 

140.3 235.5 412.2 562.3 967.2 

6.0 14.9 36.8 52.9 75.1 

0.02 0.4 0.2 C.09 7.1 

ı . 1 

:n.9 

15.7 

lı . 7 

0.2 

:ı. ı 

/ı 7 . .3 

5 ') . -' 

J. r; 

61.2 

70.0 

zs.s 
7.8 

JG.J 

0.4 

6.9 

70.1 

9.0 

0.7 

89.6 

121. J 

JJ.J 

62.9 

0.6 

56.5 

89.2 

18.0 

~ 1 
•• 1 ··l 

116.7 

18-.6 

sc.ı 

9 :; . ı 

~.o 

8~.1 

')i'. 8 

r.4 

:J. 7 

16.3 

563.9 

51.9 

279.9 

ll l.6 

s.o 
lll. 6 

199. 1
+ 

30.4 

K:ı:m:ık: T\irkiye H:mk;:ıLır Jli.rli):;i, Jl[ınl<.alarımızın 1980,f~? s,mu Pilanço 
l<.ilr ve Zarar Hes;ıpları, Tı"skılar, Hevduat ve Kredı~eri Hakkında ----.----·-·----"· .) 

I~Ll82. 1 cr, linkara, 1980--86' da ki. verllerden yararla:n l.<ı rak 
h;ı z ır 1 ;:ı nrn:ı. ~? t ı. r. 
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Fonlarını iştirakler şeklinde de~erlendircn banka 

sayısı ise azdır. 1986 yılı .sonu itibariyle faaliyette bu-

lunan 17 vabancı bankanın sadece 3 tanesinin iştirakleri 

buLıınrnaJ.;tachr ki bu bankalar J.9f30 dönemi cr.cesinde faali-

ycU._r:: bulunan yabancı bc:ınkDJ.anlır. Bu bc:ınkalardan Arao-Türk 

Bankası'nın 943, Osmanlı Bc:ınkası'nın 636 ve Banko di Roma' 

ıun ise 6 iştiraki bulunmaktadJ.r (18). 

Yabancı bankalar grubunun pasif kalemleri ise, ak-

tife naralel olarak hızla artış göstermiştir. !tibari serma-

ye + yedek akçelerden oluşan öz sermaye önemli ölçüde art..ınış-

tır. Yıllar itibariyle yabancı bankalar grubunun öz sermaye-

si toplam pasifin 1980, 81, 82, 83, 84, BS ve 86'da sırasıyl~ 

% 2.2, % 2,% 4.3, ı 6.3, % 9, % 9-:-4 ve% 7.8'"ne yükselmiştir. 

Fon kayna0ı olarak T.C. Merkez Bankası hesabının 

yıllar itibariyle istikrarlı bir seyir göstermemesi, yabancı 

lıanLal,"lr grubunun bu fon kayna<]ını her zaman dikkate almama-

l;Lı:.uu.n bir qö~.;tr,::rqesi sayJ_lnıal:ı.ch.r. Zat:c~n 1986 c;onunda faa-

liycttc bulunan 17 vabancı bankanın sadece 3 tanesinin bu fon 

kayna~ını kullandıqı görülmektedir. 

1986 yılı sonu itibariyle tasarruf mevduatının 

'~ 9C)' i Osmc:ınLı bankasına aittir ve bu durum oldukça ilginç 

)Jj_ı: görünüm arz (C::!trnektedir. Bunun yanısıra resmi mevduatı 

(t8) Iii~kiye Bankalar Birligi, Bankalarımızın 1985 Sonu Bilanço, K3r 
-'~-~- Za_r ar _ _l~':_5 iJ_ll 1 an, Te§ kil at~ e i'ievdua t ve K red i 1 e ri Ho. kk ı nda 
Bil~iler, Ankara, 1986, Tablo No:6(a) 'dan alınmıştır. 



da s~d~ce Osmanlı Bankası'nın kabul etti§i görülmektedir. 

Yalıa ı: c ı bank,-:tJ,cu :Ln i_ sc dj_~ıcr ıncvd ua t tür ler :L ne nazaran ban

ka! .. ıJ.·:ı::.:ı:;.ı_ mcvctu;ıLa c><:ılı_i_p o.Ldur~ıunu ~;ii::l0~yebili.riz. Ticari 

mevduatta ise en bUyük pay yine Osmanlı Bankası'na aittir. 

Bu verilerden hareket ederek 1980 yılından sonra Türkiye'de 

faaliyette bulunan yabancı bankaların bankalararası mevduata 

daha fazla ra~bet ettikleri söylenebilir. 

Bir di0er kalem dövj.z tevdiat hesabıdır. Hernaka

dar DÇM hesaplarının tasfiyesiyle bakiyelerinin bu hesaba 

aktarıldı~ı dlişlintilse de, yabancı bankalar grubuna önemli 

miktarda döviz yatırıldı§ını kabul edebiliriz. Bu hesapta 

da yabancı bankalar içinde en bUyük payı Arap-Türk Bankası,' 

American Axpress I.B.C. ve Osmanlı Bankası almaktadır. 

Yabancı bankaların dış kaynaklarının (öz kaynak ve 

dış kredi gibi) mevduatlar ve toplam pasif içindeki payı son 

dcreec düşüktür. 1985 yılı verilerine göre dış kaynakların 

ıııcvcluatlar içindeki payı. ~/; 28 ve toplam pasif içindeki payı 

ise % 9'dur. Bu sonuç da bize gösterrnektedir ki, yabancı ban

kalar uluslararası fon transferiyle veya uluslararası kredi

lendirme işlemleriyle ilgilenmemektedir. Diğer bir deyişle 

yabancı bankalur TUrk bankacılık sisteminin kullanabileceği 

kRynakları kullanmaktadırlar ve Tlirk Bankacılık Sisteminden 

yabancı bankalara doğru bir fon transferi durumu söz konusu 

olmaktadır. 
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j_j_) Gelir-Gider ve Karlı1:ık Durumu ---·-·-·--------------

:tabarıc1. bankalar !)ruhunun J980 - 198G yılları ara-

;:;ın'l.·ı. f':.ı.ıli:;'c+: (!r::lirlcri.nin rrrcli:;;iıni. Tablo t';'c:a qö~~·tcril-

ml.::; t~iı::.-. 

Yabancı banka gelirleri 1981, 82, 83, 84, 85, 86 

yıllarında sırasıyla % 134, % 82, % 69, %101, ı 52 ve % 52 

a .r i.·. J. -~; q ij s ter rn i ş~~ ir .. 

TABLO: lO 

Yabancı Bankalar Grubunun Kar-Zarar Hesaplarının Bazı 
Kalcmleri: 1980-1986 (Milyar TL.) 

.. -·-·------------·~----

1980 1981 1982 1983 198·4- 1985 1986 -----· - ----------···· ·- ··---------·---...----

CFI.)RLF:R 5.5 13.0 23.8 Lı O. 2 80.9 123.3 187.2 Al 1.n:ın Fnizlcr :ı. 5 6. 7 ı ::ı. o 2Lı. 6 52.7 88.3 123.5 A 1 ırı:ın Uc.ve Korrı. 0.7 1.7 3.0 5.3 8.9 1J. 3 7.8 Karnlıiyo Karları 0.9 2.9 !ı. 8 7.1 lJ. 9 17.0 33.5 i '~ ( i ; :ık. ll 1. Kiir P. 0.05 0.(1() 0.2 0 .2 (i. 2 0.06 n.ı Di per Cl:.Ji.rlcr O.J ı 'l 0.8 2.9 t' ') 3.9 7.2 . .) 
J•L. Zn::ı ı· 0.02 0.2 0.03 0.09 0.02 cı.:ı (). 07 

G J.DERLER 5.5 lJ. o 23. 8 40.2 80.9 123.3 187.2 J .s le: tm e. (;_iderleri 2.3 4. 7 6. Lı 8. {f ll. 2 l7. 8 15.2 Verilc~ıı Faizler 1.7 5.5 tı.s 18.5 ::f ı. 7 70.8 94.3 VeriLen Komisyon. 0.01 0.2 r.n4 0.4 0.9 K:1rnlı i.yo t:ararları 0.1 0.8 ı.!; O :oS 13.7 Auıort:~ve Karşılık o. 0.08 0.2 (\. 3 3. ı 8.1 5.6 4.1 Dir:c:r Cicierler 0.3 0.08 G.2 0.3 0.6 0.8 1.2 IC1c 1.2 2.6 5.3 9.0 17 . 9 27.3 Jn.o 
--.~---·---~ 

Knyrıak: T\irkiye Bankalar Bi rligi, Bank;ılarınııznı 1980-86 Sonu Bi ·unço, 
Kar ve Zarar H~~_ap ları, Tes ki 1<1 t, Mevduat ve Kredi leri Hakkında 
B Ll g i. 1 t: r , Ankara , 19 B O- 8 6 . 

ıso 



l 'J n rı ·· ı C) rı 6 y J. L .l ,:ı r ı. a r a s ı n c1 zı i 'i l c: tm e q i d ı.~ r 1 c r j n i n t o n 1 a ın 9 i -

·~ f', o l cı r a k 9 e r ç r~ k 1 c :; ın i ş t i r . 1\ y n ı y ::_ l Lı r c1 a v c r i l e :ı ::= a i z ve 

~oınisyonların toplam giderler içindeki payı ise % 3C, % 42, 

'1, 1\ (j , '1; 1) () , '(, ı·') 

.)L r 'L 5 U V C 'i\ ') J ' d i. r . 

Yabancı bankaların konsolide karıarının da önemli 

ölç~dc arttı0ı gör~lınektedir. KBrların 1981-1986 vıllarında 

artış oran1. '=>.ıraE·;ıyla ı 114, % 104, % 70, % 99, ''S 72 ve 

% lO olmuştur. 

