
,._ --' 

ESKIŞEHIR IKTISADI VE TICARI ILIMLER AKADEMISI 
+-. .. 

! 

.··. ,) 
rtl''" ....... { 

FiNANSAL ARAClLAR AÇlSlNDAN FiNANS PiYASALARI 

ÜZERiNE BiR ARAŞTIRMA. 

(1963 - 1975 Döneminde Türkiye'deki Mevcut Durum) 

(Doktora Tezi) 

Davut AYDIN/· 
Muhasebe Kürsüsü Asfstanı 

Eskişehir - 1978 

.AttldoJu 'ftıılftrsitca( 
Rerkc:>: ,.'" ''ö..,h;ın.-



İÇİNDEI<İLER 

TAl3LOLAR LİSTJIDİ 

E!aER LİSTESİ 

G İ R İ Ş 

I- FON KA'Vn.Al'·U ·; " .. o ., • • • ~ o • o " • • • • • • o o o • • o •• 

II- FON GEm.EKSİNİMİ VE DOLAŞIMI , • .. • o , o • o o • • • • f, .. o o 

III... FON K.ll. YNJJCLLI.NI VEYA FİNANSlilli.NI o • o o • o o • • • o .. .. • • • .. 

l3İRINCİ :BÖLÜM 

FİNANS PİYASAL.LI.RI 

1 

3 

4 

I- FİNANS PİY.ASAL.ARIR~ü. DOGUŞU VE TANIMI o ,. o .. • • o .. o o • o • • 9 

II- FİNANS PİYASALARHUN SINIFLANDIRINII!;.SI " • • o .... ~ o .. o • • ll 

tı..Fon kullmu.cılara ::söro fine..ns p_iyasaları • .. . • • • ll 

B.İşlomlcro göro finans piyase~arı ••••••••• ~ ll 

C .Finansal i'..raçların VadolGrino gör o fiııans piyasaları • 12 

D.Para ve Sornınyo piyasalorın:ı.n birbirleri ilo olan 

ilişkileri • o .. •. • • .. • • • .. • • • • • • • .. • , 

III- FİNANS PİYP ... SALLıniNIN TTiıiiEL FONKSİYONLiıRI • o ~ .. • • o • o • o 

rv- FİNANS PİYASALARININ TEMZL ÖGEL3Rİ o •••• • • Q o o • • • • . .. 

13 

14 

15 

A.,Fon Sunucuları vo kullanıc~ları o • • • • • • .. o • 15 

l3 .Finansal .Araçlar • o • .. • .. o .. • .. • • .. • .. • .. • 15 

C.Finansal kurumlar • • • • • • • • • • • • e • .. • 10 

1- Pazarlama Kurumları 

S.- Fina.t:ıSa.l llra.c:ı.lar 

~ o o o • 

~ o e o o • 

• o • • • • • • • ı c 
• o ~ • o • o o • 19 



İKİNCİ BÖLÜM 

FİNANSI:..L fiR.A.GILATI 

I-FİN:~l\.1 ARACILlı.RIN FONKSİYONUilli • oeoo•ttOOGbUCtOC 20 

II- FINANSAL ARACILlilliN YLR.f.ı.RLARI t''O'OOoQOCI't)Oeceoooe • 22 

A'~Fon Maliyatlerini Azaltmak • • • • • • o • • • • • • o 22 

B .. Risk Aya::r laması Yapmak o • o o • o e o • o • • " . . 23 

c.Vadc Ayarlaması Yapmak • • • • • • • • • • • • • • o • 23 

D.Finansal Dcuu.şmanlık hizmeti sunmak • • • • • • • • • 23 

EoMiktnr /~arlaması yapmak • • • • o • • ~ • • • • • • • 23 

III- FİN!Jffil\.L fillACILARIN TÜRLERİ • o o o ~ • o "o••o••••o • 25 

A.Para Yaratan Finansal hraeılar ~ • e • • o o o • o • e 25 

1- Morkoz Ba.n.k:Mı • • • • .. o a • • • • • • • • o • • 25 

2- Tionret Bankaları • • • • o • • • • • • • • o • • • 28 

Il .. Para Yaratmayan Finansal ArMılar t • • • • • o o • • 

1- Tasarruf Kurumları • • • o ~ o o o • o • • • • c • 

2- Sirrorta Kur~~ar~ •••toc•••oooo••• 

a. I~t Sigortası Ortaklıkları • • • , • • • • ... 

b • Mal vo Kaza Sic;ortası Orta.k:lıkları • • • • • • • 

Oo Smsyal Güvenlik Kurumları • • • • • ••• • • , • 

3- öteki Finansal .Araoılar •• . . .. ..... • • • 
a. Yatırım Ortaklıkları • o • • • 4 o • • • • • 6 • 

bo HOldinglar • ••• o • • • c;•••••oo•o 

o. Kalkınma Ilankaları • • • o o•••GGeoetoooe 

cl. Finnns Ortaklıkları • • • .. ., • • .. • .. • • • • 

·~·-,or ... _ .. .. . ., .. 

29 

29 

30 
31 
3! 

32 

33 

33 

35 

35 



ÜÇÜNCÜ I3ÖLÜH 

FiN.L\NSAt AN.UıİZ lılO:ro.Lİ "ilE -J:~ÜRIÇİ;l'E'YE ~I 

Sahi:fo -------
I- FİNANSAL iı.NALİZ MODELİNİN ICLffiULM."ı.SI • e. • e • e • • • o o· o o • • 41 

II- FİN!...NSAL ANALİZ l!l:ODTILİNiN TÜllKİYE 1 YE UYGUL.lOO!Uı.SI • o • o o o o • o 

III- TÜRKİYE'DE,TEKTii:K,FİNiUmAL Ii.Rlı.CILli.RIN FON KAYNAK VE 

KULLI;NIMLılRI • • o • ••••••••oooo•••• o•o•o 

AoPnra Yarntan Finansal Araeılar • • o • o o • • • • • • 40 
ı- T .c ,.Merkez Bankası " o .. .. • • • • o • • o • o • " 

2- Ticaret Barikaları •••••••ocooooeoo 

13 .Para Yarn-tmeyan Finnnsal Aracılar • • • • e • • • • • • 83 

2- Sigorta Kurumları 0 o e O e • O o O o e o o o ~ G 

a. Sigorta Ortaklıkları t•o••••oeoo•o 

b. Sosyal Güvenlik Kurumları • • o • • o o • . . .. ('){"') 

u u 

b.l. Sosyal Sigortalar Kurumu • • • • • • • • • 09 

b .. 2. T ,C .Emekli S~d.!.p,l. " o • • • o o • • • • • 100 

bo3o 13a{;:kur • • • • • o • o • • • o • o o o 0 0 113 

eeoett;eeoo •• •• •• 

bo5oÖzel Emekli ve Yarcll.m Sanclıkla:rı • o • • • 

&li-..Jenlık 
c • Tüın Sosyal""KurumlnrJ.n:ı.n bir bütün hn.ltndo 

• 

b ir arada clct or lonclirilmcs i o • • o • • • • • 

3- öteki Finansal Aracılar • • • • • o • • • • • o • 

a. Yatl.I'l.m Ortakl:tklın-ı • • • • • • • o • • • o o 

b. Hold:in[;lcr ••••••••• 6.0 0··00 tl 

o. Kalkınma Bankaları •o•eoo••eoo••• 

c .ı . ÖZ cl Kalkinma Bankaları 

c .2. Kamu Kalkınma :Bankaları 

• • o • o • • o 

eeoao•oo 

a.. ~cari ve Taksi tlo Satış Finnns Ortclclıkları • 
·. ~ .. 

c • Bir Tüket i ei fin<msiik.m kurumu olarak Emniyet 

a•••oooooo••••ooo• • 

120 

129 

143 

143 

143 

11;-5 

146 

151 
157 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

FİN.ANS!-ı.L Jilllı.CILATI.IN KONSOLİDE FON Kll.YNAK VE KULL.l:ı.NIMLARI 

I- FİNlı.NS.L\.L ARJı.CIIJilliN ,FON SUNTJCU VE KULLll.NIC;r Kii'SİMLER.E GÖRE ,KDNSOLİDE 

VE BRÜT FüN KAYNAK V.B:; KULLANIMLARI • • • • • o " • • • .. • • o " . 165 

lı. .Finansal /ır acılar- Hanohalla. İlişkileri • • ••• o • lGl 

B.Finansal f.ı:raoılar- Şirketler Kosimi İlişkileri • • • cı 191 

II- FİNANSAL APıACII.JıniN ,FDN SUNUCU VE KUI.ı.LANICI KESiMLERE GÖRE,KDNSOLİDE 

VE NEr FON" KAYNlı.K VE KULIJU.T:Ull.Jilli • • • • • • • • • • • • • • • • 196 

SONUÇ 

YAIU\RLANILAN KA'YN.L\.KLAR 



TJ\BLOLAR LİSTTC::Sİ 

pe .. si f yct p=L s~ı 
Finans2l aktifleri. 

rno_rJlO : :)~- T 'c. Herkez Bal11
:. J,S~- nın Sr:ır:.;,,,,_~_vn ")'i V~ ca C' ı ı· ro ı' n • J - .. --..; c ;c,,-_,~ u 'i_ 

yı.LL: \. :i:'o~1 ~:>:ullanımla:cı 

Tablo :h- T.,·CoHorkoz Dan\:asının sorma.yn piyasasına sundu/'.u 

or-ca vc;~c~oli ':cred:Llerle tO')lam kred:i.leri_n-Ln karşılo.ştır-ılm3.sı 

Tablo: 5- :n. 12 .i t:i bartyle T. C. Mer ;:o::> Banh:cunnın nı::..t fon kay

na'!.: ve 1\:ullanımlarJ_ 

Tablo :6-· F2 Ticaret Dan'.:.aları Pasiflerinin Da;_.'ılımı 

Tablo:?- F.::: Ticaret Danl:.:aları me vd ı1a t larınıngel ;_~j_ mi 
Tablo:G-· F2 Ticaret Bankaları Akt i fle r.• .. ıün da;~ılınn. 

Tn blo: 9- İller Ban'_;:asHJU1 sormaya piyasası için. yıllıls: 

fo~1 ~>:a}-ııa::: vo ',ı:ullano.lmasJ_ 

Ta'blo:lO- T.C.Ziraat Bankasının serrnaye piyasası i<;i.n 

yıllık fon b:ı.ynrı.:r.: vr) kullanılması 

Tablo:ll- ·T.Emlaj:;: Kreclj_ R-"J.nı;:as:unn SermayEı piyasası 

için ;;rtllıh: fon kaynal.): ve l:ullanıilila~ı 

Tablo : 1?.- Ti.~rkiye Halk Bankası 1 nın serı:ır.•.ye piyasası için 

yıllık fon .::aynak ve kullaınmları 

Tablo :13- T .Hrük Bc=mkası moslei.ü krecUlerı_,ıin vade açısıl!.dan 

dai.~ılımı 

Tablo: 111.- )Lı- Adet Ticaret Bankası 1 nın yılJıldon kaynak ve kul

lanı~üarı 

Tablo :15-)l.l.:::~.itibarLyle Ticaret Ba.nkalarının netfon kaynak 

ve kullanımları 

Tablo: 16- Ticar0t Banh:aları-Hanehalki Ilif}lüleri 

Tablo :17- Ticaret Banl'::aları-Şirketler res;iü iliı;kileri 

Tahlo !lG- Sigorta Ortaklarının -rıormayo piyasası için yıllık 

fon kı;:llanırıüarı 

Tablo: 1(~- )l.L~. İtibariyle Sigorta ortaklıklarının netfon 

kaynak vo kullanJ_raları 

Tablo: 20- SSI\. ı ın 1'.)?6-G2 döneıc:ıleri için tahr,1j_ni fon e.lımları 

Tablo: 21- SSK' L1 sermaY8 piyase.sı iç::Ln dolaysız olarak yıllık 

fon kay:1ak ve kullanımları 

Tablo:22- SSK'ırı. ~)l.l2.itibar:Lyle nr;t fon~'-a:y-rı.::.: 1 o;: ve kullanımları 

Ta blo: 2)- SSX-Hanehal.kı il-i_ş~;:ilori 

Ta ;Jlo: 21:. -T. C. 1~:-.ıok.l-i_ Sand:ı_ ,~J_nın ta:1r.ı:Ln:L fon alımları analizi 

Tablo :25- T. C :8ve1_di Sandı.:->,ının ser.:;1aye :piyasasJ_ :Lçin y:Lllık 

fon kullacıımları 



Tablo:26- ;ı.ı~.ittbariyle T.q.Emakli s~ndı·~nın net 

i'on ',;:ayna.1.'.:. l;:ıüla:.ı·ı_·c-1ları 

T.~:JJlo:?.7- T.C.EneldL Sandığl.-Hane 1:ıalkı ilü) 1::UorL 

Ta blo: 23- Bai(kur 1 un ( 1 ':.'7 ·,-82 cFin-,;üeri :Lç-Ln) to.br:ı.j_ni fon alırrıları 

'l'r:.blo: 29- R-0..\kur' un Serı:c1ayo ~)i yas -.'Gl t-~:i_:·ı. yı_llıkfon kıülanLmları 

'l'a 1)10: .SO- >l. ı::: ı_ tL bariyle Ba.::);:ur' un net fon \.;.ayna'~ re '~_ullanım-

lar-ı_ 

Ta blo: .51- Oya.\: 1 ıı1 ( 1 971ı.w8? dönemleri_ için )ta11ninifon anr:l:::trı 

Tablo:):ı __ Oy:.,_',~'ın sor::1aye piyasası için ~t.llı:<: fonl:nllanıı:üarı 

Tablo:>:;- ;ı.ı~:.:Lttbariyla tyak 1 ın net fon ;::.<-:ı.yna';: v8·:ıJllanınüarJ_ 

Ta. blo: -) 1: .. Oyal:-Hane;ıaL;:ı il:Lşkilori 

, Ç . . '1 ) ·'- ' ' . , ·j • i .c• a ı_.., "ıl ~ ı .L.: i.><J.. lo·J. • .il .... Lc~J1 a_...~ ''•---c-trl 

:Lçin yılııı~ fon l<;: 1Ülc:nnmları 

Tcı.blo: j7-,l.l2.It:ibar:Lylc Özel Ennkli ve Y-::ır·:1 :u:1 Sandıi_darının 

ı1et fon kaync.1k vo 1~ullan t mle.rı 

Tablo:_)[) ... Özel B:~:o\:li vr-ı Ya.:tdım S•.n:~ılüarı-Ha~1ePıalkı ilit)dleti 

Tablo:3J- Özat &118ü:li 110 Yarhm Sandıkları Ticaret Ban:;::alar 

ilLşkilerL 

':;:'a bl-.; '~0. O~el ErF~:ı:ıi ve Yardı:J Sandıklctrl.-Şiri;::etlor il i s'l\:tleri 

Tn blotL~l- Sos;yıü Güv(")nlil;:: l~,,~,·mlar-ıi1ın( 1976-G2d;·.::no:::1leri için) 

Ta1uı.'L:.ü fo:1 alınları 

Tablo: 1:.2• Sosyal Güvenlik 1 ı:ıırıı;:ıı_arının sermaye Piyasası 1çin 

yıllık fon 's:uı_ıan:ı;üarı 

Ta blo: l:-3• ~;ı. 1:-:>,iti bartyle Sosyal GUvenlik ~(·ırıtmlarım_ıınet fo:ı 

kayna':;: ve ~.nülanımları. 

Ta blo: ':-l} ... Tl.~rkiyede~d holding~ıa olayına ili.;;lün sayısal 

sonuçlar 

T."\ blo: lı-5-özel Kullanma Ban';:aı·ı_rının sermay" ~Jiyasasıiçin yı_l_l.ı';: 

fon ı<:ayrıal-1: ve kullanımıarı 

Tn,blo:l:-6• 31 1 1::. İtibariyle Özel ::Cıillanna Ban ;::alarının n0t fon 

kayna.L.: vo kullanımları 

r~a blo: Lı-7• Özel Kullanma BanJ.-ralar-Dtş Finansal L;:0sl.ın ilişldleri 

Tablo:4G- Özel KullanmA Ban\,..,_lar•Şir\:etler ili,şiüleri 

Tablo:!:-9- Devlet f.ot · rı;·J Ben :c;sunn sermaye piyasası i:in ;yıllı.l\: 

fon kayna:l:ı: kullanımları 

Tablo:50- :H.ı2.İtibariyle Devlet Yatırım Banl~:asınınnı:ıt fon ı:,:ay-

nal: ve kullanı:;ıları 

T::ı.blo:51- Devlet Yatırım Banı:\:ası-Sosyal Güvenlil-r kurı:rüarı U:i.c·-

kileri 



Tablo:52- Devlot Yatırım Bankası-Kamu iktisadi teşeb

büsleri ilisıkileri 

Tablo:5·:.- Finansal Aracıların s0rınaye piyasası için To~:üauı,kon

sidede fon h:ullanımları ()1.1:::' :Ltibar-i.yle) 

Tablo :51-ı-- F:Lnansal Aracıların sermaye piyasası için yı l_l_ılr kon

solide fon kullanınıları 

Tablo :55- THriüye 1 de ve bazı ülkelerd8, hanehalkı Finansal aktif

lerinin, finansal araçlaragöre da ~:ı lımları 

Tablo:56- Hanehalkı Finansal aktiflerinin Harcanabilir ~elirle 

ilişkileri .-. 

Tablo :57- Bazı geliçmiş ülkelerde hanehal.1anın finansal alüi.fle

rinin harcanabilir gel:Lrle iliı:;_ıdleri 

Tablo :58- TUrJ.üyede hanehali!anın reel y.-"tıruılarınınharçanabj_l ir 

gelirle il:Lşldlori 

Tablo :59- Fj_nansal aracJ_larca Ş:i_rketler kesimine sunulan Xonsoli

de brJ.iıt fonların vadeleri(nitelikleri) açısından da'iJ_ -

lımları 

Tablo:G0- Finansal aracılarca Şirketler kasimine sunulan orta 

ve uzun vac~eli fonların to·plarü rjzrıl sabtt sermaye ya

tırımlarına oranları 

'I'a blo: 61- Fina:.1sal AracJ_ların :n. l?. i tt bar·i_ylo kon so li de ." ·:nr:t 

fon kayna.k ve kulla:1ımları 

Ta blo: 6?- Einansal Aracıların finans :;::ıiyasasında fon arzı ve ta-

lobj_ 



EKLER LİSTESİ 

Ek:l- Bazı ülkelerde finansal Aracı 'ıların türleri 

Ek: 2- Finansal Aracı ların analizlerinde .kıülanı mları 

GenelleştLrilmiş Bilanca örneği 
' Ek:3- Özel Emekli ve Yardırıı Sandıkları 

Ek:lı-- T.C.HerL:ez Bankasının yıllık fon kaynak ve kullanımları 

Ek:5- Toplam Vadoli Hevduatin vadelirine göre da(iılınu 

Ek:6- Vadeli mevduatın tasarru:fi gruplarına göre dar~ılınu 

Ek:7- Vadeli Tasarruf mevduatının parasal büyi5kliikler açısından 

da.:-;,ılımı 

Ek:8- Vadeli tasarruf mevduatının hesap adetleri açısından da.\ı

lınu 

Ek:9- Baş Bankanın toplam mevduatları 

Ek:lO- Beş Ba.n\anın tasarrfu Hevduatları 

Ek:ll- BeE} Banl:ı:.anın resmi mevduatf.ctn 

E1::12- Ticaret Bankalarının sermaye piyasası için .f,on kullanım-

ları 

Ek.:l)- Ticaret Ban.\alarıırtn yıll:tk fon kaynak ve .kullaınmları 

Ek:l4- Sir:.orbı. Ortakların:ın Finansal aktifleri ve oasifleri 

Ek:l5- Sigorta Ortah:larunn sa:·,ıadı::.::_ "?rim gelirlerinin Sigor-

ta dalına gi:)re da;\ılınu 

Ek:l6- Sigorta OrtakL:ı.rım_n yıllık fon kn;ynak ve kullanımları 

Elı:.: 17- Sosyal Sigortalar kurlJlnı.mun yı llıls: fon alıınıarı 

Ek:l8- SSK iLLı;;lün olarak ya;Jılan çoklu Regresyon analizlerinde 

.kullçmılan değişkenierin yıllara göre gelişimi 

Ek:l9- SSK'ın fon alumlarının çokln regresyon analizlerinde kul

lanılan de,1işkr:mle:dmistatistiki sonuçları ve seçilen reg

resyon modelleri 

Ek:20- ss~(ıın finansal aktiflerinin-karlılık Tablosu 

Ek:2l- YıllıJ;: To:;ıto.n eşya f:Lyatları 

El>:: 22- SSK 1 unun finansal aktifleri 

Ek:23- SSK'ın yıllık fon kaynak ve kullanımları 

Ek: 2Lı-- T. C. Emekli Sc:mdı r;ının yıllık fon akım analizi 

."81::25- T.C.Emekli Sandı'f;ına ilişkin olarak yapılan çoklu regres

yon Analizlerinde kullanılan de:--,işkenlerin yıllara v,öre 

{';e lt şimi 

Ek:26- T.C.Emekli Sandığı fon akımlarının çoklu rer~resyon ana

lizlerinde kullanılan de)J:tşkenlerin istattstiki sonuç

ları ve seçilen rer~resyon modelleri 



~k:27- T,C.Emekli Sandı(ının finansal aktifleri 

Ek:28- T.C.Emokli So.nd.ı[;ının yıllık fon .kaynal>: ve ktıllanımlrı.rı 

E.h:: 2.9- Ba~;;kur' un(l972-75 dönemleri iÇin) fon akımları Analizi 

Ele .)0- Ba {~kur ı un çokı.lu re:;resyon a:nalizlorinde kıJlla.n·.Llan de-. 

t;işk8nlorin yıllara görA gelişimi 

J~l~ :31 ... Ba.E)kur fon akıralarının çoklıı regresyon anal i_z.ıerinde 

kullanılan de2;işl~enler:Ln istatistiki sonuçları ve seçi

len rer;resyon modelleri 

E~c)2.- Baif;kur 1 un finansal aktifleri 

Elc33- Bai];kur' un ~TLllık fon kaynak ve. kullanımları 

Ek::JI.:-- Oyak 1 ın yıllık :fon akıı:ılarınıri analizi 

Ekı:.35- Oyak'da. çoklu rer~resyon analizlerind$ kı..:.llanılan def:;·iı;~

konlerin yıllara e;br~ gelişimi 

:i!;l.\::.)6- Oya.kt f111n alamlarının çoklu ror;resyon analizlerinde kul

lanılan değiı;:kenlerin istatistiki sonuçları ve .seçilen 

regresyon modeJ.l•ri 

Ek:37~ Oyal;::'ın finant;al aktifleri 

:81;:::)0- Oyak 1 ın yıllıl: fen I;::ayna.k ve lwllan;u:ıları 

Ek:.39- Özel Emekli ve Yardım Sandıklarının(l967-76 C.önemlori 

için) fon al·n raları analizi . 

E:;::lı.O- Özel Einekli ve iç{rdım Sandıklarında çoklu regresyon 

analizlerinde ku~anılan değiş.kenlerin yıllara (';öre p:,r;

lişimi 

:Z.~;: ~ Ltl- Üzel Emeldi ve Yardım Snndıklarında c; ol-d u regresyon ana-

E-~.;_~-·~-

l:Lzlerinde kullanılan değ şkenler:tn istatistiki so;ı~_,_c,::i..D.-

~ı ve seçi~fn regresy~n modelleri . . . C· _. 

üzel Emel-dı ve Yardım Sandıklarınım fınansal aKtı.-clerı 
Özel Emel·üi V\9 Yardım Sandıklar1.nın yıllık fon ka;yna.k ve 

kııllanımlar:11 

"' .S'~: !+Lı-- Sosyal Güvenlik Kurumlarının yıllık. f~ akımlarının an.a-

lizi. 

E';:: Lı-5- Sosyal Güvenlik Kurumların:ı_rı. finansal akti''leri 

ı<;l{_:4G.- Özel Kalkınma Bankalarının finansal aktifleri 

K;:! 1!·7- Özel Kalkınma Bankalarının pasit y.::ı.p:ı.sı 

:~:;:: l.:.ô ... Öz-:31 Kalkınma Bankalarının yılll-k fen 1.taJınak v0 i;:ııl-

lanımları 

:·.~:Lı-9.,.. Devlet Yatırıra Banka!Jının pasif ya:;ıısı 

K::5C::- Dovlet Yatİrım Bankasınm finansal ah:tifleri 

~:::)1- Devlot Y,~·tırım Banka•ının. yıllık fon ·kaynak ve lwl

lanımlaıu 

\_~ 



El\:::52- Özel Kalkınma Bankalarınca verilen kredilerin kesimlere 

göre da(;ılıını 

Ek :53- Devlet Yatırım Bankasınca verilen kredilerin kesimlere 

göre da[tılımı 

Ek: 5Lı-- Emniyet Sandığınca verilen Tüketim Kredileri 

Ek:55- Emniyet SandıC;ı 1975 yılı plasmanlarının ihtiyaç ti.i.rle

rine göre da~ılımı 

Ek:5S-Finansal arc_~ı_arın pasiflerinin daiLılımı(konsolide ola

rak) 

Ek:57- Finansal arcıların ~inansal aktiflerinin da~ılımları 

(h:onsolide olarak) 

EJ:,::58- Finansal aracıların konsolide yılıt:...k fon kaynak ve kul ... 

lanımlari. 

Ek:59- Özel Sanayiin Sabit Sermaye Yatırımları 

Ek:60- Finansal aracılar, fon sımucu ve kullanıcı kestınler ara

sı :LlişJüler 

\ 



SUNUŞ: .. -··-.. k onularoltlyt 
Son yıllarda üzerinde ez190k d:uru.l..an._ya_tart-l.şl.lan "'biri -{)lan ekonomik 

JcaJkımıır1.,ganellikle?fl.zi.ki sermaye birikiminin artması ile açıklanmaktadır .Kuşku-

suz 1 ekonomik kalk:ı.nman;,n aç:ı.klanmas:ı.nda booimsenen bu ya.klaşım7okonomik knlklnJ'OO...· ·--

ile sermaye birikim süreci aras:mda çok yalan bir ilişl.d.nin varolduğu temeıi.ne 

d.a3anmaktadır.Sermcyo birikim süreci; 

ı- Gelirlerin daha büyük bir böliirııünü tasa.rruf'a yönalterek 

tasarrı.:ı;f' birikimiı:ıin sağlnnrtı<.;Sı 1 

2- Biriken tasaiTUf'lar:ın verimli yatırl.lilla:rıa. kann.l.ize ed.ilıoosi, 

3- Yatırımların etkin biçimde kullanılmosı ,ve 

4.;;; Yatırım hacltıinin arttırılması, 

aşamalarını kapsamaktad:ıroSöz konu..Su serıneye birikim sürecindeki özellikle ilk iki 

aşa.man:ı.n1ya;ni, 11toplumı tüketimden cayd:ı.rıp tasarrufa özendirerek tc:ısa.İ>ru:r birikim-

lerinin sağlanınası 11 ve "biriken tasarrufların verimli yatırımlara k:ana.l.izv edilme-

si" aşaınalarm:ı.n gerçekleşmesi için,tasa.rru.f'larla yatırımları birbirine bağl::cya-· 

cak kurumilal bir mekanizmaura büyük gareksinlmı vard:ı.r.İşte,bu,ta.sarru.f-;ratırım di

yaloğunu kurarak tasarrufları yatır:ı.mlara kanalize eden kurumsal mek:a.nizman:ı.n adı 

finans piyas alarıd.ır o 

Bir ekonomide., daha fazla tasarruf ,daha fazla yat:ı.rım1 daha. fazla üretim 

ve sonuç olaralerdaha h:ı.zlı bir ekonomik kaJkınroa ve ~lı s~ birikimi hedef'

lerine ulaşabilmek için mıitlaka etkin biçimde çalışan ve ekonorr;Uc gelişmeye par&-

lel olarak J7Ui>:.ı.Sa."..: det:,i;,.i'.G \lG geliŞme gös·to.rebilGityf'inans piyasal.arJ.nJ.n kurulup c~ : 

geliştirilmesine gerek vard.ır.Değilse,b:il' ynndan,ekonomik bir birim olan işletme

laı:- büyüme ve geliŞJ!!O i,çin gereksinim duydukları finansman ~aklar:ı.na sahip 

olunoaya ka.d.ar ya.tırıı:nlar1.n1 ertelernek zorunda kal:ı.rken,öte yandan,elde attiklEtı:'i 

gel±rlarin bir bb1.ümünü tüketimden alıkoyup da tasarruf olarak değerlendirmek is-

teyen kişi veya kurumlar gbu tasarru:flar:ın.ı değ-erlendirme olana.ğml. bulaınaya.ca.klaı

rı ;~Q44rister isteır:..>z, tüketime yönelecoklerdiroBımun sonuçunda daha az tasarruf~ 

yatırım:1üretim ve da.ha. ı;;mk tükatiL ve doğal olarak daha düşük ekonomik kalkınma ve 

serrtıcy"e birik:i.trLi. ile h'1l'şıkarş::.ya. gelinecektiroO nedenle,özellikle gelişme süre-



oinde bulunan üllnele:t'do.,tas<3r.t"ufl..ar:ı... ~k-tasarruf' bac~ yükseltecek ve 

bu tasımru.fları verimli sanayi yatırımlarUla kanalize ederek ekonorrd.k kalkınrrıay:ı. 

hl.zlandıracak: biçimde :finans piyasalarının düzenlemnesi ka9ınılnıaz bir zorımlulu.k

tu:r.Genellikle,temeldo,gelişm.ekte olan ülkele:rd.e,kurumsal yapının, toplumsal hedef"..,.. 

ler ile ulusal kesim dinaııdk değişkenleri arasında gerekli dengeyi sağl:ı..ya.madığ:ı.., 

statikleştiği,toplumsal ve ekonomik gelişmelere ~ uyduramadığı,gelişmelerin go

ris:inde kaldığı ve hatta engellediği görü:$,ünden esinlenerok1ba.zı 90VI'ele:r,gelişme 

sürecinde bulunan bir ülke olarak Türkiye'de"finans pi.yasa.lar:ı.nın ve finansal ya-

pı.nın ekonomik gelişmeye ayak eyduramey-1p gelişmelerin kald.l.e;Jlll. ve hatta ekonomik · 

gelişmeyi engelled:iğ.i.n::i." iddia etmektedirlar. 

Bu 9alışma 1 yukarıda bel:irttiğimiz gj.bi~:Nnans piyasalarınet yönelik ol&-

rak ileriye sürülen idd.iaların,ge9erli olup olmadıklarını veya ne ölçüde geçerli -

olduklarını araştl.r:ı.p tnrt:ı.şmcwı a.ma.çla.mak1;adır .Söz konusu ama9 doğrultusunda yapı

lan çalışmalar dört bölümde toplanmıştır. 

İlldn ,fon kavraııa. ,dolaşıtn'L ve kaynaklarına ilişk:in olarak yapılan kısa 

bir girişten soı:ma,birinci bölümda,finans piyasalar:ı..n:ı.n doğuşu,tan:ı.Irll. 1 değişik gö

rüş a9:ı.sından s:ı.nıfland:ı.rılmaları, temel fonksiyonları ve ögelaı-i incelenmiştir • 

İk:inci bölümde,finans piyasalarının teıml ögelerinden birisi, olan ve ça-

lışmanın ağ:ı;rl:ı.k noktasanı oluşturan finansal aracıların fonksiyonları ,türle:ri• '· : 

teorik bazda ve fonksiyonel bir yaklaşım i9inde, bütün yönleri ile eyrıntıh biçim

de orteya konmu.ştur • 

Üçünoü bölümde,finansal araoıların,fon key:nak ve kullanımlarının,finans 

piyasasındaki d.gvran;ı.şlarJJlll'l incelenmesinde yararlı bir teorik araç olarak finan

sal analiz modeli. ve bu modelin aşamalar.ı. belirtildikten sotll'a,Türkiyo'deki fina:oa 

piyasası için bir finansal analiz modeli geliştirilmiştir. 



Gelişi;irllcm !iuaı:ı.sa.l analiz modo!.i~Türk finans p:iya.ı!!la.s:ı.na ve bu p:i.•~ 

yasada faaJ.iyet gösterom finansal araçü.ara uyğtılanması sonucu, finansal araoılar',n 

tek tek,3lel2.itibariyle kümülatif olarak ve y:ı.llık de{~işmeler biçim:inde,fmn ka\Y~-~ 

nak ve ku.llam.mları~para ve sermeye. piyasala:r:ı. ile1fon sunucu ve kullanıcılarla 

olan il;i.şkileri 7onüç y:ı.ibl:ı.k bir dönem için,eyrı eyrı , ~~elenmiş-tir .Bu era.da,A."1a.,... 

liz ve yorumlarda da.ha sağlıklı bir sonuca ulşşabilınek için Sosyal Güvenlik kı.:ıruilıo

larıda. yıllık fon a.k:ı.mları .analizleri. ve gelecek yıllara ilişkin fon akım tahmin-

lerine gidilmiştir e 

Dördüncü ve son bölümde ise,fina.nsal ara.cılaı- aı-asında konsolidasyona 

gidilerek kendi aralarmdaki fon ala.m işlemleri elemine edilelikten sonra,Türkiyet 

deki fon Akımları Sistemi,;t';i.nansal aracılarm konsoliderbrüt vğ net fon ka.ynak ve ku.1,.

kullam.mları1en büyük fon sunucu Te kullanıcı kesimlerle olan ilişkileri,bazı ge-

liş~ş-ülkel~Le de karşılaştırmalar yapmak suretiyle sunulmuştur. 



GiRiŞ 
I .. FON KAVRAJU 

Fon ka,vrnmınm, değiş ik yerlerde, bir bir ler :in den çok fnr klı t11.1lrunlarclrı. 

kullru:ıılmrun nodoniylo,ko.rışiklığ::ı. vğ yru:ilış yorumları önliyebilınok için:ilkönco.~ 

farklı fon kavraclar:ı.n:ı. · orteya koymak vo bu çal:ı.şrrın.da,1 fonlar:ı.n h,-:ı.ngi c:ı.nlmnda. kul-

lo.n:ı.lacağını bol:lrlcınok gorokmoktcdir • 

Fon ka,vram:ı.,sözlükte 11 Tekil arilamda,bolirli bir amaoi gc:rçckleştirobil-

mek içi.:ıı. tDbsis edilen para r.ıiktnit'J.n:ı.J çoğu.l anlamda,mıkdi :Ve koleylıkla nı:ı.kdo . 

çcvrilcbilensonotleri,monktıl değerieri ve alc.Ôaklar:ı. ifa,de eden bir ko:vramd.:ı.:ro(l) 

Fonların bu genel sözlük tn:nimlc:ır:ı. göstormokted:i..r ki;f-&n kuvrum:ı.,po:re ilc yc.kin

clc-ın ilişkilicı:tr. Fonlar lcr.i.V!'artıln1n ço~ı.ı koz para cınlanund.a kulltı...11.:ı.lmru:ıı da porc. 

ile olnn yuk:ı.n ilişkilerindon doğmuktadır~on kav.ranu ilc fonlar kavram:ı.isözlük-

deki nnla,ınlorı birbir:L11.den içerik a,çıs:ı.ndon ferkl:ı. olmasına, ra,ğmon çalışmalnrda,, 

c~~elerin ahonkliliği aç~sın.~ goğu koz eş anl~~lard.a kullnnılacnklardır • 

. Devlet m:l"k·ı.l3ob.osinilo iso fcn 1bir ma,li sorumluluk birimidir .. (2) Buxa,da, 

para devlot tnra,f:ı.ndan önceden saptanan umaçlor doğrultusunda kullnn:ı.lnınk üzere 

fon donilen mo.li sorumluluk birimine dev"rodilir9örncğin,gori kalmış bölgoleri 

ka,lkındırma fonu,gcookonclu önleme fonu .gibi. 

(1) THl:ı.'l1CER,Virginic. s., k.lJ:.cx. if9Pfl:fifZ, J1l~Y1.oR$Jdlı;Qipj;jw,_cg:;,v. pt .. ııll.e_.l4ı,g1i_q8 

:LPfl~9t\'.e.1 Grolie:r İnc.N.Y.l968 10XFORD UNİVERSİTY PRESS,:rp.e, .QtçfoE§....._Er$-~isp. 

;ı:>j.ctft..?E..~JLondon,Vol IV.F.G.l96l,ANTON1Heoter R. Jı..o_cpJmi.ipg.Joı" tfısı. Floı:ı.:!. 

ru.r~~Houghton Mifflin Cornpcny119621S.30-3l 

(2) ANTON,u.g.k.S.31 



Fon knvram:' ,. iglotmocilikdc 1iki cy:rı yord.;;; vla birbirlerinden :fnrkl:-. 

anlnmlnrdn kullanılma.ktndır.Birincisi,bclirli bir nnınç doğrultusunda tahsis Gdi-' 

lGn nakit ve menkul değerleri anlatmak için kullc:ınıl:ı.r.örnoğin,tahvil itf·n fol.i.u; 

k:ı.dem tnzmi..'la.t itfa fonu gibi.İk:inci kullanım nln.nı iso,finc:ı.nsnl annliz arncı 

olarak kullanılan fonlur tablosunda rnstlanmaktad.ır o 

Fonlar tablosu ilc ilgili olnrak kullanılan fon kavrnmı ~apılması 

pl~lanan annlizierin a.iııaçlarına bağlı olarak değişik biçimlerde tanımla.n:.p ktı.~:-

lanılmaktndır .:Su değişik yorum ve u;yğulama.lar,fon kavram:ı.na ilişkin görüş c:zyr!.

lıklarından' çok tanımlama yaparken uygulanan yaklaşımların dar veya geniş olnı,n,.

s ından kDi}'llaklanma.ktad.ır • 

En dar bir yaklaŞımla,fon k:a\ıranı:ı.,yalnızoa pnrayı knsa mevcudunu ve 

banknlnrdaki vadesiz mcvduatı,~sar.(3) Du tanıma görc,nakit harekotlerlııi ilgi

lendirmcycn işlemler fon işlemleri olarak kabul. cdilmez.llu anlayış içersinde ana;.;,r 

liz a.u-ıaoı ile düzenlenecek fonlar tablosu da nakit giriş ve çıkışlarının izlendi~· 

ği kasa hesabu:ı:ı.n ey:rıntılı biçimde analizinden başka birşey olamaz. 

Geniş anlamda,fon kavramırtoplam ~akları(4) yada toplam aktifleri 

ifade eder .Bu tanımda yer alan toplam ~aklar deyimi ,nakit ,nakde koleylıkla 

çevrilebilen menkul dcğorler,scnetıer,taşın:ır ve taşınrnaz malları;haklar gibi pura 

ile ifade edilebilen değerleri içermek:tedir.Ancak9sözü edilen toplam kaynakların 

herhangi bir işletmen:in bilançosunun aktif kalomla.r:ini oluşturdukları göz önün

de tutulursa,buradaki toplam kcynakların toplam aktifler anlam:ı.nda kullc:ınıldığ:l 

vcfon kavrailllll:uı ger=::.ş bir görüşleştoplam nktif1cr~ı.on olu.ştuğu açıkça orteya çı

kar.Burada1fon kavramı satınalma gücü (5) olarak düşünülmektedir. 

ft: ft ...... •··---=· t •ft•'#·'1"* •• ·~·-· ·==·· e ..... •• e 

(3) :&IASmr ,Pcrry 1Çpş~ F}.p;wı !gı~}.s . . <lPP. • .!.h.e ~~- !=l;t?:t~pıen:tş_,!ı.ccount:ing Researsh 

Stuqy No:2 Arnerican İnstitute of CPAS,l96l,s.Sı. 

(4) ANTON~aeg,.k.So33 

(5) MASON,aeg;koS~54 



Horhangi bir işlotmen:in bilançosunuı1 aktif'inde yer c:ıJ.an nakit şeklirı...-

deki fonlara ek ola:rnk bu na.ktin kullc:ı:nılım:ısı ile sağlanı::ın lı.ammaddc,ynr:ı. mamülr 

alacaklar 7makine ve ·ceçhizat~haklar satlll alma gücünü tonsil ederlcrı:O nedon1o~ 

fon kavram:ı..~satın alma gü.cü kavra.ro:ı.na. denktire 

İki uç noktayı gösteren bu iki eyrı tanımın aras:ı.na düşen pek çok tar .. 

n:ı.mlar~ ( 6) ycıpılrrc..ştır, .Ancak, biz bu çalışmamızda fon kavram:ı.nı en geniş a.nl.:":Vl'l-

da1toplam aktifler olarak ele alıp incelemelerimizi öylece sürdüreceğiz6 

II • FON GEREKSİN:İliiİ VE DOLAŞIMI 

Topl'l.lm3al gereksinmeleri karşılayaoalc mal ve hizmetleri üretebilmek 

amacını güden işletmalerin doğup serpilmesi ve yaşaması,ekonomik faaliyetlerini 

sürdürobilmesi büyük ÖJ.çüd.e yeterli miktarda fonların varlı[';ı ilc ilişkilidir~ 

Nasıl ki canlı bir organizma:nın yc.şamını sağlıklı biçimde sürdürobilmesi damar-

larınM dolaşan temiz kana bağlı ise 1 işletmelerinde doğup gclişcbilmeleri 1sağ-

lıklı bir yaşam sü:rdürcbilmelori1eldo yeterli ölçüde fonlorın bulunmasına ve bu 

fonların etkin biçimde değerlendirilmesine bağl1dır.FOn yaklaŞımı açısından ba-

kıldığında, işletmelerin sürekli olarak bir fon alo.m veya dolaşım süreci olduk

ları görülmektodir.Öl'neğin1faaliyotlerinc öteden beri devam eden bir işle-limoda: 

fon ala.m yada dolaşım sistemi şöyle sürüp gi tmekted:ıl' :İşletmeler ama,çlar:ı.na 

ulaşabilmek için üretim11pazarla.nn1personel ve finansman fnaliyotler:indı yerine 

getirirler ıı 

............................ ,., ··=·- ............ .. 

( 6) öteki fon tanımlarına ilişkin eyrıntılı bilgi için bak:uıız; 

CEMA.LCILAR, Özgül r!-'2!1}~2:!1. !&!ı~~'}.. y_e_ !JZEE!~,H}. •. Ta}>.!_op~ it-E3?.~a Na§~ 

~.~fJ.,et:~.rEskişehir İktisadi ve Tioari İlimler Akademisi Yayınları r 

JAEDİCI<E,Röbert~.K ve SPROUSEvRobert T.,~!'.c,o:unt.~f].p;vrjlpç_o.m.e.~.dş_.~d -~~~~ 

Prentioe-Hall Foundations of Finance Serives,l965,Englewood Cliffse 



:Bu faal.iyetler eonu.ound.a1Şekil-I (7) 'de görüldüğü. giıbi,Jwrımarldottişçi"· 

lik ve sabit kıyınot gibi 9ElŞitli girdiler kullanılarak mamüllerin · üretirrd. ger

çekleşmektedir .:Bu girdiler:iıı bedelleri,büyük ölçüde nakit olarak ödendiği içi.."'lf 

nakit biçirrd.ndeki fonlar:ın lıamma.dde 1sabit lo.ymet gibi değerlere dönüşümü söz 

konusudur .Üretilen mamüllerda uygulanan satış po li t ikalarJ.na1satışların1krodili 

veya peş:iıı olmasma göre 1al~~a veya tqkrar nakdo dönüşmektodir.AlacaklarJ.a 

tahsili ile birlikte a.laoak bigimindoki fonlar nakit haline gelmektodir::)Bu fon 
. -

dolaştm sürooi içersindo1belli bir dönem içinde mamüllerin satışından sağlanan 

gelir 1mamüllerin maliyetini(aıoortismanlar dahil) a.şt:ı.ğ'J. taktirde ~,aksi baldo 

zarar söz konusu ola.oakt:ır.:Başka bir deyişle;satış has:ı.la.tının nakit giderleri 

aşmas:ı.,eldeki fonlarda artışlar,aksi d,avram.ş ise 1fonlarda a.zalişlara nodon ola

cak vo fon dolaşım sisteminin işleyişi elumlu ya da olu.ıısuz biçimde otkilenooek

tireSonuç olarak işletmelorin 1kurulması 1gelişmcsi 1 ekonomik faaliyetlerine de

vam edebilmelori,ya.ni 1yukarıd.a. sözü edilen dolaşım s~ooinin sağlıklı ve kesin

tisiz işleyebilmesi igin1fe>nlara. büyük gerekainim duyulur .:Bu fo!?- gerekB:i.nmelori·~" 

hih karşılanmasında gaşitli yolia%' veya. ka;Yıiakla:r s& konusudur. 

III • FON KAYNAKLLUU VEYA FİNANSIJUilii 

İşletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek için gerokBinim 

duydukları fon keynakları,farklı biçimlerd.o (8) sın:ı.fland:ırılma.kla bera.ber,ge·

nol olarak1bu ~aklar iki ana gt-upta toplaru.rlar: (9) 

•• -........ e e c ..... ,.·-·- ............ e e •.•.• .....__ 

(7) VAN BORNE1J.AM&S o., ~o#-p;l..~map.:t __ apA.Jo}.j.p.z1Third Edition, 

Prontioe-Hall İnternational Editions,l975tLond.on1S.$77 

( ü) Ayrıntılı bilgi i9in bakınız~ JOHNSON 1Robert W tFJ.t.ıpp.sJ.sJ.. l~NS2m~.!lj; 1Seoond 

Edition1Allyn and Baoon,İno 1J3oston 1 19621S.l39 

(9) OO:BROVlDLSKY,scrgei ~~~iif~PP!f1~!'.!3. p!. Ps>!'P.O!P.~i_.o_p_ f.~~~,T$.ta Mo Graw-Hill 

Publiahing OoeLtd,New Delhi119761Se3-4 

~ado/u Üniversitesi 
erkez Kütiipr,J""-:: 
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- Dış kaynaklar veya dış finansman 

- İç Finansman: Sağlanan gelirlerin bil' bölümünün1sabit aktiflerin 

yenilenmesi veya geliş~ilmeoi 1ist~~l1 btr k~ dağıtım politikasının izlon-

mesi.1muhtemol ola,b"mlüstü za:rarlar:ı.n korşılanması gibi nodenlerle 1 işlotmedo alı-

konması ile oluşur. İç finansman 1amortis~l~ (10) ve dağ:ı.tılrna.mış ~.rlar biçi

minde iki ana uns'Ullu vard:ı.r • 

- D:ı.ş Finansman: Kredi ya da ortaklık sermayesi biçiminde iş~tMeı dı

şından yap:ı.lan fön aktarmala:ı:-;ı.nı gösterht,. 

Fon a..ıaş2.m aürooi i90rsind.o1pl.t?'nlana.n nakit girişleri,nakit çıkışları

nı aşarsa,o za.man1öteki işletme veya. kişileıre başvurax-a.k yeni fonların so.ğlanması 

gerekecektir • 

Dış finansman.,dol~u finansman vo del~l:a. finansman olmak üzere iki 

ş oldlde olur: 

e ,. e e • • • •• e • ... • e , ..................... _. 

rnanlar;ın k~ruu.1rı:ı:ı.ş seyıbp fen. kai}l'nağı, •lereı.k benimsenmesi 1bunlarm,satış 

gelirlerinden öteld tUm maliyetle!' p.kt'SJ.ttan senra gorj,ye kalan bölümü aşm&-

mas:ı.na 1 bcşka bir de3fiŞle 1sat:a.ş geli:Plermin a.mo:'tisman ve öteki maliyetler 

toplamaa2JW1 i.izer1nde .. ,.ımasına,.ağlı~.Örneğin,Sa.t:a.ş gelirlerinin l.ooo.ooo 

-TL ,a.ınortismanltU"~ 150.000 TL vo a.nıortisma.nlaı- dışında kalan öteld tiiı11 mali-

yotlerin 900•000 TL• ttJ,du€;1.\ varsanleın.Bu durumd.a,a.mortisınanla:ı:'m kazan:ı.lan 

vo fen ~at.• olarl\k benilm3~ bölürni.t(15Ç.ooo-5Qeı000=10~.000) 100.000 TL ve 

a.roortismanların ka.Za.ı\:a.~ ıa.s~ ise( lOQ,ooo-900 .ooo~ıoo .000-1.50 .000= 

(50.000)J .50.000 TL !tlup bu. milçta:-~ za.ınan~,net z~a:ra eşitt:i.r.Bakın:ı.z; 
OOBROVOLSKY,a.eg.tc• S•l57 .. 175 



Dolaysız f':i.nansrnanyHisse Sonedi ve Tahvil gibi dolaysız finansal araç

ların (direct securu·Gies) (ll) laıllanılma.sı suretjyle yap:ı...lır.Söz konusu dolaysız 

finansal araçların tasarruf' sahiplerine ula.ştırılma.sı.nda,doğrudan doğruya, b.roker 

( aoenta) ve yatırım bankaları gibi ,f'inansal araçların al:ı.m-satım işleri ile uğ--

ra.şan pazar lama. kurumlar~""ll.ll sı.mdukları hizmetlerdan yarar lanıll.l'. (12) İşletmeler 

ile tasarruf' sahipleri aras:uıd:a~yer aJ.an1finansaJ. ara.çlarındağ:ı.tım:ı.nı 1pazarl~ 

Sllll. yapan aoenta ve yatırım bankaları gibi pazarlama kurumlarına daha sonra k:ı.

saoa tekrar değinilecektire 

Delaylı finansman1fon gereksiniminin,:Ba:nka,Sigorta Emeklilik kurumu. 

gibi aracı tipi işleof;melere başvurarak karşıla.rıması yoludur .Bu finansman yÖlu 

fona gereksinim duyan işletmelerin ibrag ettikleri doley"Sız finansal araçl.arı 

satm alıp dolcwl:ı. finansal araglar(indirect seourities) (13)ilırag ederek fon 

transferlerind.c 1aracılık faaliyetlerinde bulunan finansal aracıların varlığına 

~ ... 1 •.••.• ·•·•·• •• ·~· ••• *..... • ................... 
(ll) Fona gereksinem duynn İşletmeleroe İhra9 edilen ve tasarruf sahiplerinin iş-

letmeler üzerindeki haklarını veya alacaklarını gösteren belgelerdir.Bakınız; 

GlfEi&Y,John,"Financial İnstitutions in The Sa:v:in€-İnvestment Process 1 ''Readi.ngs 
* D e ·O 6 .... 

~-:ıri,p.-~o.i.aJ... }:p,sj;i;tp.tj.,9llfl..a. Hougton Mifflin Compaııy,l965 Se9 

(12) POLAKOFF1Murrey1E ve Dii;.-rerleri 1F..iıı~o). __ al . .İııs.:t~t~j. .. oru,:ı_ 9f1A..!a!~:t!!.JHoughton 

Mifflin Compa.ny,Boston,l9701Se6 

(13) Fona gereks:i.nim clı~ran işletmelerle .tasarruf sa.b.ipleri arasında bir taraftan 

öôür tarafa fon·~ aracılık yapan kUrumlaroa{ Öt-neğin Banka, Si-

gorta gibi) ilırel.9 edilen ve tasarruf sahiplerinin doğrudan doğrızya bu kuruml~ ... 

dan olan hakların:ı. veya alacaklarmı,doleylı olarakta,söz konusu kurumlardon 

fon sağleyan işletmeler üzerindeki haklar :ını veya- alaoa.klaruıı temsil eden 

belgolerdirOBakınız:GURELY1a.g.keS.lO 

(14) POLAKOFF,a~ckoSo6 



Örneğin 1üretim kapasites~nl arttırmay:ı. pl~layan fakat el:inde: •· yeter-

li miktı:ı:t'lard.a birikmiş fonu olmayan bir işlotme,dolaylı ya, da doleysız finans

man yöntemlerinden birisini veya her ikisini birden uygulaya:t'ak,işletmo d.rıışın-

dan fon sağlamas ı halinde, "FON Kt.InıMJICISI", öt.o yandmı) emeklilik ikram:iyesini 

almış bir menrur,parasım.n bir bölümi.Uıü h:tsse sonedi yada tahirillerm yatırmak: 

veya bir bankada mevduat olarak tutmak istemesi şeklindeki davranışı ilc "FON 

SUNUCUSU" niteliğini kazanırlar • 

.l~~rdc lcı.yr.ı.ı 
Kullanılan finansman yöntemi no olursa olsun;ister dol~lıAfinansman 

yöntemi kullanılsın 1fon kullanıcıları ilc f~n sunuoular::ı.nın karşı karşıya gele-. ' 

rek fon transferlerinin yapıldl.€;-ı yerler 1fon· veya finans piyasalarıd.:ı.r .. Aşağıda, 

bu p :iyasalar ın fC'nks iyonlarınd.an, özelliklerindon eyrıntılı olarak s öz edilecek-

.. 

ı İ ıt:t4.c.:t-et:>.ı.t)~r; 

.i :1 t· ıt.t··m e _,,·i 1.·•·• J. LA 1 ı 

I .. FİNANS P İYASALA~INilJ lX>ÖUŞU VE TANIMI . 

Fmans p:iyasaları 1para ekonoml.sinin ve iş bölümünün bir ürü..J.ü olup, 

toplumda, fon kullanıcıları ile fon sunu.euların:ı.n var oldu{,ıu temeli..'l'lo dayanır o 

Gorçokto,trarrpa sistemİU~ geçerli olduğu okonomilerde 1mal değişimi söz konusu 

olmakla beraber 1tasarruf yapan b:!riml.orle yat1rım yap~ birimler eynı olup bir 

finans piyasas:ı: · yokt~ •. Ekoıtomik: 'üretim· aile··~s;letmelerintıo gerçek:leştirilmokto ve 

bunların tasarruf ve yat:ı.rırniarı ·(reel riiılamda)birbirinti denktft;Tasarru.flarına 

eşit miktarda yatırım yapmak zorunda· idilertHiçbir ekonomik birimin,istose de, 

tasarrufundan · dc.'l.b.a fazla yat:ı.rım ya .da.· taa~ufundan daha az yatırım yapma ol~ 

.itağı yokt~ir aile işletniesinee yap:ı.~an tooarruflm-,söz gelişi,birikmiş k~

lı:ır ylııo eynı işletmede reel yatırımların finansmanında kullanılıyordu. 



-~ 

Bu yüzden bir fon sunuou veya kullam.cısı söz konusu değildi oAncak. 

pw-a ekonomisine geçiş ,ve iş böliLmünün gelişmesi sonucu işletmeler büyümeye ve 

;az.ara yönelik çalışmaya başlamacı ile işletmalerin fon gerolm inmeleri işletmo 

sahiplerinin kendi ·tasaxTufları ilc (yani Birikmiş kfu.lcırla) ka.rşılanamıyacak 

bo;yı..:::tla:ra ulaş:ınca,dışfina.nsmana gitmek ve başka işletmelerin fazla fonla.r1.ndan 

3rarer lanmak kaçınılmaz hale gelmiştir .Böylece ıişleblclorin fon gercks inmelerini 

kar j:ı.lamak amacı ile dolaysız finansal araÇları ihraç edip doğl'Ud.r-'111 doğruya faz;; 

:ta :t"onu olan bfrilnle:l:'e satma yolı.l.ndaki çabalarının sonuou,finans piyasaları or-

taya ç:::..kmıştır.o nedenle,fina.ns piyasalarınlll dayandıcı temel unsurlı::ır,fon kul-

la.ıuoıları ile fon sunucuları olmaktadır .F:l.nnns piyasalarının do{:,'1lşunda 7 ilk aşa~ 

ma dolaysız finansman sürecidir.Ancak1 sonraları dolaysız finansman sürecini 

desteklemek ve/veya bunun yerine geçmek üzere dalaylı finansman süreci gelişti-

r ilmişt :ir o 

Finans piyasaları,çeşitli teknikler,araçlar ve kurumlar yolu ilc mil-

yonlarca tasc:ırrufu (19) seferber ederek,f"n sunucularından fon kulla.nıcıla:nna 

ka.nali.3e eden bir nakil cihazı (20) olarak tanımlanmaktadır., 

Bu kc-'1.I'maşık nakil cihazı seycsinde;fonları,fon sunucularından fon 

kullanıcılarına çeşıtli araçlar(hisse scncdi,tahvi1 1tica.risenetler 1v.b.g)ve 

kurumlnrdan(Danka,Sigorta,yatırım bankaları,emeklilik kurumları,aoenta,veb.g} 

yarar lanarak akt arma.k mümkündür • 

(19) K:ı..sa 1 0rta ve Uzun Vadeli tüm fonları kapsor" 

(20) RİTTER 1 Lawrenoe s.ve SİLVER,WİLLİAM Lo f'r.:ifl,c~J:.'3..S ... 2.LM2._n.el..&_a::ıJcin~-~ 

f:in~cia;ı.. }'larf:..e:t~,rBasic Books 1 İnc.Publishers ,N.Yo197tı-,S.312 
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II~ FİNANS PİYl\.SALARININ SINIFLANDIRILMASI 

Finans pi.yasalar:ı.,çeşitli doleylı ve dolaysız finansal araçların alı

nıp satıldığı birbirine ba.ğl:ı.)_~ilt~i'könndt,le, bir pazarlar ~bridur .Bu paz<:ırler 

g:rubu,cn çok kullan:ı..1.an ölçüler olara,;k:ıfon ku.J.lanıoılarınn,p:iyasada coreyan 

eden işlemlere ve finansal ara'çla:rın vadeler:ineggöre birçok alt gruplara cyrı-

labilirler.(21) 

A. FON KULLANICILf.ı.RilfA GÖRE FİNANS PTYl\.SALARI: Finaru:ı piyasaların-

da temel fon kullanıcıları1 işletmeler,bnnehalkı ve devlet olduğuna göre,finans 

piyasalarıda söz konusu kullanıcıların fon sağlamada kullandıkları araçlar açı

sında.n,şirket tab:villeri piyasas:ı..,hisse senetleri piyasası,clevlet tahvilleri pi-

yasası 1konut k:I'edileri piyasası ,tüketim k:I'edileri piyasası gibi birçok piyasaı-

lara bölünebilir. 

Be İŞLEMLEBE GÖRE FİNANS PİYASALARI: İşlemler açısınd.an 1finans 

piyasaları birincil piyasalar(primary ma:rkets)ve ikincil piyasalçır(secondary 

markets) olmak üzere iki. ana bölümden oluşuro(22)Birinoil piyasala;r;- 1 fon kull&

nıoılarım.n gereksinim dey-dukları fonları ba.C;lama.k için fon sunuoula:rına,ilk 

kez olarak ,yeni sun~ukları finansal araçların satışları ile ilgilidirler .öte· 

yandan, ikincil_ pjyasalar ise,d.alın. önce fon kulla.nıcılçırınca piyasavra sürülen, 

pjyasad.a mevcut fina.nsal araçların alım-satımına yönelik işlemlerin yapıldığı 

yerdir.örneğin,bir işletmenin piyaseya yeni tahviller sürmesi birincil piyasa.

YJ. ilgilendirdiği halde,da.ha sonra1piyasada bu tab:viller:in fon sunucuları ve 

kullı:ı.nıoıları arasında alım-satımları ik:incil piyasayı ilgilendiren bir oleydır. 

(21) ROBİNSOlT,Rola.nd,Finı:ı.noial Marketa: !l']1.c. Accumulat~P!l._f.P,d. A].}.,??~~i,?p .. s>f. 

,Ke_a).,;t;P:,Mc Grawı-Ilill 1197 4,S.,9 

(22) ROBİNSON1a.g.k.S.l7 
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C,FİNANSAL ABAÇURIN VADELERiNE GÖRE FİNANS PİYlı.SALJI..RI: Finans: 

p iyasalwı ,kullan:ı.la.n finansal ru:-açln;t(:ı.n vadelerine göre ''para piyasası" ve 

"sermaye piyo.sasl." olmak üzere iki ana bölümden oluşınaktadlf • 

Para piyasMl.,bir yıl veya daha. k1su vadeli fonların (23) (veya f'i

mmsal araçların) arz ve talebinin dongelendili-i piyruJad.:ı.r.Bu piyasa 7 işlotmolo

rL"17honchalk:ı.n:u1 veya devleit;ıı kl.sa vadeli ton gcroksinmolorini finanse etmek 

i9in kullandakları kısa vadeli borç wa~la.rın1n tra.nsfer:ini koleylaşt:ı.rır:. :.,G(2!ic) 

Sermeto pJ.d'asa.s:L;d.aha d.a.r ve teknik anlamda hisse sonedi ve tahvil pi-

yasalar:ı. ile özdosıtire(25) 

En genisı anlamd.a,sorınaye piyasas:ı.,erta vadcli(l ilc 5 yıla kada:ro) ve 

uzun vadeli (5 yıldıın fn.zla) fonlaruı isıletmc,devlct veya bireylerin yararına su

nulduğu. ve halil'lazırda piyasada bulunan geşitli a.ra9laran (hisse senedi vo tolı

vil gibi)transfer odildiği(26) karmaşık bir kurum ve meknnizmadır.427) 

Tanımdan anlnş:ı.laoa.b~ üzere,ser~ p~ası,yalnızoa hisoo senedi 

w tahvil pi.yasaların:ı. doğil 1yat;ı.r:ı.m kred.ileri,koni.t krcdileri gibi orta vadeli 

ve uzun vadeli fonla;rın alrl.np..şat:ı.ın:uu.n ya.p:ı.ldl.ğı. tüm orta ve uzun vadeli birm-

oil ve ikinoil piyasalaı-:ı. kapsüŞ"an b:lr kmr.ra.md.ıre 

(23) Kısa,orta ve uaun va.d.eli fen ~:s.nıınd.n saptanan bir ;yıllık vaclo sınırı, ta

mamen ihti3'aridir ,Değişik vade s:ı.ru..rıc:o:ı. oaptar:ıak mi.imkündür • 

. (24) DOUGALL,Hcrbert H • P.?Ri:L~~!4Pl:..kE:t~~~.~~~~:t}:'p.ti~~,Foundations of' Finaneo 

Sorios,Prentie~l İNo.Englewood C1itts,New Jersey,l975,S.4 

(25) BANK FOR İNTElli"lATİONAL SEl'I'TLE:fı1EN'rS, ~ .. ~i'};N..JM'~~!l.r Monctory- nnd ~nomio 

Dep~tmont,Basle,January1 1964 

(26) İkinoil Piyt'.Sala:r 
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D.PARA VE SERMAYE PİIASALlı1UNIN 13İRDİRLERİ İLE OLAI~ İLİŞKİLERİ 

Finans pi.yasaları,f:inansal arayl.a;t-:w. vadeleri ölçü olarak göz önünde 

tutularak para ve sermı:we piyasaları olarak bölümlandirildikten sonra) eyrı eyrı 

analiz edilmeler:inc rağmen, bu piyasalar aşağıdaki nedenlerle birbirlerine s:ı.kı-

sl.k:ı.ya ba.ğlJ.dır lar. ( 23) 

- Fon sunucuları yatırım po li tikalarma. ve gelir oranlarma bağlı 

olarak tasarruflarını bir p:iyas<li18- ya da her iki piyas<li18- yönelt

ıneyi teroih edebilirler. 

- 1ıym. şekilde,fon kullanıoıları 1fonlarını bir piyasadan ya da her 

iki piyasadan sağlıyabilirler.örneğin,hammad.de stokları için fo

na gereks:inim duyan bir işletnie,tionri senetleri bir bankeya ve-

rerek kısa vadeli fon sağlıyabileoeğj. giii 1hisse senedi ya da 

tahvilde çıkarabilir. 

Piyasalar arasında birisinden ~ekisine 1 ileriye ve geriye doğru, 

sürekli bir fon ala.mı v~.Devlct,tahvil çıkararak sağlanan 

fonlnrla kısa vadeli boiıflaı>ını ödediğinde sermaye piyasasın

dan para piyasasına,ya da bir banka vadesi gelen kredilerin tah-

sili ilc bir işletmeye orta vadeli kredi açtı~'l. zamanda para pi

yasasınd.a.n serı:ııaure piyasasına. fon ak:ı.mı olur. 

"Bazı kurum ve olana.klaza:a. her· iki piyas~ da hizmet ederler .ör-

neğin,Tioaret "Bankaları hem kısa vadeli,hemde orta vadeli kredi 

vef,.\3 b ilir ler. 

- Para ve scrı:ııaure pi.yasalar:ı.nda:.ki gelirler birbirleri ile yakından 

ilişkilid:ir.Para p:iyasnsınd.a. k:a.sa vadeli faiz hadleri yükseldi

. t-1. zaman sermcye piyasasında uzun vadeli faiz hadlerinde de bir 

yükselme görülür. (29) · 

(20) DOUGA.Lü;a.g.k.Se5-6 

(29) Faiz hacUerinin1p:i.yasacla sersest90 oluştu&'U1herlıangi bir Devlet müdnhcle

sinin olmadığı varsD.\Y"J.rnı altında. 



Para ve sermıwe piyasalarmın bir birbirleriyle olan yakın ba.Z:~ıml:ı.lık

ları yüzündon,b~ çalışrnnda,annlizlcr 1 her iki piyasa için1 ayrı ayrı değil,ortck 

bir şekilde. yürütülecektir a 

III- FİN.hlffi PİYASAIJı.RININ TEMEL. FONKSİYONLARI 

Finans piyasalar:ı.ru.n temel ekonomik fonksiyonu tooarruflarla yatırı,.,._ 

ları birbirine bağl:ı.yarak fonları en faydalı yatırım projelerine 1kruıalize etmek, 

tüketim ve yatırım projeleri arasında etkin bir biçimde dağıtmak ve rafalun ya-

ratılmasını koleylaştırmakt:ı.r.(30) B~lece, bir yandan fon sunucuları sundukln:r'ı 

fonların karşılıi'S"J.nda faiz yada ~..:t' pcy"J.. al:ı.rken, öte ymıd.."Ul fon lrullanıcıları, 

ellerindeki yatırım projelori.'1ıh uyguleyarak üretimi arttıracaklar ve Cl.ahn. yüksek 

gelir sağl:ı.yacaldardır.Son~çta,ekonomide tasarruflar ve yatırımlar artacak ekonomik 

büyüme hız lanacaktır. 

Modern bir ekonomide yeterli scrmayo birikimini ve ekonomik gelişmeyi 

snğl:ı.yabiHmok için,İmıtla.ka etkin finansal piyasala.ra gerek vardır.(31) Aksi hal

de, işletmoler 1 gerekli fııınlar:ı. sa{;l:ıyamadl.klar:ı. taktir de yatırım p:ro jelerini 

uygulanmasını yeterli fonlor sağllDıYJ,noeya kadar ertelernek zorunda kalacaklardır • 

öte ya..'1dan,elinde fazla fıın~ olup da gelir sa.Glamak umudunda olan tasarruf sah:i.p-

lo:ri1yatırım al tornatit;;erinin azl:ı.ğı yüzündcn 1f'onlarını para şeklinde tutrıınya 

zorlanacak ve bir gelir küiYbına. uf's:ı-ataoa.klordır .sonuç olarak yatırırnlardaki gecik

meler nedeniyle ekonomik gelişme de yavaşlamalar olacak ve. yaşam düzeyi olumsuz 

yöiıde etk:i.lenecekt :ir .Bu nedenle ,tas<U"ruf ve yatırımlar:ı. CU'ttırarak ekonomik ge

lişmeyi hızlandırmanm temel koşruu,finans piyasaların:ı.n geliştirilmesidir o 

k •• =···.- ..... ~~--.:oL--- .......... .c.~ ................ ,a ........... _ ............ ,.. ..... ....,_ ................ b·:>.&:.~ 

(30) ROBİNSON,a.g.k.Se9 

(31) K"t.JZNETS,Simon,pp.pj.;t?l-1, .ir. "P9.~tıtar. !'9oE2&,Nationa1 Bureau of Eoonornic 

Reseoarch,1961 ,s .16 



fonları yatırımlara kanalize etme ~i;ron"~Uı yerıine getil'en btP' moJcanizme el.&

rak finans pi.yasaları 1fon su:nuoula:M.,. ku]]an-:t.o:ıl.a:t'2.rfinanaal ara9lar ve finan

sal kurumlardan oluşan bir sistemCür.Bu sistemin şekli ve ögeleri ŞEKİLall'de 

( 32) sunul~tur • 

Ae :roN KULLANICILARI VE SUNUCULARI: Finans piyasolarının temel 

. direklerini,fon kullanioısı ve sunuouau olarak,işletmelEXt"thanehallo. ve devlet 
• ·ı' 

oluştururlar .. '" ... GelirlE~rinclen daha fazla baroama yapan işletıneıer,lwıehalkı vo 

dovlGtJ fon kul~~ 7ÖlıÜ21d.eJgUiıılerinden daha az ıı.a.r.ama. yapanlar ise fon 

ş~l. tı:ıra.fı:ndan yer alırlaı-.Şelı:l.lal!•nm inoe.J.anmas:indan. anlaş1la.oab"1 üze;.. 

re 1fon ku.llam.oıları gereksinim dıcyüuklar1 tonları ya yatırım banka.J.a;ri,telila.:L:t 

aoenta. va ains.atrların pazarlama hizınetlarinden yararlaıı1p doleysız finansal ara9'"* 

ları. fon sunucularına sa.tl.ta.k suret:iyl~(dol~ finansman yartemi)yada. para yar&

ten :t'in,anst:!l al'aoılarla,örneğin 1b~ vejvoya. para ywat~ &azısai arao:ı.;;.. 

l.az-a 1 örneğ.in 1sigorta. ortaklıkları1omekli1ik sand.ıktarı 1yatırım oriaklıkları gi-

bi,dolçcyoh finansal. ara9lar satoı-ak (dolıwlı finansman ycntoıni)sağl.amakt~lere{J3) 

B. FİNANSAL ARAÇLAR{Finaneial Instrumonts) & Finansal az-a9lar,sa.-

~a.lma. ~ f.on s~ t<m ~ ~ htıl1nde..,aıcta.

rılan fonlaı- Uzarinde bir ortaklık :bekks.zıı :ra da alao~'1 tomsil eden (34) banlo

not1mevduat def'torleri1tioari senetle:r,ha;yat sigortası poliçeleri1emeklilik söz-

. ... $--- e .• • e • e C 0 ............. e• ... _.._4--a, ........... ~ ...... 

(32) GURELY 1Joh:n Gt#~Aij;]'..PP!i. ~?-!'-}.. ~-:ij~np .• 3!1, ~ho r_o;:ıt~ .. P5l-~'?2:t 

stud;y Paper N:>:]4,Joint Eo.onomio Coımıittee,stuey of Enployment ~wth1and 

Prioe Leveıs,u~s.compress 1Januar7 25,19601s.7 

(33) POLA.KOFF1a.g;.keS•6-7 

(34) GOLDSMİTH1RG\YIIlond ~~F~~ial. ,Sj;ru_c,p:o .aııA .D!lYJ:.lOI?m~:fiJ Yale tmiversity Press t 

New Haven and London,l96~,~·3 
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meleri1kredi sözleşmoleri,hisse senetleri ve tahvillcr· glbi yaz:ı.lı bclgelerd:ir. 

Finans piyasalarında,yap:ı.lan sözloşmolorin temel nitoliği,süro veya 
. ~·: .. ·~ .. . ". :J~.~ ~·' .. 

. ::· pazaxılanabilme,sa.hip olanin veya çıka:>a.n:ı.n niteliği,ga;rantisi,sa{sla.naoak geli-
. . . . '. . " ~ . 

riA -~oviyesi ve özelli~ gibi. ~emli özelliklor açısından birbirlerinrlon farklı 
pek çok finansal araç va;rdır.(35) Daha önoeki bölümlerde gijzü edilen vo Şokil:l~ 

do gösterilen dol~lı ve dol~:ı.z finansal aragl~ ~ım:ı.;finansal arnçlar:ı. çı-
····· .·· . ·.· 

.. ' .. ·.: ~· ... 

ka.ran işletmeler göz önünde tutularak ;yapıl~§ .. b~,,.o.ınıflandırma. biçimidir .İş-
. .. ..:· :.r iJ:: .. . . 

letme,devlet veya btreylerin fon bul1ııclc:~~~:~le ç~dıkları finrınsal araçlar 
...... ~.. p•. 

dolaysız finansal araçları 1fon kulla.nıo2.ları ile fon sun~oul~ı a:rasın&o:ı yer 

alan ba.nka1sigorta gibi finansal a;raçl~ın fon toplarnak:icjlıı çıkardıkları m-ag

la:r,dola;y-iı finansal aı-açlwi ~'].~~*-
•• , •• • • 4 ~ •. ·:~ • 

İşletmeıer:~'td~etin veya haneJ:ıal.kınııı b~.ka. ekonomik b:ireyler üze

rindeki alacak veya ortaklık· haklarının kanıt lcyıeısı durumunda bul~ fina.."lSal 

araçla:r,fon gereksinimi d~ işletmeleree yaratılarak fon sahiplerine sı:ı.tılır. 

Finansal araçlar,olinde tutanlar için finansal aktifleri 1(finanoial assets)pi

yasaya sürenler içinde f'inamtia.l borçları(liabilities)gösterirler. (36) Başka 

b:ir ifade ilo1f'inansa1 aktifler finans piyasasına yap:ı.lan fon arzının,finansal 

borçlarda pıiş'asadan yapılan f"n talebinin bU$ıçoya yansıtılmış bir görüntüsü-

dür .Kullanılan finansal arı:ı.çlar3,n özelltklerine vo kullanılan sınıflandırma. 

yöntemlerine bağl:ı. elaı-ak1 f1;nansal aktifler ve borçler b:irçok kalemlerdon olu

şurla:r. Öı:-neğin,yl:'.tırımlarını gerçekleştirebilı:nek a.maA}ıilo fona ihtiyar du,ycı..n 

bir işletmo hisse sonedi vo tahvil gibi finansal araçlı:ı:r ihraç ederse,ya dD. bir 

bunk:adan kredi s~larsa f1ncmsa1 borçlar:ı. do~aktır • 

• • • en·· e .,.. ·• • .........._._ .... ............__..-...~.........._.,. e e ••• 

(35) GOLDSr~TH,a.g.k,St7"9 

(36) VAN HORNE,JAMES c, Function and Anolysis of Capital Market Rates,Foundations 

of Finance Sertes 1Prentio~Hallino 1Englewood Cliffs 1New Jersey,l970,S.2 



öte yandan, bu işletmenin piyaseya sunduğu hisse senadi veya tahvilleri satm 

alan kişi veya kurumlar da finansal aktif salıibi olaoaklardır.Başka kişi veya 

işletmelerden olan alaco.k veya haklar.ı gösteren finansal aktiflerin kanı tleyıc:ı. 

belgolari,finansal araçlar olmaktadır. 

Co FİNANSAL KURUMIJıRı Finansal kuruınlar,temel aktifleri büyük 

ölçüde finansal araçlardan(dolaylı ve dolnysız a.ktiflerden) oluşan(37) faaliyet-

leri bunlar üzerinde yoğunlaşan ve böylece gelirlerini 1esas olarak,finansal ar~ 

larla ilgili işlemlerden sağlıyan kurumlardl.ro (38) 

rinansal kururalar Şekil:ll'nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere,te

mel fonksiyonları açısınd.c'1.ll pazarlama kurumları ve finansal aracılar olmak üze

re iki a.na grupta toplmıınaktnd.:ı.rlar • (39) 

1- P.A.ZARLAMlı. KURUMLlıRI: Pazarlama kurumlEırl. dol~J.Z f'in<:ınSal 

araçların fon kullanıcılar:uıdan son sunuoular~a aktarılmasına, fon sunucuları ve 

kullanıcıları arasında etkin bir şekilde dağ:Ltım:ını sağlarlw. (40) 

Bunlar,f'inans piya.sasınd.a;d.olaysız finansman süreci üzerinde dolaysız 

finansal araçların transferini sağlamak a.ma.oı ile a:raşi;ırma yapmak, bilgi vermek, 

sat:ı.ş yapmak ve risk taşımak gibi hizmet fonksiyoniarın:ı. yerina getir :ir lar. 

•• ,.,.,.. ............................. e ........... =.._.__•••·••+-".............,. 

(37) Finansal olmeyan işletmolerde(örnağin,sanayi. ve tioa:ret işletmelerinde)ak

tifler büyük ölçüde makine 1teçhizat,bina,hrumTh~de ve mamül stokları gibi reel 

varlıklardmı oluşurlareBu durum,f'inansa.l kurumlar ile finansal olmayan kur~ 

ları a;y:uıan en önemli özelliktir • 

( 3D) GOLDS!UTH1Financial Structure and Development, s e4 
(39) GURTI1LY,Jo~ .. G·:~~~~9j.~-}!;şj'j.:t;)li~ii3~~ ~S.~Hwal!lvest.Eı~t~~!3~:-I.ı 

!t.?~-~$S-~. ?RıNL.P}.P.'}. . . !ru?:t..it&t~rDerleyenaMarohall DeKatohum and· Leon,T 

Kendall,Hougton Mifflin Cornpany,Boston119651S.9-10 

(40) GURELY,a.g.k. S.9 
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Yatırım bankc:ı.ları ( 41) broker' ler ( t.-2) bu çoş it pcızarlc:ı.ma kurumlu:rıd:ı..r • 

Bu kurumlar yardımı ilc dolaysız finansman sürecinde fon akımı koleyl11Şmclctad:ı..r • · 

Fon sahipleri kondilerine sunulan k$';r>l:ı..l:ı..kları birbirinden farklı yatırım al.ternaol-i./ 

tifleri karşısında,fonlu:rını nakit şeklinde tutma eC;iliminden vazgeçerek finan-

. sa:J,:. araçlara yatırıp bir gelir sağlamak isteyeceklerdir o Bu durum finansnl alet if-. ' . 

lore yapılacak yatırımlc:ırı arttıracaktır .Böylece ,finansal ah."""!; if yatırımlur ı art

tıkça fon saıüple.rinden ·fon kullanıcılnr:ı..na doğ:ru,dolcyı:ıız ,fon akımı hızlanacak 

ve fon kullanıcıları yatırımlarını daha l:kolay ve. zı;ıman:ı..nda finanse etme olana-

fS"'l..UO. kavuşacaklnrd:ı..r.Sonuç olnrakokaynaklar:ı..n dağılımı dallc"1 etkin olaculqfonlar 

sürekli olarak en yükso};: gelir sağlayan yatırımlara yönelecek'""(; ir • 

Finans piyasasında delaylı finansman süreci üzorinU.e faaliyet gösteren 

bankalar ,sigorta şirketleri ,sosyal güvenlik kurumları gibi kurumlar(lır .Temel 

görevleri,fon sunucuları ile fon kullanıcıları urasında fon ulcırıı3ı.a;rını sağlama.k-

tır. 

., 
....... *"' ..•. ,. .......... ~ ............ '*" • C*''*"* ·t'e r • •··•·• •' ·• 1 . .........., 

(!~l) Birincil piyasada,fina.nsal nraçlar:ı. 9:ı.kara.n işletmelerle bir satış anlaşması 

(undcr ı11riting aproement)yaparak hisse se.."'J.edi ve tclwillerin satışını ~pnn 

bir finans piyasc.s:ı.. pnzarlama kurumu.dur..Ay.r:ı..ntılı bliılgi için bnk:ı.."'J.ız: 

DOBROVOLSKY1 a.g.k.Sol96,JOHNSON,a.g.koS,389-~423 1WATERMAN,M.Heinvestmont 
~ ................... .. 

~..c:;.l}c~. :B)m~ions..!. University ~f Michigan Prehs,l950 

(42) Borsab:r,İkincil piyasada,müşterileri ad:ı.ıJ.a,finansal araçlar alım-satımı ya-

pan bir uznınn pazarlama kurumudur. 
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İ K İ N C İ B Ö L tt M 

FİNANSAL ARACILAR 

Bu çalışmanın temel amacı, fon sunucuları, fon kullanıcıları, finansal 

araçlar, pazarlama kurumları ve finansal aracılardan oluşan finans piyasaları 

sisteminde önemli bir öge olan finansal aracıların fonksyonlarını, tiplerini, 

çeşitlerini, özellikl,)rini, fon kaynak ve kullanımlarını detaylı olarak incelemek 

olduğundan, bu bölümde, finansal aracılar incelenecektir. 

I - FiNANSAL ARACILARIN FONKSİYONLARI 

Finans piyasalarının söz konusu olması için, fon kullanıcıları ve sunu

cularının varlığı yeterli idi. Fakat, finansal aracıların doğup gelişmesi, içiu de 

fon sunucuları ile fon kullanıcılarının varlığı zorunlu bir koşul olmasına rağmen 

tek başına yeterli bir koşul değildir. ( 43 ) Çünkü, fonları çeşitli pazarlama 

hizmeti yapan finansal kurumların olanaklarından yararlanarak, dolaysız finansman 

yöntemi ile, aktarma olanağı vardır. Böyle durumlarda, finans piyasaları mevcut 

olmasına karşılık finamo,l aracılar, dalaylı finansman yöntemi, henüz devreye gir

memiştir. 

Finansal aracılar, ancak dolaysız finansman yöntemi yerine, dalaylı fi

nansman yöntemini ikame etmek veya dolaysız finansman yöntemini dalaylı finansman 

yöntemi ile desteklemek alternatifleri tercih edildiği veya gerekli görüldüğü zaman 

doğup gelişirler. ( 44 ) Bu nedenle, finansal aracıların doğup gelişmesi, devreye 

girebil:nesi için fon sunucularının veya fen kullanıcılarının ikinci koşul olarak 

dalaylı finansman yönteminin kullanılmasını tercih etmeleri veya gerekli görmeleri 

gerekir. Fon sunucu veya kullanıcılarını delaylı finansman yöntemini kullanmaya 

( 43 ) GOLDSMİTH, b~nancial İnstitusions, s. 25 

( 44 ) GOLDSMİTH, açg 9k. s. 25 
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zorlayan nedenler nelerdir '? DolaylJ. finansman süreci, diiılaysiz finansman sürecine 

~~anla tarafıara ne gibi üstünlükler sağlamaktadır? Bu ve_ benzeri soruların cevap

larını finansal aracıların dolaylı finansman süreci içersinde fonksiyonlarını, 

sundukları hizmetleri, fon sunucu ve kullanıcılarına orania sahip oldukları özel

likleri inceleyerek cevaplandırmak mümkündür, 

Finansal aracılar, fen sunucularJ. ile fon kullanıcıları arasında, fon 

kul~anıcılarının dolaysız finansal araçlarını satın alan ve delaylı finansal araç

lar ihraç eden kurumlardır. ( 45 ) Ancak, finansal aracılar bazen, birbirleri ile 

olan ilişkileri nedeniyle d~laylı finansal araçlara sahip olabilirler. Örneğin, 

bir banka, finansal aracı olarak, başka bir bankaya mevduat yatırarakı bir dalaylı 

finansal aı:-acı ~elinde bulundurabilir, Bu durum, finansal aracJ.ların, genelde, 

dolaysız finansal araÇ satın alan ve dolaylı finansal araçlar ihraç eden kurumlar 

olma özelliğini bo~maz, Satın aldJ.kları dolaysız finans~l araçlar ·karşılığında 

kullanıcılara satın alma güeü sağlarken ihraç ettikleri dalaylı finansal araçlax 

ile de sunuculardan fon tedarik ederler,, Bu süreç ise rsinde, finansal aracıların 

funları aktarma (transfer) ve dönüştürme görevleri vardır. ( 46 ) Örneğin, finansal 

aracı olarak, ticaret bankaları, f•n gereksinimi içinde bulunan işletmeler, devlot 

veya hanehalkından hisse senedi, tahvil, kisa ve orta vadeli kredi sözleşmeleri 

gibi dolaysız finansal araçlar satın al~rlar, Ancak, söz konusu dolaysız finansal 

mt'açlara karşı fon gereksinmelerini karşılayabilmeleri için ellerinde yeterli mik

tarda fonların bulunması gerekir. Bu am~la9 mevduat, hisse senedi, tahvil gibi 

ddlaylı finansal araçları elinde fazla fonu olan işletmelere, devlete, veya birey

lere satarlar. Bu y~lla sağlanan fonlarla, kullanıcıların gereksinmeleri, dolaylı 

olarak ticaret bankalarınca karşılanm:ı.ş tlur• Ancak, ticaret bankaları burada fon 

transferi ve dönüşümü gibi iki ayrı. fonksiyonu birlikte meydana getirınektedirler. 

Zira, mevduat biçimindeki f<tnlar, kredi verme veya hisse senedi ve tahvil alımına 

ilişkin işlemler sonucu, hem kullanıcılara aktarılmakla, hem de mevduattan kredi;ye 

veya hisse senedi ve tahvillere doğru bir fon dönüşilinü söz konusu olmaktadır. 

( 45 ) GURELY, a.g.k. s. 10 

( 46 ) DOBROVOLSKY, a.g.k, s. 200~211 
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II - FiNANSAL ARACILARIN YARARLARI 

Finansal a.racıla.r, fonla.rJ. ~arma ve dönüştürme fonksiyonlarJ.nı .yerine 

getirirken, fon kullanıcıları ve sunucular~ın sahip olmadıkları üstünlüklere ve 

özelliklere sahip kurumlar olarak, aşağıdaki tasarruf ve hizme.tleri sunarak yarar

lı olurlar : ( 47 ) 

- Fon maliyetlarini azaltmak 

- Riak ayarlaması ';:. yapmak 

Vade ayarlaması yapmak 

Finansal danışmanlık hizmeti sunmak 

- Miktar a.yarlaması yapmak 

A - Fon maliyetlerini azaltmak 

Finansal aracılar, portföy yönetimini, piyasa araştırması işlemlerini 1 

finansal analiz ve yatırım faaliyetlerı~, bağımsız bir şekilde çal1Şan bi~çok fon 

sunucularından veya kullanıcılarından daha düşük maliyette yerine getirerek ( 48 ) 

maliyet tasarrufu sağlarlar. Zira, finansal işlem hacminin artışı ile birim başına 

sabit maliyetler düşeceğinden, daha düşük bir. ortalama birim maliyete ulaşacaktır. 

Örneğin, fon sahipleri tek tek birbirlerinden bağımsl.z olarak fonlarını kullanmak 

isterlerse; fon gereksinimi duyan kişi veya kurumları araştırıp ortaya çJ.karabilmek 

için, bir finansal piyasa araşt1rması yapmak va bu nedenle bir maliyete katlanmak 

z9runda kalacaklardır. Oysaki,, bu birbirinden ba.ğJ.msız yatırım faaliyetinde bulu

nan çok sa;yıda fon sunucuları ad.J.na bir tek fina.rı,sa,1 aracı piyasaya girip fonların 

transfer ve dönüşümlerini üslencliği takdirde, finansal araştırma ve yönetim mali

yetlerinde her bir sunuc\lya düşecek pa;y çok daha düşük olacaktır t Böylece, bir 

taraftan, fon kullanıcıları daha çlüşük maliyetli fonlar sağlama olanağına kavuşur

kan, öte yandan, fon sunucularıda daha yüksek bir gelir sağlama fırsatını bulacak-

lardır. 

( 47 ) VAN HOR~~, a.g.~. Se 6-7 

( 48 ) ROBİNsON, a.g~k. s. 41 



-23-

B - Ri sk ayar laınas ı yapmak : 

Finansal arac~la:r, çok sayıda,finansal yapıları farklı, değişik sanayi 

ve bölgelerde çalışan, kişi ve kurumlardan, dol~sız finansal araçlar satın alarak 

finansal aktifleri fa:rkll.laştırarak risk ~arlaması yapmak ve riski dağıtma üstün

lüğüne sahiptirlere Oysaki, n~rmal bir kişinin riski dağıtabilmesi için elinde bü

yük fonların bulunması gerekir. 

C - Vade ayarlaması yapmak : 

Finansal aracılar, fonları aktarma ve dönüştürme fo~~siyonlarını yerine 

getirirlerken, kullanılan dalaylı ve do1~sız finansal araçların vadelerini farklı

laştJ.rarak, araçları hem fon sahipleri hem de fl'ln kullanıcıları için cazip bir hale 

getirirler. Böylece fon kullanıcısı ve .sunuoular:ı gereksinmelerine uygun araçlar 

satınalma veya satma olanağı bulurlar. 

D - Finansal danişmanlık hizmeti sunmak 

Finansal aracılar, dalaylı ve dol~sız finansal araçların alım-s&tım 

işlemlerinde uzmanlaşmış kurumlardır. Bu yüzden, pazar analizi, pnrtföy yönetimi, 

finansal aktif değerleQ~si faaliyetlerini kolayııkla ve çok daha başarılı bir 

şekilde ytirütürler. Fbn sunuou ve kullanıeıları, ilişkide bulundukları finansal 

aracıların bu uzmanlık hizmetlerinden yararlanarak fonlarını başarılı bir biçimde 

yönetme ~lanağı bulabilirler. 

E - ~Uktar ~ar laması yapmak 

Finansal aracılar, farklJ. büyüklükte (tutar olarak) dalaylı ve dolay

sız finansal araçlar satın alıp satarak miktar (tutw) ~ar laması yaparlar o 

Böylece, fon sunucuları, fazla, miktarı ne olursa elsun, her büyüklükte fazlD fon

ları yatırabilecekleri finansal yatırım alternatiflerini önlerinde kendilerine 

sunulmuş olarak bulabilınektedirler. Bu durum, daha fazla fonun tüketimden kısılarak 

finans piyasasına akımını hızlandırarak toplam finansal tasarrufları yüksGltir. Öte 

yandan, fon kullam.cıları, yatırımlarınJ. finanse edebilmek için gerelwinim duy•iuk-



ları her büyüklükte fonl:ırı bulma olanağına veya şansına sahip olduklarından 1 
doğrudan doğruyafon sunucularından fon sağlama alternatifine oranla daha çok 

alternatifle karşı karşıya olduklarından daha esnek bir tutum içine gi~ebilirler, 

Sonuçta, fon kullanıcısının istediği büyüklükte fonun piyasada var olması ve bunu 

sağlayan kanalların açl.klığı ve çokluğu11dış finansmanda fon büyüklüğünün kısıtlayı

cı olma 11 özelliğini ortadan kaldıracağından veya azal tacağından, yatırım kararla

rının verilmesini kol~ylaştırıcı ve ertelenmelerini önleyici etkiler yapar. 

Ancak, fi~:ı,ns piyasalarında, fon sunucuları ile fon kullanıcılarının 

gereksinmeleri aynı değildir. Fbn sunucuları Likidite düzeyi yüksek (kısa vadeli) 

finansal araçlara o~h~~ olma eğilimleri gösterirken, fon kullanıcıları likidite 

derecesi düşük y~t orta ve uzun vadeli fon gereksinimi içindedirler. ( 49 ) işte, 

finansal aracıların piyasadaki başarısı bu farklı gereksinmeleri deqgeleme çabası

na bağlıdır. Finansal aracılar, bu birbirine zıt koşullar altında, her iki tarafvı 

da gereksinmelerini karşılayacak bir mekanizma olarak çalışmak zorundadırlar. Bu 

zorunluluk, aracıların, bazı ilkeler doğrultusunda fonları aktarma ve dönüştürme 

faaliyetlerinde bulunmaları gereğini ortaya çıkarınaktadır. 

Bir sanayi işletmesinde sabit aktiflerin uzun dönemde yavaş yavaş 

amortismanlar yolu ile paraya dönüşmesi nedeniyle, sabit aktiflerin uzun vadeli 

kaynaklarla, döner aktiflerin ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesinin 

uygun olacağı yolundaki ilkeye parelel bir ilkede, finans piyasalarında, finansal 

aracılar için geçerli kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre, finansal aracılar, aktif

lerini kurarken, uzun vadeli kaynaklar ile uzun vadeli aktiflerini, kısa vadeli 

kaynaklarla da kısa vad&li aktiflerini finanse etme ilkesini benimsemelidirler. 

( 50 ) Ancak bu ilkeye uyulduğu ölçüde, fon sunucuları ve kullanıcıları açısından 

başarılı sayılırlar. Bu ilke, ileride, finansal aracıların aktif ve pasif yapıla

rındaki uzun vadeli değişmeleri analiz ederken yararlı bir ölçü olarak kullanıla

caktır. 

-----··----------
( 49 ) ROBİNSON, a0g.k. S. 41-42 

( 50 ) DOUGALL, a.g.k. So 19-20 



III - .FINANSAL ARAGiiARHl TÜRLERİ 

Finansal aracılar, para yaratan finansal aracılar ve para yaratmayan 

finansal aracılar olmak üzere iki ana grupta toplanırlar. ( 51 ) Para yaratan 

finansal aracılar, pasifleri çoğunlukla para (banknot · ve vadesiz mevduat) olan 

Merkez Bankası ile Ticaret Bankalarından oluşmaktadır. Para yaratmayan finansal 

arac:ı.lar ise, pasifleri para olan aracıların dışında kalan tüm finansal kurumları 

kapsamaktadır. 

A - PARA YARATAN .FINANSAL ARACILAR 

ı. Merkez Bankası 

Merkez Bankası, devlet organı olarak para yaratma ve devlet bankası 

olarak çalışmak biçimindeki klasik fonksiyonuna ek olarak, kaynakların yönünü, 

kullanımını, fon maliyetini, seviyesini ve durumunu etkileyici çeşitli araçlar kul

lanarak ekonomik amaçlara uygun biçimde para ve kredi politikalarını formüle edip 

uygulayan bir finansal para kurumu ve uluslararası finansal sistemin bir parçasıdır., 

( 52 ) Merkez Bankasının temel fonksiyonu ekonomik ve ~osyal hedeflere uygun biçim

de para ve kredi politikalarını kurup uygul~arak ekonominin likiditesini (para 

arzını) yönetmektir., ( 53 ) Ekonominin likidi te sorunun çözümü ile uğraşırken 

reeskont oranları, açLk piyasa işlemleri ve mevduat karşılıkları araçlarından 

yararlanarak, para arzını etkilerneye çalışır. Bu yüzden, esas olarak finans piyasa

sının para piyasası bölwnünde faaliyet gösteren anahtar bir kurumdur. Para piyasa

sının anahtar kurumu olarakpara yaratan öteki finansal aracılarla - Ticaret Banka

ları ve Likidite yönetimi araçları ve fon sunucu ve kullanıcıları ile olan yakın 

ilişkisi Şekil - III ( 54 ) de ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

( 51 ) GOLDSMİTH, :Blnancial Structure and Development, S. 15-16 

( 52 ) TAMAG~~, MoFrank, Ce~yral Banking'in Development Planning,Cento Symposium 

On Central Banking Monetary Policyand Economic Development Held in İzmir, 

Turkey, April 5 to 12, 1971, s. 73-81 

( 53 ) ROBİNSON, aos'c.ke s .. 138 

( 54 ) ROBİNSON, a.gek,, s. 181-195 
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Şekil III' in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi Merkez Bankasının fo~. 

kaynakları, tedavüldeki banknotlar, mevduat karşılıkları ile ortaklık sermayesi ve 

birikmiş karlardan, fon kullanımları ise altın, döviz,avans ve reeskont işlemleri 

ile devlet tahvil ve bonolarından oluşmaktadıro Merkez Bankasının kaynaklarının 

çoğu kısa vadeli olması nedeniyle, aktiflerinin (fon kullanımlarının) çoğu da kısa 

vadeli, likit olması gerekir. Kaynakların kısa. vadeli olması Merkez Bankasını kısa 

vadeli fon piyasalarına yani para piYasasına yatırım yapmaya itmektedir. Bu nedenle 1 

Merkez Bankası sermaye piyasasından çok, para piyasası aracısı clup sermaye piyasa·

sına olan etkileri direkt olmaktan çok endirekt yani finansal aracılar yoluyla olur.~ 

( 55 ) Merkez Bankasının sermaye piyasasına direkt etkisi açık piyasa işlemleri ile 

devlet ve hazine tahvillerine yatırımla ve Bankalardan sağladıkları mevduat karşı-

lıklarını orta ve uzun vadeli kredilere yatırarak gerçekleşir. Endirekt etkisi ise, 

özellikle faiz hadleri ve para arzı ile finansal aracıların çalıştıkları makro 

koşullar ve Merkez Bankasından bankalara akan fonların hacmini ve koşullarını etki

leyerek, finansal aracıların serıneye piyasasındaki faaliyetlerini etkilamek sure-· 

tiyle mümkün olur. Örneğin, Merkez Bankası kredi hacminde ve tedavülde para mikta

rında bir artış finansal aracıların (Ticaret bankalarının) elindeki liki t fonları 

arttıracak ve bankalar müşteri taleplerine kadar daha çok tahvil satın alacaklardJ.r,, 

Bu durum) aracıları sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaya itecektir. ( 56) 

Böylecek Merkez Bankası, aracılarının sermaye piyasasındaki faaliyetlerini etkile

yerek, piyasasının gelişmesinde dolaylı olarak rol oyneyacaktu. Merkez Bankasının 

sermaye piyasasına yapacağı en büyük dolaylı etki, kendi para ve kredi politikaları 

i le aracıların uygula.y2.cağı yatırım ve kredi. polHikalarını etkilemektir. Başka bir 

deyişle,mevduat karşılıkları, reeskont oranları ve açık piyasa işlemlerinin hacim 

ve yönündeki değişmeler bankaların mevduatlarının ve yatırım faaliyetlerinin daral

ması veya genişlemesine neden olur. Ayrıca, genel faiz oranları yapısındaki değiş

meler kısa ve uzun vadeli yatırım araçlarının fiyatları üzerinde etkili olacağından 

aktifler arasında k~lara götürür. 

( 55 ) DOUGALL, a.g.ko S. 46-49 

( 56 ) EİliiSENBERK, Robert, The Role of Banks in. Development of The Capital 

Market s, Cente Symposiuın On central Banking, 1971, S. 82-87 
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2. Ticaret Bar~aları 

Ticaret bankaları, vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, gibi dalaylı 

ı· ""<ı"""~J "1raçlar karşılığında topladıkları fonları fon kullanıcılarının çık·ırro" '-" ~ 

rı. hisse senedi 7 tahvil ve çeşit'li kredi araçlarına yatıran diğer en önemli finan

sal aracılardır. Fon kaynakları, vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, ~~erkez Bankası 

avansları ile ortaklardan sağlanan sermaye ve birikmiş knrlardan, fon kullanmaları 

ise nakit, mevduat karşılıkları, kredi, hisse senedi ve tahvil yatırımlarından 

oluşur. 

Ticaret Bankalarının klasik fonksiyonu fon.kullanıcılarının (işletmeler, 

hanehalkı ve devlet) kısa vadeli fon gereksin'ne lerini karşılamaktır o ( 57 ) Gelenek

sel olarak ticaret bankalarının yatırım faaliyetleri kısa vadeli fon arzı ile sınır

lıdır. Müşterilerine (fon sunucu ve kullanıcılar) likidite sağlruna fonksiyonunu 

yerine getirirler.· ( 58~ Bu nedenle,finans piyasasında, par:ı piyasası kurumu olarak 

bakılıro Ancak, sermaye piyasası ile para piyasasının yakın ilişkileri nedeniyle 

sermaye piyasası alanında da faaliyetlerini sürdürürler. Bir taraftan fon kullanıcı

larının kısa vadeden uzun vadeye doğru değişen ve gittikçe büyüyen fon istekleri, 

öte yandan fon sunucularının bankalara sund~~ları vadeli mevduatlardaki artışlar, 

klasik bankacılık foruçsiyonuna (kısa vadeli fon sunma) yeni boyutlar kazandırarak 

bankaları sermaye piyasası alanına daha fazla yaklaştırmıştır. 

•ri caret bankalarının sermaye piyasasındaki fonksiyonları banka kurumları

nın tiplerine ve ülkeden ülkeye değişmekle beraber genel olarak şöyle sıralanabilir. 

( 59 ) 

- Yatırım bankaları ve broker gibi(dolaysız filli~nsman süreci üzerinde 

faaliyet gösteren) pazarlama kurwnlarına fon sağlıyabilirler, 

Müşterileri enına portföy yönetimi yapabilirler, 

Drvker'ler gibi müşterileri adına finansal araç alım satımı yaprıbilirle'~"'

Yeni çıkarılan kıymetli evrakları bir anlaşma ile (komisyon karşılıgı) 

fon sunucularına satabilirler, 

( 57 ) DtıuGALL, a.g.k. S .• 28 

( 58 ) ROBİNSON7 a.g.k. S. 14 

( 59 ) EİNSENBERG, a.g.k. S. 82-87 
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- Yat ırıın orteJdıklarına ( 60.) kefil olma ve yatırım danışmanlığı gibi 

teknik hizmetleri yerine getirebilirler, 

- Bankacılık faaliyetlerinde bulunan işletmelere Vü sanayi işletmelerine 

katılımda bulunabilirler, 

Fon kullanıcılarının gereks:i,nimleri için orta ve uzun vadeli krecli 

sağlar lar. 

Ticaret Bankalarının bu yukarıda sözü edilen sermaye piyasasına yönelik 

çabaları, günilinüzde bankalarınrollerinde meyd::ma gelıJn değişikliğin açık kanıtıdıro 

( 61 ) Para piyasası yanında sermaye piy3-sası alanında da faaliyet gösterme biçimıim

deki rol cleğişikliği sonucunda, ticaret bankaları kıs,<>. vadoli fon sunma yanında, 

tahvil ve hisse senetlerine yatırım yapma, rırta ve uzun vackli kredi sağ·lı:cmc, :fon.L;:

siyonları ile tasarruf-yatırım sürecinin yazgeçilmoz finansal arncısı durumuna gel-

mişlerdir. 

B - PARA YARA.T.MAYAN lıiNANSAL ARACILAR 

Merkez Bankası ve 'ricaret Bankaları gibi para yaratan finansal aracıların 

dışında kalan adacılar, aktifleri, pasifleri ve faaliyetleri açısından birbirlerin

den ayrıcalıklar gösteren tasarruf kurwnları, sigorta kurumları ve diğer finc.msal 

kurumlar olmak üzere üç ana grupta toplanabilirlor. ( 62 ) 

ı. Tasarruf Kurwnları ( Thrift Institutions ) 

Tasarruf kurumları? kaynak_larının büyük bölümünü fon sunucularından 

sağlayan orta vo uzun vadeli tasarruf mevduatlarından oluşan ve aktiflerinin çoğunu 

uzun vadeli krediler ile tahvillere (şirket ve devlet tahvilleri) yatıran finansal 

aracılardır. Tasarruf Bankaları, yapı dernekleri (Building Societies), posta birik

tirme sandıkları ve kredi kooperatifleri bu grup içersinde yer alırlar. ( 63 ) 

( 60 ) İleriki bölilinlerde açıklanacaktır. 

61 ) GEORGE, Budzeika, 11 Commercial Banks as Suppliers of Capital Punds to. 

Business 11 , ~eadings in Fi..nancial I'ilarke-ts and İnsti tutions ,Dorleyen: J. Vnn 

Fenster,Appleton-Century-Grafts ,Educational Division, 1961 ,New York Sol 74-182 

( 62 ) GOLDSMİTH, Financial Structure and Development, S. 16-25 

( 63 ) GOLDSI'ÜTH, aog.k. S.- 16-l 7 
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Bunlar, vadeli mevduat hesapları gibi d.olaylı fincıns,::ı,l araçlar çıkararrü:, 

mevduat toplayan ve sonra bu uzun vadeli ve devir hızl<1rı clüsiik mo·vt1uat t ·' · · 
o ıpı kw,y-

nakları, yine uzun vadeli finansal araçlara, sermaye piyasası araçlarına (tahviller 

ve çoğu kez ipotek ve konut kredileri) yatırarak doğerlencliren sermaye piyasası 

kurumlarıdır o 

Tasarruf kurumları, fon sunucularının fazla fonlarını vadeli mevduat biçi

minde değerlenclirobilocekleri Ticaret Bankalarının alternatifi kurwnlar olduğu için, 

mevduat piyasasında vadeli mevduatları toplamak amacı ile Ticaret Bankale.rı ile 

rekabet halinde faaliyette bulunurlar. Sonuçta, Ticaret Bw,nkalarından farklı olarak, 

toplanan fonların sadece uzun vadeli fon piyasasın.c-ı, özellikle ipotek krec.ileri pi

yasasına a.ktararak sermaye piyasası kurumları olarak çaba gösterirler. ( 64 ) 

2. Sigorta Kurwnları 

Sigorta kurumlarının temel görevi, çeşitli riskleri dağıtmak ya da azaltmak 

amacı ile üyelerine sigortacılık hizmetlerini yerine getirmektir. Ancak, bu kurumlar 

sund.ukları hizmetlerin karşılığı olan primleri peşin olarak tahsil etmeleri nedeniy

le riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar prim şeklindeki fonL1rı 

çeşitli piyasalara o.ktarara.k fon kullanıcılarının fon gereksinmelerini karşılama 

yönündeki çabaları ile finansal araoJ. niteliğini kazanırlar. Finansal &acı olaralc, 

sigorta kurumları fon sunucularJ..nJ.n fnnlarını çckıne.k aınacı ile kişi ve mal sigortası 

paliçeleri ve emeklilik sözleşmeleri gibi çeşitli dalaylı finansal araçlar çıkarıp 

sG.ğlanan fonları fon kullanıcılarının çıkardıkları hisse senedi, tahvil v.b.g. 

dolaysız finansal araçlara yatırarak değerlendirirler. Başka bir deyişle, kendileri

nin fon sağlamak için çıkardıkları delaylı finansal araçlar yerine, satın alelıkları 

delaylı finansal araçları ikame ederek, fon ak.tarma ve dönüştürme fonksiyonunu 

yerine getirirler. 

( 64 ) R0l3İNSON9 a.g.k. S. 47-49 
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Sigorta kuruınl.a.ı-ı., sigoı-ta.. yapısı i9ersiud.e ö.zQl sigorta.. ( 6i ). al..a.nında 

faaliyet gösteren Hayat Sigort~sı ve Mal Sig~tası. ~rtaklıkları ila, sesyal sigor

ta ( 66 ) alanında çaba gösteren Sesyal Güvenlik Kurumlarını kapsar. 

a - Hayat Stiortası Ortakl~ları : Hayat sigortası ortakl1klarının birinoi 

ana. görevi .sigortalıyı ölüm ve yaşama hali risklerine karşı ko.ruınaktır • Fbn a.k.J.ını 

a~~' bu, ilkönce, fon ~unucularından hay~t sigortası şirketlerine ve sora da 

tekrar geri geriye fon sunucularına doğru fon transferi demektire ÇÜnkü, sunulan 

sigo-rta hi.zmetl.erj. ka.ı-ş.ıl:ı.ğuıd.a.. başlangiçta .t.on sun:u.cular:ı.ndan hayat sigortasına 

akan f~nlar, ri~kin neden olduğu hasarlar _meydana geldikten s~nra sigortalıya geri 

8danir• Fakat belli bir süre içiride genellikle tahsil adilen primler, ödenen tazmi~ 

natları aştıği için de fon kullan:ı.cılarl için elde beyük ölçüde fonlar birikir. 

( 67 ) Hayat sigortası. ortaklıklarının ikinci fonksiyonu toPlanan JUW4 va.daU. :f'~ 

r:ı. sermaye piyasasına. yatırarak finansal · a.ra'c:ı..l.ı.k fe.nksi,yol'lUllll. göstermektir • ( 68 ) 

Hayat sigortası artaklıklarında biriken fonların ç~ tahvillerQ (şirket ve devlet 

. tahvillerine) ipotek kredilerine ve hisse senetlerine yatır:ı.lır, Çünkü, ha\Y-at sigor

t.a.sl. ~t.akl:Lklar:ı. ila :çağlanan fonlar, tasarruf kurumları ve Ticaret Ba.nk:ala.rının 

o~·lad.ı.k.ları ff:nlara oranla, en az üç yönden farkl!ı.lıklar gösterirler, Haş-a.t sigor

tası fonlan. uzun Vacleli sözleşmeye dayanır ve delayısıyle is.tik.raJ'~ .. l1tsk. .Md.e

niyle uğranılaeak gelir k~bından aile fertlarini korumak isteği ile güdülenirler 

ve n~rmal olarak sigortalının ölümüne kadar çekilmeden kalacakları umulur ve ölüm 

riskleri daha kolaylıkla tahmin edilir. ( 69 ) Bu nedenlerle, sağlam bir uzun vade

li fon keynağı olarak karlılık, likidi te ve emniyet ilkelerinin ~:s.ğ.l. .sü.t.l.nd.a. a.erma.

ye piyasasına aktarılır. 

( 65 ) Ana İlkeleri : özel çıkarların korunmasına ağırlık verilir. İsteğe bağlı , 

herkese açık ve mukavele esasına dayanır. Prim oranları ünitelerin tehlike 

derecelerine göre belirlenir. Bakınız: PEKİNER,Kamuran, Sigorta İşletmeoiliği Plt'n· 

.·.A;pl-€ri,Hesap Büızyesi, Fhlcülteler Matbaasl.,· 1970, İstanbul, S. 31-32 

( 66 ) Ana ilkeleri: Genel çıkarların korunmasına ağırlık verilir. Zorunludur. 

Sadece'belirli bir gruba açık olup kanun esasına dayanır. Prim oranları 

sigortalıların gelirlerine ve mesleklerine göre belirlenir. PEKİ~mR,a.g.k. 

s. 31-3'! 

( 67 ) D0l3ROV018K~t a.g.k. S. 203 

( 68) DARKTZ AND SPİTZN.AS, " Jnsuranse-Type İntermediaries; İnsuranse Oımlpanies "• 

Financial İnstitutions,DerlGyen Muıray and P~lak•ff,Houphton Mifflin 
Company, 1970, S. 136 

( 69) COMM!SlOiN JUJD MONEY AND ~DtT1 Life İn&~se Comraılie& 413 Financial 

±ıı&/ilv-h'GAS1 _ P-v-~ticG-BaitJ Inci fnCJ!ewood Cliffs~ ı961, s. 19 . 
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b - ~al ve Kaza Sig~rtası Ortaklıkları ; Mal ve kaza sigortası ortaklıkları 

hem sigorta ettikleri risklerin türleri ve hemde finansal aracı olarak piy':1sa::3.ı:dd 

davranışları açısından hayat signrtası ortaklıklarından farklıdırlar. ( 70 

=:unların temel amacı sigortalıyı kaza, yangın, sel, hırsızlık gibi çeşitli riskluro 

karşı korumaktıro Ancak, bu ~rtaklıklar, maı ve kaza sigr.rtası risklerinin doitru 

tahmin olasılığ·ı hayat sigl"\rtası risklerine oranla dc:ı.ha az olc'Luğundan, muhtc; el hcı7 

sarlar için daha fazla karşılık a,Yırmak ve likidite tutmak gereğini du;y-arlar. Bu 

yüzden, mal ve sigorta ortaklıklarının finansal aracı rılarak, sermaye piyas<:wınclaki 

davranışları ve yatırım politikaları hayat sigArtası nrtaklıklarından farklılıklar 

gösterirler. Bu davranış farklılığı, aktiflerinde daha fazla likit tutm~~ ve likidi

tesi yüksek finansal araçlara yatırımı yapmak biçiminde nrtaya çıl<..maktad.ır. Başka 

bir deyişle, finansal yatırımları likiditesi yüksek hisse senedi ve ·tahvillord.en 

oluşmakta olup yatırım kaırarları., karlılıktan 9ıotk likidi to ve emniyet ilkelerinin 

etkisi altında alınır, 

c - _Q_os~al. q~venlik Kurumları ; Belirli bir grubun, hastalık, ınaluliyet, ölüm~ 

emeklilik ve işsizlik gibi risklere karşı, genel 9:ı.karlarını karumak amacı ile zorun

ı u olarak, kanuna dayanarak üyenin _ınesleğine ve gelirine göre saptanan primleri top

layarak fon kullan~c;ı.larının g-ereksinmelerini karşl.lamnk için fon transforleri yapan 

are.oı kurumlardut Zorunlu etlarak, fon sU:nuoul.arından sağlanan fonlar cla.ha sonra tol:

rar kendilerine iade edilir, Ancak, prim gelirleri ta~ninat ödeıuelerinJ.en fazla oldu

ğu için elde ~dilen bir fon birikimi elur; Hayat sigortası ortaklıklarıncla olc:u~u 

gibi saptanan f~nlar uzun vadeli ve istikrarl.ıd.u• Emekli olc:ı.cakların sayıları vo 

ome.!clilik tarihleri kolaylıkl.a tahmin edilebileçeği için fazla liki t fon tutmc.y.'·1 

elç, gerek yoktur. ·Bu nedenle,. sermaye piyasas:ı.. ic;in vazgeçilmez kaynaklardır o ( 71 ) 

( 70 ) ~Q../IiitD:;.$fli_~~·ki:~.':l.59 

('~1) RıDB!i8aN,- a.g.};.S •. 53-56-' . J ·" r:. 

) ) 



Sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaşmasına paralel olarak, fon birikimle

rindeki artışlar bu kurumları, serm~e piyasasının kilit kurumu haline getirmekte

dir. Bu biriken fonlar her tipteki (hisse senedi,ta:hvil,konut ve işletme kredileri) 

serm~e piyasası araçlarına yatırabilir. Ancak, emeklilik ödemeleri ile üyelerin 

emeklilik tarihlerindeki maaş veya ücretleri arasındaki yakın ilişki (emeklilik 

ödemelerinin üyelerin son maaş veya ücretleri üzerinden hesaplarunası) nedeniyle 

çoğunlukla fonların sermaye piy~sası araçlarına yatırılması sırasında fiyat seviye

lerinden korurunak için hisse senedi yatırımıarına tahvillerden daha fazla ağırlık 

verilmektedir. ( 72 ) 

3 • ÖTEKI U NANSAL ARACIIJ-ı.R 

Yukarıda sözü edilen mevduat fonlar1nı toplayan tasarruf kurumları ile 

sigorta hizmetleri karşıliğı prim şeklindeki fonları toplayan sigorta kurumlarının 

dışında kalan Yatır~ Ortaklıkları, H•ldingler, Kalkıruna Dankaları ve Finans Ortak

lıkları ve İpotek Dankaları gibi diğer tüm aracl.lar bu bölümde toplarunıştır .. 

a - Yatırım Ortaklıkları 

Yatırım !'lrtaklıkları, finansal tümayan işletmelerce ihraç edilen hisse 

senetleri (veya hisse senedi ve tahville~) yerine kendi hisse senetlerini (voya 

hisse senedi ve tahvillerini) ikame etmede uzmanlaşı:ııış kurumlardır. Bu ikamenin ve 

dolayısıyle var olm~ların~n temel nedeni küçük fon sahiplerine sunulan portfolyo 

farklılaştırması ile yönetime danışmanlığı hizmetlerine dayanır. ( 73 ) Yatırım 

ortaklıkları topladıkları fonları çeşitli işletmelere yatırarak riski dağıtma olana

ğına sahiptirler. Bunlar:ın ,temel özelliği hisse senedi ve tahvil yolu ile toplalık

ları fonları yine hisse senedi ve tahvil yatırımlarında kullanmalarıdır. 

Yatırım ortakll.kları, aktifleri arasında paz;;ırlanabilir hisse ccııotL-· 

rinin çokluğu ile belirmektedir. Hem fon kaynakları ve hem de fon kullanımları Gçı

sından hisse senetlerine ağı~lık verirler.(74) Başka bir deyişle,çoğunlukla hisse 

senetleri, hem sattıkları ve hem de satın aldıkları finansal araçları 0luştururl::1r~ 

Bu nedonle,finans piyasasın.-:ı öz sermaye sunan en önemli finansal aro.cılar-:.lır.(75) 

(72) DOUGALL, a.g.k. S. 104 

(73) DOBROVOLSKY, a.g.k. S. 203 

(74) GOLDSMİTH, a.g·.k. So 18 

(75) ETTİN,Edward Co 9 "The Development of American Financi al İntermediarles 11
, 

Priv~te l~~3.ncial İnstitutions, Prentico Itall, s. 256-258 
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En yaygın yatırım o.rtaklıklnrı, sabit ve değişir sermayeli yatırım 

ortaklıklarıdır., (76) 

Sabit sermayeli yatırım ortaklıkları,sürekli olarak kendi hisse senP.tlr-;rj-

J.ı.in alım-satımını yapamayan, adi hisse senetlerine ek olarak tercilıli hisse ı:::enotle--

ri ve tahvil çıkarma yetkisi bulunan ve daha çok ikincil piyasada faaliyet gösteren 

kurumlardır. (77) Bunların hisse senetleri finansal olmayan ortaklıklar için uygula-

nan genyöntem içinde alınıp satılabildiği için, hisse senedi sahipleri ellerindeki 

sabit sermayeli yatırım ortaklıklarına ait hisse senetlerini sadece başka fon sunu

cularına satarak paraya çevirobilirler. (78) Başka bir deyişle, bu ortaklıklar, 

biraz aş.::ığıda göreceğimiz değişir sermayeli ortaklıklar gibi, kendi ihraç ettikleri 

hisse senetlerini geriye alma yetkisine sahip değillerdir. 

Değişir serm~yeli yatırım ortaklıkları, sürekli olarak, ya kendilerine 

bağlı satış örgütleri veya bağımsız çalışan acentalar, simsar ve komisyoncular yolu 

i le kendi hisse senetlerinin alım-satımını yapabilen finansal aracılardır. (79) Du 

yolla toplanan fonlar başka işletmelerin hisse senetlerine yatırılarak kullanılır. 

~Bıı ortr:tklıklar, fon sunucularına genellikle tek tip hisse senGtleri (adi hisse 

senetleri) sunarlar vf:. portföylerinde bulunan finansal araçların piyasoı, de(;c rlori 

üzerinden kendi hisse senetlerini satın alma taahhüdünde bulunurlar. O ned.enlo, fon 

sunucuları, herhangi bir zamanda likidi teye gerek duydukları zaıınn ellerindeki his--

se senetlerini ortaklığa geri satabilirler. Başka bir deyişle, çıke..rdıkları hisse 

sonetleri kendilerine sunulduğunda geriye alıp bedelini iade yetkisine sahiptirlorc 

Du durum, likidite sorununun çözümünü kolaylaştırarak, özollikle küçük fon sahiplori 

açısından büyük bir avantaj saglar. Sabit seruıayeli yatırım ortc.ıklıklarına oranla 

diğer bir üstünlükleri de hem birincil ve hem de ikincil piyasalarda, sadGee hisse 

sonedi piyasalarında yoğun bir şekildefaaliyet göstermoleridir. 

(76) Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklıkları, İngiltere'de "İnvestment TrustG"ı 
A:.B .. D. 'de "Close-End Investment Company", Değişir Sermayeli Yatırım Ortaklık
ları, İngiltere'de ıı Unit Trusts 11 , A.BoDıı'de 11Mutual Funds" veya "0pen-Encl 
Investment Company", adları i le anılmaktadır. 

(77) DOUGALL, a.g.k. S. 117 

(78) DATYrEN,Carl A. ve WELSHANS,Merle T.,Principles of Finance, South-1rJostern 

Publishing Company, S.l81, 1970 

(79) GOLDSMİTH, Financial İnstitutions, S. 121-131 



b -- Holdingler 

ID:lıld:tllg~. a~t1d~~ ~ulcla -~ af'ti')İ8.razm •luş.~ gelirleri

ır:in ~ ltöl-\Wiinü finansal araçlara ~ılk taali.,yetl...e.rden sağll.yan' işl.etıne.ler 

o larak finansal aracılar kapsamına. alı.ı:ıına.aı gerekınektedir • ( 80) Yatır:ı..m e:ı-t~ıklaı

rı gibi, uzun vadeli finans~l araçlar karşılığı topladıkları fonları, yine fon sunu

oular2na uzun vadeli olarak aKtararak, delaylı finansal araçları (hisse senedi ve 

tahviller) dolaysız finansal araçlar ile ikame etmektedirler. Bununlaperaber,yatı

rım ortakl!.kları ile Holdingler arasında 9ok .ince (ama önemli) bir fark vardır. 

Holdinglerin temel amacı, hisse senetlerini elinde tutarak başka işletmeleri yöneti

mini etkilamek ve kontrol etmektir. {81) :Başka işletmelerin yönetim.lerini kontrol 

etme çabaları sl.l'asında fon sunucuları ile fon kullanıcıları aras;ı.nda bir fon aktar

ma ve dönüştürine söz konusu olmaktadır. Bu nedenle 1 finan.Sa_~ aracılık görevi ,yörietim 

kontro~u fonksiyonuna oranla ikinci dereeededir. Oysaki, ya~ırım ortaklıklarında 

temel aiDa.9 yönetim kontrolu değil, ya.tırımdir. Yapılan yatırımların, hi-çbir zaman 

başka işl~tmelerinitı yönetimler-ini kontrola olanak sağlayacak düzeye ·ulaşmasına 

f1rsat verilmez. Fon transferi-yoluyla })ir taraftan fon kullanıcılarının .Uzun vade

li fon gereksinimi karşılarken, ö~e yandan fon sunucularına en yüksek finansal yatı

rJ.m alterna.t~f'lert ~W· ıtoldi~ler ile .,rt#Jn;, <th~ltbfYCIF!'- ~ll!rfltd4 b» 4tt 

gi, l<Gsin ve net olarak belirlenm~..taJcdi.t'3e, yatırım ortakl:ı.kla.r1 raha.tb.kla 

b~ld~ler gibi ortaklıkla.r~nyijne~rin:i. etkileme.ve kontroi etJ91_faaliyetlerin-
. . ~· . ' . 

de bulunabilirler. 

c - Kalkınma Bankaları 

Kalkınma bankaları, ikinci dü~a. ~avaşı sonrasında gelişmekte olan 
. ' . 

ülkelerde yaratılan ve gittik9e yoğuııleLfan finansal kurumlardır. Söz konusu ülkele-

rin kalkınma çabalarının bir ürünü olup, bugün sayıları ve varlıkları açısından 

büyük boyutlara ulaşmıştır. (82) 

( 8o) GOLDSMİ TH, Financi al Structure a.JI1Cl Development S • ;t8-19 

(81) GOLDSMİTH, a.g.k, s. 19 

{ 82 ) O.,E.c.D. 'nin yaptığı araştırmaya göre, gelişmektc olan ülkelerde 340 adet 

k8.lkınma bankasl. bulunmaktadır. Bakınız, NYARD, J, D~ ve JA1TSSENS,Edmond F .. , 

A Global Dircctory Of Development iinance İnsti tutions ·in Developing _ ........... ~ .. --· . .. ,.__ .. , __ . __ , 
Countries, O,E.C.D. 1967 



Kalkınma bankaları, bankaoa ınuteber (bankable) ekonomik kalkınma projele

rine orta ve uzun vadeli fon sunan ve projelere çeşitli·hizmetleri sağlıyan finan

sal aracılar olarak tanlmlanabilirler. (83)Kalkınma bankaları bir yandan, kalkınma 

projelerine orta ve uzun .vadeli f\m sağlıyarak. finanse etme, ve öte yandan araştır

ma, fizibi li te çalışmaları, pr_nje değerlendirme, sermaye piyasasının g:ııılişmesini 

teşvik ı;3tıne gibi yönlendi ri ei ve teşvik edici faaliyetlerde bulunarak, finansınan 

ve kalkınma gibi iki ayrı fonksiyonu birlikte yerine getirmeye çalışan kurumlard.ır. 

(84) Finansman f~nksiyonunu yeri-ne getirirken, 'finansal aracı olarak, fon sunucula-

rı ile fon kullanıcıları arasında, fon sunucularından hisse senetleri, tahvil 7orta 

ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri gibi d•layll finansal araçlarla topladıkları fon-

ları yine hisse senedi, tahvil, ~rta ve uzun vadeli krediler gibi dol~ysız araçlar 

satın alarak fon kullanıeılarına aktaran, sermaye piyasası alanında görev yapan 

kurumlardır. Hem fon kaynakları ve. ·hem de fon kullanımları uzun vadeli ni tolikt-.;:C:'..:..·. 

Fon sunucuları devlet (85), Uluslararası ve çokuluslu finansal kururnlar ( Dünya 

Bankası grubu gibi.) , yabancı devletler, özel yerli ve yabancı işletmelerLlir.(El6) 

Kalkınma bankaları 7mül~yet tiplerine göre)üç ana grupta toplanırlar:(87) 

Öze ı Kalkı.nma Bankaları : Sermayenin tamaml. özel kesime ait olan ve 

dolayLsıyla eylem planları özel kesimin kontrolu altında bulunan banka

lard:ı.re Kara y~nelik oldukları için sesyal faydası fazla projelerdon 

ziyade yüksek gelir getiren projeleri· destekleme eğilimi taşırl:::ır. ( 88) 

- &:ı.mu Kalk;ınma Bankala,!ı_: Sermayesinin taınaınl. kamu kesimine ait olduğu 

için faaliyet ye yatl.r~ p•litikaları kamu kesiminin etkisinde olan 

bankalard•r• Kar amaeı ilo ilgilenmedikleri için kalkınmaya etkisi yük-

sek •lan prejeleri desteklerler, 

( 83) KiiNE, Joseph A, , Development 13anking, An Eçonomi• Appraisal, Lüxington l)ooks ı 
Do c Heath and C~mpany, Lexington, 1975, Se 14 

(84) HOUK,DOCK J.D. , Financing and Problems •f Development 13anking, Praeger 
Publishors, Now York, 1968, s. l-J 

( 85) Bütçe tahsisleri 
7 

Merkez Bankas·ı transferleri ve devlet garnntili kreö.il'Jr 
biçiminde fon sunar. 

(86) KMJE, a.g.k. S.26 

( 87) KMlE, a.g.k. S. 24 

(88) KANE, a.g.k. S. 24 
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Karma Kalk:ınma Bank:alar:ı : Sermayesi özel ve .kamu kesimlerince ortakla-

şa sağlanan bankalardır. Ancak:, sermayesinin çoğu özel kesim yada kamu 

kesimince karşılanması durumuna göre özel kesim ya da kamu kesimi eği

limli oluşurlar. Eylem planlarında da bu eğilimlere göre değişmektedir. 

Dolayısıyla, fon kullanıcıları sermayelerinin bileşimlerine göre kamu 

ve/veya özel kesim işletmelerinden oluşmaktadır~ 

d - Finans Ortaklıkları 

Finans ortaklık:ları 1 f'<>.n. sunucularına. bankalara veya öteki finansal ara

eı.la.ra. kısa ve uzun vadeli dolaylı. finansal araç satmak suretiyle topladıkları 

fonların çoğunu ya direkt olarak nakdi kredi isteyen tillceticilere veya genellikle 

dayanıklı tüketim mallarının finansmanı amacı ile işletmelere kısa v~ya uzun vade

li k.x-eQ,i biçiminde sunan aracı kurumlardJ.r • ( 89) 

Finans ortaklı.kları, ticari finans ortakhkları (business finance coın

panies), taksitle satış finans ortaklıkları (sales finance companies) ve tüketici 

finans ortaklıkları ( consumer finance companies) biçiıninde üç gl"'UP finansal aracl

yı içermektedir. (90) 

Ticari Fınans Ortaklıkları ; Perakendeci ve taptancı işletmelerin fi

nansmanında uzmanlaşmış kurumlardır. (91} Bu ortaklıklar, sözü edilen işletmelere 

müşteri senetlerini iskonto ederek, ticaret bankaları. gibi kısa vad~li ticari kre

di sağlarlar. Bu nedenle, kısa vadeli krediler piyasasında ticaret bankalarına 

rakip olarak çalışan para piyasası finansman kurumlarıdır. 

(89) GOLDSMİTH, Financial İnstitutions, s. 94-98 

(90) GOLDSMİTH, a.g.k. S. 94-98 

(91) KAUEMAN, GEDRGE G. , Mone,y, The Financi al S,ysteıu and The Ebonoıror, 

Üniversity of Oregon, 1973 s. 54 
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CTaks:!;.:tJ.-2~-~-?j•;';~:rl§.~.J2_;:-!_aklıkları ~ Başlangıçta üretici ve taptancı 

işletmelerce kısa vadeli ticari kredi sağlamak amacJ. ile kurulınuşlardır, ( 92 ) 

Ancak 1 ticaret bankal.arının, araştırma, kredi tahsili ve yönetim maliyetlerinin 

yüksekliği, iyi yeti~miş kalifiye personelin azlığı gibi nedenlerle (93) tüketim 

kredileri (94) alanına girmemeleri sonucu yatırım politikalarında değişiklik yapa

rak perakendeci, bc~ii ve tüketicilere kısa veya orta vadeli tüketim kredileri 

sağlama hedefine yönelmişlerdir. Ancak, toplam fon kullanımları içersinde, tüketi-· 

cilere doğrudan doğruya açılan kredilerin payı düşüktür. Genellikle, perakendecir 

bayii veya taptancı tipi işlemeler aracılığı ile, tüketicilere, tüketim kredisi 

sunma politikası izlerlera Her ne kadar bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren 

taksitlo satış finansman ortaklıkları göze çarpmakta ise de (95), genellikle, bu 

ortaklıklar, büyük üretim veya pazarlama ortaklıklarına bağlı olarak çalışırlar~ 

Temel amaçları, bağımlı bulundukları ana ortaklıklarca üretilen ya da pazara sunu

lan mamüllerin satışları ile uğraşan, perakendeci, bayii veya taptancı tipi iş

letmelere ya da doğrudan doğruya tüketicilere, finansınan kaynağı sağlıyarak, 

satışları artırınaktır. 

(92) CHAP1{AN, John M, T~~ Consumer Finance İndustry, its costs, and Regulation1 

Columbia Üniversi ty Press, New York and London,· 1967, S. 14 

(93) ETTİN, a.g.k. s. 251-255 

(94) Şahsi tüketim aınacı ile yapılan mal veya hizmet alımlarını veya bu amaçla 

daha önce tahakkuk eden borçları. finanse etmek için açılan kısa veya orta 

vadeli (Otomobil kredisi, diğer dayanıklı tüketim ınalları televizyon, 

buzdolabı, çamaşır makinesi v.b.g. kredileri, ev tamir ve modernleştirme 

kredileri, şahsi krediler, tatil kredileri gibi ) kredileri kapsar. 

CHAPr4AN , a.g.k .. S. i 

(95) SELDEN, Financial İnstitutions, Derleyen Polakoff, S. 209-226 
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Tüketici Finans Ortaklıkları : Gelir düzeyi düşük tük.;.;ticilerin fiı:ı_ansına

nında uzmanlaşmış finansal aracılardır. (96) Bu ortaklıklar, fonlarının çoğunu 

düşük gelir grubuna giren tüketicilere, küçük miktarlarda nakdi kredi vermek için 

kullanırlar. Çünkü, tefecileri bertaraf' etme ve düşük gelir grubuna giren aileliri 

büyük faiz yüklerinden kurtarmak amacı ile, finans piyasasında, tüketim kredisi 

verecek bir sistem kurma çabalarının sonucu olarak doğmuşlardıro Sözü edilen ortak

lıkların doğup golişmesinde, taksitle satış finans ortaklıklarında olduğu g::il:bi 1 

ticaret bankalarının tüketim kredileri piyusasındaki ürkek davranışları önemli 

rol oynamıştır. (97) Taksi tle satış finans ortaklıklarından farklı olarak, pera·

kendeci, bayii veya toptanoı tipi işlemler ·kullanmadan, doğrudan l'Loğruya tü.k:etici

lere küçü..lc tutarlarda fon aktarmak suretiyle aracılık fonksiyonlarını yerino 

getirirler. 

(96) Kli.Uf1'.Uı.N, a.g.k. s~ 54 

(97) ETTİN, a.g.k. s. 251-255 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

FİJ>IANSAL ANALİZ liiODELİ VE TÜRKİlEtlE UYGULANMASI 

Finansal arao:ı.la:rın finans p~daki tutum ve ~em.şlar:ı.n:ı. 1 

fon ku.lloo:ı.o:ı. ve sunucular la, birbirleriy-le ilişkilerini 1kullond.:ı.kla:r:ı. finansal 

are.çlı:ır ve bunlardaki gelişmeleri inoeleyip değerlendirebilmek amacı ile teorik 

bir finansal araç olarak fon akım modeli kullanılır .:Bu model ,finans piyasalar:ı.n

do.ki olaylara ilişkin geniş ,anlamlı ve sistemli bilgiler sağla:r.Bunlara d.ey"a.na

ra.k finansal araoılar::ı.n 1 araçla:rlll ve piyasalarm anlamlı analizleri yapılabil-

mektedir. 

Finansal analizlerde yararlı bir araç olan fon akım kodelitekonominin 

bir çok alt kesimlera bölündüğü her kesimin ~:ı. ayrı fonlar tabloların:ı.n(fon 

keyna.k ve kullanım tabloların:uı) haz:uılandl.ğ:ı. bir sosyal mu.hasebe{98) sistemi-

nin parças:ı.d:ı.r.:Bütün kesimlerin bilangeları da birleştirerek tüm ekonomi için 

fon ak:ı.mlar:ı. matrisi elde edilir.(99) Bu mod,~J,.iu,sağl:ı.yaoağ:ı. bilgilere d.eyana

rru<:; 

- Fonlar,fina.ns piyasalarında hangi biçimde yani hnngi araçlar ku.llanı

lara.k fon kullan:ı.o:ı.lara sunulma.ktad.:ı.r? 

- Fon kullan11.0:ı.lor:ı. ile fon sımueulm-:ı. 1finansal ara.o:ı.lc.r ve a:ı:açlar ne. 

yönde ielişme göstermektedirler? 

- Finans piyasalar:uwı özellikleri nelerdir? 

..• ·-= 
~-·~·--·-

(98) Sosyal Muhasebe;Mill1 Gelir hesaplar:ı.,İnput-Qutput muhasebesi ve fon akım 

mDdelinden oluşan b ll- sistemdir • 

(99) RİTTER,Lawrenoe S 1l:tıp_Jr}._o_w_~f..~.d.s .. A~.oo!J!l};EJ...tA fF~e;wqrK !p;-J.in~o-~1. 

~.!~~.:ifı.,New York University,Grn.duate School of Business Administration, 

institute of F:i.ııanoe, The Bullete.in NO :521August ,1968 
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- Finansal aracılarm tc~ck ve toplu bir şekilekı fon kı:;ynak1arı ve 

kullanımları nelerdir?Nasıl bir bi1pçim ve gelişme göstermckteuirlor? 

- Finansal a.rnc~la;r fonlaruıı h.:mgi kesimlerden sa[:1cyıp hangi kosirı

lero ak:tarmaktadırla.r? Fon sunuoulm-::ı. ve kullanıcıları ile ilişkileri no yönde 

gelişmektedir? 

- Finansal aracılarm para ve sermaya piyasaları ilo olcı.n ilişkilc)ri 

ve bu pazarlandaki fon kaynak ve kullnnım politiknlm-ı nelardir? Nasıl bir yön 

izlemektedir? 

- Finans piyasalarında toplam fl"n arz ve talobinde,toktek herbir fi-

nnnsnl aracının payı nadir? 

- Her bir k~simin tasa:-ru.f 1yatır:ı.m,ödünç verme ve alma işlemleri no

lordir? Nasıl bir gelişme göstcrmokted~lcr? gibi pek çok finansal nitelikteki 

sorulara cevap vermek ve ·deı.f;erlondi.rmeler yapmak mürrıkündür • (100) 

I- FİNANSAL .ANALİZ MODELİNİI-ı KURULMASI 

Finansal analizlerde kullanılacak fon akl.m modolinm kurulması;~ · Eko

nomiyi keı::ıimlere bölmek, ,. Ilütün keoimler i9in nyr:r. ayrı fon knynak ve kullanım 

tablolerını ha.zırlamcı.k, ~. Tüm ekonomi :i.9m fon n.k:J.m matrioini düzenlomok, 

aşamalarından oluş~lktadır 1 

- Ekonomiyi kesimlere bölmek: 

Fon akımları yaklaşımınd&1ba~langıf n~ktas::ı, 1 ekonomiyi birçok alt kesimlere 

bölmoktir.Bu böla~endirme ~şleminde\yap~laeak,an~lizlerlll anlamlı olması iste

niyorsa,kosimlerarası f~n ~eketleri de inceleneeeğinden mümkün oldUo~ ölçüde 

benzer davrc...'1.ıŞta. bulunan ho~jen kar~ birimlerinin bir araya getirilmesi to

mal ilke ol <:ır nk göz önfu:ıd.o bulunduruıffia.ı~ds:r, O nedenle 1 ekonominin kes imler o 

uyrınu. işlemlerinde bilon90larının aktif ve pasif yap1ları bir bM ola.ruk alı

nıp aktif ve pasifleri birbirlerine benzeyen ekonomik birimler içinde incelen

melidir. (101) 

................ 
( 100) GOLJ?SII'lİTH,Finc:ıncial İnst i tut ions, 

(101) VAN HORNE,a.g.k.S.16 



Bölümlend.il"mede,kesiınler arası ilişkileri kıirabilmek için kesim sayı-

sının birden fazla olması zorunludur. öte yandan,en yüksek kesim say:ı.sı ise elde 

mevcut verilere,veri toplama maliyetino 1 analizin a.macına ve ka;rar birimlerinin 

riski homojenetisine göre değişir.(l02) Anoak,kesim sayısının çok fazla olması 

ilişkiler sayısını arttıracağı için yapılacak analizleri olumsuz yönde etkileyo-

bilir. 

- Her kesim için czyr~ ızyrı fon kaiy.nak ve kullanım tablolarının hazırlanması, 

Eleonomin :in kesimle:r·e eyrılma.sı işlemleri tamamlandıktan sonra, ikinci a.şarnada 

her kesim iç:in eyrı a;vrı fon kcynak ve kullanım tabloları hazırlanmalıdır .Bunun 

sağlanmasında ilk etapta,her kesime uygulanacak genel 1standart,genolleştirilmiş 

model bir bilanço örneğinin geliştirilmesidir.Bu amaçla,genelleştirilmiş bir bi

la.nço önneği aşağıda sunulmuştur.(l03) 

-----~~----·---- GENELlıE§TİRİLiviİ~ KEŞ_İl!_J3İLANQOStJ 
FiNANSAL AKTİFLER 

Para 

Hisse senedi 

Tahviller 

AlaCaklar 

Krediler 

REEL AKTİFLER 

Binalar 

!fukino ve teçhizat 

Haınmad.de stokları 

Ma.mül stokları 

(102) RİTT~,a.g.k.s.6 

(103) POLAKOF.F,a.g.k.S.21-23 

! 

ı 

ı 
ı 

ı 
!..: L 

PASİFLER 
----··--·-···~--·--·-···-·-~ 

FİNANSAL PASİFLER 

1-Kısa Vadeli borçlar 

2-Uzun vadeli borçlar 

NET VARLIK 

l3irikmiş k~lar 

Amortismanlar 



~~ukcTıcl::-., oıı.ıı.ulan gonclloçtirilmiş bHP.nço örno,>'.inclo C.ildc0ti çeken on 

önomll özollik 1 ::ıktif vo )<:..siflcrin şim<''dyo l;:nclr.ır alıçıl2" golon sınıflenchr;~nl:--.rın 

( örno(in 1 c.'cönor r.ldiflor ,sabit nkt iflor; clönor borçlur ,uzun Vt'"cloli borçl::-.,r vo öz 

sormcyo gibi)dı~ıındo..,clctiflorin,f:inr'..ns.:"-1 vo rool rıJctiflorjpMiflorindo f:i:ıc-'a<J.:"-1 

borçl;:ı;r ve not v~lık olr..rr..k bölii:nlonclirmoya gicli.lmosiclir. 

no ol oJ:t :i.flor i hn.mımıclcln, r:ın.~l ve y;:ı;rı mr:mul stoklLT, bj11d2r ,frıbr ik~, :,.r..-

kin o vo toçl1izc:.t ,nnkil vı:ısı t0la.rı ci bi ro ol clor;orlori kaı)sm- .F:inn.nsal C!lctiflor 

crtklcırını voya ;ın.klt·::rını göstormoktoclir .Il aşka. ~ir cloyişlo t lıc.)r fi:1C'lloal aktif iki 

bil~ıçoclrı. görül·ür" Fin['.U.sn.l a.r~çlc:;r-, olindo tutc..'lla.rın biln.nçol;:ı;rıncl" finmısrı.l ak-

t iflor, iJ:ır0ç cc'.onlcr :i.n bilr..ı:ıço1o.rı..'1.c~a fin.::ı.nsC'.-1 borçlar t~~.ln:rak y::r n.lır ln:r o (lO Li.) 

Oyoa ki 1rool aktiflo:r.yalnızea. bir tok hos0b1 ilc;ilmıcl:i.rcli1:lorinclon oc\hip olnn:ın 

bila..'1.ço<:nLJ.o.a yor dırlo.r • 

BilMÇOnll\11. pasifinc:'..o, d.ış finonsmon yöntemi uyc;u.lnna.ro.,k or/le>l12.ll fonla-

'borçıo.r,v'4b•Gr iç finn:nsman yöntemi kullnnc.rak oldo cdilon fonlLTın k<\VnL'..klo..rı (la 

Not Vn:rlık(lC5) içorsinçlc ye"!? ı:ı.lırlc.r ,lkış'ke:. bir dayişle, toplma aktiflar ilo to)-

kimi cözü il o bakılabilir, (106) · 

·- 4 .&....- ................... ' .. ~- .................................... ··'--·"' . 

(1'.;,~) Örno(in,'bir işletme b.nn..l.cc::.clr.:n lı:ı-ecU SC\C,lt:".::ı.s.J:ı z~.rııa.n,bu içlomin otldoi 1bir 

y:::ı...'i'J.:iru:ı,ba;.'lk:anın bilan~su."'lcla finani::ın,l clct;iflor c.ltınd.::. -oJ.aoaklı:ı.r bölümUn.d.l;ı• 

öto yrı . .nclnn, işlotmoıi:li bil.ci1çosund~ pasifte finru1sr'.l borçlLT içorsinrlo ,;örü·-

locoktir. 

(105) Öz sormayadon fnrJr..lı bir kavramclı:Jı,Ycnlız birikmiş k~..rlnr:ı. ve Amortismc.:nlnrı 



Anoa.k,I3ilanÇX>lnr:ı.n paaifle:rinin fon k<:cynaklıarını ve aktiflerinin de 

f'onlnr:ın kulhı.nım alo.nlnrını gösterdikleri görÜJ1Ülldan hareketle ,stok olarak, 

31.12.itibar~lc,fon k~ak ve kullanım tahlol~ı dÜZenlcnobilcoeci gibityıllık 

değişmeleri incelemek amn.oı ile 1yıllık fon kn\Ynak ve kullanım tablolaırıda hc-ı.zır-

lanabil :ir. Yıllık fon :k:tzynı:ık ve kullanım tablolarında; fonlar :ın k[l\Yllakları; finan-

sal ve reel aktiflerdeki azalışlc.r ile finnnsal borçlar ve net varlıklardaki ar-

tışlard3n;fonlnrın kullnnımları;finnnsal ve reel aktiflerdeki nrtışlar ilc finçı::ı,~ 

sal borçlcı..r ve not varlıklardaki azalışlardmı oluşacaktır. 

- Tüm ekonomi için fon akımları matrisinin düzenlenmesi 

Ekonomiyi kesimlere bölme ve her kesim için aynı eyrı fon kaynak ve kull['Jlım 

tabloları hazırlama işlemlerinden sonra son aşamadn.,bu tablolurm b:irlcştirilme-

si ile tüm ekonominin fon kD\Vllak ve kullDJıım tablolcrı 1bc.şka bir deyişle 1 fon 

akımları mtrisi elde edilir .Örnccin,üç kesimden oluştul-"U varsayılan bir ekono

minin fon akım matrisi aşaGıo~ gibi olaoaktır.(l07) 

c KESİMİ TOPLAM 

Kullanım .R:al:nak Kullanım KaiY'nak Kullanım Kaynak Kul. I([cy". 
• ~-·--·•••·-··-· ··-•-••••,.--,,·w·-··-·•-•-•·--·-..~'-•--···--·-··-···- ·--·"''"' 

A FİNANSAL AKTİFLER 
(ödünç verme) 

A FİNANSJı.L BOnÇLAR 

(ödünç alma) 

A NET V IillLIK 

ı 

i 

1 

b 

i 

s 

--~-----~- .. --.-..---- .... :. ···--.. --.--~·-·· .... __ , ---------·· 
ı L 

b b B 

i İ 

s s s 
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'i'o.blonun incolQnmesiJ."'ldon clo r.ınlagılo.oatı gibitt-tim ekonomi için clüzon-

loncn fon o.kımlerı n1<::.tr is inclo, hor kos imin 2.Jil'l. o.yrı f'on ko,ynak vo ktı.llnnımlrırı-

n:..n yahısıra tüm olmneminin tnsnrruf' ve yatırımları ve rırc:ıların~ı.aıci ilişkiler 

kolo.yoc:ı gözlonmoktoclir.(l03) JJu tnblonu:n so.t'lıyc:ıco.,~ı çok c"'co.''.orli 'bilgilorc- -',.w_.-,. 

ncx<:ı.k 1 (;ayrisaf'i milli hasılc:ı,milli gelir,rrasarruf ve Yatıruılo.rla ilgili olc:ı:rdc 

ruılo.mll. a:no.lizlor ympıp ilişkiler k:ur'El:r'clc tahıninlor yapıncık ve m:ıkro clüzoy.do oko-

no;nik politika kc..ro.rlo.rı G.lraak münıkündür. Böylo "b :ir bilgi s<:ıt.lama o.racının oluş-

tuı•ulabilmosi için ülke c.lü.zoyincle lıer korümclo f'o.aliYet gösteren işlotmolorclon 

bilruıço ve gelir tnblolorım.n oldo eelilmesi gorokir .. Çünldi,f'on a..laıım matrisi 1 işlot-

molcrli1 f&~liyot sonuçl2rını yansıtan finansal tablolarclan bilanço ve golir tnb-

lolarının üzerine oturmal.d:;aclır oO rırac1a,b1uhasobe Kavram vo Prensiplerinin ·i.i.lke 

chizdı;tinc1..o bonimsonip uyL,'U.la.'lla alcınlarının yaygınlaştırılması, fon cıkını ma tr is inin 

clo.yC'l'l<::lıi'ı bilgilorin clc.lı::'. sat,lıklJ. ve silvenilir olmas:ı..."lı sa{;lıyoro.k bu <1çıc:w."1. cla 

e.konomik pl(;Uılama ve kontrola olumlu kr.ıtla.lc:ırclrı. bulunc.cclctır .. 

Finansal ru:ı~iz araoı olorakıf"n akım mocloli,okonominin tüm kosj_mlori-

ni içerecek biçimde hazırlrnıp ti.yt;"Ulanabilece[:i gibi ,ya,lnızco. oko:.1ominin b<)lli 

kosimlori içinde c.lüzenlonobil:ir .zatcn 1bilği kayıv"kli:-.rım.n önemli bir kıoıtlc.3rıcı 

oletu(,u iHkolorclo 7 tiim ku s imler için gereldi bilgileri sa,tlamnk giiç olc1u(::uncl<m bu 

t·Llr bir uyt.,"Ulama,k(),çJ.nılmazclJ.r JJu m'aştırmnclo. 1 finans piya:::ıo.l<.rıncla,f'aali~:retlorini 

s\irdüron finansD.l o.racılar inceloncli(';inc1on1finnnsal nncliz moctoli y~L'1ızoa finans 

kosimini içerecek biçimde kuJ:>ı.üarak,finansal n:racıların birbirleriyle ,fon sunucu 

ve kulleıucıl;::ıxlcı iliçıkileri incoloncf'lcktir. O no(Lonlo, çc.lışınac1n,fina.nsal üllaliz 

moclolinin üçi5 ... '1cü aşc::mnsını oluşturan,tüm ekonomi için fon kayno.k vo kullanım mat-

ris inin kurulmasJ. yer c.,lniayatıc:ıktiz:.. 

~ ................ ......... .a. ........... t....:ac-L-~-- ....... ·• ....................... ~ .... ·'lo~-· .. ~- •. 

1 

(lOG) To.blocl[l, yor alo.n hiçi.ik sombollorclon; i=y2-tırım, s=to.so.rruf,I=fon o:rzı(ödiinç 
1 

vormo) , b=fon talebi( ÖilD.nç ·~ma) veril or ini göstormoktoclir .. 

Bü.yUk semboller iso 1 m::-J;:ro cı_üz:wclc, ekonomieta I=Toplmn Yo.tırımlrJ:>, S=To)le,m 

Tasro:Tuflar 1 L=Toplcm1 fon arzı, B=Toplam fon talebini tomsil oc1_crlor. 



mayı ve analizleri kolaylaştıran önerali bir unsur olmasına. rn.f::roon,sunulan bilgi-

lar in istenilen açıklJ.kta ve nitelikte ol~ ı yüzündon cloğan sor'unlar, başka 

bilgi sat;lama. ka.nalla;ç-ma baıvurorak çözürulenmcyc. ça.lışılc1ı.Ftlka.t ,yined.e,zama.n 

zaman,bilgi toplama da önemli darboca.zlarla karşılaşıldı.Söz konusu dnrbocnziarı 

aşabilmek için1hiç istenmedi[-i halde,çalışmaları,ttı eksik bilgi SÜJ:'dürmek yn.d.a 

~erçcğe yakın varbay,.mlar yapım:ı.k ka.9ınılma.z bir zorunltı.J.ı,.l: o.~: 

Finansal Analiz Modelinin kurulması bölümünde ortaya konmı aşamalara 

bn[,lı kala.n.altak önce ı ekonomi, finansal aracılar ~fon sunucu ve kullanıcıları olmak 

üzere iki ana t;ruba bölünmüştür .R~ iki ana gı.ubun a.lt kcsimlcri;aşo,G"idn ve fi

nansal araoılaı-lllanu.lizlcrindc ~ b . .c.llıtmiAil ~e,elle~~lıı"""~~ b~lo.,ç.o or11~i El:. .. 2. cıle. 

Tll!~c.&l.e~~pnp~!3~~JÇ_~~i~~Pr~~~~J~: 

- FİNJı.NSAL .ARJ:~.CILAR .............................. --..-...oıı. ..... _. .. -... __.,_ .. 

Fl T.C.Merkez :Bankası 

F2 Ticaret :Ba.n.kaları(l09) 

- fs~~-4Y!lf~t~ Fjıı~~ı HE1'~~1~~ 

F3 Sigorta Orta.klı..."tla;ı-ı 

F4 Sosyal Güvenlik Kurumları 

(109) Bu kesim,mavdu,a.t toplama faaliyetlermda bulunazı tüm baııka.lıı:- ilc,mcrvdu

at toplama yetki ve olanaklaı-ı son dereoe kisıtb. ol;:ın İller :Bankası ile, 

mevduat toplama yetkisine sap.ip bulunınaya.n Turizm Bankaalnı da, içermekte-

dir .Fa.k.e.t 1garekticinde,·özelliklc Sorm<'.l\10 piyasası acıısınd.rol. yapılan ana-

lizlcrdc Ticaret Bankaları kesimi,llatalı nnalizlor yaparale sonuçlara ulaş-
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F1~b Emekli Sanchcı 

F!:-c Ba(,kur 

FI:-·J. Orc!.u Yarclımlaşma Kururnu(OYAK) 

F!;.o Özel Emekli vo Yardım Sandıklar:ı.(tlo) 

F5 Öz ol Kalkınmn. Bru1.ku.larJ. :S:ürkiye Sınai Malklll.IIla. Bankası ilc S:u1:ıi 

YatJ.rJ.m ve Kro.cli Banka:s:ım. kapsamaktadır. 

-FOJ!T SUNUCU VE KUL11L.T\1ICILlilli ......................... ~ .... ~ ., ........... ··---~ ......... ~ ................ ~ _, ... . 

· Rl Resmi Finn.ns Kosimia IIazino 1Gcncl ve Ku.tmı:. Bütçeli İclarolor 

İl ÖZel İdareler ilc Baleeliyeleri kap·-

R2 Kanru. İktisadi To:;;;obbüsleri(İşlotr.ıeoi Kuruluşlar) 

TI3 Ziraat Kosimi(Zir~i İşletmeler) 

nt,~ Esnaf ve Sani:ı.ti&lar 

n§ Şirketlar (Tie<'U"et ve Sru1nyi İşlotraolori) 

R5 lbnohallQ. (lll) : Bireyler iliiı kar aı:ıcı..cı t.,-iitmoycn dorno};:lor. 

Va.kl.fl~ ve sondika.lar:ı. küpsar. 

RC Dii'.oı- F~n liarokotlori (llZ) 

(llO) 506 Şayıl:ı. SSK yn.sasının ge9ild 20, marldeiai hükmüne göre Banka ve Sigorta 

Ortn.klıkl.:ı.rında .,aıışn.nlc.r:ı.n Sosyal Gü!renliklG!'ini saf)ayan 2!'r Jı.clot Vakıf 

tırma kapsamına alınabilen 1<'3 aandı.C.ın isimleri ve :faaliyet yılları ile ara.""-

tırmaya sokuulamayan sanclı.klar:ı.n listesi Ek:3' cl.o sunulnnıştur. 

(lll) Fon kull8J:J.ıcısı ·,.,laralc,Ziraat kesimi ilc Esnaf ve SD.Uu.tk~ların dışında ka

l8.n b iroylor lo ,k0r amacı gütmoyen örgütlorcl.en r:ıluşur 

(112) Finans piyasaları ilc ilişkili •lmasına karşın hDngi kesimdon sa(,landıkları 

ya cla han[,"i kosimini finansmanında k:ulla.nılclJ.klar:ı. kesinlikle saptamıihnynn 
fon kaynak ve kullcınlmları bu bölümde toplanmıştır .. 



Sabit V2.rhk:lar 

:Oo,(ı tılmamış KŞxlc.r ( 113) 

III- TÜTIKİY.C' D:S TEK TEK FİNi'JJ"Sii.L APJ~CilJilli:N FON ICli. Y.f.ITl:.K VE KJLLAIUMLl'ıRI 

Bu bölümclc 71Dl!'ule....'1. finansal rualiz mN1.elinin uygulanması sonucu s2-{la-

non bilgilere clayanarnk fo:n.Y..siyonel bir yaklaşımlo, Türk finans piyaso,smcla faali-

yct gösteren finansal aracılar•tokor teker fon knyncl~ ve kullanımları analiz edi

lorak c1oi'.erlenc1irilocvktir oBu analiz ve de{'orlondirmo sırasıncla,finansal .a;racılcır, 

teorik bölümele ttlrluGU gibi,pc:ıra yaratc.."l vo yaratmayen ayrımıno, tabi tutulacnktır., 

Para yaratan finansal aro.cJ:ila;t' _b ölümünele 1T .c 6Herkoz De;n.&_ô.Sı il o Bankalar ,Para ya-

ratnı:.-ı,yan finansal v..rao:ı.lar bo,şlı,~~ı al tıncla ise, Yarclımlaşına Sruıd.ıkları, Sigortı::. Ku

rumları ve c"'.i(er finansal cı.rac:ı.lm- inoelonoeokt ir & 

A- Para Yaratnn FineJ:ısal .AraeJ.lar 

ı- T .c .I:1crkcz BankasJ. 

Tablo:l'do görüidüi':il gibitT,C.Merkoz Bruıkasının fon kaynnklu-

r1 1 bc.nknot 1 mcvcluat ve mevduat iffill1Zaın kot'Ş:ı.l:ı.klarJ. ilo Sair finnnsal borçlar ilo 

cla{,ı tıln:ıamış knrlarclan '?luşnınkte-d.l.r, 

Söz konusu fon kaynaklar:ı. i~ensinclo 1 1963-75 clönomlorinclo ortamama olarak en büyük 

t2.chr .Hevcluat Munzam kn:rşJ.lıkları yolu ilc sa[,lanM fenlancla,son yılle.rınd.a,~it-

t ikço bi.iyüıno e cil imi i9ers in eledir lmr .Böyloee t bc:.nknot, :Mevduat Munz am ko..rş ı lıklerı 

vo sair finrınsal "borçl2.r yolu ilc finnns piyasaeıuı:d.dn sallanan fo::ılm' 1 Tablo:2'de 

cörülclü(,ü gibi,orte.laına % !;J. .• o eı. reeskont ve .avMs işlemleri yolu ilo 1a.sc-. vaC:.cıli 

reeskont krceli ve ava.nbla.r1 biçiminde finçı.nsal araglarla 1geriyo kalan itfay;:ı. tabi 

~ıosD,plo..r(ll!;.)ve Sair finansal nktiflcr(ll5) ilc piyasaya sunu.lmalcta.d:ı.r. 

(113) iç finansfrı~ kayna::;;ı. olarak deı,.::;J.tılmaın:ı.ş k~la1 yoclcklor ve amortismnnlo..rci.c:ın 

oluşmç_~ct;ac.lır .. 

(ll,~) 15/r vo 1902 Sayılı yasalar gereğince takside ba[;lanan alacaklarl. göstormokto

dir. 

(115) Döviz ve Altın stok vo alac~lar ile öteki alacD,klar bu bölümele toplanmıştır~ 
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T .c oHerkez Dnnknsı 'nın finruısal borçları içersinele mevduat munzam kar-

şılıklarınıntfi.·ı·ıansal aldiflcrincle do 1reeskont ve avans işlomlori karşılı~ı kredi 

biçiminele sunulan fonlarm büyüklü[:ü ve önemi ,parn piyasası yönetimine'le mc.Jvcluat 
·-·-- 1\1 k, )..u\IMIIOf~' 

munzam karşılık oranları ilc roeskl'nt ve avans işlomlor:in~n~c:tr-· ~ -~ Taln~nıor'in 

% 1-2 cli.izoyindo bir yor tutması di{,or çat.claş ,esnek vo pa:ra piyasnsı ile s ermeye 

pfuyasasmın büti:inloşmosini so,t.lıyaoak olan,açık piycı.sa iş1omlorinclon bu,:,,'Üne kw.:lw.. 

no ölçüele uz alı;: kn.1ındıl::ını kanı tlamaktac.lır ~ 

~L1 oC a11orkoz 1anıcası 1finansal a...ldiflorinin kısa vaclo1i nfutolilcto olmasınQa 

rak, etld;Jeyorok gelişmosine katk:ı.c.o bulunı:naya çal:ı.şma..'!ı;:taclır .Bru:ıkc:, fan1iyot1or j_nin 

sermaye piyasnsi üzerindeki clt'llaysuı etkilorip9Ç3"-75 rlönomlfurinclo,Ilcınkanın iki 

ayrı dönome a;v'iı'arak inoolemok ge.rekmoktedi.i'' 

dönemlerinde yet~$izlik nedon;yıo no 8~ta vadeli kredi uygulamalarına yönelik 

politikalar goliştirerek vo ne de a9ık piyasa işlemlerine bagvurar1.1k 1sormeyo piya-

sc:ı,sını,clolçcy-s:ız biı;{imclo,ff!ln sunarak ctkij'omoyo yönelik horiı.:mgi bir çab2. c;östor

miştir .rıu cl.önomdo,tam anları'Jl. t\ıe bi:L' para piy~aaJ. ku.runnı olCU'cı.k fc:ı,aliyot1orini 

sürdürmüştür, 

Söz k~nuau dönomle:-c1e SOJ:'ma.yo :piyn.snal. aktifi olro:-ak,Dovlot TDJ:rvillori

ne yaptı[;ı y2.tırl.mla.r Taol~: 3fclo sunul~tur • 

Tabı-, :3 T ,c.r,1erkcz Baı:ıkesı'nlll Sermcyo .:ı;liy-DSasJ. için y:ı.llJ.k fon kıUlcı.

nıiblwı 

M:tLYO.H TL 

96t1;-o965o 966, 967. 968. 969, 970, 971 • 972o 973~ 971;-o 975• 97S 

Devlot Tahvi-
/,c 3/ı- lG rı (17) 10 (2) (1) (1) 

li 

O .v oKr~xlilor 

T()plam 

u 

lf1,J 31~~~ 2290 761]. (111].1) 1·J96 

- 4 Y.- lG rı (17) 10 1!;.6 31.-7 2296 163 (111].1) ır'ı9G u 

KayneJı;::T.C.Merkoz Bankası Aylık Bültenleri ve YıllJ.k faaliyet rapor

ları 
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~~kez Ilankas:.ı. 1970 pl.lJıd.a yij:J:-ijrl~~ giren 1211 S8\Y1ll. 3'1ini yas~, 

serma_yo piyasasını,doleys:ı.z ~larak,o:rt-a.vadel.:Lkrodi. ~ve~~ 

işlemleri ,ile etkileyerek para piyasa.s:ı Uo birlikte bütünleşerek gelişmebina 

lcatldda bulunmak amac:ı. ile ileri va yeni hükümler getirmiştir .1211 863"1.11 Merkez 

'Baz:ıkam.. ~m:uı 46.maddesi,''Banka,Banka meroisinde i~bit edilecek esas va ·Şart-

mış olan sonetleri :reoskonta kabul edebilir vercı. mukahilinde avans verebilir." 

rlÜkmÜ ile,Markez Bankas:ı)banknc>t ve maYduat munzam karşılıkları yolu ile 'topladı-

piyt\Basmı etkilenıo clana.ğl.l'la ka.vuşiD\lŞ'tuı'.Söz konusu ına.ddanin wgula.ınası al.tında 

·~ ')lmko.,kalbnmrı. ~ TG pr6gramla'rmm genel teşvik Tablaronda ~ a.lan faaliye-t 

kollar:uıa,ya.t:ırım krcdileriste9Mzat kredileri(~ -tesislerin tevsii1:ı.slalıı ~ 

;yenilenmesi için} va işletma hl-edi.lar 1(116) bitiminde tier~ pi.yasaama. foli ~

~~ p~mmuJ.;m «Ma..YaCl.Gl.i.~,l\~ ~cp.J.:ım ~ 

:ri il.\) lcllrş:ü.aştırmo.l:ı._ olarak aş~~da Tabl.~:4 1 ele ~. 

T.ADlD:4 T.C.Ib:-koz 'Banka.suwı. Serl'lll!f3e piyasası.ıw.. sun~~ ertaTadeli 

kredilerle T~lam kredilerinin karşıl~tn-ılınası. 

Yılll!Z" .... c e. e. 

1971 

1972 

1913 

1974 

1975 
1976 

(31.12 .it ibm-i7le) 

(1) 

Orta Vadeli Eredlle. ............ ·-- . .,._ ...... ···~· 

1/ı.D 

496 

2792 

3556 

2415 
1!-311 

MİL10N 'l'L 

(2) 

!9}$Ul\ Jrr.e~~ !,.e].~)§'_!.t'_oR}.l!J_~~ 

16273 ı 1.0 

19534 % 2., 

96824 

~ 10. 

~n.o 

K~:T .C .Merkez :Beııkası Y:ı.llık Faal~ Ra.p()l"ları 

(116) .Ara.ştırmaıwı sürdürüldül,ü ·dönemlerde -verilremckta idi. 
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Tablo :3 ve f.. 1ün inoolonmes:incle görüloco[;i [1'ibi1orta Vac1.oli };:recl:ilOJ:' 

1970-7 3 dönemlerinde a§ı.:nı talebo ba(;lı olarak Inzlanarak c:ırtışla:nnı sürdüri.irken 

197 'i--7 5 YJ..llarmcla 1 Ticc:ırot Bankaları 'nın ke:ncli kaynaklarının orta vadeli krcdi

ler alanma çekilmosine yönelik politikaların "ut;;"Ulamaya konulması nodonlorlG bü-

yük cl..aralmal<:>r göstcrer_ok 7zaton yetersiz olan SGrmayo piyasasını etkilema ola..'lc.k

lc.ı:rı iyice gerilemiştir .öte yancbn,l211 Sayılı Morkoz Ba:nkası yasasınm t2~maddo

si ,Ba.nknya,para arzını ve a.konominin liJ:iclitos :ini düzenlemek amacı ilc, esnek ve 

çat'.cl..aş bir para politikası arçı,oı olun açık piyasa işlomler:ino girerek sermaye pi-

yasasım. cloltiysız olarak etkilema ola.na.r;ın:ı.cla sat,lamıştJ.r o 

f..noal<: 1buf,PÜno 1kad.artTablo:3'c'..e görülclü,t:ü gibi,aç:ı.k piyasa işlemlerinin 

konusunu oluşturun tahvil yatırımlo:rmın sön elereec sınırlı ölçüc.o,sı:fırD. yakın 

düzoy.do lmlrı1<1ları,söz konusu ça.:~daş araçta:n hiç ynrm-lı::nılmaclır;·ının <1ÇJ.k gös~or--:

eeilıiL'l:U'..i.:t: . ) nodonlo, bugüne kaclar .Bankanın açık piyasa işlemleri ilc sermaye ::;ıiya

sasma fon sunarak horha.n.:si bir şokilde etkilema olanağı kesinlikle söz konusu ele-

T .,C.Morkoz Ban.1tasının.1 cloleyh. olarak1kendisj_ ilc yakı.n ilişkil0rclo bi}-

luncm. :finansal arao:ı.lar:ı.,uyr:,"Ulacb.C,:ı. çeşitli öze:ı;ıclirioi veyc:. cayclırıcı pnra poli-

tilroları ile sormaya piyasası alanına çakorok1 bu piyasayı clola.ylı olnrak etkile

mo yolundald çabalazı.ınm sonuçları Tiearet ba-rıkaları bölümünde a;yrmtılı olarak 

incolonocoktir .. 

'11ablo: 3' ele görüldül"Ü gibi Norkoz Bankru:ıınm kaynaklarından olan Tocla-

vülcleki banknotların, fon su...ıuou ve ku.llnnıcı kos :i. ml or orasınclaki c1at;ı1ımı hakkın 

' 
c1a hiçbir bilgi mc;vcut olmacb.i',ı için, banknot: da(ılımınm movcluat hesabı ilc ilgili 

o~~:ti varsayılmıştır. (117) Bu vasay:ı.rr.; 1goz önüne alın<ı:ra.l.c yap:ı.lı:ı.n analizler 

sonucu hazırlanan 31 ol2.itibariylo T aC.JIIorkoz Bankasının not fon kn)nak ve kulla.-

nırnları Tablo: 5' ele VGrilmi~ir • 

(117) :!Th::'tuna,İ .. Özer"Türkmyo'do .Fon Juo.r:uarJ. "li.zorine bir incelernon Türld.):'o Sınai 

Kalkınma Bankası Y~ınları N0:2 1 İstanbul,l770 S.lo 
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I,1orkoz Bc.nl<:cı..sının sa(,lach.tı fonlçxın sunueuları,büyüld:cik ve önem sı-
·, ' 

ro..ları ilo,hanolmlkı 1 'l1 ioı:ırot .ı.ıanlmları ve Şirketler 1suncl.u[,u fonların kullanıcıları,_ 

cla 1Rosmi finans kesimi ilc Kamu İktisadi Toşebbiislori kosiminiian oluçmc.ktaclır tDış 

finaı."'lsal kos im, 197 2-7 !:- clünomi clısıındatsürokli n larak fen sunucusu olma clurumunu 

korumuş-tur ~Ticare-t llankaların~'l'l. movcluat rmmzam karşılıkları vo banknot gibi clo-

loylı fincnsal araçlar korşılıl,:ı.ncl.a,suncluL,u fımlc:rın soviyesi,Mo:rkoz bnııl:asınclan 

rooskont ve avans işlemleri yolu ilo sa,tları.an l:rodilorin Qaiıno.. üzorincl.o kalmclct;2..-

clır .. :Başka bir cto§'işlo ,Tienret Bankalarının lllerkez Tiankasın<lan Se),':ladıkları fon-

lar, ona sunclulcları fonlarin altında bir düzeyde gelişınG göstordiZ'-inclon ~~icaret 

Tionkaları lıTorkoz f3ankasınm kayna{).cl:ı.r .Ek:Lf ·in•oloncliL,i zanıancla görti.loco{;i gibi~ 

Horkoz Bü.i.ikası,gorokli f•mları hc.nohnllo. vo şirkdlor gibi fon sunucu kosimlorclcm 

banknot yolu ilc ,.Tiearot Bankalı:ırınclan !:levcl.uat N:unzam krı.rş:ı..lıklorı ve bo.nknotla 

ch ş finans al kos imdı:m ı;ıorglanma VO· yardımlar la sa(;lamukta'clıı.r. 

Fon kullanıcı kosimlet'don nosıni finc:ıns kosimi vo Ka.mu İktisa.di. IJ:IGŞObb·ü.slori uygti

lanan :ı:-eoskont ve avans iıılcınlcrino bat.ll. Aıa.ra.k k:ı.sa v-adeli krccıner biçimi11c:to 

fon kullan~ lar .Mor.kez Bankasl.ll:Uı finMs piy-Mooına sunduZ;u fonln:r'ln '/:ı 70' 

n :in Resmi fiııa.:tl3 kosimi ve '/o i2töin:i.n Kamu. İktisacli Toşc'bbüslori tarafı.'l'lCL:;.n ~-u.ı::..· -

nılli1a1dacı.ır.o e.ı-aclo, 1 197f1.-75 dönemlerin&\ Devlet Yatırım Bankası önemli ölçüc":.o fon 

kullonıoısı clüzoy:lıic ulaştnl.Ş eldu[-;u. gözön:üno tutulu:-sa Kamu İktisadi Toşob"büslo--

riniıli do~uc1.an d~{;ruya. ya cla dtlayl:ı.. olo.l"ak no .b-LiyU.k beyutlı:.rcla fon sai.lac'..ı('ı 

tor-l;ışılmaz bil- gar~ck ola:-ak orteya tıkmaktacı.u-. 

}!,inansal ara~lar ve kesimler a,f1sl.!lclan a,'/.P& eyrı yapılmı c.le(:crl3nclir

molcr birlnşt:i.J.-ilc1i[;indo 1McJ'koz Bankas:ı.•nm genel elaralc1Banknot ve Mevc':.uat Mun

zam k:.--ı.rşılıklwı ve dwiz bor~l~:ı. $ibi ~layb. fincnsal araçlc.ır kc.rşııır;ıncl.a 

IIanol.ıalkı 7 Tioaı-ct Ba.nkalD2'1t Şirkotlw ve Dı~ finanea.l kes imden topladJ..L;:ı. fonlar:ı., 

1:ıi.1yül<. ölgüc1o,rocsk0nt va avans işlcmlori,itfaya tabi hosaplı:.r 1clöviz stok vo ala

cakları gibi k::ı.sa vac':.oli finansal ara.glar karş:l.lı[,::ı.,Rcsmi fin.ıms kcsimi,Kannı İl:ii-

sadi To·şcbbüslor ilc bnz:ı. yıllarda ·dJ.ş finansal kesime aktararak finruı.so oc.lon bir 

para piyı:ınası kurumu elarD.k fa.aliyet gösterği{;i 1sormc:cy-o piynswı üzorind.e c.1olaysız 

etkileri s<:ın d.croco yetersiz ve zayıf ko.lan bir finansal arael. ol<:ırak çalıştıtı 



sonu9l~:uıa. varılmakta.d:ı.r • 

21- Ticaret Ba:o.ltal.~~ 

rllirkiyc 1de 1'I·icarot ~,Batıda olduğu gibi, büyüklük sı:ra:·· 

sına göre,vadesiz ve vadeli mevduat hesE$J.arı,Merkez Bankası reeskont ve avanslar:y 

taa.l1hütlcr 1 &lenmiş sermaye gibi dalaylı finansal araçlar lcrırşılı(;ı finans piya.sas··· 

sından topla.d:tkları fonlar ile kendi birikmiş tasarruflarını oluşturan da.~ıtıl-

ma.rnış ~lar:ı..,çcşitli kredilar 1!Wvd:ua.t ım.uizaın karşılıkllll'ı,Hissc senetleri ve tah

viller gibi dalaylı ve dolaysız fiı1anS piyasası araçları saib.n alarak kullanıoı

lora aktaran finansal araoılard:ır • 

'1'ioaret Bankalarının temel fon ka.;yna{;ını 1 V <?.des iz ve Vadeli mavduat

la.r oluşturmaktadır. Tablo:61da göı-üldütü gibi1movdua.t araçları yolu ile sa{,lanan 

fonlar Ticaret Dankaları 'nın toplam fon ka\Ynakları içersinde ortalama olarak fo 50 

nin üzerinde yer tutma.kta.d:ır. Mevduatın bileşimmda Vadeli Mevduatlar Vadesiz Mav

duatlara oranla daha luzlı bir büyüme ve gelişma(Tablo:7) göstarmekted:ir.Nitekim 

19G3-75 dönemlerinde vadesiz mevduatlar fo 22 19,vad.eli mevduatlar % 26 15 orMında 

artış göstermiştir.Vadeli mevduat oranl~ının toplam mevduatın ~ 30'nun üzerine 

pek çıkmamış olması,mevduat sahiplerinm davranışları açısından önemli bir olay 

olup 1bu konunun üzermde önümüzdeki bölümlerde tekrar dudulo.oıı.ktır.Anoak1Ticaret 

Dankal.arının sermaye piyasası a.lanındald faaliyetleri analiz edilirken, vadeli 

mevduat hesapları gibi dolcylı finansal araçlar ka:rşılıLında ı:mğ'la.na.n fonltizo,his

se scnetleri 1tahviller,orta ve uzun vadeli her türlü krediler gibi serı:navre piya

saama :fon arzmda kulanılan finansal. aktifler için l~ak olarak kabul eclilip 

analizler ya.pılaoaktır.Çünkü1Toplam Vadeli meV'duatını,vade,tasarru:f trupları,paraı

sal büyüklükler ve hesap ad.otl<U-i 8.9ısından daf~;ılımları ve golişmeleri(Ek:5,6 17 1 0) 

eöz. konusu fon ~a[).na c1.cyanıp sermaye piyasasına fon su:na.bileoeğğni. açıkça gör<~· 

tcrmektedir.Nitekim11963 yılında toplam vadeli mevdua.t:ın % /!.lJÜ 'i bir ve daha 

uzun yıl vadeli mev-duat iken11975 sonunda.1bu oran,% 92,S 1e yükselmiş bulunmakta

d.l.r .1ı.yıu. 1 şekildc toplam Vadeli mevduat içinde tasarruf movdua.tmın pa;rı da yükselen 

bir trend göstermekte~.l9631 cle toplam vadeli mevduatın~ 65,7'sı tasarruf mevdu

atı iken11975'de % 90'a ulaşmış bulunması vadeli mevduatlarl.U serıneye piyasası 
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X 

ic;in güvenilir biJi ko,ynak olabilocJo[;i görüşünü en açık ve tartışmasız c1ostoklo;... 

me.kt o elir • 

r1\cerot Bru:ılmlcır:ı.: -~ aktifler :inin da.~:ı.lımı inceloncli{;';i zammı(rl.'ablö :J) 

ver ilen krceliler 1 in aktifleri içLıı.do büyü...'c yer i kaplaclı(~:L ve giclGrok önemli bo

yu.tlwın ulaştı[). gözlonmoktodir oGolonoksel ~larak 1 Ticarot Bankalarının kısa vadc;ı-

li ni tolikl;o krodilGr sunmclc surotiylo bir para piyasası aracısı elma özellicini 

y::waş ya:vaş bırakarak 7 clc..ha gök orta ve uzun va.cloli lu-Geliler lo, sermaye piyasası 

almıına. no ölçüde yönelip 1no miktarda sorrrinyo piyasası aktiflerine yatırarak uznn 

vac1oli piyaso.,ya fıın aktarmaları yaptıklar:ı..."l:ı.,kJ.sa6a çat:c1aş be..:nkaoılıcının gerek

tirdiği uzun vadeli fon su..n.mo, f.nksiyonı.lllu 1 arc.ştırıp tartışmak amacı ile krechle--

rin vadolmri açısıncıan ineolanınesi gorokmckto~ir. 

Türkiye'de TiesrGt Bankc.larl.11lll s.orınayo piyasası alru.1ındaki faaliyetle 

rini inooloyebilmok,önociikie.analiz ve y~rumlcırda l1erl1.cıngi bir hataya c.üşme.mok 

vo T .c .Norkoz Banlcas:ı.fn1n~cl.olayi1 .olaral<tbruıke;l~:ı. sormaya pi;y'asaslna çekebilmak 

arnaçı ilo u.yt,'"lllaci..:ı.L,'J. özondiriei ve"YCJ .• a;y'clir:ı.~:i. para ve kredi politilmlm'ııııcla lıe-

sabn katabilmek içm, oankaları,İller J3a.nlcas:ı..T.C.Ziro.at Bmıkası, T .Bml11lc Y.rccH 

:Caucası ve İbotanbul Emniyot Sancl.:ı.t1. ile T .IIa.lk l3a.."lkas:ı. gibi am[\,çla:rı c,çısı...">l.c"'..mı 

birbirlerinelan ayrıealıklar gösteren bo§ banka bi~ grupta toplanarak tol:: tok ve 

bir n:racl.a analiz oclıhlceeklerdir ,Bu tür bir gruplanclJ.rma1IIIorkoz l\nnkası:aın,bo.nlcala

rı, orta "tJac1qli krocli uyı;'Ul.a.rı-ıç.l~l.. ilo sermaya piyasaaı e.lt:aıı:ıia sokan kara:rlG:rını.""'. 

(llG) cl.o, bir gore(;id.iı- • Çü...'W11 bu o~~ bcnka.,söz konusu orta vacl.eli lcrocli u.ygulmno:-

3!fu>ı..."l.a yönelik kcu-DJ:"namelerin cb.ş~da tutul,ımıştur .Sa.y"J.larJ. 34 c:.olayla:rında olan 

(llD) ':Cicaret Bankalarını. koneli kaynakl.~1nclnn TtCef'Iar'kez Bankasının,orta vo.c1oli 

kredi uygulamas-ına. yöneltifi kaı-~l;a:n lle3·l972ı9 o9•1972 tarill vo s:ı..rasıy

la,l/:.125 ve lL~.))l .sayıl:ı. RGSrrıi Gazctelordo Yayınlcmr.uçtır. 
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İllm- Bnnkası .İl ÖZel İclı:ı:relerlo 1Belodiye ve Köy İdareleri ve bnnla.-

ra ba.L;l:ı. kurumlDı'ın fon gereks:inmelcrini karşılamak ve çeşitli mühendislik hiz-

ınet:terini yerine getirmek amacı ile kurulmuştur~(ll9) Serıneye piyasasına ve hat-

-t:a para piyasasına aktarmak üzere mevduat hesapları yolu ile fon sat.lama olanak-

ları son derece sınırlı olup yok denecek düze;ırı1c('rablo:9)bulnnmak:tad.J.r. Bankaler-

rın serneye piyasası için temel kaynakları ödenmiş SCI'meyc ilc da{:ı tılmamış kŞr-

lardaı1gk:ullanımları uzun vadeli krcelilerden oluşmaktadır. Hisse sen-etleri ve 

Tahviller gibi sormeye piyasası aktifleri karşıl:ı.[,:ı.nda serraeye piyasasına fon 

arzının yctersizliği(Talwillerin hiç yer almaması)banka keynaklcırındnn yararla

nan İl ÖZel İdareler ,Belcdiyeiıer ve Köyler il o ba.zlı kuruluşlarının fon gerek-

sinmeler:ini karşılamada söz konusu ser~a piyasası araçlarından yararlanmaclık-

larını göstermektedir • 

TABL0:9 İller BD.nkasın:ı.n piyasası iç:in yıllık fon ka;ynak ve kullanım-

ları 

YILLIK FON :f.ÜLYON TL 

KA.TIU.ı.KIJıni J-_2Ştr. J-3..§5.. J-3$.1-261 ~.6J:~ "}:9§2 1:2!9~ 62'JJ: . t-31 F. m~ ;ı...9ı1 ;ı.;a.5~ ........ _.... .......... ......__...._~ 

Ödenmiş Serma-
96 61 03 0(\ 126 123 179 16 50 51 71 72 ye u/ 

D2-l',ı t:ı.lı:na.mış 
3 (ı) 2 lG (t1ı-) (3) 12 ll 3 ll lO 

k& 

Kontrol ec1i-

lebilon mev~ 
12 ı 14 14 (2) (51) 6 4 5 4 

duat .(120) 

Toplam 31 96 66 83 65 .7 70 95 1::>4 l3L'r 130 109 

(119) t,759 Sayılı İller Bankası yasası ma.dda,7 

(120) Vadeli Mevduatlarcl.an,lllevduat Himzam karfıll.k ora.nlar:ı. uygulanarak hesapla

nan karşıl:ı.klc:ır inclirildikten sonra kalan ve bankanın kontrolmıda kalan bö-

lümleri içermektedir. 
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TILLIK FON 
NiLYON TL 

1.'ULLi.NU!I1i:Jli :r-9§ .. 4 ~2~2 :ı2.6~~ ~9?.!. f.2..6P. ;r.},G_9. ~JLO. ;L,?l). . ~91? f:71). l:91lr. "d:J15.. . ..-................. -.........."'" ........... . 
Uzun Vncloli 

(57 ~r) ll C 73 154 L.l9 
Krceli 

169 264 ( !:-c;J7) 428 490 (145) (571) 

His so Sonotlori - 5 ı 2 n 
u 

ToplC'.Ill 73 ( 57 t,.) ıs,-;. 139 116 169 269 (L~96) 1r2C\ 492 (M-5) (573) 

Yuknrl.cln.ki to..b1o' claki ,yıl1:ı.k ff'\n ko,yno.klc:ırJ. i lo yıllık fon kullmıJ.mlo.rJ. 

kc.rşılo.,ştJ.rılchimr.lo.. 1 fon kullanımlo.rm:ı.n 1)06 7 7! 17 4 vo 7 5 clönomlori c1J.şıncl2- fon 

ko.,;yn::ıklarJ. üzoninclo go1işmosi,brı.nlcan:ı.n ol:indoki hom uzuh vu.doli nitolikiio olu::? 

clrn bir mikter fonu cln.1mrun vn.cloli l~o-:.lilor biçi.minclo,sormeyo piynsnsı e.lo.nıı1c\ 

aktc:ırmakto..clı.r .Böyloeo 1 İllor I3mılcc-..s:ı.,nosmi finons kosimin-::lo yor alan İl ÖZal İcl.c.ro-

lor,J3olocliyolor ve köyler ilo bn.t.lı ku:ruluş~arının yatırım izin .~;uroksinim ·luy

clukları uzun ve.cloli · f~m co:;-oksinilnl.OJ'ini.i koneli olanc.klc:ı:r1. ölçüsünde ko.rşıiho.ıncyu. 

çalışm<:ıktlr. 

T .c .Zir&ı.t I3cnkaa:ı. 1 tarım kosimin~"l ~sa vo uzun vacloli finonsme.nJ.Ua 

yönelik faaliyot eöstoron bir fin~Sol ~üe1Clırt 

T .c ~zi:-eu:ı.t Dc.nka.smuı W!lun vculoli f,..n k8\Yllnkla:-:ı. vo kullanımlc:ırı, Yıllık 

fon kaynak ve kullcn:unlar:ı. biçiminele Tablo:lO'cla gostcrilmiştir. 

Tablo :lO' da eörüloeo{.i c;ibi ,zaaat Ilank..ısm:n uzun vadeli fon kUJ'llak-

larıiönom sJ.ras:ı.na göro,vac'toli movcl:l:lat,CSdonmiş scrmaşo ve clatıtılmaın:ı.ş :fonlan 

ilo,tc.ırım kosiminin golişmclttitıi ÖZondtrmok aınc.1.e:ı. ilc banka. yönetimina vorilc.."1. 

çeşitli Z:ı,rai. fonlardan oluşmaktaöı:r. 



:kıcynakları vo kullanımları 

FON 

!!..~flCYıll._l ~-~· !9.2.5. 69..6.§. 'Ja§l J.J~6ô .19§9.. :ı9'tO. :;1.91):. .191~. WJ. .191.4. ;1:913. 

Ödenmiş Sor-
32 

meyovek:§r 
61 69 120 Gl 54 33 17 . 145 22ô 165 300 

Tedavül.deki 
Talwillcr (10) · (13) (C) (ll) (12) (14) (12) (1~) (12) (9) (6) (7) 

Zırai fon
lar 

(00) 

Kontrol edi-
14~: 

lebilen Vtı- 0 

cloli mavdn.a.t 

25 P4 (21) 32 252 

229 136 104 262 322 

22 32 112 217 631 

41e 960 1ss3 zr 3 11 s 41G3 

--------------------~----------------------------------
TOPLJUd on 

u u 

Orta vo uzun 
42 

vadeli Zıra:i 

krodi(121) 

Hisse Senet-

lori(konso- 36 

lido) -Devlet Ta'l 
1 

vi ller i 

TOBLAM 79 

(16) 163 1939 999 976 

3 6 l (1) 22 

(1) 3 147 61 12.1! 

(14) 172 20rr( 1059 1119 

6Z7 9D7 1320 60.:~ 1152 5187 

ô55 1$4. ( 600) 3464 9354 7253 

6 13 ı 92 no 30 

65 (!7) 143 (7& (19) JT 

926 45 (536) 3470 9415 7320 

Keynak :T .c .Ziraat Bankası Gonol Müdür 1 ük Bapor la%'1 

İnaolemo kapsallll.l'l& giren · ·--:· · , .i Yıllarda uzun var-

cleli fonlar sa{'lamak amacı ilo tahvil ihracına hig ba.şvurul.maml.ştır .lUkarıd.a 

baJ:ısoclilcn bigimclo toplanan fonlar genel olarak orta vo UIJUil vadeli kredilerle 

sormaya piyasasına sunu.l.makta.dı.r.Ancak1son ~Uarda1lıisso senetleri alım yolu 

ilo fon arzında ycwaş da olsa bir gelişme gözlenmektedir. 