!. Yabancı Bankalar Grubunun Tlirk Bankacılık Sistemi 

!çindeki Yeri ve Önemi 

YtılJitor·:.ı. b,~ınkaL.::u:ın '!'iirk Bank.:ıc:ılJ.k si~3l:l':~:ıi için-

c}r::i'ıic;d<:r:nlcri hem yabancı banka] ar grubu ve hem de Türk ban-

kac.ı .L.ı.k c;tst.crni için e::lc almakta fayda vardır. 

Tablo ll'de seçilmiş bazı de§işkenlerin de~erle-

ri açı~ından Türk bankacılık sistemiyle yabancı bankalar 

grubu karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı banka sayısı-

nuı 19fl0' den 19e6 yılına kadar yaklaş:d<. S misli art.arken 

TUrk bilnka sist~mi içindeki nisbi a~ırlıklarının da 3 kat 

LS li 

arti.Jc'}ı qörülmcktcdi.r (bkz. Tablo G ve Tablo ll). Buna karşJ_lık 

y~h~ncı banka şubesj_ sayısında f~zla bir artış olmamıştır. 
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Tablo lO'dan da görillebilece~i gibi toplam gelirler 

içinde: c:n büyük payı_ olan a.Lı.nan f;::ı::_,z, ~~j~;re·t ve komisyonların 

1 ')ll U · ! ') ·'',rı yıl l ; ır .ı. ar ,:ı::; L nd ,~1 i~ o r.ı J ;_·un f ~\al i.~-::; t~ q e l.L r l cr i j_ çi nd c;-

ki acrır Lıi:Jı ::;ı_r;::ı~nyla 't; 76 1 '/; 66
1 

'(, 76
1 

'i; 74
1 

% 76
1 

% 82 ve 

~~ 7C'clir. 'I'oplarn fa;::ıJ.iyct. qclirlcri_ iç.irde kambiyo karlarının 

payı ise aynı yıllarda sırasıyla % 171 % 22, % 20, % 18, % 17, 

% 14 ve % 18'dir. Yabancı bankalar özellikle kısa vadeli ti

cari kredi verme ve teminat mektubu gibi işlemlere a~ırlık 

v~rdiklerinden, alınan faiz, ilcret ve komisyonların faaliyet 

gelirleri içinde önemli bir pay alrr.aları doğal ka_·şı.lanmalı

dır. 

Kambiyo k§rları döviz alım-satımında uygulanan kur 

fa:cl::ıncLuı ve arbit.raj işlemlerinelen sağlanmaktadır. Toplam 

fani.:i.·/c:: l: gcl:Lrlc~ri i c inde i.k.inc.L önemli paya kambiyo karları 

sahip oldu~undan, yabancı bankaların dış ticaretin finansma

nı ya!ıında diğer önemli faaliyet alanlarının döviz işlemleri 

o J. d u ''ı ı. ı ı ı ı. ı sö y J. c; y c~ Lı _i_ 1 i. rJ. z . 

Yabancı bankaların faaliyet giderlerinin 1980-1986 

yıJ.ları arasındaki artış oranı da gelirlerle paralellik gös

terıncktr::dir. 1981, 82, 83, 84, 85 ve 86 yıllarındaki faali

yet giderleri artışı oranı sırasıyla% 134, % 82, % 69, % 101, 

% 52 ve % 52'dir. 

Faaliyet giderleri içinde ise en bUyUk.payı işlet

me giderleri ile verilen faiz ve komisyonlar almaktadır. 



Degişkenler 

.-\ktif Tcpla!nı 

Cz: s.er.naye 

Dış Kredi 

~evC.uatlar 

Ticari 

Banka1ara~ası 

Tasarruf 

Ticari Krediler 

Kısa '/adeli 

Uzun Vadeli 

Döviz Tevdiacı 

Ya~an.::ı 3d~~kal~-:ı:- G :-:._:: -~:'"'- ._ :~ 

1980;( - ::; ·: .!. 

TBS YBG T3S \" ........... 
.ı..:ıiu 

TABLO: ll 

2,1~-:~J S i s ::2:':\iı:C:?~..:i A:?,ı:-lı_s.:. l9SO - :986 ,\~~i (V;_;: 

l 9 8 2 19 3 J : 9 s-; 
TES Y3G TBS '::'EC, TBS Yil C 

C'' \ ---· / 

~ 9 3 s 
TBS v~~ 

l-~ ;-rı s 
.. ::.:. ) 

YBG 

1530.5 47.8 2· .. a~.:.J ss. ı ~ı359.&. ı:.o.J 6lı76.s 235.5 9.7~ı.& .'.12.3 15.053.7 ss; v .:~.>:D.ı 967.2 

122.9 

813.6 

287.0 

56.9 

383.1 

565.2 

ı. ı 

19.8 

6.3 

'ı.8 

7.3 

l7. 4 

203 . .:. 

.'"' ' 
-..). -· 

ı ro C C 
• Q-.u.-

~69.8 

ıı:.s 

901. l 

970.6 

7~5.5 

225.J 

3.3 

:.3 ~91. 9 

9.! 31.4 

j9. l 2.5~7.9 

l!J. J 6S0.5 

9.5 2:9.3 

lS.2 1.~52.9 

26.~ l.Jö4.2 

13.9 1.083.2 

/.) 301.0 

O.J 17.6 

6.1 

q ' .... , • .l 

.:..ı) .. !+ 

15.7 

4.7 

2~.8 

1 ') ') 
~L..<.. 

718~5 

o -ı 1 
_)f • .:.. 

3.386.7 

1 

819.7 

257.9 

ı. 9 J2. i; 

l. H i'!. 'ı 

28.3 1.268.8 

l3.9 'sso.7 

3.1 30.7 

14.9 l.G02.3 

ı (1 
• V 75.0 

70.0 5.37~.4 

25.5 l.l69.3 

7.8 363.3 

36.3 3.255.8 

'/0.(1 2.Jôb.ti 

50.2 1.823.7 

19.8 563. ı 

6.9 517.6 

36.8 l.28l.9 s 2. 9 

l.8 238.2 :. 5 

l~l.J 3.813.8 lS-.5 

:33.-'. 1.911.7 52.1 

2~-~ 780.2 ~~.J 

62.9 5.212.9 ~J.~ 

:u.1 : .. ıo2.o ni.ö 

7J.6 J.J26.C 15~.1 

39. ı 836.5 53.7 

56.5 l.l5J.7 37.1 

2 . .:38.6 r),'J 

:.::..6 13.5 

: ç:. 262. 9 56 3. 9 

s ı . 9 

1.~72.9 219.9 

. r_ fi!*. O E8.5 

(, . : . .' J. 2 1 ~~u .l.J 

5.~53.5 227.8 

-~·~9.7 69.1 

2.-50.9 lll.6 

Faaliyec Gel. 208.2 5.6 ~76.7 13.0 813.2 23.8 1.068.5 40.2 1.902.1 80.9 3.235.4 123.3 5.G75.2 i87.3 

Kaı:ıbiyo Kan 9.0 0.9 32.:. 2.9 43.2 4.8 63.1 7.2 126.9 D.9 298.0 39.7 -l7.4 33.5 

Alınan F. ve Kaın. 134.9 '3.6 381.6 3.5 652.8 18.0 927.2 29.9 1.665.3 61.6 2.763.3 lOl.S ~-'~1.8 131.2 

Banka sayuı 40 4 ~o 7 40 10 34 lO 35 ı J 37 l8 39 17 

Şube Sayısı 5.975 1C5 6.265 123 6.375 127 6.305 113 6.266 117 6.292 12C 6.226 117 

Personel Sayısı 131.150 1.842 132.71~ 2.03~ 137.726 2.453 140.395 2.603 141.974 2.769 1~5.210 2.652 139.269 2.901 

Ka~ak: TUrkiye Bankalar Birligi, Bankaları~ızın 1930-1986 Sonu Bilanço,K~r ve Zarar Hesaoları. Teşkilat, Mevdua: ve ~r~Jileri 
Hakkında Bilgiler, Ankara,l98C-1986. 

Not: (x) 1980 yılında "-" işaretli dcgişkecder. ayrı bir hcs:ıp oLır;ık gösteri Jmcmişti r. Bu yılda ticari kredi olarak sc~''' ler cüzdanı, 
avanslar ve borçlu c;:ıri hesapların toplamı dikkate alııı,'llı;;tır. 

V, 
l~} 



llU cli_!til!i\ ya\ıanc:L barıkzılar.Ln <]Cncll_iklc tc;)r~ ŞUbc;l_j olarak fa-

al '/':!Ir' hııJunın:ıl,:1ruıclan kaynakl:::ınınaktzıclı.r. 1980-1.986 yılla-

·cı. ra:;ınc:la yabancı bankaJ:arı_n personel sayıs.ının ~:a bir 

mi k t.aı: .:ır i·_ U/j J_ ~ıö cülınc k te dir. 

Yabancı bankaların ulusal bankacılık sistemindeki 

nisbi yerinin ölçümü, ulusal mevduat ve krediler içindeki • 

pay.ı. dikkate a1ı_,,,ar::ı.k yap.ı.la.bilir. nu yaklaşı.m, u:..Jsal li-

kjdLtc ve yabancı. tankaların ekonomik faaliyetlerin finans-

nıan:_ncı katk:ı.sı J:Lbi konularda bil~Ji sahibi olunmak istendj.-

ğinc:r.~ :::;on dereec kı.;.lla.nışlJ.dır (19). Yabancı bankaların 

ı~ı(J:J--J'JfHi yJ.lL.ı.ı:ı_ cıı:usıncla ulu~3al mevcluat içindeki payı sı-

ra'ıı_y.l;.ı_ ?-, 2.4, /;·-2.4, ?; 1..8,~\1; 2, %· 2.3, ~~ 2 ve% 3.7'dir. 

l9Zl 1 yı.lı.ndan i tibcırcn krediler içindeki payları. ise % ı. 9 r 

% 2.2, ı 2.7, % 3.~, % 3.7 ve% l olarak gerçekleşmiştir. Bu 

verilerden yola çıkarak genel bir trend olarak, yabancı ban-

kalacın toplam ulusal mevduat ve krediler içindeki payının 

c_.!nr,rrıl i i-'ılçiic"ic cJi.işüt:: olduğunu cıöyleyehiliriz. 

Yabancı tankalar grubuna Osmanlı Bankası dahil 

edilmedi~inde mevduatlar içinde en bUyük payı bankalararası 

mevduatın aldığı ve bunu. ticari mevduat ve tasarn.ıf mevdu-

aLının izlediği garülıncktedir. 

(1CJ) N:ı:cır:ı Ekren, "Gelişmekte Olan Ülkelicrde Yabancı Dmıkaların Banka
CJ.lık Sektörüne Etkileri" Banka ve Ekonomik Yorumlar Jergisi, 

s ;1 j 1. : 12 , 19 i3 5 ' s . s /ı • 

l.'itl 
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1; 
Yabancı bankalar grubunun dz kaynaklarının ise 

önemLi i)lcüdc ar:~t:.ı.•:_'rı_ gc')rü1mekt-.-E __ ,dLr. 198-L 1986 y ı·ı.,.,rı "ra . . .. . -__ l .... o. c~ c-

.· cl i i . /1. / rn y J. ll a ı: a :r ,:ı_ ~~ ı. n d a T i i r k b i1 n k a c ı. l ı :-: s i s t e nü n c1 c k i (j z . 
k,;_ıynzık artış.ı. ise,?, 65,% 1L1.2,% 46,% 40,% 28 ve% 78.5 

olarak gerçekleşmiştir. öz kaynak artışında Türk bankacılık 

si:c;t:<:mi. l9fl() yılı.na gelinceye kadar yaba::cı bankalar grubu-

1
' .. · 

·' n u;ı ·:wr· .i.. ::;inde kalmı.::;; tLr. Bunu n nedeni se:::-ınaye ar tt ır ımı ;ıy-

1·;· gulamasına ulusal bankaların geç intibak etmele~idir. 

Aktif toplamları açısından da yabancı bankalar gru-

bunun aktiflerinin büyüme oranı.nın, Türk bankacılık sistemi-

nin . .ı.kL.tflcr.i.nin bi.i..'jlümc orarund.i:ın daha yüksek olduğu görül-

rn c· Y. 1 •:· c i i ı~ . l 9 f-l 6 y J.l J.. n d cı i ::-; c c: ş .L t. ı e n m c q ö rü l m e k t. e . ı 9 8 1 - ı 9 8 6 

yı J ı.ırı a:cas:uıda yab.::ıncı b.::ınk.::ılar (~p:ubunun aktif toplamları 

biiyiirnc orarn '-/; 84, ı 59, % 68, % 75, % 37 ve % 72'dir. Türk 

baı;kac ı..l..ık .'3isteınincle büyüme oranları ise % 80 r % 53' % 4 2 r 

rı r-· '7 
'() ) 1 1 

). ,-C' ,, .ı::ı ve \i 7 2' dir. 

önceden de de~indi~imiz gibi yabancı bankalar büyük 

ö1 c ilde o:zell ik le kı sa vadeli kredi ler le, dı ş ticaretin finans-

manı, teminat mektupları saeyl.::ıma ve döviz işlemleriyle ilgi-

lcnmcktcdir. Bu nedenle, yabancı bankalar grubunun ticari 

krediler ve kambiyo karlarındaki nisbi a~ırlığı önemli ôl-

r;üdc: a:ctmı~ı tır. Yabancı bankalar ın bu faaliyet alanlar ır:da 

,. 
. '~ iisti.inlüC'rü ise tartışmasız kabul edilebilir. öte yandan ya-
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bcınc ı_ ha nkaL:ı r.1. n ulus larura s :L i ş lcmlc:rdek i uzmanı ıklarıru n 

ynrntt.J0ı güvenden dolay1. dbviz tevdlnt1.ndan da n~sbi acy1.r-

l_Lğ ı. nın iJ.rt tığ ı gözlenınektedir. 

1980 yılında Türk bankacılık sisteminde yaratılan 

faaliyet gelirlerinin% 2.7'si yabancı bankalar grubuna ait-

kc'ı Lıı ')ran l9i3::i'dc 'i; 3.7'ye ulaşoLLŞt.ır. 

Türk bankacılJ_k fs:Lst:cmi iç.inde yabancı bankaların 

ai!ı. ri L'J ı clü:;;i.ik olın~ıld.a ıK:r,::tbcı· ba.:;ıcır.ı.larJ.n.ı.n nedenini ulus-

la.rcırac;1_ işlemlerde deneyimli, kaliteli eleman kullanmala-

n:·ıa, i.yi_ bir organizasyon· ve ileri teknolojiye sahip olma-

lar ına, sağlam ıni.i~;tf2rilerle çalışmalacLna ve uluslararası 
....._ ~. -

bcıÇıJ <ınl..ı.lara ,::;ahıp olmalarına baglayabiliriz. 

Yabancı bankaların önemi, Türk ekonomisine sağla-

yac~kJ.arı yarar ve zararJara bağlıdır. Yabancı bankaların 

öz kayncıklzırJ.nın d\.i:;;Uklüğü ve dı_ş kredi getirınc~lcri konu-

sundaki isteksj_zlikJ.erini dikkate aJ.clığ.ı..mJ_zda, yabancı ban-

kaJocın finansal aracılık faaliyetlerini sadece Türk ekono-

mi:; i ~;.ı. rnr Lırı_ i<;inclc: yaptıklar .1_n.l söylememiz mümkündür. 

Ya ı ı i. yal)il.ncJ_ bankalar l 98 O yJ.lı ekonomi politikası nedeniy-

Jc Türk banka ve mali sistemindeki değişiklikten do~acak 

fu:satları değerlendirmek amacındadır. 

Önceden de belirtti~imiz gibi, Türk mali sektörü 

dışa açılma ve uluslararası finansal sisteme entegre olma 
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sürr:ci.n.irı ba:;ıncL1 hıılunınaktndı.r. Yal:ızıncı. bankaJ.ar1.n c1e~riş1.k 

drqütsel. şekilleri kullanarak Türkiye'ye gelmesi bu sürecin 

ilk aşamasıdır. Sürecin tamamlanması ise hiç kuşkusuz uzun-

ca lı i c :.::ama n zıra J.ıcj ınc1a gerçc kle ;;ecek tir. 

•i. Yabancı nankaların Tlirk Bankacılık Sektdrline -- -----·---------·--·--·----···-------·-·--- -----------------------------·--------
Etkileri ---------

Yabancı_ bankcı.l ar, ulu sal bankac ı. lı k endüstri sini.n 

yapısını artan rekabet yoJ.uyla de~iştirecektir. Türkiye'ye 

gelen yabancı bankaların dünyanın en büyük 500 bankası ara-

sJrH_!;ı olduğu düşün(LLür~;c bUyük Lıir rekabet gücüne sahip ol-

Yabancı bankalara rekabet avantajı sa~layan neden-

leri şbyle sıralayabiliriz: Yabancı bankalar ortalama işlem 

boyutunun artışından ve dolayısıyla işlem maliyetinin azalı-

.;andan kaynaklanan ölçek ekonomi-lerinden yararlanmaktadırlar. 

flc·ın krı-:di.lc~ndi.rınc: ~;ürec Lni.n hem ele ~3unulan hizmetlerin yapı-

sındun dolayı, yabancı bankalar mUştcrilerine daha iyi im-

k0nl0r sunabilmektedirler. Yabancı bankalar önemli uluslara-

rası finansal merkezlerle ba~lantı içinde olduklarından, 

dUnya ekonomisi ve uluslararası para sistemiyle ilgili ayrın-

tıJ.J ve gilvenilir biJ.giye do§rudan ~o~ruya ulaşabilmekte ve 

fon hareketlerinden önemli avantajlar elde etmektedirler. 



Du ncdcnJ.crden dolayı ynbancı bankalar ulusal ban-

kacı.lık ::;istemine şu katkılarda bulunabilirler: Sn son kre-

di araçları ve teknolojinin hızlı bir şekilde tra~sferini 

gerçekleştirebilirler. Di~er yabancı bankaların da gelişi-

ni t.:.c~;:v i. k (~derek r bankacılık alu.ıunc1a yoi}unlaşmar.c..n u.zalma-

sına ve fiyat rekabeti artışına yol açabilirler. 

Dankacılık cndUstrisindc rekabcti.n artışı, di~er 

endü~trjlcrde oldueyu gibi teorik olarak marjinal firmaların 

~iyasadan çekilmesine ve hizmetlerin daha iyi ve etkin bir 

şekilde sunulmasına neden olacaktır. 

Yabancı bankaların TGrk bankacılık sistemine en 

önemli katkısı, daha önceki dönerıt±erde sisteffi€ girişlerin 

kı:::;ıtlı. olması. dolayı.sıyla oligopol piyasasında ve özellik-

le kambiyo ve dış ticaret alanında rchavet içinde çalışmakta 

olan ulusal bankaları rekabete,canlılı0a hatta bakış açısı 

de0işikli0ine iterek terbiye edici yönde olmuştur (20). 