(121) Orta vadeli Zırai Reeskont krcdilerini içarmcmcktedir • 



YıllJ.k f,.,n k8J11tcl<: vo kullanımları ka:rşılaştır:ı.ldıt',ı zamt::n özellikle 

son yıllarcl.a yıllık fen k:ullanıınlar:ı.n:ı.n,fon knynnklarclan çok clalıa hızla büyüyerek 

goJ_işti2',ini,elindeki sermaye piyasası kaynaklarından çok dal1:'1 fc:ı.zla orancla 1sornk"1-

ye ı::iyasası a.ıctiflorino yatırım yapılclıtını görüyoruz .Bu c1urumcla 1pnra piynsns:w:ta 

ak::lım:>ılması e:çereken kaynalcla:rıncı.a,Sermeye piyasasına akte.rılrı1Mı ve bu uygulc:,maA 

nın gic"':.orek yaygınlaşması ve orta vadeli krecl.ilorin bir bölümLinün zarnanında gmri-

yo clö.."l.mesi sonucuncıa bir likidite ve yeni i}inansman kaynakları bulma(rcfinandemont) 

sorunları ilc laırşl. karşıya kalınabilir. 

Konut kos iminin fingnsmanına yönelik T .Eral~c Kroc1i Bankasının Sermaye 

piyasasına konut lcr-eclilori biçiminde sunulan uzun vac1eli krceliler ile bu kre.ölor in 

lmynakları Tablo: ll' do a.şat,ıda sunulmuştur .. 

TABLO: ll T .Eml~c Krceli Bankasınm sormf3.ir0 piyasası için yıllık fon key-

:FON 

Ödenmiş Ser-

mayo 

Da~;ı tıihmamış 

kar 

Tedavülcloki 
Talwillor 

Çeşitli Fon-

lar 

Kontrol o eli-
lobilon vacle-

li mevduat. 

Toplam 

nruc ve kullan:ı..m1ar ı 

HİLYON TL. 

157 53 61 33 9 2 22 16 t,"1 

35 5 (10) (25) ı Ll- 1 (1) 17 1:-7 lJ 

(5) (lS) (20) (20) (22) (22) (24) (25) (25) 17 !;. 

(16) 972 1091 941 

20 2!;. 59 75 511- !~G 

GJ 1031 1312 1033 522 (3!;.17) 

96 

301 

137 100 395 (7 30) (ı,~.:') 

156 11].6 12 

272 231 f1.20 

36 155 

(G56Y 21;.0 

Anadolu Üniversitesi 
Merkez Kütüphane 



FON. 
!!IİLYON TL 

KULLJUTH!lLAIU 1-.2?!::. ;ı_;_6.2, 1996 1967 ~).6.Q f.9.SJ. l-319. t-911. 1-21:?-. ).!)]). J-91 t. 19]5. ', .. _J< _ ..... ,.. __ .._ ......... ~ • .. ..... _....__.~~--

Y>.Onut Kredileri 218 129 122. 21 3 117 :>B 172 201 366 327 3~ 

ilissc Sen ot leri 2 

Devle-t Tahvil-

leri 
(9) 52 2J (~) 9f, (2) (ı:-; s) (1"\ U) 

(" ,-,\ l.\...• .1 

Toplam 21S 129 113 21 55 lL].) 337 266 199 261 317 335 

T .. Einl~ Rrodi :Ban..l<as:ı.ı1m yıllık f"n k.::ı;yn.m.klnrı 7 vo:doli mcvcluat, öclonmiş 

sermay~ ve cJ.aLıtılmamış k8_rla:r ilo k~nut kosiminın finansmanında kullruıılmak 

üzere bcınka yönetinline verilen ·geşitli fı'lnlarda.n oluşmaktc:ulır.Imor.ı....l<: 1 197f:--75 clönom-

lerele s öz konusu· f,.nlc.rda önemli nzalmala;ı:- gözlenmektedir .Fon kaynal::ları ares :ı.::. -

cla on. ilginç olruııda tedavüldeki tahvillordeki golişınedir ol97 5 yılı dışmcla, Toda-

y:xrc.rlanm.::ıd:ı.L,ın:ı. göstorınektoclir • 

rak sc:ıt.ladJ.{';l. f~nlar:ı. sad.e4Kı kenut ~edilori bi~i.ibindo sermaye piyasası alc:.~1:.na 

sunnıalctaclır .Genel ll\laıoak 1 ~[.unlukla ~llılı; f'n keynakltJrJ.nJ.n fon kullanınıları üzo

rilıcı.o gelişme göstermesi uzun vacloli f9nla:rı uzun vadeli piynsaya ta;n olarak aktc.r-

maclı('ı müşahecle oc1ilmoktcdir 1 

sına konut krcdileri sunmakla beraber temel anıae:a. da:r golirlilorin küçük kredi 

goroksinmolıiırini karŞ:ı.la.'":1ak ~ldu[,u ifin.bu konu,tüketiei finansmruı kuru.r;ılc:ırı bölü-

mündo dorinilocoktir. 

Küçük esnaf vo sanatk~la:rın :r~n gereksinmelerini karşılaınayı amaçlayan 

T .. Halk Bankru:ıının' da sormaya piY'asasl. i<ftn y:ı.llJ.k fon keynak ve lcullnnımları aşa-

[;:ı.. dı:, r.rabld: 12' do sunulmuştur. 



TlıBID :12 T1IIalk Be.nkası 'n:ı.n SOJ:'llk'l.YO piyasası için yıllık f'il kc.ynolc vo 

kullanJ.mln:rı 

FON M:_:~LYOliT TL o 

Kl\. YNAKIJı.RI D~G!r. ~.9§.5. ;1._9.,Ş5. t-2.61. . J3*?P. t.J.G9. t.2IC. ~911-. J:91~. ;ı.91.3. !-97 !:-. ~915. -.... ~ .... ~ ...... .__ ......... 

Öcl:ınmiş Sor-

mayo ve da.~ ı- 19 2 lG 6 ()f' 23 21 (2) 32 23 2 97 u u 

tılma.inış k&-. 

Toclavüldoki 
() (ll} (1) (ı) (ı) (ı) (1) (ı) (ı) Tahvil u 

Geliştirma 

Fonları rt 26 23 38 22 lG 52 Go 79 :y;.Lı 163 5~5 

Kontrol ~ . 
occı-

lobilon vaclo- ı !:- " ~ 25 32 1:-7 99 155 165 2'j2 300 u 

li mevduat 

r.ı:ıoplam ı':-5 21 ~,c n 52 lY;. 72 99 157 265 532 1,.!;.6 912 

FON 
KULLI:.lHHLARI 
···"*--~-~ ................... 
Orta Vacloli 
Hosloki Kre !,. lC· 56 !"<"'\ 

,)Cı 90 ll/~ 76 72> 173 249 Z[3 ·l53 
eli 

~s so Sonot (D) 
' - - 1 - -lGI' i 

Devlot Tahvil-

lo.ri (1) - (1) - 3 (l) 2 6 3 1.- (ı) 

Toplam (3) lG 55 69 93 ll3 7G 04 176 253 Z72 ;"'.53 

T .. Halk J3c:ınkasınlll sermaye p:iya.sası nlctifler:ine kaynak olan fonln:rJ. 7bü-

yüklüJ.dcr i açısmda:ı.1tG"Jliştirm3 fonla;rı 1 vtilcli mevduat: il o öo.onmiş sermaye ve clatı-

tılmamış k~larclan gelmekteelir .Ö3ellikle 1gcliştirme fonları ile vadeli movclud gi-

eler ok büyümektedir. 
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~l}a]:ıvil iJ:ıracı yolu ilc fon sac,ları:ıa yöntemi bu bankada d.a k lla.nılınayarc.:ıl<: 

önceki yıllarda tedavülo çıkaıı.ıln.n tahvillorin itfnsı yolu..."'la gidilmiştir Q 

Sermaye piyasası alctiflori orta vacl.oli mesleki kroclilorclon oluşmc.:ıl;:t0Cı_J.T o 

IIıi:ısse senedi ve Tahvil yatJ.rımla.rı hemen hoiı'len hiç yolctur .T.Ifulk Bruı.lcası 1nm os-

naf ve sanatkarlara suml.Uıtıı mesleki kroo.ilorin vacl.o uçısınclnn da.,Sılımı aşc::ıt:ıcın 

Tablo:l3'do gösterilmiştir. 

TABLO~ 13 T .Halk Ba.nkası Mesleki krcelilerinin vaclo açısınc:lnn clat'.ılımı 

.. _ . .. _ .. ___ _ .. _ .. _ . ·-··.. . .. .. _ . ·-··--·-··(3.~ :-:~.2 ._~j;~b~_~ylelılİLYO:tT TL) 
~5L6.3. t-3.6!~. ~_9~5). ;1_9.6§. f:.9.51 t-9.Ş.O . . J2G.9. ;1919. t-91}. t-91.2. ;1.97 .3. J-91(:-. J-915. 

K1.su V&-

ele li l/Ios-l5<'1, 195 /~24 3Jl 391 1:-93 57G 631]. 715 Dl3 998 12G6 1-~.;;o 

loki Kredi 

O .V .l.kıslc-11 ,._ 
ı-u 52 70 126 194 2/';.Cl 393 !:-7 !,. 552 725 97·~ 121;7 21DO 

ki Kredi 

':Co:;;ılam 202 195 312 !!2:'{ ,. 5<15 777 971 ı ı on 1262 153G 1972 2533 39,~-0 

-·- ··-----· ----··--- --·~··----~· ..... ---·-- ........ . .. --·-···--·-~- ~- ......... . - . - ..... '" . 

Kaynakıı:e,J:blk Bankası f'aa.l.iyet Raporları 

To..blo: 13' de görülen mesleki ~ecli.lorıhn vade açısından dat,ılımı ince-

lciındi[,i zaman orta "<Jadoli mosleY.~ krodilorin toplam krediler içinclold. pay:ı giclo-

rck artması ve hatta son yılda kıs0 vacloli krcelilenin önüne ge~miesi son dereec 

olumlu gelişmeler olarak de~orlond~ilobilir.~~oak7 toplam olarak yıllık fon k~

nalc ve kullanımları kc.rşılaştJ.rıicb.i'ıncla,fon kullanımlarının fon kayncldc:ı:rının 

altıncla bulnnması,yukarıcın ortc., vad.oli kreclilorlo gözlone.n gelişmoltiırin yeterli 

olmadı[.ı,bünlcrı. kontroluncla uzun vadeli piyasaya. kaımlizo edilebilcook ni+.oliJct." 

olupcla kanalise eclilemoyon fonların bulundı.ı[;u görülmektedir o 



bir grup altında inceleyeoe~1Bugü:n finans piyasasmda. fe.allyet gösteren söz 

konusu bankaların,yıiılık fon ~ak ve kullen:ımları,~ 'rablo.ıl4'd.G veril.miş-

tir. 

T.ABLO:l4 34 Adet Tioanet :Banka.eı'nm yıllık fon kaynak ve kullanımları 

roN ·,:: MİLlON TL. 

KAYNAKLARI ~ l.2§.i!.ı6.9. !W. }.!1,6!). ~mq, Wl. !m.. }31.1 '}3lA 12l..5.. .. ,. ·-- ... 
Ödenmiş Ser-

52 (Jr) (8) 138 36 209 14 14n"T 1687 9Z1 460 1587 
llla\YG 

Dağı tılnıamış 
KBr 131 70 153 126 175 200 sn 263 364 61 (72) 320 

·.• 

Kontrol edile 
bilen toplam 

56 399 505 3(31 541 495 1432 2172 2392 1604 zr 56 1030 
vadeli mevduat 
(122) 

Toplam 239 432 7~ 545 750 90~ 1504 3922 4443 2fJ72 3152 373l 

ro N 
KULLANIMLARı 
~...a:.·~ 

Hisse Senet-
leri 105 42 83 23 110 351 77 323 216 665 738 954 

Devlet Tah-
vi li 234 109 49 79 512 51 (99) 1513 1817 (730) (270) 3983 

Orta vadeli 

San~ Kre- - 505 1001 Z157 2065 3983 
d.ileri(l23) 

KİT Tahvil-
5 (l) (ü) (20) 17 (3) (4) (37) 2 8 (4) 6ü 

leri 
Toplam 344 150 124 82 639 399 (26) 2304 2036 %'{00 3321 6151 

(122) Kontrol edilebilen vadeli mevduatın hesap1a:nmasmda1mevduat munzanı karşılık

larında uygulanan oranlazoa ek olarak 26.8.l97 4 gün ve 718009 S~lı ve 

2[)•5•1975 tarih ve 7/10058 Seyılı kararname hükümleride gözönünde bulundurul
mu.ştur. 

(123) 1970 önoesinde 1ban'ka.ların S2.11U'11 öl96dede olsa1orta vadeli kredi uygulazııaltı:ı'ı 
olmasma ra.ğmen 1veril~ la-eiiiler saş'l.sal olarak saptanamamıştır. 
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34 Ba.nk.anlll sermey-e p.iyasası aktiflerinde kullc:ınılacak fon kıayncldarı 

7<''"e~-i mevduat ,ödenmiş sermaye ile dağıtılmamış k~ lardır oİncelenon döneriılcrde 7va-

dJ:.i mevduat sürekli olarak fon kaynağı olma özelliğmi sürdürmüştüro.Anoak 9 öden-

m:ş sermaye 196,5-66 dönemlermde,d.af,"J.tılmaınış ~lar 1974'de azalarak fon kaynağı 

o:.maktan çıkmışlardar. 

Sermaye piyasası aktifleri ise,hisse senotleri,dEıvlot tahvilleri ve 

0:r> ·~a vadeli banay:l. kredilerd~n oluşmaktadır .Hisse Senetleri ile ,sermaye piyasası-

n<", her dönem, devlet tahviller i ile 197ü-7 3 ve 7 4 dönemleri dış mda, her yıl sürekli 

fon a.ktarıl:İ.rken,orta vadeli San~ kredileri ile,l970'lerde sanayiin orta vadeli 

kredi gereksinimlerinin ileri boyutlnra ulaşması ile,aşırı talepler sonuou,başlaô-o 

mıştır ... 

ToCoMerkez Bnnkası,ilk kez olc:ırak llo3ol972 gün ve 14125 Sayılı ve 

9•9~1972 gün ve 14301 sayılı değiştirilerek genişletilen tebliğlerle belli büyük

lü.ğün üzerindeki(l24)b.::ınkaları 1plası:ıın.nları(l25)toplamlarının en az % ili>'unu proje-

ye dayalı orta vadeli kredilere tahsis etmeye zorlamıştır.BöylecetToCoMerkez Banka-

sı.söz konusu tebliğlerle,bankaları kendi kaynaklc:ırından orta vadeli kredi biçi ... 

~de sermaye piyasasına fon nrzında bulunmalarını saf;la,ıayı amaçlano.ştıro .Anonk, 

alman zonl~oı önlemlerle beklenen sonuçlara ulaşılama.mıştır.örneğin,3lol2•1972 

'de orta vadeli kredi vOJime yükü.mlülüğüne tabi 20 bankadan 6 adet i hiç orta vadeli 

kredi vermenrı!Lş ve 10 adetide l lOtluk S:ı.nll'in altmda kalm1şlard.:ı.r•(l26)Bunun üze

rine T.C.Merkez Bankası alınan zorlay:ıoıı. önlemieri destekio;rioi ve özendirici ni

telikte mevduat munzam kc.'U:'Şılık oranlarinda farklilaşt:ı.:rma yapmak gibi özend.i:r:löi 

bir para politikası c:ırao:ı.m. kullanma gero6~:i. duymtı.ştu.r. 

__ ..., ....... _, ___ , ____ ..................... _... ______ • . •.• .• • •. ,.. = ... ·~ 

(124) Örıgörülen u.ygularna,İlier Ba.rikası,TeCoZiraat '.Bankas:qT.Eml~ Kredi Bankas:ı.., 

İstanbul Emniyet Sandı[,"l. ve T o:Halk Bankası hşınd.a. kalan, ödenmiş sermeyeleri 

ih+ıi;vatlc::ırl. ve tüm mevduatları(bc.nk;.._""ılar arasl. mevduat hariç) 100 Milyon Lira. 

ve daha fazla olan bankaları içermektedir • 

(125) Bankaların hesap vaziyetlorinin aktifinde yer alan Senetler Cüzd.anı,Avans

lar ve Borçlu cari hesaplma ile ipotek mukabili kredilorden(It..-ızine bonoları 
ve Zırı:ıi krediler dışında) oluşmaktadır • 

(126) TcC~furkez Bankası Kaynakları 



X 

yasalarında belirtilen kesimlere varilen orta. vadeli kredi olarak tahsis edip 

kullandırdıkları mevduat ka\Ynak].wı için1vadeli ve vadesiz mevduat mı.ınzam karşılık 

oranları ilk önce sırası ile % 25 ve YJ yerine % 20 ';ye(l27) d.a.ha sonraki dönemde 
d~~iu~l"'";..~ \J~ . ' 

% 5 düzeyine(ıa&ruygulamalw sürdürülürken1en son alınan bir karar ile(l29)sı:f'1-

ra indirilmiştireKademeli olarak rnavdua.iıların orta vadeli kredilere tekabül eden 

kısmına uygulanacak mevduat mu.nzam karşılıkla;rında ;yapılan ilıdiriler ;yolu ile sott 

nıma k:ad.ar uygulanan teşvik politikası ne ölçüde başarıli olabilmiştiriT.C.Merkez 

Bankası, bu konuda uyguladığı politika ile bankaları dolny'll. olarak,seriiL'.lY'e piyasa

sına ;yöneltme konusmıda. ne kad.ar etkili olabilmişt:ir? 

Tablo:l.4'te yer alan nllık fon keynak ve kullanımlar ka;rşıla.ştırıl

dığı .zamn.n,1913 dönemine kada:r,sürokli biçiöıde,;yıllık fon kullanımları,;yıllık 

fon ~akla:rulJ.n aitında bir 9izgi islerken11973 döneminden itibaren 1ıaıilanıml~~

wtışların ~a.klardaki artışlardan d.8.ba hızlı olduğunu görüyoruz • 

Toplam ;yıllık UBUn vadeli fon kull.aı:ıımlarının,~llık uzım vadeli fon 

kcynaklarının altında bir çizgi i.Blemeai ser~e piyasasından para piyaaaama; 

uzım vadeli fon kullanımlarındaki ariışla.rın kaynakların üzEn'inde ;yer a.lması da 

para piyasasından aer~e piyasasında doğrU bir fon ak:l.min1n olduğımu vurguiamak

ta.d.:Lr.Sermeye pi;yasasından para piyasaama doğr-U fon akımlarının sös konusu oldu

ğu. dönomlerde(l973 yılına ka.d.ar)uzun vadeli fonlarm 90k daha kısa vadelerle kul

lanıcılara aktarılması,örneğin 1-2 nı vadeli mevduatların 3-4 ey-lık kredi olarak 

verilmesi gibi,nodcnlerle1çok kısa ral.ıklarla bank:al.ara. dönen fonİ.aı-m sahipleri-

ne iade edilineeye kada:r tekrar değerlendirilmesi amaoı ile ;yeniden ;yatırım 

••• e - « ...... -- • =- ,c 

(127) 26.11.1973 gün ve 7h471 Scyılı Baknnlar Kurulu kararı 

(ı2n) 26.0.1974 gün ve 7/0009 Scyılı :Bnkanlar Kurulu kararı 

(129) 12e5ol975 tarihli ve 1182/10781 Sayili Bakanlar Kurulu lta:rri.t-1 



X 

(roinvestmont) ka;ı:>c:ırla:rlllın al:uıma.s:ı. politikaaııun izlenmesi sözkonusudur eFclcat ~ 

bnnkaları_n kendi k~o.kl-aruıdan orta vadeli kı-edi bigimindo sermc::ıyo piy-<:>..snsJ.na 

fon sunma zorun1uluf,J"tl2lun gotil-ilmes:J. ile birlikte l973'den itibaren para :üye"::::·

sı~clan se~meyo piyasasına fen a.Q.mla;i.:ı.n:ı.n başla.d:z.ğ:ı.,ba.şka bi:d ifade ile,fonlı::ırın 

daha uzun vadelerle kullanıo;ı.lara sunu.lması. ve verilen fonlarm daha uzun süre 

kullnnıoılw üzerinde kalmas;ı. nedeniyl.e,fon yönetiminde yenidon finnnsmnn(Hifi

nonoement)kc:.rarlar:ı. alarak ek f~nlar sağlama gibi radikal bir politike. doğişikli-

ğinin bcnirraenip uygulandığl. dönemlere girildiği izlenimi al:ı.hmalct;ad.l.r .Kuşkusuz, 

fon yönetimindo,sürekli yoniden yat:u-:ı.m karaz-laı-:ı. alnıeya alışan bir yönetimin bu 

alışkanlığ:ı.ru. kısa s"Ured.e b:ı.raka.irak d.a.bA :rizikolu yeniden finansman karar lar:ı.n:ı.n 

s:ı.k s:ı.k al:ı.nma.s:ı.nl. gorektlı'eoek nitelik'te bir yatır::ı.m politikasını benimsoyon ku-

rumlc:ır soruınlulukla:t'~ yeı-ine ge'til-miş götünmok için :y-eni yollc:ır araşt:ı.rıp bularr>.L 

fonlar:ı.n daha· k:ı.sa arnlıklar1a. geri dönmaliini sağlıyan yeniden yatırm kararlar:ı. 

verme po li t :ikasuu sürdürmek iste;yoo~eklel'dSj.ışte 1 uygulamada kcrşılaş:ı.lan s oyynr

la..yatini key'betmiş d")nu.k: tieaı-i la-cdilotin· ~rta ~adeli ~edi haline dBnÜ§iiürülerok 

tasfiye edilmek iatenınesi yol.und.ald. girişim1eıoi{l30) ilc orta vadeli kredi kılşul-

lnr:ı.nda an1a.şma1~ ~~ak kı-edilerin lq.sa. vadeli kı-edi koşullar:ı.na utgun biçimde 

kullnnd.:ı:.r:ı.lma.'3::ı. yenidon f'~ansman ko:'az-laı-ı alma poı,itikrı.sınd.an bir ko.g:ı.ş olv..rük 

ni telandirmek mümkündür • 
ı 

Para piyasaaınd.Eaı set~ p~•:ı.na. cloğıwu. fea a.kımlar:ı. uzun vadeli fon 

kcızynaklo.r:ı.nd.ald ;retersie1iğ:in bir eonueu .ı,up el~'lJU. enl.J.yabilmek ig:in ser

maye piynsas:a. ic;in ten ~ve kullanma s1Joklar~ ...... ""'-·~· ::; ;;:·:;incelemek ye.rı:ı.rlı 

o laoaktJ.r .'3l~1a!"~: ~fı~·ka.t,""~·~··: :. ) ~·;.:~~stok olaı-ok uzun vadeli fon kı:cynak:lar:ı.n:ı.n 

fon kullanımlar:ı.ıu.n 90k ~QZ"m~ 'bul,und.uğıı ve ~ım vadeli kn.ynaklı::ır:w."'l ortalc..ma 

olOJ:>ak anoa.k,% 44e4'Unü:n Seı'Ill$ piyasası. a.k'tUl~.ino yat.ır~lm:t§l oldueu mıi»:::.lıef_c 

edilmektcelir • 

.............. ...,. ...... « O 'CO :1 • • O • O 'zCtOm#. t 

(130) ÖNJı.L,ReoeptT:ürkiye'de ~a ve uzım vadeli la-adi uygu.lamc.-ı.s:ı.(Sorunlc:ır,clJ.na.."1 

fulemler,Eleştriloı' ıte <herile%')M8UY'e Balmul.W Tetkik Kurulu lJeşriyat:ı. 

NO:l70,1976,~a,Se67 



Bir yandan~yıllık :fon keynak ve kullanım verUer:ine deyanarak yep:ı.lazı analizler

de uzun. vadeli keynaklardald. artışlar yeterli gelmediği i9in kısa. vadeli keyna.k-

lard.an yararlamldığı ve böylece lo.sa. vadeli pi;yasa.dan uzun vadeli pi;raseya fon 

akımlarının old.$ ;yolunda. bir sonuçl.a laırşılaşırken,öte ycınd.an,k:ümüla.tif olarak:, 

3lel2.itibariyle fon ~ ve kullanım etoklarına. bakıldığında tmun vadeli key

nakların % 66'nin uzun vadeli piyae~ a.ktarılma.ma.iJı,gerçeıt:ten gok önemli bir çe

lişkid.ir.Bu çelişki,uzun vadeli piyasa. i<]in sağlam bir keyna.k olduğu kabul edilen 

dağıtılma.mış ~larm bütünü ile Ödenmiş seriiıa;reni.n ta.ma. ;rakın kıSlllllWl Ser!lla\Ye 

piyasası yerine,sa.bit varlıklarınalımları igin inşaat pi;rasasına. kanalize edilmeı

si nedeniyle geri kalan uzun vadeli ~arın sermeye pi;rasası aktifleri igin 

yeterli gelmemesinden ve uzun vadeli fon ta.lepla:-ini kaı-şılama.da para pi;rasası 

fonlarından yararlanma. yollarının zorlanmasından ileri gelmekted.:ir.Gerçekten,te-

melde şubeleşme olgusundan kı:-uınaJalanan ve kira. ma.l:iyetlerind.eki ve fiatlardaki 

büyük ve hızlı artışla;rla. desteklenen etkenlarm etkisi al.tınd.a.1banka.l.arın iş;reri 

olarak kullanaoakl.a:rı b:inal.ard.a. satın aJ.ma. al.terna.tifin:in kiralaneya tercih edil

mesi nedeniyle sabit ald;iflere bağlad.ıkl.a;ıoı fonlar giderek büyük boyutlara. ulaş

mıştır .Bu 13anka.ların1uzun vadeli piyas~ aktaracakları fon haomini önemli ölçüde 

daraJ.ttığı gibi gelecekte önemli finaıısal sorunla;r yara.ta.bileock nitelikte para. 

pi;rasa.sınd.a.n serll'l'cy'e pl,Jrahasma doğıou bir fon akımının başlamasında bizyük rol oy

na.ma.ktadl.r. öte y<md.an1bazı Banka. yönetioileri(l31) s~ işletmelerinin,yatırım 

için, talepte bulundukları fon bizyüklerinin banka.larm,erta vadeli kredi araçları 

kaı-şılığı piyı:ısarcı. sund.ukları fon büyüklüklerindon gok yüksek d.üze)de olduğunu,o 

ned.enle,bir tek bankanın tek başına. işletmenin fon taleplerini kaı-şılamkata güg

lük gektiğini belirterek orta vadeli kredi sunmak istemelerine rağmen müşteri bu

laınama. sorunundan yakınmışlardır.Böyle bir ortamda doğal olarak işletmo yönetici

leri 1 belli büyüklükteld. fon gereksinimi sorunlat'ını bir kag banka ile ilişkiler 

........ e--=··---· ..... ~ ......... ·=···· ... e • e e ........ . 

(131) K"üçük bankaların yöneticileri 
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içersine girerek karşılamak yorine 1bir tek büyük borika ile anlaşarak çözmeyi te:r--

cih otmektcdirlor.Kald:ı. ki 1Türkiye"1 de,yatırım için uzı.m vadeli fon arr:ıy:ı.şı içinde 

buluc:ınan işlc:ıtmelerlbe 1miktwının küçüklüğü nGdeniylc orta ve uzun vadeli fon sata

mcya.ıl qma fon sunma konusunda istekli olan bnnkaları bir araya getirerek birleşti

recek1Örne[',rin7 bankalar ·aras1 konsovsiyum gibi herhangi b :ir düzende yoktur .sonuç 

olnrak,eyn:ı. piyasada, bir kısım bankala;r orta vadeli krediler için müşteri bulam.."l.Z

ken,başka bir bölümü a.şir;ı. fon talepleri ile krırş:ı. kc:ırşıya. kaldıklarından,orta 

vadeli kredi cygulamı:ı.la.rında. ek koşullar ileri sürerek daha ~lı bir tutum içine 

girebilmeıtııdirlet> ~ Bu durUm bizi hiç değilse, özellikle küçiik bruıknların piyc.sade. 

daha. önbeki bölüml~d.o,sözünü ettiğ.i.miZ miktaı- ve vade a;y-a;rlam fonksiyonunu ye-

rine getircmodikleri ve Tablotl4'de fdn kullan:ı.mlaı-:ı. içersinde yer alan orila vade

li kredilerin,ger9oktc d.ahn aş~ düzeyilc kalmalarına neden oldu€.,ıı sonucuna götür'

ınektedir • Bureya kad.a:' iki ayrı grup halinde, inoeiıeme;yc 9alı.ı;;ıt:ı.ğım:ı.z, tüm bankaların 

sermaye piynsas:ı. alaru.na yönelik faaliyetlerini ve bu piyasada yüklendikleri fi

nansal fo:nksiyonln:-1 kazı~:ı.laştırma.la;r yaparak orteya koynın.k anlaml:ı. olacaktır .Yu-

knr:ı.da sözü edilen beş baııka.,mev'duak piynsc:ı.sınd.a,l963-75 dönemlerinde ortalama 

olarak,tojılam mevduatla:r:ı.n(Ekı9) % 35,6's:ı.n:ı. toplam tasarruf movduatların(Ek:l9) 

% .30'ı.mu vo Resmi mcvduatla.:r:ı.n(Ek:ll) % 713'ini al:ı.rkcn,öteki 34 banka iso,özellik-

le sermaye piyasası için1 önoml1 b:!J:o keyna.k olan tnsarruf mevduat:ım.n % 70'ine 

sn.hip bulunrrın.ktadır,Oyeaki,sözkonusu he:- iki bankal.~ grubuhu sermı:';:yo piyasasında

ki faa.liyetleri,movdw.:ı.t piyasas:ı.nd.ald. pcylazoı.na paralel bir gelişme göstermomokte-

Mevduat piyasasında '$ ,30'luk bir p~ bulunan boş banka,sermcye piynsrusı 

aktiflerino(Ek:l2)% 65r4'lük bir ;ratu-ım yaparak,bu piyasada en büyük finruısal yü

kü taşırken,sorrıın.ye piyanaa1 için güvenilir blı' keynak olan. tastırrU.f m(JVduatının 

% 70 1ini alan 34 bnr.Jcrı. 1 sorrııa.;re piyası:ı.s:ı.:na % 34,6 oraru.nda fon su.."I'J.aro.kı daha az faa

liyette bulunmas:ı.,bankalax- arası dengesizliği ve mevdua.tla.:rın,s13rmayc piyasnsı ye

rine başka piyasalara(para piyasaa:ı.na.) yönclmiy olduğunu en açık biç-imde vurgula-

maktad.ır. 
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Ticaret :Banla:ı.la:r:ı. 1vadeli ve vadesiz mevduat, ödenliıiş ser~1tedavülde-

1d. ta.hviller,avanslar,taa.bhütler ve sair finansal borçlar(Tablo :15 ve Ek:l3)karşı-

b .. ğ:ı.;büyüklük s1rasına gör-a1fon sunucuları olarakrhanebalkı 1Rosmi finans kesim::~ 

Sosyal ~üvenlik Ifurumları,Devlot Yatırım :Sankası 1Sigorta Ortaklıkları ve Dış fi-

nansal kesim don sağladıkları la.sa ve uzun vadeli nitelikt;eki fonları 1krediler 1 

hibbe senetleri1konut kredileri1mavduat munzam karşılakları,ta.hvillar,ufaklık ve 

sa:i.r finansalı aktifleri kııllanarak1fon kullanıcı olarak, Şirketler-Ziraat kesimi :ı 

Merkez :Bankası,ID;Jnaf ve Sanat~lar,Kamu İktisadi Teşebbüslere ve ÖZel Ka.lla.nma 

:Bankalarına aletararole fon dönüştürme fonksiyonunu yerine getiren1büyük ölç~ pat

ra piyasası alanında çalışan finansal araoılard:ır • · 

Tioaret Bankalarmın1en büyUk: fon sunucusu olarak hanehalkı ile olan 

ilişkileri 1aşa.ğıda Tablo tl~' de sunulımıştur • 

TABLOıl~ Ticaret Bankaları 1hane~ ilişkileri(Yıllık değişmeler ol&-

rak) 

~ W..l 
MİLYON TL. 

1966 !2§.1 ı.9..6D.. ~ 1Sll.2. !m m m 1:2lA. ~ 
Tasarruf Mav- . 

+914 +2304 +2792 +1731+3369+3153 +4177 +Ülü6+ü874+11575+ll926+1Ü262 
dua.tı 

Odanmiş serma.-

ye +2 +35 +32 +43 +4 +3 +139 +39 +128 +201 +118 

Konut. Krodilor!234 -130 -110 -90 -43 -129 +688 -1175 -197 -361 -316 -401 

Toplam +914 +2306 +2827 +1763+3412+3157 +4868 +8325+89i3+11703+11127+18300 
--2-34----130-----ıl....:.o_...;;.-90__;;;_..;;;..-4....;._3_-~ı...:;.,29.;__·...;_-----=-l-=-ı7-:.::5:-----:l:-::-97-::::---=-3~61:---_-:-31:...:6:::---4-=-=-ol=--

Net fon k:ey-

na.k ve ku11a.- ~676 +2176 +2717 +1673+3369+3020 +4868 +7150+8716+11342+10811+17979 

nı m 

Haneha.lla.n:ı.n % 25 % 6 
fon kıi.llanma 

oraıı.J. 

:I(eynak :Ek: 13 



~ı-

Tablo :15 • de görüldüğü gibi Tieaı-et ~ankalarıt,fonlarının % 60 1 clan faz-

lnsmı hancha.lla.n~an,tnsaJ:Tuf ,tncvduat·J. ve ödenmiş sermaye araçları ila sn{;larnalı

dırlar .öte ;rand.an,b.unehaJ.kl, konut kredilel'i yolu ile 'fioaret Bankalar:uun fonla-

rındnn yararlanma olan:ı.ğJ.na sahip bulunmaktadırtAnoak,hc::nchalkJ. 'nın Tioarot Ban

kalarma su..'lduğu fonlar ile dolccy"Sız olal.'ak saf;ladığ;ı. fonlar karşılaştırılacak 

olursa,l970 yılında hiç f•n sağl~ken,diğer YJ.llarda ywa.rlanma olanakları çok 

düşük olup son y:ı.lln:rda % 2-3 dolaylar:ı.nda seyrotmoktodir, 

Ticaret Bı:ınkalar:ı.,genel olarak Resmi finans kcsiminden,resmi mevduat ve 

ödeıuniş sermaye ve taahh:ü-tler ka:rşılığı fen sağlarken 1Dwlet Tahvilleri ve kı:-ocli-

lor,ufaklık p;:ıra vo sa.U- finansal aktifler s.atın alarak fon sunrnaktadır.Ancnk,ros

mi finans kosimi,sağlafu.C;:ı. fonlardan ·daha fazla fon sunarak,sür~kli olarak,hcınohal

kıhd.rın so~a,Tionret BankalarJ.ZUll ikinoi f~n sunucusu olma özelliğini korumuklıaclı.r • 

Tioaret Bankalar;ı. fonlardan yararlanan en büyük kullanıcı kesim,Şirket

lor Sekt ö:riidi.ir .Tiearet Ba.nkalı:ır;ı. Şirketler kes imi ilişkileri aşaf;l,d.a. Tablo :lT' de 

gösterilmiştir. 

TJ~LO:l7 Ticaret Bankalar~.Şirkctl~ kesimi ilişkil~i(Iıllik değişme-

ler olarak) 
lÜLYON TL. 

~Wl ~6!5.'!2§l. ].~f>Q. ~ Wl2.. ~1 '!m "J2ll t.2ll. m.2 
Ticari Nev-

duat -74 +400 +821. +3ô5 +833 +713 +696 +979 +1883 .. ~-:t-1985+5160+4112 

Tedavüldeki 

Tnlnril +23 +21;. ..(3 -29 .. 24 -30 -12 -16 -36 +30 +37 +373 

Hisse Senet-
leri -133 ~5 -89 --25 •109 ej73 "Gü .. 332 ..-217 -759 -ülG -994 

V erilen Krc-
diler -360 -1560 ~202 .t4Go-2j0~3269 •2052 -4376-10432 -10045-8061-25741 

Toplam 

Net fon 

+23 ~f24 +821 +3Ô5 +833 +713 +696 +979+1003 +2015 +5197 -{~rD5 

-567 -1605 -2379 ... 1534--2442-3672 -2152 -4724-10685 -l0004-DD79-2~735 

k~nk ve -544 -1101 -1558 -1169-lô09-2959 -1456 -3745 -8002 -8789-3602-22250 
kull~m 

K~ak:Ek:l3 

.ı 



' 1 - ' ' ' 

~ioarot BankalnrıgŞirketler'den Tioari Jlavd.uat va zaım.n zaman ted.a:vül-

doki talıv~llar gibi doleyl~ finansal at'8.9laı> ka.'rşılığı fon sa.ğlaztken~krediler va 

hisse senatle;ri gibi dol~ız finansal 81'8.9leı-. karşılığı :f'on sunınokta.dl.rlat'.Fal:cat.~ 

Şirketler kesim:inin,Tioaret bankalarından kullandığı fonlar % 50 civarında olup 

giderek büyük boyutlara ulaşmakla berabar 1Tioaret bankal.arı 1serkıa;ye piyasası ili§'-

kileri inoelenirkende belirtildiği gibi 1sunulan fonların 90ğu kısa Vlldoli nitalik

tad:ire303 şirketi içeren bir araştırma.da1belirtildiği gibi(l32l,. döner aktiflerin 

dışında sabit kıyınet varl:ı.k:ları dahi kısa. vadeli bnnka kredileri ile finans edile-

rek1şirketlerin kısa vadeli fon k:a.3'lıa.ğı ila bankalara olan bağımlılıkları giderek 

artmaktadır .Şirket lar in1genellikle 1m<NS imlik galışına. Berllla\YOB i gereksinmelerini 

karşılamak j,~ kısa vadeli banka kredilerine b~ması ve sürekli ga.lışma. serma

yaleri i9:inbu ka\y.nakloı-dan yazoorlaz:una.ıMS1 gareld.J;o.(l33)sa.bit vazolıklat'~ da.lıi kısa 

vadeli banka kredileri ile fi:nanse edilir hale gelmesi1 şirketlarin toplam fina.naman ~ 

k:aşn.akları i'}inda öz keyna.klat' ile uzun vadeli ya.banoı k8\Y!Wk toploırılazoının ne öl

çüde. düşilk ve finansaJ. yap1lwuWı zeyıf' düzeyde bulımduğunu göstermektedir • 

Ziraat. kasimi ilo esnaf' ve Saııat~la;rın sağladığı fonlar da mutlak 

olaı-ak artmakla baraber nisbi ·olarak pek tazla bir değişiklik söz konusu değildir • 

Anoak,da.ba ,öncede belirtildi~ gibi vade a.cıiSmdan dağılımları inoelcndi[;:inde gö-.. ' 

rüldüğü gibi uzun vadeli ni~elikt;eki tonla:rın toplam fonlar igersindeld pB\V'l. gide-
r. . ..• ·. 

rek büyümesi sevindirici bir gelişme olar~ ğeğerlendirilmelid.lı'. 

Tioare1;. Banka.lwmm1fon sağlamak igin yapt:ı.k:la;rı giderler le fonları 

kullamhrmaları ka:rşıl1ğ;nda. elde ettikleri gelirlarin işletmede aJ.ıkıonmala:rından 

oluşazı1finans piyasasını ilgilen~meyan va banka.la:rın bh'ikmiş öz tosarrufla.t'Jm. 

. gösteren da{,rılr..am:ı.~ karlar ile yine finans piyasasını ilgilondirmoyan fakat bir 

fon kullanım bi9imini ifade eden sabit VM'lıklar korşl.la.ştl.l'ıld1f:"1 zaman,sabit 

varlıklazoıp. d.ağıtılnıa.mış ~l.a;ıodan gok yüksek düze;yıle bulunduğu. saptanmaktadır• 

(132) Türk~e 8mai Kalkınma Baıık:as1 1A~.Mali Saktar .Ara.ştl.l'ması 1Yo.tl.l'ım ve Finans

-~ Ara.gları.,A8ıl,Stos 1l977 ._ .. 

(l33)6$eTAMıSabri:İşletmelerde. ~ışma. ser!na\Y'OSi Analizi i.T.İ.A.Yeyınloı-ı,l970 

s.:4l 



3:ı durwn,Tioaret Bankalarm kendi tasarrufları olan dağ:ı.tıliİlamJ.ş kar-ları dışında 

.?ir:ans piyasasından hisse senedi ihrao:ı. karşıl:ı.ğ:ı. elde eelilen fonlarm bir bölü

mü- .Ü."1 sabit kıyınet all.mlarında kullam.lması sonuou1kullanıoılara aktarmru:b.ğ:ı.nı 

'"'0:<,'cça kanıtlamaktadır .Başka bir deyişle 1finans piyasa.smdan çektikleri fonlardnn 

rı a~,,., 8.'?.i finans piyasasına fon sunurak1fon sunuoularıİıdan fon kullanıcılarına clo[:;.rm 

fon akımı hacmini dB.!'altarak finansal arao:ı.ll.k fonksiyonlarına terı::ı düçen bir dav

ran:o.ş iç:indo bulunmaktadırlar .Teorik olarak1Tioaret Bankalar:ı. fon sunuoular:ı.ndan 

sağ:Lw:lJ.klar:ı. fonlara,kendi tasarruflarııu.da(Dağıt:ı.lmaın:ı.ş ~ları) ekleyerek daha 

fazla fon nrzıncta bulunup,kullanıo:ı.lara daha fazla mikturda fon sunmalarından dolayı 

for sunuoular:ı. yananda ye.r almaları gerekirkon(l34)kondi tasn:rruflarından sonra 

finans piyasnsındaki sunuoulard.an sağlanan fonln.rın bir bölümünü sabit kıymet 

alanlarında kullanıp fon arzını da:raltc:ırak fon kullanıcıları yanında yer alarak 

teoride ve hiçbir gelişmiş ülkede(l35)görülmeyon bir uygulann yaratmışlardır. 

J3- Para Ya:r~ Finansa1.tıraoılar 

(Ekci~tiıı i.noelcnmosinden de anla.şılaoağ:ı. gibi,gıhlişmiş ülkelcro 

göre,Türk:iyo dahil gelişme sürcoin.dc bulunan ülkelerin finans piyasn.lo.rında görü-

lcc. en belirgin özelliklerden birisi para ya;rat~ finansal aracıların yotcrsiz

liğidir. 

Tüı-kiye' de paıon. ;rnı'n.t~ finansal aracılar; Yardımlaşma Sandık

ları,Sigorta Ortaklıkları,Sosyal Giivenlik Kurumlar:ı.,Holdinglcr,özel ve Krumı Kn.lk:ı.niılc:ı. 

ma Bnnkalnrı ve bir adet tüketio1 finansman kuxtumund.an oluşı:nrudiad:ır • 

Özellikle,Türk mwduat piyasaa:ı.nd.a cıa,pere. yara.tan ve büyük ölçiide geleneksel ola

rcık kısa vadeli piyasada 9alıştıkları yu.kar1d.a kan:ıtlanım Ticaret Ba.nkalnrı ilo 

tam rekabet kurc:ıJ.lar:ı. içersinde 1özgüroc rekabet ederek mevduat toplayan ve topln,-

........ ·--·-,..····- ·--- •..•• c ........ 

( .34-) V AN HORNE1James C .~o;t,iptı., !3ll.d.ft:ıp._l::YFEl .of. P~Pi.t....~. ]'Ipf]ce:tp. R.a:fi ~S .o-20 ve 

~ıoa1DOUGALL 7 a.g.k.S.lö-ll 

(135) o .E•C•D•& .. eıı.or_a} •• R$?.ort. and !Jj;,f..t .. i!!j;Ao.a.!_~~,Oapital. Markats study,1967 



1:\. vo yardı .. ııı sand:ı.kLar-:ı.n kap8ayar.ı."Sosya1 Güveı:ı.lJ.k kurumla:ı:·ır.ı.dan oluşmaktad.l.r: ('~n\ 
J . ''~t-y...J,_: 

Sigorta ortakl:ı.klar:ı.,f:Lnansal. aktifleri aç:ı.s:;..nd.anrfinans piyBsa, .. 

sm:;;.'l en küçük finc-..:nsa.l at'ac:t. kururrıla.rıdır oEk :;14 J do görüldüğü gibi tıFon k:aJina.k1aı ~ 

rw.:ı.n % l3,12 11si d.ağ"":tt:t1m'1llll.ş ~lardan1vo % ü6l'ü'i de finans piyasa.smdı:m ·~eknik 

ihtiyatlar r ödenmiş sermaye ve sa.ir finansal borçlar ı la sağlanmakta.d:ı.r eToplam prim 

gelirleri içersinde ha\}.~al; sigortası primleri pay:ı.nm düşük düzeyde bulunmas:ı.rıdan 

(Ek :15) çıka.rılc:ı.ca.k s onuçtanda anlaş:ı.lacağ:ı. gibi~ Türkiye~ de ,sigor-ta Or-taklikle.r:t. 
1 

sigorta!~ yaşam ve ölüm hali. riskler:inden çok kazatyangmih:ı.rsızl:ı.krsem gibi çe·· 

şitli rizikolara ka:ı:-ş:ı. koruyarak,sunduklar:ı. sigorta hizmetlerinin lcrıl'şı:ı_ığ::.nd.a ön~· 

o<K.:.Sigortall.dan sif,rorta ortaklJ.klarına d.oğMı akan fonları ,ha.snr meydana geli..11ceye 

kada.r kullanarak aı-ac:ı.lık fa.a.liyetlerini sürdüren mal ve kaza sigortası ortaklıkla:ı. _ 

rı olarak 'taıumlanabilir.tı 

Sigorta or-ta.kl:lk:la.r:ı.~mal ve kaza sigor-lialw:ı. hizmetleri karşıll.ğ.uı-

da toplaıb..klwı fonlm-J.:,Ekıl4'de görüldüğü gibi,orta.ihaıın olarak~,% l3.J.~ini çeşit""' 

li tahvillert7% 9r9 1unu hisse senetleri,% ll~;5'unu mevd:u.at 9% 497 !sini k:ı.sa vadeli 

ipotek ımıkabil krediler ve % 60r8'ini sair finansal aktifler gibi doleylı ve do-

gorta ortakl:ı.klarır.mal ve kll.za sigortalarmda,ha.sarlarm meydana. ğelme olasılık

lar:ı..n;:.tkolayLı..k1a ta.'l-.ı.rn:i.n edilernemesi nedeniyle fonlarm büyük la.smın:ı. l:i.kid olar-

tt3ı8) K:;..sa ad:ı. MEYAK o1a.."l. Menrur Yardımlaşmn Kururını henüz kurlll'OOallaşmad."tğ:L i~i:ı 



Nitekim1f'inansal aktifler içers~de mevdu.a.t ile öze1 şirket: tahvillerine oranla 

~lıklarını düşük olmakla beraber 1her an parcya. çevrilebilecek niteliktc olan 

Devlet tahvillerinin toplam oranı ortallama% 20 civarında olması l~dite ve em

n;cyet; ilkelerinin k;~lılık ilkesine a.ğı:r bastığ:ı.nı gösterBıektedir.Finaneaı aktif-

lerin dağılımında göze çarpan bir bea.şka özellik'te banka hisse senetleri ve Tah

villermin önemli bir yer tuttııasidl.r • 

Sigorta ortaklıklarının 1 serllJa\Y'9 piyasası aktiflerine yatırım ~parak 

bu pıiyasnya sunduklarl, fonların büyüklükleri ve kullanılan araçlar, Tabloi:ıi.8' da 

aşağıda sunulmu.şt'llr • 

TKBL0:1~ Sigorta Ortaklıklarının ser~ piyasası için Yıllık fon 

kullanımları 

IİJ,YON TL. 

12,6..4. ·!2.92,}.96~ t.2§ı )..2.6,.8. ~ !212. 1211 ~2ll !2U !2lA ~ 

Dev1.et Tah· (4) 6 16 9 l3 15 (3) 33 40 110 66 lll 
villeı-i 

ÖZel Ş:irket 

Ta.hvil(1.39) 3 ı (7) 5 (5) ı 3 5 5 17 

Hisse Senet-

leri 5 5 3 n 4 7 14 9 12 3l3 72 7 

Toplam 4 12 1.2 22 7 23 19 45 65 161 155 126 

Ka\Ynak:Sigorta. Ortaklıkları. Fa.a.liyet Raporları 

_.,..,.- r··=· •· ·•·• ... ·-=·· ........ t ....... 
(139) Sigorta ortaklıklarınm1serıtıa\r0 piyasasında kullanıcılara sunulan net fon 

hacmini saptl-Yabilmek igin banka hisse senetleri ve Tahvilleri hesaba katıl-

mam:ı.ştır. 



Tablodj 31.12 itibariyle F3 SİGORTA ORTAKLI:KL,ARININ NET _FON KAYNAK W KULL.ANIMLANI 
··· __ ,., ~ -~- -- -~-. ...--- ----------·-r··------ -·w-..... ·--·---.. -----;----... - ~·---~-~-~--~----ı-----· -~ .... -..... ·~--·~-~ --- ıl"'-- ;; ___ l .:.::...-.-~--,~·-

! 1963 ! 1964 ' 1965 i 1966 . 1967 j 1968 ı . . 
·---~---~-----fo.--.. ·--~---

IF2 Ticaret Bankala.r:ı. -113 1 -132 -141 ! -158 -171 1 -2fC{ 

F4 Sosyal Güvenlik Kı - - +1 +l · +1 -+.7 ! +ll +13 ' +18 r +20 +29 +33 

;;;6-;;;;.,ıet-Yat;.;:-mı;, -21 -e5 -22 -ıs -17 -:18 .::13. , -12 -'J. -6 -5 -e2 -4 -t---~-
Rl Resmi Finans Kes. -zr -23 -28 -43 -51 ~ -10 -64 -88 -12? -248 -302 -t,.04 i 

~~-2~-~:r:~etler - ".!:~59- +171 +165 +lô4 +201 +2tıO . +276 +3?-8 +419 +597 +770 +gı;8 +1 "l02 1 --~-

MİLYON TL 

741 
-± -591 

.. - -- --1:-=-== ····--::;:-
1975 

-310 -406 -401 
-~···+---· -

R6 Hanehalk:ı. +17 +19 +13 +22=' +22 +25 +20 +25 +26 +20 +11'\ +29 +l) ı ı 
R7 D~ş Finnnsel Kes 11 ::: +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +~ +":), -ı.ı? f _ 
~_?._piğer_ Fon Ha.r~ket ..;;sı; -74 · -68. -85 -90 -11C.l -141 -164 -184 -243 -362 -489 -52L1.. r 

Sabit Yatmırnla.r -)) -32 -34 . -34 -ı3 ; -.52 -7 3 -85 -101 -128 -149 -152 -204 _ 
-- -· • - >.<~ ~-" f ·--
Dağ~t:ı.lmamış ~ +78 +94 +112 +129 +146 -~ +170 +195 +204 +227 +264 +~~A .~A~ ·~~A 

·ım . -24-s ~2tso -293 -33() -372. ~ -4114 -:-2t~ -56Z -692 -90:r- ~1ı7o ~1406 -ırzr 
r.ı.~~~-~- -· ... -~--- +2t~fl ~?Rfi +?o~ ~'~IT +'U2 · .f-W_ +~i? .~;;; · ... ~eı, L~;;ı ... -ı,.;A . ,, ~/'\~ ,,.:.27 • _ 
rfo DAGILIMI % 'fo % % % % ~ ~ ~ % % ff % ı 
~~Tic~et Bankası -46,1 - -46,2 -48,~- -461i -46,0 , --46r.§ -42,0 -42,_2__ .,":"44-.8 .....4.1tı111 · .. !'"":tll.-7 -311L -~.2J _ . _4 

!! 
1 

iF4 Soı:ıyal ~enlik K - - --ı---!~!:.__~ __ +,3 _:':r3__ +1,6 +2,1 +2,3 · +2,6 +2 1 2 +2.Jl +2 1 3 +?Jl. 

IF6 Devlet ,.at:ı.r:ı.rn :B. -8,6 -8,7 J( t5 -§,3 •4,6 -4,1 -2,5 -211 -1.3· -,7 -,4 -1 16 . -,2 . 
~-~R~srni Fkans Kes • -11,0 -Ş,o -9,6 ·-12,1 '*-13,7 -12,~f -1317 -11,4- -12,7 -1318 -21,2 -21,5 -2314 

1 

~5 Şirketler +61,2 +59,8 +56,3 +54r4 +54,1 t +54,1 +53r9 +56 1 6 +6015 +66,2 +6~.8 +68 11 +75.A 1 
. • ~· 1! - --

IRj_~~eha}~- +7 ,o_ +6,6 _ +4r4 +6,5_ +5r9 L +5,6 +5r5 +4,4 +3,8 +21 2 +2 1 6 +2.1 +,5 f 
~7 -~§. Finansal ~s.. +r7 +,7 +,6 +t5 ~ +r4 +,4 +14 +,3 +1 2_ _ _ +,3 +,2 +,1

1 
_ _ 

IR8 _Diğer. Fon Hareket -22,3 -25,9 -23,2 .-25,3 -:-_gll:JE~..J~gt ... 8 :~.ı?-. ~.:?9•2 -26ı..~ ~:-26,9 ~~~9 ~3--'1,7 -):),3 
~~_..,, 

~~bit V~lıklar -12,0 -1_1,2 -11 16 -1o,o -11.5 -11,7 -14,3 -15,1 -14,6 ~14,2_ ~12.8 -lO,Q -11,9 1 

~ağ:ı.t:ı.lrnarn:ı.ş Kar +31,8 +32,9 +38,2 . +38,2 +39,2 +~,3 ı +30,1 +36,3. +32.8 +29.2 +28,8 +27 .3 +21. ~ı ı 

~QEl.arn . ~tgg, !~gg, 2}~• ~~~~' J·~r ~~~' ~~~~ ft-~2Q, +~, +~oo, 7tQQ, fı-~QO, ~~~· l 1 
- --------- · . . • • , r ""'"'T ··· -....uv, ~, D"tVVt . · t r 

ı . . ~ 
- t ı ı " ·J 1 
~--- - . ---ı- . --- ·• .. , 



Sigorta orttı.kl1klar:ı.,likido ilkesina verdikleri önceliı;,rin bir uygularre

sı olara.k:,Devlet Tahvilleri yolu ile se:rrrız:we piyaaasuıa. fon arzı 1gidorek büyümek

tcdir .Özel şirket ta.J:ıvillori ve hisse ·senetleri ile yap.ılan yatırımlarda büyük-

ı~ olarak öneml;i bir değişme görül.memekte~, 

Sigorta o'rtakl.:ı.kılarının :finans piyasasından sunduğu sigorta hizmotleri 

kurşı~ığl. sa.ğla<Us"l. fonların ka;ynaklar:ı.7suii~ı ~Tablo :;$• de görilldi.i€,ii gibi~ 

sırasiyle,Şirketler 1hanehalk:ı. 1Sııısyal güvenlik kuruınları(ôzel Emekli ve Yardım 

Sa~dıkları) ilc dl.ş finansal kcsimd±reSöz konusu sunucu kesimlorin,finaneal aracı 

olara.k:,sigorta ortakl.:ı.kla:rı vas:ı.taa:ı. ile,sunduklar:ı. fonlardnn yararlanan kesimler~ 

kul"lanıoılar 1başka 'Eioaret l3ankaları olllak üzere Resmi :finans kesimi ile sınırh c ·. 

ölçüde Devlet Yatırım l3ankasından oluşmaktadır.Ek:l6'd.a. garüldüt,~ gibi,sigorta or·; 

taklıklar:ı.m.n en önemli fon sunucusu durhmunda. bulı.ttı.an Şirkctler 1Teknik ihtiyı:ı.t

lar karşıll.ğ.ı. ~k büyük efanda fon sunarken,hiase senetleri vo tahviller knrç;ıl.ı

cı daha düşük oranda söz konusu finans arao~ :f~la.rından yorarlanarak sürekli 

olarak fon sunuouluğıı görevini ye;rine getirmektecl.il'• 

Sigorta ortakl~arınuı finans piyasasına sundu[;u fonlardan yararlanan 

en önemli kesim olan Tiocirot l3ankalar.{Elul5}JOOV"duat,hisse senetleri. ve 'IW:ıril~ 

gibi dolccy"lı finansal a.raglar karşılığı tıigorta ar.t~l.kl.ar;ı.n:ı.n .fonlarım. kendi 

alanlarına çelanekted.it'lor • 

b _Sosyal Güvenlik Kurumla:ı_.,_ 

Bu bölli.mde 1Türkiye'do 11şgi1 ve mornur truplar:ı. ilo esnaf ve Sanatk~lnr 

ile bağ"l.rooı2i çal:ı.şanla;ı:oın iş ka.za.S:ı.,moslek hastalığı,mo.lüllük1yaşl:ı.lık,ölüm ve 

emeklilik gibi risklero karşı genel gıkarlarızu. korumak ama.oı ile zorunlu olarak, 

kanuna deyanarak:, üyelerinin gelir düzeylerine ve mesleklerine göre saptanan ve 

daha sonra riskler doğdukça kandilerine geri iade etmek üzere alınan,primleri, 

kullc:ın:ı.oıla.ra aktararak:,finans piyasasında araoılık fonksiyonunu ifa eden,Sosya.l 

Sigortalar Kuru.mu.,TeC.Emekli Sand:ı.ğl.,l)ağkur,Oyak ile Özel Emekli ve Yardım San-

dıkları inoelcneoektir• 



çek'te yıllık net :fon g:irişleru(brüt fon giriş ve ç:ı.kışları ara.s:ındaki olumlu 

:f'ark)ile sisonim(l40)old.uğund.an 1 öncelikle 1y:ı.llık fon akımlarını yani 1brüt fon gi-· 

riş ve çıkışları ile net fon girişlermin eyrmtılı biçimde incelenmesi gerekir. 

Bu incelerneYi yaparken geçmiş yıllara. dönük analiz ve yoru:ml.ara. ek ek olarak geç-

miş varilere dayanarak, çoklu represyon modeli ilo(l41) geleceği dönük fon a.k:ı.mları 

tahmin edilerek Sosyal Güvenlik Kurumlarmın gelecek yıllardaki foıı birikt :irmo po*--

tansiyolleri kest :ir ilmeye çalışıla.Oaktır .Ancak, bundan sonra, birikmiş fonlarlll de

ğerlend:irilmesinde,finaııBal aracı olarak ballgi piyasalarda nasıl davranış göster-

dikleri 1hangi finansal araçlarla kimleri ve ne şekilde finanse ettikleri inoelcno-

cektir. 

b.l.Sos;yal Sigortalar Kmlwnu 

Bir Sosyal Güvenlik Kurumu aılarak1 SSK'd.a1yıllık brüt fon giriş 

ve çıla.şları ile net fon birikimlarini gösteren Ekıl7 'de görüldüğü gibi 1kuru.m 

brüt yıllık fon girişlerinin 'fo l34-85'1 1iş kazası,IOOslek lıas1;alıkları,yaşlılık1 

malüllük ve o1.üm gibi risklere kartı eyelerini korwna.k amaoı ile sunduğu Sosyal 

Güvenlik hizmetleri karşılığında elde edilen primlerden(oontributions) % 11,5'1 

finansal yatırım ğelirlerinden ve fo 3t7'side sa.ir gelirlerd.en(reel yat~ım gelir-

lar i) ölv;ıt.cıiJktadır • 

Finansal yatırım gelirlerinin 2/3'si tahvil gelirlerinden meydana 

gelmesi b:ir anlanıda1b:irikmiş fonların ha:ıgi araçlar kullanarak değerlend:il.'ildiği-

nin açık gösterğesi olmaktad:Lre 

--------p-·-------h----··---·-·----------------

(141) Çoklu regresyon modeli ile yapılan fon akımları ana.lizler:inde1öncelikle,ta,

nııblanan bağJ.ınlı ve bağımsız değişkenlar arasmdald ilişldleri saptamak a,ma,.. 

oı ile doğrusal ve logaritmik regresyon modelleri a;yrı ~ı test edildikten 

sonra,alman istatistiki sonuçlara. göre,en uygun regresyon modeli seçilerek 

kullanılacaktır .Test edilen regresyon modellerine ilişkin eyrıntılı istatis
tiki bilgiler ekler bölümünde sunulacaktır • 



Brüt yılhk fon ç::J.a.şlar illln ·iki temel unsuru; İş ka.za.l.a'r:ı.,:ıneslek has1ia

lıklar:ı.,miUüllük1yaşlıhk ve ölii-n risklori ka:rş:ı.l:r.ğınd.a üyelere yapılan ödemeleri 

(Benefits) gösteren dol~:ı.z sigorta giderleri ile yönetim işletme giderlerirl.ir.

Dol~:r.z sigorta giderlerinin brüt fon girişlerine oranı giderek azalan bir tre"1d 

göstermektediro~neğin,l963 döneminderbrüt fon girişlerinin% 36,5'i üstlenilen 

rizikolar karşılığı üyelere ödenirken.1bu 9ran,l975'de % 5:i7 düzeyine inmiş buJ..unrnak 

tad:r.r.Söz konusu dolaysız sigorta giderleri içinde 1haBta.lık riski için yapılan öde· .. 

melor en büyük yeri tutmaktad.ır.l963-75 dönemlerinde giderek nispi olarak azal~ 

Iaberaber fon girişlerinin % 10.1 61 sı bu a.maçla kullanılmaktadır .Fakat 1dolccy'Sl.Z sj.-

gorta giderlermin çok üzerinde bulunan1Y'ônetint ve İşletme giderlerinin fon giriş-

, lerinin büyük bir k:ı.sm:r.nı,ortalama % 22,3'ü absorba etmektedir.Öyleki Yönetim ve 

İşletme giderlerini ya:.ıuzoa yatırım gelirleri ile kesinlikle karşılamak mümkün 

değildiı'.Üy'elerden sağlanan primlerin ortalama. ~ 32,6•s:r.söz konusu giderlerinlll 

finansmaı:u. için kullanılmaktadır • 

Net fon girişleri1;rukar:ı.da sözü edilen yıllık brüt fon giriş ve çıkış

ları arasındaki pozitif forlQ. olup1fon birikimini1net aktiflerdeki büyürneyi gös

termektedir .• 

Fon çık:ı.şlarıı:ıda doley"Sız sigorta ~iderler:indeki azalışlar yönetim ve 

işletme giderlerindeki m-tışlarla birçok yıllar için dengolenmeklo beraber fon 

çıkışlaı-ının(% Z7 15) 1fon girişlerinden (% 231 7) daha. luzlı olduğundan, özellikle 

1971 yılından ~tibaren yükselineye başlam:ı.ştJ.roNet fon girişlerinde daleyısıyle 

11-et aktiflerdeki büyiime ne zamana ka.d.ar,hangi. oranda devam edeoektiıl? Gelecek y:ı.l-

larda,kurumun fon bh-iktirnıe gücü ne olao~ır? Ku:ruımm biri.ken1 fonları hangi pi

yasalarda.1hangi amaçlarla ve nasıl değe:rlendirdiği 1kimleni ve nasıl finanse etti-

ği konusuna girmeden önoe,geleoekte beklenen fon akımlarını,fon giriş ve çıla.şl&-o 

rını tahmin etmektyukarıd.a sıralanan birçok sorular oovo.pları.m. bulmak ve k:urumuıı 

fon potansiyelini görmek 8.91Sl.ndan yararlı olaoaktıro 



l3u aıtıa.9le. brfrt 1fon gil:-işla:r-inde.n prim gel:irlar"i,ilo f'on 91hş~ll1lll iki tGmel 
1 

unsuru olan dOl8\YB1Z sigorta giderleri ilo yönetim ve işletme gid.erlat"it9<>klU. reg-

resyon modeli kullanarak kestirUmeye çalışılaoa.kt:ı:r• 

SSK'nun Prim Gelir ler inin Analizi 
--·-··p:$1'*····~ ft••,••=••• ıft'ft ........ .......... 

Yıllık l::ırüt fon girişlerinin önemli bir alt bölünü olan p]tim ge-

lir ler inin çoklu regresyon analizler i ya.pl.hrkon tanımlanan ve regresyon modeli, 

değişkenler ve ·istatistiki sonuçla:r şöyledir • 

-.10491ogx:
5 

( .116) 

Logy.Loga +blogx +ologx +dlogx +elogx fflogx: 
1 2 3 4 5 

~ .. rr9-l;. ~ğiş_!c;~ 
~oplam prim gelirleri 

!l~~.MJ~!.it~~ .. et 
x =Sigortali İşçi S~s1 
ı 

x -sigorta ka.psa.m:ı.ne. giren iş yeri seyl.sı 
2 

x= Toplam G~isafi Milli Basıla{GSMH} 
3 

x =Ortalama Günlük ticret 
4 

X =Zammı 

5 

Logy=Log 1,975-•ll520lo~+·2224logx2+.1095logx3+l.Cr694logx:4 
{ .601) { .082} ( .127) { e203} 

2 . . 
R =l3elirlilik(determiJıasyon)Katseyoısı : •99811· 

Ta.hmi.ni Standart Hata 

Durbin-Watson Test 

: .4711 

:1.9118 

l3u regresyon modelinin . .kullanılması sonu.Ou hesaplanan tahmini prim 

golirleıai aş$d.a. verilmiştir. 



.· .. (" l 
.. ,. : ~ı.. 

Tahmini Prim Yıllık 

Yıllar Q.e}._:i;r'l,e;-.i.lli_~kY9JLT}:l. fıFji J-§., ~z;ı. .~ ...... ........ 
1976 12923 

1977 15931 % 23,3 

1978 17146 % 7,6 

1979 21076 % 22,9 

1900 29775 % 41,3 

1981 36624 % 23,0 

1902 45051 % 23,0• 

GörÜldü.f:ıü gibi 1geçmiş yıllardaki koşullar gelecektede devam ettiği tak-

tirde 7gelirlorinin artış hızları 1978 yılında en düşük düzeye indikten sonra1ye-

niden yükselme beraber 11980'den itibaran düşme eğilimi gösterecektire 

• 

Dolaysız sigorta giderlerinin analizinde tc:ınımlanan değişkenler; 

y:=SSK'nun ij.yelerıi için yapt:ı.ğı malüllük1yaşlılık1 ölüm ve işkaz&-

sı gibi dolaysız sigorta giderlarinin toplamı 

~JI!3_},.~- _Değ_i~!c.cp.).,?f._ 

X =Sigortal1 işçi S~S1 
ı 

x ;:Sigorta kapsamına giren işyeri soyısı 

x2=İş kaz~ları(vakaları)sayısı 
3 

x o:::Ortalam:ı. günlük ücret 
4 

X =Za.ınan 

·5 

Seçilen doğı:>usal regresyon modeli vo istatistiki sonuçlaı-ı; 

Y=3885•384 -6e3289XI+2e7528x2-4.0800xj+70e525x4-t+ıl.352x5 
2 

R =Delirlilik(determinasyon)KatsQYJ,sı: · •99130 

Standart Hata : 149·333 

Durbin-Wntson Test : 2.8636 



Yıllar 
«ter·,._ 

lCJ76 

1977 

19"{8 

lCJ79 

1900 

1981 

1982 

4106 

4949 

5252 

631tl 

8268 

9699 

11324 

20,5 

6,1 

20,2 

:J>-t9 

17,3 

16,8 

YukarıdDki Tablo'da görüldüğü gibi1do~ı.z sigorta gide'l"lari 1978'de 

en düşük düzeyde bir artış göstarirken119801de yıllık artış hıZı en yüksek düzeye 

gıkmakta ve sonraki yıllar tekrar azalmaktadlr.An.oak,Projekte edilen prim gelirle-

rinin Tablo :22 yıllık artış hızı ile karşılaştırıldığında hor dönemde ,doleysız si-

gorta giderler:inm yıllık artış hı.zının prim gelirleri artış h:ı.zımn daha. alt dü-

ze;r:inde olduğu görülmektedir • 

T<hS,im V.9_jşletme Gids,.ler.!!Wı Analizi 

Fon 9ıkışları i9ind.e en büyük yer tu'bıın Tdnetim ve İşletme pro-

jıhler:inin analizi igin aegilen loga:t"itmik regresyon modali,değişkenlaı-i ve istMis-

tiki sonugları aşağıda gösterilmişt :ir • 

Bgf:"1mlı !)9Jtiıaıken 

;r= Toplam Tdnetim ve İşletme Giderleri 

x •Çalışan personel s~sı 
·ı 

:r:= Zaman 
2 



Logy= -log.l509G +2e3627lo~-.2534logx2 
( ·350) ( •194) 

2 
R =Belirlilik Katsny4sı • • 
Standart Hata ' 
Durbin•Watson Test 

Logaritmik regresyon modeline göre yapılan gider projeksiyonları; 
1 ... ,_. ~ 

,~:.:.-.-

1976 

1977 

1970 

1979. 

1900 

19131 

19132 

Tahmini Yönetim ve 
i;J_l_ej;JilO .• GitJ..9E}erj..(~E_~ .. J .. L),. 

3715 

4695 

59513 

7561 

9595 

12176 

151;51 

Yıllık 

!Jti,ış ~~ı~ 

26,29 

Geleeok ·;n.lla:ı:-da,Ta.hmlıti. Y"önetim ve İş1etme Giderlormin .Artış Hızı 

% 26,9 olup,gonel olarcl-c,prim gelirlerinin nluk artış hızların:ı....'l üzermdc soy-

rcd.oookt :ir • 

Prim gelU.le»i 1DolA;'sı,z Sigorta GiderlCl"i ile ·Yönetim ve İşletme Gi-

eleryerine ilişkin çoklu regresyOn unalieleri eonuçlazoı ve projGksiyonlar:ı.. 0ir r.,;ı_·c'~ 

da, bütün halde, değerlandirilmek üZe» o Tablo :aJ t do verilmiştir • Tnblo :2P 'do görül

düğü gibi 1 dolcyaız sigorta giderlarinin prim gelU"lermo oranJ. giderek aznlan b:in 

trend gösterirkon,yönetim ve işletme giderleri yükselen bir d.8Vranış içinde bu

lunmaktadlrlar.Sonu.gta,kurumda,ge~şteki_' kıışullar gelecek yıllarda da devam et

tiği tektir do ,not fon birikimi va· dolayısıyla net al.'i;iflerdeki büyüme, 1980 yılı-

na kadar azalan oranda, art:ı.şla.nla devam edeôekt ir e,Aoaba, biriken fonlar nasıl de-

ğerlendirilmektedir? biriken fonlar:ı.n yatırım k~ll.lıkları nodir?Bu ve benzeri 

soruların. cevaplarını bulabilmek için geride bırakılan dönemlerde birikmiş fonla

rın yo..tırım k1?rlJ.lJ.kla:rının ineelonrnes i gerekir • 



TII8LO=l0 
F:i-P~ SSK PRİM GELİRLERİ 1SOSYAL ÖDf~'HLEÜ İLE YÖNETİr.i VE SAİR GİDERLERİN Kl'.RŞIL"'" riRIIJ1ASI 

--------r----------- ----- . -------·--- ------ ---- ------------------ ·- --. ~ ----·--.-
,-------·-------~im ;~~-~-~eri To:p1~m (!).Sigorta 1

1 
Yönet~m ve Sai:ıt T9plam (}idorlet f]et GeJ.ir1er ! i j 

• YJ.11ar Gidor Gıdor l l)l==2+ 3) 1 (5=4+1) efa 1 1 : 1 
___________ --~L _ _Q)__ __ j__ ___ -~(2~---% ---t-!_1_(~ %_. __ 1__ TL . -~-----t----~~~---4-- ____ j_···----~· 
___ 196~ ___ !_34_-f~~o,o __ . _ 317 __ ı .. 4_3,2 __ _J __ ~!-~-t 2~,4 j . -~~~- ___ J_~'!_!.~.~~----t _32-,4 

____ _::~:,___________ . 055 iıo~!~. _ 370 _!,3,3 .... -l-~1~--- ~-~!•1 t _5~_?----+-60,4 +-~~------ ---~~~!.?_-+---+----- _____________ _ 

f__:ı2_0 _1069 [ıoo,o 174 16,3 127()____j_2_5r3_+ 4<14-f-~1!~-~-~25_ ~,4 __ ...,.. __________ .._ _______________ _ 

~ --~9~~---~---·- _ _2?35 ·- 100,0 --~OG __ . ~_5 1 6_ ··-ri _354 -l_ IJ~!2_-+ ___ J~a2 r --~2'~- 11~--- _ _J! r9± __ 1 ___ _ 
1967 240 i ır;.,6 , 429 ı· 26,2 ! 669 40 10 971 50,2 -----+----·---- ------r------ı----- --------- -----:·-- -·----- -·---
1960 __ _!_?? ___ , _111-r5 _ ~?O . 1_~,5 7~~-- 39_!0_ -~~--- ~ı,_~ -----· 

~-~~--------- : ~~~~ ~~~-- ~·-
2

~ 1~-f{~- ~~~~ ~~:~ı----- ----· --

1974 ~83 ı 71 0 ~~o 20,o , 35,8 64,2 

-1 975- 1:ıt,59 - ~ : ~~ 2~-- aı.9- an;;r _ __ rr;r;_-_
1
_ _ ---~-

-~:-~--. ·~~~ ~::~ r~~~ff-:::: ~~-· - ~~~ ;~-~~!:~ ~-~ft-~--+---- ---------· 
1982 ----------·- -~2~ ıoo,u 11~-~~ ... L}5_ı,?._ .. ~~45~-·- ~r-~~----L~,~~?J" ,. 1,_?2!~-- ~~~?O 40'2._ --- --·- --·.S:j -= ... =-............ ·~·,=-····· 

,: . ~ 1 1 . . 
' -- . -------'------------l-----J.___---4-------"--- - --------·· _,_ 



1963-75 dönemlerinda birikan fonlann ~ ~lıbkl~ oranı.(likıZO)~al.a.ma 

5t75 olara.k garqekl.Gşmişt'ir.Oysa.ki 1ül.kemizde hüküm süren enflal}yOn oranlaı'l; 

(Ek:21) ile yatırımların ~lılık oranları karşıla.şhrı.ldığında her n.ı biriken 

fonlaz'ın bü_yük bir erGzyona. uğradığı görülmGkted:ireheğin1yalnız 1915 diJlılemi; i9~ 

enfla.şyon oranının % 10,8 ve yatırım ~lıl.ığ.ı.nın ~r 5 o1duğu göz Qrıünd.o tıttuıUı-. 

·sa1kurumun bir dönemlik Zaraı'unn le857 Milyon Tl.(l3459 x(J 18,8- % 5•) ) olmak~ 

tadl.reBu uygııla.ma altmda1yıllık prim gelirleri ile yıiılık fon gıkışlaı':uwı kar~ı

lana.maıiıası durumunda1sorumlulu.klaı'ın yerine getirUıoosi igin1a.k.till.erin tüketilma

si anlamına gelen aktiflerin pareya 9WJ"ilmesi alternatifinin se9imi ka.çınılmazl&-

SSK 196~75_ dönemler:ind.e biriken fonlarm,opta.lMıa. % 53~9'unu ta.hvi:J.

ler,% 1712'siı)i qGdilGr ve % 10,9'unu roovd.ut araglar:ı. ile finans·,~jiyesasma. sunar-· 

rak değerlendirmişt:ire(Ek:22)Devlet }atırım Bankası tahviller % 47 '9 ile finansal 

aktiflaı- igersinde Eın büyük yer .tutrnesı da a.gık9a göstermekf;ed:irki;SSK,b:ir başka 

finansal BZ'a.oı ola.n Devlet Yatırım ~:L araoı.h~ il.e kullanıoılaı'ın fon gerek

slıımelerini karşıl~ zorlanmışts.rA'EJaid.,firi~al araoıla:i-la ilgili teo:pik 9&

lışmalaza sırasında,filıaıısla ara.oıla:- d.ol~lı finansal eragla;rih'rag etmek .. suretiyle ~. ' 
·.· 

toplaibkiarı fonları dol83'8l.Z finansal aracılar aa.tm aJ.mak suretiyle kullan:ı.o:ı.lara 

aktaran kurumlar olarak tamamlanmış ve finansal aracıtl~ın aktifleri içinde dola;ıv-
,, 

lı .finansal araglarm buluna.bileoeği VQ fakat bunun firiaruial, arao1.lar tanımı ilG1 

finansal aktifler ig:inde kü<]ük bir yer tutt.u8u igin 9eliş-mıiy'eoeği vurgulanmışt~ •. 

Oysa.ki;SSK'ın finansaJ. aktiflarinin yarıaınclı:ın fazlasının devlet yatırım bankası 

tahvilleri ile mevduat gibi doleylı finansal ara.gtan oluşması temel de finansal 

aracılar kavramına. ters düşmektedir .E~tfOJi~~"Bıı"lL:.ilS fon kullanıcıları 

doğrudan doğruya birbirlerine bağlana.ma.m:ı.ştır.:Söyleoe,~osyal Güvenlik kurumu ole;.

ra.k:1SSK1iş kazosı,meslek hastel.ıkları 1analık,ma.lüllük1yaşl,1:l1k ve ölüm rizikolarl.

nı sigorta ederek üstlendiği_ sorumluluğun bedeli olarak tahsil ettif,'i primierin . 

doğrudon doğruya ka.llallloc:ı.lare. a.ktarma. konusundald. kat-ar verme yetkil~i. kısıtla-

narak yön~tiın teoriaind<lki yetki ve sorumlulu.ğun denkliği kuralı so~uluk altey'-" 



h:inc bozulmuştur~Çünkü1kurunnm üyelerin karşı risk taşıma sorumlulu.k:ibarı giderek 

artarko.."l, bu risklerin karşıle.ııması ilc yakındml ilgili bulunan fonların yönetimi 

konusunda ka.rar alma yctkiler'i devlet yatırım bankası eibi başka bir :fin.ansnl. a;ro,-

cının insiyatifine terk ed.ğlmiştir • 

Serkıeye piyasası. için on ideal bir fon kcynağı olc.n prim gelirlorinc'!.on 

bu piyas~a,dol~ız olarak(l42)sunulan fonların hacmi aşağıdaki Tnb1o:2ı'dc gös-

terilmiştir • 

TAl\10:21 
MİLYON TL. 

!~-~~ ~ ı,ı6J). m l$'2 }{lll JIIL?. 1.2U .JIJ1!i·. '1:515.. 
Konu.t Kredi-

l;eri 51 55 106 106 1813 221} 319 459 507 631 7l'J57 11130 

Orta V .Kredi- · 

leri 
(6) (6) (4) 20 (5) {T) 4 (3) (9). (12) 

Devlet Tal:wil-

leri (15) (15) (20) (25} (1'5) (18) (19} (22) ı (4G) 16 16 

KİT Krcdile-
5 .. (5) 3 (l) (ı) (ı) .. -ri 

To:;;ı1eııı 35 29 82 1'?4 '168 202 304 433 5013 582 1064 1184 

.. . l:.. 

KiıJınak ı SS~ Faaliyet Rapo!"lDJ'l, 

Tablo :2.) 'de görüldüğt\ gibi, SSK'ıı e ermeye p iyasae:ı.na sürekli oli::i.ra.k yal-

m.zca konuk kredileri kn:-ş~lı.€1. fııuı su:nmakta.d.u".H~se senetleri gibi scrma.yc pi-

yasası aktifleri ile hiç fon ~•ı yokiu:r, 

~ ....... . ....... ·- ................ ~ 
(142) Devlet Yat:ı.rım Bankası T~lle.ri ka.ril.ll.b"l. piyascya sunuloo fonla.r 1 daha sonra 

söz konusu banka tara:f'ından1k:ullanıcılara 1 çcşitli finansal aracılçırla1 a.kta:t'J.l

d.ığınd.c:ı.:n,mükorrer hesaplamalerı fulcmck ve doğrudan doğr-uya kullanıcılara su

nulc:ı.:n net uzun vadeli fon hacmini saptamak amacı il~ 1Tablo :24Io dn.hil edileme-

miştire 



tuC VE_ :K.'OLLANIMIJt 'R 1" ··- Mi"T.W\1\T ··'Nr· --· _ ·.ı:aoJ.o:az - 1 ---·- -
3lrl2.itibariy'lo F4a. SOSYAL SİGORTALAR KURUMtJNUN NET FON ICAnt 

i : 1 

1973 1 1974 
; 1963 1964 1965 1966 1967 1960 1969 1910 1%1 1972 1975 

( 

1 

t ' - -ı - - -7 -1 -ı -ı -ı ~1 Merk.BB 'Bankası .. _ 

IF2 Tioaret Eankası -lO ll -12!14 -1320 -1212 -1232 -1303 -1467 -1473 -1627 -2005 -2520 -2iao ·43):) 

1F6 Devlet Yatırım Barıkı -133 -323 -D43 -1550 -2~ -3321 -4550 -5409 -Gooo :eıoo9 -0043 -11730 -15063 
-

·Rı Resmi Finans Kes im _,4 -559 -544 -525 -553 -536 -520 -501 .. -479 -4ZT -!79 -395 -411 

~2 IGaımı İktisadi To§. - -5 - - ~3 -3 -2 -2 ..ı.l -ı - - -
R5 Şirketler -4!11 -245 -461 -319 -m -445 -500 -7Z7 -915 -131? -1652 -2305 •36)) -- --
~6 Hancballa. +2697 . +3211 +3327 +4623 +5664 +6911 +3625 +9967. rt-11193 4-1~07 +160!11 +20274 +27364 '"-----
~o Dilen- Fon H.""reket -9B -92 -94 -166 -145 -74 -212 -157 -253 -320 -409 -436 -1254 
~a.bit Vaı-1ıklor .. -64Q -702 -765 ..051 ~ -1141 -1306 -1610 -1053 -2040 -2207 -2339 -2675 

~~~· =~~~ -3Uzr -1-623 -)004 ~lll ~~~~· -9'}f:J{ k-• .ll.l:l3 -ı.:~Y5T -ı.oo:._ -20ZT4 -27364 Toplam ..... ~n~ -JI~ ..... CJ~Uea ~,,, _.nr.f!ror -~11~~ LL.ı 'Y\nrf LL1~11 ..,. ..... ıl ·"" .,l::JI .. .;ı.~ ...... 
r _. - . .,. -.,. .,, .,_ -- ' -· -· ... 

~ 
~-DAGILIMI !lı. fa ·" . '~! .. ~- .. '/,_ :! . ~ .ıfg 1o ct % % 

n Merkez 'Bankası - - - - - - - - ... - - ... --- -30,5 -34,5 ii'2 Tioaret Bankaları -40,0 -26,2 -2ı,n -ao,ı -17,0 -14,0 -14,5 -15,9 -ı51'l -15~0 -15,ü 
-· ·-··-
IP6 Devlet Yatırım Bank -!,O -ıo,1 -22,0 -33r5 -§1,7 -40,1 
·~·· 

-52,0 -55ıl -53,6 -32,6 -55....ı2 ~57.a9.. -S'i<ı...O 
' 

~1 Resmi Finans Kesim -21,3 -17,4 -14,~ -11,4 "" 2ıG -7.0 -cs,o -5,o -4,3 -3,3 -2,4 -1,9 -l_g5. -·-
~ Ka.mıı İktisadi Toş. - - - - - - - - - - - .... -
~5 Şirketler -7,0 -7,6 -6,(] -6,9 -6,7 -6,4 -6,5 .If ,3 ..0,7 -ıo,ı -10,3 .... ıı,ü_ -13,3. -
6 Hanehalkı ~ıoo,o ~1oo,o +1001G ~tıoo,o +1001o f.ıoo,o +ıoo,o +loo,o r+ıoo,o +loo,o r+ıoo,o +ıoo,o +10,0 90 --ü Diğer Fon Hareket -4,2 -2,9 -2,~ -3,6 -2,6 -ı,ı -2,5 -ı,6 -2,3 -2,5 -2,6 -1,9 -4,6 -
~abit V w lıklazo . -24,2 -22,0 -eo.o -lüı4 ..ı.l7.t4 -16,5 -ı;,2 -ı6,2 -1~-6 -15,6 -ı~·,ü ·11,5 -9,0 

,. 

Toplam ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o ıoo,o 

~· \ 



-~ 

öte ynndc.n 11967 vo 1970 dönemleri dıçında,ortn vndeli krediloro hiç y::ıtı::. 

.-~ım yapılmamış vo tam tersine,söz konusu kredilerin asalması yoluna gid.ilmiştiro 

197 L'ı- ve 1975 dönemleri bir yana bırakılacak olursa1Devlet TahViller ine hiç yatırım 

yapılmamıştır i 

Fon sunuculı:ırı ve k:ullanıoılar1. açısınd.an 1SSK• a bırakıldiğınd.a ise,Tab-, 

J.('f2;2·do eyrıntıh biçiindo sunuldu{;'U gibi kurumu..'l temel ve tok fon sunucusu hı:ı.ne-

halkıdır.Kurumu1 hanc3lıc'"1lkuıdan sağlc:ıdıl;ı !onlc:ırla,sırnsıyla,Dovlot Yatırım Bankası, 

Ticaret Bank:alı:ırı,Şirkotlor VG Resmi Finans kesimi gibi kullanıcı kesimlere a.k:ta-

rarak fimınsman fonksiyonunu yer me get irrnektedir • 

SSK' lc:ırın hanehalkından sağladığı ve ona sunduğu fonlardaki ;:rJ.lll.k brüt 
' 

venet değişmeler aşağıda Tabl_o t!t' da su..'lulınuştur • 

TABLO: 23 

Tahsis Kar-
şılıklarJ. +565 +671 +902 +1147 +1435+19L~-2 +1661 +1685+2401 + 3555+5320 ı-Czro 

Konut Kre-

dileri 
-51 -55 -106 -106 -108 -228 -319 ~,59 -507 -631-1057 -llGO 

Yıllık Net 

Fon Kqynak -51~ -616 -769 -1041 -1247~1714 -1342 -1226-1894 -2924-4263 -7090 

-· ..... ----- -~- :.---·-----·-· ... ~------*-·-~- ·- ____ ,.. -···- ... -~----·-·---··"~-----........... ___ ·-·"-\''-"""' ·----~· ... ····-·----.--~----·- --...:.-----··· .. --·· ... _____ ......,._ ______ .. ---... ~ ·- ---
Hanehalkının 

Yılhk fon % 910 % % % % % % of of o1_ % o IJ,2 o 11,7 o 9,2 o l3ıl o' llı7 o 19,2 10 Z( ,2 l" 2l,l]ol7 t7 ol9,9 
kul11ıanım or a-

%1!;.,3 
nı 

Kaynak :Ek: 23 

HanohalkJ.ndan SSK'a sigorta hizmetleri karşılığı akan ve bir iken not 

fonlar ile,SKK'clan hanehalkına tekrar gerisi geriye konut kredileri yolu ile giden 

fonlardaki yıllik değişmeler knrşılaştırıldıı~da,kuruma doğru akan not fonların 

son yı1lı:ırda giderek artrnakla birlikte ~ 3-Z( 'si ı:ırasmdc, değişan oranlardaki bölü

nün hanehalkına1her dönem,konut kredisi olarak nktl.b'l. görülmektedir • · 



Devlet Yatırım Bankasından sonra.,SSK fon.l.arından ya-rarlanan en büyük 

. kesim Ticaret Bankalar ıdır.Tioaret Banka.la:-ı bü;yiik oranda vadeli ve vadesiz mO".r-= 

duat aı-a9ları karşılığı :fon kullanma.ktadır.SSK'u 1970 dönemine k:a.d.nr 1 fonların bü

yük kı.smınl.(Ek:22)vadeli mevduat olarak Tioaret Bankalarında tutarken,l970'den 

sonrald. dönemlerıie 1tam ters bir uygulama igine girerken,mevduatların:uı % 60-70' 

ini vadebiz movduat olarclt yatırarak likid fon tutma eğilimini her ge9cn yıl yük-

selten bir finansal ara.cı : göriiDüriii kazanınıştır .Oysald. ,fon giriş ve 91kışları bü-

yük olasılıklarla ta...tımini mümkün olan bir sosyal güvenlik kurumunda, o denli ;yiik-

sek düzeyde bir mevduat ve mevduatın da büyiik bir bölümünü likid olarak tutmanm 

gerekli olup olma.d:ı.ğını eyrı bir proje halinde ale alınarak incelenmelidir. 

SSK'nun fon kullanımları arasında g6ze 9arpan bir diğer önemli özellik 

Ticaret Bankaları gibi,kend.i sabit yatırımları için inşaat piyasasına büyük tm

lar a.ktararak(Tablo '2a) finans piy'a.sasuıa. akması gereken fonlaı-ı daraltıcı bir 

. davranış i9inde bulunmaeıd:ır. 

T .c .Emekli . Sandığının sosynl gÜvenlik hizmetinin . bedeli olarak 

üyelerinden sağladığı prim gelirlarinin 'brüt fon girişiherine oranları,hcr yıl yük-. . 

selirken1biriken fonlarlll tatl:rım gelirlerinin eynı· fon girişler-ine(l43)oranları 

. k~lı bir fon yönetim politikası altında yükselmesi gerekirken düşme eğilimi i9in-

de bulunım;lkta.Cb.:r.(Ek:24) örneğin 11963tte toplanan fon· girişlerinin % 79'u prim ge

lirleri ve% 2l'i yatırım gelirleri(finansal ve reel yatırım .gel:irleri)iken,l975 

döneminde 1fon girişleri i9inde prim gelirleri fo 92'ye yükselirken1yatırım gelirle--

rin:in fo !3'e inmesi fizerinde önemle durulması gereken bir nok.tadır.ZU.a;~ım:;3eJ;rJer"; 

~~~;~~;;,@~~,f~~~~nd~i-~~J~~1t1~.~~) -~';:~·~ it;t~-~A~~~ <r~u ~,~ dOI?e;.ıc/e. - ... _,.,.., ..... ,.,,, ' - - ·.·· . . ı;-J ' 
\o11. c;.ıt.ısbr,,.,,., l;tta.~~t~W\OA"lı ;tr~"" ~la.nılti~111 cltv~ !>of"'I'V\ \ı.ı.Lu.k...iv'" 'der;.,e. ~e. rı Mesıllde 1• 

. , --........-... loe...i IL~ ek. ~Hilfer~ll f~Ow tt-evri}MeS. -kk. ıle. ~er , 

b;r \WA.J;8 oi~.J-ır. 
(143) POLAKOFF,a.g.Jt:.S 175-179 o.-



Fon çıkışları, bölümünde çoğu1eyelar için ödenen emekli eyhklarından · 

oluynn sosyal giderlor:in brüt fon girişlarine oro.n:ı. 11963'den itibaren yükselerek 

197lfde % 139 ile ma.ksinnım düzeye ulaştıktan sonra tekrar inişe geçmiştir .,!önetim 

ve sair gide:r-ler iso ortalama olarak fon girişlerinin 'fo. 2'si civarındadır o 

Yat~~m geii~larinin fon girişlerine oranı düşme eğilimi göstermoklo· 

bi'rlikte,yatırım gGılirlcri ile Töneilim vesair giderlar karşılaşt:ı.rıld:ı.{;,'"l.hc.a,yatı-

rım golirlori,yönetim giderler:ıiıni karşılacb.ktan sonra elde bir miktı:ır f6I1 b:ii-iki-

mi olmaktadJ.r.ÖI;e yroıd.an,not fon girişleri,yani not aktif büyüme orc.nları,sosyal 

giderlerin fon girişlerindon dal1.::"1 luzlı orruıda artması sonucu azalarn,k 197l'do 

% 9' la, on cl.üşüin c1ü.zeyo inelikton sonra,yonidon tırmanışa geçmiştir .1963-7 5 dimomin-

do,net aktiflerde % 30 dol~larında bir büyüme gerçekloşmiştir.Sonna,finans p~a-

sasmdaki davranışlara incelenmesinden önco söz konusu fon birikimlerinin golecek 

dönemlerde nnsıl b~ gelişme gösterobilecoğini,fon birikiminin boklenip boklonmiyot ~ 

ceğini,çoklu regresyon modeli ile nrı;ı:~tırıp ta.rtıgmak yararl;ı. olacaktır • 

.Emekli SandJ.b'l. Prim Gclirlorinm .Analizi 
Oo "'"-·.·~· - .... - •. ,.,,,, ''0~ ··-'"'••'--:Roo ···-·-· oO• '' ..... --~----· 

Fon akımlar içinde,fon girişlerinin en büyi.Ll<: parçası oln:ırlc bo-

lirlenan prim gelirlerinin .e.naliai için tanımlanan doC'iş~onlor,seçilon çoklu reg-

resyon modoli,istn.tistiki sonuçları ve prim gelirleri projeksiyonları aşn{~cla 

c::ı;yrınt:ılı biçimde sunulmuştur • 

Baf\"J.E!!.:ı._ ])<ili,i~}ç_op._ 

y~Toplam Prim gel±rleri 

x= Sandığın üye s ayıs :ı. 
ı 

x ::::foplaın brüt maaşlar 
2 

X :GSMH 

x
3

=Zaman 
4 



ı-'-

-lO~ 
.. -

Logy--logl3e734 +1.878108Xi+loOllÜ~gx ~logx3~~334lsgx4 
(1.597) ( o421) ( o053) ( ~213) 

Ii 2ı::iBel:irlilik Ka.tscyıaı ı e97192 

Standart Hata 

Durbin-watson Test 1 2o9486 

Yıllar !.~W.. PUm G.e,lkl§r»!.tiJ.,Q! lL)... ]J::~l» );r'Ji~f'].~ .... .. 
1976 13298 

1977 17365 % 30~6 
1978 22483 % 29,5 

1979 28904 % 28ı;6 

1980 36865 % Z'ft5 

1981 46698 % 26,6 

1982 58883 % 26,0 

Yıllık ortış h:ı.zları,l976-32 dönemlerinde,prim gelirlerindeki artJ.ş-

ların azalarak devam edeceğini göstermektedir • 

ToC.Ernekli Sandığınca Ödenen Emekli Aylıklarının Analizi 
... ftft'y .•• '00 =·• • rt"ftı --e •=·•·=• •·.o 

Sandl.k tara.f:ı.nd.en her d'Wıem ü,yelere ödenen emekli eylıklarımıı 

analizinde kullanılmak üzere seçilen regresyon modeli ilo sonuçları şöyledir o 

Logy=Loga +blog:ıı: +elog:x: +dlogx: +elogx: +flogx: 
ı 2 3 4 5 

]),!3l,>i.şk!3!l.!_EJ:. 