Yabancı bankalar ciddi kredilendirme, bilançoların 

denetlenmesi ve kredi mUşterilerinin ihtiyaçlarının en uygun 

dUzeyde karşılanması y5nUnde çalışmalac yapmışlardır. ŞUphe-

siz ça~ın gerceyi do0rultusunda örgütlenmiş yabancı bankalar 

5z e 1 lik le "bir i nci sınıf" kredi iıh.işteri. s i olarak ni telene-

bilecek kesimde derhal etkinliklerini g5stermişlerdir. Piyasa 

---·······----·-----------

(20) Orhan EmircL:ıg, "Tiirki.ye YabAncı Bankalar !çin Cazip Bir Pazar", 
Para ve Sermave Piyasası Dergisi, Sayı: 78, 1985, s.lO. ____________ _., ____ _..._ __________ _ 
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koşııllcırını ve: m<lliyctlerini uınursaınayarak maliyet_ + kar 

bc:ızırıcla çulJ._:,;,~ın Ti.i:rk banL::ıl.'ırı., gcli.şen 'le güçlcnc:n reka-

ı· ün li. ç a.l ışınil yolunda yeniden örgüt le.nme ar ay ış .ı na i ti ı-

mi~Jcrdir. Dolayısıyla yabancı bankaları~ rekabeti Tür~ 

bankalarını verimli ve pazara uygun çalışma koşullarına 

yöneltmiştir (21). 

Ulu3aJ ve yabancı bankalar biribirine teknoloji 

transfer edebilirler. Türk bankacılık sisteminin yapısı 

dikkcıte alındı~ında bu transferin yabancı bankalardan Tilrk 

l:janLaLa.rına do~ru olduc}u görülecektir. Bu yolla sağlanacak 

en ôncmli fayda, ulusal bankaların uJ.uslararası parasal iliş-

ki ve işlemleri yurt dışına gitmeden görebileceği ve öğrene-

bileceği ortamın yaratılmasıdır. Bu gelişmeler, Tlirk ba~ka-

cılı0ının uluslararası bankacılık standartlarını benimseme-

:; ırH', yar.Jı.c;ı.n.ı. zi'.ı.rnanlc.t bu ~;t.anclactlarla uyumlu hale getir-

rnesine neden olacaktır. Bö~}ece Tilrk bankacılı~ınının temel 

~;orunları o lan yöne tim-or.._::rani zasyon, yürü tnle s istemi, e..rnek-

yo§un teknolojik yapı, kaliteli eleman, bünye içi iletişim, 

piyasa analiz teknikleri ve dış dünya ile yakın temas gibi 

konuLcrda anlııml:ı. çözümler bulunabilir (22) ... 

u 1) l1 c t i rı l3 Q r k ı .::ır .. ci t . , s . 9 • 

(2.2) 1'ıurhan Karaçam, "Uluslarar:ısı Bankacılık Standartları ve Türk 
JLınkacılığı", Dünya Gazetesi Uluslararası Bankacıllk Eki, 

?.9.10.1981-ı, s.4. 
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l3. 'liJm.<: EANKAL.ARI7'lll\f ULUSIJ\FARl\SI Fl\l\.LtYFTIER! 

C'lu:oL1ri1Ti\~:;ı hnnki1C1.l ik fu.,~l.iyet.leri tezünizi.r. I:!:. nö-

1:: ii,;,, c1c: ı:Je ::ıJ(lt<"r.ır:ıJ.7 q~.i.'i bir dizi uluslarareısı l.;u.:.:·,ac:J.--· 

ı ı, ı: i ri n i :-ır;-, c ı. ~. L ti ı v l.::ı. '·d,., ı. l m ,cı_\--: ı:· :1 d .ı. r . 

1986 yılJ. sonu itibariyle Türk banka sisteminin 

yurt dışındaki bankacılık birimlerinin bulundu~u yerler Tab

lo l2'de g6sterilmiştir. 

Tablodan da görlildil~li gibi Türk banka sisteminin 

yıırt dışındaki bankacılık birimleri toplam (T.C. Merkez Ean-

ka:a ııtrim1c:.r:i. dahil olmaz üzere) lCiG'dür. Bunlardan 67'si 

ı-.crw;.ilc~Ll i.i<, l.9'u i.rti.t)aL b(irosu ve l·~·'ü de~ şuhec1ir. 

J<ıbrJ.::;' t:.a,ki ç,ubelcri dikkate alrnazsak, Türk ban

kac::ı1Jk sisteminin yurt dJ.ŞJ.nda 5 şube!3i vardır. Bunlardan 

Mannmu./Eahreyn'deki offshore bankacılık birimidir. Şubele

rin çnc~unun açıl:ı. ş tarihi yenidir. Bununla beraber, bu şu

beLer uluslararası para ve sermaye piyasalarının en önemli 

n;c·:~/;('?,lr.:;:ı::indc açı.lın:ı.~;t1.r. Eil.nl\acı.l.>.k birimlerinin önemli bir 

böliini_inün ise 13 .!\lmanya' da toplanclı.c]ı gözlenmektedir. S . .:\l-

m0nva'da bGyUk miktarda TUrk işçisinin bulundueyu dUşlinlilUrse, 

i kJ. \OtJke iıra;3.ı.nda.ki. fon t:ransferin:i.n sa.olanmasıncla bu şubele-

cin i.ineıni. ortava <:;ıkırıcü:taclır. 

Du şubeler dnemli euro--merkezlerde bulunclueyundan 

ıı l u:;L:ırarası. piycı~;<:ı.larla ba(;lantJ. ::~u.t]lamcı konusunda bir d~zi. 
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avantaja sanipt:.ir. 'l'c.Drik olarak. J-JJ şuJ::,elerüı tüm b::-ınkacılık hizrrct-

c],: .u ı ulu~~ Lt..1.ı:urı::..1.~ı l.::x~ırJ,;:lc:.ıl.1J<. ~-;~i..~> tcntinc~ in tit:><J.J<.. c}(_)nc:.ı:ni. iç .LnC.c btı1tın.ı.Ju.k.lctrı 

ve: acılık faaliyı:::tlcri komısunc1a. kısırcn çekj_ngen davrc:ındı_kları_ hilin-

rrck l~_cdiJ. ( 23) . f,nc:::._-:ık 'J'ürk h-:ırıkacılık sist.eminin uluslararası ı:x1ra ve ser-

m--:ıye piyasalarırdan yararlanabilme ve bu piyasalara Jıizrret surıma konusun-

ekı ~:;:uıu-_Lı bir ölÇLDe de olsa ilk adımı aLtıklarını söyleyebiliriz. 

Yuı:t dışındc:ık.i şubeleri n bir önemli özelliği de, bu şub:=üerin 

uLıJ:;:ı.L Lıankac.Llıi<. ::;_i_~;tcnün:i.n oli.gopolL-otik y0p.ı.s.ı.ınn yurt dı_-

uzcıntı_ları olmasıdır(I.Bölüm'de de c1cğindi~!imiz gibi, 

T. '-,· ankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) 

J: r Li bat b i ·ır o l ,-:ır ı. b <1 n k ,::<c ı 1 J_ k a ç ı_ <:; J. n da n çok faz 1 a b ir 

zıhip olmadJ_~jından üzerinde clurmayacağız. 

~emsilcilikler II. Gôllim'de de bahsettiöimiz gibi 

Y'J r t: cLı. ş J_i~a aç ı1mak is te yen bankalar ın, yabancı ;;ıiyasalara 

c 1 iri~;lc kulJarıdıklarJ. 'LU: i~rqFt.sel yapıcLı.r. 

'1'ernsilciJ i.klerin bii?ük cotrunluc~ru (% ()t;) Batı Alman·-

'.rı'· dadır. Di('er />.vrupa ülkelerindeki temsilciliklerin ar] ır--

lJ~l jsc% 29'dur. Diyebiliriz ki temsilciliklerin yaklaşık 

oLu_-;;k 7, 93'ü :S(ltl Avn.ı.pa ülkelerinc1edir. Bu ülke.ler ise 

T\jric ',:,:qilcr1nin yoi:1un olarak hulnncluCıu ülkelcrdir. '::'jrk 

L.cnılı.i ·/n ::;-i_sl-:cmjnc1c liberal cc"rilimlcr olarak kc:ı.bul edilen ve 

i ()7\J' lcrch~ uyqulcınan Dövize çcvri1ebilir Mevduat ile Döviz 

(;~~~) l'!;ı::.::__m Ekrcn, "llankacılıkta U1us1anırası.la:jma Aşamaları. ve '~ürk 
nnkacı_LJ_)i;ının Duruım__t··', ~~:::cı~_c?_l1_0:c~_e _ _ll_~_ı:_:~l_<? _ _[], Sayı:2S-29, :985, s.32. 



'l'c'Jd i .:ı t: llc:;apları uyqularnalurı_ tirçok Türk bankası.nın bu 

ol;tn,-::ıktan yara~~lanm.::'ll<: i..çin FatJ_ Avrupa :Hkeleri.nde temsil-

, __ :il i_ l!;r ~:uc~a,;,-.t Lıa:_3Lam;,::ıli-:trJ.:~,'l neden olmuştur. Tcmsilcili:-:-

ı.,, ı- i_]') Unıc;:;i /\mc~r.ika 'da, 1 Lan es :i_ de :~uudi Arabistan 1 cln-

ıl ı ı. ~iC'd Ynrk di.iny<ırLLn en öncrnLL finans merkc'!zlı::~r:inden bi-

r L!H r. ;'\ra histan i sc Türk mü tea h h i tl ik hizmetleri nin yoğun 

E":ub,c'J r::rc1r" olduCıu qil-::i tc:;msilcilikler de Türk Ean

:<z~cı ı.r: si.stcrninin oligo~)olistik yapı.sını yansıtacak rıite-

J _', k t:. c d ir . 

Bu gelişmelere ilave olarak bazı TUrk bankalarınin 

ycıhcırıc.L ort.cıkları kabul etrneyco başlcıclı{nnı veya ~r.q.bancılar-·· 

1 !ıjrliktc yeni bankcıkurma girişimlerinde bulunduCıunu da 

zcJc:rı uzak tı.ıt.mamak gerekir. 
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T iir:/. iye 1 d. c jo i nt.·· ve n turc o larak kurul il n i 1 k bank o. 

lCJr/' clr: fan] iyr·;tc <JC(:Cn. 7\rcır-'l'Ü:r.k P,ankas.ı 1 C~lr. l\raD·-Tiirk 

Rankası, Türkiye, Libya ve Kuvevt bankalarının sermayeleri 

jlrJ bir joint-venturc olarak kurulmuştur ve Türkiye'de ~ şu-

lı~si vardır. Yeni joint-venture'ların kuruluşu ise 1985'de 

rwı~·.:e],;}_cşıni.~;ti.r. Iı::-~tT.i.nq 'I'n.Lst 'riirk bankacıl.J.k piyasasına 

qircrr~k T~irk:\•:~e 'I'i.i.t:\incült')r Bankası ile bir joint-venture 

L:_ınıu';:Lur. T),cıfıil soıu~cı. Koç-·1\mcr:ican E;(press kurulmuştur. Bunu 

1\ı~::·r:k<ı'nı.n ChPmicz:tl Bank'J., 'f'iirkiye'nin Enka Grubu ve Japon-· 

·rı' :ı ı n tvli l:<>tıi. nank' 1. r:ırusındcı kurulan joint-venturP izl0:.\.~ş-
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Eu 1-::ö.liinıc..ie ban:"<acJ.lık f3istE2.:ninin dolaylı c.lışa açıl-

nıcı::;ını n bir qö~;t~enJcs.i. oJ.an uluslararası bankac_ılık işlemle-

Ti.lrk lkınkacılık sistemirün yurt dı.şında tıJrn banka-

c ı J ı !.~ i. ş 1 c::: r.tl c r i n i h c::: r:ı s a y ı o l u. ra k a z v ::> h e r:ı d e k u :r u ı ı..: ş tar i h-

leri yenidir. Bu nedenle uluslararası işlemler olarak ulusal 

hu.nkalu.rın faaliyetleri üzerinde duraca~ız. Çlinkli yurt dışın-

daki bankacııü::bJrimlcri ana bankanın uzantısı durumundadır. 

t,yrıı. /.i-ımanda, ulu;;;Jcı.rcırasJ_ ban.kac.ı.lJ.k faaliyetlerj_nin temel 

(!d~tcrgcleri olarak kullanılan gayri safi ?asifler, gayri sa-

f:L ulıı:;c:ıl <:ccktifler, net ulı..ıslararası banka kredileri ve "eu-

cc;,cuccr~ncy" piycı::;as~L .i.şlcr-ılerj_nin hacr~ı.i gibi baz.ı deC:işkenler 

:c;;.lmciLLik Türl<: bankacılık si:31~.cmi .için söz konusu cl.e<)ilc1}.r.Bu 

nc~CJcncJcn dolay:L r 'J'ürk cankilCl.l.ı(rJ.l1J.t1 c!oqrudan dışa açılması--

nın yeni gGndeme geldi~i bir dönemde, uluslararRsı bankacılık 

işlemlerini ana banka açısından incelememiz hatalı bir yakla-

ŞJ.m olınayacakt:J.r. 

Türk bankacılık sisteminde uluslararası işlenlerin 

boyutu ve dolayısıylcı dışa açılma derecesi belli kriterlere 
-··----·-----------·-------
(2/ı) lhşbank, L:::oı!_~ıic Revie\v, Volumc:l, vıint<!ı:- 1987, s.7. 
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qörc Lı cl ir .lJ!n.eb d. ir. Yay nll anan b i li:ınço lar d ik ka te al ın d ı<} ın .. 

cl n. , h.:ııık:acJ.112'flrn.ı.zı.n c'lr·)]"'!l·ı nll..., l ,...,., "Ç,l,..,ıclJ'' . . u . . . . '.' ... ( (l n (. ı ., (.> n ; .l. "'. ~' ..•. r, c':erece-

:~ını .. :;;.'ıL:>t~a.y;::ıbilmc'k içi.n ilc; kr:.teri.n oldu(!u gc:c:ii.liir. Bu kri-

\(·ı lr·ı·, kDı!il)l.'/0 i:;;]r;rnlC'Tindcl<.i.. c.:c:,;i.Llemıw, k.:ı;nb:i.yo knrl.:ı.r.tn-

d;ık.i ,ı,.,:,j :,;mr~·1r:r ve ihracaL kı:cdilccir,cleki gclişmclcırdir (25). 

- Kambiyo işlemlerindeki çeşitlerune, büyük ölçüde 

taliınatnamcleri ve Bakanlar Kurulu'nun kararlarına ba~lı ola-

rak ~elişme gtstermi~tir. 

Ti.\rldyc' dtc uzun yıllar uygulanan sı~:ı kambiyo de-

netimi politikası sonucu T.C. Merkez Bankası dışında kalan 

il<: iı !::1];~1 .. '.;r: ihr::ıc;ıL i:dc'mı:::r!.nclcki çc:~i~~le:ımr~ ve gcli~·.rı.e 

l0G7 y:ılında növize Çevrilehilir Türk Lirası Mevduat Hesap-

Jnrı uygulaması iJ.e başlamış ve Döviz Pozisyonu Tutma Yetki-

:o:i. ve Döviz Tevd:Lat I- 1 e:;aoları ile Devam e:.miştir. 

- Bankacılık sisteminin dolayı~ olarak dışa açılma-

:3J.ıun bir göstergesi de ulu~:Jlararası i~le::-.le.:den elde edi-

l c ıı 'J c l.i. cl :L:c • Alınan faiz ve komisyonları~ ve kambiyo k&rla-

rını.ıı toplam faaliyet gelirlerine oranı, ~ıuslararasılaşma-

nın bir göstergesi olarak ele alınabilir. Ancak yayınlana~ 

bilançolarda yer alan faiz, licret ve konisyc~lar ulusal ve 

ı.ılı.ı:::;laı:ara:::a i;d.eınlerin hileşimini yansıt::.ı0~nC!.:ı.n, bu kale::nü:. 

(2')) Törc, ~x_.:_c:_it .. , s.11·-l6 
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icinc.1 r~n uJu~:;Jara.ı:-<ı:·;.L L·,.ıp,...,·ı(r-J<· ı''cıı··ıL· oJ J 1
' • _ . ,_,.L ~"'··.: ..... :: _ J._ ... .an <ısını çır..armaK 

:'<OJL·. 'rl\(:: .. ür. r~tı ı!t::Clc;nlc'. ulc.::;J.c:ırc:ır.~ı:,;.Ll;:ı:;rncı.nın ikinci en iyi 

r,-:ıbc:r' kamtüyo karları.ru.n da c:öviz alım sa·tım kur farklarını, 

d2valliasyon farkını ve arbitraj gelirini yansıttı~ı dikka~e 

,cıJ:ı nrrıal ıdır. Dciviz kuru dc~ıi~;nıelerinden oluşan kanırJiyo eva-

'i r ::ır. ~i)ylc•c(~ bankalar:.n a:.r,t:Lf bir .r~:ekilde uluo:.;lararası 

i:·;; J.ı:~rn1t2re ka tJ.ln1alar ını kJ.rl ılıJ~ a.ç J_s ından so:nu.ç .laı- ını gQs

tercn bir qöstcrge elde ~dilebilir. 

Uluslararası bankacılıöın klasik fonksiyonlarındari 

bir inin dı:~ ticaretin f inan,~rnaın oldu(runu bir önceki bölüm-

rJc };c;lirt:rnj_~:;t-:LJ.:: .. Dış· t.i.caretin finarısnanı hem il:.ru.ccıtın ve 

hem (]c:; ithalatın finansmanJ.nl. içermektedir. '!'ürk bankacılık 

sj_st~minde dış ticaret kredilerinin toplam krediler içindeki 

payınJ.,bankacılı~ın uluslararası ticaret yoluyla dışa açıl-

ma~:::.ın:uı b.i.r gc.'~3i::c::cqesi olarcık ele alab2__liriz. 

Tablo l3'de TUrk bankalarının uluslarareısı işle~le-

ci.::,:lc i.l9ili baz:ı. <Jö~;tergcler verilmi:;tir. 'rablodaki değer-

l !: r c;c:ıc1 eec 'Tü ı~ k ba rıkzılar ı. na a.i. t o lup yabancı bankcılcır ı kap-
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TABLO: lJ 

T i i r k l3 n n k :ı 1 ;ı r ı n J .. n U lu s l ;:ı ca c as 1. l s 1 ~~ın l e r i. y 1 e t 1 g i ı i 

!.l az ı. G ii s t: c r g c l e r : L ~~ il t', - l 9 8 Cı ( ~·li. 1 y :ı r T L ) 

--··--·~----·- -~ ---. -------------------·-···-----------------------~--------~---

ll,, );i ~,i k ı.: 1 i. ı 
j ')gr; X 10B1 1987. ı C) (rJ 1 C) (lL, ı CJ f) ') l98(ı 

' ~ ı-

--------------------------------- ----
Akt:i f Top 1 aıın. l')J/..7 27 5(ı. 5 !; 2.19 .ı 59/.d .. ') 9299 . J t 11 /, 9 f' .7 25892 . 9 

:< r ·~~ <l ı J \' r Tcıp ( L) ll. ·ı ') J!, 2:; ı ı C) 1 /' ( 2611 l 3371 } ~ 91 :, . ı 11.517 ') 
··' ""T.J-

.. , 

i} L .(_'. Ti f~. S '.i . 9 25C 
,. 

i, CC) Q ~ı61 '1 (j 7 (; .s 99":.] ]{ı 1.)5. 1 '-·. .) .<J . () 

;·h r :ı c nt !19 ) 371 . :, rj 2J . t, ')51 .CJ 72.1. l nu . !ı 

1 1_\ı;ı 1 ;ı c J ı. ;ı )8. !; us. ·!t 122.. 9 269. 2 91 . 7 1 

[) (j V j_ /', 'l' 1 ·'/c\ .i. at ı 2 .9 ı./: ) 2J .8 !, 61 ı L( Cı6 .6 2L.ı8() . 9 

Dı'? Krr;.di ler 39 8 ?3 • !; 36 1 73 2 2J7 . 8 7 82 3 l. 