&al:J.~ı. P?A.iJ..k:p;_ 

y=Üyelere ödanen toplam emekli aylJ.klc:ırı 



Yıllar 

l97G 

1919 

1980 

l98l. 

1982 

-ı~~ 
~--

!Jı:kJ...lJ!l.l.;'Zi .. P.cf?J~k.e!l,l;_er_ 

x ~ bağlanan menrur say:ı.sı 
ı . 

x =Sencl;ı.k üye seyası 
2 

:x: =Toplam brüt Sey'l.Sl. 

3 
. X ==GSMH 

Lo~le96187 +le82059logx -t5347logx +1.229logx -.619Glogx 
ı· 2 3 !;. 

(e555) (le499) (.747) ( .. 591) 

2 . . 
R ıııı'Bolirlilik Katsccyısı 1 ,98884 

Standari Hata 

Durbin-Watson Test 

Y:ı.ll:ı.k 

iı.teJl..9!.9k.!r~ _E!zıJJmAlll.klm.MJ]'JP! ~Ll.. Jırt~]:f.ı.~;ı._J7: •. 

8995 

ll723 % 30r3 

14139 % 20,6 

18006 % 33.0 

23262 % 2~ o c. l.r' 

28JT3 % 22,0 

34162 % 20~ f., 

G~tildüğü gi~i1öden~ek talmd.ni emekli. ey4klar:ı.,u:rtı~ hJ..zlar:ı.,l977-78 

dönemlerinda düşqrkcn1 1979 'da % 33 or8nında yükseleetek ve sonrD.ıci yıllarda voni

uon Jüşmo aCilimi gösterceoktire?.rim gelirlerindeki ~tış Itızlar:ı. ile ~şılaş1~-

r:ı.lclJ.ğ:ı.nda11979 y:ı.lı dışında,prim gel:irler:indeki artış h:ı.zlar:ı.n:uı emekli cyh.kla-

rındnki c:ırt:ı.ş lu..rılarllllJl üstünde sey,rettiği görülecektire 



-101r 

. . 

:f'pnlJJ. .. An,oKI4.1J.ıc_.Ö9:,e,pı9J.9!t'j.p.in._An.a.l.i .. ~?-. 

Sandık üyelcrin:in emokliiiği durumund.a1ödenene toplu Amekl i-

lik ödemelerinin analizlerine ilişldn sonuçlar aşağıda verilrniştiro 

--.32941og:x: L1 
t 

(-45) 

~~ 
•· .. 
l~.'li 

191ı 

19"(9 

1979 

1980 

1981 

1982 

yaToplu emeklilik ödero0lori 

Bsı:ftı~Mi. _],ei'ğ,§~epl.E!'-: 

X eÜya S~61 
ı 

x diloplam brüt rııaaşlar 
2 

:x:: Gm-m 
3 

x =Zaman 
4 

Logy~log25tlrl617 +92874logx -5e3113logx +5•9462logx 

(3eill0) 
ı 2 3 

(2.028) (1.612) 

R 
2 
=B.elir lilik Katbayısı 1 ·79329 

standart Hata • .42241 • 

Durbin.Wateon Test • 2.740 . 

~l' .. OJ2.lU fuomııJıız!MİL.YOJl T~.l. YılJ..ık. g_:t;ı._ş___JI,ı-.z;., cf: .• _ 

31. 

23 % 25,8 

18 % 21,7 

15 % 16,7 

12 % 20,0 

ll %. 8,3 

10 % 9.,1 

GeçmiŞ .yıllardaki trerl.d devam ettiği tcı.ktirdo tahnıini toplu öd<>me],or 



-l.OL 

~- §psnJ:. P<\emieıhi .~~ 

~io.mtıak.li San~ğinm.doğdnıt5li.iı4 gibi nedenlaıııe. ibslar:-ine :ra~ 

tığı tüm ödaillQle!r foh a.kl.inl.azo:uıın ton cftıa,şları bölümünde diğer sosyal ödemeler 

alt başl:ı.&"l. içinde toplanııa.şt:ır.(Ek:24)söz konusu ödemelerin ane.lizind9 kullanılan 

çoklu regt"eEeyt>n modeli ile istatietild sonu.çlllı'(144) va ;yapılan -tahminlerde aşa€1-

daki gibidir. 

w ıs 
1976 

1977 

197ü 

1979 

1900 

1901 

1902 

Değişkenler 

Y=T•954+•35455x 

( .113078) 

2 
R QBelirlilik Kats~ı 1 .299941 

: 1.096 

: lt072 

l'-~_.,Pibf..Ssp;ml Metnel5( ·~-- Mlıli pj.:ı.R I;ı.zı!%}. 

13 

13 

13 

14 

l4 
14 

15 

% o,o 

-

._,. *•* =•= .., e ,. e· ·• · 1 1 - e P 

(144) Di[;ar sosyal ödemeleri,anallzmde kullanılon regresyon modelin;in J3elirli ... 

lik katbey:ı.s:ı. düşük olmasllla ra.ğmm,fon ç:ı.kl.şla.r:ı. igin yapılan analizler.:. 

deki bütünlüiü bozmamak arnncı ilv,analiZ ç .3I'çevesi içine al~ ve tahmi»'

lez' yapılmıştır, 



-log... 

_ Görüldügü gibi,diğer sosyal ödenıelrodc 1979 ·"} 82 y:ı.llarmda da önem

l~- dei::rişiklikler olı:rıa.yacakhr • 

Tanetim ve Sair Giderlerin .Analizi ••·· e., ··• ·~-·a-=--··•= * •. .,.......,. *· -=· *, '-...., 

Fon ÇJ.kışlarJ.n diğer bir unsuru olnn Yönetim ve §air giderlerin 

analizi için beniıooenen regr-esyon modeli ile modelin sonuçlnrJ. aşağJ.da verilmiş-

tir o 

1976 

1977 

1978 

-1979 

1900 

1981 

1982 

Logy=Loga _ -bLogx 

Y=Yönetim ve sair giderler 

x=Zaman 

Logy=3t24327-•lfi .. 957logx 

(.01365) 

R ~ :::Belirlili~ Katsey:ı.s.ı _: .897 41 

Standart Hata : o2035Ü 

Durbin-Watson Test : le70242 

179 

208 

241 

280 

326 

378 

439 

% 16,2 

% 15,9 

% 16,2 

% 16,4 

% 16,0 

% 16,1 



Yönetim ve sain gid.erler,ortalema. ~ 16 dol..eyıs:ı.ndn. bir artış ile büyü-

yeoektir.Uu a:rtll' h:l.zıda1prim gel:irlar_indeld. artış hızınm altında lroJ.makta.dır ~:t 

Bureya. kadar,prim gelirlari,omekli eylıkları,toplu eme:iclilik <Sd.emalGri 

diğer sosyal giderler ula yönetim ve sa.ir giderler için yapılan barnit ve goklu 

regresyon analizlerine bağlı ka.J.a;r:oak: elde edilen tahminleri bir arccy"a. getirip kar

şıl~tırarak genel bir yorumlama. gidilebilirol976-ü2 dönemleri Min tahmini foıı 

a.kımları Tablo::2ı!-'de toplu olarak sunul.muşture . 

::.·:: .. t:;:_. :' -_: ·• Tablo84,i 'nm inoelenmeainden de anla.şılaoa.ğı gibi, gegmiş 
·•A·· I:•· ... ., ; . -~ , 

yıllaı-daki koşulior geleoektede geçerli olduğu ta.ktirde 11976-ü2 dönemlerinde,net 

fon girişlerin:tn brüt fon girişlerine oranlari,l979 yl.lı hariç,her yıl bir anoe:ki 

. yıldan daha büyük oranda.,artarak devam edeoektir.Brüt yıllık fon girişlerinin 

(prim gelirler~) arlış hızları ,fon çılaşlarındald. artış hızlarından daha. büyük 

ola.oağuıdan,fon giriş ve ~şları arasındaki olumlu fark gittikçe genişleyecek 

ve net a.ktiClar d.aba büyük ölgüd.e· artacaktır ol97 6-82 dönemlerinde beklenen,arta.

lama. net aktif büyiline hızı % 3619 oluı> bu ora.nn biı'~en fonlarm yatırım gelirle-

ride eklenecek oluasa net aktif büyümesi % 36,9'un üzerinde gerçekleşmesi beklene

bilir. 

Başka. b~ de7işle 1sandığm fon biriktirme potazıaıyeli 1976-92 dönem

lerinde artarak devam edecekti iı\eGeleoek dönemlerdeki fon potansıyelini nasıl ve 

hangi piyaaalard.e. ve· hangi ara~la kııllamlıoağl,.rı:ı a;ra.ştırmak için,sa.nd:ı.ğuı 

geçmiş dönemlerdeki fon yönetim politikasını incelemek gerekiıl. 

T.C.Ernekli Sandığ:r.. geride bıralo.la.n on üç yınllık dönemde(l963-J75) dö-

nemlerinde)net fon girişlermi 1yani handık'ta har dönem biriken fonla:rınJortal.a.ma. 

olarak,% 4519-'unu talırillEil' 1% 17 ,5'ini mevd~,% ü1 61sını hisse senetleri,% 4r7ts:l-

ni tüketim kredileri Vl3 % 23'ünü aair finansaJ. akt'j.fler gibidoleylı ve doleyaız 

finazıaaJ. araçlar karşıl:z.ğ'ı. finijns piyasasın~ sunarak kull.anma.kta.dır.(Ek:27)Finan

sal aktiflerin en büyük bölümünü oluşturan talwillarin % 65:' i Devlet Tahviller in

den ve ~ 351 i Devlet Yatır:z.m :Bankası ta.hrillerinden oluşmaktadır. 
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t l.ı 
Ancak her geçen y:ı.l 1toplam talıviller. içera-inde DetrlGt.. .Yat:ı.r:ı.m Bankası talıville-

..,. 1- . 

rinde . çok önemli değişmeler olmamakla beraber 1Devlet Talıvillerinin paJ7l. azalma 

göster:irkon,mevduatlar özellikle vadesiz mevduatlar giderek yükselmelde ve finan

sal aktifler iç:inde önemli bir uıisur haline gelmektediroörneğin,3lel2.1975 turi-

hindeki mavduat haomi 1 3ü56 Milyon TlV~ie~'fi 132 Milyon Tlvadeli mevduat olmak 

üzere 39ÜÜ tilyon TL'sı.na ulaşmış bulunmaktadırcBaşka bir deyişle mevduatlll h ac-

ıniırin% 97'si vadesiz ve % 3'ü vadeli mevduattan oluşmaktadJ.roBu sonuçlar 1sandığm 

. hatalı bir fon yatırım politikası izlediğini kan~t-

la.makta.dıraöte yandan1izlenen fon yönetim politikası k~lılık ve eım.iyetten çok 

likidite ilkesine deyanma.kta.dJr.Nitekim1fina.nsal aktiflerin 1ı 43'nün Devlot talıvil-

leri ile vadesiz mevclua-ti;an oluşmasışfonla:r:ı. büyült ölçüde likid olarak tutmc. ,poli-

tikasınm en b~ iz göstergesidir • 

Emekli sandı[;ının 1fon sunma açısında.n,serm..ve piyasası ile olan ilişki·~ 

leri aşOi,~da Tablo:~.51de sunulrrru.ştur.(l45) 

TABW :25 T.C.Emekli Sandığınlll sermaye piyasası için y:ı.llık fon kulla-

nımları(y:ı.llık Değişmeler olarak) 

~. ~ }.~66 1;)§L J..9.6.Q ~ l2lQ. 

Devlet Tah.-
vi ller i 92 59 52 200 55 12 ( "' 3J;l 

Hisse Se-

netleri 49 70 19 44 36 (13) 62 

Toplam 141 137 71 244 91 (1) 393 
, .. -... --....... ·--·--·~---· ----... --------·----~------··1_.. ---· 

Net fon 
388 398 400 422 504 

Girişleri 

··.· NİLlOl:! T:tuı 

19JlJJJJı.. !9JJ l2lJ. ~ 

..: (cci) ( 286) - 741 1608 

164 9 2D6 29 23 

.. 
76:· (Z77) 286 770 1631 

·-------------·-···-... -

438 599 611 2614 5040 

Keynak: TeCe]mekli Sandığ:ım.n Faa.liyex Raporları 

(145) Tüketim kredilei-i 7vadelıiri bir :Yıh· a.şmalda beraber 1tüketim lım-oamalar:uım 

finansmanında kullanıldığı varbey:ı.mı ile tabloda gösterilmemiştii'o 
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Tablo ~ı5t de. görüldüğü. gibi ,s8İlCb..k9DevJ..e-t Tab.rille:ri ve hisse senetıer·i 

gibi iki #inasal araçla sermaye piyasasına fon sunmaktadırcŞirket tahvillerit o:M.<ı 

vadeli kı:' adiler kar§'J.lığı fon sunma s öz konusu değjj:dir el 971 17 2 ve 7 3 döneli'ler L1"'-

de1Devlet Tahvillerine hiç yatırım yapılmarn:ı.ş ve hatta71971-72 dönemlirande oJ.-

deki tahviller paraya· çev:r-ilerek bu piyasadanpfon çokilmişti.r.oHisse senetleri Y'aJ

tl.l'ımları,l969 dışında her yıl sürekli olarak devam etmişt:ir cHer dönem Devlci: 'I' ah· 

villeri ve hisse senetleri yolu ile sermaye piyasasına sunulan fonlar ile ödemolm 

de elde birj}:::en tionlar yanı net fon girişleri birbirleri ile karşılaştırıldığ:ı.ndar 

ser~ piyasaama doleyBız olarak sıiuıulan fonların ne ölçüde düşük ve yetersiz 

düzeyde kaldığı görülecektir. 

ToC.Emekli Sandı[,-'l.nl.ll temel fon sunuou 1hanehalkıd:ı.r.Bütün fonların.ı,su~ 

nulan smsyal güvenlik hizmetleri karşılığı ola:ttk hanehalkınd.a.n(menrurlc.rdan)sağ-

lamaktadır .Hanahalla.nm zorunlu olarak Emekli sand.l.f,'l.nda bi.r:i.k:tirdiği fonlam:;:ı 

kullanıc:ı.lar:ı.,"başta resmi finans kesimi olmak üzere Ticaret B<:ınkalara,Devlet Ya--, 

tı:n:ı.m Bankası ve Şirketler kesimidiro~'lc; :Z.') 

Emekli sand.l.ğın:ın temel fon kaynağı hi.ıtleb&lllı ile olan ilişld.leri,y:U.

yık fon ~ak ve kullan:ı.mlar:ı. biçinrlnde aşağ:ı.d.a Ta\ lo :~\ta sunulmuştur o 

TABW_!~ 

}.9..~? m 
Tahsis Kar-

+396 +405 
şılıklc:ı:I'l. 

Tüketim Kre-

dileri 

Sair finan

sal Aktif

ler 

+1 -613 

+1 

19,66 m 

+378 +471 

-32 

+1 -ı 

.... r MİLYON TLo 

~ W,2 12lQ. !212-.. 121?.. m ~3ltt !]ll 

+501 +54G +702 +324 +556 +6130+2584 +4995 

-7 -18 +4 +5 +12 -34 -193 -534 

+6 +3 +16 +31 +5 

Net fon Kay~. 
nağı +3913 +337 +378 +438 +494 +536 +706 +{)32 +584 +677+23[)( +4466 

-·-·----·-----------_,.....---------------------



ToC.Emekli Sand.:ı.ğ:ı. 1yukerıda tabloı:la görüldüğü gibi 7hanehalla.na yalnız-

ca tüketim krcdileri yolu ile fon sunmaktad.ır..Anoak 1tükotim kredileri itibnri):te 

"büyük bir dalgalanma gösterkıoktod:ir eSon yıllarda, tüketim kredilerinde büyük ar

' c :ı.şlar gözlenmektod:ir • 

En büyük fon kullanıcısı olarak1resmi finans kesimi,Devlot Tahvilleri 

vo sain finansal araçlar karşılığı emekli sand.:ı.ğı fonlarından yurcrlanmaktrı,d:ı.r • 

.An11ak,-rosmi finans kesimin :in kullandığı fonlar oraniial o.larak azalırken, ikinci bü-

yük fon kullanıcısı,Tioarot Bc:ı.nkaların:ı.n fon kullanım oranları azda olsa yükselen 

bir trenet izlemoktedireBöylooe,Ti-varet Bankalarının emekli sandığı fonlarındcın 

ynrarlanma oioıı.J . .";diğer bir fon kullanıcısı olan Devlot YatırJ.m Bankas:ı.nın ynrar

le..nnıa oranlarındmı d.c'lhn. hızlı bir gelişme göstermektoJ.ir.Sand.ığın şirketlcır kesimi

no sunduğu fon haomindo 1mu.tlak o.lorak bir artış olmn.kla beraber nispi olarak çok 

büyük bir değişme gözlenmektedir. 

Sand.:ı.ği:n fon kullanımları ı:ıı-as:ı.nda sabit J.a.ymot yat:u-ımlarınm, özellik'"' 

le 7l970'c1on sonra nispi düşme eğiiimi içine girmesini soci.."!lclirici bir gelişme 

olarak kabul etmek gereld.r.Çünkü.1bu cK,-rilim uzun vadeli fonların inşaat piyasası-

na kanalize edilmesi politikasının yn;vaş yc:waş terkedilmoya başlaclıf::ı,ıun en belir-

gin göstergesidir.Söz konusu yat1rı.m politikasındaki def:".işikliğe paralel olarak 

sermaye piyasasına kanalize edilen fon· hacimlerini de önemli gelişmeler olmadı[,"l. 

göz önüne alınırsa1b:iriken fonlarm sermaye. piynsası yerine para piyasasına ak-

tarJ.ldığı sonucuna varılıroNitekim1finansal aktiflerinin içinde mevduatların ve 

özelliklo 1vadesiz mevduat oranların yükselmesi ve Ticaret Bankalarının giderek 

Devlet Yatu-ım Bankasmın önüne geçerek1resmi finans kesiminelen sonra ikinci bü-

yük fon kullanıcısı durumuna gelmesi 1fon akımmm pera piyasasına yöneldiğinin 

on açık belgoleridir 1Sabit kıymet · akımlarJ. knrşılı&;ı inşaat pi.ya.aas:ı..na sunulan 

fon hacmi dn:ralırken,hisse senetleri t~iller gibi finansal aktifler karşılığı 

serrrı.eye piyasası alanına aktorılan fon hacminin arttırılması gerekirdi. 



-ııtr-

Oysald.tinşaat piyasasına aktarılmasından vazgeçil.en :fonların da para piyasasl.ml. 

sunulmasJ. ile,sandığ:uı para piynsasuıdald. etkinliği. artmaktadır. ·sandığ:uı elinde 

biriken fonlarlll serıneye piyasaama kanalize edilecek nitelikte olduğundan1fonlc::r~ 

-rın vadesiz mevduat yolu ile para piyasasına sunulması da1sabit la.ymetle:ro yatır::!.l 

ması gibi 1çok sala.noalı fon yönetim politikas:ı.d;ı.r• 

Bağkur 1 esna.f ve sanat~lar ile diğer ba.ğ:r.lll3ız çal:ı.şanlar:ı.~ 

malüllük1yaşlılık ve ölüm rizikolarına karşı sigorta ederek(tq6)fon toplqyan en 

yeni sosyal güvenlik k.urunnıdure 

1972-75 d;OO.emleri iç:in ha.z:ırlamn YJ.llık fon a.la.mları analiz tablosun

da(Elü2S)görüldüğü gibir'brüt fon girişlerinin prim gelirlerine oranları azalırkenp 

yatl.!'ım gelirleri ve özellikle finansol. yatırım gelirleri,yük:selen bir eğilim 

içinde bulunma.k:tad.ıreöte yc:ndan 1IIkıJ.Ulük 1yaşl:ı.lık ve ölüm rizikoları neden:l,yle 

üyelere yapılan sosyal ödemeler ile yönetim ve sair giderlerin brüt fon girişleri-

na oranları yükseldiğinden net fon girişlerinde nispi azalışlar müşahede edilmek<-

tedD:- e.Ancak1 birkaç YJ.l için1net fon girişlerinde gözlenen nispi azalışıara rağ-

men1sosyal sigortalar ve Emekli sandığı ile karş;ı.laşt:ırıldığında fon birikim 

oranlarınlll gok yüksek düzeyde bulunduğu görülecektireGeride kalan YJ.llarda % 90 

n:ın üzerinde sey.reden net fon girişleri yah:i net aktif büyümeleri gelecek dönem-

lerde nasıl bir gelişme göstereoektir.Bağkuru.n 1geleoekteki fon biriktirme gücünün 

ne olacağı ve hangi yönde bir gelişme göstereoeğine ilişld.n soruların cevaplandJ.p. 

rılmasında yine çoklu regresyon modeli kulla.nJ.lacak't:.ı..r.Ancak 1 geçmişe dönük dört 

y:ı.llık bilgilere ~ara.k geleceğe dönük fon akJ.In tahm:inlerine girişrnek sa.lo.nca.m 

lı bir davranış olabillı- .Fakat 1sostaJ. güvenlik kurumları için yapılan çoklu reg

resyon analizlerinde bütünlüğü bozma.ma.k ve tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarının fon 

biriktirme potansiyellerine genel bir yaklaşım vaPabilmek için1saka.noalarını bile 

bile iJBağkur içinde regresyon analizler:ine girm-ek fon akım tahminleri yapğlaca.k~· 

---~--- • .. 
(146) 1479 Sayılı Bağkur yasasının ı.ve 24omaddeleri 
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Bağ-kur prim gelirlerinin çoklu reğrosyon analizlarinde kullaru.-

lnn çoklu regresyon modeli ile istatistild sonuçları ve tahmini prim gelirlor.i. aşa""' 

ğ~-irl. sunulmuştur • 

Ya...l.l:T. 

1975 

19T7 

1978 

1979 

1900 

1981 

1902 

lo:nmokt edir. 

ycıPrim golir1er1 

X estİye Sey"J.S 1 
1 

x· ı=GSMH 
2 

~1667e6224Z +J•6892ÔX}-JD0479x2 
( ,2061J5) ( .ooo:rt) 

R 
2
..-solirlilik Ko.tscy'1Sı, a ;~jı939.! 

Standari Hata • 21,26097 

f 2e952 

:t.~. ~i~.Jl9J.~Js{MİJ:ı~N;, 1f). 
123o 

16130 

2100 

2519 

2910 

3281 

3o30 

~~~--H:ı:E-~ 

% 35,9 

% 22,5 

% 19 .. 5 

%15,5 

% 12,7 

% ıo~G 
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Sosyc:ı.ı Ödemelerin anaJ.izi için seçilen r~syon modeli ile 

s o~1uçlnrı aşağıda verilmiştir • 

Yıılw .......... 
ı976 

1977 

ı970 

ı979 

19DO 
198ı 

ı902 

B "'~:ı. De~ ken 
.,?i ····~~~~ 
yeSosı~ Ödemeler 

:x: =Bat,~kurun üye snn,s1 
ı 

:X: .GSMH 
2 

ya ~·76925 •• 02013:x:ı•~09:x:2 

(e00'7D9) {.00001) 

R 
2

e: e99624 

Standart Hata : .Dl070 

Durb:in.Watson Test : 3el57 

ta.hfl~ .Ssı~m ... öcı._e~l.er.lM.i~:ro~ 11) 

13,9 

14,3 

15,0 

16,0 

17,4 
19, 
2lt3 

% 2,D 

% 4,8 

% 6,6 

% 0,7 

% 9,2 
%12,1 

Sosyal ödemeler 1yavaşta. olsa, bir ari1Ş rnüşad:e ed.ilnıal<:tediX.Kuşku.sU!?.~ 

Prim gelirleri az_alırkan 1Sosyal ldeıneliri:n artış içinde bulunması net fon. a.k:ı.mlar, 

rını olunEuz yönde etki)'eyeeektir • 
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Yönetim ve Sair Giderlerin AnaJ.izi 
., ··:e lC • oıe·e • •. .._ •··••• • e ··~~---

. . . 

Tönetim ve Sair giderler:in tabnüııde kullanılan regresyon mode-

li ve f!Onuçları şöyledir• 

Yıllar 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

y:::Yönetim ve Sair Giderler 

x=Zaman 

Y=l0o650 -4•35Qx i2o7SOx2 
(,782) . (2'>450) 

R 
2
=.9)747 

Stc:ındart Hata : 1 o56525 

Durbin-Watson Test : 1·400 

;~i- S:ön::tf-.m <!.~.d~:f:_~_i_(~!L.~~ :;.> !:-}lık. Aftı~ ~.;. %. 

37,2 

57,6 

83,5 

114,9 

151,8 

194,2 

242,1 

% 54,8 

% §5,0 

% 37,6 

% 32,1 

% ZT,9 

% 24r7 

Tönetim giderleri nnıt1ak olarak artihakla bera.ber,nispi olamı.k yıllık az

tış hızları azalan bir trend göstermektedir .Ancak, fon iiz.işleri olarak prim gelil!-

lerinin artış h:ı.zları ile yönetim ve sa:i.r gidat'lerinin nrtış hıziarı karşılaştl.I'ıl

dığında,yönetim giderleri$ art:ı.ş ~larının prim gelirlarmden daha hızlı o1cluıSu 

görüleocktiroO nedenle de,yönetim giderleri,net akti#lerdeki büyümeyi azalt::ı.cı bir 

etki yapacak nitelik göstermekted:iro 



F4c BAG-KUR'UN (1976-82 dönemleri için) TAHMINI FON AKIMLARI 

. . . NİLYON~ 
Tablo:?tJ - FON GIRIŞLERI - . F0~__2.!!!x~-!1~~~~-~ ~ ..... -. ........ .,-.-c .. '---..-"""'"*'---== ... ,~":---'""'~'=~-=---ı;= _,'".l""' m···=r·"""'=~-- 1 • .=:.--- .. '~"'=~~l 

~- :Prim Gelirleri [sosyal Ödemeler ~ Y"cinetim Gider ! Toplam Giderler i Net Fon Girişleri \ ! . ~ 

1
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tur.Tablodan ~ılaoa.ğı üzere,aosyal ödemelerin prim gelirlerine oranları düşme 

eğilimi göstermekle barabcr,yönetim giderlarmdeki yükselme nedeniyle toplam gi-

dcrler artmakta ve doley-:ı.sı;Y'la1197ô-92 dönemleri için yapılan net fon girişleri 

tohminler:ind.e nispi azalmalar göMil.mekted±r;-.Anoak,ırıulrtoıool ne-t fon girişlerıhn:h 

% 90'nın üzerinde bulunmasuıdan da,anla.şıla.oağı gibi kurum büyük bir fon birikt:tr-

mo güoüne sa.hi.p olduğu1bım.u 1976-82 dönemleri için sürdürebileoeği söylenebilir. 

Geride bıra.k:ı.lan 1972-75 dönemlerinde 1kurum,elinde biriken fonlarm~or-

talama % 65'ini mevduat,% 18,2'sini krediler,% 14•ünü Devlet Tahvilleri karşılığı :fi 

fin~ piyasaSına transfer etmişt:ir.(Ekı3.2)Mevduatuı,onalama% 92'si Vadeli ve 

% G'i Vadeaiz mevduat olup Vadeli Mevduatlll içindeki p~ T.C.Emekli Sandığ:ım.n 

aksine olarak yükselme eğilimi iç:Uıde bulunmaktaclıre 

Bağ-k:urı:uı finans piyaaaallUll serıncwe piyasası bölürrıüne doğrudan doğruya., 

sunduğu. fon haorni ve kullandı€:'1 sermazy"o piyasası aktifleri aş.a&'"l.da. T.ahloc!l•d.G su

nulmuştur. 

TABLO :2~ B~un sermaye piyasası için yıllık fon kullanımları 

Toplu Konut Kredileri 

Devlet Tahvilleri 

Toplam 

Yıllık net fon girişleri 

lÜO 

100 

715 

(Yıllık değişmeler olarak ) 

( MİLIDN TL~ 

~ J:ll~ 
YJ 

124 

-. 
771 815 

toplu konut kredileri ve Devlet Tahvilleri ile fon sunmaktad:ı.r.ı974 dönemindot 

s öz konusu piyaseya hiç fon sı.mmarnıştır .Diğer yıllarda sllll1.ulan fon hacmi ~ d~ 

nemlerde söz konusu piyaa~la aktarılabilecek nitelikteki yılilk net fon girişleri 

ile karşılaşt:ı.rl.ldığında ne ölçüde yetersiz kalcb.[,l. açıkça görülür • 



F4c BAG-KUB.'UN 3leJ..2 itiba;riyle NET FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
Tablo:)) 
--·-·-------- ' ---{ -~--------~.._..-.. ..---! -----~"---"";" ı ---.-·-----r---

1 1972 !; 1973 1974 1 1975 1 lı ı 1 lı ~-' 
ı ,, 1 ' ~ 

ı; ı ı j 

MİLIDN TL 

;~- Ti~~et Bank~ -79 -459 ı ~1204- ı -1498 l ~ 1 ·r 1 -u-- l - f 

~-~esmi F~oKes i-- .-lS"( -3l3 _ı__. _ ~----t~---r--· f- ~ · 1, -~----~~ 
. 6 1 

R4 Esnaf ve San. f - ----:~:!2..--+-=-!!:,ll;u_-+_:::~4~-~.,._._...--+---r---t---r---r 

+1559 +2343 ------- -L-~-+-- t ı ..,.___,.,.. ~~~~au~--+-----~------r--- . 
_:[Ş, Di_ğer Fon Har~--- -4 ~ -1 -2 ~3 _ ____ _, --+- + - ·f 

Sabit Varlıklar ! - ı -1 -ı_ ~ -1--- --+ -t 
--------- ı +83 \)-788 -1559 -2343 

~plı:ııı_~--t --<!3 ~ 3 ı --+-- -

~-~~~-!:t-!-05·,-·f~~ ---~-L;ı:~-:;--.J--ı '"-~=_:~·~+-- . +-- - ı •---: - -: 

;R~ _ _Besmi FinoKeE!ı-- +9 16 -23,1 -12,0 -13,4 ! ·~ l . { { 1 1 1 1 _ l - --=-l 
R4 Esnaf ve San. - -18 14 -ıo,6 -22,5 ----·----- -
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1
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. ~~:!>i!_.!~lıkl~ - - - , ı ı -----ıl----+- ··-+----- ------
Toplam 

1 ~ -·ı=ı·· -+ -~-~==- -----·-- 1 1 i 1 ı -1----+---,-----,--f---- ı - t- ' 

. -- --·-- ~ ! 1 1 
?. 1 .. 

- - " J . ı. t --·--+1---+--_._ _ __,_ ____ _ 
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Bağ-k:uru.n,ter.ıol fon svnueusu1hanoha.lkı kosimidir .Hanehalla.ndnn( esnaf 

ve Sanat~lar ilo diğar fonlaı>2Jl yaklaş1k % 6o•:ı.nı mavduat gibi rlolaylı tlııansal 

a:ra9lor karşılığı Tica:rot Bankaloruıa % 20'sini Jcroodilor korşılığ:ı. esnaf ve Snnat~ 

ki(trla:ra ve geriye kalanıda Devlot Tahvillerinin resmi :tıinans kesimine sunarak fi-

nansman fonksiyonunu yerine geth-en bil> aracı kurı.undure(Tablo =30 ve Ek:J.aY 

Ordu. Ya:rdıml.a!ima Kurumu(OYAK) 
• ._ = •* . .-.......... eo • • ........ ......,...._.~. · • • 

Ordu yc:ırdımlaşma, kurumu,üyelerino bir defaya malısus olmak üzere, 

emoklilik1rnt.Uüllük ve ölüm toplu yc.:rd.J.mla:r:ında bulunan ok sosyal sigorta ve yo:r

dımlnşma(147) kurumu.duı- eôteki Sosyal GüVenlik urumlwııwı, örno[;in1 emekli san<lığı

nın,üyelere sağladl.{i1. Sosyıı..l güveneelere ek olarnk,toplu emeklilik:1malüllük ve 

Ölüm y?.rdıınln:rl. yapah ek b;Lr sos~ güvenlik ku:runtud~• ~:'3(4-o görüldüğü gibi, 

Oya.k'ıh üyelerine rJunduğu. ok sosyal güvenliğin bedeli olarak sağladığı prim gelir

lerin:in brüt ymll:a.k f'on girişl'l!'ino oronlaı-ı,genel oloraktl970 ve 1971 yılları cb.

ş:ı.nda1düşme eğilimleri gösteriı-ken,yatırım gel~1Cl't'i yük:sole:n bir tutum i9inde 

bulunma.ktrulı.rlaııeYatırım gol:i:'lerinirı brüt f~ giriş1~ine oreıılDr:ı. ortalaım olc:ı

rak1Emokli Sandı~da % 1018osynl Sigortalw kurumu. ile Bağ-kur' da % 15 dolaylcr

ruıda. iken10T<3k'ta% 20'nin ü.zermdo bul~• ve hat:ta zaman zaman% 30'la:ra yü..."'<.-. . 
selmos i son dcıoeee olum1u ve ilgin9 btı" geıişmedi.r.Zira.1yat:ı.rw gelirleri 1 Y"ônotim . . 

ve sair giderlecrindcn ttoı:-a. SOIN ödernel~in önı.}ml.i bir 'bölümüde karşıleyacak 

düzoydedi!-eD nedenle de,~im geli'rl~i 11o Sesyal Ödemeler arasındaki bağımlılık 
. . . 

yuk:a;ı:-ıda s öeü edilen Sosyal GUvenUk k:uFml.einnd.aıı daha düşük orandadır .Prim golir-

leri ile fon os.Ia.ş1eı-~ kaıe~ı.lazıaına.mae' duıruımuıda a:oa.d.t."'!ki farkın büyük ölçüde 

yat:ı.rı_m gelirlEri ile ka.paıt"tms' c1ane.ğı. bul.unduğuncWı,aktiflo.rin parey-a cevril

mesi olasılıtı-ı d.a.ha. z~f'tDaÇUnkü.1 Yatva.m gelirlerini. n fon giDişleri arasındaki 

PEl\YJ-111n yüksekliği 1aktiitlar1n part\)"'a. tevrilınesi arasında ters yönlü bir ilişki 

vard.ır.Bu ters yönlü ;ilişki bu ;,UzdQn,Oyaklta caktifler:l.n likidite adilmesi olasılı

ğı diğer Sosyal Güvenlik Kurtı.mlarına. oranla daha zey-ıftır • 

~·._ ........ ı '-· ......... ...~ ....... ..........._ ........ -. 

(147) 657 Sayılı DeVlot Memurları Yasasl. Md.•l90 
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Oya.k'lll ya:tJ.r:ı.m gelirlerinin yük:Bek düzeyde bullllliilaBJ. kurumun7elindc 

bi-riken fonlar:ıni SGrina\Y'O piyasasJ.na özellikle hisse senetleri piyasasında def;"l-......,.· 

lend.i:>.:>ici yöndeki yaii::t.rım politikas:ı.n:ın bir sonucudur..,oyak~J.n ulaştığı olumlu 

sonuçl~"",Türkiye'de,zaten niteliği itibariyle uzun ·;radcli olmt prim ge1ir1e:r:ix.ı.:L 

yine uzım vadeli piyasalara,özollikle hisse sonetleri piyasasında sımarak yi:tksa<: 

gelir saelama.nlJl ve en doğru yol oldU~'"UllU kanıtlamaktadır o 

Oyak'J.n,geçmiş dönemlerdeki fon biriktirme gücünün golecokteo.o dove..ın 

Ödemeler ile Tönetim ve Sair giderleri. için1çoklu regresyon analizlerinin yap:.l.ma-

sı yolıma gidilıiıcektir • 

Oyak pril gelirlerinin analizleri için seçilen regresyon mode

li1değişkenlari,istatistiki sonuçları ve yapılan tahminler aşağ"l.da ay.r-ıntıl,. ola.,., 

rak verilmiştire 

P,ei;i:ı!<:.C!l.~. 

}32:fu...~l-~ D~[;"i§tc~P

y=Toplam Prim Gelir leri 

~~~~ ]eğişke~1.%r. 

x: =Toplam brüt maaşlar 
ı 

x: =GSMH 
2 

3 

Logy=Log 3o9988 +2ol374lo6Xi~l.5692logx:2-.ı9076logx:3 
(1.,135) (1.467) ( ol259) 

2 
R =Belirlilik Katsa;y:ı.sı : ,93129 

Standart Hata : .13791 

Durbin-watson Test : 3J)249 



1974 

1975 

1976 

1977 

197G 

1979 

1901 

1982 

-122r-

J72 

4J7 

508 

506 

671 

763 

G61 

lll-t5 

13,7 

11,6 

Görilldü[,'Ü gibi tahmini prim gel:irlorinin artış hızları c..sa.lan bir seyir 

izlemekteelir • 

Sosyal Ödemolciırin analizlen-inin sonuçl.arı ve trı.hmini 0domo-

ler aşağıda gösterilmi;:;ıt:ir• 

P.olti,j._k_~~ 

f3 .. ?b!fl}.~ .. Dpf;_ij.k~~ 

y=Yapılan sosynl ödemeler 

:x: =Yardım görari üye sccy-ı.sı 
ı 

:x: =Zaman 
2 

Y=-l'a •770+ ·~4ıü:x:1 +2.72050x2 
( .0000) (2.324) 

R 
2
=Belirli,lik Katsey:ı.sı : •95154 

Standart Hata 

Durbin-Watson Test : 1-335 

An2 10iu Ciniversitesi 
Merkez /ütüphan~ 
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Yl.llar TaJ:unini . ~2!3ı-Al:. .ö.ı.ewJEF. t,_~""'*-- ·······tt~ ·-e 

.1974 2Z7 

1975 271 

1976 320 

1977 '573 

1978 1].31 

1979 493 

1980 559 

1981 630 

1982 705 11,9 

TaJ:un:iııi Sosyal Ödemelerin artış hızları da,priiı gelirlGI'inde oldUt:,*u 

gibi ,azalan bir gelişme göstGrmekle barabGr,prim gelirleri ile karşılaş~lr:ı.J•.:!.;',G":'' 
. . ' 

zaman,sosyal ödemele:ı:iı,prim gelirlerinden daha büyük bir artış içinde olduZ;"ll görili .. 

molctedir• 

Fon akımlarının önemli bir unsurunu oluşturan Y'ônetim v0 Sair 

J:i/' .. v:.:-lere ilişkin Değişkonler ve Sonuçlar şöyledir. 

y=Y'önotim ve Sair Giderlar 

.x= Znman 

Logy= 1.2443,5-.l~:x: 

(.0092) 

R 
2= Belirlilik Katsay;ı.sı : •97791 

Standart Hata 

Durbin-watson Test : 2.403 



Yıllc:ır ............ 
1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1902 

-12fr 

Y:ı.llık 

Tahmini Yönetim ve Sair Giderler(MİLYON TL) Artış Hızı ~1., 
"re#72:t! •·e ·--~ ....................... • f• :ft: S. e. e ·-= ,'Y' .... -··-·'-·"4> '.~~ 

26 

32 23ı;ol 

38 10 .. e . 
46 21,0 

55 19r;C 

66 20ıı0 

79 19,7 

99 20,2 

114 20 o ' 
Yönetim ve sair giderlerin ortalaııa % 20 L. • ·.·ı bir artış göstere-

ceği tahmin edilmekte olup söz konusu ~tış lnzı fon girişi olarak prim gelU>le-

rinin.· artış hızlarının üstünde bir düzeyde bulunmaktad:ı.r. 

Prim gelirleri ile :fon ç:ı.kış ıar:ı. arasındaki olumlu :fark(Tablo t>l} 

prim gelirleri. ile :fon çıkışlarının korş'l.land:ı.ktnn soı:.ra eldl:3 bir miktar fonun 

birikoce[:~i göstermektediro.Ancak,net fon girişlerinin prim gelirlerine olan orcın-

lcırın:ı.n giderek azalan bin trend göstermesi ~on bU>iktirmo prim golıiırle:ninden ar-

tn kalan ve biriken fonların azalma içinde bulunacaf,'llli göstermektedir ~oak1Y\.lk<:-;-

rıda belirtildiği gi)ıi 7 0yak'ın fon girişleri içinde yatır:ı.m gelirlerinin yüksekli-

ği göz öntine alınacak dlursa1net fon t:,-irişlerindoki artışlro:-ın ve fon birikimi-

nin çok yüksek bir düzeye ulaşacağı gözdon uzak ttrtulmamal1d:ı.r 11 

Kurum,l963-75 dönemlerinrle 1elinde birikan :fonların,ortalama % 40'll11 

hisse senetleri,% 32'sini konut kredileri,% 51 3'ünü Özel Şirket Tahvilleri,% 6,7' 

sini Tasarruf Bonolar:ı.,% 5 1 6•sını Tüketim Kredileri.,% lı9'unu !<!evduat ve geriye 

kalan ~ 7, 7 sair finansal aktifler kro:-şıl:ı.ğ.ı.nda finans piyasaama sunarak aracı.~~ 

lık faaliyetlerinde bulunmuştur • (Ek :3f} 



F4d OYAK' IN (197 4-82 dönemleri igin)TAHMİNİ FON AKIMLARI 

Tablo:3\ FON GİRİŞLERİ ~N _@CIŞLARI -----~-.------~---
;r-------.-.. ~~im Gelirleri ~~osyal Ödemeler (r~etim Gider J~<?plam Giderler /Net FON ı:tirişlenli. 

YJ.llar MIL!ON % ~L!ON % 1 ~ULIDN % ı;MILIDN TL IM:tL-IDN __ % 
TL TL IL :. Tl -ijif. _ 

.------~~-4----~--t--m ı ıoo,o 227 ·ıj 6ı,o :- 26 ~ 1 ,o i! 253 ; 68,o ıı9 32,o i ..ı 
~ ------ ı ' ; -- '* -----r-. ,___ --- ~ -- --
1 __ E]5 437_ ı ıoo .. ,o_ 211 ~ .. 62,o 32 1 7,3 ~ ,303 j 69,3 j ı~ . 30,7 .. 

1976 508 ıoo,o 320 : 62,9 38 7,4 ı·r 358 ~ 10,3 150 29ı7 j l --+-
---·--·- 86 ı .ı 1 

1977 5 ıoo,o 373 r 63 1 ~ 46 . 7,8 :ı 419 \ 71,4 167 28,6 ı 
-.:-~-· -~-·-·. . '·i ıı T---f.-.--------f----· -

~?1 ıoo,o 431 ~- 64,2 55 8~~_72,4._ 185 21,6 
1 

~· -+ 

_ 1979 1. 763 
1 

1oo,o 493 ~ 64,6 66 ~ 8,7 ~ 5~-L 73,3 204 26"'1 T 
1 

.. 
1 

ıoo,o 559 1 64,9 ~p:ıs ı 74,1 228 25,9 ,_ 
1 

, 

ıoo,o 630 1 65,2 95 -~8 1 725 1 ~ 241 

1 

25,0 .

1 

t 
ıoo,o_J__JO? l-6;,-c~~l4 --}_~6- 1 ·8;~-=E-~~-j_ 259_ 24,~: . ·-+--·-. . ~ _j 

_[_
' 1' ! ; .. t ı .. ll 1 1 1 ı -- 1 . 1--- i' -----u----~ .. H ··----__,..-· ır T --, . 

L ·ı 

_- ~. ~------ ~-- , ----~ ---tı·---- 1 - If --~,-----~ -·· . ı ı-- --

-- 4 ---~ • r-·. . i~ 

1978 
·------------+ 

1980 ı 861 
------- ~::: _· -+ı::-

' - ~ ··-- i • 

.. ---~ 

ı ... 

---~-f.-··-------+-------+------+ -

ı1 

~ 

---- --- +-- ---- J 1 • 1 • .. --+-~-.. , ---+---~,,---~--=-··~·~-~-==--

-··----- 1 1 i 1 .. +· t 1 ·--+---' ~ ' , ...... 
~- 1 L , 1 J ı t i 1 . 



Finansal a.ktinezt lçora:inde1hisse senctlel"i ile konut krcdileri gibi do

ley"Sız finansal araçların peylaı'~ hel' y:.l artarak büyük boyu:tlar kazanmışt:ı.r.Örne-

ğinrl963'de finansal aktiflerin % 26r9'unu hiSse senetleri ve % l'i konut krcdile

rinden oluşurkon,l975 sonunda hisse senetleı-iıWı % 48'e ve konuk kredilerinil 

% 36'ya ul~maa4 bti. iki piya.Sazya verilen önerıd vurgulanıakteı.dl:r.öta yandnn,öteld 

sosyal gii:venlik kurumlaı-ının aktiflerinde önemli bir yeri olan delaylı finansal 

araç_ olan doleylı finansalı a:re.ç olon mavdua.tla:r:s, ile,d.ol~ız finr.ınsal araç ol~ 

rak tahvillerin paylar~l.ll her yıl aa olan bir seyir içinde bulunmasıda bir b&-

k:ı.ma kurumuun IllEJV'dı;ı.at ve ta.hu1.1 piyasal~ınclan ymraş yavaş uzaklaştı{;"l.nm göster

gesidir• 

Kur'I.UIIUnrfinans piya.SD:l~ serıneye piyMas:a. bölümü. ile olan ilişkileri 

ve bu piYMazy-o. sunu1abı.l.il' nite1l.kteki fon htıomi ilc sunu.lw fon beytilcl.üğü ~o:..:. 

li olarak aş~daki Tablo:)l!de su11ulnıu.ştur • 

-. .-... -·-----··- .. __ ... _. ·-- . (Yıl!~ de~"i!imeler olaı-~ MİL~_N TL) 

Konut Kredi-
~~l.9,Q.ô. ~ ı~~~mi3J! ~ ~97,3, ~ .l:Sl2-. 

leri 24 36' 44 53 70 73 52 54 55 86 126 103 

Özel Şirket 
(3) 25 lT (6) 23 (1) (2) (11) ( 8) (20) 9 6 

Tamilleri 

Hisse Senet-
23 43 213 40 37 75 95 91 4G 135 233 1zr 

leri ------:---··--..._.,. _________ 
Toplam f2 96 66 116 lOô 146 136 137 100 201 368 236 

'' '••••--· --~- .. -· "•M ·------·-·-··- .. , ___ ,_ ... , .... _____ _ 

·---·----------~-· ·---------·-·------·-· -· -Net fon gi 
90 92 116 136 164 106 116 161 135 240 

rişleri 
... -·-------------- --·-· ----·· ------·--······- . ------------·-··-··-.. ·-----····------- ·---------

KcynaJdl, Oyak faaliyet ra.porlaı-1 

Görüldilğü gibi,Seı'Ina\Y0 piy'a.sasl.lla1konut kredileri ve hisse senetleri 

karşıl:ı..ğı sunulan fon haomi büyijrkon1Şirket Tahvilleri ile yap1lan fon büyük:!.ü-

{:;ünde d.aralmalaıı gözlenmek.tediı-, 



)1~12.itiba.r:iyle F4d OYAK'IN NF1r FON KAYN/JC VE KULLANIMURl MİLYON ~~----; ---, . ~ 

L..... ---- 1 % % 'fg_ .. . % -----ı-- . % -~- %'' - % 
. _ı 

ı 

ı .. · 

or··· 

~ , ~ • :;o ~,o _:,o. =3,0 -:,o : :5,0 -:,o +2:0 .. =i ~ 
, -23,0 f -2o,o -ıü,o ~17 ,o _-14;o -1210 -ıo,o ~,o 

-6210 -66,o -6910 · -75,0 --77 ,o -7ô,o -oo,o -D3,o 1 -· ., 
- . ---1-· . . t . ' ' 1 floo,o +1oo,o +1oo,o +1oo,o +9510 rt-ıoo,o +1oo,o +95,0 · - - -

·-- ------------ --- --·--·.·--··- ". -- ._,____ - • _J 

~ll-~!er Fon Hnreket -1,0 - l -210 - - -1 10 -310 - +5,0 -210 -3,0 . :-!•o 
1 

_ f 

<ııı!:ıit İıırlıkla;r _ -ı6,o -ı6,o -ıo,o -910 -7 ,o -61o -61o -6,o _ -6,o . -7 ~~;~:l ~ ~: _._ 
_ _ +lOO,o l+l00 1v 1\"l.VV,v !1-'.ı..vv,o +ıoo,v +.ı..ou,u- +'IOCY",v +.mo,v +:~-vy,o +100, O , 
.ToplanL ___ t+ioo~o 1-100 o 1-lOO_._o i-100,& -1oo.o -1oo.o -100.0 -1ıJo.Q =!Q.QvO -100,~9 f1oo~.o 

---- ' . ~ i • l 1 ı - . . l-- . . 
,ı -+-- "-•==-

---- ---·--- -----~------+- -i ' - 1 l~--...... ----+--

[:- -~:-_ -=:-· ! 1 ! 1 j--f=---l t L 1 ~ 1 -
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Konırt kredileri ,Şirket Tahvilleıri ve hisse senetleri ~lu ile sunulan 

fon haomi ile söz konusu piyaseya her dönarn sunulabilecek fon büyüklüğünü göa-teran 

net fon ·;girişleri karşılaştırıldığında,net fon girişlerinin çok büyük bölümünün 

ve kimi yıllar net fon girişlerinden fazlasının söz konusu piyaaeya aktarıldığı 

sonuouna ulaşılmakta.dl.r • 

Fon sunucuları ve ku.llanıoılar:ı. açısından kuruma yaklaş:ı.ldığınd.a kuru

Imlll tek fon keynağ:ı.nııi hanehaJ.kı olduğu görülür .Bütün fonlar:ı.m 1sunduğu sigorta 

hizmetleri karşılığında hanehalkından toplannıaktadı'r • 

Kurumun fonlarından yararlanan kesimler(fon Kullan:ı.cıları!ise 1Şirketlcr 

resmi finans kesimi ve bir ölçüde Ticaret :Bankalar:ı.d:ı.reHanchalla.nın Oyak:'ı finan-

se etti[,i. ve Oya.k':ı.n d:a Şirketler 1resmi finans kesimi ile Ticaret Bankalarını fi

nanse ettiği sö~yebiliriz.(Tablo:jJ)Temel fon knynağ:ı.,sunucusu olan haneha.lk:ı. 

ile Oyalı:ı ara.s:ı.ndald. ilişkiler,hanehalla.ndan Oya.k'a ve Oyc:ık'tan haneha.lk:ı.na sunu

lan fon büyüklükleri ve kullamlan finansal araçlar a.şağıda Tablo :J4 'de gösteril

miştire 

Tiffii.O :'3l.f O~Haneh.alkı İlişkiler.l. 

(Y:ı.ll~ dcfişmeler olarak MİLYON T~7 

şıl:ı.kları 

Sa.ir finan-

+84 +fJT +107 +110 +142 +ı21 +12Lir +168 +131 +i49 +297· +2913 

+5 +Ll- +10 +ZT +22 -17 -9 +5 +9 :j:31 +L'ı4 +101 
sa.l borg 

Tüketim Kredi~ . 
leri -20 -11 oi25 -5 -19 +3 +7 -3 -16 -6 -16 -20 

K3nut Rre-

dileri -24 -36 -44 -53 -70 -73 -52 -54 -55 -136 -126 -103 
·-··~----------

Toplam +85 +102 +117 +137 +164 +124 +131 +173 +140 +lGO + y,_l +399 

-tA -36 -69 -513 -Q0. :J -90 -63 -57 -71 ""'('36 -142 -123 
-···-··--·---

Net fon key-

+45 +66 +48 +79 +75 +34 +70 +116 +69 +94 +199 +Z{6 
n ağı 

···~---· 

Keynak:Ek i38 



Tabloda garüldüBi g11ôıi 10yak1 1ıanehalkmdaıı tahsis karşılıkları ve oc:ir 

finansal borçlc:ır karsııl:ı,b"llldn fon sağlc:ırken,Tüketim ve Konut kredileri karşılığı 

ona fon sunmaktad.J.r.Özellikle konut krcdileri ilc sunulan fon büyüklü..__~do her 

Fon ku.llanıoıl<U"d.an,Şirkctler kesiminin p~ın her yıl [;iderek Ell:'trnaı-

sının a...'lmıno olarak diğer iki fon kullanıoıs:ı. Resrrd. Finans Kesimi ile Ticaret 

Bankalarının p~ azalan bir gelişme içarı:dndediroÖzolliklo,Ticnrot Bankaları, 

197 2, 197 3 ve 197 5' de fon kulla.nıoısı yerine ,fon sunucusu pozisyonuna eirmiştir o 

Özel Emekli ve Yaz-dl.m Sand.ıkları ..... .......... .... . o. 1 ...... ·•.. •.• • . .... ~..._ ................. . 

Özel Emekli ve Yardım Sanclıkları,Bankalnr,sigorta ve noassü-

rans Ortakl.:ı.kla;ı:t:ı. ve Tioaret Oclııla:t'1 1 Srın[\Yi Oclala:ı:-ltBorsalar ve bunlar:ı.iı oluş-hur

cl..ukları birlikler personeline malüllüktya.şlUık vo ölüm ;rwcl:ı.mları yapan,vakıf ti

pi Sosyal GüVenlik Kurumlariclır.(l48)Ö21el JThnokli ve Yardım Sano..:ı.klarında 1 Ek:.)~c1aı

ki yıllık fon akımları analiz tablosundada görüleoeGi üzaro,yıliık brüt fon giriş

le.r1nin11967-76 dönemleri için,son yıllarda giderek yükselmekle birlikto,ortalama 

% 77 14'ü prim golirlerindon•% 14,81i yatırım gelirlerinden ve % 7 ,G'de ço[,"Ullluğu 

bat,"-l.şlardnn oluşan St:ıir Gelirle:t'dan meydana gelmoktedlı'e 

F;.nc:ınsal yat:ı.rım gelirleri ~ç:ind.e movd~ faizi gelirlerinin yüksokli[S"i 

söz konusu sand.:ı.kla:rı,şiıııdiye kadıır,gördüğüınü!stsosyal. güvenlik kuru.mlar:ından c;yl.

ran belirgin bir özelliktir tBu durum~ Özel Emokli ve Yarchm sandıklarınm elinde 

birikon fazla fonları büyük ölçüde mevduat piyasasına sıinarak def.;orlondirici bir 

politikanın sonuou olma.ktaclır• Fon akımlarıncla,Sosyal Ödemeler ile Y önetim Gider

leri yıllar itibaı-iylo artmakla bera.ber 1bunların y:ı.ll:ı.k brüt fon giriulerine 

oranları azalmalur gösterdiğinden YlJ.lık net fon girişleri 1..-ısa.oa not aktiflerdeY...i 

artışlc:ır, bü.yüme e[,rilirrd. göstermektcdir eTüm Sosyc:ı.l Güvenlik Kurumlarında old~'il,u 

e,tııi~ÖZel Emekli ve Yardım Sa.nclı.klarının golooek dönalılerinde prim gelirleri ilc 

Sosyal Ödemeler ile Y"önetim ve Sa±r Giderleri karşılamanın ve fon biriktirme güç

lm-:inin deva.ın:uı.:uı gelecekteele mümkün olup. olm:ı.yaoağım. araştırmak arnacı ile aşaı

&;:ı.da regresyon analizleri kulla.nılacakt11'• 

.-.............. ec= , •••• n c 1 ..... • ...... .......... o •. , 

(148) .506 SSK Yasas:ımn Geçioi 20 .mad.desi 
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Prim Gelirlerinin Analizi 
~-·-=·· .. ~"'*-~-- ... . . • •qı t * ~ 

Özel Emekli ve Yarcb.m Sanclıklarllllll prim gelirlar;-inin analizi 

i.çı:-l:ı. seçilen regresyon modeli ve sonuçları ilc bunlara bağlı olarak yap1.lnn ,;v1::... .. 

tabminleri nşaeıda vorilmiştir• 

Yıllar ................ 
1'>17 

1978 

1979 

ı gee 

1981 

1902 

Logy::::a +bx 

P.ekJls.eE2f. 

f3 ... ~.@..il .. P~f>;i~~~

Y=Toplam Prim Gelirleri 

IW;;!J!!!?-J. p __ cj~j.,i.k_e~ı.a;,. 

x=Zaman 

( .02025) 

R 
2
-=illelirlilik Katsay:ı.s:ı.: .r;r666 

Standart Hata 

Durbin-watson Test 

1.090 

1579 

2288 

33M. 

4800 

6954 

: .• 18395 

44,90 

GariUdüğii gibi ,özo·ı Emekli Sand;ı.kl.ar:ı.nclald. prim gelirlat"in:in tahmini 

büyüme hızları % 44 185 civarındadır• 

~2p;r~ı. PS·!3~e}.~i·!L. AAat-H-! 
ÖZel Emekli ve Yardım Sandıklarmda kullan:ı.lan çoklu regt>esyon 

modeline ~ara.k alman sonuçlar ve yapılan ta.hmi.nler şöyledir e 



t,ıJJ.a 

1977 

1970 

1979 

1980 

1981 

1982 

~§!c~.er. 

BN:ı~;ı.. peQ.~k~ 

ya Toplam Sosyal Ödemeler 

:x: ı=Üye sey:ı.sı 
ı 

:x: ..()rtalama Günlük Ücret 
2 

:x:= GSMH 
3 

:x:c: Saman 

4 

:!= -68124.832 +.a447~+4047 ·~-·3696x3-:-5Qle729:x:4 
( t592) (867 .32) (.134) (2863.70) 

R 
2 ı::Jle1irlilik Ka:tsey:ı.sı : 

Standari Hata 

Durbin-watson Test 

: 

• • 

4935· 743 

1•73<'1r 

ı'..~~So13ZPJ.,.Öft._eme1eri~YAR !l'l,ı) lJ.l..ı.k. B:tjL§. !J;I.z]. i 
74 

70 (5,4) 

101 44,29 

193 91,09 

246 Z{,46 

308 25,20 

Tabmini Sosyal Ödemelerin artı ş hızları,l978 dönemi için,bir azal:ı.ş 

gösten-dikten sonra tekrar yükselişe geçmektedir .Jlnoak:,l981' den i tibaren azalarak 

arti"Oa\}Ta başlamıştJ.r.Prim gelirlerinin artış luzlarından genelde,daha düşük düzey

de b:i:r artış göstermektedirıw. 
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Snndıklaı-111, Tanetim ve sa.ir giderlarin:inianalizleri iç:in seçi-
. 

ı-:'~"' regresyon modeli 1istatistild. sonuçlaı-J. ve tahminleri aşağıdadı:de 

ye:.n. +bx+ex 
2 

P .. ef'2:.§ketı.l$?.. 
Ji%5;ı.ınl_ı.. p_cf;?-§..k.en 

Y=Y"önetim ve sair gidirlar 

x = Barnan 

yal333e436 +465t424x +97.454x2 

(188,211) (20,13) 

R 
2~ Belirlilik Kats~1 1 ·99035 

Standart Hata 

Durbin-watson Test 

J 462,602 

: 1.271 

"J'}.l..liJr. l'...a.hfnip.i_töıı.e;AE..YE. J3a4r.,Ç.i..d.er(r.ıtı_:ypp 11J.. 'ıl4k, Artı~~,~~ 
1977 18 

1978 

1779 

1980 

21 

24 

Z1 

30 

33 

16,67 

14,29 

12150 

11._.:;.:... 

ıo,oo 

Görüldüğü gi.'bi,Talunini Y"önet.:l.m ve S8.iıt gide:Plarin artış hızları giderek 

azalan bir tr<md göstermekte olup p:rim gelir'lerindeki a:rtl.Şların çok altmda bir 

düzeyde bulunmaktadır • 

Prim gel:irlor1,Sosya.1 Ödcmelc:r ile Tdnetim ve Sair giderlere ilişkin 

projeksiyonlar birlikte değerlendirileeek olurs~, !"önetim ve Sair Giderler:in prim 

gelirlerine olan oranlar1n trendinde belirgin değişiklikler olmamakla be.rabe.-r :So:::·· 

yn.l Ödemele.rin prim gelirlerina oranlarındaki azalışlar nedeniyle,net fon girişle

rinde yükselmolEn" gözlenmektcdir.Bu durwn1özel sand:ı.klar:ı.n fon biriktirme potansı·· 

yeller :inin aı-taı-ak devam edeceğini göstermektedir .(Tablo :3')) 
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.Araştırriıa kapanm:ına aliiıabilen{Ek;2)Özel,..Emekli ve Yardım Sandikla:rı, 

1965-75 dönemlarindo;biz.iko.Yl' t'onltJ:t-:ı.n ~ 42,4'ünü mevduat,% 26,31ünü Hisse sonetleri 

% ~'9:8'ini Tahviller ve % 4t5'ini de lı:İ-edilor biçiminde finans piyusasında d~ğer-

: -::r.Jirmiştir.(Ek:42)Finanaal akiirıei-in büyükı bir bölü.'llÜllÜ oluşturan movduatlGl'm 

:ı- c.~:2.~, l1emen tama.ıİıi vadeli nıeVduat nfteliğindedir.öteki,Sosyal Güvenlik kurumlarının 

mavrluat piyasaı::il.na eundukları fonlal-ın ya ta.rnamı yada en az yarısı vadesiz mevduat 

· biç·i.mindo oldu€,u haidetÖzGl Einekli Sandıklarında ta.ma.mı vadeli mevduat biçiminele ol· 

olm::ı.sı ve ftiıansa.i aktif'ler ılçinde önemli yer tutması sözkonusu sandlklc:ırm finan

saJ. yat:ır:ı.m politikalarınin büyük öl9iide Ti.,arot Bankklarının etkisi alt:ı.nda bulun-

duğunu kanıtlamakta.cü.r.,AndakiÖzol Emokli ve Yn.t-d:ı.m Sand:ı.klarının fonlarının yarıya 

yalan bölümünü vadeli mevdUa.t olt:i."r:'a.k tuttukları bankalar daha önceki bölümlerde 

para piyasası alan:tiıda. yoğun bir biçimde çalıştıkları kanıtlanan 34 adet b;mkç. 

grubu içinde bulunması nE;)deniyle,söz konusu vadeli mevduatlar:ı.n,uzun vadeli piynsu ·. 

ya:ı-ino 1kısa vadeli krodileıt biçiminde para piyasasina kanalize edilerek yanlış pi

yasada değerlendirildiklerini söylenıel: mümkündür. 

ÖZel limekli \ro Ywdlm Sand.1kiar1 dol~ılt o1cırak; bil-iken fonler :ın no 

kadar:.ı.nı sarrrıa,ye piyasası a.ktif1sri ;y'olu ile uzu:tı vadeli piyaseya kanalize edebii

dikleri aşağ:ıdaki. Tablo :3&t da göriilrno.ktedir ~ 

. TABLO :36 ÖZel Emekli ve Yardım SandJ.kicıı-:ı.n:ı..n Sorrneyo piyasasl. için yıllık fon 

kullanımlaıoı 

(Yil1ık doğişmolor olarak MİLYON TL) 
J-26.§. ~ .;,;_6_8 . ~2.6.2. ~21.0. ~ !211 1-2E,. ..l212.. ~ 'd-213. 

Konut Krodi7;e-
3 3 9 5 ri 

2 9 18 ll 8 16 

Devlot Tahvil-
(1) ı - ı 

leri 

Özel Şirket 
96 203 15 ı o 7 123 119 

Tahvil i 
H.i.sse Senetle-

ri 
2 4 9 . 18 8 104 23 104 199 

Toplam 6 7 24 23 28 24 246 153 200 419 

Net fon Giriş-
a8 53 5Ü 77 96 137 291 340 669 

leri 

Keynak:Özel Emekli ve Ya.rd:ı.m Sandıkları Faaliyet Raporları 



Tabloct J7 
3lel2.İtibaııiyle F4e ÖZEL EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARININ NNr FON KAYRAK VE KULLANIMIJilli 

-· ı------· ----
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 -

MİLIDN TL 

-
F2 Ticaret Bankası -i' ı{) -72 -89 -ıo2 -ıı8 -174 -227 -564 -689 ...-771 --·1109' . ' 

. w'), ı::r; "'"'"'+... ır..+. <>lr-ı 'llr- -ı -ı -ı -7 -ı ı -ı3 -18 -2a- ~29 -33 -l~T 

Rl Resmi Finans KAs -ı -ı -ı -ı -ı -ı -2 -2 --·2 -ı 

-~irk~tıer -3 -5 .-9 .. -23 -ttı -118 -8:1 -·no -tı-'52 u7 "J.2. . ·lJ "VI 

R6 Hanehalkı +54 +89 +lll +ı52 +202 +333 +422 +ıOü4 +1 i90 . i-ı. ımA +2'16~ -·-
R8 Diğer Fon Hareket -ı -2 +3 -ı ~4 -17 -ı7 -ı +ıo +2 +ql) 

Sı:ı'h-1 + V P.,. ı ,1r-ı ,...,.. -9 -s -ı4 -ı8 -27 -6o -76 -187 -2211 -282 -367 --
T.~1aın 

..;54 -ö9 ..;;.rı4 -152 -202 . -333 -422 -1084 rt-l~ ı-1820 -2658 . ~ ~ 
. "'"J'+ ot()~ r.ı..ı.·'+ r.ı.:;;ıı:: fi!!Jt:. ';!Yjjj +422 +1084 -ı400 !+1820 +2950 

. ~ DAGILI~I 

lw? ırı; ... ,..,.,+ "R ..... ı.-ı..ı::ı, ""7 4, ı ..00,9 -78,ı -67 ,ı -58,4 -52,3 -53.8 -'5g.o -LG.? -42.4 ~1.7 - -4,6 -5,4 Fi Si.ıı:erta Orta.kl:ı.kl ı.rı-1.9 -ı,ı _,8 -3,9 -4,3 -ı,8 -2,ı -1,8 -ı.8 
··-

Rl ~~JJ.ti-- '!llol.., ., ... ..., l<oe - -1,1 
~ec:~ 

-,9 -,7 -,s -.3 -,2 - - - .. ı -
~:~.5...,.~~ :ı_tetler -5,6 -5,6 -1,9 -ı5,1 -20,3 -20,4 -19,7 -28,6 -32,3 -40,2 1-42,7 ' 

·1-

R6 Hanehalkı +100,0 +100,0 +91 r4 +ıoo,o +ı00 10 +100,0 +100,0 +loo,o +99,3 +100,0 96,4 

ıBQ. Di~r~F~_Hareket -1,8 -2,2 +,6 -.1 -2,0 -'5.1 -4,0 -,3 +.7 - +-6 - ----
l<::! ... 'h;+ Tl1t ... ı .. l,ı~- -16,6 -9,0 -12,3 -ıı.s -ı3,4 -ı8,o -18.0 -ı7 t3 -16.L1. -15t5 13.8 

ı+ıoo,o +100,0 +100,0 +100,0 +ıoo,o +ıoo·,o +ıoo,o +100,0 +ıoo,o ...aıoo,o ıoo,o 
~gnlam ..... ~ - "- ,,...,...·,... .. ~~ ~ .. ·~ -·-,., 

-... ""''"' r ' 
-..ı..VVfV -.ı.vv,v -J.vv,u- F.wo·ıo -ıoo,o -ıoo,o rıuu;u 

: 

J J ' ·-

ı. 

~ 



Görüldüğü gibi 1Özel Fmekli ve Yard.:ı.ıri Sand.l.kUı:-1 serma;re p~~;,na.,bü

yük ölçüde, başta Özel Şirket Ta.hvillaı-i olmak üz~e hisse senetleri karşılığı fon 

sunma polit:ikası izlemektedireSerneye piyasası aktiflaı-ind.oıı Devlet Ta.hviller:ine 

hiç ya.tJ..rım yapılmazken1 kon1i.t kredileri yat:irımları çok s~ düzeyde sey:ret

mektedir.Net fon girişleri ile sermeye piyasasına sUnulan foıi. büyükl:ük:leri arasın

daki farklar,büyük oranda vadeli mevduat araçlar1 ile mevduat piyasaama gitm:i.şt±r. 

Özel Emekli ve Yardım Sandıklarının temel. fon kc.'\Ylla.ğ:ı. 1haneh.a.lk:ı.(Sandl.k
larm Sigortal:ı. Üyeleri) dır .Fon sunuousu olarak hanehal.kının fonlarıni1 başta Tionı

ret Bankaları olmak üzero 1Şirketler ve Siğorta Ortn.kl.ıklar~a kulland:ı.rarak finans

man fonksiyonunu yer :ine getiren finansal araçlardır a(Tablo 137') Özel l!Jookli Sandık .... 

larının finans piyasasına sundukları fonları ku.llanan,en büyük kesim1nispi ağ:ır

lığı giderek azalmnkla beraber1Tioaret Bank:alarıd.:ı.r.Bu kesim:in kullandıf,"l. fonlaD 

nispi olarak azall.!'ken 1Şirketler kesiminin k:ulle.nd:ı.f,"l. fonların artan bir sGy:il- iş

lemesi olumlu bir gelişmedir .Çünkü, fon kullanıoı kesimlar l.findo1Tioa:ret l3ankalı9> 

rının nispi ağırlıklarmnın azalmasına. paralel olarak Şirketler kosiin:iııin ağırlık 
ı u ··' . . ' .. : 

konulınası,hanobalk1ndan saglanan fonlarm para piyasasından sermey-e piyas.asına 
. ' . . 

_doğru yön değiştirerek eldeki tonlazm nitelikler:ino eygun piyasalara kanalizG t 

adilmeyG başland:ı.ğ1nı gösterir • 

Özel Erookli va Yard1m Sanclı.kJ.arınınt:fon sunucusu hanaııa.ıkı kasimi ile 

ıalan i1işki1er:t aş~d.a.ld. Tabib 'Ji' d.e iruhuİmuştu:ti. 

TABW :JI ÖZel aookli ve Yard:ı.m Sand:ı.kl..ar:u-Gmeha.lkı İlişkileri 

-------- (yıllık dafd.emel.Gr ol.N'eJc;MİLlON TL) 
.. t-92§ __ J:9,.§1. ~[L m·ı97o. m m W.l !WL. m 

Tahs:iS Karşı-
+681 +316 +766 

lıkları 
+39 +25 +49 +53 +135 +913 +440 

Tüket im Kredi-

lar;-i -ı +1 .... -ı -4 -5 

Konut Kredile-

ri ·-3 -3 ~ -3 -4 -9 -113 -ıl -e 16 

Toplam +39 +25 +50 +53 +135 +98 +61311 +317 +440 +776 

-3 -3 -9 ..;.3 -4 -9 -19 -ll -12 -21 

Net fon key-
+36 +22 +41 +so +131 +139 +662 +3<)6 +1;.28 +745 

n ağı 

Keynak;Etc=48 



ÖZel Emekli Send.l.klarıtTab1o a)B{de göMiidüğü gi'bi,sigorta l:ıi.!imetl.eii-i 

karşılığ3. haııehal.kl. fohlarını Konut kredileri. ve nad.eriııde tüketim kredileri bi

çiminde tma fon sunmaktadır.Sonugta1HanehaJ.la. 1Sand.iklara kccynak olma göravinit 

aral:ı.ksl.Z sürdürmektedir • 

Eh büyük fon kullanıcısı Ticaret Bankaları ile ÖZel Emekli ve Yardım 

Sandıkları arasind.ald. ilişkiler ~a{;"l.da verilmiştir.e 

T.lillLO =1~ Özel Sanchklar-Ticaret Bcı.nkaları İlişkileri 

~ÜLlDN TL. 

1972 197 3 197 4 197 5 
.......,_. e= ere:*= .............. .,. 
-315 -43 ~G -360 Mevduat 

~ ....ısm 1968 1~9 1970 1971 
~ ................. ~ 

-29 · -16 -ı · -ıo . -:5~ -ıo 
Banka Hisse Senedi _

3 -ı -12 -22 -82 -14 +22 

-32 -17 -13 -16 -50 -53 ;..337 -125 -G2 -338 

Kaşnak:Ek:~ 

T.ABLO:!&r Özel Sand.ıklar~U.ketler İlişkileri 
MİLlDNTL • 

. .. . . ~-- .. -~~--··- .... 

1,9.69. ~ ~ l2.&ı t2LQ ·l$~ Wl. ]21). !91& 1-212.. .. 
Şipkot Tahville-

-14 ~ı o -9 -7 -123 -119 -96 -203 
ri 

Şirket Hisse Seı- .. ~ ::··· -4 - -G -lG -G J.04 -23 -184 -199 
netleri 

Toplam -2 -lG -27 -15 -227 -142 -200 ~ .. 02 

. . . 

Yukarıda Tablolarda görüldüğü gibi,Ticaret Bankaları,Mevduat .ve Banka 

Hisse Senetleri karşılığı sandık fonlarmı kullaru.:rken 1Şirkotler kesimi1Şirketler 

tahvilleri ve hisse senetleri ile fonlardan yararlanmaktad:ıroTicarGt Bankalarınm 

kullandığı fonların daralmasına ve Şinketler kesim:i.nin öneminin artmasına para

lel alcırak kısa vadeli piynsalardan uzun vadeli piyasalara doğru akan fon büyük

lüklerini boyutlarıda büyümektedir • 



-ı~-

Müm Sosyal Güvenlik Kuruml~uıl.n Bir J3ütün Ola:Bak Bir Arada 

Değerlandirilmesi 

Yuka;ı:-ıda.ld. bölümlt:lrde ~ek tek,f'i.nazlsa.l 1'~i inoolo.nmc~rn 

9CÜ-l.şal.an,Soayal. Sigortalar Kurumu,T.C.Emekli Sandı[,l. 1B~Kur,oyak Ue ÖZel l:!lmek

li ve Yardım Sandl.kl.a;rının toplu halde bir aı-a.d.a değerlendirilmeleri burada. yap::.-

Sosyal Güvenlik I<ruınlaz-l.nda bil-leştb-ilmiş fon ak:Lm analizla:ri Tablo

larını gösteren· Eki,.,ıratde görüldüğü gibi,yıll:a.k.brüt fon gh-işlaı-inin1ortalam..-ı 
% 85'i prim gelir103:'ind~ ve % 15'1 yatırım gelirleririden oluşmaktad.ır.l963-75 

dönemlarinde ı;sıtti ~ilrlEII'inln ~ilfteai -~\i ~1t.ettr-<ı~~iüze;rde bulunon yatı:nm 

gelirlarinjn birde 11lları itib~iyie· diiştne eğilimi göstermesi elde biriken fon.ıar 

ların paralel olarak k~l1ll.k ~anları düşUk ~ein1arda. kullru:u.ld11ıılarırWi bir eo

nucudureYatıi'ım gelh"lcri.toplrun Y"6nGtS.m ve Sı:dr giderleri dabi kcı:rl'ılamsktcn 

uzak bir düzeyde bulunduğund.anthıJ.ı' dönem ~itn gelirlaı-inin bir bölümü Y"önetim 

giclarleı-inin finans~ a.mae:ı. ile ktlllazıı,l.nıaktadt.r • 
. ;> 

Geride kalan 13 yıllık dönem iS':iııde net aktif'lar % ~-i/J aramndd ele[;:;.·· 

şen oranlarda bi:" büyüme hız:ı. gösteı-mi§lerd.b.t 

Ge9miyşteki ko~ullGr geleoektede geçerli eldul~-taktirde,Sosyal Güven

lik Kurumlarl, 1 geçmiştc;ıld. f?l'l. biı'iktiı-me güçl~ini go1e~oktG de sürdürecekleri 

(Tablo IL;.l.) Sosya:J. GUvenlik KU»'W!ll~ı. 119t53-7 5 dönemleı-inde 1b:b.'ikon f"onların,ortalanıa 

% 50'yo yakın bô1.ümünü başta Dovlet Yatırım Bankası. Tahvilleri olmak üzare~Dev

lot Tahvilleri1Bankave §~ket T~~ll~i1% l~'ini movduat,% 14'üaü Konut vo Tü

ketim Kredileri,~, 5t7'•j.n1 H is•~ Senetl~i VG ge;,~ kalan % 1D,7~sinido SB.ir 

Finansal Aktif'leı- kaı-§2.1~ fineııe plşalasına ~aralı:: ~l(l'l':ini. sürdürtnüır 

lerdar .(Ek=4,) 

Finans piyasaısının ecıt~o piyrula.şs. böli1müne sunulan fon büyüklükleri 

ve kullanılan finansal a;-açla,,,sö~konusu p~~ cunıılahil.ooek niteli.ktoki .not 
it . 

fon girişleri ile birl~e,aşağs.da. Ta.bloı4j;. vax-ilmiştir. 
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TABL0:41 , F 4 SOSYAL GüVENLIK KURUMLARI'NIN {1976-82 DöNEMLERİ İÇİN) TAHMİNİ FON AKIMLARI 

FON GfRfSI..ERI MİLYON TL. 

Pirim Gelirleri Toplam Sosyal ödemehir Toplam 
- Prim Sosyal 

F 4a F4b F4c F4d F4e Gelideri F4a F4b F 4c F4d F4e ödemeler 
(1) (2) 

1976 12.923 13.298 1.236 508 797 28.762 4.106 9.039 14 320 127 13.606 

1977 15.931 17.366 1.&80 586 1.090 36.653 4.944 11.759 14 373 74 17.164 

1978 17.146 22.483 2.108 671 1.579 43.987 5.252 14.170 15 431 70 19.938 

• ,. 1979 21.076 28.904 2.519 763 2.288 55.550 6.314 18.835 16 493 101 25.759 
.. _,\ 

1980 29.775 36.865 2.910 861 3.314 73.725 8.268 23.288 17 559 193 32.325 
r-~l 

1981 36.624 46.698 1.281 966 4.800 92.369 9.699 28.398 19 630 246 38.992 

1982 45.051 58.883 3.630 1.078 6.954 115.596 11.324 34.187 21 705 308 46.545 

• 
% 

1976 - 44,9 46,2 4,3 1,8 2,8 100,0 14,3 31,4 - 1,1 0,5 47,3 

1977 43,5 47,4 4,6 1,6 2,9 100,0 13,5 32,1 - 1,0 0,2 46,8 

1978 39,0 51,1 4,8 1,5 3,6 100,0 11,9 32,2 - 1,0 0,2 45,3 

1979 37,9 52,0 4,5 1,4 4,2 100,0 11,4 33,9 - -0,9 0,2 46,4 

1980 40,4 50,0 3,9 1,2 4,5 100,0 11,2 31,6 - 0,8 0,2 43,8 

1981 39,7 - 50,6 3,5 1,0 5,2 100,0 10,5 30,7 - 0,7 0,3 42,2 

1982 39,0 50,9 3,1 0,9 6,1 100,0 9,8 29,6 - 0,6 0,3 40,3 

FON ÇlKlŞLARI 

Yönetim ve Sair Giderler 

F4a F4b F 4c F 4d F4e 

3.715 179 37 38 13 

4.695 208 58 46 18 

5.958 241 84 55 21 

7.561 280 115 66 24 

9.595 326 152 79 27 

12.176 378 195 95 30 

15.451 439 242 114 33 

12,9 0,6 0,1 0,1 0,1 

12,8 0,6 0,2 .0,1 -
13,5 0,6 0,2 0,2 -
13,6 0,5 0,2 0,2 -
13,0 0,4 0,2 0,2 -
13,2 0,4 0,2 0,1 -
13,4 0,4 0,2 0,1 -

Toplam Toplam 
Yönetim Brüt 
Giderleri Giderleri 

(3) 4 =2+3 

3.982 17.588 

5.025 22.189 

6.359 26.297 

8.046 33.805 

10.179 42.504 

12.874 51.866 

16.279 62.824 

13,8 61,1 

13,7 60,5 

14,5 59,8 

14,5 60,9 

13,8 57,6 

13,9 56,1 

14,1 54,4 

Net 
Fon 

Girişleri 

5 =1-4 

11.174 

14.464 

17.690 

21.745 

31.221 

40.503 

52.772 

38,9 

39,5 

40,2 

39,1 

42,4 

43,9 

45,6 

\ 

ı 
~ 
v-ı 
\0 
ı 



TABLO-;.~~ Sosyaih GÜ'Ilon.lil<: KurumlarJ.nın Sermaye piy-cısas:. için y:ıJ.lık fon k:ullan.ı..nı::L:-c..--:-:t 

Sermaye 
Piyasas:ı. 

~-·-·- , ...... ---·-~· .... _....._.._ 
Dolaysız (yıllık değişmeler olarak MİL'YO~~ TL~' 
Finansal 
.Araclar:ı. mm;ı9.Q.Q. lW.. ~ ~ };$Q !21.1 12ll. ~ ~ 1915 -----
Ko:au·l; Kre-

(li leri 
75 ~ı 153 162 267 .306 373 522 580 720 1191 1329 

O eVadeliKd.( 6) (t!] (4) 20 (5) (7) 4 (3) (9) (12) 

Dett eTahvil·-
77 44 33 175 40 (6) 312 110 (204) 132 757 1747 

lar i 

KİT Tahvil~ 

leri 5 (5) 3 (1) (ı) (1) 

Şirket His-
1

2. 121 49 88 73 70 175 263 161 444 L;46 349 
se Senetleri 

Şirket Tah-

villeri 
25 17 (6) 23 14 (3) (ı) 120 99 105 209 

Toplam 248 262 225 471 389 J70 061 670 577 1402 2490 3622 

Delaylı 

Finı:ınsal 

Araç 
1964 1965 1966 1967 19613 1969 1970. 1971 1972 1973 1974 1975 
---~ - - .......-... --- - -- ...........- - -- ..........,_ ---

Do Y oB oTah-
200 752 7213 1029 1211 1319 872 591 1213 2075 2998 3599 

villeri 

Banka Tah-
(4) (9) (13) (16) (ll) (15) 2 ı (5) (13) 

villeri 

Top:j.am 2132 748 720 1030 1206 1319 063 583 1205 2059 29frf 3584 

GENEL 
530 1010 953 1501 1595 1689 1724 1253 1702 3461 4477 7206 

TOm.AM 
--------·~----~---·----'---· . . .. ----------·-------·--

Eksi: 

Net Fon 902 1298 1550 1843 2335 ZT61 3160 3319 4445 69 31 lO!J-40 17 696 
G:i..r:t ş 1 eri --... ~-- ------------.ı-.-------·,,_..,;..._ 

Fark: 372 2813 5g7 342 740 1078 1436 2066 2663 3470 4963 104~ 
···---····--··-- ------- ··--· 

________ .. ____ ------......--. 

Kaşna.k:Tüm Sosyal Gilitenlik Kurumunım Faaliyet Raporiarı 



Tablo gi\Z'ıioki ~llvlE\YSJ.Z finansal akti:f yai.;::ı.:ı:'~mlar:ı. ilc sunuli:in fon ·~o:t>"" 

lamları ile uzun iradeli piyasaya aktarılabilecek nitelikte olup da elde birikctı 

fonları tfade eden not fon girişleri rakamları karşılaştJ.rıldığı vaJ.dt gi:İr'ü.1.cc .. •.ii 

gibi,mavcut fonlar:ı..n büyük bir bölümü doleyl:ı. finansal araçlar(özollikle Dw1ek 

Yat:ı..r::ı.m Bankası Ta.hvilleri) karşılığı doleylı olarak,kullan:ı.c:ı.lara ak:tail.:ı.lmak~c:..:.l:"..z·. 

Doleyl:ı. finansal araçlarla sunulan sevi;tcnin üzerinde olması bu clurumı açJ.kç2. 

göstermektcdir • 

Sosyal Gü:vonlık Kurumlm':ı.nda,gerokli doleylı finansal araçlar ve go~~uk~· 

se clolaysız finansal araçlar karşılığı k:ullanıc:Llara sunulan uzun vadeli fon fr'l,(.i•· 

mi~söz konubu uzun vadeli piyasccya sunulabile~ek nitelikteki elde b:irikcn fonla::.."'

la,yanj. net fon girişleri ile karşılaştırılacak olunsa,mevcut fonların ne kadar~,.

nın uzun vadeli piyasaya sunuldll.ğu. gö.rüleoektiroTablodald net fon girişlm-i ile 

toplam fon arzları m•e:-.:ıında çok büyük farklar va:rclı:ı.~c Söz konusu farkla:;:o:uı gide--· 

rek geniyleme eğilimi gösterdiği ınüşahede edilmektedir.Bu durum9sermaye piyasaz:ı. 

için vazgeçiilımez b:ir kccynak olan net fon girişl<Finin,bir bölümünün h.ı.zla para 

piyasası ile sabit kıyınet akımları için inşaat piyasasına keyd.J.&"llll. göstormoktG<

direKısaca,fonların,nitelikle:rme ve amaçlarına uygun olmeyan piyasalarda değ®."" 

lcnd:irme yönünde b:ir yatJ.rım politikası utgulanmaktadıre.Bir tarnftancıekonomik kal

kınma i9in yapılması gerekli yat:ırmlar daha fazla uzuh vadeli fonları ihtiyaç göstm·~. 

terirken,öte yandan,bu amaç için kullan:ı.labilocek nitelikteki fııınlardan kısa vacie-

li piyasa ile sabit k:ı.ymot ala.mları için inşaat piyasalarına akan miktarlarJ.."llll 

giderek genişleyen b:lı' eğilim göstermesi büyük bir çelişkid:iroBu çelişki,yaniolde 

mevcut uzun vadeli fın hacmi ilc uzun vadeli piyasaya dola,ylı yada dolaysız olar-· 

rak akan fon hacmi arasınclald.. farkın giderek daralması gerekirken,genişlemo göster 

mesi Sosyal Güvenlik Kurumlarının~finans piyasasında,kendileerinden beklenen fon 

dönüş-türme fonksiyonlarlll1 yerine getirmmedikle:rinjn bir başka belirgin bir ölçü-

sü olmaktadır. 

Sosyal Güvenlik KurumlarJn:m1net fon sunucusu11Tablo:43'da görüldü.[,'Ü gi-

bi hanehalk:t.d:ır elianehalkından zorunlu olarak toplad:ı.klar:ı. primlerle bu primler:L.-·1 

yat:ı.r:ı.m gelirlerini para ve sermaye piyasalarına ak:tararak,Devlet Y~tlr:ı.m Bankas:ı., 

Ticaret Bankalar:ı.,Resnıi finans kesimi 1 Şirketler,esnaf ve senat~lar ibe Sigor·ta 

Ortakl:ı.klarlll.l. finanse etmektedirleroDevlet Yatır:Lm Banka.s:ı.v.ca kullan:ı.lan fen h:::ı.o-·· 

mi hor y:ı.l giderek büyürken Resmi finpns kesiminin payı dn:ralr.ıalar gootermoktedi1"c 

1970 y:ı.lına kadar Ticaret DankalarJ..m..n Sosyal Güvenlik kurunüro-ından büyük ölçüde 

mevduat biçiminde sağladıkları fon hacmi nispi olarak azalma gösterdikten sonra:; 
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1970 1 den i tibaren yenidon yükselmoye başlaması va o arada, toplam mevduat içinde 

va.clesiz mcwduat payının 19631 den beri Vaıleli mevduat aleyhine genişlamesi 'kurum

ların daha fazla kısa vadeli piyasaya kaydıklarını a;yrıva yine belgolemokteclir ,ı 

3- Öteki Finansal Aracılar 

a. Yatırım Ortakl~arı 

Bugün Türkiye 'dış 9 ; finans piyasasında 9 gerek Sabit Sermayeli Ya-tır 1.rı:ı 

0rtaklıkları ve gerekse ueğişir Sermayeli Yatırım Ortaklıkları yoktur.(lt.9) 

Geçmiç yıllarda 9 sözkonusu kurumsal eksikliği gidermek amacı ile 9 1ü 

kurumların oluşturulı:rıası dot;rul tusunda çe .şi tl i çalı~malır yapılarak yasa 

tasarıları hazırlarımı:_;;tır. (150) Ancak, bugün 9 Türkiyelnin ulaşın:ı.~ bulı;ı.n.c~L<·· 

ğu ekonomik Sosyal Finansal ve :politik düzeydo, nasıl bir yatırım ortakhk-

ları modelinin vaya modellerinin .. uygulanabileceği kQıJ.usunun ele alınıp, a.y-

rıntılı incelemeler yapılarak, tartışma ı;;ündemine 5etirilmesi yararlı ola-

caktır. 

b. ~ Holdingler 

Bir finansal aracı olmaları nedeniyle Holdin6 leri de ara~tırma kap-

samına alıp 9 öteki finansal aracılar la birlikte 9 finans piyasasındaki fac:.

liyetlerini incelemek amaçlanmıştır. incak, mevcut lıoldin6 ler hakkında do-

yurucu düzeyde finansal bil6 iler saglanamadıbı için sözkonusu amaca ulaşa-

mamı§tır. Ama 9 holdingler hakkında analiz için yeterli bilgiler sağlanabil-· 

diği ::;aman araştırmanın bu yönden ta.,şıd:ı.gı eksikliklerin gideriLmesi'sen 

derece yararlı bir çalıjma olacaktır. Çünkü, bugün Türkiye,de 9 bir yandan 

var olan holdine,lerin 6 eni)>lemesi ve 0te ,>:andan ;y-eni .holdin6 lerin kurulma-

sı ile çok hızlı bir holdin0leşme olayı ya;;anmaktadır. Nitekim 9 aşagıdaki 

Tabloda sunulan holding ea~ılarına ilişkin rakamlar holdinôle~medeki hızlı 

gelişmeyi bir ölçüde yansıtmaktadır. 

(149) Uye>ulamada 9 Ticaret unvanlar·ı i\{in\le, "Yatırım" kavramı bulunan ba-

zı ortaklıklar· gb:i:çakte 9 burada sb:z.U e:C:.iler::. anlamda ;Yatırım Ortaklık-

t...l9iL-değildJi:c ....... Bunlar:, Y!atJ.rım Or;.taklıgJ._ uuvanJ.. al tırıda holding fa.a-

liyetlerinde buhman, işletınelerdir. 

(150) AyrıntılJ. bile;i için 9 Bakınızg :DEVLET PLAl.~.u.AııiiA ııı_,s,ŞKİL!TI 9 Banka Kre-

di Sisteminin yeniden düzenlenmesi 7 May~s 9 1971 Ankara 



:ı. 

TABLO • .:ı.l 

•. ,; J 

Yıllar; aoldin2 Sayısıl 

1958 ı 

1960 ı 

1963 ~-

19'5 3 

19~ 2 

1968 4 

1%9 5 

1970 5 

1911 8 

1~2 ~ 

197 4 21 

1975 13 

•l976 17 

197? {illkime kadar) 20 

Toplam li~ ~ayısı 138 

Ka,yna.kı Devlet İ~ta.tisti~i Ens~itüsü, ~ ,l;i.o-a.ret İı:ı1;a.tietikla-

:i'i...uve Wica:r~·:Ş<iJııinll.esı Arçivi 

TaolQa ~·~e uörüldügü ~ibi~ son ~•llarda sayıları her ~eçen gün ar

tan ve toplam ola.rak 13Ş civarında bulunan nolQ.~ ortaklıklarının kuruluş

la.r~· özendiren ve hızlandl.ran pek çok ne~~nleri vard1r. (151) Roldingle~

me olayını ö~endiren nedenhır listesine, ":6anka ve Sigorta İşlembri Ver6 i

sind.en Sa~lanan Vergi Tasa.rrufla.rı.rıl." Q.a yeni ~ir netsan Ç>la.?ak aklemt>k -'J

rekir.RoJ.4.1n~ler üzerinO-e .{ap.,lan incelemeler.Q.eJbunla.r, finans pi.;-asasınd.,. 9 

aracılık fonks~yonla.r:ı.nı lerine ~et;lrirken, uzun vadeli pi,yasadan Hisse 38-

nedi ve Tahvil ~iQi finansal araçlar karşılığ~ sagladıkları fonların bir 

bölümünü) hoJ,{l~~ toplul~una dahil 'ba~lı ~irketlere kısa vad0li kredi bi

çiminde ~unarak, onların işletme sermayesi b'ereksinlılelerini ı..arşılaciıkları 

~özleruni·~tir, .cl.oldinı;;;ler, uy~ulaO.ıklar~ ou tür vir finansal yatırım politi:- _,_ 

kası ile, uzun vadel.:i nitelikteki fobları. !Q,.şa vadeli _piyasaya kanalize 

(151) Ayrıntılı 'bil.~i i.ç:ln, :Bakınız: OON~.I.ıİ, ATİ.11A, İşletmelerd"" finansal 

Yönetim 7 Serınet Matbaaşı, İST-19,$, S.492-50Ö 



ederek 3 fonların yanlış piyasalarda kullanılmasına neden olmaktadırlar. 