}'aa .L:i ye ı:_ Gel. 2CJ2. 6 1;6 :3 . 7 7WJ ') 1C28. 2. 182 ı. 2 3112.1 539;j .1 . _) 

K;nnhiyo K3r. 8.C: 29 . 5 .k] . !; 56.0 _112. 9 281 
,., 

Lı72. 3 . ,, 

V;w:hiycı 7,ar. C.6 1.8 J .2 IL 8 ll. 6 ]9 . s 311.2. 

1\ 1. ı rı:ı.n r ;ı i.;.:: V(~ 

Ko u ı i.;,; yonlar lS:'. ı J7J. 1 6.l'ı. e (ll) i3 • ::J l6C'.l 7 ;,ss. 4 lt37J . 8 

Ver· i. l c rı Faiz VF 

Komi c;yonLar 72. 9 2/ı 1 " sı cı • 2 722 .J 13 34. !, 23'+2. 3 3639 . 9 . ·..,; 
.... ._, _________________ ., ______ ··--·----------------·-··-.. ----------------------~----------------------

r:ayn;ık: T\.iı:kiye l'ıankalac LlirLip,i, Jl.9.3.'}:.E-.l~2:~llZ1..n 198:)-1_?86 Sonu Bilanço, 
i'. ii c _y_c~ _ _?:!l_r_;ı~~-Il '~~.;_iıp_l:_cı ı:_~-~---:L~:.s_ı, _i_L.:.•_!:_!_~~':=:_cl_u_~1_!: _ _:::-_ _ı:-:____!S_ı:_c~~~_i:~_ri- Hakkında 
l~ __ j_g_i:..ı:.::::_ı::_, . Anka r ;ı , l. l) ~W- l 9 ll6 . 

NOTL.\R (:-:) t98C y1lında "-" i?<Hetli de)Üşkenler ayrı bir hesap olarak 
g i.);; l: C! ri lrn i •:; ı:_ j ı- . 

(1) Krediler yalnız TUrk bankalarının de~il yabancı bankaların 

verilcrini de kapsamaktadLr. 

Dış ticaret kredil8ri içinde yabancı bankaların da 

nayı jçin, hu krediler Türk ~ankacılık sisteminin durumunu 

yans1trnamakta~ır. Ancak yabancı bankaların verdikleri kredi-

lcrit\ tünr:.\nüncl:ı.:,; U .. caretle ilC]U.i olducıunu varsayarsak, 1982-



ırJ(j(, yıl Lır.ıncla ';ab<ıncı \ıank;:darJ..n c.h.~> t:_-i_caret krcdileri 

i ç i n rJ 1 ' ı~ i n il y J. : a r cı ::ı ı vl '' '!; 7. r. , '/; 1. 1 , "' 1 1' , ı 1. 2 , ı 1 7 , % 2 2 , 

V C ',', ) i. 1 rj .i. ı: . 

~Urk bankacılık sisteminde dış ticaret kredileri-

nj n lam krceliler i cindeki r>a.yJ. ise sı.rasıyla Ş; 9, % 1.7, 

ı 21, ~ 20, % 20, ve % l2'dir. Bu krediler içindeki yabancı 

)J.:ın l>ı J, ı ı· t. n 

Yin !)re: r2J.Ş t.ic<trct krcdilerinin Lopl.am ~rediler içindeki 

;·ı.i:ıbi a,'q_rlJ_C:;:ı_nı.n ~~on yıll.o:.rdc'\ arttJ_(''rıru. söyleyebiliriz . 

. Aynı zzımanda tablodc:ı.n dc:ı. görüldi.'tcrü gibi ihracat kredilerin

deki artış ithalat .kredilerin-

deki artıştan daha hızlı oimu§tur. 
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dr:: diivtz tevdial.ın.J.n toplam a.ktif iç:Lndcki payı ise % c.ı, 

% 0.2, ı 0.4, % 5, ı 7 ve% 9 olarak gerçekleşmiştir. Ban

kaların yurt dışından sa~ladıkları kredihin toplam oasif 

.LS i.rıclc:l.-: . .i. :_:ıay.ı .. t.::;c ~·.:u::as:v/la 1/; 1. ~~, '.~ r;. :~, 1
1, !.: • G, 9; C. 8, '5 l. 6 

v c '!; 1 () ' cl ur . 

Rakamları yorumladıqırnızda, Tlirk bankacılık sis

teminin uluslararası işlemlerinin dUşlik dlizeyde oldu~unu 

s i:ı'/ 1 c:rn(::ı1, i. z m\_i.mk\i nd ür . 

~ambiyo k5r]arının da toplam faaliyet gelirleri 

i.çindr:ki payJ. ıcınC-1986 yılları. ara::anda sJ_rasıyla% :j, % 6, 

9,; ':,r -is 5, ı 6, ı 9 ve '6 9' dur. Kambiyo karlarının toplam faali

yet ~elirleri içind8ki payı yıllar itibariyle artış gösterm2k-

11: lıc·1:<:tbcr bu oranlarda düşCik ~:;ayJ_labilecek düzeydedir. 
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TUrk bankalarının dışa açılmasının dalaylı göster-

gc~J. oları uluslarcırası işlemleri son dönemlerde artış göster-

:~·ıi:;;! ıı·. f\ncak h11 i.:")icııılı:ı· yirı<:' de ycl.t..'r:;i.z d~L~c:;de kalmak-

tadır. 

Bu özellikleri dikkate alındıeyında TUrk Bankacılı-

§ının uluslararası bankacılık sistemi içerisinde kabul edi-

lebilir bir ağırlığa sahip olmadığını, sadece d::.ha önceden 

yaptıkları uluslararası işlemleri yoğunlaştırdı§ını söyle-

ycbi J ir i.z. 

Yeter s iz sa~rı lahilecek ulus lararas ı f aa.l iyetlerin 

ri.'Urk banka c ı lık s i. s b::;minin o 1 ic;opoli.s t.ik yapı Sı:iın iz ler ini 

ta:;> ı. d ı.nJ. kabul edebi 1 ir iz. Çünkü yetc::r s iz say ::.lan gel i ş·-

banka t.;:ı.rafındon gerçekleştirilmektedir. 

Tü~_-k l>ankac:ıl.ık sisteminin l:;ankacılı.k anlayı$ı. ola-· 

r,c:.Y: ı.ılu;;J.cırara:;Jlaşnıa olayından uzak olduğunu kabul edebi·· 

li.ı·iz. (,:ilnkü hem teorik hc:m de fonksiyonel olarcık, bankacı·
j 

lı0ın uluslararasılaşmasını belirleyen faktörler TUrk Banka 

~üstern.i. j_çtn yeni yeni g\1nderne gelmektedir. 

Tezimizin I. ?.ölü.rni1n 1 de de ele ald.ı.ç;·J_rnız gib.'. Cur0.-

hur.iy 1c'L: ~3onrası kuru . .Lan ve qclişen Türk bankac.ı.lık s:;stemi, 

cl:uncrnik yap.ı.y,~ı p:cır;1Jcl olar<tk i.cc kapalı bir gc.Li~>ir:-ı süreci 

.LzJ <crni.:,;!,~.i.c. Bu nedenle •;_'ürk öankc.cılık sist.emin.in en belir-

gin öze]li0i dışa kapalı bir bankacılJ.k olmasıdJr. Son yıllarda 
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dış ekonomik ilişkilerin artışına ba0lı olarak TUrk bankacı-

lü: si:;tc:minde de dı.~a açJ.lr:ıa qereöi o.r.tc:tya çı_kmı.ştı.r. Ancak 

dı.:,;:, '.·cı:ı<ıit !-J;ınL .. -ı<::ı.lık di';nc:;;ı'i.nin c:t:>.:~l·:r:\. 'i'ürk r:ı,ankac2.1.ı.k 

Tlirk bankacılık sistemi.nin dışa açılmasını etkileyen 

fakti~rlerden biri sabit maliyetlerin yUksekli0idir. Dunun ne-

deni z!0ha hncec3c~n de vurqulac'iJ.cl-nnız (}L>:i. bankaların viiksek 

enflcı:won orU:ırrnndcı, düşük sabit faiz sisteminin uygulanması-

na \:~ lı olarak bankaların fiycıt dışı rekabete, y2ni şubele-

rini arttırmaya ve yo~un reklama ybnelmeleridir. Bunun yanı-

SJ.r..:ı, LanJ.:acılı.k fc:ıc.ıliyetlerjnöe vcri.r.~.U.l.i<}in sağlanmasında 

·'incrrüi ·Lir acjırlJ.(0- olan araşt.ı.rma·-qeliştirme çalışmalarT dü-

şük düzeydedir ve elektronik bankacılıkta ve bilgi-işlem kul-

lan :ı.nıJ.nda çok geride kalınmıştır. J3u r..edenle tek no lo j i ek s ik-

li\~; .i. :;i:iz konusuduı:. 

Yurt dışına açılmada bir di~er olumsuz faktör Tlirk 

banki.\LırJ.nJ.n öz kaynuklnrının y(:::tersiz cYlmasıdı.r. Bunkaları-

m.ı. z uı hı:iyü.k bir bölümü o:; on zama n larda :3ermaye yapılarını güç-

lendirmelerine ra~men uluslararasJ. bankalarla karşılaştırıl--

dı0ında gerçekte öz sermayelerinin yetersizli§i görülmekte-

d.Lr (/.(ı) . Türk bankalarınl.n bilyük çoijenluğu diinya bankacılık 

si~tcmindeki özkaynak/mevduat oranını~ çok altında faaliyet 

göstenncktedir. 1.981 yılı sonu itibar:'..yle, Türk bankacılık 

( 26) Nivazi Berk, ".Dış Kredi tli.şkileri Açısından B<:ınkacılığın Dışa 
Açılması.", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Sayı:78, 1985, s.ıs. 
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~;i :~Lcmtnln kon~::;olic:c (C:denrni:;; ::_:;err.ıaye -ı-~_htiyatlcır/to?lam 

ıcr";duaı·) oranı. ·ı: ~ı. r:;' tur. D\.;ny,:-ı b;~"ln.kacJ.lJ.k sisteminde söz 

>·jrıı:::u <)cdıı oı:t:.ıL;_ırıı:ı." ::, < .. :i.v<_ıı·.ı.ndzıc!.tı.:- (27). 

ni0i v0 ticari anlayış, uluslararası standartlardan uzaktır. 