Türkiye'de satı~ların finansman yükünün Şirketler üzerinde olması~ Üretici 

Şirketlerin, taptancı ve perakendecileri finanse etmesi nedeniyle ( 152) 

bağlı Şirketlerin, ana Şirket olarak holdin5 lerden aldıkları kısa vadeli 

kredilan büyüK ölçüde alaeaklara bağlanmaktadır. Dolayısıyle, uzun vadelt 

nitelikteki fonlar~ Şirketler kanalıyle piyasaya kanalize olmaktadır. Baş-

ka bir deyişle, Holdingler 9 e;uleneksel Ticaret Bankalarının faaliyet göster-

dikleri alanda onlardan daha elverişli ko~ullarla faaliyet göstormektedir

ler. Çünkü, Ticaret Bankaları ödünç verme yazazı kapsamına dahil edilmiş 
F 

olup, faaliyetleri .Banka ve Sigorta işlemleri vergisine tabi oldukları hal-

de, pratikte yukarda sizünü~ettiğimiz b~&€ bağlı şirketleri kısa vadeli 

kredilerle finanse ederek Ticaret Ban,kaları ile aynı fonksiyonu :::,örenHol

dingler sözkonusu yasanın dı;ıında tutulmuşlardır. Kusıkusuz bu durum, Hol

dingler için güyi.ik .l:ıir vergi tasarrufu sağlamaktadır. O nedenle, Banka ve 

Sigorta işlemleri ve bununla birlikte, damga vergilerinden sağlanacak ta-

sarrufları Holdin6leşmedeki hızlı gelişmelerin nedenlerinden birisi olarak 

listeye dahil etmek dogru bir davranı~ olacaktır. 

i..:C. ....:.....- - Kalkınma Bankaları 

Kalkınma çabasl. içinde bulunan ülkemizde, işletmelerin orta ve uzun 

vadeli fon Gereksinmelerini karşılamak yolunda faaliyet gosteren Kalkınma 

Bankalarını, mülkiyetleri açısından, Özel Kalkınma Bankaları ve Kamu Kal

kınma Bankaları olınaküzers iki ana gru.Qta toplamak mümkündür. 

o~l• Özel Kalkanma Bankaları 

Özel Kalkınma Bankaları, sermayelerinin tamamı Özel kesime ait. olan 

ve dvlayısıyle özel kEıeim i:?letmelerinin finansınanına yonelik faaliyetler

de bulunan, Türkiye Sınai Kalkınına Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi Ban

kasJ.ndan oluşmaktadır. ( 153) O nedenle<1 ;_ bu;..l>~J.fuııda.: .... a.öız.kon:Uısu-·.:iki bu ka 

bir ara.daÖ&el Ka1k.Jı.nrıla,.;.Bıımha,ıar'!....:..ba§l1l.ğu..~alilı!!<nda incelenecektir. 

(152) Mali Sektbr Araştırması, S, d 

(153) Bu arada 9 1976 ;yılında, işletmelerin orta ve uzun vadeli nitelikte-

ki fon 6ereksinınelerini karşılamak amacı ile özel mülkiyetli onüç bar 

ka tarafından ku lan ve bu arajtırwanın yürütüldügü dönemlerde her~ 

hangi finansal faaliyeti olmadığı için araştırma kapsamı dışında ka

lan "Yatırım .B'incm~man Anonim Ortaklığı 11 nın da Özel Kalkınma ]anka-

- ları. grubimda ~&ütaalıLadi:ım.esi_,_g,.rekir. Balunız ~ YATIRDııl :B'İl'ifANS.ııJ.Alif 

A.ü. ESAS MUKAVbLEN~Sİ 



Özel K.alkl.nrrıa Bankaları, Ek~46."de gö.rü.ldügü ı:sibi 9 1963-75· dönemlerin

den fonların jo 4'ü kendi tasarrufları olan dağıtılmamış karlardan ve geri

ye kalan 'j~ 96"s:ı.nı finans pi,taaaaından sağla.ı;uştır.• .Top.la~~oxı.~ar:ı,-

rının % 66 3 8'i uzun vadeli dı.} kredilerden, % 18'i orta ve uzun vadeli iç 

kredilerd~n ve% 5,3'ü Ödenmi~ Sermaye'den oluşmaktadır. Tahvil ihraç et

mcık suretiyle saglanan fon hacmi l973'den itibaren giderek yükselmekle be

raber çok dü._?ük düzeyde kalmıştır. 

Özel Kalkınôa Bankaları, yukarıda sözü edilen finansal araçlar karşı

lığı sağladığı fonların 'f6 82'sini Orta Vadeli Kredi Araçları, % 4,9'unu 

Şirket Hisse Senetleri,~ 1,6'sını Şirket Tahvilleri ve fo 7,8'ini Vadesiz 

Mevduat aracıarını kullanarak finans piyasasına aktar;ncı.ktadır. (Ek: 47>) 

Görüldüt:Sü gibi, üzel KalkınLıa Bankaları, gerek finans piyasalarından 

fon sağlarken ve ı;;erekse sağlanan fonları kullanıcıların hizmetine sunarken. 

Riese Senetleri ve Tahviller gibi uzun vadeli araçlar yerine, büyük ölçüde, 

kredi araçlarından yararlanmaktadırlar. 

Özel Kalk.J.nma Bankalarının, fonksiyonları ç;ereği 3 serraayıa piyasası 

ile olan ilişkileri ve her dönem sözkonusu piyasaya kanalize edebilir nite

likteki potansiyellerle fiilen sunulan fonlar, yıllık fon kaynak ve kulla

nımları bi9iminde, a~agıdaki Tablo:4g'de verilmiştir • 

. .,. --



TAJ3L.O~ 4~ üzel Kalkınma Bankalarının Serı:ı.aye Piyasası için Yıllık Fon Kaynakları 

ve Kullanımları 

Yıllık fon 

Kaynakları ~ l2§2 1966 1:.2B. 1968 l222. l2.7.Q 1..21! 1211. 1.2.1]_ 127_4 19_7_:; 

Tedavüldeki 

Tahviller ( 3) ( 3) ( 3) {·l) (ı) su 50 20(\ 

U.V.İç t~I)d. 62 86 117 11::$4' ,.. 
) 129 6dl 19G 190 767 362 >')O ~.:. 

O.V.İç Krd. 83 59 59 9.3 ( 34) 92 70 133 62 75 133 43 

Ödenmemi} 

Sermaye ı 15 - 45 ı 82 20 

:Dağı tılınamış 

Karlar ı· • /' 18 19 9 20 30 d 54 76 31 o 

Toplam 143 149 179 309 189 275 772 359 350 966 621 1224 

Yıllık Fon 

Kullanımları 

İşletme Krd. 50 33 29 73 li 7 (66) (6) 109 53 ( 61) ( 53) 

O. V .:Döviz~..Kr.31 32 132 152 ıoo 100 649 186 179 7d3 380 3d4 

O.V.TL.Krd. lü 46 40 35 108 l3ts 64 91 107 140 171 1: .. 

•:ro plara Krd. 91 lll 20l 260 226 245 647 253 395 976 490 948 

]evıet Krd. 

Tahvilleri 2 ı. 4 .18 (13) 3 3 7 ll 16 

Özel ?irket 

Tahvilleri - 20 ( 20) 24 (4) (10) - 34 ll 

Şirket Hisse 

Senetleri (ı) ı 3 (19) 23 22 (7) 28 32 '3 59 62 

Toplam 92 113 208 279 216 Z73 667 295 417 996 5d3 1037 

Kaynak~ Özel Kalkınına Bankaları ]'aaliyet Raporları 



Tablog4.5~de 5·örüldüg·ü 0 ibi, Üzel Kalkınma Ilankalarda uzun vadeli fonlarının 

çoğu uzun vadeli dış bo!'çlanmalal' .. 3"0lu ile 6aglandı5ınclan 9 döviz nitelit;indcıdir. Fon 

':3.,ynaklarindaki 6elişmeye paralel olarak, sağladıkları döviz biçi::ıindeki fonların 

ço&,w1u yine dbviz kredil.:ıri piçiminde uzun vadeli piyasaya aktanrıaktadırlar. Genal

liklo kredi araoları karşılı4~ sağladıkJ:ap. fonları yine kreo.i araclar'l:nı l<:ı;llRrı"-

rak sunduklarından dolayı finansal araçlardan kullanarak sunduklarından delayı fü~ 

nansal araçlardan kredi araçları ys~~ne., dolaysız finansal araçlardan olan krG.li a-

ra~larını ikame eden finansal aracılar olarak tanırnlanılabilirler. l3u yolda 9 yıllık 

uzun vadeli ·fon kaynakları toplamları ile kullanımlarının toplamları ka.r:}ıla:ştırıl -· 

dığı zaman açıkça 6örülec<Jği gibi~ ellerindeki u~un vad.ali fonların tamamını uzun 

vadeli fonların tamanuna uzun vadeli .b)i,yasaya cıktararak, fon donüştürme fonksiyon

larını ,yerinö getiren bir daVl!ıanJ.Ş içinde eÖrülmGktedirler;. 

Uzel Kalkınına Bankalar:ı.nda~ yukarıda sözü ~dilen finansal araolar ka.rşılıgı 

finans _piyasalqrından sai?;lanan fonların s.unucuları § dış finansal kesim, hanehalkı 9 

Ticaret Ba~kala.rı vo i;,0:q. .. yüUarıi~~h:i.ıt~öi.ı;U~ ... m lQt Jtlidlia:ıll<i.nl:iasibl;ı:r~~tT~cJp~) ı.ı 

Ösel Kalkınma .bankaları fonlarJ.nın .3/4~ü dlş finansal kesimden gelmektedir ... Geriye 
' 

kalan l/4"ü hanehalkı ile Ticaret Bankaları ve sıı1:ı.rlı ölçüde, T .. G. Merkez l3anka.sın-

d.a. saglanma.ktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, Özol Kalkınma Bankaları, iç :fi!l.ans 

piyasalarından çok dış finans piyascüarına 1 yani Uluslararası finans piyasaları ile 

yakın ilişkilerde bulunan ve .Uluslara:rasa lı'inans Piyasalarının Türkiye'deki iç fi-

nans :piyasas;:ı.nı. bağlayan finansal aracıla.- olarak faaliyet gösterı,:ıektedirler. 

Özel Ka.lkJ.nma. Banka.la.rınJ.ll sunduğu fonlardan yararlanan kesim, sadece şir-

ketlerd.ir. Sözkonusu bankaların en 'Q'(iyUk: fon şunucusu dış finansal kesim ile ye-

0an8 fon kullanıcıs:ı şirketler keaimiia.rasındaki ilişkiler, a;>a.ğıda. ırarilmi:?'t-...:', 
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Tablo~ 4*' Ozbl Kalkını:ıa. Bankaları-Dış ]'inansal Kesim İlişkileri (Yıllık değişme-

ler olarak) MİLYON TL 

Uzun Vadeli 

Dış Krediler +62 +86 +117 +184 +205 +129 +681 +196 +198 +767 +362 +950 
1 

Net .Fon Kay-

n ağı 

Ka,ynak~ .l:!ib 49 

Tablog 46 u zel Kalkınma Bankaları-Şirk~tler İlişkihri· (Yıllık değişmeler olarak) 

MILYON TL 

1964 lill. 1966 lW. 1968 1222 m.Q. mı· 12ll l2.Ll l2li 1.2.72 
O.V.Kredileri -91 ~ll -201 -260 -223 -248 -647 -253 -395 -976 -490 -948 

~irket Tanvil 

leri - ..aa +20 -3 -24 +4 +10 -34 -ll 

Şir·ket Hisse 

Senet..:. , -:_ +1 -ı -3 +19 -23 -22 +7 -2Ö -32 -9 -59 -62 

Sa ir finansal 

Aktifler -3 -l -ı -t-l -6 -6 -32 -4 -13 -48 -28 -ö4 

Toplam -94 -280 -252 -279 ~703 -285 -440-±033 -611-1075 

+1 -113 -205 +20 +20 +7 +4 +10 

Net Fon Kul-

lanımı -93 -113 -205 -260 -232 -279 -696 . .;.m>s -430-1033 -611-1075 

Kaynak: .alk: lt& 

Tablo~ /fı.ve 4J' lerde açıkça gbsterilmekteıil.ir ki özel kalkınma. bankaları 1 ge

nel olarak dış finansal kesim ile şirketleri bir~lerine bağlayan başka bir deyim

le, uluslararas~ finans piyasasından orta ve uzun vadeli kredi araçları karşılığı 

sağladıkları fonları~ ba§ta uzun ve orta vadeli kredi araçları olmak üzere hir::ıse 

senetleri ve tahviller kar;ılığı şirketler kesimine aktaran sermaye piyasası finan-

sal aracı kurmnlardır. 



c~. Kamu Kalkınma Bankaları 

Mülkiyetteri ~evlete ait olan Kamu Kalkınma Bankaları, ~evlet Yatı

rım Bankası ile aevlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasıdır. Sözü edilen Ka

mu Kalkınma Bankalarından Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (154) bu 

araştırma için e;erek.ilı.i bilgiler toplandığı dönemlerde, kuruluş aşamasında 

bulunduğu ve horhangi bir finansal faaliyeti olmadığı için, çalışmanın dı-

şında kalmıştır. Bu yüzden, burada, Kami Kalkınma Bankaları başlığı altın

da sadece Devlet Yatırım Bankası incelenecektir. L . : . 

Ek~ 49)de görüldüğü gibi, Devlet Yatırım Bar..kası"nın 1963-75 Dönem

lerinde, toplam fonlarının, ortalama% 2ısini Dağıtılmamış Karlardan ve 

% 98li d0 finans piya~asından sağlanan fonlardan oluşmaktadır. Bankanın 

fon kaynaklarının 1963-75'de ortalama % 47~si Tahviller % l6,4'ü Orta Va

deli İç Kfediler (Hazine Kredileri) 9 ib 9,9~'un Vadeli dı-} krediler ve % 6' 
:ı. 

sı da Ödenmiş Sermaye gibi finansal araçlar karşılığı piyasadan çekilmek-

te dir. 

Devlet Yatırım Bankasının ilk yıllarda toplam fonlarının en büyük 

bölümünü (% 40,dan fazlasını) uzun vadeli dı~ kredi araçları sağlarken bu 

oran giderek dü:şme trendi göstererek% ı'e kadar inmiştir. Öte yandan, 1: 

Tahviller ve iç kredi araçları yolu ile sağlanan fonlar büyük geli.şrnüler 

göstererek toplam fon kaynakları içinde en büyük yeri almıştır. Bankanın 

pasif yapısındaki bu deği.:;ıiklikler e,osterrnektedir ki, Devlet Yatırım Ban

kası kurulduğu günden itibaren l975'e kadar, her geçen gün finans piyasa

sından fon sağlama yönündeki faaliyetlerini yurt dı~ı finans piyasasından 

çok yurt içi finans piyasasında ;y·oğunla,.;tıran bir finansal :politika izle

yegelıniştir.BBankanın ara~tırmaya alınan yıllar iGePisinde iç finans pi

yasasında yoğunla~an faaliyetleri de, mevduat munzam karşılıkları yolu 

ile saglanan fonlardaki düimeden de anlaşılacağı gibi, mevduat piyasasın-

dan çok tahvil piyasasına döğru kayma göstermektedir. 

-~·1,1-.L.__Ttıtr{lı ve 181+ Scx:Jiı ....1as.a gereğineo, ll. ll .1975 tarih ve 13 Sayılı 
, . . . . . j~:tr+Ciı?~~d.o.... _ . J.. 

1 
., . 

, ~ ... -:) K?.nrm h.ü.i~mı.mo.eıc.ı· kıl-rarnnıflG!-'Ji~l~Y,_:.·ö'Z'Qı.lFi::kJ:o~l-iış':.iış' q,.a-ı~Ç~lı~;şnıaxtc:i~~oYa:r( 

tşci.J.ı;;:rin . .:tasıaıfruf-.1-arinl: P-kcnea...ik 1Hr gü·Ç hal·inde bi:fleiş.tiİ-ürbk -Jtt~

tı.hk. u~ )leF,wıl~la -~ l~t~ı ;q;ind.e.; d:~erlorid'irı;,e-k -vo..:.-ka~kYrıi-.~· pi'an

lavı1•"" 4-~Jlk.eıer';"e-~~""~ j.u .. d- .~a.+b,ı~-.. . .j~~,,., · ~ilsiere, 

özL-_likle san-?.yi yatırıwlarına yonol tı:ı;.;k ::.ı.wacı,yia kurulmuştur. Ayrın-

tılı bilt;Si için~ Bakınız: DEV1..:.1T S.tU~l-ı.Yİ ve I."' ÇI." Y'' rnTF.·I'. B,, NT/,, '"'I A ~ ·~ J. .l:' • .ı. J. • ivl 1ı..t: .r:,...o.;.o .,.,. ·-r~ 

Y.ciTKI :iiı.SAGI VG KURULU} KliiL...ii.E.l'J.AJiji.c;:::;i 



Banka finansal aktifleri i~indG orta ve uzun vad0li krGdilerin % 90'nın üze-

rinde bulunması durumu da kan:ı. tlamaktadır ki? Dovlet Yatırliu Bankasının fon kul la-

nıcılarının orta ve uzun vadeli fon gureksinr:ıelerini karş:ı.laı:ıa,yı aı:ua.çlayan sermaye 

piyasası kurumudur. (Bk: 5Q) Bankanı~ Se~maye·piyasası için elinue var olan uzun va

deli fon kaynak ve kullanımları Tablo&~'de.. veril.wiştir. 

TAB10~ 49 Devlet Yatırır.ı Bankasının Sermaye Piyasası içih Yıllık .B'on Kaynak v0 

Kullanımları 

J!·on 

KalE; akları 12ti 12§2 1966 l2.U 1968 ~ l21Q illl. l2ll. lill. l2ll 1ili 
Te da. Tahvil 319 744 694 993 1163 1118 1264 656 866 2~555 3338 2414 

U.V.Ilış Kre. ( 319) (133) (33)(1051) 115 (ll') .212 (53) (415) ( 112) (97) (ıo) 

O.Veu.V.İçkrd. - 610 47 50 1257 (523) (503) 247 6507 7133 

ÖdeN.lıli] Serrı:ıa & 26 49 43 371 74 30 20 67 79 66 

J)ağı.tı.lmamışKar au 2 40 77 16 30 (2D8) 266 92 123 109 291 

286 662 1;\10 · ·ıooo 1185 10Ş9 2525 346 60 2880 10016 10894 

J:ı'on 

Kul.Lanım 452 637 öOl llQ'l~5 '1262 1347 2l19 250 141 3100 10488 7~2108 

'OveJJ vöde.,J; '.: 452 637 80l 1105 1~62 1347 2ll9 ~o l41 310J 10488 ;J:2103 . 'Kiri.d.i . - .~ 

I!t:ıvlGt Tahvil ~lö4) (68) (154) (i7) 5 (l~) (24) (fil~ (79) (ı) ( 2) (ı oj 

H::.sse Senut lO (lO) 

278 569 647 ıo1a ıco1 1334 2095 ~ıı Q2 3G999 10486 12098 

Tablo~ 49 \to. beliııttildiğ:i gibi~ JJevlet lat•rım Bankasının sermaye piyasası i

çin yıllık temel fon kaynakları 'başta tahvil ihragl.ar~ olmak üzt>re orta ve uzun vade

li iç kreciihır(f.i:lazineı Kredileri} ile ~~enmiş sermaye ve dağı. tılwa.xu.ş 1ah·lcı.rcür. Dzur 

va.d.Gli dJ.;) kredill;:)r yolu ile 196() Ve 10 Q,Öne.Jlll.aU~rn .ıbiÇ fon Saslanmamı§tır. 

Sözkonusu dolaylı finansal araçlar karşılı~ı sa~lanan fonlar~ sadece? orta ve uzun 

vadeli kr<>liiler c:,ibi dola;ys:ı.z bi:r finansal ara, karşılığı finans pi;ya.sasJ.nıwc;s;erl!ll1~ 

piyasası a~a.nına sunulmaktadır. İncelenen donemler içinde Devlet Tahvilleri ve Hisse 

Senetleri gibi sermaye piyasası araçları ile ~er hangi bir fon arzı s zkonusu değil-

dir. 
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Genellikle 9 toplam yıllık fon kullanımlarının Sıllık fon lt~ııılbt~m·tı·cü~";.,.,de 

seyretınesi? her dönem bankanın,. elindeki uzun valieli ka;ynaklardan daha fazlasını uzun 

raleli 0 piyasaya sunduğunu göstermektedir. Ba;;~ka bir· deyişle 9 Devlet Yatırım Ba:r .. kas·:_ ;-

kısa vadeli nitelikteki fonları da uzun vadeli piyasaya aktararak para piyasasından 

sermaye piyasasına doğru bir fon akımı sağlamaktadır. 

Devlet Yatırım Bankasının net fon sunucuları9 Sosyal Güvenlik Kurumları, Resmi 

J:ı'inans Kesimi, Dış finansal kesim ve son 'iki yılda da T.C. Makkez Bankasıdır. SJzü 

edilen fon sunucu kesimlerden sağlanan fonlar ile bankanın kendi birikmiş ta.sarrufla-

.; __ ,_ > ~~ toplam fonlar-

la Kamu İktisadi T0şebbüsleri ile Ticaret Bankal.arını finans.a etırıektedir.(Tablü~50) 

Devlet Yatırım Bankasının en büyük fon sunucusu olan Saayal Güvenlik Kururrıl:=ı..r:. 

ile temel fon kullanıcısı, Kamu İktisadi Te-:;ıebbüsleri ile olan ili.şkileri a§ağıdaki 

Tabloda gösterilmiştir. 

TABLOg ):h Devlet Yatırıuı Bankası-sosyal- Güvenlik Surumları İli;;kileri (Yıllık De

ği;;meler olarak) lıl.i.İLYDN lt1ı 
. . 

l2M ~ 1966 -12.ll 1968 m :m.g_ .ill.l 1.2.ll .illl .l2.ll. l2.l2 

Tedavüldeki 

Tahviller +26o +752 +728 +1029 +ıaı;ıı +~1~9 +6~:ı +*J9'_ .... :ıooa--reoa2 +2998 +3599 

Sair ?inansal 

.fı...ktif +8 +3 +6 +21 +20 

rr\.!plam +268 +755 +7 34 +l050 +1231 . +l3l9 +872 +591 +1206 +2082 +2998 + 3599 

Kaynak: Ek~ ~$ 



TABLO: 5'2,.·· Devlet Yatırım :Bankası-Kamu İktisadi Teşe.bbüsleri İlişkil~·;i ( Yıii'ık de~ 

ğ·işmeler olarak)Mİ.uXON ıı.ı 

Verilen 

K.rediler -69 -590 -520 -976 -1217 -944 +2J36 -~~~9 ~SGO -2782 -9900-11533 

Hisse Se-

netleri -lO +lO 

To _i;) lam ~79 -590 ~520 -~76 -1217 ~944 ~2d36 -159 +520 -2782'-9900~11533 
'/ .. - ' ........ 

._~:..:..{,.. ) :..:.. ·-L·-) ::_~i 

··. ·.'.• . .. ... .• •• !-- ·-· -· _'.:ı,. .. ,.J. '.-

.· ·--~ . _. __ ,..:.;,:..:, 

Tablo: :sı ve !)2'ler ile Bk:jl'de görüldüğü b'ibi~ Devlet Yatırım :Bankasının illah

viller karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumlarından sagladıgı foniliarı, ~İktisadi Te§e·b

büslerinin finansmanında kullanılmaktadır. Ancak, herdönem Ka<.m İktisadi Teşebbüsle-

rine kredi olarak sunulan fon hacmi ile Sosyal güvenlik Kurumlarından saglanan fon 

büyüklükleri arasındaki farklar giderek geni~leme göstermektedir. Sosyal Güvenlik Ku

rurrı.larJ.ndan sağlanan fonlar, Kamu İktisadi Teşebbüslerine aktarılan krodilerin karşJ.-

lanmasında yete::Bsiz düzeyde kaldığından aradaki negatif farkların kapatılmasında, res-· 

mi finans kesimi ile T.C. Merkez ~ankası fonlarından yararlanılması yollarına gidil-

diğ'inden sözkonusu iki kesim, resmi finans kesiBi ile T.C. l\ilerkez :Bankası c5iderek Dev;... 

l~t Yatırım Bankası için önemli fon sunucuları niteliğini kazanmaktadırlar. 

Öztıl Kalkınma Bankaları ile bir Kamu Kalkınrna Bankası olarak Devlet Yatırım ;ı, 

6a.ırık.o.sın.i.n Kl\l'Şıla,;tı.rı1f4~:tsı:. 

üzel Kalkınma Eankaları ile Devlet Yatır:ı.rn l3ankası arasındaki temel farkları 

şöyle sıralaya~iliriz: 

Üzel Kalkınma Bankaları, fonlar:ı.nın .3/4 dı.;; finansal kesimden ve geriye Kalan 

l/4'ü hanGhalkı Ticaret Bankaları ve ve sın:ı.rlı ölçüde T.C. Merkez Bankasından sağ

lanmaktadır. 

Devlet yatırııı.m Bankası ise, özelliklv son ,Yıllarda, fonlarının hamen haın,m ta

uıarrıına yakın kısmını 9 üzel Kalkınma Bankalarının tersine olarak Sosyal Güvenlik Ku-

rumları 9 Resmi finans kesimi ve T.C. Merkez Bankası gibi yurt içi finans piyasasında 

faaliyette bulunan kesimlerden sağlanmaktadır• DGvlet Yatırım Bankas:ı. yurt içi iinans 

piyasasına 9 üzel kalkınma bankaları yurt dışı 3 uluslararasi finans piJasasına dönük 



olarak faaliyet gösteren fakat her ikisi de uzun vadeli fon piyasasında 

faaliyet 6 osteren aracı kurumlardır. 

- Üzel Kalkınına ]ankaları~ Şirketler kesimini finanse ederken. "[le·· 

let Yatırım Bankası Kamu İktisadi Te }eb büsiLarini finanse etmektedir. 6-

zel Kalkınıoo Bankaları orta ve uzun vadeli kredilere ek olarak Şirketler 

kesiminin ihraç ettikleri hisse senetlerini satın alarak fon aktarma hiz-

m0ti ya.ı;ıabilirler. Oysa ki~ Devlet Yatırım Bankasını, yaJ.nı.zoa orta ve 

uzutı vadeli kredi yolu il8 .i(amu İktisadi T.a-,;ebbüslerin.;; finanse edebıl-

ıiıekte ve hisse ::ıunetleri yolu ile fon sunma yetkisine sahip değildir. 

Özel Kalkınma Bankalarınca , uzun vadeli fon .Pi.Jasasına sunulanlfoo.

ia.m~~~40"'ı Gıda ve Tekstil sanayinden olı.:c,:;;an 'l1üketim Sanayi i;letıw;;;.Lcıri 7 
1~ 25' i ara. rrıalları ve % 35' ini ama malları üretimine. yonelik faaliyet e, os-· 

teren işletmeleri 'ta.rafJ.ndan kullan:ı.lmakt.adır. (Ek;~ Oysa ki, Devlet Ya

tırım Bankası~ kredilerinin 'fo 7,2 tüketim sanayi, 'jo.55,5 ara malları :sa.ııc:.

::ri~~ 1,2 yatırım malları, sanayi, 7~ 9,2 ınadenoilik 1 'fo l3;ıC$ eneni ve~;, 13,1 

ula~;tırrrıa sanayindeki, taınu İktisadi İ;let~ııeleririin finansmanında kullan-

ınaktadır~ (.ı:!ikr53) 

Özel Kallo.nrna. Bankalarl. ile dogrudan doğruya, hanehalkı-Şirketlerke

kesimi ve ]irketler-Dış finansal kesim bir~irleri il~ ili}kilendirildiği 

halde 9 Devlet Yat:ı.r:ım :Sanka.eı arac:ı.l:ığl. ile hanehalkı-Kamu İktisadi Tef}eb

büsleri arasındaki ilişkiler kurula.r::ı.am:ı.ştır. :Başka bik deyişlo 9 fon sunucu 

kesimi oluşturan hanehalkı ve' DJ.§ finansal kesim ile fon kullanıcı şirket

ler Jllf2«:0ii:ı:dt.. öz\;)1 kalk:ı.ri~ banka.lat>l. arao:ı.l:J:.ğı doğrudan dogruyq. bir iliş

ki vardır. Özvl Kalkınma ]ank~lar1 1 hisse senetleri 9 Tahviller ve orta~ıP. 

uzun vadeli kredi araçlal'J. ihraç edip hanehalkı ile dış finansal kesime 

satarak topladıg:ı. fonlar:ı. şirketler kesimipin fon gereksimneleri için kul

lanabilmekteıılir. Oysa ki 9 Devlet Yatll'l.lll 14ahkası doğrudan hanehalkına ve 

dış finansal kesime örneğin Tahvil rsibi finansal araçlar satarak fon sag

lama olanağından yoksundur, AJnı şekilde 9 Devlet Yatırım B<mkas:L~ Uluslar-

ai'ası finans 1Jiyasasında dış finansal kasimden saglü.dığı döviz nitolit;in··· 

deki fonları yine Kamu İktisadi Te;;;;ebbüslerine dbviz biçiminde krodi ola

rak aktararak 9 onların döviz; cinsindon fon gereksinmelerie karşılııı.ma ola-

nae:;ına ve ,/e:Jtkilorine. salldp değildir. :Su duru.ı.11da 7 Devlet Yatırım Bcı.nkasınoa 
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Uluslararası PiYasasından sağlanan döviz kredilerinin Maliye Bakanlığınca 

Devlet YatJ.rJ.m Bankasl.na TL olarak ödenmekte ve sözkonusu Tl'ı·• fonlarda Ka

mu İktisadi Teşebbüslerine aktarJ.lmaktadır. Daha sonwa, Kamu İktisqdi T~ 

şebbüsleri~ Devlet Yatırım Bankasından sagladıkları TL. fonlarla ithalat 

amacı ile T.C. Merkez Eankasında akreditif açtırarak kullanmaktadırlar. 

Kuşkusuz, döviz bunalımı içinde bulunan ülkemizde~ bu tür uygulama Kamu 

İktisadi Teşebbüslerince yapılan yatırımların uzarnalarına ve gecikmelerine 

neden olacaktır. Halbuki, Ozel Kalkınma Bankaları, Uluslararası piyasadan 

sa6ladıkları döviz ~onlarını doğrudan dogru,ya yinG döviz olarak şirketler 

kesimine sunma olanagına sahip bulunduğundan, bu tür fonlardan yararlanan 

Üzel Sanayi İşla~melerinin, transferlerdeki gecikme sorunu ortadan kalkaca

ğJ. için, yatırJ.mlarını daha kısa sürede gerçekleştirebileceklerdir • 
• d. Ticarttve Talıtilitle Satış ~'inans OrtaklJ.klarJ. 

Batı ülk~lerinde olduğu gibi, Türkiye'de toptancJ.lar ve perakendeci

ler aracılığı ile tüketicilerin finansmanı konusunda mzlaşmış ve takeitle 

satış finans ortaklıkları yoktur. Bu ortaklıklar olmamakla beraber, bunlar 
" 

tarafı.ndan yerine getirilmesi gereken finansman fonksiyonunu şirketler ketJiwıl 

yüklenmiş bulunmakta4ır. 

Ticaret Bankaları bölümünde, bankalarını;Uemel fon sunucularının ~ · 

hanehalkJ. ve en büyük fon kullanıcılarının da ]irketler kesiminin olduğu, 

hanehalkından sağlanan fonların büyük ölçüde Şirketler kesiminin finansma

nında kullanı.ldı.ğı vurgulanmış idi.Ticari ve Taksitle satış finans. fonksi-· 

yonununuşirketler kesimince ,yerine 5etirildiği, genellikle, üretici şirket

lerin, toptancı şi~etleri; toptancı şirketlerinin, perakendeci şirketi, 

bunların da tüketicileri finanse ettiği (155) .göz önünde tutulursa~ finans 

p iJ·asasında h~mehalkı-) Ticaret Bankaları--!) 'Ş irket ler--) Tüket i c il er 

doğrultustmda uzun bir fon akım süreci ile karşılaşılır.Hane.halkından % 
3-12 fait ile bankalar kesimine aktarılan fonlar %1~~23 düzeyinde bir ma

liyetle :şirketler kesimine iletilm0kte, buradan da % 44 civarında bir ma

liyetle hanehalkının tüketim dayanıklıtüketim malı finansınanına aktarılrr~k· 

tadır. (156) i:üketici finansman fonkliiyontmW:l şirketler kesiminüzerinde 

bulunması, ku.şkusuz, bir yandan, ?irketlerin, işletwe sermayesi için fon 

~ereksinmelerinin daha büyük boyutlara ulaşmasına,ve öte yandan 9 tüketi0~ 

lerU., ~Jı/b.rn:,<:&lı.Eiiımlarında. da.na yüksek oranda faiz ödemelerine neden 

olmaktadır. 

(155) Mol.i Soktör Araştırması.s.n 

~ . - ~ : .· }, :ı,····- •. 



e. Bir Tüketici lı' inansman Kurumu olarak ~ırıni;yet ~al'ldıgı 

Emniyet Sandığı, kendi olanakları içinde 9 küçük miktarda k~~i ver. 

mek sureti ile düşük eselir ç;ruplar:ı.nin tefeci _piyasasında 9 yüksek oranda 

faiz öcleü1elerinden kuxt.armak ş.nac:ı.m. 0 Üden 9 en eski ve yer.:;ane tı.iketici 

finansınan kurumudur. Sandık, Oswa.nlı İmparatorluğu Döneminde 1 çok yilksek 

faizler karşılığı tüketim kredisi veren tefeci piyasasına ttıpki olarak do 0 -

mljl:;;tu:r. Temul amac:ı.ı asker 7 ırıüstalıdem~ işçi ve ıJsnafın ve çocuk.Jı.arının 9 .......... 
fakirlerin VG .t:ı.oı· sınl.f halkın arttırd:ı.kları paraları biriktirip kaklanma-

sı ve istedikleri.."l.de kendilli:rine verilmesi sureti ile hem tasarruf'ların:ı 

özendirmek ve h0m de düşük faizle kredi vererek~ tüketicileri tefecEGre 

muhtaç durumdan kurtarmcı.ktır. (157) 

Emniyl::lt Sandığı Yönetimi~ başlangJ.çta ilk kuruluş nizarrınamesinde be-

lirL:mtın, te~iıel felsefi-.lye, Cumluri;y-et dönainindc, sand:ı.ğin temel amaç iK:a 

faaliyGtlerinin düzenib.enmesi s:ı.ras:ı.nd.a da. baglı kalmıştır. Ni tekiın sanıiık 

faaliyetlerini düzenliyen ve bUç,üri dahi yürürlükte bulunan sandık tüzü€Sürı

d.e· (15i) menkul ve gf_I~rimenkul teminatiarJ. kar',?ılığında halkın az gelir

lerini üstün tutarak kredi iht i~raçlarım.n kolay ve ucuz koşullarla c:. id :n'

mek bi~imindo:; ifad.esini bulan temel amaç ilG. Osmanlı İmparotorluğu ıi.C..nc:>

mind(;> saptanan teırıel aırıaçlar birtı.irler:ine paralellik t,östl:3rınektedir. O ne

dGnle 9 . sançUk kurulu;;.ıundan beri dü9ük e:;elir eruplarının finansmanı dogrul

tusunda tüketici finansman kurumlar~ ile ajnı fonksiyonları ya~an 9 en Jski 

finansal araoılarQ.a~ 'birisidiı·, J;:ir:ır.i.;işt ~:..~.::.;ı.t;:~,,r~:ı.n ı.Wnkul (;,~:.'<... !i..?.;,-

halı 

gibi')ye gaJrimenkul teııünatlar~ karş:.ı.l;ı.2,;ı. tüketicilere aktarılan fonü.ı.rın 

bü,iüklükleri ve lıa.fl)mi (tJkı!54) O.e sunulmu.şi;ur. Ek: 54 tde ı:;örüldügü Gibi 9 

sandık fonlar;ı.n;ı.n ~oıunu e;,aYrimenkul ipote~i yolu ile tüketicilere ver• ,.,ı.r_ 

tGdir. 

( 157) Bınniyet Sa.ndloı:i;ın:ı.n l~•Qt l9Q8 tarihli ilk kurulu;; Nizarnname si 

(lSd) 7•3•1941 tarih ve 55~ ~a.y;a.l~ Ka.rarna.meaile ç:ı.kar:ı:.lan ii!=i.fd 

Sandığı Tüzü~ü,md 9 2/b 



Tüketiciler, Emniyet Sandıe;ı:ı:ıdan saoladıkları kredilerin 9 %26,48"i 

yeni ev, arsa ve daire alımı~ (o 16,3.l'i ev tamiri 9 ~l4,6'sını i:ş sermaye

si a:lffit~ibi toplam % 56T95"ini yatırımlarının finansınanında kullanmaı"·. · 

tadır. (l!:k~ 5§) t!roplıim içinde tüketim13harcamalarına giden bolüınünün son de

rece ~şük düzeydedir-Tüketim kredileri adı altında sunulan fonların, tü~· 

.ket iminden çok ya"tırımların finansmanında kullanmaktadır. Sandak müşteri~, 

rin tüketim harcamalarının finansmanı için değil 9 çoi:;unluk.la yatırım har·-

camalarını:ı:ı finans.ı:ıanı iç borçlanma e~iliwi içinda bulunduk.ları görülmek-· 

le beraber, Türkiyed.de bir genellerneye ç;idebilmek için 9 ötuki finansal a-

racılarca verilen tüketim kredilerinin Xü.ketilerce nasıl kullanıldığının 

incGlt.:mraesi gerekir. 

. ~ .. .. .. . 



D 0 R D Ü N C U B U L U ~ 

Bu bölümde, konsolide bir yaklaşımla~ finansal aracıların kendi araların-

daki fon akım.i~l~mleri elemine edilerek~ finansal aracıların, finanaal araçlar, 

para ve sermaye pi,yasalarl. ı fon bunuou ve l~ullan:ıc:ı kesimlerle olan ilişkileri 9 

konsolide brüt ve net fon kayr.ak ve Kullam.wlaı1 .ı. ve bunlardaki e;eli.;,ri;eler butun 

ayrJ.ntıları ile incelenecektir, 

Konsulide yaklaşımla, fon saglamada kullanl.lan dola;:rlı finansal araçlar 

açısından finansal aracılar ·inc0lendie;i zaman, .c;k•.56 ··d.e 6tırüld.üid;ü 6 ibi~ 1963-75 

dönemlerinde, finansal aracılar, temeı fonlarınl., vadeli ve vadesiz mevduat, 

bankııot, ta.tı..sis ka.r.g:ı.lıklar;ı., ödenmiş serr11a.,Ye sa ir finansal araçlar :s ibi, do-

l~ylı finansal araçlar kar§ılı~ı finans piyasasından sablaınaktad~rlar. Sozkonu-

su dola;yl:ı.. finansal. araçlarının dagılımlarJ,.na bıra.kıldJ.is'ı za..aıan 9 mevduat araç

ları yolu ile sağlanan fonların 6 iderek "Qü;yüdli~ü ve ayn:ı. zamanu.ı ı topl<::ı.ı<; ,,_c:vc.ı:

at içinde j d.aha önce Ek:5 ,6, 7 ,ts•d.e ~orüldüğü 6 ibi) .:;enna.ye piya8ası için bil 

ka;ynak olan vad.eli mevduatların artmakta ol.dugu :::..~rülmektedir. Tahsis kar~',ılık-

larında 7 toplam finansal ara9J.ar i~ inde nis_pi bir dee:,i>;?iklik olr.uarrıakla "bu:ca-l:kır 9 

banh.:not ı hisse 8enetleri, (ödenmiş sermaye) nispi bir azalış tı·end.i c:.:~:stGrüı<::K-· 

tedirler. Tahviller ise, jo ni~petlerine saglamayacak kallar küçük oluv~ t<:' ;:, 

fon kaynakları içinde ~ 1-2. s·eviyesiı:ıde seyretmektedirlero Finansal arc,;::ı~s.r

ca 9 uzu..vı vadeli fon sağlama arac• olarak kullanılan nisGe senet üıi'i v::- t.:.:.:.v ~>-

lord0L:i bu geli~mele+ ,. finansal. ·arac:ı.ları., bu. piyasalara k:::r ,;ı ne kı:ıd.G.:r :;;.,;~ il-

;si E.:,Üsterdiklerini, ilt:.:i.siz kaldıklarını kanıtlamaktadır. J3u sors.uçLn·9 fiıHJ.nsaı 

aracıların ı fon sunucularJ.nın, özellikle, uzun vadeli finansal araç gc:r·ek~~inmeı

lerini kar:~ilayarak, onlarJ.n daha fazla fon arzında bulunmalarını s::>.,_ilc..ua,ya soN-
~u.o-1 ~~~~Ilde.. 

nelik 9 inceleme Kapsar.una alınan 13 y:ıl içinde, lıiçbir cw[;içik..Li.h. olmadıt.;ı e,er-

çe(?,ine c;otürm0ktedir. Bu durumda, tahsis kar.şı.ll.kları ve banl<.not o ibi, zvrunlu 

ni teliğe sahip olan QOlaylı finansal araçlar bir yana ·bırakılacak .. olursa~ fon 

sunucularının ~ elldrindeki fazla fonlarl. ~ finans piJa<>asula aktarrrıaları içirı 7 

e;eriye yalnızca~ vaU.,;;li ve vadesiz mevduat araçları kalmaktadır. 



-161-

Ba~ka bi~ deyi§le~ sunucu k9siml0rin 7 6 onüllü olarak, dolaylı finanbman süreci 

üze~ind<:ıki finansal aracıları kullanarak fon arzında bu.lwmak isterneleri halin

de mevduat araçları d.ıs;ınd..a 5 herhanesi bir do lay lı finansal araç seçıne al terna-· 

til'leri ;yoktur. 

Finans.:a.l aracılar $ yu..l.ca.rdaki paraesrafta sozü edilen delaylı finansal a

raçlar kar§ılıe~,ı, sa~ladıkları fonların r/o 50" sind.;;ın çoe?;unu Elf:g ·')(\de sunulduğu 

ci' ibi-ı l~:redile:r;ı.. M.:çüı:ıNJ.de kullanıcı.lara aktarljmaktadır. :datta ~ kullanıcılara 9 

fonları aktarmak için kullanılan dolaysJ.z finansal araçlar içinde Kredilerin 

_pa,yın:ıit t:ıiderek YL-tkseldie,i ve 'fo 7)1'i a:ttıı:,ı c,orülmekted.ir.:il'inı:ı.nsal a.racıL:ı.r -:d-

lerinde mevcut fonları kullanıc:ı.lara ulaştJ.rJ.lması sırasında yogun biçimde kre

di araçlarından yararlanmaktadırlar. Bu nedenle 9 teylam dolay.sız finansal araç

lar içinde~ kredi ;y-olu ile fon arzı artarken tahvil ve hisse senedi c; ibi dolc:;y

sız finansal araçların vayları azalan bir trend içinde bulunmaktadır. 

]'inansal a;racıla;rJ.n 1 konsolide biçimde :ı finans _pi,yasasının seraıaye ~Jiya-

sas:ı,. bolürnünd<:ıki faaliyetlerini incelamek anacı ile kullanılan 'bil6 il·sr, Tablog 

sa ve 5~'d~ fin~ns aracı tiplerine~ kullanılan dolaysız finansal araçlara ve 

kullanılan dolaysız finansal araçlara ve kullanıcı kosiınlare gore 9 kümülatif' ve 

yıllık degişmeler biçiminde, bütün ayrJ.ntıları ile sunulmugtur. Tablolar·ıh in

oelenmesindcm anla.,;;ılacağı gibi 1 finansal arac:ı.lar içinde~ se.rmaye piyasasına 

en büY"J.k fon arzında ouhınan Ticaret :eankalar:ı. bu Pi.>-·asaya sunulan fonların 

'fo 49"Lindan fazlasını ta.:,;ımakta ve bu oran giderek ·b_üyüıne <:>gilimi i::,OsterıneKı&<iır. 

Ancak~ Ticaret Banka.larJ.nı daha alt bölümlere ayJ.rarak bir analize c;idildi,:;in

d0, önceki böli.ımlere Ticaret ]ankalar;ı. incelenirKen de helirtildigi .:,ibi 7 rr.c. 

Ziraat Bankası~ İller BankasJ,~ x. Halk ]ankasJ., rr. Eml.9.k Kredi Bankası ve :&;m,ı::d

yet Sandıgının JGr aldığı birinci bölümdeki beşbanka~ r;;,eri,ye kalan 34 bankaya 

oranlc.ı. 9 sermaye pi,y-asasına daha büyük katkılarda bulanmaktadır • 

.b' inansal Aracıların, serma,ye .i:>iyaf:iasına fon sunarken i{.ullandıl<:ları dolay

sız finansal araçların dağılımıarına bakildığı zaman açıkça 0 Örüle.ccgi bibi 

( 1'ablo~~'3 ve '4) sermaye _piyasası aktif leri i~ inde de~ kredilGr e.n bü;yiik yeri 

tutmaktadır. 



FINANSAL ARACILARlN SEHMAY!O PiYASASI IÇIN YILLIK KONSOLIDE FON KULLANIMLARI 

3l.l«.ltlbarlyle MILYON T.L. 

ARACI TIPLERINE GöRE 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

f ı Merkez Sanka\t 7 7 ll 45 63 11 54 64 210 557 2853 3616 2475 

F2 Tıcaret Bankaiı 

-·Iller Bankası 553 626 52 206 345 461 630 899 403 831 1323 1178 605 

-Ziraat Bankasi 746 825 811 983 3070 4129 5248 6174 6219 5683 9161 18576 25896 

-Türkiye Halk Bankası 56 53 71 126 195 288 401 479 563 739 992 1264 2117 

-Türkiye Emlak Kredi •e Emniyet Sandıgı 1451 1685 1814 1917 2011 2112 2275 2581 2851 3047 3306 3616 4016 

-Diger 34 Banka 1167 1511 1661 1785 1667 2506 2905 .2879 5183 7219 9919 13240 19391 

Toplam 3973 4700 4410 5017 7288 9496 11459 13012 15219 17519 24701 37874 52025 

F3 Sigorta Ortaklıkları 52 56 68 80 102 109 132 151 196 261 424 579 705 

F4 So5Val Guvenhk Kurumu 

F4a Sowal Sigortalar Kurumu· 672 707 736 818 922 1090 1292 1596 2029 2537 3119 4183 5367 

F4b Emekli Sandıgı 1415 1556 1693 1764 2008 20!19 2098 2491 2567 2290 2576 3346 4977 

F4c Bali-Kur - - - - - - - - - - 11!7 187 313 

F4d Oya k 71 143 239 305 421 527 673 809 946 1046 1247 1615 1851 

Fde ö<el Emekli Sandı!iı - - 15 21 28 52 75 103 127 373 526 814 1231 

Toplam 2158 2406 2683 2908 3379 3768 4138 4999 5669 6246 7655 10145 13739 

FS özel Kalkınma Bankası 465 557 670 il78 1157 1373 1646 2313 2597 3014 4010 4S93 5630 

F6 Devlet Vatınm Bankası 4707 4957 5955 6546 7389 8013 8869 10180 10878 11365 13140 23693 36677 

Genel Toplam 11677 12814 13796 15474 19378 22829 26295 30719 34769 38962 52783 80510 111250 

FINANSAL ARAÇLARA GöRE 
' 

Ortıı Vadeli Merkez Balıkası Krediler - - - - - - - - 148 496 2792. 3556 2415 

Orta va.dell Zirai Krediler 634 676 660 823 2162 3761 4737 5592 5656 4976 8440 1779, 25047 

~ırta Vadeli l\lleilıii<ı Krediler 48 Sı! 70 U6 194 2114 398 474 . 5$2 725 9?4 1247 2100 

Orta Vııdell Ortak ldire Krediiirt !151 624 5d 204 343 459 628 892 395 823 1313 1168 587 

Ortıı Vadeli Sankilar Kredileri - - - - - --. - - 505 1506 4263 7128 1111.1 

CUel Kalkıtıma Bankaları Orta Iladeli Kredlliır 3111 4'18 587 788 1048 ı274 15111. 2166 24111 2814 3790 4280 5228 

Oıôvlot Yatırım Bankisı Orta Vadeli Kredlllır 4652 4892 .•. 5696 6441 _7a11 7930 8799 10134 107;1 11337 13113 23668 36662 

sO.val Sigortalar Kurumu sanayi kredilerı 43 37 3i 27 47 42 35 39 36 36 36 27 15 

Toıı1am &!ıs 6757 7014 8409 i170!5 l37SO uiıı6 192117 20412 22713 34721 58868 83i65 
·--

Konut Klealleri 1351 1660 1893 2156 2408 2718 3151 3838 45aıı 5312 6401 7908 ~bOB 
"' 

özel $Irket Tahvlllıirl 26 54 73 60 108 !ili 108 138 136 251 357 513 741 

Oe•let Tahvilleri 2361 24ıiıi 2713 2690 2923 3805 .- 3992 4252 582~ 6474 5835 6361 9397 

Kit TahVIIIeti 55 li5 59 51 34 51 47 43 5 7 14 . 10 78 

Şirket Hisse Senetlerı 1571 1790 1964 2108 2200 24b9 28U 3151 3783 4205 5455. 6850 8262 

Genel toplam 11677 12&14 13196 15474 19371 22829 241295 80719 341611 38962. 52783 80510 111251 

FON Kui..LANIC:IL.ARINA GöRE .. .. 

R1 Resmi Finans Kesımi 2912 3il2 2763 2894 326_0-r 4264 4620 5144 6223 7297 7148 76251 9984 -
R2 Kamu 1 ktihdi Ta$111DU51.,1 4701 4967 5785 6502 73411 7981 8846 10177 10176 11344 13i27 23678 36740 

R3 Zlrllt Ke•lrnl 1134 118 6Gô 823 27h 3761 4737 5597 !1&511 .. 4976 8479 18026 2,5-1..84 

R4 E1ılai ve Sanatkarlar 41 !l:ı ?O 126 U4 l!il4 3118 474 S$2 725 Jn4 1247 Uoo -· 
lU Şitkallar l021i 2347 2645 2973 :i40l 3821 4543 54!14 70~7 9308 1_6654 22122 27635 -
Rli Hane Halkı un 1680 1893 11156 240. 27111 .'Uiı .3838 4U5 5:i12 6401 7908 9608 

-
Topıam 11077 12814 131110 18474 19371 22829 ze:ııııı 30719 34?119 31962 12783 80510 111_251 
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FINANSAL ARACILARlN SERMAYE PIYASASI IÇIN YILLIK KONSOLIDE FON KULLANIMLARI 

:,ı.12. Itibariyle % 

ARACI TIPLERINE GöRE 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

F 1 Merkez Bankası - - - ,3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,6 1,4 5,4 4,5 2,2 

F2 Ticaret Bankası 

- 1 ller Bankası 4,7 5,0 ,4 1,3 1,8 2,0 2,4 '2,9 1,1 2,1 2,5 1,5 ,5 

- Ziraat Bankası 6,4 6,4 5,9 6,4 15,8 18,0 20,0 20,1 17,9 14,6 17,4 23,1 23,3 

- Turkive Halk Bankası ,5 ,4 ,5 ,8 1,0 1,3 1,5 ı,6 ı,6 2,0 ı,9 ı,6 2,0 ,_.. .. 
- Turkive Emlak Kredi ve Emniyet Sandığı 12,4 ı3,ı ı3,ı ı2,4 ıo,4 9,3 8,7 8,4 8,2 7,8 6,3 4,4 3,6 

-Oiger 34 Banka 10,0 11,8 12,ı 11,5 8,6 11,0 11,0 9,4 15,0 ı8,5 ı8,7 ı6,4 17,4 

Toplam 34,0 36,7 32,0 32,4 37,6 41,6 43,6 42,4 43,8 45,0 46,8 47,0 46,8 .. 
F3 Sigorta Ortaklıkları ,5 ,4 ,5 ,5 ,5 ,S ,5 ,5 ,5 ,7 ,8 ,8 ,6 

F4 Sosyal Guvenlik Kurumu 

F4a Sosyal Sigortalar Kurumu 5,7 5,5 5,3 5,3 4,6 4,8 4,9 5,2 5,8 6,5 5,9 5,2 4,8 
-·-· 

F4b Emekli sandıOı 12,2 12,2 12,3 11,4 10,4 9,2 8,0 a,ı 7,4 5,9 4,8 4,2 4,5 

F4c BaO-Kur - - - - - - - - - - ,4 ,3 ,3 

F4d Oya k ,6 i.,1 ı,8 2,0 2,2 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,4 2,0 ı,7 

Fde özel Emekli Sandıgı - - - ,ı ,2 ,2 ,2 ;4 ,4 ,9 ı,o ı ,ı ı,o 

Toplam 18,5 18,7 ı9,4 18,8 ı7,4 16,5 15,7 16,3 16,3 16,0 14,5 ı2,6 ı2,3 

FS özel Kalkınma Bankası 4,0 4,4 4,9 5,7 6,0 6,0 6,3 7ı5 7,5 7,7 7,6 5,7 5,1 

FG Devlet Yatınm Bankası 43,0 39,8 43,2 42,3 38;2 35,1 33,7 33,1 31,3 29,7 24,9 29,4 33,0 

Genel Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100;0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FINANSAL ARACL.ARA GÖRE 

Orta Vadeli Morkez Bankası Krediler - - - - - - - - ,4 1,3 5,3 4,4 2,2 

Orta VaCieli Zirai Krecıller 11,4 s,a 4,8 5,3 14,3 16,5 lBıO 18,2 111,3 12,8 16,0 22,ı 22,5 

prta Vadeli Mesleki Krediler ,4 ,4 ,5 ,8 1,0 1,2 1,5 1,5 1,6 1,9 1,ıi 1,5 1,9 

Orta Vadeli ortak 1 dare Kredilerı . 4,7 4,& ,3 1,3 i,a 2,0 2,4 2;9 1,1 2,1 2,5 1,5 ,5 

Orta vadeli Bankalar Krediiili - - - - - - - - ı.ı5 3,9 8,1 8,9 10,0 
-' 

öıtı Kalklnmo Bankaları orta Vadeli Krediler 3,3 3,7 4,3 5,1 S,4 5,6 5,8 7,1 7,0 7,2 7,2 5,3 4,7 

Oevlit Yatırım SankUl Orta Vadeli Krediler 40,2 39,1 41,3 41,& 37;7 34,7 33,5 a3,o 31,0 29,1 24,8 29,4 33,0 

Sosvaı Sigortalar Kurumu Sanavi Kredileri ,3 ,2 ,2 ;2 ,2 ,2 .ı ,ı .ı - ,ı - -
Toplam 54,3 53,4 51,4 54,3 60,4 60,2 61,3 62,8 58,9 58,3 65,ıi 73,1 74,8 

Konut Kildileti ıı,ıs 12,11 ı3,7 ı3,9 12,4 11,9 u,o 12,5 ı3,0 13,6 12,1 9,8 8,6 

özeı Şirket Tahlilllorl ,2 ,4 ,5 ,4 ,6 ,4 ,4 ,4 ,4 ,6 ,7 ,6 ,7 

Devlet Tahvilleri 20,ı 1!J,ı 19,7 ı 7,4 15,1 18,7 15,2 13,8 ı&,8 16,& 11,1 7,9 8,4 

Kit Tahiiiiieri ,5 ,5 ,4 ,3 ,2 ,:! ,2 ,2 - - - - -

$irket Hıstt Senetlerı 13,4 13,8 14,3 13,7 11,3 ıo,e 10,9 10,3 10,9 10,9 10,3 8,6 7,5 

Genel Toplam 100,0 10t1,l1 100,0 ıoo,o 1oo,ıı 100,0 ıoo,o 100,0 uıo,o 100,0 ıoo,ô 100,0 100,0 

FON KUI.LANICILARINA GöRE 

R 1 Resmi Finans Ke•lml 24,8 23,!1 20,0 18,7 16,7 18,7 1?;6 16,7 i 1,9 18,7 13,6 . 9,4 9,0 

R2 Kamu ll<tl5adl Teşebbütıerı 40,7 39,7 41,8 42,0 37,!11 35,0 3il;6 33,1 h,o 29,1 24,7 29,4 33,0 

R3 Ziraat Kesimi 5,4 5,2 4,8 5,3 14,3 !6,5 ıa,o 18,2 16,3 12,8 16,1 22,4 22,6 

R4 Esnaf ve Sanatkarlar ,4 ,4 ,5 ,8 1,0 1,2 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 1,5 1,9 

R5 Şirketler 17,2 18,1 19,2 19,2 17,6 16,7 ı 7,3 17,9 20,2 23,9 31,6 27,5 24,8 

R6 Hane Halkı 11,5 12,7 13,7 14,0 12,5 11,9 ı2,0 12,6 13,0 13,6 12,2 9,8 8,7 

Toplam ıoo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 
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FINANSAL ARACILARlN SERMAYE PiYASASI IÇIN YILLIK KONSOLIDE FON KULLANIMLARI (Yıllık De§lşmeler Olarak) 

MILYON T.L. 

ARACI TIPLERINE GöRE 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

F 1 Merkez eankast - 4 34 18 e (17) 10 146 347 2296 763 (1141) 

F2 Ticaret Bankası 

-Iner Banka•ı 73 (574) 154 139 116 169 269 (496) 428 498 (145) (573) 

-Ziraat Bankası 79 (14) 172 2087 1059 1119 926 45 (536) 3478 9415 7320 

-Türkiye Halk Bankası (3) 18 55 69 93 113 78 84 176 253 272 853 

-Türkiye Ernlak Kredi ve Ernnlyet Sandığı 234 129 103 94 101 163 306 270 196 259 310 400 

-Diger 34 Banka 344 iso 124 118 839 399 (26) 2304 2036 2700 3321 6151 

Toplam 727 (290) 608 2271 2208 1963 1553 2207 2300 7182 13173 14151 

F3 Sigorta Ortaklıkları 4 12 12 22 7 23 19 45 65 163 155 126 .. 
F4 Sosyal GUvenlik Kurumu 

F4e so•vaı Slgor_talar Kurumu 35. 29 82 104 168 202 304 433 508 s ez 1064 1184 

F4b Emekli SandtQı 14i 137 11 244 91 (1) 393 76 (277) 286 770 1631 

F4C Ba§-Kur isi - 126 
--~·-

F4d O yak 72 96 66 116 106 146 136 137 100 201 368 236 

Fde özel Emekli SahdıQı - 15 6 7 24 23 28 24 246 153 288 417 

Toplam 248 277 228 411 389 370 861 670 577 1409 2490 3594 

FS özel Kalkınma Bankası 92 113 208 279 216 .. 273 667 2114 417 996 51:13 1f37 

F6 Oevlet Yatırım Baiıka5t "250 998 591 843 624 856 13U 698 487 1775 10553 12984 ... 
Geneı ToPiarn 1137 982 1678 3904 3451 3466 4424 4050 4193 13821 27727 30741 

FINANSAL ARAÇLAFtA GöRE . - .. -· 
Orta Vadeli Merkez SankUl Krealler - - - - - - - 148 348 2296 764 (1141) 

Orta Vadeli Zirai Krediler 42 (16) i63 1939 99!1 976 8$5 64 t68Q) 3464 9354 72~.3 
--

prıa vacitll Mesleki krecıll•t 4 u 56 68 !il o 114 76 78 173 249 273 853 
-· 

orta ll'ioiaıı ortak 1 dare Kredlierl )3 (514) 1&4 139 ll& i&9 264 (497) 428 490 (145) (581) 

Orta Vldell Banl<llar K,.ııııerı - - .... - - - - 11011 1001 2767 2860 3983 

önl Kalıcınma Bankaları Orta Vadeli Kredlier ll 11.1 201 269 226 2411 647 253 3&5 976 490 948 

Devlet Yatırım Bankası q;ta Vadeli Krediler 240 
" 

804 745 870 619 869 1335 637 566 1776 10555, 12994 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sanayi Kredilerı (6) (6) (4i 20 t5i 
·' 

1?1 4 (3) - - l9i (12) 

Toplam 444 )37 1315 3296 2045 2366 3181 1185 2231 12008 24147 24291 

Konut Kredilerı 309 233 26~ 252 :u o 433 687 697 777 1089 1507 1700 

özel $Irket Tahvilleri 28 19 (13) 48 (12) i2 30 (2)_ 115 106 156 228 

Devlet 'tahvllierı 127 2:2$ (23) 233 882 1B7 260 1576 646 (639) 526 3036 
>· 

Kit TaliVIIleri ı o (6) isı (17) l? (4) _(4) (38) 2 7 ı4ı 68 

Şirket MISie Serielltri 219 174 144 92 ao!i 472 270 632 422 1250 1395 1412 .... " 

Geriili 'I'DPIIm 1137 1112 1678 3!104 3451 3466 4424 4050 4193 U821 27727 30141 

FON KIJI.LANICII.ARiNA GöRE .. 'o --··· 
Rl RUmi Fln.ııns Kesımı 200 (!349) 131 372 998 856 524 1079 218 (149) 381 2455 

- ---· ._ 

R2 Kamu 1 ıcıısaaı Taeaııııusı•ıı 260 198 737 843 ea6 865 i331 5119 s&« 1783 ıossı. . 13062 
-· 

R3 zıraat Kosimi 42 (it\) 163 U39 999 916 8115 64 (680) 3503 11547 7158 

R4 Esnaf ve Sanatkirlar 4 18 5!1 68 110 114 76 7S 173 249 273 S53 

R5 Şirketler 322 298 328 430 418 722 951 1533 2281 7346 5468 5513 

R6 Ha lle Halkı 309 233 263 252 310 433 687 697 777 1089 1507 1700 

Toplam 1137 982 1678 3904 3451 3466 4424 4050 9193 13821 27727 30741 



O kad.ar kiy toplam uzun vadeli fonların 3/4,u orta ve uzun vacteli kredi biçiaıin·· 

de kullanıcılara aktarılmaktadır. Sermaye .Pi,y-a.sası aktifleri içinde orta va u--

zu..'1. vadeli kredilerin yükselmesine karşılık? öteki serma,:/e piyasası akt i~· i.·~~· 

c....-... 1 ]irkc;tler hisse senetleri ile Devlet Ta.hvilh:rinde düç:ı:ıe c2;iliLüeri. t.ıÜzle-

nirken 7 ,;irket tahvillerinde hiçbir belir0 in de~U~mey.::; rastla.mrıamaktaci.Lr • .B' i

nansal aracıların sermaye piya:sas:ı:.na fon arzında kullandıkları sermaye pi;y-asar 

sı aktiflerinin dagılımları ve gelişme trendleri şu g0rç::::kle yü'Cıyüze t>eiirmek-

tedir. Finansal aracılar ~ sa6ladıkları fonları? finans :piyu.sanın sermaye 1ıiya-

sası bölümüne sunarken~ fon toıılaına faaliyetleri sırasında oldu6 u çioi? lıisse 

sıanetleri •.re tarnrilhır piyasası ile yeteri kadar ile, ili degillerd.ir. Ku-~:kusuz ı 

bu,f'inansal aracıların 9 ellerinduki fonları~ kullanıcılara aktarırken tallvil 

ve hisse senatıari piyasasına yeterli il6 iyi bostermemeleri, fon kullanıcı ke

simlerin finans pi,ıtaaasından tahvil ve hisse senetleri ihracı .:ı•olu ila fon Kağ

larrıa alternatiflerini de olumsuz ybnde etkileyecektir. Sonuç olar·ak 9 finan;.;;al 

aracıların dolaylı ve dolaysız finan;;:;al araçların daı:sılımları ve tr0nc:thn·ind.0ki 

eGilimler açıkça kanıtlamaktadır ki~ 13 yıllık dönemde~ finansal araçları:.') ne 

fon sunucularına yeni ve uzun vadeli çe.}itli finansal yatırım al termat ifl.::.ri R1J.

narak? onları daha fazla tasarr'Ufa~-özendirerak_l:inans pi;yasas:ıma ve-~.oziiılli1l:1~, 

Sf;lrma,ye pi,yasasına, daha fazla. fonun akıçının saglanınasına yönelik çabalarıncıa 

ve n..:: d.·C:ı ellerindeki fonları kullanıcılarca ihraç edilen 9 tahvil ve hiss0 s0-

netlerinin alımında bulunarak onların .fon bulma alt,;rnatiflerinin 6 eli:,>i_ı:ı çe-

şitlandirilmesi konusundaki faaliyetlerinde, bir ya_fJısal d.oğ·i.şme vardır. i'inan-

sal aracılarda ~ 1963 yılından bc:ri, bu açıdan herhanbi bir olumlu yi:.mdG yapısal 

deği:şrne oln1amı·.?tır. Hatta, E' inansal aracıların ~ hü:ıs<:ı s0nodi ve Tahvil yiyasa

ları ile olan ilişkileri nis_ı:ıi olarak azalan bir trend dahi ~~stermektıadir. 

I - :B' inansal Aracıların 9 fon sunucu VG kullanıcı kesimlere s~re 9 konsolid.e ve 

brüt :fon ve kullanırnları 

F'inansal Aracıların 9 ;yuk.Ci.rıda sözü edihm, dolaylı finansal araçlı:ı.r ,:c•lıı 



ile sağladıkları fonların sur.ı.ucuları ile~ dolaysız finansal aracıların a::':· 

lırrıı kar§ılı&,ı sundukları fonların kullanıcı k:Gaiınl&rio.e, her bir fon su·-

nucu ve kıiıll:anilictı. kes:iıml.erJ.ed.'in:ansıiı.L a:natialar araaında.lti:.il~şkile:PE; ~ ·jbıı _. 

ilişkilerin g6lişme yon ve çize;ilerineı ili;Jkin çok değerli ve anlamlı bil 

gileri~ 31.12. itibariyle~ l963.,den 1975'e kadar her yıl için ayrı ayrı'' 

1963-75 ortalaması olarak düzenlenen finansal aracılar-fon sunucuları-fon 

kullanıcıları arasındaki 13 y~llık ili~kileri yansıtan aş~ğ~daki,fon akım 

sistemlerinden (~ekil-IV/l-14) den sağlamak mümkündür. 

F'inansJAracılarının fon akım sistemlerinde ( Şakil-Ji:Vfl-14}· ye·..,:· ala0, 

kesimlere güre düzenlenmiş 13 yıllık 9 .konsolide bilançola.rı incelendigi za-· 

man görüleceıi!,i üzer.J9 finanı:;al aracıların 9 .konsolide ve brüt olarak 9 fon 

sunucu ve kullanıcıları 9 büyu.klük sırasına göre 9 şöyledir~ 

Fon Sunucu Kesimler 

F..6 Hanehalkı 

Rl Resmi Finans Kesimi 

R7 Dı~ Finansal Kesim 

R5 Şirketler 

R2 Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

R8 Diğer Fon Hareketleri 

Fon Kullanıcı Kesimler 

R5. -~ir!~tJ:t?.r 

Rl Resmi Finansal Kesimi 

R2 Kamu İktisc.::li Teşebbüs 

R3 Ziraat Kesimi 

R7 Dış Finansal Kesim 

R6 Hanehalkı 

R4 Esnaf ve Sanatkarlar 

R8 Diğer :li' on Hariiiket leri 

1963-75 Ortalaması 1.." 

-;;, 47 

% 13 

j'o 9 

fo 6 

% 1 

fo 24 

7ôlOO 

1263-12 Ortalaması 12 
"jo 26 

% 17 

% 12 

'fo 8 

% 6 

'fo 4 

~~ ı 

'fo 26 

)o 100 



A. 
R 1 RESMi FINANS KESiMi BiLANÇOSU P. 

DüLAYLI FiNANSAL ARAC DOLAYSlZ FiNANSAL ARAÇ 

saır Alacaklar % 2 
Banknot % ı4 

Ufaklık Para % ı 

~ Res m i Mevduat %32 
Devlet Tahvili %22 

Hisse Senetleri %so 
Alınan Krediler %72 

Altın Alacakları % 2 
5air Borcıar % s 

A. 
R 2 KAMU iKTiSADI TESEBBUSLERi BiLANÇOSU P. 

DüLAYLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 

•• 2 
Alınan Krediler %99 r 

BANKNOT %32 
TahViller % ı 

MEVDUAT %67 
ALACAKLAR % ı 

A. 
R 3 zj RAAT K ESi Mi BiLANÇOSU P. 

DOLAYSlZ FiNANSAL ARAÇ 

ı ALINAN KREDiLER ~ 

R 4 ESNAF VE SANATKARLAR 
A. P. 

DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 

~ 
Alınan Krediler 

A. 
R 5 ŞiRKETLER 

~-

DüLAYLI FiNANSAL ARAC DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

Banknot %22 Krediler %77 

T .Mevduat %46 Hisse senetlerı "'ıg 

Tahviller %ıs Tatıvıller % ı 

Teknik i htiyatıar % ıJ SSK'ya Borclar % 3 

SSK'dan Alacaklar .. ı --

A. 
R 7 Ol$ FiNANSAL KESiM 

P. 

DOLAVLI FiNANSAL ARAC DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 

Oövil Alacakları %27 
verılen Vardımlar % 21 

vaaeli Altın Alacakları "'4S 

verilen Krediler % S2 
Döviz Borcıarı %ss --

R 6 HANE HALK1 tiiLANCOSU 
P. A. 

OOLAVLI FiNANSAL ARAÇ OOLAYS~Z FiNANSAL ARAÇ 

BANKNOT %20 r ı--
KONUT KREDiLERi %88 

~ VAOESiZ TASARRUF 
TOKETi M KREDiLERi %12 --

MEVDUATI %32 %4ı 

V.TASA.R.Mev.%9. 
FINANSAL ARACILARlN 31.12.1963 

A. 
Tarihli Konsoııde Bilancosu P. HiSSE SENETLERi % 2 

PRiM ALACAKLA-Rf %37 

DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC DOLAYLI FiNANSAL ARAC 

% 1·7 A. 
R 8 DiGER FON HAREKETLERi 

Rl-
P. 

l...aRı o/o 28 :)2 

J ~ R2--' 
,, 4 R 

sarr Finansaf Alacaklar Saır Fınansa-l Borçlar 

.__R2 % ı3 

.. R3 
% 4ı R6 -.J' ~ 

%6 

~R4 

o/-:' ı 

rs 

%22 

;._R6 "''~ 4 %15 R7 ... 
<U 

%'i 

~8 % 2S 

%2ı R8 

-. 
.r\1'1 

Fon Akım Sistemi ($ekil-tV/1) 

-

f 
1-' 
0'1 
-...1 
1 



R 1 RESMI FINANS KESiMi 
P. A. 

OOLAVLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ Fl NANSAL ARAC 

Banknot ... ı5 Ufaklık Para ... ı 

Resmı Mevduat ... 32 Devlet Tahvllı "'b 22 
1----

L. ·-<~ısse Senetlerı .... Alınan Kreaiter % 72 

ALtın Alacakları '*' 1 
Sa ir Bor c lar .. 5 

Saır Alacaklar .!....! 

FINANSAL ARACILARlN 31.12.1964 

R: 2 KA'\IIU IKTiSADi TESEBBUSLERI P. A. 
Tarihli ·Konsolide Bllancosu P. 

A. 

OOLAVLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 
DOLAYSlZ FINANSAL ARAC OOLAYLI Fl NANSAL ARAÇ 

Banknot "35 "'"an K<e<lll8' % 99 • ı---
Mevduat .. 65 

Tahviller "4 ı .. ı • R~ 

~Rl ,.2, -:,• 
R--.... [ .... 

A. 
R 3 zl RAAT K ESI Mi P. 

DOLAYSlZ FiNANSAL ARAÇ '--R2 .. ,2 

ı Alınan Krediler h ... 2 R6 
• RJ 

"' ~ R4 

~ı 

R 4 ESNAF VE SANATKARLAR 
P. A. ,...----R5 .. zı 

DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

Alınan Krediler ].... 
.....-R6 .... 

r-R7 ı-1-
7ı """ R7 

R 5 SIRKETLER P. 
A. ..... ...27 

OOLAYLI FfNANSAL ARAC OOLAYSIZ FiNANSAL ARAÇ ~ 
.. 21 RB 

Krediler .. 76 

Banknot '22 Hisse senetleri .. 20 
Tic.arl Mevdt.ıat ·. 42 Tahviller "JJı 1 t--
Tahvıııer '20 SSK'Yii Prim Borç. ii 3 ~~~" Tekn~k i ht~yatıar .. 15 
SSK "dan Alacakl.ar ... ı 

rv" 

A. 
R 7 OJŞ FJNANSAL KESIM P. 

OOt..AYLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ Fl NANSAL ARAC 

oov~z: Alac.kları "llı 28 
Vadelı Altın Borçı~;rı .... 

Verlleh YoJJdımlar 1iı ll 
verilen Krediler 'IJb 61 oovız Borcları ... 5ı 

A. 
R 6 HANE HALKI BiLANÇOSU 

P. 

OOLAYU FINANSAL ARAC DOLAYSlZ Ff NANSAL ARAC 

r 
BANKNOT ... 2ı Konut Kredilerı ..... ,... TASARRUF MEVDUATI '*ı 40 Tüketım Kredilerı "ll 

VadeSJz Tasarruf Mevduttı ~ --
V.adllll Tawrru1 Mevduati ... 

HISSE SENETLERI .. 2 
PRIM ALACAKLARI ~ 

A. 
R 8 ot ~ER FON HAREKETLERI P. 

OOLAYU FiNANSAL ARAC OOLAV ~·, ;: F1 NANSAL A RAC 

Fi Sair Finansal Aktifler ı Saır Finansal Borçlar 

Fon Akım Sistemi (Şekil- IV/2) 

ı--

r 

ı ....... 
O ı 
0::: 
ı 



A. 
R 1 RESMI FINANS KESIMI P. A. 

R 6 HANE HALKI BILANCOSU P. 

OOLAVLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ FfNANSAL ARAC OOLAYLI Fl NANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 

l ı--
Banknot "'12 Ufaklık Para "ı 

Resmi Mevduat ~ 30 Devlet Tahvill 'tft 22 1--- BANKNOT %19 Konut K.reaııerf """~:iS 

Hisse senetlerı ~ 49 Alınarı Krediler % 73 
T::~~:~:sa~r~i~~v~~!tı ~ 

Tüketım Kredileri 4:: :2 

5alr Sorc/ar ... --
r---- Vadeli Tasarruf Mevduatı %10 

HISSE SENETLE:RI " 2 
Altın Alacakları " 2. PRIM ALACAKL..ARI ~ 
5alr Allcakları ~ 

FINANSAL ARACILARlN 31.12.1965 

A. 
R 2 KAMU i KTISADI TESEBBOSLERI 

P. A. 
Tarihli Konsollde Bllanc:osu P. 

DOLAYLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 
. 

DOLAYSlZ FINANSAL ARAC OOLAVLI FINANSAL ARAC 

Banknot "'31 Al ono n K,.dllO• "99 t-
Mevcı.uo~t ""69 

Tahviller % ı %14 R~ 

~Rl "'24 ~2 

R2-.... .... 
R 3 ZIRAAT KESIMI 

P. A. ~R2 .. .. 
DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

ı ~:: 
..... ... 

Alman Krediler 
.... 

~ .,., 

,----... .. 21 

R 4 ESNAF VE SANATKARLAR 
P. 

R 8 Oi(.;.ER FON HAREKETLERI 
A. A. P. 

DOLAYSlZ FINANSAL ARA<:: 
.-R6 ... ,. ..... ,_-R7 ... 

00\.AVLI FINANSAL AKTIFLER DOLAYSlZ FINANSAL BORCLAR ,_ 
.. 'ı 

Alınan Krediler 

·ıw--ı ı ı ~ "27 ~ır Finansal Aktifler Sair Finansal Borı;rar 

~· 
"31 

A. 
R 5 ŞIRKETLER P. 

OOLAYLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ FINANSAL AAAC 

ı 
S.nknot "23 

Krediler "78 

Ticarı Mevduo~t "49 
Hisse Senetlerı .... -Tahviller .. ıs Tahviller "'' .... tv Teknik ihtiyo~tıo~r "" 

SSK'Yol Prim Borç. 3..,l 
SSK'CS..n Alo~cııklar ~ 

A. 
A 7 DIŞ FINANSAL KESIM 

P. 

OOLAVLI FINANSAL ARAC DOI..AVSIZ FINANSAL ARAC Fon Akım Sistemi (Şekli -IV/3) 

oevı.ı Aıacıık .. rı ... ı 
Verilen vo~rdımt.lr ~ 9 Viideli Altın BorçLitt "20 
Verilen Krediler ~ oovı.z aorc;;ları "n 

f 
1-' 
O\ 
I..D 
1 



R 6 HANE 'HA-L·KI ,a~t.ANCOSU 
P. A. 

R 1 RESMI FINANS KESIMI 
P. A. 

OOLAVLI FINANSALARAC OOL.AVSIZ FINANSAL ARAC DOLAVLt F1NANSAL A'RAC OOLAVStZ FINANSAL ARAÇ 

Banknot .. ,. Devlet Tahvtll 'Mı21 
r ı---

Resmi Mevduat .... Altnin Krediler ~74 f---
Hisse Stnetı.rı .. ., Sllr Borçı.tır !...L 

BANKNOT "lB Konut Kredileri .. 82 
TASARRUF MEVDUATI ~ TOkelim Kredileri .. 12 
V~.ı T-..r:ruf Mevctu~tı 111 ~ --

Altın Alacakları .. ı - Vadeli TaMrruf Mevcluoah .. u 
s.ır Alacaklar ... HISSE SENETLERI .. 2 

PRIM ALACAKLARI ~ 

FlKA"NSAL ARACILAAt" 31.12.1'966 

A. 
R 2 KAMU 1 KTISADI TE$EBSOSLERI 

P. A. 
T1rlhll KonsollcM BIW\C.OSU 

P. 

OOLAVLI FINANSAL ARAC OOLAYSJZ FINANSAL ARAC 
DOL.AVSI Z: Ff NANSAL ARAÇ DOL.AYLI FINANSAL ARAC 

Alınan Kredili< ,... r--
Bıınknot .... Tahviller !...!... .. u R 
Mevduat .. 74 

'---' 'Y -- ..... 
R2-... AS. 

A. 
R 3 zl RAAT KESIMI 

P. -R2 ,.,. 
DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

1--:::C:Rl ı 
... .,..,; R6 

AlıfM;n Krediler K-~R4 

"'' 
,...--Ro .... 

A. 
R 4 ESNAF VE SANATKARLAR 

P. A. 
R 8 OldE-R FON HAREKETLERi 

P. 

DOLAYSlZ FINANSAL AAAC ,_......... ... ... 

~ 
ı-"' OOLAYLl FlNANSAL ARAC DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC .,...,_ 

ı ı } .... 
.... Sair Finansal Borçtar 

.. 21 
Salr FJnansııı Aktifler 

A. 
R 5 $1 AK ETLER 

P. 

OOL.AVLI FINANSAL. ARAC DOLAYSlZ FINANSAL. ARAC 

r-f ı 
Krediler ... , 

1--Banknot .... Hısse senetteri ,.,. 
Tlurl Wvduat ... , SSK'Ye Borçlar .... 
Tahviller .. ,. - ..[ r-r~ /''(" Teknik ihtiyattar .. 7 
SSK •euın Alaca ki~ ~ )) 

.... 

A. R 7 DIS FINANSAL KEsiM 
P. Fon Akım sıstemı (Şekii-IV/4) 

OOL.AVL.I FiNANSAL. ARAC OOi.AYSIZ FINANSAL ARAC 

r-1 Vfllttl Altın aorcı..n ... 51 
D6vl.ı: BofCIMt ..... 

OOVU: AIK.akı.rt ... 32 --
Vlrllen Vardimiar " a V•llen Krediter .... 

1 
1-' 
-l 
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A. 
R 6 HANE HALKI Bl LANÇOSU 

R 1 RESMI FINANS KESIMI 
P. A. 

DOLAYLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ DOLAYLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

ı 
&ın$(not "1 

Devlet Tahyili "21 

Resmi Mevduat "3 
Alınan Krecıııer "' 72 BANKNOT %19 

.. 88 
sııır Bor<;tar " 7 

TASARRUF MEVDUATI ~ 
Konut Kredıterı 

Hisse S.netıerl .... -- Vadisiz Tasarruf Mevduatı %32 Tu~o~.etıın Kıedılerı ~ 
vergi + Kir Payı A. 'Mı 1 vacıeıı Tasarruf Mevduatı %12 

r--- HiSSE SENETLERI ""2 
PRIM ALACAKLARI ~ 

verıten Hazine Kredi ... 
SlılrAtac.lkllrı ". 

Fl NANSAL ARACILARlN 31.12.1967 

A. 
R 2 KAMU IKTISADI TESEBBOSLERI 

P. A. 
Tarihli Konsollde Bilançosu P. 

OOLAYLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FiNANSAL ARAÇ 
DOLAYSlZ FINANSAL ARAC OOL.AVLI FiNANSAL ARAÇ 

r-Banknot "32 Atınan Krediler ... 1S R> 

Mevduat jU.L 
L-....R1 .. 21 

~2 
R2-... AS--

A. 
R 3 ZiRAAT KES\ Ml 

P. ~R2 "13 

DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

ı t--;-:r::: ... 
%47 R6+-

%1 

...----Rs • 'Mı 23 

R 4 ESNAF VE SANATKARLAR A. 
R 8 CiGER FON HAREKETL~Ri 

DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ ,...--R6 ... 
r-R7 ... lU DOLAYLI FINANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC 

"1 

.... ~ ~H S.lr Finansal Aktifler 

1 r 
Saır Fınansaı Borr,;ıar 

.. 29 
%24 RI 

A. 
R 5 ŞiRKETLER P. 

OOL.AYL.I Fl NANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

Krediler ... 2 
ı--&nk not "24 Hisse senetleri .. 1. 

T.Mevduat "SB Tahviller ... 1 

Tahviller .. 7 SSK'Y• Prim Borç.~ 

Teknik 1 ht Iyattar .. 7 
SSK'cYn AIAcakl•rı ... v ~"' (" !'tr-. 

A. 
R 7 Ol S FINANSAL KESIM 

P. Fon Akım sıstemı (Şekli- ıV/5) 

OOLAYLI FINANSAL ARAC DOLAYSlZ FINANSAL ARAC 

DGvlı Al.aktan 
Verilen Yardımı. Vadeli Altın BorçlArı .... 
vwııen Krediler OOYIZ Sorç~n ... 6 

P. 
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P. 

} 
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R 1 RESMi FiNANS KESIMI P. A. 

OOLAYLI FINANSAL ARAÇ 

Banknot '*ı 9 
R.Mevc:ı.uat % 31 

Hisse senetlerı 
vergi + Kar Payı 
verııen Hazıne Kre. 
san Alacaklar 

"48 
... ı 

... 6 

" 5 

DOLAYSlZ FINANSAL ARAÇ 

~ 
. A~~,~~t~,:~~;~, : ~~ ~ Oevıet Tahvıti 

Alınan Krediler 
Saır Borcıar .:Lı 

A. 
R 2 KAMU IKTISADI TESEBBUSLERl P. A. 

FiNANSAL ARACILARlN 31.12.1968 
Tanhh Konsoııde Bilancosu 

r---

P. 

R 6 HANE HALKI B•LAN(.;:ıJSU 
A. 

OOLAYLl FiNANSA-L ARAC 

BANKNOT '- 15 
TASARRUF MEVDUATI '· -l.T 

Vades-iz Tasatrui Mt-vdu.ılo ;:;;""J.r 
va~ı Taurr.uf Mevduatı ~ l..l 

H1SSE SENETLERI "4 2 
PRiM ALACAKLARI <ıl> 36 

OUL.AVSIZ fiNANSAL ARAC 

ı-- r-
K.onut Kretıı<eı • 
fuı.eıuıı K-.e.a.ıf-•• 

'; 88 
.ı:> 

OOLAYLI FINANSAL AKriF DOLAYSlZ FINANSALAKTIF DOLAYSlZ FiNANSAL ARAC OOLAYLI FINANSAL ARAÇ 

-ı. 
Banknot 
Mevduat 

A. 

A. 

- Z'4 
~6 

Alınan Kr&diler 
TahvillAr c ~r-

L...ııı 

L.--R2 

R 3 Zl RAAT KESiMf 
P. 

L___J----l.----f"4 r.......-------- ~RJ 

ı ı-----W'' 
R 4 ESNAF VE SANATKARLAR 

P. 

... 20 ı 

~ .... 
%ı 

1 .. 24 

~· ,..-...R6 

~R7 f=====~==~~ 
ı 

";,). ı re::==:======:> 

R 5 SIRKETLER 
P. A. 

OOLAYLI FiNANSAL ARAÇ DOLAYSlZ FINANSAL ARAC 

~- . ı 
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A. 
R 7 01 S FiNANSAL K ESI M P. 

OOL.AYLI FINANSAL ARAÇ 

oovız Alacakı~rı '4311 
Verilen V~rdımıu 'Wtl5 
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DOLAYSlZ FiNANSAL ARAÇ 

Vadeli Altın Borcıarı ~ 49 
Döviz Borçları qı, 51 

,... %29 ı 

Lrtv 

~ 13 

~Rı• ı ı 
2 

R2-

'<>6 R5 
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ı ı 
"46 r·r 

A. 
R 8 DiGER FON HAREKETLER' P. 

ı 

r IR7 "'6 

ı OOLAVLI FiNANSAL ARAÇ OOLAVSI.Z f ıNANSAL ARAÇ 

.. 27 fı.~ 
Saır Fınansaı AktıtiE"• 

1 
Saıı Fınansaı sorcıaı ll ı ı 

_..~, 

)) 
'ı'-

Fon Akım Sistemi (Şekii-IV/6) 
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R 1 RESMI KAMU K ESI Mi P. 
A. 

DOL.AVLI FINANSAL ARAÇ OOI_AVSIZ FINANSAL ARAÇ 

Banknot " 9 Devlet Tahvil! "23 - R.Mevduat "32 Alınan Krediler ,., 70 l-._ 
saır Borçlar .!....! 

Htuıe5eMtı.rı "47 
Altın AIICIIk .. rı " ı 
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P. A. 

OOL.AVLI FINANSAL ARAÇ !)OLAYSlZ FINANSAL. ARAÇ 
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Mevduat ~ 

A. 
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ı AJın.n Krediler ı 

; A. 
R 4 ESNAF VE SANATKARLAR P. 
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Alınan Krediler 

A. 
R 5 ŞIRKETLER P. 
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A. 
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A. 
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Görüldüğü e:,ibi ~ finansal aracılara fon su.Uan en büyük kesim hanehal-

kı ve finansal aracıların fonlarından yararlanan en büyük fon kullanıcı 

kesim ise Şirketler'dir. O nedenle~ finansal Arac~lar~ lıanehal~ ve Şir

ketler kesimi ile olan ilişkileri a.şağıda ayrı ayrı incelenecektir. 

A - Finansal Aracılar~Hanehalkı İlişkileri 

Fon Akım Sistemlerindeki (Şekil-IV/l-14)hanehalkı bilançolarının ak-

tiflerin dagılım1arı 9 hem hanehalkının ·terc~hlerini ve hem de finans piya

sasının yapısını yansıtmaktadır. (159)'0 nedenle 9 finansal aracılar için 

ana fon sunucu kesimi olu1turan hanehalkının ·yatırım tercihlerine ve fi-

nans piyasasına ilişkin degerlendirıne ve ;yorumlar yapabilmek amacı ile bu 

kesimin bilançolarının daha yakından incelemek lazım belir. Hanehalkı bi

lançolar~.ile il6ili aJrıntılı bilgiler de fon akım sistemlerinde (Şekil

IV /1-14) sunulmuş bulunmaktadır. li'inansal Aracılar-Hanehalkı ilişkilerinin 

analiı:; ve yorumlar:ı. bü,Yük ölçüde bu fon akım sistemlerinde mevcut bilgiler-

den yararlanılacaktır. 

Türkiye~d.e~~lslkı kuşkusuz, doğrudan doğruya, Resmi Finans kesimi 

ve ~irketler ı::;ıibi fon kullanıcılar tarafından ihraç edilen 9 devlet tahvil

leri, Şirket hisse senetleri ve tahvilleri gibi bir miktar, QOlaysız fi

nansal araçlara sahiptir. Ancak, Resmi finans kesimin.ce ihraç edilen Dev

let Tahvilleri ile Şirket tarafindan çıkarılan hisse senekle~inin değerle

ri9 st"ok olarak, ,31.12• itibariyle saptanamadıgı için hanehalkının fina.n~ 

sal aktifleri içinde~ .?ekil-IV/l-l4'lerde görüldüğü gibi~ dolaysız finan

sal aktifler olarak J:)evlet Tahvilleri ile Şirketlhisaa.eenetl.aiıi yer. al-

ma.lll8ktadır. 

(159) 

1 
'1 

\ 
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Öt0 ;yandan 9 Tedavüldeki toplam :;;irket tahvilleriı.'lden finans<.ü ara.cıların 

bilançolarındaki toplam tahvil tutarları gıkarıldıktan sonra k&lanınırı hrA

nehalkı -bilc.ı.nçosuna intikal ettigi varsayl.la.rak 9 eldeki bilgilere bor;; ba-

zı yıllar için hanehalkının ~irket Tahvillerine yaptıkları ;yatırımla:r. va 

bunların toplam finansal aktifler içindeki yeri ve öneruibelirlonmeye ça

lışılu:ıı;]tır. ( 160) .Ancak 9 han<:ı.halkınl.n~ }irkt::t Tahvillerine yaptıkları ;)'c:ı.-

tırımlar toplam finansal aktifler iÇind:e /O nisbç, dcrine 6 i:ı:me,y3C<.:ık OlÇÜCl.G 

dü;şük düzeyde bulund%·u .için Şirket Tahvilleri de Hanehalkı finansal akt i/

lerinin dı:~ınd.a kalmı.§tır. Siz konusu nedenlere{Şekil:IV/1'"='J;.4}1e.ıi!d9 fo~"~ · .. 

kım Sistemlerinde de izlenebilecG~i eibi 9 .hanolıalkl.nın finansal aktifleri 

sadece dalaylı finansal araçları ka~!amaktadır. 

Türkiye'de hanehalkından finansal a:racılara d.ogı"~~ fon akımlarını bel

c, eleyen Hanehalkının finansal 'aktifleri ~ ~ekil-IV /1-14 A lerde görüldügü gi"-

bi 9 ban.i:mot,,vadeli ve \radl)siz tasarruf ınevduatı 9 finansal aracılarca ih-· 

raç edilen .hisse senedi ve Tahviller, ~rim alacakları ve sair alacak~ardan 

olu;:maktadır. 196.3-1975 dönemlerinde-finansal aktiflerin dağılımları ve bu 

dacılımlar:ı.n trendleri 9 finansal aktiflerin en büyuk bölünıünün vadeli ve 

vadesiz tasarruf mevduatından oluştuğunu belı§;elelilektedir. 1963 ~'ılındcı.r ı: 

ri 9 finansal aktifler içinde tasarruf mevduatının ve tasarruf ilievduatı pa

lfJ.mı..n giderek.·: yükselen bir trend ı:;sosterdi"6i ~özlenmektedir o 

(160) Hanehalkının Şir~et Ta.hvillorine yaptıkları Jatırımlar ile 9 bunla-

rın toplam finansal aktifler l\}lindek;i yeri~ 

Finansal 

· Xadsü.il.aati ila:aouu:uı.:.. _ J.. .Jia:oı»Jlaib. 

.J. .:.. ~-- . '.ı.Şirkilıt..:r:;. Tahvi~iı~._vt ~ : ... L ıl' e ,-~ • .... ~· k t mala 

Yillar . _.Tah:tillıi;ri Yatırımları Yatırımları 

1973 468 357 lll 

1974' 61) 513 102 

1975 1031 741 290 

]lol2. itibariyle 

Mİ.L 1. oN m~ .. , ___ ·: ... · ~:: :_ 

!J:~pe_;ıalk;Lnı;a 

To;Q~lhn-.Akt o ( (1o).. _ 

99812 % Ol 

123517 /J O d 

162050 /'o Ol 
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Örneğin 1 1963 'te toplam finansal aktiflerinin ~ '% 32' sinin vadesiz ve % 91'ı.;.. 
nun vadeli olmak üzere toplam 41 ı i tasarruf mevduatı iken~ 1975 dönemin·· 

de~ 33~ü vadesiz olmak üzere% 5l'inin tasarruf mevduatından oluıınaktadJ

Tasarruf mevduatından sonra~ finansal aktiflerde~ en büyük yer Sosyal Gü-· 

vanlik Kurumlarından olan prim alacaklarına ait bulunmaktadır. Toplam fi-· 

nansal aktiflerin l/3'ü prim alacakları olup 1963-75 dönemlerinde toplam 

finansal aktifler içinde nisbi önemini genel olarak~ korudugu söylenebilir. 

Toplam finansal aktiflerin % 15t1ni oluşturan banknotta ise l968'den beri 

önemli bir değiyiklik görülmemektedir. Finansal Aracılarca uzun vadeli fon 

saglamak amacı ile çıkarılan~ hisse senetleri toplam aktiflerin % l-2~si 
civarında, tahviller ise i~ oranlarının dışında kalmakta olup gelişme trend

lerinde~ 1963-75 dönemleri içindo değişiklik görülmemektedir. 

Hanehalkının finansal aktiflerinin, delaylı finansal araçlara e:,öre~ 

dae;ılımları ve bu dağılımların trendleri, açık ve net bir ~ekilde gösteri

yor ki; 1963-75 dönemlerini kapsayan 13 yıllık dönemde, toplam finansal 

aktifler içinde tasarruf mevduatı payının ve bunun içinde de vadeli tasar

ruf mevduatının yükselmesi dı:;ıında finansal aktifl.:;rde yapısal bir deği·:;ıme 

kesinlikle olmamı}tır. 

Finansal aktiflerinin dağılırnlarının 13 yıllık dönem içinde deği,dk

lik olmarnası ol0 usu büyük ölçüde, finans piyasasının yapısından kaynaklan

maktadır. Çünkü, finans piyasalarının, bu dönemlerde hanehalkının gelir~a~·

:tl.tlarına paral<.>l olarak~ mevduat araçları dı;ş:ında daha fazla fon arzında 

bulunuıalarım. sağlayacak ve tasarruf hacmini ;yükseltecek yeni dolcı.ylı ve 

dolaysız finansal yat~r~m alternatifleri 9 özellikle hisse senedi ve Tahvil

ler, sunarak hanehalkının finansal aktifl0!inin bileşimlerini deği~tirioi 

yeterli bir çaba 6örülmşmektedir.. Hanehalkı finansal aktifleri içinde do~ 

laylı ve dolaysız hisse senedi ve Tahvillerin nisbi önemi ve geli?me tre

di durumu açıkça bel0 elernektedir. Bu koşullar altında 9 Tasarruflarını fi:

nans piyasasında 9 finansal aracılar kanalı ile değerlendi~mek istey~n ha

nehalkı için mevduat araçları dışında~ bUQün 9 başka finansal yatırım alt:.:·. 

natifleri yoktur~ 



Türkiyeld.e ve bazi ülkelerde hanehalkının finansal aktiflerine iliş

kin bilgiler aşa~ıda ·'!tablo ~55' ·de verilmiştir, Söz konusu Tablo 'da e,örüle

ceği üzere, !Vürkiye dahil ara;ştırma kapsamına. giren bütün ülkelerde 9 Hane

halkının finansal aktiflerinin çogu banknot ve mevduatlardan oluşmaktad:ı.,., 

.. u durum lıanehalkJ..n:ı.n finansal aktiflerinin seçiminde Likidite ve emniyet 

ilkelerine önem verelikleri gerçeğini. vuxc;ulamaktadır. Tabloda yer alan ül-

l<elerden 9 sadece Fransa~ Yunanistan ve TÜrkiye 'de finansal aktifler içind;:;; 

banknot ve ınevduat:ı.n pay:ı. en yüksek düzeyde bulunmaktadır• Toplam finansal 

aktiflerin, Fransa'd.a tj; 74'tü, Yunanistan~da 7b 84)ü ve 'I'ürkiye'de 'fo 65'i 

banknot ve mevd~atlardan olu~mas:ı., yu ülkelorde, hanehalkının Likidite t~~ 

cilılerinin foksekll.ğini ,.,C)stermekted.ir. Türkiye ile Fransa arasında finan

sal aktiflerde banknot ve va~ebiZ mevduat:ı.n yüksekliği açısından bir ben

zerlik görülmekle beraber, öteki iinansal aktifler, ;yani hisse senedi ve 

tahviller ile :prim alacaklarJ.;.(Sözleşmes 1 ·tasarruf) açısından ayrıcalık

lar da e,bze çarpıuaktadır. Türkiye 'de finansal aktiflGr içinde 1 prim ala.cal·:

larının payı Fransa~dan yüksek düzayde bulunurken, hisse senedi ve Tahvil 

oranları gok d.ü,jük oranları çok düşük düZıeyde kalmaktadır. 

Finansal aktifleri içinde prim alacakları ( sozle§mesel tasarrui') en 

yükbak ülkeler, A,B.D, Almanya~ İne!;iltere~ Belçika, İsveç, Norveç ve 'Dür

kiye'dir. Ancak, Tabloda dikkati çeken nokta~ finansal aktiflerde pri~ a

lacaklar• yüksek olan ülkelerde, banknot ve va~esiz mevduatların düşük bu-· 

lunması, klsaca likidite eğilimin dü.r~ düze.yd<:ı olmasıdar. Oysa ki~ Turki

ye·nin de 2 ,finaneal aktiflerde ~rim alacaklarl yüksek olan ülkeler arasın-

da yer almas•na ragınen~ finansal aktifler içinde Banknot ve vadesiz mevdu

at oranlarlnln biiyük yer tutınae;ı. baika bir deyişle likidite ee::,iliuünin 

,Yüksek düzeyde bulunması ve outrendin devam etmesi üzerinde~ finans piJa

sasınca hanehallQ.na sunulan yatırım alternatiflerinin yetersizliginin Janı 

sıra 9 Sosyal Güvenlik lurumle.r+nca sunulan Sosyal Güvenlik Hizuıd·derinin 

scviye 9 kalite ve içeriklerinin yeterli.düzeyda bulunmama6ının da a~kisi 

olabilect:ı~ini dü.:,;ündurmektedir. 



rrı.-.ı~lo •'15 ..ı.L .. U ('\""" 

fı.lmanye..( ı 960-65) 

.. A.B .D~-~1_96()-64)_ 

t-~o.ı:-:::~.(~95? 1~L::) ··-··· 
Jai?.~I1!a_(l_9.6~6l) _ .. 

· İncilt~re(~.26?~62L 
Bolçike..(l959-64) 

. -~--- - . -· ·-· 

, İtaly<:ı,(l?Ş4-?5) 
Hollando.(l960-64) 

Norv~ç (1960-65)_ .... 

· İsveç(l960-65) 

Yun2nistan(l964-65) 
- ·~------ -~- -

~URh.'"İYE'DE VE IlJ.ZI ULRELZTIDE IIiılBI:JlLKnrnr AKTiFLERİNİN Dl'.GILIMLJJU 

Toplam ll2nlmot 

.. - -- -·~~-· ~. ·-·-

58 ..... ,. {--- "·" 

. . 1.0 ·- ___ _J_ --
' 

V.:1dvli 

Movcluat 

Vaclosiz 

i NuvJ.uat 
t·· 1 ...... --

8 
·-· ... -- ~ i· 

46 

. --1,0- . 60 

25 ·-···-·- -···t· ___ 7{ . . ' 15 t"' ...... ---- ---- ... ~ 

ı 

. •· 

61 
........ -·· .. - . ----- - ----

~ . -5~- . + 1~-
. r-

ı 
·t 
j 

-··i .. 

5 

3 

9 
9 

1' 
ı 

t 
t 
1 

,. 

12 

50 ....... 

it< 
t 

35 .. 
i 

L:.ı 

--~------- -·---... ·-- ... --- -.. --· ---·r------------
I-Tim Alacaklurı Dolaysız \ 

· ( sözleşmesol Ta_: 1\~..l-wil ve , Di[~er : Taylam 

s~ru~) . -·· J:f,tş_şo. .S.9UQc1i_ ___ ; __ . -- ____ L ·-- --------.. f 
2:5 

38 

lı r. .. 

- f . .JO. 
57 
20 

t-
1 

1 
; 

?O 
2 

19 

; 1 

~- .. lOQ ______ + ----~i.-

ıo 100 .................. -. ... r------~-1" 

3 . --L------~-oo ___ _ 
; 5 ; 100 

··- .. ··T---- ----·- .. 
ı ı c -·---r· ·-· ..... --------· . ;. 

7 i 100 
···"·-···--r-·-··-

-21 
·-- + 

1 3!;- . - 100 

t- __ __ .. -----·~·r.~-- ·-· ;;-·_--- -~---;-~-----~:- -~~~~~---J ll 

'2 ' · 5" ıoc ı ... - ... '--.- \ ,_) ~ 1 

- i ! - . ----- -ii -·· - ---- ı ·-· - 2: --. -ı_ 1~ -PF : c:~~--i 
5 l - ı 43 J 3::ı . - ! - ..... . ·+- -------.. .! .•. ----- .. -1 . ·- ·- - . +-· . - ! - . - ' 

0 ı 33 ı '..)4 i . . -·-r ' . 

· TÜRKİYI!.:(l963-75) 
. ; ·--- --+--· ----L ··· t --i· . --T --· .... J .•. j i 

' . . ' 34 i 1 ' •-100 j 
165_ + 1_L --ı --~3 J ı~ -· ı- -- T~- -~-- !--~- --- -- t ı 

' 

Notlcır: 

Kaynaklar: o.~-~G~Do~~~;;;;ır~~;~~- s\h .. -~,GenernJ. iH'?ndrt_,19~şs,ıoe J _ ... . ... ~-- _ ,. / J. 
ır rı \ rt ~~ Formo..tonı of Se..vin{_,·s tf967 J ; ı 1 f 

Şokil-1Y/l-14'l~do-!ıono:'f~ bil~~o+: 1 - --- ·· -- -- -- -r · --~-ı- --r -l 
1-f~lr;~~-,c~~ -~c;,ı~Jı~~:J.--.h~- ,. -- ··-·:ı;-~~;;.uf+·l ·ı;~~ın~- -~-~:~~~1-~~; 5~5-; --ve~c~e~i- -t~Jr~fl~ ı __ tj. 

ka:)so..maki .ır,,,;·-~~1 }'~1rensi;-- lnrak,bu t - - ----. ~-.. o~~~l~h <.inf ~-: :-:·.L~-~'"'~.i[.i i lı;_- sözı~Şm~~-jı tnsn:t' . ·-ı~--
.. t ·ı . l, i in.~:.e gos erı nu p.r .. 

1 ç- - < • • ·- +- ----- ·- --------- ----------- ---- ---- 1 .. ------ -- --- • - - --. -·- ·- - -- ' - -- ----- ---- - - • ., __ ,. ____ ---! 

~ 
'8> 

'f' 



Öte yandan 3 finansal aracılardan hane.halkınl. dogru meydana 6 elen fon 

akımlar:ı. nedeniyle doğan finansal 'arac:ı.-lıanehalk:ı. iliilkilerini de Şakil

IV/l-14'lerde hanelıal~ bilançoların:ı.n pasif yanlarını inceleyerek deeer-

lendirmek mümkündür. Sözkonusu hilanço pasiflerinin incelenmesinden anı~~ 

şılacagı bibi, lıanehalk4 finansal aracılardan~ dogrudan du~ruya, kon~t ve 

tüketim kredileri biçiminde yara:rlanmaktad:ı.r. Ortalama olarak, hanehalki

nın finansal aracılardan. sa~ıadıkları fonların (o 901'ı konut kredisi ve ~~ 

ıo'u •üketim ~.:redisi biçiminde olup bu dağılımda 1963-75 dönemlerinde 9 ö

nemli bir deği.şiklik.olınc;ı.mıştır. 

Türkiye'de hanehalk:ı.n:ı.n belirlerindeki yü.kselmelere paraLıl olarak 9 

hanehalkından-ı'inansal arac:ı.lara doğru fon akı1.rılar1.nda kullanılan dola;y·lı 

finansal araçlar ile 3 geriye do6 ru, finan~al arac:ı.lardan 11anehalkı yönün-

de fon akışını belı;;eleyen dola,:ys:ı.·z f_inansal araçların kantitatif dağılımla

rıh:ı. da 1963-75 dönemlorinde, bolirc;in ,yap:ı.şal dE:6i}ikliklerin gerçekleşti-

rilememesi~ hiç kuşkusuz 3 hanehalk:ı.nın e,Glirlerinden alıkoyarak finans pi

yasas:ı.na sundugu .i' on hacmini ve dola;tosiyle 9 ülkedeki toplam tasarruf hac

mini olumsuz ybnda etk:Üeyici 9 daraltJ.Cl. bir etki ya_i.iacaktır. O nedenle 9 

soruna bu açJ.ilan yaklaşarak bir yoruma bidebilmek için, Türkiye'de hanenal-

kwın, e;,elirlerinin ne·kadarJ.nJ. tasarl'llf' ederek finans piyasasında deger~ 

lendirdiğ'ıii _tııa·şka birili1.eyişle, finansal taearru! eıSillmle.l'inin ~ oldue;vcıun 

incelenm~si yararl+ olacakt:ı.r• ~u amaçla düzenlenen tablo, brüt v~ net fi-

nansal aktiflerinin ha:roanaoilir ı;,elil'e oranlarJ. olarak Tablo~ 56"da veıo~lmiş..J-~r. 

IJ:abJ.oı 5 .. d.a e:.örilld.ü~;U. ı:;ibi, l9bo?72 don~mlerinde, nanehah:.ı 9 harca

nabilir ~elirlerinin, ortalaıi:ia olarak~ brüt ~o~,2 va net% 5,9l-unu altın 

ve konut ôibi reel ,YatırJ.m harcamalarJ. ile ö~el tük~tiın harcamalarından &

lıkoyarak, finans piyasat:ıJ.nQ.a Q.e~erlendil'mekterik. l3ir ba:;ıka de;y-igle 9 t:.an8-

halk:ı.nın finansal taea:rı-uf e~·ilimleri oı-iia.lamaio 6 Qivadında olu_p91966-72 

dönemleı-inde '/ol ı;;,ibi ıtOk dü-ıük. bir artJ..,; 0 Östermi;;tir. Hanehalkın::;.ı: ::..:ı.r:anırı 

piyasası için harcanabilir ~elirden ayJ.rd+SJ. fon hacminin JGterli olup o~.-· 

rrıad.ıgı hakkında. bir Kan•ya varabilmak i~in ka:rsııla:;Jtırmalar ya;;~ak ü.macı.ı-

la bazı 6elişmiş ülkalerQ.e h~ebalkın~ brüt ve net finansal aktifler~~in 

harcanabilir t:.elire· oranları a,i'ağJ.da Tablo: D'i'da sunulınu;;turo 



Tablo:Sq -. 

Yıllar 

1965 

1967 

196D 

1969 

1970 

1971 

1972 

Ortalama 

Kaynaklar : 

. 

! 

' 

TÜRKİYE'DE HANEHALKININ FİNANSAL .AKTİFLERİNİN HılRC..'UMBİLİR GELİRLE İLİŞKİLERİ 

Yıllık brüt fon kullanım Net fon kullanım HARÇAiiABİLİR GELİR 

Yıl1ılıı Brüt Finansal .Aktif Net Finansal l'.ktif GELİR 

(=Brüt finans :::ıl. aktif-finansal 

MİLYON TL % lıiİLYON TL % MİLYON TL 

492D % 5ı1 46J1 % 5t4 136433 

44913 % 4t7 4206 % 4.4 95662 

55613 % 5,2 4371 % 4,6, 106294 

6462 %5.5 60Jı4 ·% 5,1 117~4 

9lü7 % 6,6 9107 % 6,6 138568 
·.· 

12006 % 6,6 10380 % 5t7 102363 

14145 % 6,2 13365 % 5,9 22471G 

% 6,2 % 5,9 

., 

"t .. r-

l-Ek:59 
.. 

· 2-DİE,Türkıiıye M: lli Geliri ve fu t>carnala:rı 

' 

% 

%100 

%100 

%100 

100 

100 

100 

100 -- --

-
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BAZI GRLİŞMİŞ ÜLI<ELERDE HANEHI'ı.LKININ FİNAHSAL .AKTİFLERİNİN Hı".R.C.AWUÜLİR GELİRLE İLİŞKİLERİ 
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lamanya ! A.:S.D , :Fransa Japonya 1 Inc,"'l.ltare 

1

. 
-~~~ler __ ı_n_:~.:in·, N:~~· : Br::~~N:t'r:::__(;.~: '. N--~:~~=~:in. -i No:.:~· ~B~~~· 
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Tab.J.o:; Jtl'da ç,Örüldügü c,ibi 9 Türkiye'deki brüt finansal artiflerin· 

harcanabilir eselir oranları başka bir deyi~le hanehalkının finans ~iyasasJ.

na sunduğu brüt fon hacminin toplam haroayabileceği 0 elire oranları, AlmAn

ya~ A-.B.D. 9 ]'ransa 9 japonya ve İnoiltere gibi e;elişmi.} ülkelerin hepsinin 

gerisinde kalmaktadır. Fakat 9 hanehalkı tarafından finans piyasasına sunu-

lan brüt fon hacmi ile 9 hanehalkının finans piyasasından çe~itli biçimler--

de sağladıe,;ı fonlar arasındaki farkı ıSO st eren, net finansal aktiflerin , . ~ 

(Brilih finalısal··aktif..:j•inansal borç) harcanabilir gelire oranları ise 9 ing~ 1
•• 

tere ve A.B.D.I'den yüksek 9 1!1 ransa ile hemen hemen ~ynı d.üzeyde 9 Almanya ve 

japonya>m.n altında bulunmaktadır.• Gelişmiş ülkelerde 9 brüt ve net finansal 

aktif harcanana.bilir -~EHir oranlaı.ra. araı.al.nda bir hayli büyük far~ olmı;ı,s:ı:na 

karşılık 9 Türkiye'de birbirlerine son derece yakın düzeyde bulunmaktadır. 

:Bunun nedeni 9 hanehalkının finans piyasasından dogTudan doıı:,ruya h.onut ve 

tükeelim kredileri biçiminde yararlanma olanaklarının yetersiz olmasıdır. 

Bu oranla da bel6elemektedir ki 9 finansal aracılar hanehalkının harcanabi-

lir gelirlerinin finans pi,ja:::ıas1.na alımlarını sat;;lanma yolunda yeterince 

başarılı değillerdir. Toplam hanehalkı .)!ıllık 6elirlerinin 'jo 6 civarındaki 

bölümü i' inans piyasasına akarken, beriye Kalan % 94' lük çok büyük bölüm al

tın ve konut gibi reel yatırım harcamaları ile tlketim harcamalarının fi~ 

nansma.nına kaymaktadır. Türki,ye,de hanahalkının harcanabilir e;olirinin ne 

kadarlık bölümünü altın ve konut gibi reel .Yatırım harcamalarında kullan-

dıgını 9 finans piyasası ile kar·}ılo.,;ıtırma açısından, gösteren bilts·iler 

Tablo.t ~--dedir • 

Tablo:"'.de göııziıi.ldij.ğü~~ibi, .tı.anehallıı:ı.ın harcanahilir~ gelirden, h~>r 

yıl altına ya!)tığ·ı yatırımlar 1 1966-7 2 dönem de % 01-5 arasında ol up dal-

galanma göstermektedir. Konut ,yatırımlarının harcanabilir gelirlere oran· 

ları i e rfo 2-2 95 olu.b) çok az da olsa bir d.üşma eğilimi 5örülmektedir. Top

lam olarak 9 rSel yatı~ımların harcanabilir ~elirlere oranları % 2,5 civa-

rında olu_p azalan bir trend ı::,österrnektedir. 
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Hanehalla.nı _harcanabilir c;elirin ortalama ;'i~ 6t sını f'inanlilaf aktifler 

ve io 2~5-Jlünü de reel yatırımlarda kullandığına göre geriye .Kalan {i:. 91-92' 

si tüketim harcamalarına girmektedir. Ancak reel yatırımlar içinde konut 

yatırımlarJ. azalırken~ finansal yatırJ.mlJ.r da bir aynı. ölçüde değişme gö

rülmediğ·ine göre~ daha önce konut yatJ.rJ.mlarınJ.n finansmanında kullanılan 

fonlarda~ konut maliyetlerinin yükselmesi kiı:::·,:-~-" ' .. :--j.a. 9 finans piyasasının 

başarısızlığı kar~ısında 9 tüke .im harcamalarına eklenmekte ve tüketim e

gilimi daha da yükselmektedir. 

B - Finansal Aracılar-Şirketler Kesimi İlişkileri 

Fon Akım Sisternlerinde (?ekil-IV/1-14) finansal aracıların ve ?irket

lerin bÜançoları incelendi[:!;i zaman görülecektir ki 9 ~irketler Kesimi fi

nansal aracıların sundu6u fonlardan yararlanan en büyük fon kullanıcı ke

simdir. Bu yüzden, Finansal Aracılar ile Şirketler kesimi arasındaki iliş

kilerinj finansal aracJ.lar ile hanehalkı ilişkilerinde olduğu gibi, derin

lemesine incelenmesinde yarar vardır. 

Finansal aracılard<m? Şirketler kesimine doğru fon akımlarında kredi

ler ~irket Hisse Senetleri~ Şirket tahvilleri ve sair finansal borçlar gi

bi dolaysız finansal aktifler .Kullanılırken, tersine olarak, Şirketler ke

siminden finansal aracılara doğru fon akımları banKnot, ticari mevduat~ 

tahviller vbı5. dalaylı finansal araçlarla gerçekleşmektedir. :E'on akım sis

temlerindekı finansal aracı bilançolarında da 6 örüldügü gibi~ dolaysız fi

nansal araçlarla finansal aracılardan .Şirketler kesimine dogru akan fon bü

yüklükleri, ters yönde, geriye dogru Şirketlerden finansal aracJ.lar ~rul

tusundaki fon hacminden çok çok yüksek düzeyde seyretmektedir. 

Finansal Arac~lardan, Şirketler kesiminin hizmetine sunulan fon bü -

yüklüklerindej fon akım sistemlerinde 9 finansal aracıların bilançoları ü

zerinde de izlenebilece6 i gibi, nisbi olarak, 197 2'den i tibaren~ ~eçmi.:;ı yıl

lara oranla ~~kselıne eğilimi gözlenmektedir. Başka bir deyişle~ finansal 

aracıların sunduğu fonların dağılırrı.ları 9 1972iden itibaren 9 }irketler kesi

mi lehine ve Resmi finans kesiminin aleyhine bir gelişme göstermektedir. 

Şirketler kesiminin finansal aracılardan, sagladığı fon hacmi genişlerken, 

resmi finans kesiminin payında 6 iderek azalmalar olmaktadır. Financal Ara

cılarca sunulan fonların kullanıcı kesimlere göre dagılımlarındaki bu ge-

lişm-aler belgelerrıektedir ki 9 finansal aracılar? 0GÇriıiş dönemlerde resmi fi

nans kesiminin finansmanında kullanılan fonları Şirketler kesiminin finans

manı kaydırıcı bir yatırım ı:ıolitikası izleınektedirler. üte yandan 9 dolaylı 



finansal araçlar.la.Şirketlerd.en finansal aracılare. dogru oluşan fon akım

larında 1966'dan beri belirgin değişma ~örülmemektadiri_ 

Finansal Aracılar tarafından Şirketlar kesimine aktarılan fonlar va

deleri (nitelikleri) açısından incelendiği zaman, Tabloa 59'de sunuldugu 

gibi~ görülecektir ki; Toplam fonların fo 75'i kısa vadeli ve % 25'i~ orta

lama olarak, orta ve uzun vadeli nitelikte olup, bu bileşim, 19731den iti

baren yükselme eğilimi 0 Östermekle beraber% 30'un pek üzerine çıkamamış~ 

tır. Genel olarak~ finansal aracılarca 9 Şirketlar kesimine sunulan fonla

rın nitelikleri açısından dagılımlarında büyük değişiklikler olm:kia bera

ber, orta ve uzun vadeli fon arzında kullanılan ve fon transferini belgele-

yen dolaysız araçların bileşimlerinde deği§meler dikkati çekmektedir. İnce-

leme altında tutulan dönemlerde 1 finansal aracılarca-Şirketler kesimine fon 

arzında kullan~lan Şirket tahvillerinde nisbi olarak bir değişme olmazken, 

şirket hisse senetleri trendlerinde azalışıara kar~ılık orta vadeli kredi

lerde yükselmeler müşalıaae edilmektedir. Du durum1 finansal aracıların gi

derek Şirketler kei::'.imine orta ve uzun vadeli fon aktarmada hisse senetle

ri Yerine orta va(l.eli kredi araçlarını tercih ettiklerini göstermektedir. 

Daha başka ifadeyle, finansal aracılar, hanehalkın~an fon toplama faali

yetleri sırasında olduğu ~ibi, toplanan fonların en büyük ~n kullanıcı ke

sim olarak ~irketlere sunulması sıraaında da, hisse senedi ve Tahvil piya

salarına ~1rmemekte ve ilatta tahvil piyasası ile olan ilişkilerinde herhan

~i bir değişme olmazken, hisse senedi pi,1a.,ası ila ilgilerinde zayJ.flamalar 

ve buna ıcarş;ı.lık orta ~l-i lo:'.edil~r pişaaaSJ.Wiaki t'aalj.y,..tl~rinde yogun

laşmalar olınaKtadır~ 

Finansal aracılarca Şirketler kesimine sözü edilen Şirket Tahvil ve 

hisse senetleri ile orta vadeli araçları karş:ı:lıe!;ı sunulan toplam fon bü

yüklükleri, bu kesim için yeterlii midir? Finansal aracılar ~irketler ke-

siminin orta ve uzun vadeli fon f!;ereksinmelerini bütün olarak ne oranda 

kar,.ııb.yabilmektedir? Şirketler kesiminin yeni yatırımları için gereksinim 

duyduğu orta ve uzun vadeli nitelikteki fonları, finansal aracJ.lardan sağ 

layabilma olanakları nedir ve bu olanaklar nasıl bir gelişme €östermekte

dir? Sözü edilen soruların cevaplarını bulabilmek için a-}ağıdaki ~ Tablo ı~ 

de verilen finansal aracılarcas sözkonusu kesime sunulan orta ve uzun vade-

li fonlar:ı..n, aynı kesinlee yapılan orta ve uzun vadeli fonlarla finanse~edil

mesi gereken toplam özel sabit sermaye yatırımıarına olan oranlarına bakmak 

gerekir. 
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Tabi o:· Go 

Finansal iı.rao:ı.iı:ı.ra Şirketlar kesimina sunultın orta ve uzun va:'l.o1.; -

Tbnlı:ım Özeii Sabit sorrrtayo y:a:h.rırnlnrina oran:ı. 
.ı: 

•. 

\Qrta vo uzun Toplam sabit 
' ~ d -,...,ı ı ' ( ) 'f:lermeyo yaı.:ı.r1m... lo 

a:ı:- fonlar 1 j' ~;(?~- , ,, ',ır ı· , .. ----------- ----- ------~---- -* -- \.. _, __ .. ______ ---------------~-·- --------
1 ' 

J..)65 290 ' 1300 % 22,9 

1966 320 1600 % 20,5 

···----~--- ··------ r· 
1967 

19~C 

1969 

1970 

i971 

19~2 

1973 

/;-30 

j 
410 

ı. 

722 

951 

:· _ .... 

i 
-ı 

! 

i 
: 

213ı";. 
·······- ·-· .... 

% 20 1 ................... ..ı ............ ;-- ............... .. 
Ü\69 % 22,3 

i 
. ··-+· -·-··---·· 

' 
' . -·· "' ---·-··· ... " .. - f 

3f1,.25 % 21,2 
.......... . .... --- ... 

4220 . 
•i··••·•·- .__,, ••·••' "''·' ·- "''•••·• .•. l ··--···'-....._w_,_••••••·•••• ·--+----·-···-.- "'''•- ·-····•-

% 22,5 i 
~--···-···-· ... - .. 

1533 
-~ ... . .... --······--·--·-· ·-· ·---· 

22Dl 
.. ......... .. .. :1-· ----·-· __ ...................... . 

7346 

ı . 5251;. 

7191 

1 

% 29,1 

... ) ____ .......................... '-·-··~- .. - ............ --- ......... .. 

9980 
.. ,ı. ·--- -· .. ······ -- .. ...ı. 

1 

·--·---t··· .. - .. - --·-~·· --- -·-···-+ --.-- --------- -----~~- . --·--· ı---

ı 97 t, _ı_ .946G 113460 % 29, 6 : . ___ ır~~~= t-=;~~ :~~-1~:1~~~~~·-=: ı=-~ ]i,o --1=-
1 . . ı ı r -~- · --ı-- ~ --: -- -- ---- r-

-- ...... ------· .... __ ....___ __________ ................. ! ...... ·.- . -· --- ---.. -·· ... - ; 
ı .. I : ~ 
+ı)_ T~bJ.g_ıtB _

1 
__ .... ________ ·-----r-"'-·-- __ ... _ -----ı 

-- ~ ?) Ek:~-------- J._ - --· ------- --- ... _ı ----·-- ------·-·--l' .. ·-- ....... 
' ' ı 1 ; 
• 1 

i ..... --.. -.. __ ,_ ..... ı_ .. _________ ,_____ _J ________ ...... ----- .ı,. 
ı ı ' . i 

1 \ ' i 
i. 
1 

............... t· ....... __ .............. !' -----; ... ı 

ı ı 1 ......... ________ . __ ........ ~- --.. --- ............................. - --\ __ , ___________________ t ......................... ı. 
1 i ' 

ı ·----. 
1 

! 
l 

1 . ' j .. ·----- ............... ! ______ -~t- -~------ _J 

• 1 
-----~----.. --. __ .. _________ .. _ -------· .. ··-r---·--.. ------ ---· ... ··r---:- .... 

. ' ~ 

--·ıl· .. ---·---.. ----·------t. ------ - -ı-- J -
. . '. 1 • 

-_ ___.,___ __ ı , ' ı__ 
) --- ·-~-------------~-------·· -------· ~ --



Tablo: 60 'de görüldüğü gibi 1970 yılına Kadal; f:inansal aracıların sun

duğu orta ve uzun vadeli fon1arla toplam özel- sabit sermd.ye .)latır:ı.mlar::ı.nJ.n 

ancak% 20-22'si finanse adilirkeAş l97l1den itibaren? T•C• Merkez Bankası 

ile Ticaret .Bankalar:ı.nın, daha önceki bölümle:cde belirtildiği gibi 9 orta 

vadeli kredi uygulamaları ile, ö~el sabit sermayenin daha büj~k bir bölümü

nün orta ve uzun vadeli fonlarla finanse edilmesini sa5lamak yolundaki ça

balarına rağmen, 1973 yılının dJ.şında., sözkonusu oranlar % 30-31' in ü·zeri-

ne dahi çıkarılamamıştır. Hiç ku;kusuz, fi .. ansal aracılarca Şirketler ke

simine sunulan toplam fon ~i içinde orta ve uzun vadeli nitelikte olan 

fonlarda ve dolayısıyla toplam orta ve uzun vadeli fonların toplam özel sa

bit sermaye oranlarında önemli artışlar yaratacak biçimde finansal aracı

Şirketler ilişkilerinin geliş.;;ınemiş olması,. ~konomi..l<; kalkınma için önemli 

bir kandikapt:ı.r. Çünkü, yatırımlar:ı.nca; istenilen nitelikte ve miktarda or

ta ve uzun vadeli fonun finansal aracılardan camanında ve kola~ biçimd~ sağ

lanamaım.ş olması, yatJ.rım projelerinj.n ciecikınesine neden olacak ve dolayı

sıyle sermaye birikimi ve ekon&mik kalkJ.nmanın daha düşük düzeyde kalması-

na neden olacaktır. 

II - Finansal Arac•ların, IOnsolide ve Net ~on Kasnak ve Kullanımları 

Tablo: ôl ve o..lde ~örüldüğü e;ibi Qı.mel olarak, finansal aracıların9 

büyüklük s~~as~göre~~ fon sunucu ve'kullan4C4ları şoyledir: 

Net Fon Sunuoular~; (Fon talebi) 

i6 Haneb.a.lk.l. 

R7 Dış Finansal Kesim 

Net :&,QQ jlllıtH:iit5Q'*i (Fon arzı) 

R5 Ş iı-~tler 

R2 Kamu İktisadi Xeşebbüsleri 

R,) Ziraat Kee1mi 

R4 EsnQ! ve Sanaik~rlar 

i 
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Gtmel ola.rak 9 ~, :fiıiansa.lıa;racıı.lar_, ,hane.hallll:ıve 'd;ı.ş. finansal ki:ı.si.ffiden , 

talep ederuk sagladıkla~ı fonları 9 ba~ Şirketler olmak üzere 9 Kamu İkti

sadi Teşebbüsleri 1 Ziraat Kesimi ve ~an.at. ;ve Sanat.ıtarlarıı:«arzede.:vek, ,onA-

ların yatırım için gerekiinim duydukları kısa 9 orta ve uzun vadeli fon ge~ 

reksinmelerini kargılamaktadırlar. BaŞka bir deyişle 9 hanehalkı ve dı~ fi

nansal kesim 9 finansal aracılar kanalıyla, Şirketler 9 Kamu İktisadi Tecjıeb

b~leri, Ziraat Kesimi ve Eaaaf ve San~rları finanse etmektedır. 

istisnai olarak 9 .ralnız 1973 dbnemindo, diC:,er yıllar, sürekli olarak 

fon sunucuları bölümünde yer alan dı~ finansal kesim ile fon kqll~ıcıların 

arasında bulunan Resmi finans kesimi yer debi:;tirmi:;; ve dı} finansal kesim 

fon kullanıcı yozisyonuna girerken Resmi Finans k~simi fon sunucu kesim i-

çinde yer almıştır. 

Finansal aracılar tarafından kullanıcılara sunulan net fonların kul-

lanıcı kesimler arasındaki dağılım trendleri 6östermektedir kiı?irketler 

kesiminin sağladığı fonlar artarken, Re·smi fi!:lans kesiminin paylarında gi-

derek azalışlar ·olmaktadır •. Daha geniş anlarrıda 9 .ot fon kullanıcıları için

de9 Resmi finans kesimi ile Kam İktisadi Teşebbüslerinin Kamu Kesimini }ir

ketler, Ziraat Kosimi 9 Esnaf ve Sanatkarların Qzel kesimL-olUş~dükları 

güzönünde tutularak, fonların kullanıcılar arasındaki ~ağılım tr~-ndl~ti, 

iiıcelendiginde 9 ÜzGl Kesilllin finansal aracılardan sagladığı fonların artan 

olçüde yüKselmesine karşılık, kamu kesiruinin akan fonların azalış 5ost0rdi-

t;i müşahede edilmektedir. Fiuanaal_,aracılar 5 hanehalkı ile dış finansal ke-

simden sagladıgı fonla~ın kullanıcılar arasında dağıtirkon giddrek özel ke-

sime yönelik bir politika izlemektedir. 

Finansal aracılarcc;ı., genellikle, fon sunucu olarak hanehalkı ile dış 

finansal kasimden talep edilerek sağlanan net fon büyüklill~l8ri ile~ şirket

ler? Kamu İktisadi Te}ebbüsleri Ziraat Kesimi? ile Esnaf ve Sanatkarlardan 

ol.uşan fon kullanıcı kesimleri arzedilen fon hacimleri ile kar :;;ıla?tırıl

dığı· zaman 9 Tablo; 62~de ~örüldüğü gibi 9 talep edilen fonların arzedilen 

fonlardan daha büyük oldugu 6 örülmektedir • 

.' 



ğ'i fonlar:uı. 1yino aynı piyasada kullanıcılara arz edilen miktardan dahc:ı büyük ol-

ması bir miktar fonun finans piyasası dışına aktarılarak c.ccerlendirilmektc ol~ 

duğunu gösterir ıtlütekim 1 Ta1Jlo :62 finansal aracılarm,reel yatırım olarak?sab:!:t 

kıyınet lore yaptıkları yatırJ.mlar:ı.n kendi tasarrufları olan dağı tılmamış k~ ların 

ü.zeriı-ıde bulundu.f,ı.mu ve sabit yatırımlar ile d.ağıtılmamış ki?rlar arasınd.aki fa.-.-

k:ı.n;sabit varlık alımlar::. yolu ile inşaat piyasasına aktı{tın:ı. kanıtlamaktacl:rr.·.,. 

Oysa ki 7finansal aracıla:r·,b:izzat finans piyasas:uıdnn sağladıklarl. fonlara kend.i 

birikmiş tasa.rrufln.r:uıı ekı katıp dah.:-ı, büyük ölçüde ,kullanıcılara fon arz ede:t'ek • 
• 

fon sunucu kesimler arasında bulunmaları gerekirdi.Ama bunun tam aksine olarak, 

kendi birikmiş tasarrufl."rı olan. C1.a[;ı tı1manuş k0:r'la.rcla.'!l sonra, finans piyasasın-

dan sa{;ladı[:.rı fonlarm bir bölümünü de finans piyasası dışında,;i;nşacı.t piyasasın-

da decerlendirdiklerindcnrfon kullanıcı kesimlere aktarılması gereken fon hacr;d-

ni daralta.rak~fon kullanıcı kesimler 'grubuna girmek suretiyle teori ve uygula.m-

la.ra,temel fonksi;yonlarına,var oluşlarındaki ana espiiye tamamen ters bir 1iutum 

izlemektedirler. 

Finansal Aracıların sermc:ıye birikim sürecindeki temel fonksiyonlar:ı.n-

lerin daha büyük bir bölümiiılü,dolaylı finansman araçları vasıtası ile finans pi-· 

yusasında değerlendirmelerini saf';lıynrak toplumda finansal tasa:ı:TU:f' birikiı:nlı:ı.i 

art1iırmak ve luzla.ndırmaktır.Ancak7Türkiye'de finans~l aracılar ile en büyük fo:n 

sunucu kes im olan ha.nohalkı cırasındaki ilişkiler incelendiği zaman görülmoktedi:t'
hanenalkına 

ki ;finansal aracılar.-HanO'ha·ık:ı,iliçküe.rinde,l963-75 dönemlerinde -;çeşitli fin::ıı.ı.-

sal ya1iırım altcnnatifleri sunara.k:,hanehalkl. tasa.rruflal'a-nı özendirerek tüketimi 

azalta·Qlk toplam ta·~nr:ruf hacmini a.-..ı-tı:ı:aca.k ve bcyJ 3Ce sermaye 
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birikimini yükselteoek wo hızlandıraçak bi~inıa.e, her-hangi bir yapısal olukılu deği

şiklik söz monUElu dcğildir.:F'inansaJ. araoılw tara.fından.,banel:ıal.k:ı.na tasarruf için 

sunulan finansal araçla.r:ın kalitatif ve kontilatif da.ğılımlaruıda,toplam mevdu.et 

içinde vadeli mevduat pey"l.l'lm yükselmas i d':ı.şında,her hanğ:i bir gelişme yoktur .Öyla

Idtvadeli vn. vadesiz roovd.uat W89ları dl.şuıda1tasarrui'umı finans piyasasında fi-

nansal a:raoıla;t> vasıtasıyla değerlcndlı'mek isteyen ·hanehalk:ı. için finansal yatJ.r:ı.m 

al.ternati:flet'i bile mevcut deği.ldir.Eu durum1hiç kuşkwru.z,hanohalk:ı.n.lın haroanabi-

lir gelirden aJ.'l.koyarak finı::ıns piyasas:ında değıiırlendireoeği fon hacmini va hane-

hal.lanın finansal tasarruf of;iliınini oluınşuz yönde etkiifıeyoocktir.Nitekim1hana-

~ ha.ibkııtuııbanknot 1prim ala.oakl..arı,vadeli ve vadesiz tasarruf mevduatırfina:nsal era.c::ı. 

b.i.ese senedi ve Talwillari :tle yaptığı :f'ine.nsal -l;asan"llf'la:M.IWı,harcanabilir ge

li.ro~~Japonya'da% 20'nin üzerind.e 1ileri sosyal güvenlik sistemlerine sat

hip bat:ı.mı..n tüketim topluinu olarak bilmen ülkeleı-inde bile % lO'unun üzerinde ·ika.iı 

Türkiye'de % 6 eiverınd.ai:'lı:alunmakta olup ·inoo.lenen dönemlerde gelirlerdeki artışa 

ra.f,'lllOn herhangi bir değişiklik göstazomemoktedir.,.Bu f'inansal araeılar1llıtyu.karıcla 

~ ott~~- tüka-timden oeyd.ıı-:.ı.p taserru:fa öaendirerGk taSar:t'uf 

eğilimi ve· birikind.n~ yükseltme ve lu.zlandl.rma. fa.alJyetlllt'indo gösterdikleri ba-

Fin~ ~l.arın,G<ll'neyo birik:l.tn $tlraeind.old. :Ud.noi ana :f'onksi.yonu, 

elloı-indo biriken fonlar:.ı. verimli seney.t projol.EriM &-:&i.aitefıl~ ~~~ hız-

:f'inansman:ı. ig;Uı o:ı:rta ve uzun vadeli nitelikteki fon geroksmmcleri de artar.Bunun 

arkasından 1işletmclerin söz konusu :f'on taleplEn'ini kia;ı:-ş·ılama.k için,finansal aracı

laruı yatttım poi:i.tikalwında,giderok orta ve uzun vadeli piyasala;t>a kayma doğruı~· 

tusunda doğal olarak1değişiklikler olm.s:ı gereld.:r .Finansal aracılar tarafından 

kullanıcılara. sunulan toplam fon hacmi içinde ·orta ve uzun vadeli nitelikteki 

fonlar:ı.n paila;t>J.hda yükselmelar- başlor .Başka bir deyişle 1finaruml aracılar ekono-

nd.k kalk.anma ilc b:iı'likto doğal olarak1:f'aaJ:iyetlarti.i para piyasasından sermaye 
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sormayo piyasaa:ı. a.ktiflorinin klllla.n.:s.lması.na. ağırhk veritd :fon yönetim politikar-

ları izlemeleri gorokir.Anoak1Türkk/o'de en b~ fon kullam.oı kesim olan Şirkot-
!)~~~~o" k,."'; 

ler ile finazwal aracılar arasındaki .fon ak:ı.m ilişld.leri~f'inansoJ.. aracl.larm faa-

liyotfuer;inde bu açıdan yine belirgin bir deGişiklik söz konusu değildiroBunun so-

nucunda bir yandan işletmeler sabit Vaı'Jı:i.kiarını bile para piyasasından sağlam:ın 
. .· }oı11Q.t \c.. 

kısa vadeli rizikosu Yüksek ""finanse eder ha.lo gelirken1öte ~.ndan,finansal aracı-

ların oliııdo birikon llZtlll vadeli nito11ktoki fdnlarıuzun vadeli piyusa yerine,kı

sa vadeli piyasa ile itışaat piyasasına a.ktazo:ı.lara.k yanlış ;rorlerde,pi.y'nsala:rda, 

" üzeriliele yapılan 13 nllü analiz sonuçl~.rı.,baa:s. 'fGVl'elerin 1finans piyasalarmın 

ve finansal yapı:nm ekonomik gelişmeye pa;ralel bir gelişme göstormodi[,J'j.,ekonomik 

gelişmenin gQl'isin.de kalds.ğ"1 vo hatta ekonom:l.k gelişmeyi engelledi[;,1. "yolündaki 

iddialar1l1 doğrulu,6il%1U. ve haklı,l~ kan:ı.tlama.kta.dJ.r~oak finans piyasaları,fi-

nonaal ~a&s.~ 1fina.ıısal ara9lar ile fon 1umı~ vığ kullanıcı kosimlerelen oluşan 

bir üçgend.iı-,Bıı a;raşt:ı.rma.da,:t'tna.M piyaaasma sa.d.a.e finansal aracılar açısmdan 

yapılan analizl<lri vo b~ fOllU9la:Pı.tıı · ka.psamaktad.ı.r .tuıotık,fin~ _piyc:.salar:ı.n.:ı.n 

mevcut durumu. lWtla.nda. ~lma.' ~ıası.lı.klei-ı.n.. te.mamon f"rladan· ka.ld.J.rmak vo finans 

piyasala:L"s.ıwı ye d.o1eşı.s1J1,Q fS,iıaual t'ıtr'açlaı"Lll geliştirilmosina yönelik çözüm 

yollarl~a.ştuma1t~ılima vo önQril~de b'Ul:uıııM. a.ş~:uıa geçmeden. önco,:finansal 

araçla;ı:- ile ton G'U%lUtn4 ve kul1am.oı1• ac;tıl~d&ı da :finans piyasala:rın:ın ineelen 
. . 

mesi kesin biı' zorunlul~~Jlla(fllld., geometı'id.a, bir üçgonde 1opt inn:m çözüm? 

açıorteylarının kesiş"~ no~a.d.a. ole.biıi1ol'en) finans piyasalarma yön81ik sa[;lı

lık\'ve işlarliği olen 9öailmlEilll bulabilmek iC]indo1:f'inans piya.saln:t'ı üçeenine öteki 
. . 

sonra gözililücro geçmek en ge~~li ~ davranış alaoa.kt:ı.r. 
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Kar-Zarar Hesapltirı 

- Türkiye OG.al-a;otDortJalaza vo Dirlik Pcı"eonoli e.icf.!'te. ve Emeklilik Scmch?'·ı Vakf:·. 

1965-76 yıller~ Ililru:ı~o vo K~Z~ ,J;IOtta.pları 

- Türkiye Halk Ba.."lkcıG;. 196)-75 iıllı:ırı, FMU~o'i Rap~rlcırı 

- Ti.i:Pkiyo' d.o Si~'ria. f'MJ,iyoti llakkıııdü. Rapor (l96H6 yılları)ll'icaro-ıo: ::Ja.tc::..r!.:~ :_ 

Murakobo KUZ'ulu 

- Tiirkiyo Sınai Kalkınma. Bankası 1ı.,1ş.lp6)ıılf,5 yıllc>Zl Faaliyet Rcc~Jorlcırı 

- Türkiyo Sı,n~ ~ lkınk~ı, A.~ t Mo~ VO· Nüsta.lldoiJ,ori YDTc'..ım vo :::;mok:O.i 

Sanclıt:1. Vakfı. l96S.7 6 yı.l;_~ı Dilon~ VO ~~e» Ho~ ap ları 

-· Türkiye Valq.flı:f' B~ :ierıtı.? VQ ~mc;l,i!.<i~Pi Dnokli YO Ycırc1ım 8cmc1.J./ı Vakf::. 

1965-T 6 Y11.laııı. fn.a.l~ot Ra:porl.e.rı. 

- Üg-Jno\i bO!) yıllık Ka.1kınrna ··~ V0 l'fo~a.mJ.C';ı_ 

- Yapı ve KJ-odi Daııkaf• AtŞ~uPıeeı ~ W Snckli Sruldl.[ı Vakfı 1~65-7 S 

yılları Faal.im Ra.po;ol9' 



Ynsa 1 Tüzük,Kararname ve Tğbliğlor 

26.llol973 Tarih uo 7/7471 SayılJ. Bakanlar kurulu kararı 

26 ~D .197 li- Tarih ve 7 /DfJ09 Sayılı Bakanlar kurulu karar:ı. 

l2o5ol975 Tarih ve llG2/107fJl Sqy:ı.l:ı. Bakanlar kurulu karar:ı. 

- Bağkur 1/Icvzuat:ı. 

~ 7129 Sa.y:ı.l:ı. Baka..'1.lar ynsao:ı. 

651 Say:ı.h. Devlet i'lorm:ırlar:ı. yasas:ı. 

17 o4ol975 Tarih ve 18'77 No.lu Devlet Sanayi ve İşçi Yat:ı.r:ı.m BDllkaG:ı.n:ın kurulu--

şuna ilişkin yetki ynsas:ı. 

- Devlet Sanayi ve İşçi Yat:ı.r:ı.m Bankas:ın:ı.n kuruluşu;•ta ilişkin 11 .. 11.1975 Tarih 

ve 13 Say:ı.l:ı. yasa hü.kmünde Bakanlar Ifurulu Kararnamesi 

- 47 59 Scy:ı.l:ı. İller Ba:nkas:ı. yasa ve tüzü§,ü 

- 205 Scy:ı.l:ı. Ordu Ya.rdl.mlaşma Kurumu yasas:ı. 

- S:ı.nai Yat:ı.r:ı.m ve Kredi Ban.kas:ı. A.Ş. Esas laukavelena.mesi 

- 506 SeyJ.h Sosyal Sigortalar Kurumu Yasa:s:ı. 

- 5434 Say:ı.l:ı. T .c • Emekli Sandl.ğ:ı. Yasw:ı:ı. 

- 1715 Savr~l:ı. T.c. Morkez Bankas:ı. Yasas:ı. 

- l2lilı. Sayıl:ı. T.c. Narkez Bankas:ı. Yasas:ı. 

- 11.3.1972 Tarijı vo 14125 Say:ı.l:ı. Resmi Gazetede yayınlamın T.c. ~ı'Ie:rkcz Ba.:rı.kas._ 

Tebliği 

- 9.9.1972 Tarih ve 14301 Say:ı.h Resmi Gazetede yay:ı.nlanan T.C. Morkoz Bm:ıkas:.L 

Tcbliğ1. 

- Türkiye S:ı.nai Kalkınma Bankas:ı. A.Ş., esas Mukavelenamesi 

- Ya.t:ı.r:ı.m Finansman A.Ş o Esas 1/l.ukavclenamesi 
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EK:2 Finansal Aracıların Analizlerinde Kullanılan Genelleştirilmiş Bilanço örneği 

FINANSAL AKTIFLER 

Banknot 
Ufaklık Para 
Mevduat 
Mevduat Munzam Karşılıkları 
Altın Alacakları 

Döviz Alacaklıları 
Reeskont Kredi ve Avans 
Dahildeki Muhabirler (1) 
Devlet Tahvilleri 
D. Y.B. Tahvilleri 
KİT Tahvilleri 
Şirket Tahvilleri 
Banka Tahvilleri 
Şirket Hisse Senetleri 
Verilen Krediler (2) 
İşveren Borçları 
Tüketim Kredileri 
Konut Kredileri 
Itfaya Tabi Hesaplar (3) 
Muhtelif Finansal Aktifler (4) 

Toplam Finansal Aktifler 

REEL AKTIFLER 

Sabit Yatırımlar 

AKTIF TOPLAMI 

NOTLAR: 

FINANSAL BORÇLAR 

Banknot 
Mevduat 
Mevduat Munzam Karşılıkları 
Vadeli Altın ve Döviz Borçları 
ödenmiş Serniaye 
Tedavüldeki Tahviller 
D.Y.B. Tahviller 
ödenecek Vergi+ Temettü 
Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
Alınan Iç Kaynaklı Krediler 
Taahhütler (5) 
Reskont Kredi ve Avans 
Tahsis Karşılıkları (6) 
Teknik Ihtiyatlar (7) 
Muhtelif Finansal Borç (8) 

Toplam Finansal Borç 

İÇ FONLAR 

Da~ıtılmamış Karlar 

P ASİF TOPLAMI 

(1) T.C. Merkez Bankasının 1\iıutıablr durumuncıakl bankalardan alac:akıarıni gösterır. 

(2) Finansal aracııarca konut, tüketım ve reeskont kradllerı dışında kalan Sanaayl, tıcarı, kısa ve orta viideli tıer tilrili krediları kapsar. 

(3) T.C. Merkez Bankasınca verll~m krediların tııksltıendlrllen böll.lmlerınllfade eder, 

(4) Flnarısaı Aracıların aktiflerınde yer aımakla beraber hangi kesime oldU!! u kesinlikle saptanamayan her tilriO alacakları kapsar. 

(5) Bankaların borçlarını gösterir. 

(6) Sosyal güvenlik kurumlarının tahsil ettlgl primler nedeniyle fon sonucu kesim olarak hane halkına olan borçlarını Ifade eder. 

(71 Sigorta ortaklıklarının Yllklendlklerı sorumluluk ve rlslkolar nedeniyle Işletmelere olan borçıarıdır. 

(81 Finansal aracıların pasiflerınde yer alıp da kaynaOı kesinlikle saptanamayan borçlar bu hesapta toplanmıştır. 



Ek:3 

-.Araşt::ı.rtna Kapaa.tm.na. Al:ı.na'bilen ÖZel Emekli Sand:ı.kl.a.r:ı. 

l)AMB.ANK T.A.Ş..Mensuplar1. Tekaüt Sandığı Va.kf'1.:l968-1976 Faaliyet Y:ı.llar:ı. 

2)Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Memur ve Mustahd.emleri Emekli ve Yard.J.ru Sand.:ı.ğ:ı.._ 

Vakf:ı.:l965-1976 Faaliyet Y:ı.llar:ı. 

3)Anadolu Bankas:ı. T.A.Ş.Metmli' ve Mustahd.emleri Emekli ve Yard:ı.m Sand:ı.ğJ. Vak-

f:ı.:l966-1976 Faaliyet Y:ı.llar:ı. 

· 4)Türkiye Va.k:ı.flar Bankas:ı. Memur va Hizmetiileri Emekli ve Yardım Sandığ;ı. 

Vakf:ı.:l965-I976 Faal~et Yılları 

5)Pamukbank T.A.Ş.MGIIIUr ve Mustahd.ernleri Emekli ve Yardım Sand:ı.ğ:ı. Vakf':ı.: 

1965-197 6 Faaliyet Yılları 

6)İstanbul Bankas:ı. Pers~neli Sosyal Sigortalar Sandığı Vakf1.:1965-1976 Faa

liyet Yılları 

?)Milli Reasürans T.A.Ş.Emekli ve Sağl:ı.k Vakfıtl96&.l975 Y:ı.lla.r:ı. 

8)0smanlı Bankası T'Ü.I'kiye Pertt~neli Emekli ve Yardım Saııd:ı.ğ:ı. Vakf:ı.ll972-1976 

Yılları 

9).Anka.ra An<"nim Türk Sig«-ta. Şi:rkati Memur ve ~metlileri Sa€l:ı.k va Emekli

lik Sandığı Va.kfı.l$)69-1976 Yılları 

lO).Anad~lu .Anenim Tür~ Si~ria. Şirketi Memu.rlan. Emekli Sa:t:W:ığ3. Va.k:fl.ıl968-1976 

Yüları 

ll)~ Suıa.i 1Cal.lo.mna Ba.nkao.ı. A.Ş.Memur V'6 llluııJtahdernle;:r-i Yardım ve Emekli 

Sancb.ğ:ı V~Jl965-l976 Y:ı.lları 

12)Tam Sigorta A.ŞeMernur ve Hizmetiileri Emekli Sandığı Vakfı:1969-1976 Yıl-

ları 

13)Türkiye Genel Sigerta Memur ve Hizmetiileri Sigerta ve Yardım Sa.nd:ı.ğ:ı.. Vak

f:ı.:l966-1976 Yılları 

14)Şekerbank Türk Anonim Şirketi Personeli SııteyaJ. Sigorta Sandığı Vakfı: 

1965-1976 Yılları 



l5)Türkıiıye İş Banka.sı Mensupları Emekl,.i Sandığı Vakfı:l972-1976 Yılları 

16) Yapı ve Kredi B~ası AeŞ .Mensupları Yardım ve Emekli Sandığ:ı. Vakfı: 

1965-1976 Yılları 

17) Amerikan Türk Dış Tioaret Bankaı:ı:ı. A~.Mensupları Emekli Sandığı Vak-

fı:l966-1976 Yılları 

18)Türkiye Odalar,Borsalar ve Bii.rlik Pers6tieli Sigorta ve Emeklilik Sandığı 

Vakfı:l965-1976 Yılları 

_Herhahgi bir bilgi sağlazüı.mad.1ga l~in a.raıjtırma k~saınına sokula.meycın san-

dıklar'J 

' 1 1' ' ' 

ı) !':ürk Tioaret B~!. Emek1i1ik Sand.iğl 171.\kf:ı. 

2)Eskişehir Bankas~ !.A.Ş.Merunıplar:ı. Emekli Sandığl. Vakfı 

3) Şeker Sigorta A,Şelilenrur ve Mustahdemleri Sig~rta ve Yardım Sandığı Vakfı 

4)Türkiye Tütünoüler Bankası AeŞ.Memur ve Hizmetlileri &PJyal Sigorta ve Yardı.m 

Sandığı Vakfı 

5)Ik:ğan s~ ~m ~1.1-keti _Memur Te Muneı.hteml.ei-i Ya.l'd:ı.m ve EmeklDik S<'X'd

~ Vakfı 



51<- \4-- F 1 T.C. MERKEZ f3ANKASI'NIN 1963-1964 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Dağılii-

F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 • R 6 R 7 R S Sabit mamıs Toplam 
varlıktar Kcirlar 

BanKnot +13a +ı +ı2ı +ı49 +6 +6!5 +ıo3o 

Mevduat - 1 - B - 7 +ı + 362 + 347 

t Mevduat Munzan Karsılık + 229 +229 

L-~ıtın Aıac~klıları - -

ı ödenmış Sermaye _ _ 

i ödenecek Vergi +TemettO +4 +4 

Dövız Alacakllları -887 ·887 

Muntellf Fın.ant.~ı Borç +ısa +ıss 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavillcM:kl Tahvill« 

Taannotıer 

Kıdem Tazmfnatı Sor. 

AIU\10 01$ KJ,ynakh Kredll• 

Alınan 1 ç Kayn.aklı Kredıterit-. 

Tans;, Kartıilkları 

Teknik Ihtiyatlar, 

Vadeli Altın w DOvlz Boçtart - 157 - 157 

Ufaklık Para - 3 - 3 

~~~--· - -
ltfiYI T1t>l H ... p. +3 +3 

OııhUôak\ Mut\a:bir - - ı 

S.nka TlhYIIIert - 7 - 7 _j 

Muhtelif Fln.onsoı Aktifler +266 +266 

O.Y.S. TlhYIIIetl - -

$1r ... t Tlhvlll«l 

Sirket Hisse S.netı.-ı 

Verlf.enKredll• -376 -575 -38 -989 

KlT Tlhvlllerl 

1 s ver an BorÇIM't 

Tantım Krodlletl 

Konlll Krodllerl 

KlTHisseS-Ieri 

S.t>lt V1rlolder -ı -ı 

D•Oıtıımomıs KirlM +1 +1 

B•n~ Hlssa senetteri ••• 

TOPLAM - ~:~ - ı - 8 +ı ::-~~~ ~ 1A0 
+& +615 - 1044 +786 -ı +7 ~~g:: 

~ONKAYNA_I(_VEYAKULLANIM -16 -1 -8 +ı -457 +112 +6 +615 -1044 +786 -1 +1 +~~~~ 



.,--

Ek:-4 F ı T.C. MERKEZ BANKASI'NIN ı964--1965 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
\ 

=--------==- F2 
Da41tH-

FS F6 F4 Rl R2 RS R6 R7 RS sabit maıt'H$ · Toptam 
r 

ı 

Varlıklar K.]rlar 

B•nknot +227 -ı - -ı49 -32 +ıs4 +sJ7 +736 

Mevduat - -2 +ıJ -48 -3 -ı93 -233 

Mevduat Munzan Kar51hk +sos +sos 

Altın Ala~klılar1 +7 +7 

öaenmiş Sermaye - -
; 

ödenecek Vergi +TomottU +ıs +ıs 

Döviz Alacaklllati -ll -ı ı 

Muntellf FinanSlll Borç +36 +;;s 

RMskont Kredi ve Avans 

Tecliıvilldekl Tohvlllor 

TUhhUtlor 
; 

Kıcıom Tozminatı Sor. 

Allnan D lt Kaynaklı Kredll• 

Altnon Iç Koynakit Krediler 

Tlt\lts Kattittktart 

Teknik Ihtiyatler 

v-ıı Altın vo oovız Boçlorı -59 ·-5.9 

Ufaklık Para -2 -2 

OOVI.C Tahvilleri -4 -·4 

ltfoyo ToDI Heuıı. +2 +2 

Dohlldokl MuhoDir - -

Bonko Tohvlll«l +ı4 +ı4 

Muhtelif Finansal Aktifler -351 -351 

D.Y.a. Tohvlllorl - -

Şlrıcet Tolıvllı.rl 

şırıcet HlsM Sen.cıorı 

Vorlıon KNdllor -206 -622 +ı62 -666 

KITToııvlllorl 

Iş-on aorçlorı 

TQicetlm ı<roclllerl 

Konut Krocllı.l ! 

KITHisMSenRiorl 

SeDit VorlıkW -ı 
-ı 

1 Dotıtıımomls K.llrlar +ı2 +ı2 

1 lion kO HlsM s..ı.tıorı 

[TOPLAM +~~~ -3 +u - +24 +.\~2 +1.54 +s37 -70 ~~ -ı +12 +m: 2 6 825 ' 
NET FOI't KAYNAK VEYA KU\.ı.ANIM +s40 -3 +13 - -BOl +ı27 +ı54 -lı:.~P -70 -508 -ı +u 't-.1383 

-·ı383 



....... 
Ek:-4 

F ı T.C. MERKEZ BANKASI'NIN ı965-ı966 DöNEMI FON KAYNAK VE. KULLANIML.ARI 
\ 

=------==- DaOıttl· 

F2 F5 F6 F4 Rı R2 RS • R 6 R7 RO Sabit m am ış Toplam F 
A vartıklar KArlar 

S.nknot +ıa7 +ı +3 -18 -98 +274 +ss s +1oo4 

Mevduat - +2 -2 +13 +ı -172 -·ısa 

Mevduat Munzıın Karşıtık +741 +741 

' Altın Alacakitian - -

öeMnmls S.rmııye - -

ÖdeMCek VWIII +TemettO +13 +13 
ı 

OOvlz Al...,klllltı +131 +uı -
Muhtelif Fınansal BOI'ç +313 +313 

ReeskOnt Kredi ve Avans 

T-VOICMkl Tellviller 

Tulllllltler 

Kıcıem Tazmlnotı SOr. 

Atınon Dıt Kaynoklı Kr..ıller 

Atınon Iç KayMklı Krediler 

Talisis Klttıtıkı.ı 

Teknik lrıtlyatı. 

Yoeleli Altın ve DOVIZ Boçı.n ı ı ı ı ı ı ı ı ı +go :l ] ı .. , 
+go 

UfaklıkPara - -
Devlet TaliYilleri -34 -:34 

Itfaya TaDI ~. +3 +3 

Dallikiiiki Mullalllt - -
Banka TaliYNieri +3 +3 

MullteiM FinaMill AkiMler -111 -lll 

D.V .B. TallvUıert . . . - . .. .. . . . . -
$1rlolt TallvHı.l 

Slrlolt Hisse --1 
Vwlleft Kr..ılllt ı-l02ı ı ı ı ı -607 ı -378 ı J ı 1 1 ı l-2086 

KlT TalivOllti 

··--çı., 
T-lmKNdlı.l 

K-K--1 

KlTHisse-IIti 

Sallll Yarlı- -6 -6 

DatıtılmamiJ Ktrtw +n +ı ı 

BankaHisse-ı.t ! 

TOPUUıt ~19~;, +3 -2 +3 ~:..' .. :';.~' +274 +&ss +uı ~m -6 +17 • :!l~ıs 1 315 . 1 ! 
+3 

; 

+3 +274 +6ss +221 +lo +11' +t203 
NET FON KAYNAK YrfA KULLANIM -90 -2 ·-630 -475 -6 

-12031 1 '1 



Ek:A. F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1966-1967 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
DaQıtıı-

F F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamıs 1 ToP1am 
A • Varhklar KArlar 

Banknot +1s - +4 +3oı +ıJo +ıGs +938 +ıGıG 

Mevduat - - +ı2 +34 +13 -ıı +4s 

Mevduat Munzan Karşılık + 298 +zgs 

Altın Alacakltiarı -.-49 -49 

~ 
öaenmlş Sermaye - -

Ödenecek Vervı +Temettü +21 +21 
OOvlz Alacakllları +ıs +ıs 

Muhtelif Flnonsoı Borç +9o +9o 

R•skont Kredi ve Avans 

Tec:SavOidekl Tanvuıw 

Taannatıw 

Kıdlm Taı:mlnatı Sor e 

Allnan Dış Kııynakh Kredilar 

Alınan le: Kayn.~kh Krediler 

Tahsts K•rsıtakiMı 

Teknik IhtiYatlar 

Vadeli Altın vo OOylı Boçları +22 +22 

Ufaklik Pııra +3 +3 

Devlot TaliYilleri -ıs -ıs 

Itfaya Tabi H ... p. +3 +3 

Dalılideki Mulıablr +G +G 1 [ 1 1 , 
Banka TaliYillerı +ı +ı 

Muhtelif Flnansoı Aktifler -ı - ı 

O.V.B. TaliYilleri - -

Sirkat TaliYilleri ). 

Sirkat Hisse Sonotı.ı 

V or Ilen Krodllor ı- ı m ı ı ı ı -492 ı -381 ı ı ı ı ' 1 ı- 2105 

KITTalıylllorl 

Işveren BMçt•ı 

TO-Im Kroelllorl 

Konut Kroelllorl 

KlT HisseSonetieri 

Sabıt Varlıklar +ı +ı 

DaOıtılmamıt Kirtar +43 +a3 

Banka Hisse Sonetleri 

TOPLAM ~ı3l:f2 - +12 +4 ±m ::!:m +t68 +938 +37 ±~ +ı +43 ±~g~ 
NETFONKAVNAKVEVAKULLANIM -852 - +12 +4 -ı9ı -238 +ı68 +938 +37 +78 +ı +a3 ±gu 

-



Ek::4 F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1967-·1968 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI --\ 

~ 
Dağıw-ı 

F F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamtş J Toplam 
A varlıklar Kcittar 

Banknot +479 - -4 -248 -20 +ıo4 -353 -42 

Mevduat - +21 +ıo +ı +21 +so +ıo9 

Mevduat Munzan Karşılık +ı 302 +ı302 

Altın Alacaklıları .. -

1-
öaenml$ Sermaye - -

ödenecek Vergi +TemettQ +ı9 +ı9 

oovız Alacaklıları +s25 +s2s 

Muhtelif Finansal Borç +s60 +560 

R .. skont Kredi ve Avans 

To<tavüldekl Tahviller 

Taannotl• 

K ıciarn Ta.ımln.tl sor. 

Aluı.n Dıs Kaynakit Kredtl« 

Alman 1 ç Kayn.-kh Kredllw 

Tahılı Karııtık\arı 

Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Altın ve Dövlı Boçıan -45 -45 

Ufaklık Para - ı -ı 

Devlet Tahvilleri - 8 -8 

Itfaya Tabi H ... p. +2 +2 

Dahildeki Muhablr +ı +ı 

Banka Tahvilleri +2 +2 

Mutıtellf Finansal Aktifler -692 -692 

O.Y.B. TahVIlleri - -

$Irket Tahvilleri 

Sirket Hisse Sonetleri 

VorllanKt..ıller ı -10241 1 1 1 -690 1 -62 1 1 1 1 l 1 1-ı776 

KlT Tahvilleri 

ıs-•n Borçları 

TUketlm Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse S-leri 

Sobıt VarllkiM - ıo - ıo 

OaOıtılmamıs Kirlar +54 +54 

Banka Hisse Sonetleri 

TOPLAM .:!:"m: +2ı +ıo -4 !"9~2., +~: +ı04 -353 +~~S +m -rm: 
NETFONKAYNAKVEYAKULLANIM +760 +21 +ıo -4 -92S -SS +ı04 -353 +480 -82 -10 +54 .:!:"~:~: 

.-. 



Ek:-4 F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1968-1969 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~- ---.zesıı.;:,~er- - -F2 ;S -F; ı:-: Rl R2 R5 R6 R7 R8 Sabit ~:~!~1· Toplam 

1 ~~~~~:;ı ---------- varlıklar Karıar 
Banknot +ıoo +J +101 +34 +ııo +sgg +ı047 

Mevduat - -19 +12 +ı45 -29 -43 +66 

Mlt\lduat Munz~n Karşılik ·. +ıogs +-ıogs 

Attın Alacaklıları 

-----------------------~----,_----+-----+-----~--~-----+----~----,_----+-----+---~~---4-----
öaenml$ S.rmaye - -

Ödenecek V.,.gl +TemettD +20 +20 

DOvlz Alac.oklıları + ıısı +ıısı· 

Muntellf Finansal Borç +ıı68 + 1168 

RMskont Kredi ve Av.~ıns 

Teclavüi<Mıkl Tahvııı• 

T,aannotl« 

Kıc.tem Tazmlnatı SOf. 

Aıtnan O ıs Kaynakli Kreclll• 
1 

Altnan Iç KııyMklı Krediler : 

TahsiS K.arsllıkl•ı 1 

Teknik Ihtiyatlar ; 

V~H AltJn .,. OOvlz Boçl.ln - 453 -453 j 

Uf.lklık Para - - 1 

o .. lot Tanvill«l +11 +11 

Itfaya Tabi H-p. +3 +J 

Dahildeki Munablr 

Banka Tahvilleri +ı +ı 

Muntellf Finansal Aktif!« • -1322 -1322 

o.v.s. Tahvilleri - 10 -10 

Sirket Tanviileri 

Sirket Hisse Senetleri 

Verilen Krediler -1448 -ı416 -ı o -2874 
·' 

KI T Tahvilleri 

Işveren Sorçt•ı 

TOketlm Krllclllerl 

Konut Krllclll«l 

KlT Hisse Sonetiefi 

5ablt Varlıklar - 30 - 30 

! Da!lıtılmamıs Kirlar +91 +•n 
! Banka Hisse SOnetleri 

: TOPt.AM !UU -19 !}~ +3 .!'12481~ !~; +ııo +599 ·· :-_~'s831 2:'g~: -3o hı ~:::: 
NETFONKAVNAKVEVAKULI.ANIM -152 -19 +2 +3 -l130 -5 +ııo +s99 +12~ __ -::-l.97 -30 +91 ~~;~~ 



Ek:.( F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1969-1970 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
------ Oağıtıl-

F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamıs Toplam 
varlıklar Kartar 

Banknot +ı99 ~J +214 ~6 +473 +2066 +2943 

Mevduat ~ ~3 ~4o +21s ~ı +73 +304 

Mevduat Munzan Karsılı k + 399 +399 

Altın Alacakllları - 63 _ 63 

~---------------------r----+---~-----r----r----+----+---_,-----r----r----+----+---~-----
öcıenmlş Sermaye +ıo +ıo 

öcıonecok llorgl +TemettU +419 +4ı9 

oovız Alacakllları +4597 , +4597 

Muntelif Flnııns.al Borç -356 _ 356 

Reeskont Kredi ve Avans 

To<laVUI<IOkl Tahvlll• 

Taahhutl• 

Kıdem Turninatı Sor. 

Atınan Dtş Kaynakli KredU• 

Alınan 1 ç K•ynakh Kredll• 

Tahsis Kir$ lllkiMI 

Teknik 1 ht iyatlar 

llo<lell Altın vo OOvlz Boçları ~ 3300 ~ 3300 

Ufaklık Para +ı +ı 

O.VIet Tohvllte<l ~ı o ~ı o 

ltfliYll TliDI H-p. ~ 42ı ~ 421 1 

O.hii<IOkl Muh•Dir ~ _ 

ıı.ınkll Tohvllte<l +s ı 5 

Muhtelif Fln.nsol AktiflM - 3l:U - 3ı33 

o.v.a. Tahviiieti +1 +1 

$Irket Tahvilleri 

$Irket Hisse Senetleri , 

V•llon Kro<lll• - 606 - 892 - 150 - ı648 

KITTohvlll•l 

Iş-en Borçlllrı 

TOkelim Kredileri 

Konut Kro<lll•l 

KlT Hisse Senetleri 

SODII V•rlıklllr - 69 - 69 

OoOıtılrNmiJ Kirlar +31s +315 

Bonkll Hisse Senetleri 

TOPLAM _!~gt -3 .:!/0 -3 _:1-?i/6 -ı57 +478 +2066 ~~~~~ -~~9 -69 +m !~: 
NET FON KAYNAK VEV~ KULLANIM -3 -3 -33 - 3 -467 -ı57 +473 +2066 +ı297 -34~ -69 +ns ±:~n 



Ek:~ F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1910-1971 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Dagıtıı-

F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamıs Toplam 
Varlıklar K.]r •. lr 

Banknot +ıo7s +s +496 +Gı +ı2 +ı462 +3117 

Movauat - -ı -ıo +ı79 +4 +29 +201 

Mevauat Munzan Kar$ılık +3290 +3290 

A.lttn Alacaklılan ~ -

~---------------------1---~~---r----+---~----~----~---r----+----+----~----~---+----
Ödenmıs Sermaye _ -

ödenecek Vergi +TemettQ - 307 - 307 

oovız Alacaklllıırı -94 7 - 94 7 

Muhtelif Finansal Borç +787 +787 

Reeskont Kredi ve Avans 

To<lovüldekl Tahviller 

TaahhDtlw 

Kıdlm Taı:mınatı Sor. 

Alın.n Dış Kaynakli Kredllw 

Alınan 1 c Kaynakli Kredll., 

Tahsis K•rsıhkiM'I 

Toknlk 1 htlyatıar 

VaCS.II Alttn w OOvlz Boclan -4471 -4471 

Ufaklık Para +ı +ı 

o...ı.ı Tahvlll«l +2 +ı 

Itfaya Tabi H ... p. - 514 -514 

Dahildeki Muhablr - ı -ı 

Banka Tohvllterl - 3 _ 3 

Muhtollf Finansal Aktifter +450 +450 

O.Y.B. Tahvlllwt +4 +4 

Slrkot Tahvilteri 

Slrkot HI ... Sonetl•t 

vorııonKrodll• +ıB96 -ı729 -ı875 -1708 

KlT Tahvlll•l 

1 s veren Borçları \ 

TDkotlm Kredileri 

Konut Kreclll•l 

KlT HI ... Sonotterl 

Sabıt Varlıklar - ıı - ıı 

DaQıtılmamıt Karloor +ııo +ııo 

Sanko HI ... Sanetiort 

TOPLAM +~~64 -ı _;-ıri +s ~265~~ -~~~5 +ız +ı462 -54ı8 +ı266 -ll +ııo .:!:"i~~~ 
~~FO~ KA.,N}>j.K VEYA KU'-_I...A_NIM +6260 -6 -6 +s -ı872 -ısıo +ız +ı462 -5418 +ı~66 _'----ll +u o .:!:":u: 

-



Ek:4 F 1 T.C. MERKEZ UANKASI'NIN 1971-1972 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------==-
oagıtıı-

F2 FS F6 F4 R 1 R2 R 5 R6 R 7 R8 Sabit mamıs Toplam 

' 
ı 

varlıklar Karlar 

Banknot +ıoı3 +ı o +260 +6o +396 +t284 +3023 

Mevduat - +ı6 +377 +45 +397 +sJs 

Mevduat Munzan Karsılık +6013 +6013 

Altın Alae~klıları - -
ı-· 
öoenmıs Sermaye - -

ödenecek Vergi + TemettO +41 +4ı 

OOvlz Alacaklllart +6492 +6492 

Munteli1 Fınansal Borç -734 -7~ 

Reeskont Kredi ve Avans 

TeellvUICiekl Tahviller 

Taannotıer 

Kıdılm Turninatı sor. 

Alınan Dış Kaynakli Krediler 

Atınan 1 c Kaynakli Krediler 

Tahsis Kar$ıllk1MI 

Teknik Intiyatlar 

Vadeli Altın ve OOvlz Boçıuı -7893 -7893 

Ufaklık Para -4 -4 1 
Devı-ı Tahvlll•l +ı +ı 

ltfayo Tool Hesap. +7 +7 

Danilcı-kı Munablr -3 -3 

B11nkıı Tahvilteri - -
ı 

Muhtelif FINınsal Aktifler -4630 -4630 

O.Y.B. Tanviiiert -
Slrıc.t Tohvlllerl 

Slr~t Hisse S.netl•l 

Verilen Kredll• -1479 -sı -1381 -350 -3261 

KI T Tohvlllerl 

1 s veren Borcıarı 

TOkelim Kredileri 

Konııt Kredileri 

KlT HisseSenetleri 

SaD lt V arttkilit -4 -4 .. 
oao.ıııNmıs KArlar +ıl7 +ıl7 

Bıınk.l Hisse Senetleri ' 
1""7026 ~1638ts -t-ıo5 

----·- ... -· 
,...64>92 1~16529 

TOPLAM -51 +ıs +ı o +396' +ı ~'~' : 
397 -4 +ı u -1482 -350 -7893 -5364 1&5~ 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +5544 -51 +ı6 +ıo, -699 -245 +396' +ı284ı -1401 -4!167 -4 +ıl7 +7367 
-7367 



Ei::.( F ı T.C. MERKEZ BANKASI'NIN ı972-ı973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI -ı 

~ 
Oağıtıi-

F F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamış 1 Toplam 
A • VariJkfar K.irlar 

Banknot +s98 +ı -ı9 +8ı3 +ı4ı +408 +3335 +s211 

Mevduat - +2 +1 +84 +1 +347 +447 

Mevduat Munzan Karsıhk { +3849 +3849 

Altın Alacaklıları 1 +ı ' +ı 
f-· 

ödenmis sermaye _ _ 

ödenecek Vergi +TemettO +743 +743 

06vlz Alauklıları +3630 ' +3630 

Muhtelif Finansal Borc: +826 +826 

Reeskont Kredi ve Avans 

::::~::.:. ı ı ı ı ı ı ı .ı ı ·ı 
Atman D1s Kaynakli Kredll• 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tıınsts Karşll1kl.ar1 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın vo D6vUoC:Iarı ı ı ı ı ı 1 ı ı ı- 1002~ ı ~ 1 ~- 10020 

Ufaklık Pora - . . -

Devlet Tahvilleri - -

ltfayaTabiH ... ıo. +49 +49 

Dahildeki Muhablr +2 +ı 

Sanki Tahvilleri +ı +ı 

Muhtelif FlnanMI Aktifler +nu, +3144 

o.Y.B. Tahvilleri '• • -

Sirket Tahvilleri 

:::nH~:::etlerl 1-8071 1-27 ı ı l-aa4 l + 630 ı ı ı ı ı r 1- 8352 

KITTahvlll•l 

Iş-on Borçları 

TOkelim Kroclllerl 

KonutKroclllerl 

KlTH-Senetieri 

=~~~~:~~: Karler ı 1 1 ı ı ı ı ı ı 1 ı-l7 1 +420 1 +~:; 
Banka H._ SonotiVI 

TDPLAM m:~ 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM += 
... 



Ek:~ F ı T.C. MERKEZ BANKASI'NIN 1973-1974 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI l 

~ 
oaQıtıı-

F2 FS F6 F4 Rı R2 Rs. R6 R7 R8 Sabit mamış Toplam 1 
r varlıklar Karlar 

Banknot +2112 +ı +5oı +ı62 +ı679 +3073 +7528 

Mevcıuat - -2 +37 -232 +17 +670 +490 

Mevduat Munzan Karsıllk +4676 +4676 

"lUn Alac.klıları +ı +ı 

öoenmlş Sermaya - -

Odonec:ok Vergi +Tomotto +s os +sos 

DOvtz Atacaklılare +2728 +2728 

Munteltf FlRinsai Borç +762 +762 

Reeskont Kredi ve Avans 

TOGaVOICIOkl Tahvillif 

Talhl\01:1• 

Kıcıom Tozminatı Sor. 

Alınan Dıt Kaynaklı Kredilif 

Alınan Iç Kaynaklı Krodlllf 

Tahsis Kar"lıkları 

Toknlk Ihtiyatlar 

V-1 Altın vo DOvlz Boçları +&280 +&280 

Ufaklik Pora - -
Devlet Tahvilleri +ı +ı 

Itfaya TaDI Hesap. +so +so 

Dahildeki MuhaDir -5 -5 
: 

Banka TahYIIıeri 

Muhtollf Finansal Aktıtıer +sa +sa 

D.Y.B. TahvUiorl 

$1ı'kot Tahvilleri - -
$1ı'ıcotHıs.s.netlerl 

VlfllenKrecllllf -gooı -3ı -593a -465ı -4247 -23864 

KlT Tahvllllfl 

1 •-•n Borçları 

TGıcotlm Kredlıerl 

KonvtKrecll*l 

KITH'-Serıet*l 

SaDıtVarlıldar -ıs -ıs 

DaOıtılmamış Kirlar +&98 +&98 

Banka Hlsso s.n.tlerl 

TOPLAM 
T&788 -33 -1~~4 +ı ~ım "t-119 +ı&79 +3073 +9008 +1496 -m:: -9006 -4247 

1 NET FON KAYNAK VEYA KUI..LANIM -2218 -33 -5897 +ı -3724 -4068 +ı&79 +3073 +900a +ı496 -15 +&98 1 -t-ı5955 

-· ...;_ -~i------ --"---1....- ----
-ı5955 



1 ~·ı -\ 
1 1 F 1 T.C. MERKEZ BANKASI'NIN ı974-l975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------===-
Dağılıi-

F F 2 F 5 F 6 F 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 7 R 8 Sab-it mamıs Toplam 
A Varlıklar Kiirlar 

Banknot + ı428 +ı + ll88 +200 +740 +452ı +8078 

Mevduat - +ı +48 +397 +go -724 -188 :-• , 

Mevduat Munzan Kar$ıltk +ııoı2 +ııoı:i 

Altın Atac:aklllarJ -

ödenmiş Sermaye - -

ödenecek lletgl +TomottQ + 138 + 138 

[)j)vlz AIKaklıları +13612 +ı3612 

Muhtelif Finansal Borç + 1245 + 1245 

Reeskont Kredi ve Avans 

T-vOidlkl Tahvlllw 

Taahhiltlw 

Ku:tılm Taımlnatı Sor. 

Alınan Dot Kaynaklı Krodllw • 

Atınan Iç Kaynaklı Kredilif 

Tahsis KMJıltkları 

Teknik Ihtiyat!• 

11-11 Altın VI OOvlz Boc:tarı +6733 +6733 

Ufaklık Pııra - 2 - 2 

Devlet Tahvilteri - -

Itfaya TaDI Heuıı. -14265 -142651 

Dahildeki Mul>aDir + 2 + 2 · 

Banka Tahvilleri +ı +ı 

Muhtlllf Finansal Aktifter -1361~ -13610 

O. V .s. TahvOliri _ 

Sirkit Tahviiiiri 

$1rkltH!sM5enetllrl 

vwttenKrocıll• 1-84911 -11 1-m51 1-41871 +3o51 J 1 1 1 1 l+m2s 

KlT Tal>vlllwl 

lı-on Botc:ıarı 

TOkitim Krediiirt 

Konut Krocllllrl 

KlTHisM-teri 

Saoıt varıı- +s f +s ı 
DaOıtıımamıt lUrlar +764 j +764 

Banka H-_..,, 

TOP• A~ +12443 +_ı +48 +ı +_ı723 + 595 + 740 + 4521 + 20345 1245 +ı + 7641+41589 
~ - 8491 - 17 - 1135 . ı8454 14334 -41589 

NET FON KAYNAK VEYA KU\.LANIM +3952 - 16 -1087 +ı -16731 +593 +740 +4521 +20345 -13089 +s +764 ı ~;g:::' 

-· 



Ekı5 
TOPLAM VADELİ MEVDUATIN VADELERİNE GÖRE DAGILIMI (~1$12 İti"!ıariyle) MİLYON TL 

~--=~-=------~ -L=963 --ı-~964 1965 196~:ı~67 /_ 1968-,19:; -+1970 11971 . 1972 i 1973 ~ 1974 ' 1975_ i 

J-1 YIL VADELİ 11206 113Z7 1924 2632 ı lll62.._L 36161· 4i0~_ . 6059 
1 

3)12 3208 ' 2092 k 1 2538 -

_ L ~v~i uz~ J-?-1 ' 867 J 1007 1234 1613 1 1915 2.591 2771 ~46 11096 16432 2021'5 .2Ll')7~ ;,_lll?ll 

TOl'LAM 2073 2334 3163 4245 .5084 6207 1ZT2 9805 14108 ~- ~2))7 ZT070 33962 __ 
···---~~!"~,_~;;...-~~_ıı;..:.:,:..·.~~-··~ -

f----

% DAGILIMI ---·--·-··-· -·""'--·'<-· ~-- -- +---..._--+---+----1~--+---+-----+----t 

0-1 YIL VADELİ 5812 56,9 6018 6~ 62,3 58t3 61,9 ~1,8 21,3 16,3 9.4 9.2 7.~ 
t---------
:_ve ?~,~un yıl 411 8 43,1 19,:! 38A ~.7 .P.e7 18,1 l8,2 7817 _ ~3,1 909 6 ~.8' 92.5 . 

TOPLAM ~. ıoo. ıoo, 1.00..,_ 1009 ıoo, ıoo.- ıoo, 100~ _ıoo~ ıoo. ıoo, 100~ 
.·.:~·-~-.---....----· -..--

_____ 
~ 

-~-- .__ 

--------------~--~-----+----~-----f----~----~----t-----t-----t----t----1----t-----ır---·---

·-----------·--------ı...--4---~--+-------J.......-~~--i---+-~--ı--+---t---ı----r.---..-;-...--. 
• 1 ---- - ··--4---+---t---ı-, ---t----+----~- l 

d ı ı -- ! -- 1 . L. - _j ..... _ ....... 



TASARRUF GRUPLARINA GÖRE VADELİ MEVDUATIN DAmiLIMI 
Ek:6 · MİLYON TL 
r-----···---~----ı 1 ı ·;----
. 1 :, ı ' ; . ı ; ı 1963 ı; 1964 ı 1965 ı 1966 1967 f 1968 lı969 ı 1970 1971 

r - ----r::--r- +-- . 
.~<:~-~-_Mev_d::_u~~------+-50-2 'ı 36 833 i 

-

75 -
87 

ıri~ari Mevduat ' 
1 

210 215 591 ı 
-:·~...::.-~~~.,..~ ?72 
Tasarruf Mevdua.tı 1361 8224 12 1 
ı--- --- ~0;;16 

TOPLAM 2.07 3 9805 1410 3 · 22307 . 27070 33962 
~~ ~ 

f 

1048.9._ 

12097 
··~ 

-=-~==-----~----'--+t ___ * ·• - ... t 100 ,_ ' 100, 1 ~00, ' 100, !100, _ 1 IOO, t r . ___ _ 
1-------~+---t---- ~ ı t 1 i 1 l l ı } J 

1- - . 1 1 • 1 • . 1 1 • 1 ·• 1 • • j -·--· 

.. --·· -· · ~ - 1 ~ J • • - 1 1 - + 1 J f ~ i - 1 1 • * -m.--~ 

---- -------------i- 1 • ı ., + 1 • 1 ---- ı t l __ _..., ____ _ 

-i- ···--· 4 •. 1 • -- .. ı. 1 1 ' +------+-----+----+--- -----
-·-- 1 1 . ı J ı 1 1 t j f . 1 1 - • - -

., c.= .·:.c.. :-t·-·.·=~==,=:·cco.c~~=-~~"·'·-~o 1 * 1 ı i--= ..-t-- -i-- .• - -~~'"' t t• t -=--•"··--=····-'f--,.~·=- +==· ----·=="=-" 

1 ·- --+----- 1 1 ~.. ..... -ıı - i '" - ı + -~ 1 ı ' - -

.. _ ~ ıı . ı J __ .L ı ıı ı ı = 1 .--- [ . 1 . . L ~~ :t ~ ~ ::=t 



VADELİ TASARRUF NEVDUATIININ Pl.u'i.ASAL BÜ""{tİKLÜKLER Iı.ÇIDAN DAGILlliii MİLYON TL 
~7 . --~-•"'>N' 

r~~;~t~:aı-:~r~ 1964~~-~9~ r 196~ 1967 ı-:960 i 196~-, lg/O ! 1971/_lg/2 : 1~: ~ 1974 ! 1975 ~ ) 

ıü-1000 TL 1 45 ! 44j 56 ı 72 i 861 l20 ~-lLB ~ lü6 246 1 2S6 j 2ou ~ 'm i 293 -i --1 
froo_ı_:50~T1___ l 272 l 324 j 462: _ 607 f-_7341 _2o~ i 1124 i :ı-3o6 ıoıı_ 23~ 246~ _ -~503 ~ 262~_ ----------~ 
~~~1-~0 .O<?_~---i lüo _ 214 i 317 i 415 ' 521 1 ~65 1 002 ~ 1307 . , 2026 ' 2933 ' 321G 36.0,7 i ~007 . _ -1· 
1~--~9.Q_l-25_-.9_C29 TL r _ _____ . 

1 
___ __ı_:.256 ~17451!632 37~~? i 4165 ~- 47~• _2?69_ ---- -· ···-· 

2.22~-50•02() TL_ i 865 ~ 1451 , 2101i 2612 __ 3243 , l~-t-\QQ2.._ 1 204~ f,~ 1 _2?J? ~ 39~_5 r t~ü ----

~66~~~~::o:~~~f~l~~J - t ! imi ıo75. 2 10! 3507 ·t-4649~~~--· · rii~~ ···---··-
ı:=T..~;_ı.;; ===rı362 .. 15il2 2~2 3201 3953 _:1:914 5040 il224 2203 -

1
1716_5 20336 24696 i :;;,;_2 r----- -----

~-~DAğ~_!:ı.niT . ; % ___ .. _%_0__ % % _%- % %. % % % %-~----~--~~--~ı.· - --·~-----
~~-1000 TL i 3,3 2,0 f 2,4 : 2,2 2,2 210 l 11 6 11 4 1,1 , 1,0 

~
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F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1963-1964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI MILYON TL 

~ 
Dağıtli-

F F 1 F 5 F 6 F 4 F 3 R 1 R 2 • R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mam1ş J Toplam 
A varlık Karıar 

S.nknot -138 -138 

Mevduat +3o +249 +1 +173 +225 -74 +914 +1524 

Mevduat Munzan Karşilik - 229 + 39 -190 

Altın AIIUklllart 

ödenmit Sermaye - +9 +ıo7 ı ı ı ı ı -4 ı ı ı ı ı +ıız 

ödenKek Vergi +TemettO 

06vlı AIICiklıları 

Muhtelif Flnonul Borç +2143 +2143 

R-kont K reel i ve Avans + 333 +333 

T-vOidekl Tahviller +1 +2 +3 +.23 +Js 

Tuhhotler +43 +469 +36 +33 -7 +s74 

Kıdem Tozminatı Sor. 

Alınon Dıt Kaynaklı Kr.cııı. 

Alınon Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis K•tlllkt•• 
_1_ L • 

Teknik Ihtiyat!• J l ı 1 1 1 ı ! 
Vadeli Altın "" Ollviz Boçları 1 

Ufaklık Para +s ı ı J 1 ı 1 j 1 ı J +s 

Devlet Tahvllia'l * - 236 ı ı ı ı ı 1 ı ı ı 1 - 236 

Itfaya Tabi Heutı. 

O.hlldekl Muhllllr 

S.nkl Tatıviiieri 

Muhtetif Flnonul Aktif!« - 3 - 2294 - 2297 

o.Y.s. Tahviiiert +ıo +1o 

Strıc.t Tahvilleri - 5 - 5 

Slrıc.t Hisse Senetı.rt -133 -133 

verıten Knedlı.t -69 -103 -133 - 583 -45 -·a&o -1293 

KlTTahviiieri 

Iş_.., BorÇIII'I 

TOıc.tlmKnedllerl 

Konut KRedileri ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 -234 ı ı ı 1 1 -234 

KlTH-Senetteri 

::.~:·~:Karı.r ı 1 ı ı ı ı ı 1 ı 1 J 1 ı ı-
388 

ı +m 1 :::: 
BlnkiH-Senettert 

TOPLAM +383 +~o + 518 + 287 + 19 +318 +225 _ 583 _ 45 +23 +914 1 j+2143 T T T +4914 
- 367 -69 -342 -145 -567 -234 -2294 . -4914 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +ı& -39 +s18 +281 +19 -24 +so -544 +67& ı l- 151 1-388 l +na 1 !g~: 
* Bilediye Tahvillerı O.hlldlr. 
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' Ek::l3 F 2 TiCARET BANKALARI'NlN 1964-1965 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

l 

~ 
Oağttıf-

F 1 F5 F6 F4 FJ R 1 R2 RJ R4 R 5 R6 R 7 R8 Sabit m am ıs Toplam 
r 

1 . 
varlık K.irıar 

Banknot -227 -227 

Mevduat +J9 +36 +13 -23 +42 +400 L. 2304 +ısıı 

Mevduat Munzan Karşılık -305 -6 -311 

Aıt ın Alac,akhları 

f-
Ödenmit Sermaye +ı4 -4 +ıos +ı +ı2o 

Ödenecek Vergi +TemettO 

OOVIz Alacaktılan 

Muhteltf Fınansal Borç +3074 +3074 

Reeskont Kredi Ye Avans +ıı5 +125 

TedavOidekl Tahvlll« -14 -4 - +24 +s 

TuhhDtl« +sı +ı49 +22 +333 +585 

Kıdem Tazmln.t1 Sor. 