~u nedenle, bankaların fon kaynak ve kullanın kompozisyonu 

.iJ·· Pc,;~formo.n:sJarı, uluslaruras.ı özelliklerden ·-··nerı-.li ölcü-· 

de uzaktır.Cunun bir sonucu oJarak, Türk bankacılık siste-

minôc detrişrrıe ve ycm.i.l:Lklerlc buna bağlı spcsiL.k hizrtetler 

yct.er~siz düzeyde kaJ.mıştır (28). 

~ürk bankacılık sisteminin şu andaki pozisyonu, diş 

piyasuda sunulan uluslararası bankacılık hizmet~erinden ken-

cU Lc::_i_ ya d<ı mi . .i:şterileri adJ.na yararlanmakt .. ır. '::'~irk bankacı-

lıl' :;i:;Lcrninin kendi kaynak.L:ırı_n_ı ve kendi yarattıc!J. hizmet-

J.cr·5 ';urt C!ı.:;;ı.nda pa7.arlama konusunclaki en biiyük eksiklic}i, 

,_:iirr.;CL !J,;ınj~ac.ı_lJ.k c>.i.sl:cı:ıinc1c -.gc:çerli olan Amcr.i.f:an ve 1\nglo--

::;.~ık~;orı ba.nkacılı(rı anlayışuıclan uzak.lığ.ı_ ve piy?_saela k.ullanı-

lnn ıniıJ.L araçları J.yi. tan .. 'L\'amamasıchr. Di~rer bi.r deyişle, Türk 

baı1kacılık sistemi ııluslararası bankacılık standartlarından 

uzak bir yapıda bulunmaktadır (29). 

--- ·--- -·-----·-------------------·-·---

(27) Nazım Ekren, "op.cit., s.lJ. 

(7.8) Ti''SlAD, !:1_0JJ:_.0_rac __ ı _ _!;uruluşl_~ır, lst:ı.nbul, 1982, s.;. 

(:29) Özcan Güven, "Dışa Açılmak istiyorsak, Ameril<an ve 1\rıglo--Sakson 
B:ınk:ıcı.lığını 1'\i.lrncıniz Gr:reki r", I_)_l_!_ı:2'~-:ı __ _s;_:'05:..Sesi:..J!lu~~:~~Eası 
l1a~ık~::.r:: ı lık__f~::_L, 1 2 . :.ı , 19 Btı , s . 2. 
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:ı.t:run cLı:;:a ar;ılmasnıda TL. 'rnn }:onver-tibl 

tılırı ırıı,::.J cı~~ i.~nc·mJ.i lıir :.;or:un Lc~;;Jzil ctınektc::dir. Dunka1arın 

n; ıı ciuL:ı:r l.ürimli olduğu diişünül\.irse, bu pazarlarda örgl.!tlen--

mc ve kredi işlemlerine katılmanın gliçlli~U görülecektir. !ş-

lcnı r.i1ı dcıla.r: i_izc::rincll.;n Cjcrçeklccşti.rilrnesi ve Tiirk parası-

5' ·.: r c~: J. i C: c tr c~ r ı( a ·.• b 1. b cı n k,-, ı ar J.mı z J. n 

0ı~ n~zarlardan sa0layabilc~e0i kredilerin Türk sanayici ve 

1 ~- .oıcldnüarınciJ Lalep c~d:LL:ccnıcsi sonucunu ortayakoymaktadır 

Höylece bankc:ıla:rımııın ulu5>lararası faaliyetlerinin bo-

yutl,-ı. i_ cla cJaralmzıkt:ıdJ..r. 

rı. ır rJ-~; 1. c J . .L 1 <j .ı. rı dı~a yJnclmesini engelleyici di§er 

rninln dış işlemler için gerekli olan haberleşmeye elverişli 

u 1 ır~<tHt;ı :: ı.chr. 'hi ı: k bankuc ıl :;__k s.:.. s tern:i_n in iç e· elen ük qel i ş imi 

ııJu::!,-ıı·zıra:~:ı. bankala.cla aralar.ında öncı;lli t:cknol.o:ji açısının 

()J \J!,;m~ı:; ı.na ncdc'n nlımı\;Lur. fJ1ıısLcr.:n·;·ı.' . .:.1 Cinans..:ıl pazarlarli1 

:i.lcti~;irn eksikliS"fi ve eğitil.miş, kalifiye eleman yeters.izl~_--

ği de bankalarımızın y~rt dışı işlemlerinin olumsuz yönde 

ct k i1cmc;ktcd.Lr. 

,., 
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TUrkiye'de bankacılık l98G yılına kadar mevduat 

ı.or:,Jcı:nayzı yön,··_\ -~t: olarak qE~li0me qöst:.ermiştir. ::'iyat dı-

:;;.ı_ ı·:::,ıiJi'Lirı ~:unucu ol<J.ı:,--:ı.k, cu:ıcıc; dalıiı fazla nv.:::vc~uut top---

n u:. '"ıı rıcclcrılc, Cumh_ır.lyct d(ınem:L 'L'i\r'r; bank<'1CJ.lık e> iste-

minin tcnel işlevi, şubeler aracılı6ı.yla daha çok mevduat 

tor)L.ı.y:u) bunlo.rı kredi şeklinde r>lase etmek olmuştur. Bu 

~L ::·; (.: le ;ı-ı. rt k tı. ]~ t.1.r .ııı nt n .l. i y c-; t ]_ c.r i n i n y1jk s c k. () lr.ta s J.n.a ve re ka b et.-

t.r.:ıı ı.lZZJ.k, dJ_~·;,:-ı i<(·ı·onJ.]_ lJir gcl:L~irn sürc:;ci içine qtı:mt;s:Lnc 

neden olmuştur. Türkive ekonomisinin i thal-·ikarneci bir po-

litikayla dışa kapalı bir ekonomik gelişim göstermesi,eko

niın.in.i.n önemli bir parçası olan bunkacıl:ı.k kesiminin de dışa 

1-:apiil.L hi.r y;ıpıy<ı biirlinmes:Lnc yol açmı.::,;tJ.ı:. 2.-::, Ocak l98(J 

istikrar kararları ile birlikte, ekonominin dışa açılması 

arnacJ.yLı ihracata 'dayalı sanayileşme ooJ.itikasın.ın benim

se:nrnc~-;i aynı zama.ndc:ı. bankac.ı.lığın da dışa açılması sorununu 

dısa açılması, dalaylı olar~~ toplam 

1:-.ı.:ı)-·,ır;ı ı.l< i:;.lr:ınLı.'r.·.\ i~~tnclc ulu(~laı~araô-.;ı. -Lşlc"rnlcr.i.n payJ.nLn 

:ı-:--t·pı,·Lc;ı ve dr:ıtr~-~'.2cL:uı dJ.Şi'l açı.lma olara!<: c3a bi:'lnkalarJ_n vurt 

173 
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']'ijrk bank.::ıcı.lık ::;isl~Cc:l'.l ZtÇlSJnclan curum böyle olun

c:--ı, :;on dönc:r-d erde' c;ündcıne qelcn Türk bankacılLcp_nın dı.şa 

:;: c.~ k 1 i_ t ı c:ı_ •.: <J c l i ~;; L :i_ ij l. rı :l :; ii y l c y cl-:- i l i.r i '/, . 

Teorik olarcık bir ülke bankalarının yurt dışına 

yönelmesinin yu da \ilke sınırları dışına taşmasının nedeni, 

şirketlerin yabancı 0lkelerdcl:i yatırı~l0rı v~ faaliyetleri 

olmaJ:tadır. Tarihsel olarak çokuluslu şirketlerin ortaya çık--

rna::a 'Jc ürctiırün uluslararc:ı.s_ı. hale gelrnesi bar-:i(aların da ver

cEkleri hizınet_:_cri srcLLştirrneler:i.nc:: ve aynı za:nanc:1a müşteri--

leri olan bu şirkctlcrLn finansmanını saölama amacıyla yurt 

d;_;:,:J_n_a :,()nel_mclcrine neden ö''tmuştur. 

'T'\ir·Li·:'r-:'<lc~ ırJn:\ ~rı.lı_ ::;onr<1~-_;-ı_ yzıhancı ~!arü:acılı<}J.n 

dcı -ıJn ı_ q<elişiıni izled:ioini söylemek oldukça zordur. Çünkü 

bıJ b~nknJ.arın gelişlerindeki temel amaç müşte~ileri tarafın

cı .. ın 'l'i'ırk1yc' c~c; ya~ı:ı.lm;:ıkl:a olan veyE:l yapı.lacak '!atırı.rnları 

biı-:- p.:-ı7ilr ol,:rrak qi)rmc:lerinirı nedeni i:'ızr::lli.kle 198C yılı son

r0~ındn politika deqişikli~ine paralel olarak gösterdieyi oe

Li:~-mr.:Jr:nl.ir. lin·ac:ı!::.-::-ı. daya1J_ S<l.nayilE"-::~me politikasına geçil

r:ıe:;.i.·;lc dı.:~ l~icarct~ önen'l kaza.nın~L;; ve ilı_racatı arttırmak kilit 

noJr,t::.a olrnu::_;tur. ::Bb dec(işiıl;in ve dönüşümün gerektirdiği fi-

n_.~ın:-•;nıan ve hizn~c::tlcri yerine setirrnekt.e 'l'i.irk 2ankalarJ. yeter

::;iz J-:aLmıŞtl.r. Bu boşluf!u qören yabancı bankale.r ise kendi-

lerine zıç1.lun bu veni pazara gi:nnekte vakit kcybetmemişlerdj_r. 
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dı:c;ıncJ.:: Ö1:CJiit}r'Jimı; Lc;r1' rl"k ı ·ı' ııc:lr· CJ"'''(''(']' 'ı <>C'Jl\E~ 1 -t d. 1' ' ' ' ·? · .. " ",.. ~· ,' ,_ ' ~ c '- '' ,_ "' - r, -c ' J. r . ':.[)as 

c:J. L:Zl.!i':a1i1rı.n Ull(.C'/':o c_ıirc:.rck fc:l<:lliyr:::t;_::::c bulunmaları ·,re~-:_-

:uc.L •;C:rdi: bir olqudur. 