Altnan Dış Kayn~ıkll Kredll• 

Alman 1 ç K•ynakh Kredll• 

Tansts Kartıilkiatı 

Teknik IhtiYatlar 

Vadeli Altın we DllviZ Boçları 

Ufaklık Pora -4 -4 

Devlet TahVIlleri -ıo7 -107 

Itfaya Tabi H-11. 

Dahildeki MuhaDir 

Banka TahVIlleri 

' Muhtelif ,.Inansal Aktiiier -ı -3262 -3263 

O. V .s. Taliviileri -20 -.20 

Sirket Tahvilleri +ı +ı 

Sirket HlsM Senelleri -45 -45 

V« Ilen Kredi!« -67 -86 -492 -215 -65 -15611 - -248.5 

KITTallvlll«l 

Iş-en Bor<:l«ı 

TOketlm Kredileri 

Konut Kredileri \ -130 -130 

KlT HisMS-Ieri r- 1 

SaDIIVarltklat ; -207 -207 

DaOıtıtrnamlf KJir!M +n +n 
Banka HlsM Senetleri 

TOPLAM 
T206 +39 +149 +72 +u +441 !"::2 -215 -65 !"ilts :_ı~ - +3074 ±jın_ -546 -67 -26 -4 -4 -221 -3262 

NET FON KAYNAK VEYA KULL.ANIM -340 -28 +123 +sa +9 +ııo -449 -215 -65 -1181 +2176 - - ıaa -207 +n +2673 
2673 



1 Ek:l3 F 2 TICARET BANKALARI'NlN ı965-ı966 DöNEMI FDN KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Oağıtıl-
F ı FS F6 F4 F3 Rı R2 • R 3 R4 R 5 R6 R7 R8 Sabit mamış Toplam F 

A _Varlık _Karlar 

Banknot -ı87 -187 

Mevdullt -30 -33 +ı o +ı8s -71 +82ı +2792 +3674 

Mevduat Munıan Karşılik - 94ı +3 -938 

Alttn Alaca kitlan 

ödenmış sermaye +3 +ı +25ı +35 +290 

ödonecok Vergi +TomettO ~· 

06viz Alacaklılan 

Muntellf FtNınsal Borç +982 +982 

Reeskont Kredi ve Av•ns +995 +995 

TodavtltdOkl Tahvlll• -3 - +& -e -5 

Taahhotlor +26 +287 -7 - 2ıs +gı 

KıdOm TazmiNtı Sor. 

Alınon DI$ KoyNklı Krediler 

AlıNn 1 ç KoyNklı Krodllor 

Tansts KıırşıtıkiM'I 

Teknik lhtlyotıor 

VldOII Altın vo OOVIZ Boçlorı 

Ufoklık Para +4 +4 

O....ıet TlhVIIIOrl -44 -44 

ltfayo T ııbl HOSip. 

Dahildeki Mulıltılr 

Blnkl Tarıviiieri 

Murıtollf Flnonsol Aktifler -21 -559 -580 

O,Y.B. TahYUI•I -ı7 -H 

Slı'llıet Tlllvllıorl +s +8 

Sir- Htsse 50notlerl -89 -89 

Vorllon Krediler -49 -94 +59 -ı325 -115 -'2282 - -3H6 

KlT TohVIIIerl 

ls-on Borçları 

Ta-tm Krocllllrl 

Konut KredliOrl -ııo, -ııo 

KlT H !sM 50not10rl 

s.ıııt Varlı- -430 -430 

DoOttiiiNimlt Karlar +162 +162 

Blnka Hisse sonotıorı 

TOPLAM 
+1021 -79 +290 _:t"lo +17 .!~~ +~7 -1325 -115 _:t"2

8
3
2l9 +2827 +982 +~206 

-1131 -17 -71 -no -559 -6206 

i NET FON KAYNAK VEYA Kut.I..ANIM -no -79 +273 -37 +11 +&& -4 -1325 -115 -1558 +2711 +423 -430 +162 +3658 
-3658 

-



Ek'l3 . --i. 
F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1966-1967 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI ,... 

~ 
Dağılıi-

F F 1 F 5 F 6 F 4 F 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamış J Toplam 
A • varlik KArlar 

13anknot - 75 - 75 

Mevduat +32 -111 +ı2 +620 +ı21 +JG5 +1731 +2770 

Mevduat Munzan Kar$ ılı k - 298 - -298 

Altın Alacaklıları 

f----------
ödenmlsSermaye ı ı ı ı +ı ı +s ı +327 ı ı ı ı ı +J2 ı ı ı j j +365 

ödenecek: Vergi +TemettO 

Oövlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +91 +nss +ıs46 

1 Reeskont Kredi ve Avans + 1199 + 1199 

TedavUidekl Tahviller -ı +ı - 4 - 29 - 33 

TaahhOtler +21 +17o -25 +1o +242 

Kıdem Tazmlnatl Sor. 

Alınan Dış Kaynakli Kredll« 

Alınan 1 ç Kayn~ıklı K redller 

Tansts Karşılıktan 

Teknik Intiyatlar 

Vadeli Altın ve oovıı Boc:tuı 

~::~:k:.::IIIMI ı ı ı ı ı ı -~O ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı -~O 
fttaya Tabi Hesap. 

D11hild•kl Muhablr 

Banka T•hvllterl 

Muhtelif Finansal Aktlfı... - 55 - 2935 - 2990 

o.v.a. Tahvillerı +sı +sı 

Sirket Tohvııı...ı + 20 +2o 

Sirket HISH S.MII«I -25 - 25 

VerilenKrediler -93 -109 -294 -1020 -158 -1480 -90 -31'54 

KlT Tohvlllerl 

hv«en BorçJvı 

TOkelim Kredliet'l 

Konut Kre<lll•l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı-90 1 1 l 1 1 -90 
KlT Hlssa Senetleri 

S.blt Varlıklar - 9 - 9 

OoQıtıımamıt KArlar +ıu +211 

Banla HISM Senetleri 

TOPLAM ı ~-1N46 2:~~ +221 ~ı93~ -~-Y 1-:._ııo;.: :!:'~;! -ıo2o -ısa ~~:ı;:4 .,..!~3 .::~m .::~~g: 
NETFONKAYNAKVEYAKULLANIMI +ss2 -61 +221 -43 +13 +s23 -153 -1020 -ısa -1169 +ıa7J -1180 -9 +21ı ~~~;~ 



--1 

~ Oilğlbt-
ı FS F6 F4 F3 Rl R2 . RJ R4 R 5 R6 R-7 RB Sabit mamış Toplam F 

A Vartık K.irfar 

Banknot - 79 --479 

Mf!vduat +294 +24 +ıo6 -1-265 -1-833 +3369 -1-4873 
- - -;---··--

Mevduat Munzan Karşılık 102 -· 3 -1305 
-r--·- --

~ltın Alacakllları 

i-
+.'&6 i Ooenmts Sermaye +ı2 +9 -1-4<3 .' +a30 

ödenecek Vergi +TemettO 
·,-----, 

Oövız Alacııkrırıırr 

Muhtelif Finansal Borç -1-4357 -1-4357 

R .. skont Kredi ve Avans +ıoJ4 +ıo34 

TedavühHkl Tahviller -2 -5 -1-3 -24 -28 

T~ıannouer -ıı -1-45 -19 +ı24 +3 +ı42 

Kıdlım Turnınatı Sor. 

Allnan Dış Kaynakli Kredi!• 

Allnan Iç Kayn~~kh Kreaııer 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Attın ve OOvlz Boçtan 

Ufakiık Para -J -3 

Onhtt T ahYIIJ«I -834 -834 

ltfoyo Tabi Hesop. 

Oonlldekl Munoblr 

Eh.nka Tahvilleri 

Muhtelif FlnonYI Aktifler -35 -2066 --2101 

O.Y.B. Tohvllllt'l -12 ' -ı2 

Sirket Tonvıııerı -17 -17 

Sirket HI ... Senetı•l -1-09 -109 

Verilen Krediler +34 +ıs1 +ı39 -ıss4 -ı92 -2309 -3725 

KI T Tonviileri 
) 

L ıs-•n Borçlerı 

TQ-Im Kredileri 

l Konut Kre<llf•f -Q -43 

! KlT Hlue ~leri 

[ Soblt Vorlıkllr -2238 -2238 

OoOıtıımomı• Klrlor +ısa +ı SB 

Bonkl Hisse Se-leri 

TOPU\ M 
+ıo34 +a4 t" 45 +306 +as .!:~~ +jy -1564 -192 +;~~ +~2 +:~~~~ -2238 +t58 -*:~~!~ -ı794 -ıs -ıs -24 

NET FON KAYNAK VEYA KULL.ANIM -760 +ıs +ao +282 +a6 -209 -1-390 -ı564 -192 -ı609 -1-3369 -1-2291 -2238 +ı58 +6572 
-6572 

-



Ek::13 F 2 TICARET BANKALARI'NlN ı968-ı969 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Dağtttl· 

F ı F 5 F6 F4 F3 Rı R2 R 3 R4 R 5 R6 R7 RS Sabit ma m ış ı Toplam F . A varlik Karlar 

Banknot -200 -200 

Mevduat -ll +231 +2 +J29 +216 +n3 +3153 +4653 

Mevduat Munzan Karsıllk -ı095 -ll -1106 

Altın Alacaktıları 

Ödenmiş sermaye ı ı ı ı +6 ı +6 ı +J62 ı ı ı ı ı +4 ı +ı ı ı ı ı +379 

ödenecek Vergi +TemettO 

Dôvlı Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç +4516 +4516 

RMskont Kredi ve Avans +146ı +ı461 

Tedevllldekl TahVIller -ı - - -30 -31 

Taannotıer -ıJ +403 -32 +22 -.ı +379 

KıdOm Tozminatı sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Intiyatlar 

Vadeli Anın ve DOvlı Boçıarı 

Ufaklık Pııra 

ı ı ı ı ı ı -ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 
-ı 

Devı.t Tahvilleri -205 -205 

Itfaya TaDI H-p. 

DalılldOkl MutıaDir 

Banka Tatıviiieri 

Muntallf Finansal Aktifler -28 -3272 -3300 

o.v .B. Tanviileri +3 +3 

Şlrlcıat Tanviileri +3 +3 

$1rlcıatHisMSaMtlerl -373 -373 

VerilenKrediler -92 -164 -162 -•439 -194 -3269 - -sua 

KlT Tahvilleri 

Iş-an Borcları 

T-Im Kredileri 

KonutKredıı.l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı -129 ı ı ı ı ı -12!J 

KITHisMSaMtlerl 

Salllt Varlı-

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı-989 1 1 
-989 

Dalrtılmıırnıt Kirler +280 +zao 

Banka HlsM SaMtıert 

TOPLAM 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM 

-



Ek:l3 F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1969-1970 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Kesimler F ı F 5 ı F 6 F 4 F 3 R l R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit ~;.;:,•~- Toplam 

~;:~~!:' ------ / • V.rltk K•rl•r 

Banknot - 199 _ 199 

Mevduat +93 -9 + ı5 +645 -37 +696 +4ı77 +ss8o 

Mevduat Munzan Karşılık - 399 - ; _ 399 

Altın Alacaklıları 

r--------------------~----+---~----,_----r----+----+---_, ____ ,_ ____ r----+----+---_, ____ ,_ ____ r-----~------
oaenmıs Sermaye _ _1 - +6 + 144 +3 +ıs3 

ödenecek Vergi +TemettO , 

00\IIZ AIKaklilan 

Muhtelif Finansal Borç -ı 102 - 1.102' 

Reeskont KredJ ve Avans +s37 +537 

Ted&vüldekl TahVIIIOI' - 5 - 9 +ı - ı2 _ 25 

TaahhDtler +69 - 7ı7 - 8 + 103 - 2 _ 555 

Kıcaem Tazmlnatl Sor. 

Atınan D ts Kayn•klı KredJI• 

Alınan 1 ç KaynAklı Krediler 

Tıınsfs Karşılikları 

Teknik Ihtiyatlar 1 

Vadeli Altın v. OOviz Boçıarı 

U1ak11k Para - 2 _ 2 

Devlet TahviiiOI'I +38 +la 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilı.rl 

Muhtelif Finanul Aktifter - 82 - 4176 --4258 

O.V.B. Tahvilleri - -

Sirket Tahvilteri +4 +• 
Sirket Hisse S.netl•l _ 88 _ 88 

VerilenKredil• _ 69 _ 238 +26 -476 -137 -2052 -2946 

KlT TahviiiOI'I 

1 ş veren Borçları 

TOketlm Kredileri 

Konut Kredil•l +688 +~aa 

KlT Hisse 5enetl.,l 

5ablt Varlıklar + 2468 + 2468 

DaOıtılmamıs Kirlar +ıo6 +ıos 

Banka Hisse S.netıerl 

TOPLAM ~~g~ . :!'~~ -717 -26 +22 ±~~~ ±~g -476 -137 .!'f19j2 htı61 -52711 +2461 +l.Oti ::~: 

l'f!TFONKAVNAKVEVAKULLANIM +J +24 -717 -26 +22 +soa -9 -476 -137 -1456 +4&68 -5278 +;ı468 +106 ..:-:~;; 

..... 



."T"' 

Ek:l3 
~.ansal K Keessıımmlleerr 
~~~~~·;;;· --------- Fl FS 

Banknot -1013 

Mevduat -82 

Mevduat Munzan Karsıli k -6013 

':\ltın Alacakliian 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

OOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Fınans.aıı Borç 

Reeskont Kredi v• Avans +1sos 

Tedavüldekl Taıwııı• 

Taahtıütler -26 

Kıdılm Tazmlnatl SOl. 

Allnan Dıt Kaynakli Kredl1« 

Allnan Iç Kaynakli KredH• 

Tahsis KarşılıklArı 

F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1971-1972 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

F6 F4 F3 R1 R2 

+979 +ss +2128 ı +ss9 

-14 

+22 +24 +ıs77 

-7 +2 

+s61 -30 -Yd +4 

R3 R4 RS R6 .R 7 

+ıas3 ı +ss74 

-36 

+39 

1!'' J 

, ... 

'r ',., 

·.l" 
~J 

w•-' }l, 

R8 

+2546 

Sabıt 

varlık 

1-----------+---ı~-+--+---+--t--t--+---t---+--i'------t- ı 1 
Teknik lııtlyatlilf 

Vadeli Altın .. OO..Iı B<>çları 

Ufaklik Para 

O..ıet Tahvilleri 

ltfayo Tot>l H-p. 

Dilllldeki Muhlt>lr 

Banka TahVIlleri 

Muhtelif Finansal Aktifler 

O.V.B. Tahvilleri 

Sirket Tahvilleri 

Sirket HI ... SOnetleri 

VOfllol\ Krediler 

KITTahviiiOfl 

ıs-en Borçları 

TOkelim Kr..ılıorl 

Koi\Ut Kredileri 

KlT HISM-leri 

s.ıııt Varlıklar 

DaOıtıl,...mıt lUrlar 

Banka Hisse -ıorı 

TOP\.AM 
+1508 
-7052 

NET FON KAYNAK VEYA KUU..ANIM ı- 5544 

-82 

-82 

-28 

-15 

+661 ı +ıooı 
-42 -52 

+s19 1 +949 

+91 

+91 

-4 

-96.2 

-31 

-2 

-36.2 .1 -528 ·1 -9U 

+4005 ı + 593 ı -911 
-1397 -530 

+2&oa 1 +u ı -911 

+ı97 ·, 

-2.17 ·' 

-271 1-10432 

-197 

-551 

--71 ı +1883ı +&913 
~ -10685 -197 +2743 ı.-'551 

-211 .1-8802 1 +an& +2743 t- 551 

Oağ1ttl

mamış 

Karta,-

+372 

+372 

T•optam 

-1013 

+ı4436 

-6027 

+ı962 

+2546 

+.ısos 

-41 

+sn 

-4 

-962 

+1!66 

-28 

-2 

-!17 

-'1251:!1 

-:ı9J 

-551 

+372 

.:!.-ımı 
+1616.1 
-\6.161 

1 



E:k::l3 F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1972-1973 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Dağıtıi-
F F 1 F S F 6 F 4 F 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabıt mamış ·1 Toptam 
A varttk Kcirlar 

Banknot - 598 - 598 

Mevduat +ııs +ı224 --6 +2sas +Js +ıgas +ııs7s +ıısıJ 

~evouat Munzan Kar$ ıl ık - 3649 - 55 -3904 

Altın Alacaktıları 

~-----------------------------
öaenmlş Sermaye ı ı ı ı +az ı +g ı +ıııa ı ı ı ı ı +ı2a ı 1 ı ı J +ım 
ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Fınonsol Borç +ss2o +sa2o 

r::tettskont Kredi ve Avans +so99 +aogg 

Tedovüldekl Tahviller -ı - ı7 +2 +Jo ' +ı2 

Taahhütler -30 +Jıs -19 +31 -ı +z99 

Kıdem Tumillilti Sor. 

Alman Dış Kaynakli Krediler 

Allnan 1 ç Kaynakli Krediler~ 

Tansıs Karsdıklari 

Teknik Intiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçtuı 

~=~~:::.Ileri ı ı ı ı ı ı +~~6 ı ı 1 t ı 1 1 1 J j ~~ 
Itfaya Tabi H ... ı>. 

Dahiteleki Muhablr 

j aanJQ T.ahvJIIerl 

1 Muhtelif Finansal Aktifler - 113 - 10485 -10598 

~ D.V.B. Tahvilleri -2 -2 

f Sirket Tahvlll•l - 8 -8 

Sirket Hisse Senetleri -759 ı ı- 1 ı 1 J - 759 

verilenKrediler -43 -sa -441 -2316 -4489 -434 -Hl045 - '1 -17826 

1 • 1 
KlTTahviiieri 

1 ş veren Borçlari 

i Tilketim Krediteri 

Konut Kredil•l ı ı ı 1 ı ı ı ı ı ı 1 - 361 ı 1 1 J 1 - 361 

KI T Hisse Senetteri 

Sat>lt \/artıklar ı -6/ ı 1 -6 

DaQıtıtmamıs Klrı.ır 1 1 +75 1 +15 

' Banka Hisse Senetteri 

-+aogg +ııs -t-31a +3~6 +ı~ı : -t-4~-4~ -t:~~- _4489 _ 434 · -t-2oıs ::'Fıı703 --=f"s82ol T ı-+~! 
TDPLAM 4478 43 57 ·!14 ·t> 5~~ -2;,2~ -10804 -361 -104851- --• 

NET FON KAYNAK vEYA KULLANIM +3621 +12 +261 +1212 +s +4085 -229o -4489 -434 -8789 +11342 -4665 T -6 ) +75 T :::=~~ 



Ek::l3 F 2 TiCARET BANKALARI'NlN 1973-1974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Dağttıi-
F 1 F 5 F 6 F 4 F 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamı5 Toplam 

varlık K.3rtar-

Bilnknot -2112 -2112 

Mevduat -60 +sos +45 +ıl3o +6o7 +5160 +10925 +1s616 

Mevduat Munzan Karsilık - 46 76 - so - 4 726 

/~ltın Alacaklılau ~ 

ödenmiş sermaye +14 +4 +573 +201 +102 

ödenecek Vergi +TemettD 

OOvlz Alacaklılan 

Muhtelif Fınansai Borç +32 +ııs74 +ıı90& 

t:l:eeskont Kredi ve Avans +9028 +9028 

TedavUideki Tahviller - -13 -13 +37 +ıı 

Taannuııw -22 +5ss -17 +54 -ı +6a2 

Kıdltm Tazmıruıtı sor. 

Atman D ıs Kaynaklı Kredll• ' 

Alın• n 1 ç Kaynakli Krediler 

Tahsis KartlllkiMI 1 

Teknik 1 nllyatıar 1 

Vadeli Altın ve OOVlı Saçları 

Ufaklık PJtra -12 -12 

Devlet Tanviileri + 304 +Jo4 

Itfaya TaiiiHesaıı. 

Dahildeki Munaıılr 

Banka Tanviileri 

Muhtelif Finansal Aktifler -55 -U4ö9 -11544 

o.v.s. Tahvlllwl - 7 - 7 

Sirket Tahvilleri +a +a 
' Sir- Hisse Senatıarı -818 -818 

V or ilen KrecfiiW - 79 + 73 -418 -926 -10531 -561 -8061 - - 2D503 

KlT Tanvlllorl 

lt-•n Borçları 

TDketlm Kredileri 

Konut Krecfı .. ı - 31& - Jıv 

KlT HlsM s-ıerı ; 

Sallıt Variıklaf -1197 -1197 

OaOıtıımemıt lUrlar - 28 - 28 

Banka H !sM Senetlorl 

TOPLAM +ıgf3 -139 +slı8 +9ld +t~ +~~6s1 +:~; -10531 -561 "':"~!~! i+ı~~:7 i+~~~= .:!:::ıru 
r NETFON_K.CW~AKV~YA_KULLANIM +2218 -139 +s31 +a97 +3& +1576 -316 -1D531 -561 -3682 +10~1 _ _ +385 -1197 -28 :~:~ 

... 



,1 Ek:13 F 2 TICARET BANKALARI'NlN 1974-1975 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI -, 

=---------==-
Dağltii-

F F 1 F 5 F 6 F 4 F 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Sabit mamış Toptam 
A • Varlık Karlar 

Banknot - 1428 -1428 

Mevduat +ıl3 +4657 +Gs +5506 +101 +4112 +ıs262 +33419 

Mevduat Munzan Karşılik - 11012 +s4 -10958 

Altin Alacakllları f----------ödenmlş Sermaye 1 1 1 1 -22 1 +s1 1 +2ıos 1 1 1 1 1 +us ı 1 ı ı 1 +2261 

ödenec:ek V erol +TemettO 

Dövız Alacaklıfare 

Muntellf ~onansaı Borç +Jo +ı3S36 +-ı3860 
~-----------~-----r--~r---+----+--~----+----r--~----r---~---+----~--4----+--~~----~---

RMskont Kredi ve Avans +s531 +as3ı 

TedovBidokl Tahviller -ı -15 +24 +373 +Jsı 

Taonnııtıer -42 +575 -38 +578 +ıo73 

Kıdılm Taımtn.tı Sm'. 

AlUlAn Dış Kaynakli Kredllw 

Atınan Iç Kaynakli Krediler 

Tansis Korşılıklorı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı J 1 J 1 
Teknik lntıyatıor 

Vadeli Altın YI OO.vlz Boçıarı 

Ufoklık Paro +1 +1 

o ... let Tonviileri -ııso -1180 

lifoya TaDI Hesap. 

Dohlldokl MuhoDir 

Bonka Tonvllı...l 

Muhtelif Flnonsal Aktıfı... -172 - 1635 -1'1107 

o.v.a. Tanviiieti -3 -3 

Sirket Tanviileri -68 -68 

SlrketHI-Senetıerl -994 -994 

Verilen Krediler -ı -48 -1105 -4723 -8451 -1407 -25741 -·401 -U.-76 

KlT Tonviileri 

1 sveıen Borçl•ı 

TO-Im Krltdllerl 

KonutKredlıerl 

KITHissas-ıerı 

S.Dit Vartıktar -1606 

OaQıtılmam" Kirlar + 383 

Bonka Hlssa 5onetl•l 

TOPLAM 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM 

.... 



Ek-•u .. -
r_.,..~-~-----
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EK: 16 

F 3 SIGORTA ORTAKLARI'NlN 1963-1964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıı-

ı F2 F6 F4 R1 R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r varlık Karlar 

.. 
Banknot 

' ... 
Mevduat -7 -7 

Mevduat Munzan Karşılık 

' 
Altın Alacaklıları 

Ödenmiş Sermaye +3 +2 +s 

Ödenecek Vergi +TemettO 

DOvlz Alacaklıları 
-· 

Muhtelif Finansal Borç - - +26 +26 

Reeskont Kredi ve Avans 

TecıavOldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıelem Tazmlnatı sor. 
-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Ihtiyatfar +31 - +Jı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

· \Jfaklık Para 

Devlet Tahvilleri +4 +4 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildaki Muhııblr 

Bankl Tahvilleri -3 
1 

-3 

Muhtelif Flnanaaı Aktifler -46 -46 

D.V.B. Tahvilleri -4 -4 

Sirkit Tahvilleri -3 -3 

Sirkit Hisse senetlerı -5 -5 

Verilen Krediler -2 -ı -3 

KlT Tahvilleri 

Işveren Borçları 

Tokitim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT Hlsaa Senetleri 

Sabıt varlıklar -2 ·-2 

DaOıtılmıımış KArlar +ı6 +16 
-. 

Banka Hlşse Senetlerı -9 -9 

TOPLAM -19 -4 - +4 +n +~ +2 --=F26 -2 +16 +a2 
-46 -82 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM ~19 -4 - +4 +2ı +2 +2 -20 -2 +16 +4s 
-45 



Ek::l' 
F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN ı964-ı965 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~~ 
Dağıtıl-

F2 F6 F4 Rı R5 R6 R7 RS Sabit ma m ıs Toplam 
Varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -ı3 - ı3 

-···· 
Mevduat Munzan Karşılık j 
Altın Alacaklıları J 
ödenmiş Sermaye -3 -3 

-- ·-------
ödenecek Vergi +Temetto 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ı +ı +13 +ıs 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
-·-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
--

' 
A,llnan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Intiyatlar -ı - -ı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tııhvıııerı -6 -6 

Itfaya 'rabl Hesap. 

Dahllcuıkl Muhablr 
.. 

Banka Tahvillerı - -
Muhtelif Finansal Akilfler -7 -7 

D.Y.B. Tahvillerı +3 +3 

Sirkat Tahvillerı -ı - -ı 

Şirket Hisse Senetleri -5 -s 

verilen Krediler +ı -3 -2 

KlT Tahvillerı 

ı,veren Borçlerı 

Tilketim Kredileri 

Konut Krecıllerl 1 

KlT Hisse senetlerı 

Sabıt varlıklar -2 -2 

DaOıtıımamış KArlar +ıs +ıs 

Banka Hisse Senetlerı +4 +4 

TOPLAM !"ı\ +3 +ı +ı +ı -- 6 - -t-13 -2 +ıs +40 
-6 -7 -7 -40 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -9 +3 +ı -5 -6 -6 - +6 -2 +ıs T28 
-2S 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN ı965-ı966 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=------:::_ Da(jıtıı- Topldııı-~ F2 F6 F4 Rı R5 R6 R7 RS Sabit ma m ış 1 
Varlık f(;irlar 

- i 
--

·-ı Banknot 

Mevduat -ıo -ı o 1 
1 

Mevduat Munzan Karşılık 
_,_ ·~· 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +s +s 
.. 

ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç - +ı +32 +33 

Reeskont Kredi ve Avans 
.:..." 

Tee1avüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıcıem Tazmlnatı Sor. 
--

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan ıç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları . 
Teknik 1 htlyatıar +ı9 +ıg 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -16 -16 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka l"anvlııerl -6 -6 

Muhtelif Finansal Aktifler -49 -49 

D.Y.B. Tahvilleri +4 +4 

Şirket Tahvilleri +7 +7 

Şirket Hisse Senetleri -3 -3 

Verilen Krediler -4 +ı -3 ~ KlT Tahvilleri ı 

ı ş veren BorÇları ı 
Tüketım Kredileri · .. 
Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 
'"" r 

Sabit Varlıklar 

DaOıtıımamış Kirlar +17 +ı7 

Banka Hisse Senetlerı -ı -ı 

TOPLAM -ı7 +4 -ı6 +ı !.~ +9 ' - +32 - +17 ±u -49 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM . - 17 +4 -ı6 +ı +ı9 +,, i - -ı7 - +n 
T49 
-49 

. ~ .. 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN 1967-1968 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıl· 

ı F2 F6 F4 Rı RS R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -24 -24 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +s +;, 
--

ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +6 +2 +so +ss 
~ 

._, .. 
Reeskont Kredi ve Avans 

-- -
Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
·-
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dı~ kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları ,, 

Teknik Ihtiyatlar +39 +39 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -8 -8 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildaki Muhablr 

Banka Tahvilleri -3 -3 

Muhtelif Finansal Aktifler -70 -70 

D.Y.B. Tahvillerı -ı -ı 

$Irket Tahvillerı +s +s 

Şirket Hisse Senetlari -4 -4 

VerUan Krediler ~ı -2 -3 

KlT Tahvilleri 

1 tveren Borçları 

Tüketım Kredilerı 

Konut Krecıııerı 

KlT Hisse senetlerı 

Sabit Varlıklar -9 -9 

DaOıtılrnam1ş KArlar +24 +24 

Banka Hisse Senetlerı -9 -9 

TOPLAM -36 -ı +6 +2 -+44 +s - +so -9 +24 
--·-rm 

-8 -s .... 2 -70 -· 131 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -36 -ı +6 -6 +39 +3 - -20 -9 +24 '"t-72 
-72 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN ı968-ı969 DöNEMI FON KAYNAK VE KULANIMLARI 

~· Kesimler Da!jıtıl--------- F2 F6 F4 Rı RS R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
Araçlar Varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -2 -2 

Mevduat Munzan Karşılık 
.. 

Altın Alacaklıları 

·'·'·· 
ödenmış Sermaye +ı +ı 

ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 

·" ----
Muhtelif Finansal Borç +4 +2 +43 +40 

Reeskont Kredi ve Avans .. ; 

TedavOidekl Tahvfıler 
... 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynakli Krediler 

Tahsis Karşılıkları . --
Teknik Ihtiyattar +ss +ss 

Vadeli Altın ve Dövız Boçları 

Ufaklık Pare 

Devlet Tahvilleri _.,_ıs -ıs 
.. 

Itfaya Tabi Heup. 
. .. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tehvlllerl - -
-

Muhtelif Flnenul Aktifler --74 -74 

D.V.B. Tahvilleri +s +s 

Şirket Tahvilleri -ı -ı 

Şirket Hls51 Senetleri -7 -7 

Verilen Krediler -ll +2 -9 

KlT Tahvilleri 

1 ş veren BOrçları 

TOkitim Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse senetiiri 
--~' 

Sabit Varlıkler -21 -21 

DeOıtıırnemış Kirlar +2s +2s 

Bank.ı Hisse Senetlerı -6 -6 

TOPLAM -8 +s +4 -t-2 +ss +3 - +43 -2ı +2s +13s 
-ıs -ı9 -74 -13S 

··-· 
+73 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -8 +s +4 -ı3 +36 +3 - -3ı -2ı +2s -73 
·--



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN 1969-1970 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=----------==- F2 F6 F4 Rl R5 R6 R7 R8 Sabit 
DagıtıJ-

Toplam ma m ış 
A 

ı 
Varlık Karlar 

BAnknot 

MevduAt -15 -15 

-· MevduAt Munzan Kar5ılık 1 

Altın AlacAklıları 

ödenmiş Sermaye +3 +3 

ödenecek Vergi +TemettO 

OOvlz Alacaktıları 

Muhtelif Finansal Borç +2 +3 +ı32 +ı37 

Reeskont Kredi ve Avans 

TectaVOidekl Tahviller 

Taahhütler 
·-· 

Kıc:ıem Tazmlnatl Sor. 

Alınan Dı• Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Ihtiyattar +ı;ıı +68 

Vadeli Altın ve Döviz BoÇiarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +3 +3 
-· 

Itfaya Tabi Hesap~ 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı -ı -ı 

Muhtelif Finansal Aktifler -155 -155 

D.Y .B. Tahvilleri +ı +ı 

Şirket Tahvilleri -8 -8 

Şirket Hisse Senttieri -14 -14 

Verilen Krediler -4 -6 -lO 

KlT 't'ahvlllerl 

ltveren Borçları 

TOkitim Kredilerı 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

sabıt Varliklar -12 -12 

Dal11t1lmamı. Kartar +9 +9 

Banka Hlase Senetlerı -6 -6 

TOPLAM -22 +ı +2 +6 +68 +3 - +ı32 -12 +9 i-221 
-26 -6 -155 -221 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -22 +ı +2 +6 +42 -3 - -23 -12 +9 i-60 
-60 



F 3 SI GOH lA ORTAKLlKLARI'NlN 1970-1971 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F2 F6 F4 RI R5 R6 R7 R8 Sabit 
r Varlık 

Banknot 
--

Mevduat -59 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +4 

ödenecek Vergi +Temettil 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +5 +9 +173 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavilldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 
-

Teknik Ihtiyatlar +ıı2 

Vadeli Altın ve Dövız Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -33 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı -5 

Muhtelif Finansal Aktifler -ı93 

D.V.B. Tahvillerı +3 

Şirket Tahvillerı -3 

Şirket Hisse Senetleri -9 

Verilen Krediler +ı -3 

KI T Tahvillerı 

1 şvereh Borçları 

TUkatlm Kredilerı 

Konı.ıt Krec:ıllerl 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -16 

Dajjıtllmamış KArlar 

Banka Hisse senetlerı -9 

TOPLAM -73 +3 +5 +9 +ıı3 +4 - +173 -16 -33 -12 -3 -ı93 

-73 +3 +5 -24 +1oı +ı - -20 -16 NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM 

Dağıtıl-

ma m ış 
Karlar 

-· 

. 

+23 

+23 

+23 

--·· 

Toplcıııı 

--

-
-so:_, 

""• 

+4 

-
+HJi 

-·. 

-

-

+ıı. 
-· 

-3.) 

-
-- ~ 

-1~) ı 

+:ı 

·- 3 

-9 

-2 

-·· 

-- lü 

+23 

-9 

+32:, 
-3.:?'J 
+13J 
-13:\ 

ı 
1 

ı 
1 

ı 
ı 
\ 

ı 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN 1971-1972 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıı-
ı F2 F6 F4 Rl R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ıs Toplanı 

r Varlık Karlar 

Banknot i 
1 

-·--! 

Mevduat -65 -6t> i 
1 
1 

Mevduat Munzan Karşılık i 
--- . ! 

Altın Alacaklıları 

--
ödenmiş Sermaye +ı +ı 

ödenecek Vergi +TemettU 
.. 

Dövız Alacakllları 

Muhtelif Finansal l.lurç +2 +ıı +2ıı +22~ 

Reeskont Kredi ve Avans 
-· 

TedavUidekl Tahviller 

TaahhUtler 
-

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kcynaldı Krediler 
-----

Tahsis Karşilıkları 

Teknik 1 ht Iyatlar +ı9s +ı% 

Vadeli Altın ve Dövız Boçıarı 
-

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -48 -48 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 
.. 

Banka Tahvilleri -2 -2 

Muhtelif Finansal Aktifler -270 -270 

D.Y.B. Tahvilleri +3 +3 

Şirket Tahvillerı -5 -!:o 

Şirket Hisse Senetlerı -12 -12 .,, 

Verilen Krediler - -7 -l 

KlT Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 
-

Tilketim Kredilerı 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabıt Varlıklar -27 -27 

DaOıtıımamış KArlar +a1 +37 

Banka Hisse Senetlerı -24 -24 

TOPLAM -91 +3 +2 +u +ı9; 
-ı ±; - ~ga -27 +37 +~~g 

-91 +3 +2 -37 +ı78 -6 - -59 -27 +37 +220 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -220 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN 1972-1973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıı-
F2 F6 F4 R1 R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Topla ı" ı 

r varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat +6 +6 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +ı4 +ı +ı :ı 
·-

ödenecek Vergi +TemettO 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +9 -5 +430 +434 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 
•···· 

Taahhütler 
·-· 

Kıdem Tazmfnatı Sor. 
--

Atınan Dış Kaynaklı Krediler 
... -

Allnan 1 ç Kaynaklı Krediler 
-- 1 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Ihtiyatlar +231 +231 
--

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaktık Para 
-~--

Devfet Tahvillerı -1ı8 -lliJ 
--·-· 

lttava Tabi Hesap. 
__ ... 

Dahildeki Muhablr 

Sanki Tahvillerı -2 -2 
--· 

Muhtelif Finansal Aktifler -549 -tı4~ .. ---
D.Y.B. Tahvillerı +ı +ı 

-·-. 
Şirket Tahvilleri -7 -J 

--
Şirket Hisse Senetlerı -38 -38 

--·· 

verifen Krediler -ı3 -4 -ı J 

KlT Tahvilleri 
-·-

1 ş veren Borçııırı 
-

Tüketim Kreallerl · 

Konut Kredileri 

KI ı' 1-tlsse senetlerı 

Sabit Varllkfııır -2ı -21 

DaOıtllmamış KArlar +74 +74 
-

Banka Hisse Senetlerı -9 -9 
·--

TOPLAM +A +ı +9 -ı23 +23ı +ı4 +ı +430 -21 +74 +761 
-58 -4 -549 -76ı 

-5 +ı +9 -ı23 +ı73 +ı o +ı -119 -2ı +74 +268 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -268 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN ı973-ı974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

oağıtıı- Topla11ı ·ı F2 F6 F4 Rı R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış 
r 

ı 

Varlık Karlar 
ı 

Banknot i 
-· 

Mevduat -45 -40 
1 

~-.. "--~··· ·- --· 
Mevduat Munzan Karşılık 

-
Altın Alacaklıları 

ödenmış Sermaye +ı o +ıo 

Ödenecek Vergi +Temetto 

DOvlz Alacaklıları 
-

Muhtelif Finansal Borç +4 +ı2 +a9 +ı ot> 
-

Reeskont Kredi ve Avans 
~-

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynakli Krediler 

Tahsis Karşılıkları . 
Teknik 1 htlyatıar +287 +287 

1 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -66 -66 
-· 

Itfaya Tabi Hesap. 
--

Dahildeki Muhablr 

BankA Tahvilleri +13 +ı3 

Muhtelif Finansal Aktifler -216 -2ı6 

- ı 
D.Y.B. Tahvillerı -17 -ı7 

--
Şirket Tahvilleri ..:...ı7 -17 

Sirket Hisse Senetleri -72 -72 

Verilen Krediler -10 ~11 - 2ı 

KlT "tlhvlllerl 

1 ş veren Borçları 

"tüketim Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hll$iı Senetlerı 
...• 

Sabit Varlıklar -3 -3 

DaOıtıımamış Kirlar +46 +46 

Banka Hisse Senetleri -4 -4 

TOPLAM +13 -17 +4 +ı2 +287 +ı o - ~A96 -3 +46 -t-461 
-49 -66 -99 -ll -46ı 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -36 -17 +4 -54 +ısa -ı - - 2ı7 -3 + 46 -t- 238 
-238 



F 3 SIGORTA ORTAKLlKLARI'NlN 1974-1975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------==--
Dal;iıtıl· 

F2 F6 F4 Rl R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
A 

ı 

Varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -68 -68 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 
~ 

ödenmiş ~ermaye -lO -ı -ll 

ödenecek Vergi +TemettD 

DOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ı4 +9 +266 +289 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedııvDidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları 

Teknik Ihtiyatlar +355 +355 
. ·..;.~ 

Vadeli Altın ve D~vlz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -lll -lll 

Itfaya Tabi Hesap, 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri -24 -24 

MUhtelif Finansal Aktifler -300 -300 

D.Y.EJ. Tahvilleri +ıs +ı6 

Şirket Tatıviiieri -8 -8 

Şirket HISse Senetleri -1 -7 

verilen Krediler +4 -ıı -7 

KlT TahVIlleri 

Işveren Borçları 

TOkitim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit varlıklar -52 -52 

Dailıtılmamış KArlar -17 -17 

Banka Hisse Senetleri -57 -57 

TOPLAM -ı49 +ıs ·+ 14 -1~ı +359 -2ı -ı 
i-266 -52 -ı7 

i-662 
-ı5 -300 -662 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ı49 +ıs +ı4 -ı02 +344 -2ı -ı -34 -52 -ı7 
i-376 
-376 



Fl~a SSK'}:'"JN YILLIK FON AKIHL.ARI MiLYON TL 
TOPLAM ·• , }fET FON 

! ~~:~7._ ___ ·-· ____________ BRÜT FO~ __ GİRİŞLE~İ ~ ______ ---, ---· ~;-- ----~RÜT FO~· ~ __ ·, :B_RUT -~N _ _9IKI~;ııni __ T"___ --·.- _ ____ __ \ G!Rİ~_Lsı 
1 ; Prim Ge: K·mut ~Mevduat 1 Kredi lTahvil v~: Topla9 Sair ; Toplam .Iş kazcı-tAnalık lMalül- ·;Hc'lSta-: Toplam ! Yönetim ı Toplam jNet Ge- : 

\ Yıllar ~ lir ler i: Kr?di 1Faizleri l ve ~air :B~no Ge-r;ıtıinaıı- pelir- i :Br~t~a Mes-) Sigor- t:e, Yaş-:fSigor-1 D~Sigorfve Sair Gider 1o1 ı ir ım:r j 
; j Faızlcr~ 1 Golır j lır ·sal Ge;ı ler felırle lek Has!" tası jlıK S •. ıtası ! Gıder ı Gider o t 

f ------ı-{:ı:j-.-- rt2)-t-f3t--·t--·(4t---~---E57--- f-i(2"l'3+4(-f't}-B=dTti ~J-;--"flüJ-~·-tJ:-ı) ;ttr2T"p3~+rofii (14)· "5=T3+T4'1l6-=~1)~ 

l ~~~H ı -~~ ı ;,-1~--~-l- r~-~. ;=-ti~~~lt-~~~1;: r ~~-ı--~_ ıJt-.. ~~t ~~:t_;~_ ~~;-t·;j 
·i _ı~~?- , _ı_:~~ __ L __ =-~---- 50 __ • __ 8 _ J ____ w __ _: 124 _____ ~9 __ ~-!:52_ --t--- ____ ~-- __ ~ ... ___ ~ _ __ j_ --~7. 4 ı ?70 _ __ !+41r ___ t _ OQQ __ .. } 

;:_1_966 11335 ; ..! --+-43 ~ 16_ . ; _ı:n t 205_ L5_6_ j Y~96_ ı- ... ~ -- + . ! - ... 2CJ8f_354 l56~ . _10.34 i 
ı, 1967 [ 1640 t 25 · 31 a j 161:_ ~ __ 225 _6! _ _j2926 --~ 39 _ J.L..j. 5 \ .JQü . 240 t· 429 i_ 669 .1257 . 

! ~:~ . ·ı.~;~ J-~1- .1 : ı.~;_- ; ;~ ~+~;_ -{~_ -ı~:;~j ~~-t ;___+ ~~: .· ~- ~~ 1 _:ı-~~~ : -~;~- ı· -~~j 
l t~_54_ ~--~- J 4ü __ ; 1§_~3~~-+ 4_2I ı .l!Q3-{ ı5:iL t-~o<q . 

... _____ -_· ______ t_~5 ___ ı ~3 ~ı~--- v~·- __ ·ı_~ b~j-j~;~ı-~-~t~--ı:-~~~:~ı-.::_·_;~-~~~~-l~~ _· 
t 197 4 r 302:? r 132 • . 102 ..; 32 __ +ll4L..ımLJ.:ıp 1Q.~6. t9LL2l .. ·+ .. 29 . ' 4'1.9 4- .. 6ll3 _;ı,ı7.9 t .l'!?Lt 1:1.53- f 
1ı915 tı3459 ;ı62 197 ;48 iJı175 __ _15Q~ ___ f5Pf2 __ \ı!2.549_ti_:ı2J __ 11ııL __ ,..tı __ g3_t9;ı..P!I .CE5 -~92~--~----:ıç_gc __ +:ı,ılz:ı,_ __ 
~ - 1 - --- T -- . -- 1 t ı - ı ! - 1 . 
' ı l 1 ı l . -+ . +- . 4---------ı----- --- ....... - ·t --- -- ---i 
ı _ .. 

1
. __ .. __ ·-t----· -... -_- ------ı---- ---------ı------ · -- ------ --------r---- --- ; · · i ....... -- ı ---------- t -------· --_ ı_ ; • ı 

r _ ; _________ ,_ ---- _ı_---- --~ ______ ı __ -- -+----- - 1~-- ---- + -~ -----t -- - ---------- _L ____ ---1---, -----~; ..... ···········-·ı··.. ı [ : i 1 __ ; ___ ı ____ J ________________ J ______ .. i·····---1 ' . t ... -.-- .. i ... ı --· --- ; ' : ' 
ı \ . - ~ . - - - ı i i l ı; 1 ': ı 1 ı 
; 1 i : ; . ; i ' i -t' __________ :-. ___ j --······------·~-----···.----····-··;--

t _ı l _ . : •- - - .. - i ı· ---- -+----·· · -·---- !-·--- · · · · · r ·· ·· · · · ' · ' : ' 1 
!- r···- , ı ı· • ! , ' , j 

ı ı i ll L ı ' ı t _ __j ____ ... L-------1 --·t·------·-t--··-·-· 
. -- ·1 --·-- · --- - -- ----~---- __ ----- ·-·--·ı--- -;---- -i ------···r·-- -·ı· ı i ~- , t ı 

ı ;j ' 1 ~ t ' f 1 ; ! 1 ' 

t _ ~-- _ _ ___ ___! _ _ __ L _- ____ . _.._ __l____ _ _ : --- ı. ___ --------------~ --- - -- .L. ----~ -____ - ----- _:_ --r-- ------- ----~: ---------- -----



F4a :5SK'NIN YILLIK FC~If AKIMLARI '~~=T FO 
TOPLAM m·, N 

Ek~l~ BRÜT FON GİRİŞLERİ ,BRÜT FO BRÜT FON ÇIKIŞLARI 'GİRİŞLER[ 
; ... ·'·. -· h im G~ .. TK;;;,;;; ~ ıi~v-&~;,:tTKrodi. iTru,;iı To;i;;;;; • Salr -t;;opıam • ş kaz "tiınai~ıw üı- llııat ,:_:-T~; 1,;.,-~-;et i:·~ T 'P ı m: 1 Net Ö~~ 

Yıllar ]_ leri · K:r~cli ~Faizleri; ve Şaır; ve Bo7 in~sa:ıpelirle~ Br~t ııı ve ıSigor- llük ve lık Si DsSigor.. ve Sair! Gider- tıirler l 
, · .. Fa:ı.zlerT j Gel:Lro P,J Gel:ı. el:Lrler;_ 1 aeı:ır. sıek ıtası ~y~~~hgorta. a Gider! Gelir ııer J 1 
' ' 1 • ı 1 ı ı ı { ~ _._L ı ~ı ________ t . lıL. i_...La..\.---.J.-_ _J ~-~LM- . , ·fo~ fıı ı\ ' . n"'"tr"F-Titı:ı ~Y~1ht'ti"'i'ftliil:i'T~ .. 

' 

1--.. ---- --1--. --~--. +_ -- --_;-r.__ _:______ ·r··· --t~--j-~_-.::_x:~-: ____ n _:_!~---+ --- -- ~-~-~- ·-r~-~-"i --~ "·---r- -~=---,""'·-·--~---, , -~ '"----
---~~~~- J ___ !~-"i--~.?...... ~-?o . 81 6 1218 3,§ ıoo,o 1 i i -1- 13,0 , 22,2 ı 35,2 [ 64,8 

. . " +--=-- (•ı t ı_ı269. __ ı _il4! L ı -~~: ;~~ tı:cL ,4- -~--2.!.§_ ~~2,4 _ ~9 . ~00 ,Q ı .hl.. 1 ı.ı2__ı--J2+-Q,4--~;.ı_J go_.s_J 32._2 J»ı.ıL 
t -r - .... 3,0 ~~ ~ ' ~ - +- - . . 

197;--ıü4-~e--j-l-~-,-;~+T~~-1 ~5 T9.4Tı2,3 2,9 ()(),o ı ı. 2 , ı ,o , • 3 . 7,2 ı 9. 7 , 23,3 , 33,0 .. -+ 67 ,o 

-
1973

'. I.·~:{J~:L~t~~~=!~ii*İi:"F'· i;~oc ~E~}f}=~~~:·~~:-~F ;~~-l~~~--~~Ji+GP~i~-+ 
IOrtala.ıı~ • j ;, f - r . . -+. - . 
i;.· • • ,,_u_. -·· .. - ~-· ···-~·-····· . ·-· '·"·-·r· ----r. ~- 1 - ---- - -·- -ı-··a, .. --·!--.. -+--·--·-ı------·-
1,. ' .. 'ı f +' t=t ' !: . ·-----+------t-· -·-· -- i-----··- ... ···--- . . 1' ·-·---·-·r----- ·- . . ·-·· ........ ·-.- ----t·--·J<--ı 

f 
ı ı t f. ' -t~ ' ' t . 

1 --- --~-~---r'-------~- ----ı---t----- ~ ---- --- -- -~t---.. f -- ----·~- -·~-----· .. --~·-··--i___;·-·--·--"1 
' ' ' ı : ı ' 1 • 1 ' ~ ; . ' ' : ' ' • 

~---~.- ..;... -L _.,. --- -:·- ·- ------t ------(--- ------·t···--·· -~····--·r·····-~~----·1=·· . ...,.,..., __ --···~·o·=·-=t·····=~---~~-c---.· c"l···-=··,..._._ . ..,.,...,t· :-"·-· ---·.·.·--r---·---··= =~·· ...... ""~--
! ' 1 ı ' ı ' 1 ' 1 ' . l . ' 
L _..,__ __ :.. -· . l- . . ----- -~-~-~----..1..,_--. ---~-~---.J-----~- ....,.._ .. _,______ . .. . -.. ............ l. .. ~~- .. _ .... J. .... -~~~::::;. .... ~--~ ~-~_: __ -- ---~-~-----L.o: :--·. ~~-- ·-::.·.~:;."';!"::~"":';"'!.~:-"":1-:·.::·::-;;,::~::::·~-.;-::-j:.·-ı~: ·.=-===-.·:=-~. 



kk~l8 
Ft;.a SSK İLİŞKİN OLARAK Yfi.PIIJı.N HEPRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN DEGİŞKENLERİN YILL.ARL'-;. GÖRE GELİŞİMİ 

~ 
_( MİLYON TLl 

±;-kaz;;:';:;;aonel 1 ' 
-1; ·-·--~-------·-

Toplam Sig<?rta İş yeri am.m Prtalama ifl.Sigorta ı 
Yıllar P.rim ·~tJ. sa say:ı.sı ,.MİLYONTL)Klünlük fliderleri 

f~cl\' (OOn). Jcret TL rMtr.VI)NlrL 
SJ. say:ı.- Say:LSJ. 

Gelirler sı,-,. .... ,, ,, .... ·' 
". ...... •tl \,.VVVJ --· 

1963 734 111 46 (56001 16.00 3.28 83 9 --. ,. ·-
1964 855 T6f5 ın. 7'1313 17 t50 422 84 ll 

19.~5 1069 921 73) 1612.6 21,61 zn 94 12 
,_ __ . 

1966 1335 992 128 . 9lfıl.9 23 .. 53 325 118 u. 
~- --.=*"ı .... 2 •. !1.~--- ·-----

·. 
25,83 1987 164o 1069 17'2 101481 .3.84 131 16 

fo--- ... 

1968 2040 1206 212 11249~. 28,22 484 146 18 1 

1969 2543 1262 248 124893 32,13 611 157 22 

147775 
~ 

ı o go 197() . 2!:11!.8' 1314 Zl9 35,32 ııo 2':l ·-· 
.-·· ....---.. 

1971 3466 1405· JQ4 192602 39,32 
·.:!. 

: 1413 154 26 -- . 
. . 

-~ .. 
1972 4438' JQ_2,5 429 240809 43.gr 1621): 167.. '.l!l '• 

.. 
·•· ... 

1973 642.3 1649 526 :.09829 54ı_4l 21.34 181 .':t2 
"o( 

. ·---- ... 

882) 1780 427095 184 
·-:-..: 

1974 ~9 68.26 2~9 ~.li 
..... :_ 

---- -...... ·--~ . 

1975 13459 182.? 643 531581 8'5.5'5 44~1 189 t!O .. -·:aat..ı:s;ı:ı;; 

-·- -· 
.. 

-
·-- ~,.,,..._,.~<'"""·~--· -- ~- .. --· 



Ek:l9 SSK'NUN FON .AKII1LARININ ANAt~ZİNDE ÇOKLU . E:JSR..'I!SYON MODELiNDE KULLANILAN UEÜİŞKENLERİN 

İSTlı.TİSTİifl SONUÇLARI VE SEÇiLEN_ HEPBESYON HOJJELLERİ 

r- ~~i.§f~op_1~ 

~?-Jnf.~_p;.ıj;i~~E 

yoı=Toplam Prim Gelirleri 

B~~~msız De~ioken~ 
...... ~?~ ..._ .......... -& ............ 9-&-:!i-+ .... -4 ... -*- ......... 

x=Sig.rt~ İşçl S~sL 
l 

x=İş ye:t'i S~SI. 
2 

»ııOMH 
.3 

X=Ortalama Güblük üoret 
4 

xı=Zaman 
5 

II- ~~;t,a:t~.:t.i~._~!l:us.ı~ ~~~~tc-1-~J 
R 2 ·99GG 

Standart Hata 15leL'rl5 

a -1687 .ıs 

b -1.935 

o .0041 

d .. 829 

e 236 .. 41 

f -156ş93 

Durblit-Watson Test 

I.Omr::Lo ım+b T ---:-+oL~+4lLe.oov:+eLo.o-ır+fio~Yr .. ~ ... ~~~~~r~--:-a:~ -:--· a'~~ .~7r .. ~-:; 

·99811 

.t.;-711 

1.975 

- .. 115 

o222 

.. 109 

ı .t;.69 

- .. 105 



Ek:l9 

III- Y= -1687.18-1.935x+.004lx+.829x+236.4lx-156.93x doGrusal reu.resyon modeli seçilmiştir~ 
ı 2 3 4 5 ~ 

I- Değişkenler 
...........-~--&..·<A--·-4--...... -4--• 

Ba,Ç'J.mll. :Oe.0·ü:ıkon 
fo ..... -L? .. ~ .... _._ ....... ..._ ... _J:!..$---

y=Toplam Prim Gelirleri 

~~;,ı~~~·- ~.€;~şk4~n} ... et. 

x=Sigortalı İşçi S~s~ 
ı 

x=İş Yeri Sayısı 
2 -

x=İş Itazaları (Va.kalai" )Seyısı 
3 

x=Ortalama Günlük Ücret 
!;. 

x=Zaman 
. 5 

II~ Istatistiki Sonuçlar 
~ 2' ~ ~~' ~ ·~ ·-~ .. ~ &--~-~ .. 

standart Hata 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

:Du:ı:-b:in-Hatson Test 

y=a+bx+cx+dx+e~+fx 
~ ...... -....... ......_~~-4- . ...a..4,......a;._ • .s ... -·- .&-...,..·-~ 

·99130 

149·333 

3885.384 

-6,.3289 

2 .. 7528 

~.0800 

T0.$25 

411.352 

2.8636 

'L?EY:=J.ı.oz.a:fJ>~ı;;r.1?J9~~ZI-~lı?E?:-~rl:!ı~ 

·95549 

.!5282 

13.021 

-1.093 

2·9908 

-3.L1.469 

1 .. 30079 

-1 .. 41018 

·96120 



Ek:l9 

III- y=3885.384-61 3289,x+2.7528x-tr.0800x~Ç,525x+4ll•352x ru.deli tercih edilmiştir~ 
ı 2 ' 3 ~ 5 

I- ~li!L~P.!~. 

t35~J.~4l:. .lre.J;,.i9~e~ 

Y=Tdnetim ve İşletme Giderleri 

ıaR-~~J.~ ~-~js~~ş~.~~l!=lr.. 

x=ÇalJ.şan Personel S~sı 
ı 

X= Zaman 
2 

II- ~.t_a-~~~~]?.4 ~s..<P-].1.4ç}.f!t1. 

R 2 

Standart Hata 

a 

b 

c 

Durbin-Watson Test 

v==a+b:x:+c:x: 
.,~~_ .. ..... ~ ..• "1'*'-4- .#2 

•94L'r63 

231 .. 4318 

-1005 .. 071 

218.9()) 

-Jtrl.382 

ib.7 ~49 

~SY:=.~~PAoRfAo~2 
·97938 

.ltr429 

-.15098 

2~3627 

- .. 2631;. 

1.825 

III- Logy= -Log.l0598+2o3SZ7Logx-.263L'~Log:x:- logaritmik ro.llresyon modeli alJ.m1J.ştır. 
ı 2 ~ 
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I- ~Jd:91~..ll~.G!'_. 

~~;,J.~:L. ~f,~i.şf:..e:ı. 

y=Sis--rt alı İşçi · ieyl.SI. 

~2-...~..S.!'f!~€?!9~e!l.LE:: 

:x:-Zaman 

II- ~~!l:.t}.s~~19-~tW1:1~ 
Re 

Talımini standart Hata 

a 

b 

c 

hbin-w~ts:.~ Test 

·~}'; 

·~·~ 
lJ.~ce 

701.5.38 

93.61.5 

-
l.6t,l 

~.~. .... ·- . 

~97~ 

.~(1.(04 

6.634!,2 

.• 077 ct. 

.814.55 

III- )=701.53&+9l·615xr~resyon m.deli se~ilmiştir. 

I- De~;işkenler 
... ~- .. ·4-- 4·-~---·-..... 

~I;}~~~})f3}i..ir?IS.0~. 

y=Sigorta Kapsanuna Giren İş Yeri Snyısı 

Ba,t~ınısız Dc(:.şkenlor 
~.-ı..-ıo...o.•·•••&.l--L&-'0-_,.4 . ..a. • .,o 

x=Zamaıı 

~E:~:lfs.a.~}.~f9.:. . . 
.... . ·.·' .... 

-96669 

.ojG2 

6.562 

.3~;9'( 

.~85 

.. 2 
~~)JC~f\ 

! 

·99~39 

.029~ 

6.5746 

.11022 

.oozra 
1.6058 
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II- İstatistiki Sonuçlar ......_. _________ .... -~---&.4~·--5--~-~-~ 
R .2 

Stand.a;rt Hata 
:;, 

a 

b 

c 

Durbin-Watson Test 

y=a.+'ix 
......._..._ ...... _ ..... 

-96759 

38&399 

21.032 

.51.,582 

·458 

togyo;:a.+,x 
~-4-... ~-4-• 

·95954 

.18942 

3-99:3 

o2Ç.67 

--7 

·518 

III- y=37.0549+19.898x!2.~.ox2
2mode1i al~§tıP. 

r- ~E~iJJJ~n_ı~r. 

B?.s~EQ..:ı._ ~k~!:=~eE. 

y:::Gay.risa.fi Ni1li Ha.sı.la.(TQplatı\) 

BaYırooız De~işken1~r &:...:.:1.:?,.. _ _.._ __ .. ..._ .... ~ _.._..., .... _ ................. __ ..._ __ .__. 

x=Zama.n 

II-t~:taEs:t~iJ9.~Sgp.p.2,1~ 

R 2 

Standart Hata 

a 

b 

c 

Durbin-vlatson Test 

;ı:._~+~ ~.Q.=~~ 

·43649 

ı ·72}8 

2.245 

.. 3}09 

1.2!"8 

Lo~=Lega+bL~gx: 

.. 98~95 

.Jll~29 

3-752 

1.041 

1 .. 229 

~~~~~+.i?.~ 

·.51331 

1.60) 

l-·540 

1.8!0 

1o308 

2 
~=a.+BX+ÇX.. ·· 
~ ............... .....__ .... ..l 

·99774 

15 .04lf' 

3J.0$4~ 

19.ÔS8 

... 
2..t~,.ö 

l.:'.Cld:~~+_.O_tC. 

·94~5~ 

35 .1.) 

59.&o9 

14.L1,Mj9 

3o59399 

1 o1172 
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2 
III- y=59 o60966-lt;. ~480x+ 3. 59 39x ikinci dereceden )arabol_d.enklemi tercih ec"':.ilmiçtir. 

:ı- De7:işl;:enler 
..-.&.--h-~~-- .... ' .... 

Baf;ımlJ. De(;işken 
........._~_.,_.,._...., ............. ,_._.._ ...... __._4 

y=Ortalarna Günlük ücret 

Bağınsı.z Det,işkenler 
.....-.-..a.-4- ~--&.- t- ............ ..__ ...................... .,_ .... -.6. * -· 

x==Za.ma.n 

II- ~_ii_.s:ti.l?-~A•Fll.S:.LE. Y.:=.a&]JJC. , J.9~1"Mlı~. ~z:r.=~c-±"1'.4-~ 

R 2 .85~)1 ·96811 .D6T65 

Standart Hata 8.lJ.55 t09903 o202.51 -
a 8.225 2.615 2.!;.90 

b 4·930 .1265 .,57~3 

c 

Durbin-ıiataon Test oLJI.9 1.5116 .800 

III- Lo~r=2.615+.1266x modeli alınmış~1r. 

I- ~2}Jlls~!l~~e!. 

Ba,";ımlı Dot,işken 
~--·~ 4- _.._ ... -~ • .._ ı. ı. '*" --.""---- -11,.......4 -ll 

y::İş Yerlerinde meydana aelen Vaka(İş Kazası)S~ısı 

Ba[;ımsız De{,iqkenler 
-~--- ... • .••• ·-· c.·•.o.ı.- .................. ı.-.~. 

x=Zaman 

2 
v=a+'bx+ax .ı .............. ___ ~L ............ ~ 

<>95510 

4.5667 

16.753 

·97 t1,.0 

.. !;.35 

·952 



)~ 
;;> ::ı 

i"fJ" r.J 
~, CL 
x-o 
CD -
N ı:: 

;:;ıı;; C:: 
ı=ı:::ı 

cı:;!!"· 
"'0. !2' .. :r cil~ w_ 
::ı-
CD~ 
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II- İs:t :?:~.G.i~~ •. S;-;!l:U2._lf1!. 

R 2 

Standart Hata 

a 

b 

c 

Durbin-Wa.t:s<Jn Test 

Y=a-1ıx 
\-"-·.ı-;_,1.- ... ,._ ..._ ....... 

o9(619 

8.959 

85.967 

9·235 

-
.Sl7 

t>~"~~~~"btr. 

.~0291 

.09!:-33 

L',.ti-91~ 

.07072 

•51',.0 

III- ttgy=r..g4.40lf:...33408I.gıc deniaami 1;~rcilı ·edi1rııişt:ir. 

tısf!F:=.Lp gaı;-p~L.ctQ; 

·97917 

.0!;-367 

L1.440l7 

·3.Y..00 

1.8077' 

Y,=·-' Jı~X.-:?~X. 
ı 2 

-96459 

.05975 

4o368 

.. 1376 

.00557 

1.288 
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ÇAiıiŞ!ıN P:.:RSONEiı SATISINllf İSTATİSTİKİ S01>rJÇLARI 'V'I'1 SEÇİL:CN P~RCSYON MODELİ 

I- Detişkenler 
~-~-#...&-........... _ ... 

Bağ:ı..ml:ı. :DG(;isken --..........._ .. ._ ...._ ---- _.,.. ~~ ......,._ 

y=Çalışan Persenel SayLSL 

B_%.ı_~.;.z~~:f>?_l;~ş~e~~e.!' . 

.x=Za.man 

II- ~P,;t.at.i!'l~tH9--~ll~. l.~~- ~e;r.=~~. ~:=~8.7P}~EtS1 
rı2 ·98126 ·99211 .<)3'[65 . 
9tandart Hata. l.trl75 .04417 .12426 

ta. 7.0S.98 2.2676 2.172 

b 2.5.98 .ı2lf8 ·53699 

Durbin-\fa.ta.,n. 'rest •{873 l.l99Lir o9l9L'r3 

III- Lagy=22676+.121T8Lo~ ~li tercih odilmiş~lr. 



SSK'NUN FİNANS AKT:tFLERİNİN IamLILIK TABIDSU 
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TILLIK 

Fiyat İnderi 
TOPTAN EŞYA FİYAT .ARTIŞLARI 

YJ.11ar 196.3=100 Yl.'l1.J..k ,ktJ.ş 

1970 145,7 

1971 168,9 15,9 

1972 199,3 ıs,o 

1973 240,1 29,8 

1974 311,8 ı o.. ı 
~975 343,1! 18,8 

1976 407,1 lS. Tl 

Ortalama 
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: 1963 ' 1964 · 1965 ; 1966 i 1967 . 1960 i 1969 1970 1 1971 1972 . 197 3 : 197 4- r 197 5 1 ORTALAM!ıSI 
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mk-'~ . F'4a SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN FİNANSAL AKTİFrERİ % -*-· ... ··- ' ... ' ' -
. 1963 ' '1964 ' 1965 1966 \ 1967 .' 1968 i 1969 ;11970 \ 1971 ~ 1972 . 1973 ; 1974 11975 l9&3-l975 ~ 

(;; 

"' "' ' .J ,., "" • "' . "' i' "' i ,.,. ; "' "'' "' , "' )RTllT.llMliSI i_. 

, fO . • F ~ 7lf . 'o F • '" ı ,u i ,u ; ,u i 71" fO 'o 70 70 r 
KAS.ı1 ' .... ~· - - ,ı ' - ; - ! - : - ' - - i - - - :; 

• ·- • : --· j • •••• ; .... • • ; • • ' • - - • --· !! 
VADESİZ MEV.WA'l' ' ,~8 3t''t . 3,.8 : 2,~ 2,7 3,8 f 3,8' 1 3,2 ; 4t4 : 612- r-ı'. 1 18 T,J 'l.g . :1 

, ........ ~ , . , , . -~-· ·-r - -; . ..._ 
. • 1 . ·f . 

1 
VAIIELİ MEVIU.A'lr J 13•2 · 17 t'f. 13,9 ' B",? · 5t~ , 5,4 l1 4,9 1 4,4:. ı 4rlc-_ r 4,5 l 316 2ı8 

ı , . . . ... . fl - .. ' . 
!),Q r 5.0_ 

MEVIXJ.AT TOPLAM! 17,0 21,4 17 t7 11,5 8,.5 9,2 ·if 8,7 7,6 8,5 10,7 11,~ u :w,6 Jl2,2 1.0,9 
!' 

OeVADELl KREDİLER 2,0 1,4 . .? . ,6 t9 ,6 14 t4 . ,3 ı3 g2 
1 

11 ];, ' ... 11 3 
f ' . ·-

KONUT I<REDİLERİ 2213 21,5 19,6 17,8 15,6 14,8 i 14,1 15,0 16,7. 17 t4 17,3 17,7 1611 6 16ı;ı9 
1--- ' ~- . - '· ' ~-- • f • • --~ __ ..... 

KREDİLER TOPIJı.MI 24,-3 l 22,9 a>,s . .l ıa,4 16,5' 15,4 t 14,5 1 15,4 1 17 '!· 1 17,3 f 17 ,.5 [ ~7 ,a (16,6 'r'12 ... , .. 
16,1 1 12,2 7,2 ( 5-t5 f 4.t5 1 3,7 1 3s1 f<2•2 1 ·:1r~T J 1,3 9ı5 4,4 2.6,3 1 20,9 DEVLEn' TAHViLLERİ 

~-,... t -- ---W44W 

Jl~i:13·TJl.!!!.İJ;!ıERİ ~,_ı 12,0 25,0 36,_1 44,6 49,1 53,5 54,4 52,1 47,9 

· a,s 7,2 5,6 4,4 3ı6 ı,a 2,2 ı,~ ı,5 ı,ı 

54,3 

._8( ,6. g4 lt6 

TAHVİLLER TOPLAMI 41,2 40,1 46,7 52r7 5T t7 59t1 61,2 1 &:ı,7 
ı--~ 

57,3 53,9 . 53,5. 49t7 53,9 
,,+ ..._.. - - - - - -TASARRUF BOID '-------- lll{ ' . . - . . . ' -·. ___J, 

ŞA.İll FİNANSAL .AKTİF 1Tt5 15,6 15,1 16,4 17,2 16,3 15,6 · 16,3 17112 17 i7' 17,4 18,1 21,5 1890 
..-."!~ 

-ı-'IDPLAM FİNANSAL ~~ ı 100; ı 1007 ıoo, flOOt ıoo, ıoo, . ıoo, 100 9 100, ıoo, . :wo, tı.oo, ıoo, 
--~-------~ı......-~- - -- --

1 " t- \ =1 - t -+ ·lı ----+--=w-'%""·+·- -=····J·•=·rv-x·--t· .- i 1 1 1 = 1 

1 ~ ı t 1 1 i 1 . . ~ 1 1 ı 1 ı -----
1 - t " 1 . ~ f - '"f " 1 1 1 t 1 ' 1 --o, 

L--""-·o~•-==:c~'.z.'·'-'=ıı=.~.=.-:=J=:."'-_. '"1 = .. ) '·====-=+""· 1 1 1 = ı j~-= 1 . ,_._ı__~~~---i--~~= . .ıı 
~İşveren borçla"':'ı..~en büyü.~ yer tutmaktadı-•?cı 
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F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1963-1964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

·ı 

ı F 1 F2 F6 Rı R2 R5 R6 RS Sabit Toplam 

r VarlıKlar 

Banknot 
-···1 

Mevduat -209 -209 ı 
Mevduat Munzan Karşılık \ 

Altın Alacaklıları 
-ı 

1 

ödenmiş Sermaye i 
ı 

ödenecek Vergi +Temettu 
1 

Döviz Alacaklıları ··ı 
Muhtelif Finansal Borç +7 -2 +s 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 1 

Taahhlitler _j 

Kıcıem Tazmınatı Sor. 
1 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
1 
1 

1 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler ·ı 
Tahsis Karşılıkları +s6s + 56,5 1 

1 
Teknik 1 ht iyatlar 1 

1 ··- ·ı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

~ Ufaklık Para ı 

Delifet Tahvilleri +ıs + 15 
j 
1 ... 

Itfaya l'abl Hesap. 

DilhUdeki MUhiıblr 

Bank.l Tah•llllerl -2 -2 

Muhtelif Finansal Aktifler +s +s 

D.V.B. Tahvillerı -190 - 190 
1 

Şirket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senetlerı 

Vetilen Kredlllır -36 -36 

KI T Tıihvllterl -5 -s 
-~ 

Işveren Borçları -45 -45 

Tüketım Kredilerı 

Konut Kredileri -51 -51 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -54 -54 

DaQıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetlerı ı 
TOPLAM -ı -247 -190 + 15 -5 +7 +s65 +s -54 +~~3 -45 -51 -2 -5 3 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ı -247 -190 + 15 -5 - 3S + 514 +6 -54 +535 
- 535 



k:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ı964-ı965 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

-

ı Fı F2 F6 Rı R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r Varlıklar i 

Banknot +ı +ı ! 

Mevduat - ı8 - 18 

Mevduat Munzan Karşılık 
·' 

Altın Alacaklıları 

Ödenmış Sermaye 
-

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları ı 
1 

Muhtelif Finansal Borç +25 +4ı +66 

Reeskont Kredi ve Avans 

1 
TedavUidekl Tahviller 

... 
Taahhütler 

: 

.. ' 
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Altnan Dış Kaynaklı Krediler 
... 

Altnan Iç Kaynaklı Krediler 
! -

Tahsis Karşılıkları +67ı + 671 
1 
1 

Teknik Ihtiyatlar ; 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları i 
ı 

Ufaklık Para ı 
1 

Devlet Tahvilleri + ı5 + 1S ' 1 

Itfaya Tllbl Hesap. 
- \ 

ı 

i 

Dahildeki Muhablr ı 
Banklı TAhlllileri +4 +4 

ı 
1 - 1 

Muhtelif FinAnsal Aktifler -43 -43 1 
i 
ı 

D.Y.B. Tahvilleri - S20 - S20 i 
Sirket Tahvilleri \ 

Sirket Hisse Senetleri -ı 
Verilen Krediler -22 -22 

.. , 
·ı 

KlT TahVIlleri +s +s 1 

1 şveren Borçları - 4ı - 4ı ı 
ı 

TUketım Kredileri 

Konut Kredileri -55 -ss 

KlT HI~•• Senetleri 1 

Sabıt Varlıklar -63 -63 ı 
DaOıtıımamış KArlar i 

·ı 
Banka Hisse Senetleri i 

TOPLAM +ı -t-4 - S20 + 1S +s +2s +671 +4ı -63 + 762 
1 -40 -41 -ss -43 -762 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +ı -36 - 520 + 15 +s -16 +616 -2 -63 
+637 1 
... 637 1 



Ek=23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1965-1966 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------==- F1 F2 F6 R1 R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
Varlıklar 

Banknot - -
Mevduat + 101 + 101 

Mevduat Munzan Karşılık ' ' 

Altın Alacaklıları ı 
ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları 

i 
Muhtelif Finansal Borç +36 +22 +58 ! 

1 
Reeskont Kredi ve Avans 1 

i 
TedavUidekl Tahviller i 

1 

Taahhütler ı Kıdem Tazmlnatı Sor. 
1 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler ! 
1 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler ) 
Tahsis Karşılıkları +902 +902 

1 
·c---

Teknik Ihtiyatlar 
-··-j 

Vadeli Altın ve Dövız Boçıarı 

Ufaklık Para 

Oevıet Tahvilleri + 19 + 19 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı - -
Muhtelif Finansal Aktifler -'- 94 -94 

o.Y,B. Tahvilleri -707 - 707 

Sirket Tahvilleri 

Sirket Hllise Senetleri 

Verilen Krediler +7 +7 

KI T Tahvilleri - -
1 şvaren Borçları -94 -94 

Tüketim Kredilerı 

Konut Kte<lllerl -106 -106 

KlT Hisse Sanatıeri 

Sabit Varlıklar -86 -86 

DaQıtılmam1ş Kirlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM + 108 -707 + 19 - ±§~ +902 +22 -86 
ı-t·1o87 

- 106 -94 - 1087 

- + 108 -707 + 19 - -58 +796 -72 -86 
+923 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -923 



Ek:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ı966 -ı967 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------== F ı F2 F6 Rı R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r 

1 
Varlıklar 

Banknot -7 -7 

Mevduat +47 +47 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacakllları 

ödenmiş Sermaye 
... 

ödenecek Vergi +Temettü 
-

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +36 +ı +37 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıclem Tazinlnatı Sor. i 
.~ı 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler ı 
1 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

ı Tahsis Karşılıkları + ıı47 + ıı4 7 

Teknik 1 htlyatıar 
ı 

1 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı ı 
Ufaklık Para 

1 

Devlet Tahvilleri +25 + 25 

Itfaya Tabi Hesap. 1 

ı 
1 

Dahildaki Muhablr 

Banka Tahvilları -ı -ı 

Muhtelif FinanNil Aktifler -53 +2o -33 

D.Y.B. Tahvillerı - 8ıo - 8ıo 

Şirket Tahvilleri 

Şirket Hisse Senııtıerl 

Verilen Kredilar -66 -66 

KI T Tahvillari -3 -3 

1 ş veren Borçları -94 -94 

Tüketım Kredilari 

Konut Krediları - 106 - 106 

KlT Hisse Sanetleri 

Sabit Varlıklar - 136 - 136 

Da§ıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri 

-7 +47 -810 -28 -3 +36 + 1147 +2ı -136 + 1256 
TOPLAM 67 -94 - ıo6 - ı256 

-7 -20 - 8ıo -28 -3 -58 + ıo4ı +21 - 136 + ıo62 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - 1062 



Ek:23 
F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ı967-ı968 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANiı',ıt .ARI 

ı F ı F2 F6 Rı R2 RS R6 R8 Sabit TOPlam 
r varlıklar 

Banknot +7 +7 

Mevduat - ı7s - ı7s 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmış Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +34 + ıs3 + ı87 
~ 

Reeskont Kredi ve Avans 

-
TedavOidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıcıem Tazmlnatı Sor. 

Atınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

--
Tahsis Karşılıkları + ı43S + ı435 

---·-· 

Teknik 1 htlyatıar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +ıs +ıs 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka TahVIlleri +s +s 

Muhtelif Finansal Aktifler -82 -82 

D.Y.B. Tahvillerı - 961 - 961 

Şirket Tahvilleri 

Sirket Hisse Senetleri 

Verilen Krediler + 19 + 19 
·:::~::·.:.: -·· 

KlT Tahvillerı - - -. 

1 ş veren Borçları -102 - ıo2 

TUketırrı Kredileri 

Konut Krecıllerl - 188 - 188 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar - 160 - 160 

DaOıtılmamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +7 _+ı2fs - 961 +ıs - +34 + 143S + 1S3 -160 ±i~~~ -102 - 188 -82 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +7 -ısı -961 + 1S - -68 + 1247 +71 - 160 + 1340 
- 1340 



Ek "23 
"' 

F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ı96S-ı969 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

.... 

ı F ı F2 F6 Rı R2 RS R6 RS Sabit Toplam 
r varlıklar 

--
Banknot -
Mevduat -116 -116 

---
Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 
-

ödenecek Vergi +TemettO 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +46 -62 -ı6 

... 
Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOJdekl Tahviller 
... ,, --

Taahhütler 

Kıdem TAZmlnatı Sor. 

Alınan Dış KAynaklı Krediler 

AlınAn Iç KAynaklı Krediler 
-

TAhsis Karşılıkları +ı942 +1942 

Telknlk IhtiyAtlar 
--

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 

UfAklık Para 
.. 

Devlet Tahvilleri +ıs +ıs 

Itfaya 'tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

BankA Tahvilleri - -
Muhtelif Flnan~aı Aktifler -76 -76 

D.Y.B. Tahvillerı -1237 -1237 

Şirket TAhvillerı 

Sirket Hisse Senetlerı 

Verilen Krediler +32 +a2 

KlT Tahvilleri +ı +ı 

1 ş vereli Borçları -:161 -161 

Tilketim Kredilerı 

Konut Kreclllerl -228 -22S 

KlT Hisse senetleri 

Sabit Varlıklar -ıt;g -159 

DaQıtılrnamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM - -f16 -1237 +ıs +ı "t"46 "'1-1942 -13S -ı59 +1993 
32 -ı6ı -22S -1993 

ı NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -S4 -1237 +ıs +ı -115 +ın4 -13S -ı59 
T 1733 
-ı773 



Ek:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1969-1970 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Fl F2 F6 R1 R2 R5 R6 RB Sabit Toplam j r 
ı 

Varlıklar 

Banknot -

ı Mevduat -23 -23 

Mevduat Munzan Karşılık 1 
1 

' 1 Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +9 +202 +211 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıclem Tıızmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 
1 

1 
Tah$IS Karşılıkları +1661 +ı661 . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 
-

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı +19 +19 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri +9 +9 

Muhtelif Flnan5al Aktifler -147 -147 

D.Y.B. Tahvillerı -931 -931 

$Irket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senetıtrl 

Verileri Krediler +a +a 

KlT Tahvillerı - -
1 s veratı Borçları -176 -176 

Tüketim Krec:ıııerl 

Konut Kredileri -319 -319 

KlT HISSe Senatıarı 

Sabıt varlıklar -312 -312 

DaDıtılmamıf Kirlar 

Banka HIS5e senatıeri 

TOPLAM - -ı- ı 7 -931 +ı9 - -1~6 i-1661 -ı- 202 -312 +1908 
·23 -319 -147 -1908 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -6 -931 +19 - -167 +1342 +ss -312 
"'!"1416 
-1416 



_E:k:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN ı970-ı971 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

•• o 

=-------== Fı F2 F6 Rı R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r 

ı 
varlıklar 

Banknot 

Mevduat -2ı5 -215 

Mevduat Munzan Karşılık 

i Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettıı 

Dövız Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç +22 -36 -ı4 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller 

Taahhütler : 

Kıdem Tazmınatı Sor. 1 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
·1 

f 
1 

Alınan 1 ç Kaynakli Krediler ·ı 
Tahsis Karşılıkları +1685 +ı685 ı 

·· ... :· . 1 

Teknik 1 ht Iyatlar ı ... 
1 Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 
j 
1 

Devlet Tahvillerı +22 +22 
·! 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri +s +s 
1 

Muhtelif Finansal Aktifler -65 -65 ı 
·ı 

D.Y.B. Tahvilleri -511 -511 

Sirkat Tahvillerı 

$Ir kat Hisse Senetleri 

Verilen Krediler +53 +53 

KlT Tahvillerı +ı +ı 

1 ş veren Borçları -270 -270 

Tilkitim Kredileri · 

Konut Kredileri -459 -459 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -235 -235 

Daiiıtıımamış Kirlar 

Banka Hisse senetleri 

TOPLAM - 1-61 --511 +22 +ı -=F22 -=Fı685 -ıoı -235 +ı769 
-215 -270 -459 -ı769 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -154 -511 +22 +ı -248 +ı226 -ıoı -235 +ı249 
-1249 



Ek:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1971-1972 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------== F1 F2 F6 R1 R2 RS R6 R8 Sabit Toplam 
r 

ı 

Varlıklar 

Banknot -

Mevduat -496 -496 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye ı 
ödenecek Vergi +Temettu ı -· 
Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -12 +s3 +41 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 

TaahhQtler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşıiıklim +2401 +2401 . --· 

Teknik Ihtiyatlar 

1 
Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -1 -ı ~ Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhabir -ı 
Banka Tahvilleri +8 +8 ı 

Muhtelif Finansal Aktifler +53 -124 -71 

~ D.Y.B, Tahvilleri -889 -889 

Şirket Tahvillerı ı 
Sirkat Hisse Senetleri 

Verilen Krediler +3o +3o 

KlT Tahvilleri - -
ftveren Borçları -329 -329 

TOketlm Kredileri 

Konut Kredileri -507 -507 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -187 -187 

DaOıtıımamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri ı 
TOPLAM ~lıf6 -889 -1 - -341 +2401 ~ı5l4 -187 +2480 

+53 -507 -2480 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -458 -889 +52 - -341 +ı894 -71 -187 +1946 
-1946 



F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1972-1973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F1 F2 F6 R1 R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r varlıklar 

Banknot -
Mevduat -470 -470 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettü 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +26 +178 +2o4 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dı$ Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +3555 +3555 - . -
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı +48 +48 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dalilideki Muhablr 

Banka Tahvilleri +16 +16 

Muhtelif Finansal Aktifler -258 -258 

D.Y.B. Tahvillerı --' ı954 -1954 

Şirket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senetlerı 

Verilen Krediler +ıs +ıs 

KlT Tahvilleri -
Işveren Borçları -362 -362 

Tüketim Kredilerı · 

Konut Kredileri -631 -631 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -167 -167 

DaOıtılmamış Karıar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM - ..:!-i7
5
o -·1954 +48 - ..:!-l6

6
2 

+3555 -80 -167 +3842 
-631 -3842 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -435 -1954 +48 - -336 +2924 -8o -167 +2972 
-2972 

·-



Ek:23 F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1973-1974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=---------==- F1 F2 1=6 Ri R2 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
varlıklar 

Banknot -
Mevduat -:-490 -490 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ı27 +260 +387 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller 

TaahhOtler 

Kıdem Turninatı sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krec:ıller 

Alınan Iç Kaynaklı Kredlleı' 

Tahsis Karşıtıkları - +5320 +5320 . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçl.ıirı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -16 -16 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

J 
Banka Tahvillerı +u +ıa 

Muhtelif Finansal Aktifler -287 -287 

D.Y.B. Tahvilleri -2895 -2895 

Sirket tahvilleri 

Sitket Hisse senetleri 

Verilen Krediler +17 +17 

KlT Tahvilleri -
1 s veren Borçları -aso -860 

Tilketim Krecıııerl 

Konut Krecıııerı -1057 -1057 

KlT Hlaae Senetları 

Sabıt Varlıklar -132 -132 

DaOıtılmemıJ Kirlar 

Banka Hlne Senetlerı 

TOPLAM .:!-}!?o -2895 -16 - ±ı~6 ±i~~9 ±~39 -132 +5737 
-5737 

- -460 -2895 -16 - -733 +4263 -27 -132 . +4263 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -4263 



Ek:23 
F 4a SOSYAL SIGORTALAR KURUMU'NUN 1974-1975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ Fl F2 F6 R1 R2 R5 R6 RB Sabit Toplam 
r 

ı 

varlıklar 

Banknot -
1 , 

Mevduat -1403 -1403 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alııcaklıları 

ödenmis Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

Dövız Alacııklıları 

Muhtelif Flnıınsııı Borç +ı72 +307 +479 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tııh\llller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmınatı Sor. 

Alınıın Dı' Kııynaklı Krediler 

Alınan Iç Kııynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları - +a21o +a219 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Attın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -16 -16 

ltf•ya Tabi Hesııp. 

Dahildeki Muhablr 

Banka 1"ahvlllerl +ıs +ıs 

Muhtelif Finansal Aktifler -1125 -1125 

D.Y.I3. Tahviiiiri -3325 -3325 

Şirket Tahvilleri 

Şirket Hisse senetlerı 

Verıten Krediler +aa +38 

KI T tahvillerı -

1 s veren Borçları -1417 -1417 

TOketlm Kredilerı 

Konut Krecsııerl -1180 -1180 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -336 -336 

DaOıtıımamıs KArlar 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM - 1i~3 -3325 -16 - +ı7r, -141 
+a21o +307 -336 ~~~~~ 1180 1125 - 80 

- -1350 -3325 -16 - -1245 +7090 -818 -336 +7090 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -7090 



F4b T oC. EM"~KLİ SANDICININ YILLIK FON AKIM ANALİZİ 

~~!_2t;. ------·--i~~ÜT FON GİRİŞU::Rİ l TO~+BR~---~~~~~~~1-~-t------- --,------l.-~-~:_~~-~:__rFON ~~R:i.ŞM_;!.ı:oN ~~-~----: 
1 T~~lam }:iıinansa:q Sair GerToplam j Toplu ! Emekli \ Bair Od1T,plam ; Yönetim F"plam 1 Net ' , 

ıl Yıllar P:r-ım Ge~atı:r-ım İlirle:r- ı G~lirleno··d 1 : ı k r 1 !Sosyal lve Sair ı Brüt i Gelirl r ı 
ı . 1 . ı 1 ı erne eılı:y ı - e er ı Jr . 

. ır erı elirle~~(MiiL~ ) ı ·· ı . •· ı ' 
1---------.. ·- ------·- ~~) (MW-~4--tE~~ ,(1+2+3) _5~) ____ ı-W-----"-!J7)_ ~;:"~}j~z:ı·_ ~·~ı{~=: ol_ __ -+- -i 
-· . . .. -i~!! -------. ::! -~ ~ --~ -t~~ -+-}- ı ~~ -t- ;-- -l- ~: +- :; -:-· ;,:i+ ~~- --+--- i 

! -----;;;,;- ---- - 7a~- -ı72 !35 t"-?2a i--~--+ 4;;· -ı- 9 ---t --,;; l ;;--- 5?JJ 398 ----r----j 
~~-- -~~*-~~- --~ t:~: -~~FF:x=ı~:~--f-_:ur ~tFI~-j--r~-J~; -{_i;L -~~~---,.·· 
l :~--~:: -~~= ~~-- -~ 1 ~~--~~~--~-~k~:- t ~:=-r-~~~: i -;t_J~;:: ---;:~--c--~ ~ 

-----.- . ..2219 ....... --~· 1693 ~~~-- 9~--+ 2149 _ _2 ____ L3?I l . .l!.....----+· 134_1t~--tljrj2 __ __2_~1_ 
---- ~~; -- : i~ --h1~- . ıf--I:~ -Jı;--+ !~~-· ı~~- 1~~~--t-;~--~-·-.-~ 
.. -· --------.. -- -- ... -- ~---·· -- ___ .. _,_···-f ·•· ..... ·--~·.. ... .... ---- --·~ ... ·-----·----.. ·-·-~--- . ---t· ---·---ı·---··· ----+.-~-----· l---

l ~-- ;~t~=-~ 1:- -;-~ =E_-+1:--+6~:~=- -:!~-- i_
1

:---~t::t:~·t~: t:~~ 
/ ORTALAMA__ __2'}9~- 287 95 : 3379 13 22G6 _i 10 ~ 2_309 ı 7 4 12383 ı. :ı:& .. 

.. .... -·----- --- ' .. --·-·-----.-~ __ .. __ ..J.. _____ ···--+ ------··-- ~--- ..... ___ ...J..... ..... ·-·"""_j_ ____ _ 

-----l 
··-·-······-'"'-··' 

--..u.:r-,;~: ....... ;.~·~ ..... 

Kaynak: T oC oEMEKLİ SANDIGI FAALİYDI' RAPORLARI 
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TI:Ml<;KLİ SAIIDIÖINDA ÇOKLU RiiGR~SYON Jtl'JALiZllfDB KULL.li.NILAN DEÖİŞKENLi:GRii'T YILLARA GÖ.R::; GELİŞllÜ 

Ek:25 

Emekli 
Toplam Brüt Toplu Emeklilik Yönetim ve İşletme Aylıkla.rı Maaş Bağlıman 

Yıllar Prin Ge1irleriMİLYON TL üye Scyısı(ooo) Maaşlar IÜLTON TL Ödemeleri(MİLYOH) Giderlori(MİLYON TL) MİLYON TL meı:ru:r Sayısı(OOO) 
_... -· a, ·-· ................... ~--~~~ ~ ... -.. ~~ ............................. - t .. . ........................ c • ' ... :T .•. - ,., ..... __ ·-·-............._ ._ . -• . ··-·· ,_ ~-~ ............. .__......__...__ e- .. ................... ~., --------··--· 

1963 623 fr09 4-312 4 26 305 03 

1964 666 513 5260 5 25 435 90 

1965 721 5~-D 5735 7 32 4D2 96 

1966 762 561 6772 D 40 532 103 

1967 812 59!;- 7451 0 51 575 llhl \..1 

1968 897 669 8596 9 59 614- 117 

1969 1466 709 9/l-33 9 99 1125 179 

1970 1693 824 12502 9 65 1327 181 

1971 1).008 878 17554 G 58 389<- 237 

1972 L'ı497 931 2270!;. ll no 421,5 273 

1973 5007 985 30506 5 no 
/./ l',c753 290 

1974 7112 1032 3332L~ 65 119 4952 300 

·- 1975 10702 1092 fr2C1 !t 29 168 6397 320 



Ek:26 T.C. EMEKLİ S.ANDIGI FON .lU{TMLARININ ÇOKLU HEPRESYON ANALİZLERİNDE IillLLANIIJı.N DEGİlŞKENLERİN 

İSTATİSTİKİ SONUÇLARI VE SEÇİLEN REPRESY.ON MODELLERİ 

I- ~ği,ıJseııl..8l:. 

~m;ı.ı_~B;ij~~ 

Y=Toplam Prim Gelirleri 

f\~ı.!l!'a-~. ~bi,k;:>p.}.~E

x=:üye Sayısı 
l 
~planı ~üt Maaşlar 
·~ 

»=GSMH 
3 

:ıoı=Zanıan 
4 

·s . . . 
II- İ tat.istiki S.nu~lar 

----~-··. - ... ......,.. 
R2 

st and.ar-t Hata 

a.. 

b 

a 

d 

e; 

Durbun-Watson Test 

ya;:a.+'bz+cx~ 
--~ ·1:- . 3-~-.ı 

e9'tll2 

652-S~ 

-191.06~ 

-1.04$ 

.1897 

.00785 

-82o533T 

li)7218 

L.'lg;yo=fa~Lagıc-kJLlg:ıcofdl:O~!ıeix: 
-----~-------~··· ·-3 ..... ~ ••• ~ 

·9'1192 

.19701 

-!3•134 

1.818 
/ 

.1.0118 

-.0041. 

-.3827 

2e94B6 

III- ~BY= -Log13o734+1.878LJgxı!l..ıOllCI..,ğ.x-c004li :g:x:!""•31327Ic . .x: modeli seçilmiştir. 
l 2 . 3 ·.. 4 



Ek:26 

I- ~J;2:§!;e!l~ 

p!1f;;ı._El~:ı.~N~j~ 

;y=Üyelere Yap ' lan Tcplu Emeklilik Ödemeleri 

~!.J>.ıJC!3~l.~~J;j.~~p.}~ı:> 

x=Üye Say:ı.aı 
1 

.x=Top la :Brüt Maaş lar 
2 

:x:=Gmm 
3 

.::ıcı= Zaman 
f.. 

II- İstatistiki Sonuçlar 
"""............_.~ .. -------...... -...... ~ ............. ~ 
R 2 

Standart Hata 

a, 

b 

c 

d 

e 

Durbin~atson Test 

yaa+b:ıc-KlX+d:x:+ox 
-....~~~-~~ ~3~~4 

!7657! 

9·~8.51 

--46.631 

.09161 

.00519 

.0005 

-2.084.9 

2.05116 

!.o~b!ıttg.1C'f<Logx+dlıo~Logx 
~ ... 4-4-..... .a. •·S··• *4. T---· '1 e 2 ·- L ... ....,.....~L! 

. ~ r 

·7932.9 

-4W,.l . 
-<2.5-4161'( 

~2874 

-5·3113 

$·94~ 

. ·32941 

2·140 

III- Lo~ -tog25.LP.6l7+•92f:74Logx:-!) .. 3ll3Lo~.9462Logx:+.3294lLı:agıc tercih edilmiştir. 
1 2 3 4 



Ek:26 

I- ner;.i.şkenler 
~..._._ .. ~.,__..._-J> 

Baı:C;ı:alı Dei~'işkon 
~---..-~ ................. ..__...,_... __ ~._-\,. _ _.. .... 

y=T .,C .Emekli Sand:ı.[.ının Üyo Sayısı 

Bat;ınısız Değişkenlı.t:ı-
_._.., ...... ·---~ .......................... -4 ~ -~- ...._ _._ ~-.1-.J 

:x:=Zaraaı:ı. 