Türkiye' de 2(; Ocak 198 (;'den bc:ı.o:;layarak uygulaE".~ya 

konu]~n dlinya ekonomisiyl.c entegrasyona yönc~ik ekonorn~j 

pal L.i.\nya ba(rlı olarak bir kıs1rrı Türk 2ankulc:ın_ toptar.:::ı 

bankacılık yarımak Uzere reorganizasyona giderken, yurt 

dışında temsilcilik ve şube açma girişinleri artmış, ba~-

k;ı.i ,Jı.;.ıı ·.ılu:·;Jaı::.ı.ra:,;J. i~;lcnüc:cinclc ele LJr artış ka.ycl.edil-

ı:ı.u ı.ıci .i:;;ınr:l c•n; :i.l'Svr: oLzırak, I:.Lr yandan c'Lı ill.kc:dze 

hı7l.J_ iJj_r ynbancı banka akımı başlamı_;,;t.ı.r. 

T i ir k h zı n k il cı. l 1. k s i ::-; tc nü n d c , d o lay l ı d .1. ş a aç J_ lma-- ~-

n.Ln qösterqesi olarak kabul edilen ulus2ararası islemle!::de 

:;on yJ_llarda bir artış ortaya ç.ı.kmakla ::eraber. bu işlemler 

l!alcn ycter::>iz düzeydedir. 'I'ilrk bankala~_tnın yurt dışında 

leyebiliriz. Bu nedenle bu şubelerin teorik olarak tüm ban-

kacılık hizmetlerini sunabilmeye yetkili olmalarına ra~en 

bankacılık sitili ve anlayışı açısından henüz uluslararası 

banka.cılık s:Lst~cıııinc uyum satrlama dönemi.ncle bulunduklarını 

ve uluslararası bankacılık faaliyetleri konusunda çekingen 

da0randıklarını s6y1eyebiliriz. 
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Tıir;~j·/''' c1c L-:ı.i11 i.yel .. l:e bulunan yaLıaneL bankalar bi.iy·:::-: clçüde 

Lı.::.ı '/.ı•.J 1_:L.i. k_ı:ı•r_:ilc:r, <~.1~~ ı:tcnrct:.in fi.nansnıctnı, t.e!"nnat mek-

ı. ::; 1 r- ::ı .l c: ri~,- L : _L l c! i. 1 c n nı c k L c --=~ :_ ::: l c~ r . Y o.--· 

Jı;cı ne ı b.ınkaL-.ı.r.ı.rı ge !=i rcl:i_klr::r i i·'ı7. ko'!T1ClklarJ.rnn ve c·: :.ş kredi· 

h:r:Lnin düşüklüi''rii Lse bize yabancJ. bankaların ulusl2rarası 

fon tran;:;feriyle ve:. uluslarara:.n k:r:edilendi.rme işle:-::leriyle 

i lq:i lc:runcd:LJ.::lE~rLnj_ c:ıöc;termekt:.cdir. P,u durunıda da ~rzı::cıncı barı-

CL 1:ullanc1ıklar_ı_nJ. ve '~'ürk h:-ınkcıc_ı_]__ı_~~ ~;istenürıdcn vc.bancı barı-

kalara do~ru bir fon transferinin gerçekleşti~ini styleyebi-

Li_ı ı.z. Yabarıc.ı_ bankalar bu özelU.klerini dec:!iştir:;~ec:ikleri 

::ii r·cr_; 
1'\irki.yc'nLn l:ankacJ.l.lk ~~ek~:.örü, ekonomik kcı.l\_ı_nma, 

ödc:melrc;ı:· clenqc>.:.;:l V]!. üzerindeki. etkileri yetcrsi?. bir c1üzev--

dr:: ka1<ıcakL:ır. P.u nedenle cnc1iist~ri~'cl orc:ranizasyon ve ulus-

la.r ara;:; ı finansm2~n r=ı.c ı s ında n t.artı. şma s ız bir üstünl "Cı e sa--

hJ.p yabancı bankaların Türkiye ekonomisi iizerinde o~umlu 

r~U-:~_LcrJrün arl>L:trılması ic:Ln tedbirler alınınalJ_clı:::. YabancJ. 

bankaların uluslararası para ve sermaye piyasaların~aki fon 

kaynaklarını devreye sokması ve bu fonları da anahtar rol oy-

nayan sektörlere yöneltmesi sa~lanrnalıdır. Yabancı bankaların 

dogrııdan ya da portföy yatırımları Tlirkiye'ye çekmeleri ve 

·rork bankalarıyla baOlı ya da yan kuruluşlar oluşturmaları 

sa2j1oıunalıdır. 'L'ürkiye'ıde şube c:ıçacak bankalc:ır.tn et\in bir 

bankacılık a1ına sahip olmalarına dikkat edilmelidir. 
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1, .. ı l ı ·ı ~ . 
urx. ıan-::.acı..LJ.(jlnJ.n dJ.şa .;.ı.ç.ı.lmasJ, yan]. ulusLı.r.-1 -

til:iLlil:~ması, cJah0 çok yabancJ_ bankaların ·~;~~err.izc'lc yo<:!utı 

/,ı:c:.ı:; ':kc>nom.Lk bakundan son derece önemli clan bankacılık 

mn:::.;.ı._ olumsuz sonuclcı:c clo~Jurabilir. 

ve• hc;n ele ulus L.ırara s :L :finansman ycjnünden son derece ye-

t:ersi z bir düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle Ti_irk bankala .. 

rının etkin uluslararası bankacılık faaJ_i~·e~lerinde bulun-

malarını teşvik edici oolitikalar uygulanrna:ıdır. Ru konu= 

cla r:n b(.iyük öneme~ E'>ahip sektör ihrilcai: ve dı.ş mütc::ahlütlik 

h .i z m c ı:. l. CT i. rı l rn ak t zı ch. r . :tıı r cı c a t:.uı a r t l: J r 1. 1 m cı s ı b a n ka c :Ll. ı 0 
1 

n 

dışa açılmasında büyük öneme sahiptir. Bun~~ için Türk han-

kacıl.ı.k :,>isteminin dışil açılınasında ihracat ve dış müteah-

l1.i !Jik Jı.izmctlcri.nin yo()un olduğu tilkcler tercih edilrneli 

V•' J;u l.cşvik cccli.lr:ıcli.dir. l\yrJ.C<J 'l'ürk :i.~şçilerinin yoğun ola--

rc1k bulundı..ı(7u yabancı ı:.-ilkr-::ler için de benze:::.- uygularncı yapı--

Lahl.Olir. 

Türk. bankalcırının r;z kaynaklarJ.nı n, maliyet. ya!::ıı-

Luı.n.ın, teknik özelliklerinin ve yönetim a::--.layJ_şının ulus-

lar~rası standartıara yaklaştırılması da dışa açılmayı ko-

la'/La:,~tıraccıktır .. Türk bankacılık ~;istcmini:-. öncelikle iç 

p i y.:j :;;:ı ya yöneli k faal :i. ye tl eri, 'I' ürk bank. al ar ının uluslara-



ın 

ra~;.ı_ ':ıani<alarlcı araL:ı.rındt:ı. -:\nemli farkl.ıl)_}<::L:ır.ı..n oluc.;ması-· 
ı .. 

n<J. ncdr;n olmuştur. Ama art.ı.k: Ti.irkiye'c1eki yeni eı~_o:l.o:::ik: an-· 

cnt.ı.:,:ı., l<aLi.tcJ.i. elernan kullc:ınılmzısı, araştırına·-<Jeli:;t.irmeye 

önem ver i lrnes i, tek:nolo jik geli ş me ler in takip edj_lrnesi 9erek:·-

rnektcdir. Ancak bunlar saölandıöında uluslararası bankacılık 

'L'iirk hank<.ıları ortaklı.klar veya devle"c. df:'::.>teğinde 

C'>I·c::·:ı · .. Lc'.r oluşturarak uluslarareısı para ve sermaye piyasala-

r .1. ; : '" ·; h n r; 1 c b i 1 i r 1 e ı:- . 

tki yönlG bir gelişim olan bank:_~cılığ1.n dış§J- açıl-

ma:;L_,_,, biı::-i.nc:i. adınn yabancı. bankcıları.n Tiirki~c'ye gelme-

r.L 1 \.~Y ~': }):·ı_ ı·-ı. 1·~ ala ı:- J_ r-ı .ı~ 11. e tki11 1Ji r ş c~}< i lde tLl 1J s lar ar as J~ t::ankac ıl ık 

y<~p,~ı~ı Lnıclerj_c~~iı:. nu ise Ti1.rk bankac:ı.lık sistenü .i.çin, uygu--

lilı~<ırı ikt::isal:. ~.!uli.U.kaJ.arı çcrçeves.i.nctc~ sağlanan ckonoıT~ik: 

qc i: :,.r:~c·l.r:crin clrôvcı.ın:t.na, banki.l.CJ.11.ktak.i. CJC.l:i.ş:i.ınin t.cşvik edici 
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