II- ~~~tB:ti!3:t}F.i4 -~Jl.U.9.~~. ~=.~~. 

R 2 ·7TT22 

Standart Hata. 33-~23 

a /,]2 • .}62 

h 53-910 

e 

Durbin~latson Test .6t6U3 

III- Loy=6.1561+.07252x denklemi seçilmiştir. 

I- ~J\i~J!lf..Gt'. 

Ba~~mlı De~işken .... --&<- .. -4-- .................... .._ ~-~- ... 

y=To:plam Brüt Maaşlar 

'P~?:!f!!3.ı.z. ~r.:isı!c.ep.)..o:r-. 

:x:=Zaman 

~P?C .. 

.93559 

.03166 

6.1561 

.0725~ 

·91716 

H?o:=~iJ.azll.~$2[. 

.30492 

.ıoooo 

6 .. 112 

.. )ll 

.ti-6~20 

2 
;.v:~bJ=±e?C. ' 

·93782 

25o7067 

469.9!$9 

33.634 

1?695 

.. 9630 



Ek:2e 

III- Y=72.Gl319+9•2G973xfl•0929lx2 soçiluuştir4 

I- PY~)l~?P}P;r:' 

:Salımh De.Yi"'ken ~ ..... ::'SJ......_ ... .__, • _.._._ .1--"'.-i~ .... ....._ ... 

y=Emekli.Sandı~~ Tô.netim ve Sair Giderleri 

~.al-2-!~~;~z ~ p~ {::}-§}Sep.J..er~ 

x==Zarnan 

ll- f~j;Ati!l_:t}lçi.. p,OA_U~~~~ 

R 2 

Sta.na.ar-t Hata. 

a. 

b 

o 

Dur'bin-vTat&on Test 

Y.~)~ 

·G493J 

17·322 

13.263 

l0ol091J 

loQ,I1c969 

M-Q;=-~gp&p 'J.ı?.fr.ıC. 

.89'[41 

.20358 

3 .. 10026 

.67150 

-
1 !702L;.2 

J-.9EY:=~Pts 

·91611 

.10410 

3~2.~.327 

·lt.-957 

-
1.99012 

III- Tönei;im ve Sa.ir Giderlerinin 1\.nalizind.e lı:Jgy=3o24327+ .. 1f..957x kullanılacaktır. 

( .01365) 

I- JJıği§'?m:ı.lfJP. 

Bal::ı.mlı De[,'işken ..._.. P~ _..,_~" _ _, __ .... ı- .. "~ .... _..,_ ... _ _,_ ...... 

y=Emekli Sand.:ı.G:ı.m .... ı-ı DiG·er Öc1emelori 

'!3.!?1-~H~.ı.z. ~f:i~~eE:._l_e;r. 

x=Zaman 

=a+bx+cx2 
~~ · · 1· ~ ·z 

.m:ıos4 

16.,15527 

26,.1868 

3.CS09 

.,587 LI,J. 

2 .. ll'480 
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~ ICuruımın çeşitli alacaklarını kapsaz-1 



EK; .. 

Ek:28 F 4b EMEKLI SANOI(;ii'NIN 1963-64 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------=~er F F 1 F2 F6 Rl RS R6 R8 Sabit 
A Varlık 

Banknot -
Mevduat -so 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacakllları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -8 +ı +2 

Reeskont Kredi ve Avans 
•" 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı sor. 

Altnan Dış Kaynakli Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +396 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçtarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -92 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 
., 

Banka tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -2S -14 

D.V.B. niıvlllerı -70 

Sirket Tahvilleri 

Şirket Hisse Senetleri -49 

Verilen Krediler 

KlT Tahvilteri 

1 ,veren Borçları 

Tüketim Kredileri· +ı 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -92 

Da!lıtıımamıJ Kirlar 

Bıınka Hlssa senetteri 

TOPLAM - -so -78 -117 -49 +398 
-t-2 -92 
-14 

~··· 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -so -78 -117 --·49 +398 -12 -92 
... I 

--
Toplam 

-
-50 

-
1 

·-

-s 

+396 
-

-92 

-
-39 

-70 

-49 

+ı 

-92 
····-

-
+397 
-397 

+398 
-398 



F 4b EMEKLI SANDIGI'NIN 1966-67 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

,-
ı F 1 F2 F6 Rı R 5 R6 RS Sabit Toplam 

A Varlık 

Banknot +3 +a 

Mevduat +as +s5 

Mevduat Munzan Karşılık 
-··· -· -·· 

Altın Alacaklıları 

. - -· 
ödenmiş Sermaye 

·- - -·· 

ödenecek Vergi +Temetto 
·-

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -2ı -ı +17 -5 
.. 

Reeskont Kredi ve Avans 
-

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
~···' -

Kıdem Ta.ımlnatı Sor. 

Atınan Dış Kaynaklı Krediler 
-·· 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +47ı +471 ,. . .. 

Teknik IhtiYatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -200 -200 

Itfaya 'Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri -
Muhtelif Finansal Aktifler +ııa -114 +4 

D.Y.B. Tahvillerı -2ı9 -2ı9 

Şirket Tahvilleri 

Sirket Hisse Senetleri -44 -44 

Verilen Krediler ı 
KlT Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

Tilketim Kredilerı ~a2 -32 

Konut Kredileri 
-· 

KlT Hisse Senetleri 
ı 

-
Seblt Varlıklar -63 -63 

Oajjıtıımaml$ Karıar -
Banka Hisse Senetlerı -

TOPLAM +a +a5 -240 +ııa -44 +47ı +ll -/ ~)63 
-200 -33 -114 .. 'i63 

·--· 

NET FON KAYNAK VEYA KUL• ANIM +3 +as -240 -a2 -44 +43a -97 -6.J 
+S26 
-526 



Eki21 F 4b EMEKLI SANDI<;ii'NIN ı968-69 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~r ı F ı F2 F6 Rı i.: o R6 R 8 Sabit Toplam 
A Varlık 

Banknot -3 --3 

Mevduat -ııo -ııo 

--
Mevduot Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

-
Ödenım$ Sermaye 

--
ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 
~- -· 

Muhtelif Finansal Borç +s +ı9o +ı96 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 
.... 

Taahhütler 

Kıdem Turnınatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 
---

Tahsis Karşılıkları +548 +548 , .. 

Teknik 1 htlyatıar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -ı2 -ı2 

Itfaya Tabi Hesap, 

Dahildeki Muhablr 

Be n ka 1' ehv Iller 1 -
Muhtelif Finansal Aktifler -377 -69 -446 

D.Y .B. Tahvillerı -82 -82 

$Irket Tahvilleri 

Sirket Hısse Senetlerı +ı3 +ı3 

1 
Verilen Krediler 

KI T Tahvillerı 

1 ş veren Borçları 

Tilketim Kredilerı -ıs -ıs 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -86 -86 

Dallıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri -
TOPLAM -3 -ııo -82 -389 +ı3 

+554 +ı9o -86 +757 
-ı8 -69 -757 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -3 -110 -82 -389 +ı3 +536 +ı2ı -86 +670 
-670 



Ek:28 F 4b EMEKLI SANDIGI'NIN 1969-70 Dö~jEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

--
\ =---------==er F Fl F2 F6 R 1 R 5 R6 R8 Sabit Toplam ı 

A Varlık ı 
Banknot +3 +3 

·ı Mevduat +96 +9o 
---·-· 

1 
Mevduat Munzan Karşilık 

1 
·ı 

' Altın Alacaklıları i 1 

ödenmiş Sermaye 1 

! ·- i 
ödenecek Vergi +Temettıı 

1 

Döviz Alacaklıları - ı 

Muhtelif Finansal Borç - -119 -119 -·ı 
Reeskont Kredi ve Avans ! 

.. 

.ı Tedavllldekl Tatıviiier 

Taahhütler 1 
"><;._ j 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 1 
~---~···· 

·ı Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler ·ı 
Tahsis Karşıilkiatı +1o2 +702 

1 

. 

1 
Teknik Ihtiyatlar ! 

Vadeli Altın ve Dö\llz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı 1 
-331 -331 ı 

1 
Itfaya Tabi Hesap. ı 

1 
Dahllaı:kl Muhablr J 
Banka Tııhvlllerl 

1 

- .. 

Muhtelif Finansal Aktifler -165 -183 -348 
·-

D.Y.B. Tahvillerı +59 +59 

Şirket Tahvilleri 

Sirket Hisse Senetteri -62 -62 

Verilen Krediler 

KlT Tahvillerı -
IJveren Borçları 

Tüketım Kredilerı +4 +4 

Konut Kredilari 

KlT Hisse Senetleri 

1 
Sabit varlıklar -4 -4 

DııOıtılm•mıt Kirlar 

Banka Hisse Senetleri - ·ı 
+3 +96 +59 --496 -62 +706 -302 -4 +864 ·ı TOPLAM -864 ··---- i-864 ı NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +3 +96 +59 -496 -62 +706 -302 -4 -864 



Ek:21 F 4b EMEKLI SANOICii'NIN 1971-72 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
-

i r 
' ı F ı F2 F6 Rı R5 R6 R S Sabit Toplam 

1 r Varlık 
-- 1 

Banknot -4 -4 1 

Mevduat 
·j 

-S9 -S9 ı 
Mevduat Munı:4n Karşılık ·ı 
Altın Alacaklıları 

1 

ödenmiş Sermaye l 
ödenecek Vergi +TemottO 

' 1 

-·-····· ı Döviz AlaCillkllları 
., 

Muhtelif Finansal Borç +ı6 -770 -754 1 

Reeskont Kredi ve Avans 

1 
Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
--

Kıdem Turnınatı Sor. 
-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +ss6 +s56 
1 -· 

Teknik liıtlyatlar 

ı 
Vadeli Altın ve Dövız Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı +286 +2s6 

Itfaya i abi HeSillp. 

Dahildaki Muhablr 

Bankili Tahvillerı -ı -ı 

Muhtelif Finansal Aktifler +45ı -106 +345 

D.Y.B. Tahvillerı -324 -324 

$Irket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senatıarı -9 -9 

Verilen Kr&dller 
" 

KlT Tahvilleri 

lfveren Borçları 

Tüketım Kredilerı +12 t 12 

Konut Kredilerı 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -ıa -ıs 

Da§ıtıımam15 KArlar 
.. 

Banka Hisse senetlerı -

TOPLAM -4 -90 -324 +737 -9 +5s4 -876 -ıs 
+1199 
-1199 

-324 +737 -9 +5s4 -S76 -ıs 
+ı321 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -4 -90 -1321 



Ek:21 F 4b EMEKLI SANDI<~I'NIN 1972-73 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~r F Fı F2 F6 R 1 R 5 R6 R 8 Sabit Toplam 
A Varlık 

Banknot +15 +ı5 
~ .. , .. , .. ~ 

Mevduat -3ı2 -3ı2 

Mevduat Munzan Karşılık ı 
Altın Alacaklıları ı 
ödenmiş Sermaye 

Ödenecek Vergi +TemettO 
-··· 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +3ı +244 i-275 

Reeskont Kredi ve Avans 

Teaavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
.. ···-

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
--

Allnan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +680 +6ao 
·-· 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Pısra 

Devlet Tııhiılıterl - -
... 

Itfaya Tabi Hesap. 
-

Dahildeki Muhablr 

Banka Tlhvllıerı +ı +l 
·-· 

Muhtelif Finansal Aktifler +29 -244 - 2ı5 

D.Y.B. Tahvillerı -ı21 -12ı 

Sitket Tahvillerı 

Sirket Hlue Senetlerı -286 -286 

Verilen Krediler 

KlT Tahvillerı 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kralllleri -:34 -34 
... -.-

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -3 -3 

Da!lıtıım.amış KArlar 

Banka Hisse Senetleri -
+ı5 -t-ı 

+29 -286 -t-n ı -·244 -3 -t- 97ı 
TOPLAM 312 -121 34 +244 -971 

no•-

+nı 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +ı5 -311 -211 +29 -286 +677 - -3 -721 



Ek:23 F 4t:ı EMEKLI SANDICii'NIN 1973-74 IOCJNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
.----··-

ı =------=:er F F 1 F2 F6 Rl R5 R6 R8 saı:ııt Toplam 
A Varlık 

ı Banknot -2 -2 

Mevduat +461 +461 ı 
Mevduat Munzan Kar$ıtık 

ı Altın Alacaktıları 

ödenmış Sermaye l 
ı 

Ödenecek Vergi +TemettO 

OOvlz Alacaklıları 

-· 
Muhtelif Flnan5al Borç -4 -204 -208 

Reeskont Kredi ve Avans 

ı 
Tedavüldekl Tahviller 1 

1 •-"'•··' 
Taahh:. ;~1 . -
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler ı 
·-· Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tah$ls Karşılıkları +2584 +2584 
.. 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve OOvlz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -741 -741 

1 tfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri -
Muhtelif Finansal Aktifler -1040 -722 -1762 

D.V.B. Tahvilleri -103 -103 

Sirket Tahvilleri 

Sirket Hisse Senetleri -29 -29 

Verilen Krediler 

KI T Tahvillerı 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kredileri -193 -193 

Konut Kreallerl 

KlT Hlue senetlerı 

Sabit vartıklar -7 -7 

Oallıtıımamış K•rıar 

Banka Hisse Senetlerı -
+461 -103 -1781 -29 

+2584 
-926 -7 +3045 

TOPLAM -2 -197 - "Hl4'i 

-2 +461 -103 -1781 -29 +2387 -926 -7 +2848 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -2848 



Ek:28 F 4b EMEKLI SANDICii'NIN ı9i'4-75 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~r ı 
F F ı F2 F6 Rı R 5 R6 R 8 Sabit Toplam 

_ _] A Vartık ---
Banknot -ı -ı ı 
Mevduat -2634 -2634 

---ı 

- _i 

Mevduat Murızan Karşılık i 

Altın Alacaktıları 
- 1 

! 
- i ödenmiş Sermaye 

1 -·-

i Ödenecek Vergi +Temettü 

1 
Döviz Alacakllları 

1 

Muhtelif Finansal Borç +s -2 +3 

1 Reeskont Kredi ve Avans 
·-· ~ 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
--

Kıcıem Tazmlnatı Sor. j 
Alınarı Dış Kaynaklı Krediler 

1 

Allnan 1 ç Kaynaklı Krediler ı --· 

Tahsis Karşılıkları +4995 +4995 
1 

1 --
ı Tekrı lk 1 ht Iyatlar ! 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 
.. 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -ı608 -ı608 
-

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr --
Ban k.1 T ahvlllerl -
Muhtelif Finansal Aktifler +354 -249 +ı os 

D.Y.B. Tahvillerı -274 -274 

Sirket Tahvilleri 

S ır ket H ıssa Senetler ı -23 -23 

Verilen Krediler 

KI T Tahvillerı 

1 •veren Borçları 

Tüketım Kredileri -534 -534 

Konut Kredileri 

KlT Hlssa Senetlerı 
--

Sabit Varlıklar -29 -29 ' 
---

DaOıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri -

TOPLAM +1!Jll +sooo - 25ı --;;,; 
+5ıo3 

--ı -2634 -274 -23 -534 - sıo3 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ı -2634 -274 -ı254 -23 +4466 -25ı -29 
+ ... lö6 
-- 4466 -- . ----· 
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Ek:3~ 

I,:ı. .. 1..l,N, 

1972 

1973 

1974 

1975 

BAG-KUR'DA ÇOKLU REGRESIDN ANALİZLERİNDE KULLANILAN DEÖİŞKENLERİN 

YILLARA GÖRE GELİŞİMİ 

~oplcwı Prim GeJ.it;le.rj.Jllıj:_L_IOl'!.JJ,ı) 1t-m .. 4aw?..~.QQ}.. ~l!:Y:al .Ötie.m.e.;teJ'~1.İI;Y.PK !l'Jı) 

·o 75 

689 

695 

677 

785 

!043 

1190 

1328 

:r. 

10 

16 

Y.On.e.:t .. :lm .. ,y_şıuS~ Gider 

ll 

8 

14 

22 

.· # 



Sf:l 

Ekı3t;; 
:BAG-KUR F$N AKIMLARININ .: ÇOKU] REPRESlON ANALİZlERİNDE KULLANILAN DEGİŞKENLERİN İSTATİSTİKİ 

SONUÇLARI VE SEÇİLEN REPRESlON MODELLERİ 

:n- ~ğiıi1f2nız 
!'.1!A~;t~ğişk.z.; 

y=Prim Gelirleri 

~~~msJ.z ~ği§k!Lzkl,!ll'.. 

x=Ü'ye SayısJ. 
1 

x=Gsrm 
2 

R 2 

Sta:nd.a:r·h Hata 

a 

b 

c 

Durbin~iatson Test 

y=a+'hxtcx2 ......... .. ......... ..-

o99839 

21.2ffiCJT 

-1667 Q6224~ 

3.68926 

-.00479 

2·95289 

III- y=-1667o62242T3o68926x-.00479x represyon modeli seçilmiştir. 
1 2 . 

(.20685) ( .00037) 

~~Pf.?12!;f9}:ıo~2 

o99459. 

ol4106 

-10.74171 

13 .0041'~68 

-5o80100 

'2.94626 



Ek:31 

r.. DeğişkenlS' 

Bağ;ı;mlJ. lleki~keıt 
• 1 

y=Sosyal Ödemeler 

!3ab.l!!Jı~ })Qğj_şk~pJe.t . 

xiSigortalı Üye S~~J. 

x=GSMH · · 
2 

II- ı_ş .. t,..a!.jş:fij.JÇ_S_omısa\1& 
R 2 

Standart Hata 

a 

'b 

c 

Durbin...Watson Test 

x;a±bf~ta ' 

·9%24 

.81070 

-6.76925 

c··. 

-.OaJl3 

.00009 

3·15768 

Sf:2 

III- ye -6.7692~.02013X+;.oooo9x repreayon l'r$>deli teroih ed.iymiştir. 
ı . 2 . 

( .007 89) ( ..00001) 

r- Değişkenler 
1 O!f 

Bgftjtmlı J)ePiSk~ 

y=Sigortalı ·tlye: 3~1 

peığ;tmsJ.z Değişlç,enl_eJ: 

:ıı:.=Zo.man . 

Jıogy:=Ao&a;r}_4oJ5!~~~ 

·96730 

·46282 

-58.17192-

4·363 

8.65715 

Z•946 



F4c BAG-KUR'UN FİNANSAL AKTİFLERİ 
Ek:~ , __ -ı 

---~--i-··· 
----------- • -··--------·--c•· -······ ------ ------------r·· ··- ··: ---· -···--,---·--- ··ı-·······----·----····-·•--·--r ---·--· ;····-·· --

> i ; 1972-751 - • ı 1 

~- 1!7 2 _ ~??!. ____ .., ~~~~-----.l--~9".? - ~r_t.~l~$ı. _ t . _ .J ____ -·-f ___ ..... i . --··-ı-. --- -+-------- · ; ·· --- -,.L- --- -- .. , .. ~+ 
~a:~~~~:~:a~=~- -~-~~---+-----]~ --~-----~~----+ ..... 4~-----~ 6~--+--------ı--------~ -- -----+---_,_J_ ----+-- ---·- r - __ L __ j ___ ---- ---~ 
. - . - i ~ t 10 ; 1393 726 : 1 \ - : • : -~~~~_l:ı,~~Y-dE!:t_ - "' . ____ ,. __ 39_ --- ··-. ---~~ ·- f --- - -~-~- -~-----~--- -•r- -- --i- -----·- .. ---- --. --+- -- -----r- - .. --~-t---··· . "T'"" -------~ -- -· r---- --ı------ ----+-
~J~~am l!~yd~ _______ J_ __ 7_2 __ -+--~9 _[ıı_72_ ,_J:ı36__ ~) 87. .. L .. . . .. -+- ~- __ ... i . _ ~ . _ 1 ... .)_. --t---J _ . _ -----f 
•f;ı~~~; Kr~dileri l_ - _ _ --~42 ____ l_ }~-----~---'-gŞ ---~-- g~q--~ --- +--- ____ ; ________ ---t-- ---~-+ ··--'-'--'· ·+- --· -~ - --'--~--f=- - ·-1- ---· --------+-' ~ -·~-. ;oo.r.--.-ı. -- • <· .. •.,.,.._, ... _ •.. ,.. '• --~- ......... '~ - ... -~ • ·~-- ... · ... . : t o . ~ 1 • ~ ; « . 

L. d· 1 · -ll , - - 1 - • lJ) · ~ _ _ . ı -, ._ 

1K-en_~~-~~-~:_erı ----+------ --i>----------i----------t------- -;-t----- --- +--- ·-· -+--- +- .f - -·+ .. . .. ~; ------ +-. . t , ·t -~ 
ıv-ed~ı_e.I' ~!!!~~ .. ··p--=--- .... _~ _____ ?:42-~L -~?~ _ .. i-~~---J ?!~ ~ _ ___ ~ . _ ... i L _____ J _.. __ ~- __ -~--- ,_____ ---t--... -----ı ------ ---ı-~~ . . ı-- L , ı . -
~evlet Tahvillc:_ri ~-- ___ : ___ :_~-~ --~~-- -~~--~4 ____ _!~~ -+-----ı-----1·---- __ j_ _____ ---~ __ --l------~--:i .. -İ- L _____ , ____ J 
------~--· - --- -- ı . i ı 1 j ' ' ·. ' ı ı 

;s~~ F~~~~~--~·tif __ ...... A ___ l ----~--l .... __ .41 
--+--14 ____ ı-__ ~!_ ---~.·---------ı-. . -~-- .. -+--·----··· --~---------+ -------#-------r-----+-- ---- _____ J 

' ' . ! ı ' i . i i \ . ~ i ·. ı . ~ 
b.ı.,ı_am Finansru. Aleti;(. 8) 4.- . .12l.-L_!Sj~,_ .. _l .~lt.l.~ J!~. J __ -t~. .... ..-... -.- ---t-- --~- -·-----•·-· .-.... - ··ı·· -... ----·1_ · - · - ~ ..... .-: .... ·- --··1·· --- --·-- ·-+-----~-- ~--.· . ' - ··-- . -·· .• -="- ·····-· •.. ,. -··--ı- .... ~----·- ----- . .. t . . ; - : ' ; : • 

: cJ!. DAGILIMI 1 i i ! ! l 1 : : l . i ! 
)_..(~---- ---~ ~-~ "~-·-- ------.-·M·--·---'t·'"··--·---------·4---· . -------~---i·--·-·-r-------------+-- ----~-- ·- ..... _..~·- ____ _ -----4··"'" .. _ ·------~--~- __ .. _ _ .-... .... . ______ ........... t-··-- -------------t---··------------;+··~-'- ... --+- --· _..,.. ___ •.. -. ___ _ ~-- ""') 
! i . 

1 ! ı 1 • f 1 i ; . ' 
; . . ı 48,2 . 4,!1 +' 8·!! i ı 8 : 5/J ' . 1 + 1 1-- ' ı_-·----------------· , ---~~e_ş;.~ ~eyiU:.~t ... ----:;-:-----t-------- ___ ...!_Ll_ --8·-~ ---t·c:··l----· ;--------------- -·t------- ------- -·r--~ ....... --- ı------·----- ... ._ .. --~-r--·----~::-·----·-;------·----1~-- -·------------ --, 

.·' ' : 47 () 53·" ' 87 ı 5 1 . UJ. ı ' . ' l : ' - ' 1 
1 V.a&eli Meviuat i t • '" ı •. !. '. · _. ~ . _..........._ __ -~ .~ .... .'. ___ ..; ...... __ ---------------+-----------'··-rr--------------~-------------------ı ,:.c. '·"·'-- -~--- -- :. ·r" o '2''1 8-~ ['""' 2. r··;--5~ r 95·ı--·~ ·----- ı i ı : i ii : 

1 
1 

IT- .ı M .... t •. 95, ı 5' . 75, '. , ' t! l . , ... -l ·--.. -- ·r·-----·-,--#------~---+---------+-----------------t 
~

. •p .J'!LID, ex._"!-'IJ,~ .. _ .... l ... -~ .. - ·t·-- ........ -----~-- -------· t·------- --T""- ......... · ....... ------,---- ·- ·-r ... ! . · · 

. . • ' - ! 18 \ ı~ 6 2 . i ı . ' ' •. 1 ; : . • ı §lej~E?~J<!" .. edı~e:ı:-:t --"t"-·--- ··+------t~----t·----'---+--_g __ tl ... ı.. .... 3.ıi_ :· .. ~- .... .., --- · ,. -·---ı··---··-~ ----.-- +-----1 -----·-~---------t ı ·ı· . . - : - - J 1,3 ' ,6 ı ' . " . ' . ' 
~~nut. Kredı er ı ~ .. ~ ... • _, . ., . t· -~···-··-··ş·,_., .. ., . .... l . .. · .. ·t· l j · · · : l r ~- ·· !- . . f:·. --· ·: --- ~----· - , .. t 
~e_M1§~ . ..'r~l~rrı:ı, -t- - .. -+ l§JJ --·~ . 19ı6 - ~ ?.3.t5 .. i .. s,~ ; -~-- 1- - i ·~ t- .ı.. ~- ··" . . i --~ , :_-- ~-~ - . ) 

pevı~1i- _Ta~~-~_ı~ı:~ . __ ; __ .- --.~--~~,_y___ ~--~~-'6----l---~-!.~--ı _ı.~.-'-~--~-------~- J ---·· -- -.. -- - -i--- ----t--- - -- ~- ---- --r· ---- -----+·---· ---4.-----------·---·-·-~j 
; • ' J, ı ı i ' . ; ; i : : . : ~ain,J'J.nanaaL..AkU.f:ılt, ..... Jt.ı..Ş__ı_..l,.O. .... L- _z_,.6. .. ~+---3-tl .. ..i .... ..z..5- -4---- ... , ""' .... -ı-· .... ... " .. _____ ..... ı- - . . -ı- .. - -- .. ---~--- -- ~ --·- --·-- ,._ ... ,. .. -~ "·" • r . , j· · , - -; ~ .. ı . . . i : 00 o t 100 o 100 o i . ; : . ; --~ ~.oı:iJ,~IJl.F*P.~~l A.tt:t:t,ıoo,o 1ıoo..o." ----t·:ıs;= L. ·t--'"""ı·~·- , .. ~ ... (-'~ _._, ··:· ,, ... ~ ... +·"·····-cı------ .c~-- ---ı-- ·----- -------·"""----~-~ 
J - -· ·- .... : ___ ı -- - ----- ~--- f -i - --- ; - . ı . . . i-- ~ -~ .-. - --~ ...... -~~~ ~·"- - -1 

)\ ='Np lu İş yeri Yapımı İçin Verilen Kredileri GöStermektedir • 



EK: tllll 

Ek:33 F 4c BAC:0KUR'UN 1972-73 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~er F F2 Rı R4 R6 R8 Sabit Toptam 
A Vartık --
Banknot 

Mevduat -380 -380 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Flnan5al Borç +ı -3 -2 

Reeskont Kredi ve Avans 
-

TedavOidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
·-

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +n2 +n2 . 
Teknik Ihtiyatlar 

---
Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -ı87 -ı87 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Ftnan5al Aktifler +2 +2 
'" 

D.V.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri 

Şirket Hisse Senetleri 

Verilen Krediler -145 -145 

KlT Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

TUketlm Kredileri 

Konut Kraaııarl -
KlT Hisse Senetieti 

Sabit Varlıklar 

DaOıtılmamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri 

-380 -ı87 -145 +n3 
T2 +714 

TOPLAM 3 714 

-380 - ı87 -145 +n3 -ı 
+n3 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -713 



Ek:33 
F 4c BAGlKUR'UN ı973-74 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~- Kesimler --- F2 Rı R4 R6 RS Sabit luplam 
Araçlar Varlık 

Banknot 
·-···-

Mevduat -745 -745 
··-

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 
·--· 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Flnan5al BorÇ - -5 -5 
",1 

Reeskont Kredi ve Avans 
.. 

TedavUidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmınatı SOr. 
-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kayhaklı Krediler 
-

Tahsis Kerşııııcıarı +nı +nı . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -
-

Itfaya Tabi He5ap. 

Dahildeki Muhablr 

Bankl Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -ı -ı -
D.V.B. Tahvillerı 

$Irket Tahvilleri 

Sirket Hisse senetlerı 

Verilen Krediler -20 -20 

KI T Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kredilerı -
Konut Krec:ııterl -
KlT Hisse Senetleri 

-· 
lablt Varlıklar 

DaOitılmlmlf KArlar -
Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM -745 - -20 +nı 
+nı 
-nı 

-745 -20 +771 -6 
1771 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -771 



Ek:33 F 4c SACoKUR'UN 1974-75 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

-
~er F F2 R 1 R4 R6 Ra Sabit Toplam 
A Varlık 

Banknot 

Mevduat -294 -294 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettü 
-

Döviz Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç - - -
Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 
., 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
·-

Alınan Dış Kaynakli Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +a14 +a14 . ·---

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 
-

Devlet TahVIlleri -1:ıo -126 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhabli' 

Bankl Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -ı -ı 

O.V .B. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri 

Şirket Hisse Senetleri 

Verilen Krediler -363 -363 

KlT Tahvillerı 

1 'veren Bor çı arı 

Tüketim Kredileri 

Konut Kredileri -30 -30 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit "arllklar 

DaOıtılmaml$ KArlar 
--

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM -294 -126 -393 +aı4 -ı 
-ı- 814 
-814 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -294 -126 -393 +aı4 -ı 
+aı4 
-814 
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Ek:38 

-:!· ::; OYAN FON .IUZIMLlilliNIN ÇOKLU R~RESYON .fı.NALİZLERİNm KULLANILAN DEGİŞiillNLERİN İSTATİSTİKİ 

SONUÇLARI VE SEÇİLEN REPRESYON MODELLERİ 

r- }13iti§.!t~n]..or. 

~*nfl.~ ~jJ~Ic.e~ 
y=Topla.m Prim Gelirleri 

B~.~--~;\şJ:c.e~~er

~plam Brüt ~a:P 
l 

:ıoı:GSMH 
2 
~aman 

3 

II- İD,g,t;{ı~iJQ. ..... ŞtpJl~!i'. 

a2 

Stan~ Hata. 

a. 

1t 

o 

d. 

Durbin-Watson Test 

S983 

158.~ 

.045 

-.0042 

9'·413 

2.815 

~~~scr~I!>~&:K 
3 

·93129 

.ı37~ 

3·998 

2.1374 

-1.56928" 

-·19076 

3.02490 

III- Log,.·= 3 •)988+2 o137 i';.Log:x::-1 •5692Logx-ol907 GLogA :ı:-epresyon modeli seçilndştir • 
ı 2 

........ 



Ek:36 

I- Pf3f..i.S:!<=~p,. 

~~ .. rrıf.~-~~~lc2!!. 
y=Sosyal· Ödemeler 

!3_a}tı.Im.J .u. ... ~!.i.:şk~p..ı~r. 
JO=Yardım Gören Üye Say:ı.sı 
ı 

:ıo=Saman 
2 

II- İs.:t 2:tJ-13t :id2:.,..§.pı.;gxl.fl!'. 

R 2-

standart Hata 

a 

b 

c 

Durbin-Watson Test 

;r.=,g:+-JlP.f"PJC. 
ı 2 

·95154 

14·393 

-47 ·770 

.0418 

2.72058 

1.335 

lt2Ei~;:=J..ı9ım.+PAog,tç,L9f:JS... 
ı 2 

.85641 

·35810 

-9.157 

1.6766 

.08652 

le4T3 

III- y=-47 •770+.041Bzt2.•72058:x:
2 

represyon modeli seçilmiştir. 
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EK: :ft 

Ek:31 F 4d OY AK' IN ı963-l964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------==- F ı F2 Rı R 5 R6 R8 Sabit Toplam 
r 

ı 

Variık 

Banknot 

Mevduat +ıo +ıo 
-· 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

-
ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +s +ı +6 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 

TaahhUtıer 
.-

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +a4 +a4 . ---··-·-

Teknik 1 ht Iyatlar 
-

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri 
.. 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -2ı +22 - +ı 

D.Y.B. Tahvillerı 

Sirket Tahvillerı -25 -25 

Sirket Hisse Senetleri -23 -23 

Verilen Krediler 

KlT Tahvilleri 

1 şveren Borçları 

TUketım Kredilerı -20 -20 

Konut Kredileri -24 -24 

KlT Hisse Senetlerı 
.. ·-··-~---

Sabit Varlıklar -9 -9 

DaQıtılmamış K!rlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM - +ı o -2ı +22 +s9 +ı -9 +ıoı 
-48 -44 -101 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - +ıo -21 -26 +45 +ı -9 +s6 
-56 



Ek:31 F 4d OY AK' IN l96S--1966 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

1 F 1 F2 R 1 RS R6 RB Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot 

Mevduat -9 -9 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmis Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Döviz Alacaklıları ! 

Muhtelif Finansal Borç +ı o +2 +ı2 ' ' ' .-
Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler ı 

Tahsis Karşılıkları +ıo7 +ıo7 . 
~-- . 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -21 -2 +3 -20 

D.V.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri +6 +6 

Şirket Hisse Senetlerı -28 -28 

Verilen Krediler 
-·· 

KlT Tahvillerı 

1 ş veren Borçları -
Tilketim Kredilerı -2S -2S 

Konut Kredilerı -44 -44 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar +ı +ı 

DaOıtılmamıs K~rıar 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM - -9 -2ı +6 +ıı7 +s +ı +ı26 
-30 -69 -126 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -9 -21 -24 +48 +s +ı i-S4 
-S4 



Ek:31 F 4d OY AK' IN ı967-ı968 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F ı F2 Rı R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot 

Mevduat +7 +7 

Mevduat Munzan Karşılık 
-.. ··-·~ 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temetto 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +22 +ı +23 

Reeskont Kredi ve Avans i 

Tedaviltdeki Tahviller 

Taahhütler 

Kıctem Tazmtnatı Sor. 
: 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler i 
Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler ' -- ı 

' Tahsis Karşılıkları +ı42 +ı42 . 
Teknik 1 htlyatıar 

-
Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler -7 -28 -ı2 -47 

D.Y.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri +ı +ı 

Şirket Hisse Senetlerı -37 -37 
-

Verıten Krediler 

KI T TIIWitterl 

1 ş veren Borçları 
1 

Tilketim Kredileri -19 -19 

Konut Kredileri -70 -70 

KlT Hlne Senetleri ı 
Sabit Varlıklar -

i DaOıtılmamı~ KArlar 

Banka Hisse Senetteri 1 
1 

TOPLAM - +7 -7 +ı +ı64 +ı - ±i H 
1 

-65 -89 -ı2 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - +7 - l -64 +75 -ll - ~B~ 



Ek:31 F 4d OY AK' IN 1968-1969 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı Fı F2 Rı R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot 

Mevduat +5 +5 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmis Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettıı 

Döviz Alacaklıları 
.. 

Muhtelif Finansal Borç -ı7 +16 -ı 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavıııdekl Tahviller 

Taahhlltler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
-· 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +ı2ı +121 
. -·-

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı 
... 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahviiiert 
---· 

Muhtelif Finansal Aktifler - +17 +ı +1a 

D.V.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri +2 +2 

Şirket Hisse Senetlerı -75 -75 

Verilen Krediler 

KI T Tahviiiert 

1 ş veren Borçları 
--

Tilketim Kredileri +3 +3 
-

Konut Kredileri -73 -73 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -

DaOıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM - +5 
Tı9 +ı24 +17 - +ı49 
-75 -90 -ı49 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - +5 -56 +34 +17 - +56 
-56 



E ~'k-. ')Q 

F 4d OY AK' IN 1969-1970 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ F1 F2 R1 RS R6 RS Sabit Toplam 
r 

ı 

Varlık 

Banknot 

Mevduat -8 -8. 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmis Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -9 +36 +27 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhijtler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler -

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +124 +124 

Teknik 1 htlyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler - -3 -6 -9 

D.Y.B. Tahvilleri 

Şirket Tahvillerı +ıı +ıı 

Şirket Hisse Senetlerı -9S -9S 

Verilen Krediler 

KlT Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kredileri +7 +7 

Konut Kredileri -S2 -S2 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -s -s 

Da!lıtıımamış KArlar 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM - -s - -- +ıı +131 +36 -s +169 
-98 -61 -6 -169 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - -s - -87 +1o +3o -s +1oo 
-100 



Ek:3S F 4d OY AK' IN ı97ı-ı972 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F ı F2 Rı RS R6 R8 Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot -s -s 

Mevduat - -

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

Ödenmiş Sermaye 
-· 

Ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

' 
Muhtelif Finansal Borç +9 -2S -ı6 1 

1 

Reeskont Kredi ve Avans 
.. 

Tedavüldekl Tahviller 
: 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Altnan Dış Kaynaklı Krediler 

Altnan Iç Kaynaklı Krediler +ıs +ıs 

Tahsis Karşılıkları +ı3ı +13ı . ·-·--

Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Altın ve Dövız Bocıarı i 
Ufaklık Para 

1 Devlet Tahvilleri 

Itfaya Tabi Hesap. 
ı 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler +7 -28 +26 +s 

D,Y.B. Tahvillerı 

Sirket Tahvillerı +3 +3 

Sirket Hisse Senetleri -48 -48 

Verilan Krediler 

KI T Tahvillerı 

1 ş veren Borçları 

Tüketım Kredileri -ı6 -ı6 

Konut Kredilerı -ss - 5S 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -ı4 - ı4 

DaOıtıımamış KArlar 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM - +ıs +s .!"l6 +ı40 +26 +ıs4 
-7ı -2S -ıS4 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -s +ıs +7 -73 +69 +ı -ı4 +92 
-92 



F 4d OYAK'IN 1972-1973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------::_ Fl F2 R 1 RS R6 RB Sabit Toplam 
r 

ı 

varlık 

Banknot +4 +4 

Mevduat -19 -19 

Mevduat Munzan Karşılık 
-

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

Ödenecek Vergi +Temettll 
-

Döviz Alacaklıları 
-

Muhtelif Finansal Borç +3ı +ı +32 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller 

TaahhUtler 
-' 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler ! 
-· 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +ss +ss 

Tahsis Karşılıkları +ı49 +ı49 . 
--··· 

Teknik 1 ht Iyatlar 
---

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri 1 

-1 
Itfaya Tabi Hesap. i 
Dahildeki Muhablr ı 

1 

Banka Tahvilleri -~ı 
Muhtelif Finansal Aktifler +ı2 -17 +3 -2 ı 

D.Y.B. Tahvilleri ı 
Sirket Tahvilleri +2o +20 

Sirket Hisse Senetleri -13S -13S 

Verilen Krediler 

KI T Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

TUketim Kredileri - -

Konut Kredileri -S6 -S6 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -21 -21 

DaOıtılmamls Karlar 

Banka Hisse Senetleri ı 
+4 +ss +ı2 +20 +ıso +4 +263 ı 

TOPLAM -21 ! 
-19 -152 -S6 -263 ı 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +4 +39 +ı2 -132 +94 +4 -21 +ıs3 -ı -153 



F 4d OY AK' IN ı973-ı974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

1 Fl F2 Rı R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r Varlık 

Banknot +ı +ı 

Mevduat ' +2 +2 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları i 

Ödenmiş Sermaye i 
: 
1 

ödenecek Vergi +Temettll : 

' Döviz Alacaklıları 
' 

Muhtelif Finansal Borç +44 +ı32 +ı76 
i 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. : 
' 

.i 
Alınan Dış Kaynaklı Krediler ı 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler -73 -73 

Tahsis Karşılıkları +297 +297 

Teknik 1 htıyatıar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para i 
! 

Devlet Tahvillerı ! 

Itfaya Tabi Hesap. 
i 
1 

Dahildeki Muhablr 1 

Banka Tahvilleri ·ı 
Muhtelif Flnan5al Aktlflff +8 +52 -53 +7 

j 

D.Y.B. Tahvilleri -ı 
Sirket Tahvilleri -9 -9 

Sirket Hisse Senetleri -233 -233 1 
ı 

Verilen Krediler 1 

KI T Tahvilleri ı 
1 şveren Borçları ı 
Tilketim Kredilerı -ı6 -ı6 

Konut Kredileri -ı26 -ı26 

KlT Hisse Senetlerı ı 
Sabit Varlıklar -26 -26 

OaOıtıımamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +ı +2 +8 +52 +341 ~=F 132 -26 +483 
-73 -242 -142 -53 -483 

+ı -71 +8 -190 +199 +79 -26 ~287 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -287 ... 



F 4d OY AK' IN 1974-1975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı Fl F2 R 1 R5 R6 R8 Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot -
Mevduat +4 +4 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temetto 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ıoı -126 -25 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler +48 +48 

Tahsis Karşılıkları +298 +298 . 
Teknik 1 htlyatıar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler +2o -27 -7 

D.Y.B. Tahvillerı 

$Irket Tahvilleri -6 -6 

Sirket Hisse senetlerı -127 -127 

Verilen Krediler 

KlT Tahvilleri 

1 şveren Borçları 

Tilketim Kredilerı -20 -20 

Konut Kredileri -103 -103 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -62 -62 

DaOıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM - +52 +2o -133 +399 -153 -62 +350 
-123 -350 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - +52 +2o -133 +276 -153 -62 -t- 348 
-348 



F4e: ÖZEL BLEKLi YE LI'::.;Ui 0LMIKLARININ (1967-16 dönemleri igin)'ı FON AKIMLARI ANALİZİ 
FOlT GlHİŞLI":fİ FON _ç_yg:ı_~t.BL Ekı·J~ ~ . .. - ·--- - ---·· - - ·-·--,----.. ------· ,. (- ..,. MİLYQN'Y.L 

1
-ı~·--------- .. h-i;- --r;~duat Banka ·y=·~~~-~:-;;r-T~~n iştirak T~plarn , Sair Top~am i Sjsyal t Y"ône~irn • Taplam 1 NFJi .:mN 
' . . . · . ı Ikraz . . Fınansal . BRÜ'lr . veSaır ! 
! ~~1~-"" el:ı.r_ı~r~ F~~~le~=- :._kraııuye il'ai.::Ieri Gelırl~r Gelırleri Gelirler a_:ıı:ı.rler Gelirler 1 1ld.emelaı Giderler Gider GİI İŞQIİ 
~ (1): (2) (3) (4): (5)1 (6) (7•2+3+4 5) {8)j 

1
,'9=l+T+8)1 A (lO)· (ll)) 12'=10+1 ) ( ~[_ _.. . 

. 1967 2:t J - - - li 4 2 35 J! 4 l T 28 

t 1~(1~--- - - ~ 4 u 8 '5 H II t 2 13 ı 52 
1

1 }~g9~--. ' _ - - i! a e ~ rr 1i u 3 . 1 ~ ıg· _, 

... l91-Q_______ ......... --- ___ -:_ _______ .. __ -: ___ ~--- ~- .. ·--- ---~------· f----~--- _ r-. -~ ...... ., r- ~~'---- . --~-.. ---LL___ l ''"----- __ -w _ 
ıımrıı - - 4 5 -iA!i 12 1~ .11 4 .alt • --~ .. -- -----f-· --· . f--·--- --- --' ·- -.. .WJ+ --ı-.... --~---

~!212 ... __ ~----~- -. -:______ _ ~ --~...:....__ ·.S ___ 19 m · __ Ji.. ._____ .AL. __ ~------ ı,y 

~_·i.:.... r._ -~----..,-.- ··--:~.·.· .•. · .. ··---~-.-.·c ... ·---- f-__ı_··· --· · = .. ·. .. _$ __ .. ;- , : L : l ~· _, .!G--1.· . = ________ ..... - ........ ,, ___ ..... ___ .. _ --- -- -~ -~ _!i_ ~- ~---- ... 

--~~----· - .,~ ' -···-·f---_:~ ·• --- ~~-· -- -~------ t--~---- r-~------ __ 11~-· -- f-1!_._ :u la~ --;-- .. -- -~ 1 

:ıı~' •~, ·. • • • •• ıa !'iJ ~ 12l ri ~ . ~ n · ....... --- - ·-·-· --- -·--- ------~- . -. . i ll 
1------- ---- --- --------- ,,_··. _J_ faQ~ --------- f-------- ~-- --·- +-.. ·-·--- 1--------lt----ı----
-·~-----· ~~:...... ~~ .":'" . - ~--- ~=---t-~4 'i.'l' ,_, 1"1-1 ,; . 2.2.. ... :i .. ilM__ 
.J~2~-----· _ '7?.!~-- T __ _ - _ - , •-~ ıl· ~!.t.'&ed._t-tg,J __ _ uo~ _ ı,.9 ı_ 3.1 ~ 1l •• 
___ l9§.~t _____ .12.ıL L... f---~---- ~ - ı ~ _ rr +a.9 ll 14,3 ~-~m~ ; 20,a 3.9 !24.7 _ .._.. __ 

1970 TıS, 1i 8' - ' - . ! LG d ~·5•§ T .ff : IOJ.-. · 22. '=t 3.9 __ ~?__ 7~8 . 

~i~}=---~~·~~~-~~3 --- -=----~.- =--~: ~ -'1--~: :~; ~:: ~=:- i i:~. ~: ~t=--~ ~~--
------ ·····:·'-------- ---'.tL ... --------ır-· 1ı· - ~-- ~------tF f t ı 

1973 80·,4 5,!1 - 11--.,6 ! 2,~ ll 4,5 -ıl 13,8 5,8 1!100,0 + 13,8 2,(} ' ~5,8 ı . !i4,2 

15_.,6_· 3,_5 ljl:OO,o , ~1-,8 -~2,2 : r ,o ı 83.aı _ n , ı 8 T r o-~~ 1 ; ~'ıS'_ , 5.3 :ıoo,o ı 11,1 . ı.&_ .~.4 . ~-...... 

. f _ 1' 11,4 . ' 6,a 'ıoo.o ' ı.3.L-fl ı,3 ___ 14,5 '+-~--· 

--~-~ ·~~-~-=-~--·-~~~~~-t=~-~~~ --~·~1-~~---~j ---t "·I~>_ ~-&- . : --~~- J:~-- ıoo~~~:-~1·lit~·T~ L ro,~ __ t ~2,92: 



Ek:4Gl 

~""lJN, 

:n~ 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972-

.191.3 
!. • ., 

1974-

197'5 

1976 ;z-, 

F4d ÖZEL EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARINDA ÇOKLU RJ!.tRESIDN ANll:LİZLERİNDE KULL!ı.NIL!ili" 

DEGİŞKEiilıERİN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ 

X~ı>J.?.ID • .rrJ.m_G~l..irJ.s i c M .. t~.Y.OP .. .ıı.Jı) ~e. §Wş;..lif92) Ortalama Günlük Ücret 
~· .. ·-· ...... -· .. ,~ ........ ,_..........., 9.§W!l.M}:.L,l'D}f~ 

29 13 2583 101481 
' ~ J 

46 16 2.8.22 112493 

58 19 32.13 124893 

80 21 35,32 147776 

93 23 39,32 192602 

123 38 43,87 240809 

ZT9 •' 43 54,41 309829 

332 47 ~8,26 4ZT095 

646 .50 85;55 531581 

79T .· 55 95,80 572513 



J 

< .. -. 
~ . 

?".:: 
cı ::ı 

ı=. C!' 
"'C'D =r""" 

1'.)) ~-
;;; :-=: m '.J·, 

Ekti, ı F"4e t1i8L ~ VE YARDIM SANDIKIJI.RINDA <pKllJ ~RESIDN .A.NALİZLERİNIE KULLANILAN 

.JEiiiŞKENLERİN İSTATİSTİKİ SONUÇLARI VE SEÇiLEN REPRESIDN MODELLERİ 

4-~.:Lkeıt. ·'ler ......... 
'B ;it;''l Dej_:i;!__kell Lll!..... .....,. 

yJr<itam Prim Gel~ 

~m.~~şkM~ 

:.o=Za.ıım 

II-. !st.f.~jJd. §!s.WJ!.F. ~ 

:W. 
2 ·78836 

standart Hata .l32llb.l56 

a .. 10~21:0 .(f 2 

·~ f94ZB-52'l 

';0 -

lı~ 

QT666 

.1839.5 

10•1§505. 

•ll O~ 

-
III- Lıe~\19685-t-.!1050% me4~ sef!i.1m1ştir• 

·.,.,·c. 

{.oroıjı 

}QıgelpWl?lp~ 
2 

~k.~ 

.8b39'1 •912/JJ 
-44414 . 50831.9Q6 

10.2043 T293).g;2. 
" 

1.21),5 -57177 ·631 

- 15178-462. 



Ek:41 

I- ~ği.§lc2!11~ .. 

B~-~JJ.Mm 

;r-=Ü'ye S8\Y'1S::t. 

~ De_ği§ke!lJ.2E. 

:ıc=Zaman 
>.) 

II- ı&t--<ı~.$):12. .. $'!2.1..~ ~t5t 

R' 
2 ·9.5298 

standart Hata 3644·3>9 

a 951.8-4.35 

b 5108.903 

o -
Durbin.Watson Test 1.358 

TQ~~ 

·95685 

.U100 . . 
9-497 

..1715 

1.418 

III- y=95l.8-436+5108.903r ıoc.d.eli se~ilmeştiı". 

~lie~Qi 
2 

~.mA . 
. . . 

·91922 ·95837 
-···- . 

.16009 3665.883 
--- ··-

9-468 11340.00 

.625 :J742.130 

- 151.SôJ 
. ' 

ı.:ns 1-487 



Ek:41 

r- ~PJ& .. n.l~f 
B" mı ne"· k .J:Eı-. .. ı .. -~~E!!. 

Y=~ônetim ve Sair Giderler 

!~_,IIF}..Z .J?!3,!i§1s,ep.lN. 

»:Zaman 

II- İstatistiki Sonuçlar 
•• ,..._e, ...... -.~ .... ' • ••'* 

R'2 

Standart Hata 

a 

b 

c 

Durbun-watson Test 

y::a+b:x: ..•. -· 

·95804 
902.263 

163.981 

1.342.51.?. 

-4768 

Logy=a+bx 
-----·--·-~ 

·91054 

·27332 

7!244 

.2715 

-
1.1414 

Jfiogy=Logar+bLogx 
CWI' "1"'-a=-ıft ...... -- -· ... ··-----~ .. 

.89742 

·29268 

7.181 

1.002 

1.006 

2 ni- ye=l333.tı-36+465.424x+9T e454z represyon ıood.eli teroih edilmiştir. 

(188.211) (20.132) 

2 
z-a.+bx-+cx 
• ••• *'* ...... 

·99035 

462~602 

~333-436 

465~ 

~-454 

ı.m 



Ek:41 

r- pejj._şk~p.].T(;)!:. 

!~J!i).} •. Pf3J2.§ls.ep.* 

y=Yaa:-dım Gören Üye Sa;yısı 

!3EE:!I!3 ~~- D$3.k_i§..k.,epl~F .. 

:ıo=Za.ma:n 

II- İs.:t..a:.t~~_!iki §_on~.Q.l.~ 

re2 

standart Hata 

a. 

b 

~ 

Dur~atson Test 

.66522. 

774-906 

1047-409 

312-445 

1-4159 

~!$Y.=.a.;+-]J;ır, 

·64315 

.29348 

7 .a)18 

.1127 

1·790 

'[{)1!3..='!ıPH.A.+"pJ.9J!2i 

-44976 

.36443 

7.-248 

.Y,6 

ı.w 

III- y=1835e223-212.764x+52•529x2 
represynn modeli teroih edilmiştiPe 

2 
l:=.a..+]>,tÇ,~~ . 

.81183 

61(5.194 

1835.223 

--212.764 

52.52:> 

2,5-Aı-2 

\ 



Ek: 4.ı. ....... _. . ............... 3~:._- Ö~-1--~~~~~.::~-~~r.~ _!'İN!t.~SA~--~~-~~F~~ --~-. _ , •. -~~LYON _ ~fı _ ı-

: ___ · __ . . . .--',--~-6~-j 19~ i 1965 J 1966 : ~967 ! 1968 i 1969 __ J_ı97~~971 ! ı~: -~_:-! 197 4 [ı:::_:_ ti;i;~s1 
- ' ; ' 1 i ~ ; J ! ; 

' • ı ; ' i i .: •• j ~ 
~KASA ... -~. ·---- -...... _ .. ·.· iJ, .... --.-~-.. ~.,.,··f····--·.·--~-, .. --·-··=>-f:'"·=·u····N·- . .,... ·- .. ~---- -t· .. - ..... -- .. -, ···-··"·~ ............ -.. ! ......... _ .. ---~'t··· -... _.,. .. "'~ ............... ~-~-"·-f---~---i·=· ...... ~--~,.·-~in .. -,~~-----.... ·~ 
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Ek:43 
F 4e öZEL EMEKLI VE YARDIM SANDlKLARI'NlN ı966-ı967 DÖNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

1 F2 Rı RS R6 RB F3 Sabit Toplam 
r Varlık 

Banknot 

Mevduat -ı6 -ı6 

-
Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 
-

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +s +s 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller 

Taahhütler 

Ktdem Tazmlnatı Sor. 

Altnan Dış Kaynakli Krediler 
·-ı 

Altnan Iç Kaynaklı Krediler ! 

Tahsis Karşılıkları +2s +25 . 
Teknik 1 htıyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçlart 

Ufaklik Para 

Devlet Tahvillerı - -

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 
-

Muhtelif Finansal Aktifler - - -
.. 

D.V.B. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri 

ı Şirket Hisse Senetleri -4 -4 

Verilen Krediler 

j KlT 'tahvlllerl 

Işveren Borçları 
-

Tüketım Kredileri 

Konut Kredileri -3 -3 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -6 -6 

Dailıtılmamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri -ı -ı 

TOPLAM -ı7 - -4 ±~s +s -6 +3o 
-30 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ı7 ··- 4 i +22 ·+s -6 +27 
-27 



Ek:43 F 4e öZI'.L EMEKLI VE YARUIM SANDlKLARlNlN ı967 -ı9b8 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLAH i 

ı F2 Rı R 5 R6 R 8 F 3 Sabit Topıarn 
A varlık 

Banknot 

Mevduat -ı -ı 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

--
Ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettü 
--

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +3 +3 
--

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 
--

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
-

Alınan Iç Kaynaklı Krediler 

---
Tahsis Karşılıkları +49 +49 . .. -·--
Teknik 1 ht iyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 
.. 

Devlet Tahvilleri 
••:\• --

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka "tahvlllerl -12 -12 

Muhtelif Finansal Aktifler -- 7 -6 - ı3 
_ ..... - -

D.Y.B. Tahvilleri -- ı4 - ı4 

Şirket Tahvilleri 

Şirket Hisse Senetleri - -

Verilen Krediler 

KI T "tanvlllerl 

Işveren aorçları 

Tüketım Kredileri +ı +ı 

Konut Kredileri -9 -9 
-

KlT Hisse Senatıurl 

Sabit Varlıklar -4 -4 

DaQıtılmam1ş KArlar 

Banka Hisse Senetiurl 
~·---~-

TDPLAM -13 - -14 ±sçp +3 -6 -4 ±~~ -7 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -13 - -14 +41 -4 -6 -4 :!~l 



Ek:43 F 4e öZEL EMEKLi VE YAHDIM SANDlKLARI'NlN ı96B-1969 DöNEMi FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ F 2 R ı R 5 R 6 R B F3 Sabit Toplarn 
Varlık 

.. 

Banknot 

Mevduat - ıo -ı o 
.. 

Mevduat Munzan Karşılık 
-

Altın Alacaklıları 

.. 
ödenmis Sermaye 

ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

---
Muhtelif Finansal Borç -4 -4 

---

Reeskont Kredi ve Avans 
--

Tedavüldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
..~-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
-· 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

---· 
Tahsis Karşılıkları +53 +s3 

·--··-- - -~~-

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Delllet Tahviiieri -

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı -6 (j 
.... 

Muhtelif Finansal Aktifler +ı --· 4 -3 
----

D.V.B. Tahvilleri 
---· 

Şirket Tahvillerı -ı o -ıo 

Ş Ir ket H Isse Senet ler ı -B -B 
.. 

Verilen Krediler 

KI T Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kredileri -- -

Konut Kredileri --· 3 -3 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -9 ---9 

Da!:jıtılmamış Karlar 

Banka Hisse Senetleri 

i-53 -4 
-9 

i-s3 
TOPLAM -ı6 - - lB -3 +ı -4 -53 

.. 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ı6 - -ı B +so -3 -4 -9 +so 
-so 



Ek:-43 
F 4e öZEL EMEKLI VE YARDIM SANDlKLARI'NlN 1969-1970 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ F2 R1 R5 R6 R8 F3 Sabit Toplam 
A 

ı 

Varlık 

Banknot 

Mevduat -56 -56 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmış Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettU 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +6 +6 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavoıdekl Tahviller 

Taahhijtler 

Kıdem Tazmınatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +135 +135 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -
Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -19 -2 -21 

D.Y.B. Tahvilleri 

Şirket Tahvillerı -9 -9 

Şirket Hisse Senetlerı -18 -18 

Verilen Krediler 

KlT Tahvillerı 

Işveren Borçları 

Tüketım Kredilerı 

Konut Kredileri -4 -4 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -33 -33 

Da!lıtılmamış Karlar 

Banka Hisse Senetlerı - -
TOPLAM - -27 +135 

..::-1
6
9 -2 -33 +141 

-4 -141 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -56 - -27 +131 -13 -2 -33 +131 
-131 



Ek:43 F 4e öZEL EMEKLI VE YARDIM SANDlKLARI'NlN ı970-ı97ı DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F2 R ı R 5 R6 R 8 F3 Sabit Toplam 
r varlık 

Banknot 

Mevduat -40 -40 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO ' 

' Döviz Alacaklıları 1 

Muhtelif Finansal Borç 
ı, 

-6 -6 i 
' 

Reeskont Kredi ve Avans ' 
\ 

Tedavüldekl Tahviller i 
Taahhütler ·ı 

·/ 
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

1 
··j 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler .j 
Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

ı 

! 
+98 +98 

; 
Tahsis Karşılıkları 

ı . -

Teknik 1 htıyatlar i 
Vadeli Altın ve Döviz Boçları i 

.i 
Ufaklık Para 

ı 

·ı Devlet Tahvilleri -
Itfaya Tabi Hesap. ı 
Dahildeki Muhablr i 
Sankil Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler +6 -5 +ı 

1 D.Y.B. Tahvillerı 

Şlrkilt Tahvilleri -7 -7 

Sirket Hisse Senetlerı -8 -8 

Verilen Krediler 

KI T Tahvillerı 

1 ş veren Borçları 

Tilketim Kredileri - -
Konut Krecıllerı -9 -9 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -ı6 -16 

DaOıtılmamış Kirlar 

Banka Hisse Senetleri -13 -13 

TOPLAM -53 - -15 +98 +6 -5 -16 +99 
-9 -6 -99 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -53 - -15 +89 - -5 -16 -1-89 
-89 



Ek:43 F 4e öZEL EMEKLi VE YARDIM SANDlKLARI'NlN 1971-1972 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=------== F2 R 1 R 5 R6 R8 F 3 Sabit Toplam 
r 

ı 
varlık 

Banknot 

Mevduat -315 -315 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 
i 

ödenmiş Sermaye 1 

: 

ödenecek Vergi +Temetto 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +25 +25 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedaVOidekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +681 +681 . 
Teknik 1 htlyatıar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -ı -ı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 
o 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler -9 -2 -ll 

D.Y .B. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri -123 -123 

Sirket Hisse Senetlerı --104 -104 

Verilen Krediler 

KlT Tahılllleri 

1 ş veren Borçları 

Tilketim Kredileri -ı -ı 

Konut Kredileri -18 -18 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -lll -lll 

DaOıtıımamış Karıar 

Banka H Isse Senetler 1 -22 -22 

TOPLAM -337 -ı -227 +681 +25 -2 --- 1 ll ±~8~ -19 -9 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -337 -ı -227 +662 +ı6 -2 -lll +678 
-678 



F 4e öZEL EMEKLI VE YARDIM SANDlKLARI'NlN ı972-ı973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
Ek:43 

=--------=:_ F2 R ı R5 R6 R 8 F 3 Sabit Toplam 
r 

ı 

varlık 

Banknot 

Mevduat -43 -43 

Mevduat Munzan Kar~ılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye 

Ödenecek Vergi +Temettü 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +17 +17 

Reeskont Kredi ve Avans 
-

Tedavllldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 
... 

Tahsis Karşılıkları +3ı6 +3ı6 

Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 
•. 

Devlet Tahvillerı -
Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildltki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler -6 -9 -15 

D.V.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri -119 -119 

Sirket Hisse Senetleri -23 -23 

Verilen Krediler 

KI T Tahvilleri 

1 ş veren Bor çı arı 

Tüketım Kredilerı +ı +ı 

Konut Kredileri -ll -ll 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit varlıklar -4ı -4ı 

DaQıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri -82 -82 

TOPLAM -125 - -ı42 
+3ı7 +ı7 -9 -4ı +p4 -ll -6 - 34 

-125 - -142 +306 +ıı -9 -41 +317 
NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM -317 



Ek:43 
F 4e öZEL EMEKLi VE YARDIM SANDlKLARI'NlN 1973-1974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

ı F2 R 1 R 5 R6 R8 F3 Sabit Toplam 
r Varlık 

Banknot 

Mevduat -68 -68 
-· 

Mevduat Munzan Karşılık 

ı 
Altın Alacaklıları 1 

-·· 
: 

ödenml~ Sermaye i 

ödenecek Vergi + Ternettil 

DOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç - -
Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dıs Kaynaklı Krediler 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

·-
Tahsis Karsilıkları +440 +440 

Teknik 1 htlyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler -8 -4 -12 
-·· 

D.Y .B. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri -96 -96 

Sirket Hisse Senetlerı -184 -184 

Verilen Krediler 1 

KlT Tahvilleri 

1 ş veren Borçları 

Tilketim Kredileri -4 -4 
1 

Konut Kredileri -8 -8 

KlT His" Senetlerı 

Sabit VarlıkliF -54 -54 

DaOıtılmamış KArlar 

Banka Hisse Senetleri -14 -14 

TOPLAM -82 - -280 +440 
-12 -8 -4 -54 ±~as 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -82 - -280 +428 -a -4 -54 l--428 
-428 



Ek:43 
F 4e öZEL EMEKLI VE YARDIM SANDlKLARI'NlN ı974-ı975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------==- F2 R ı R 5 R6 R8 F3 Sabit Toplam 
r 

ı 

Varlık 

Banknot 

Mevduat -360 -·- 3(,(J 

·-
Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

--
Ödenmiş Sermaye 

ödenecek Vergi +TemettO 

--r-----
Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç f-47 +47 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahvillar 

Taahhütler 
--

Kıcıem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler 
--

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

--
Tahsis Karşılıkları +766 +766 

___ ..... __ ---

Teknik 1 ht Iyatlar 
--···· 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +ı +ı 
·--

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilteri 

Muhtelif Finansal Aktifler +46 -ı4 +32 

D.Y .B. Tahvilleri 

Sirket Tahvilteri -203 -203 

S Ir ket H lsso Senetler ı --ı99 -ı99 

Verilen Krediler 

KI T Tahlllileri 
~ 

1 ş veren Borçları 

Tüketim Kredileri --- 5 -5 

Konut Kredileri -ı6 -16 

KI T Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -85 -85 

Da!)ıtıımamış K~rıar 
·-

Banka Hisse Senetleri +22 +22 

TOPLAM +22 +ı -402 +766 +93 -ı4 -85 i~g~ --360 -21 -----
+839 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -338 +ı -402 +745 +93 ---ı4 -85 -839 



EK: d 

Ek=« F 4 SOSYAL GüVENLİK KURUMLARlNDA (1963-7~ DöNEMLERI IÇIN) FON AKIMLARI ANALIZI 

FON GIRIŞLERI MILYON TL. 
FON ÇlKlŞLARI 

Prim Getirleri Toptam Mevduat Konut Tahvil iştirak Sa ir Toplam Sa ir Toplam Sosyal ödemeter Topta-m Toptam Toplam Net 
Prim Faizleri Kredi Gelirteri Getirleri Finansal Finansal Gelirler Brüt Sosyal Yönetim Brüt Fon 

YıJJar F 4a F 4b F 4c F 4d .. F4& GeUrreri: Faizleri Gelirleri Gelirteri Gelirler F 4a F 4b F 4c F 4d F 4e öcıemeıer Giderleri Giderleri Girişleri 

lll (2) (3) (4) (5) (6) 7"'2+3+ (8) 9=1+7+8 (10) (lll 12=10+11 13=9-12 
4+5+6 

1963 734 623 - 93 1.4~0 ~o 3 146 9 23 231 81 1.762 317 395 - 26 - 738 208 946 816 

1964 855 666 - 116 1.637 62 5 165 ll 32 275 91 2.003 370 447 - 39 - 856 245 1.101 902 

1965 1.069 721 - 117 1.907 73 9 177 18 37 314 99 2.320 174 498 - 43 - 715 307 1.022 1.298 

1966 1.335 762 - 109 - 2.206 66 13 267 26 43 415 105 2.726 208 549 - 19 - 776 400 1.176 1.550 

1967 . 1.640 812 - 116 29 2.~97 ~8 33 312 47 33 483 125 3.204 240 595 - 32 6 873 488 1.361 1.843 

1968 2.040 897 - 123 46 3.106 67 38 391 67 44 607 164 3.878 295 634 - 33 ll 973 570 1.543 2.335 

1969 2.543 1.466 - 126 58 4.193 69 52 475 45 55 696 200 5.089 352 1.147 - 79 16 1.594 728 2.322 2.767 

1970 2.973 1.693 - 128 79 4.873 77 62 567 44 57 807 209 5.894 387 1.347 - 62 23 1.819 916 2.734 3.160 

1971 3.466 4.008 - 277 93 7.844 101 76 646 50 65 938 255 9.037 427 3.908 - 161 30 4.526 1.192 5.718 3.319 

1972 4.438 4.497 75 268 123 9.401 lll 97 730 59 71 1.068 330 10.798 503 4.266 - 182 35 4.986 1.368 6.353 4.445 

1973 6.423 5.007 689 308 279 12.706 139 122 884 130 65 1.340 366 14.411 565 4.769 ı 158 48 5.541 1.939 7.480 6.931 

1974 8.820 7.112 695 372(Tab.) 332 17.331 205 134 1.208 120 84 1.751 - 19.082 683 5.017 lO 233 61 6.004 2.638 8.642 10.440 

1975 13.459 10.702 677 437(Tah.) 546 25.921 393 166 1.730 119 145 2.553 - 28.474 87'5 6.426 16 183 91 7.591 3.187 10.778 17.696 
--- -- -·--
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F 4 SOSYAL GüVENLİK KURUMLARlNDA (1963-75 DöNEMLERİ İÇİN) FON AKIMLARI ANALIZI 

FON GIRl$LERl % FO!\ ÇlKlŞLARI 

Prim Gelirleri Toplam Mevduat Konut Tahvil iştirak Sa ir Toplam Sa ir Toplam 

Prim Faizleri Kredi Geftrlert Gelirleri Finansal Finansal Getirler Brut Sosyal Odemeıer Toplam Toplam Topıam Net 
Yıllar F 4a F 4b F 4c F 4d F 4e Gelirleri Faizlerf Gelirler Gelirler Gelirler Sosyal V onetım Brut Fon 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=2+3 (8) (9) = F 4a F 4b F 4c F 4d F 4e ödeme ı er Gıderleri Giderleri Girister ı 
+4+5+6 1+7+8 (10) (ll) 12"'10~ıı 13~9-12 

1963 42.0 35,0 - 5,0 - 82,0 3,0 - 8,0 1,0 1,0 13,0 5,0 100,0 18.0 22.0 - 2,0 - 42,0 12,0 54,0 4tdl 

1964 43,0 33,0 - 6,0 - 82,0 3,0 - 8,0 1,0 2,0 14,0 4,0 100,0 19,0 22,0 - 2,0 43,0 12,0 55,0 45,0 

1965 46,0 31,0 - 5,0 - 82,0 3,0 - 8,0 1,0 2,0 14,0 4.0 100,0 8.0 21,0 - 2.0 - 31.0 13.0 44.0 56,0 

1966 49.0 28,0 - 4,0 - 81,0 2,0 - 10,0 1,0 2.0 15,0 4,0 100,0 8,0 20,0 - 1,0 - 29,0 15,0 43,0 57,0 

1967 51.0 25,0 - 4,0 1,0 81,0 2,0 1,0 8,0 2,0 2,0 15,0 4,0 100,0 8,0 19,0 - 1,0 - 28,0 15,0 43,0 57,0 

1968 53,0 23,0 - 3,0 1,0 80,0 2,0 1,0 10,0 2,0 1.0 16.0 4,0 100,0 8,0 16,0 - 1,0 - 25,0 15,0 40,0 60,0 

1969 50.0 29,0 - 2,0 1,0 82,0 1,0 1,0 10,0 1,0 1,0 14,0 4,0 100,0 7,0 23,0 - 1,0 - 31,0 14,0 45,0 55,0 

1970 50.1 29,0 - 2,0 1,0 83,0 1,0 1,0 10,0 1,0 1,0 14,0 3,0 100,0 7,0 23,0 - 1,0 - 31,0 16,0 47,0 53,0 

1971 38,0 45,0 - 3,0 1,0 87,0 1,0 1,0 7,0 1,0 - 10,0 3,0 100,0 5,0 43,0 - 2,0 - 50,0 13,0 63,0 37,0 

1972 41.0 42,0 1,0 2,0 1,0 87,0 1,0 1,0 7,0 1,0 - 10,0 3,0 100,0 5,0 39,0 - 2,0 - 46,0 13,0 59,0 41,0 

1973 45,0 35,0 5,0 2,0 1,0 88,0 1,0 1,0 6,0 1,0 - 9,0 3.0 100,0 4,0 33,0 - 1,0 - 38,0 13,0 51,0 49,0 
-

1974 46,0 37,0 4,0 2,0 2,0 91,0 1,0 1,0 6,0 1,0 - 9,0 - 100,0 4,0 26,0 - 1,0 - 31,0 14,0 45,0 55,0 

1975 47,0 38,0 2,0 2,0 2,0 91,0 1,0 1,0 6,0 1,0 - 9,0 - 100,0 3,0 23,0 - 1,0 - 27,0 11,0 38,0 62,0 

Ortalama 46,0 33,0 1,0 3,0 1,0 84,0 2,0 1,0 8,0 1,0 - 12,0 4,0 100,0 8,0 2'5,0 - 2,0 - 35,0 14,0 49,0 51,0 
-·-----·-- -
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~~ Sınai Yatırım ve I<redi Eankasının kurucusu olan Ticaret Bankalarının esas s özleşme hükümler i gereğince ,s öz konusu bankaya 

verdikleri toplam mevduatlar:ı.ndaki(ba.nkalararas:ı. mevduat hariç) artışların% 5'i oranında verdikleri ikrazlar ile Tı.C~ Merkez Ean

kasının ÖZel KalkJ.nma bankalarına açtığı orta vadeli kredilerini kapsamaktadır. 



EK: 48 

F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARI'NlN ı963-ı964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Sabit Dağıtıl-

Fı F2 R 1 RS R6 R7 RB 
Varlık 

ma m ış Toplam ı 

Karlar r 

Banknot - -

Mevduat +ı -30 -29 

Mevduat Munzan Karşılık 

-1 Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye - -
ödenecek Vergi +Temettü -ı +3 +2 

Döviz Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç -3 -3 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller -3 -3 

Taahhütler +69 +69 

Kıdem Tazmlnatı Sor. - -
Alınan Dış Kaynaklı Krediler +62 +62 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler - -
Tahsis Karşılıkları . 
Teknik lht.lyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -2 -2 .. 

lttay1 Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -3 -3 -ı -7 

D.Y.B. Tahvilleri 

$1rkat Tahvillerı - -
$Irket Hisse Senetlerı +ı +ı 

Verilen Krediler -9ı -9ı 

KlT Tahvillerı 

l1veren Borçları 

Tüketim Kredilerı 

Konut Kredileri · 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar - - -
oaıııtılmamış KArlar +ı +ı 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM +ı T69 -6 +ı +3 +62 -4 ~~~~ 30 94 ·3 

+ı +39 -6 -93 - +62 -4 - +ı +ıo3 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -ıo3 



Ek:48 F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARININ 1964-1965 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıt ıl-
F Fl F2 R ı R5 R6 R7 RB Sabit ma m ış Toplam 
A Varlık Kar 

Banknot +ı +ı 

Mevduat +2 -39 -37 

Mevduat Munzan Karşılık 
··" ..• 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +ı +ı 
. 

ödenecek Vergi +Temetto -ı - -ı 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç '-- 2 -2 

ReeskOnt Kredi ve Avans 

TedavUidekl Tahviller -3 -3 

Taahhütler +67 +67 

Kıdem TazmJnatı sor. - -
Alınan Dış Kaynaklı Krediler +a6 +a6 

-
Alınail iç Kaynaklı Krediler - -

---· 
Tahsis Karşılıkları . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -ı -ı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler - -ı -ı -2 

D.V .B. Tahvilleri 

Sirket Tahvilleri - -
Şirket Hisse Senetleri -ı -ı 

Verilen Krediler -lll -lll 

KlT TahYilleri 

1 şveien Borçları 

Tilketim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -3 -3 

1 DaOıtılrnam" KArlar +s +s 

Banka Hisse Senetleri 

+3 +67 -2 -113 +ı +a6 -3 -3 +6 +ı61 
TOPLAM 39 3 -11';1 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +3 +28 -2 -113 -2 +a6 -3 -3 +6 
-+123 
-ı23 



Ek.:48 F 5 KALKlNMA BANKALARIN ı965~6 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------==er 
Dağıtıl-

ı Fı F2 Rı R5 R6 R7 Ra Sabit ma m ış Toplam 
r Varlık Kar 

Banknot -ı -ı 

Mevduat -2 +3o +28 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye - -

ödenecek Verııı +Ternettü +7 +ı +s 

Döviz Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç +20 +2o 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedııVOidekl Tahviller -3 -3 

Taahhütler +49 +49 

Kıdem Turnınatı Sor. - -

Allnan Dış Kaynaklı Krediler +ıl7 +111 

Allnan Iç Kaynaklı Krediler -
Tahsis Karşılıkları . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları ı 
Ufaklık Para 

-
Devlet Tahvilleri -4 -4 

Itfaya 'tabi Hesap. 

Dahildaki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -5 -ı -7 -ı3 

D.V.B. Tahvilleri 

$Irket Tahvilleri - -

$1rkiıt Hisse Semitıerl -3 -3 

Verilen Krediler -2oı -2oı 

KlT Tahvilleri 

1 şveren Borçları 

Tüketim Kredilerı · 

Konut Kredileri 

KlT H ll" Senetlerı 

Sabıt Varlıklar -3 -3 

DaOıtılmamış KArlar +G +G 

Banka His" Senetleri 

TOPLAM -3 +79 +7 -205 -:rı +ıı7 +2o -3 +6 
"t-228 

-9 -3 -7 -228 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM -3 +79 -2 -205 -2 +ıl7 +13 -3 +G 
-t-2ı5 
-2ı5 



Ek:48 
F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARININ ı966-67 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Da~ıtıl-

F Fı F2 Rı R 5 R6 R 7 Ra Sabit ma m ış Toplam 
A Varlık Karlar 

Banknot - -
Mevduat - -32 -32 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +ıs +ıs 

Ödenecek Vergi +Temettü +2 +ı +3 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -2 -2 

ReeskOnt Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller -ı -ı 

TaahtıOtler +93 +93 

Kıdem Tazmınatı Sor. - -
Alınall Dış Kaynaklı Krediler +ıa4 +ıa4 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler - -
Tahsis Karşılıkları . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -ıs -ıs 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muiıtellf Finansal Aktifler -2 +ı - -ı -
D.V .s. Tahvillerı 

Şlrkat Tahvilleri -20 -20 

Sirkat Hisse Senetleri +ı9 +ı9 

Verilen Krediler -260 -260 

KlT Tahvillerı 

ltveren Borçları 

TOkatlm Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

5ablt Varlıklar +2 +2 

DaGıtılmamıt K4rlıır +ıs +ıs 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM , - "t-93 -t-2 -t-20 +ı6 +ıa4 -2 +2 +ıs +334 
-32 -20 -280 -ı '>">LL 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - +6ı -ıs -260 +ıs +ıa4 -2 +2 +ıs +280 
-280 



Ek:48 
F 5 KALKlNMA BANKALARININ 1967--i>B DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=---------==r 
Da!;iıtıl-

ı Fı F2 Rı R5 R6 R7 Ra Sabit ma m ış Toplam 
r Varlık Karlar 

Banknot - -
Mevduat -2ı +ıs -3 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye - -
ödenec:ek Vergi +Temetto +7 +ı +a 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +2o +2o 

Reeskont Kredi ye Avans 

TedııvOICiekl Tahviller -ı -ı 

TuhhOtler -34 -34 

Kıdem Tazmınatı Sor. +ı +ı 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +205 +205 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler - -
Tahşls Kıır$11ıklıırı . 
Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ye Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +ı3 +ı3 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 
·-

Banka TahYillerı 

Mı.thteılt jrınansııl Aktlfi.,. -1 -6 +9 +2 

o.Y .B. Tanviilerı 

Şirket Tenviileri +2o +2o 

Şirket Hisse Senetleri -23 -23 

Verilen Krediler -223 -223 

KlT TII\YIIIerl 

ı,vereıı Borçları 

TOkeliM Kredileri . 

Konut Kredileri 

KlT Hisse senetleri 

Sabit Varlıklar -4 -4 

Dailıtılmıımış Kirlar +ı9 +ı9 

Sankil Hisse Senetlerı 

TOPLAM -2ı 
1'"18 . 1'"20 +20 +2 +2o·s +29 -4 +19 

T288 
-34 -ı -252 -ı -288 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -21 -16 +19 -232 +ı +205 +29 -4 +ı9 +273 
-273 



Ek::48 F 5 KALKlNMA BANKALARININ 1968~9 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI ·-
=---------::r 

Oa1jıtıl· 
F Fl F2 Rl R5 R6 R7 RB Sabit ma m ış Toplam 
A Varlık Karlar 

Banknot - -
Mevduat +ı9 +ıı +3iı 

Mevduat Munzan Karşılik 

Altın Alacııkhları 

ödenmiş Sermaye +45 +45 

ödenecek Vergi +TemettO +3 +6 +9 

Döviz Alacakllları 

Muhtelif Finansal Borç -25 -25 
... 

AMskOnt Kredi ve Avans -

Tedllvllldekl Tahviller -2 -2 

Tuhhlltler +92 +92 

Kıdem Tıızmlnatı Sor. +ı +ı 

Alınan Dı' Kaynaklı Krediler +ı29 +ı29 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler -
Tahlll Kartıilkiiri . 
Teknik 1 htlyııtııır 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -3 -3 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -3 -6 +ı -B 

D.Y .B. Tahvilleri 

Şlrkat Tahvillari -3 -3 

Şirket HISM Senetleri -22 -22 

VeriliR Krııdllll' -248 -248 

KlT TahVIlleri 

ı,vıırıın Borçları 

TOkitim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT HIIM Senetleri 

Sııblt Varlıklar -4 -4 

Dallıtılrnıımış Kirlar +9 +9 

Banka Hl111 Senltieri 

TOPLAM +ı9 +ıo3 
-+3 

-279 
-,...52 

+ı29 +ı -4 +9 -ı-315 
-6 -2 -25 -315 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +ı9 +ıo3 -3 -279 +so +ı29 -24 -4 +9 +3ıo 
-310 



Ek:48 
F 5 öZEL KALKlNMA BANKASININ 1969-70 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI =-------::er Daı:lıtıl-

1 F ı F2 Rı R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r Varilk Karlar 

Banknot - -
Mevduat +3 -93 -90 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmış Sermaye +ı +ı 

ödenecek Vergi +Temetto +ı3 +4 +17 

DOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +24 +24 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller - -
Taahhütler +69 +69 

Kıdem Tazmlnatı Sor. +2 +2 

Altnan Dış Kaynaklı K;edller +68ı +681 

Alınan 1 ç Kaynal<li Krediler - -
--

Tahsis Karşılıkları . ··-

Teknik 1 htlyatlar 

Vadelı Altın ve Dövız Boçtarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilteri -3 -3 

Itfaya Tibl .,..,.p, 
-

Dahllcı.kt Muhablr 

Sanki Tatıviiieri 

Muhtelif Finansal Aktifler -3 -32 -5 -40 

D.Y.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri -24 -24 

$Irket Hisse Senetleri +7 +7 

Verıten Krediler -647 -647 

KlT Tatıviiieri 

1 ş verarı Borçları . 
Tıııaıtım Kredilari · 

Konut Kredileri 

KlT HIIH Senatlari 

Sabit Vartıklar -17 -ı7 

DaOıttlmamış Kllrtar +2o +2o 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM +3 +69 +ı3 +7 +7 +68ı 
-+24 

-ı7 +20 +821 
-93 -6 -103 -5 -82ı 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM +3 -24 +7 -696 +7 +681 +ı9 -ı7 +2o +737 
-737 



Ek:48 
F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARININ ı970-71 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------=ur 
Dağıtıl-

F F ı F2 Rı R5 R6 R 7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
A Varlık Karlar 

Banknot - -
Mevduat +ı 

ı 
-74 -73 

j Mevduat Munzan Kar$ılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye - - 1 

ödenecek Vergi +TemettO +2 +2 +4 

Dövız Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ı o +ıo 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavüldekl Tahviller - -
Taahhütler +13ı +13ı 

Kıdem Tazmlnatı Sor. +ı o +ıo 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +196 +ı96 

Alınan 1 ı; Kaynaklı Krediler - -
Tahsis Karşılıkları . 
Teknik Ihtiyatlar 

1 
Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -7 -7 
'' 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka T ahvlllerl 

Muhtelif Finansal Aktifler -5 -4 -2 -ll ---
D.Y.a. Tahvilleri 

-
Şirket Tahvilteri +4 +4 

Şirket Hisse s•netlerl -28 -28 

Verilen Krediler -253 -253 

KlT Tahvilleri 

Işveren Borçları 

Tüketim Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hlsh Senetlerı 

Sabit varlıklar -13 -13 

Dailıtılmamış Karlar +3o +ao 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +ı Tl31 +2 +4 +ı2 +ı96 +ı o -13 +3o +385 
-74 -12 -285 -2 -385 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +ı +57 -ıo -281 +ı2 +ı96 +s -13 +3o 
+304 
-304 



lk:48 FS öZEL KALKlNMA BANKASININ 1971-72 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

oa~ıtıl-

1 

1 Fl F2 R 1 RS R6 R7 Ra Sabit mamış Toplam 
r Varlık Karlar 

Banknot - -

Mevduat +a2 +a2 -
1 

Mevduat Munzan Kar$ılık i Altın Alacaklıları 

--i 
ödenmiş Sermaye +a2 +a2 

ı ödenecek vergi +Temetto +4 +6 +ıo 

DOvlz Alacaklıları ı . 1 
Muhtelif Finansal Borç +ı2 +ı2 

1 

1 -. 
Reeskont Kredi ve Avans 

.. :.. 

T6davWdOkl Tahviller - -
Taahhütler - -

... 

Kıdem Tazmlnatı :Sor. -ı -ı 

·-

Alınan Dış Kaynaklı Kroc:ıner +ı9a +ı9a 
·~·-

ı Alınan Iç Kaynaklı Krediler +sı +sı 

TahSIS Kar$ılıklart ı Teknik Ihtiyatlar 
1 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 

ı Ufaklık Para 

Devlot 'r ah viilerı - -
Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler - -13 -4 -.17 

D.V.B. Tahvillerı 
-

Sitket Tahvilleri +1o +ı o 

Sirket Hisse Senetleri -32 -32 

Verilen Krediler -39S -39S 

KI T Tahvilleri 

Işveren aorçıarı 

TQJuıUtn Krei:lllerı 

Konut Krecıııerl 

KlT HIIH Senetleri 

5ablt varlıklar -8 -a 

DaOıtılrnamış Kirlar +a +a 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM +sı +a2 +4 -rıo +aa +ı9a +ı2 -a +a +4S3 
440 ı -4 -4S3 

+sı +a2 +4 .-430 +a1 +ı9a +a -a +a +43a 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -43a 



Ek:48 
F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARININ ı972-73 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Oafjıtıl-
ı Fı F2 Rı R5 R6 R7 Ra Sabit mamış Toplam 

r VarlıK Karlar 

Banknot -ı -ı 

Mevduat -2 -115 -117 

Mevduat Munzan Karşılık 

1 Altın Alacaklıları 

Ödenmiş Sermaye +20 +2o 

Ödenecek Vergi +Temettll +2o +ı3 +33 
-

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ı54 +ı54 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavWdekl Tahviller +so +so 

Taahhlltler +43 +43 

Kıdem Turnınatı Sor. +2 +2 
.,-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +767 +767 
1 

Alınan 1 ç Kaynakiı Krediler 1·:<!7 +27 ı -
Tahsis Karşılıkları . ı Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Dövız Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri -u -ll 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler - _;. 4a +a -40 

D.Y.B. Tahvilleri 

$Irket Tanviileri - -
Sirket Hisse Senetleri -9 -9 

Verilen Krediler -976 -976 

KlT 'fahvlllerl 

1 ş veren Borçları 

TilketiM Kredileri 

Konut Krecıllerl 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Vartıklar +4 +4 

Oallıtıımamış Kirlar +s4 +s4 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +27 +43 +20 
-ı033 +as +767 +ı62 +4 +s4 +ııs4 

-3 -llS -ll -1154 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +24 -72 +a -ı033 +as +767 +ı62 +4 +s4 +ııos 
-1105 



Ek:48 
F 5 öZEL KALKlNMA BANKALARININ 1973-74 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Da~ıtıl-

-~: 1 

F Fl F2 R 1 R5 R6 R 7 Ra Sabit mamış Toplam 
A Varlık Kiırtar 

Banknot - - 1 

Mevduat +2 +Go +62 --ı 
... 1 

Mevduat Munzan Kanılık 

Altın Alacaklıları 
-·· 

ödenmış Sermaye - -
-· 

ödenecek Vergi +Temettıı +9 +2 +ll 
1 

Döviz Alacaklıları 1 

~ ... ı Muhtelif Finansal Borç -50 -so 

Reeskont Kredi ve Avans 
-ı 

ı 

Tedavllldekl Tahviller +so +so ı 
ı Taahhlltlw +79 +79 ! ~ 

Kıdem Tazmınatı Sor. - - j --
Alınan Dış Kaynaklı Krediler +362 +362 

--1 Atınan Iç Kaynaklı Krediler +31 +31 

Tah$15 Karşılıkları . 
Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı : 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri - - --
Itfaya Tabi H854p. 

.. 

Dahildeki Muhablr 
.. 

Banka Tahvillari 

Muhttllf Finansal Aktifler -ıo -.28 -2 -40 -
D.V.B. Tahvilleri 

Şirket Tahviiiert -34 -34 
-ı 

Şirket HilSa Senetleri -59 -S9 

Verilan Krtdller -490 -490 

KI T Tehvlllert 

1 ş veren Borçııırı 

Tilketim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT Htue Senetteri 

Sııbtt varhklıır +2 +2 

DııOıtıımamtJ Kirlar +76 +76 

Banka Hisse Senatıert 

TOPLAM +33 +ı39 _:!"lo -611 +52 +362 -S2 +2 +76 
+673 
-673 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +33 +ı39 -ı -611 +s2 +362 -52 +2 +76 
+664 
-664 

--· 



Ek:48 FS öZEL KALKlNMA BANKALARININ 1974-7S DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 
-- .. 

Da!jıtıl-

F F 1 F2 R 1 RS R6 R 7 Ra Sabit mamış Toplam 
A varlık Karlar 

Banknot - -

Mevduat -ı -113 -114 

Mevduat Munzan Karşılık 
---

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye - -
--

ödenecek Vergi +TemettO +4 +2 +s 

Döviz Alacaklıları 
--·-· 

Muhtelif Finansal Borç +ıs +ıs 
---

Riıoskont Kredi ve Avans 
--· 

Tedllvllldekl Tahviller +2oo +2oo 

Taahhütler +ı +ı 
-- ·- ··--

Kıdem Tazmlnatı Sor. +a +3 

Alınan Dış Kaynaklı Krecıııer +9so +9so 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +17 +17 

Tahsis Karşılıkları 
• 

Teknik 1 ht iyatlar 
--

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 
---

Devlet Tahvilleri -16 -16 
---

Itfaya Tabi Hesap. 
---

DahiiCle ki Mu hablr 
-

Banka iahvlllerl 

Muhtelif Finansal Aktifler -2 -54 -ll -67 
---

D.v.a. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri -ll -ıı 
··-

Şirket Hlssa Senetlerı -62 -62 
--

Verilen Krediler -948 -948 

Kl't TlhVIıterl -
ltveren Borçları 

-
TDketlm Kredilerı 

-'--" 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 
--

Sabit Varliklar -5 -s -· 
DaGıtılmamış Karlar +aı +aı 

-

ean ka Hisse Senetleri 

TOPLAM 
-t-ı 7 +ı +4 -107S +2os +9so +ıs -s +aı 

+1223 
ı 113 18 ll -1223 

+ı6 -112 -14 -1075 +2os +950 +4 -5 +aı 
+ı2o6 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM -1206 
--
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EK: 8 

Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1963-1964 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

-
Da!jıtıl-

ı F1 F2 F4 F3 R1 R2 R7 RS Sabıt mamış Toplam 
r Varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat +s +s 

Mevduat Munzan Karşılık -39 -39 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +26 +26 

ödeneçek Vergi +Temetto 

Dövız Alaçakiiiarı 

-
Muhtelif Finansal Borç +124 +124 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidakl Tahviller - -10 +260 +4 +254 

Taahhütler ,_ 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
·-

Alınan Dış Kaynaklı Krediler -i39 -139 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler - -
Tahsis Kıırşılıkları 

Teknik Ihtiyatlar . 
Vııdall Altın ve Döviz Boçıarı 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +1s4 +ıs4 

ltt801a Tabi Hesap. 

Dahildeki Mutıablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler +e -ll -26 -29 

D.Y.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senetlerı -ıo -ıo 

Verilen Krediler -469 +so -69 -458 

KlT Tııhvlllerl 

Işveren Borçları ' 

Tüketım Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetteri ' 

Sabit Varlıklıır ··- ~·· -ı -ı .,.,. 

DaOıtılrnamış KArlar +so +aa 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +e -51S +26S +4 !..~ı_o -79 -139 T124 
-26 2:g~g 

---
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +s -51S +26S +4 +279 +737 -79 -139 +gs -ı +so -737 ... 



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1964-1965 DöNEMI FON KAYNAK VE KuLLANIMLARI 

-

~~ 
Dağıtıl-

F1 F2 F4 F3 R1 R2 R7 R8 Sabit ma m ış TOPii.ıllı 

Varlık Karlar 

Banknot 
•... 

Mevduat -13 -13 
-

Mevduat Munzan Kar~ılık +s +6 

Altın Alacaklıları 

ödenml~ Sermaye +49 +4\l 

ödenecek Vergi +TemettO 

Döviz Alacaklıları 
-

Muhtelif Finansal Borç -4 --4 
... 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller - +2o +752 -3 +7(;;ı 

TaahhtJtler 
-

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
··--. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler -133 -· 10~) 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler - -

Tahsis Karşılıkları . . .. 

Teknik Ihtiyatlar 'ı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları _j 
Ufaklık Para ı 

1 

' 
Devfat Tahvillerı -63 -63 ı 
IttiiYI Tabi HeSilp, ···-ı 
Dahildeki Muhablr J 
Banka Tahvillerı ı 
Muhtelif FlnilnSill Aktifler +3 +9 +ı7 +29 

ı D.V.B. Tahvilleri 
.. 

Şirket Tahvillerı 

Sirket Hisse Senetleri - -
Verilen Krediler -149 +97 -590 -642 

ı 

KlT Tal'lvllıerı ·ı 
1 ş ver an Borçları 

ı 

Tüketım Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit varlıklar - -
Da§ıtılmamış K6rl1r +2 +2 

Banka Hisse Sonetleri 

TOPLAM 
-13 --~-1~69 +755 -3 1-155 -590 -133 +13 +2 +ass 

-63 -855 

-13 -123 +755 -3 +92 -590 -133 +13 +2 +a62 ·ı NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -862 



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1965-1966 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

--=--------:::: Dağrtı ı- Toplanı 1 ı F 1 F2 F4 F3 R 1 R2 R7 R8 Sabit ma m ış 
r varlık Karlar 1 

·i 
Banknot ı 
Mevduat +2 +2 j Mevduat Munzan Karşılık -3 -3 

--·1 

Altın Alacaklıları 
ı 
1 
1 

ödenmiş Sermaye +43 +43 l 
ödenecek Vergi +TemettU ı 

·ı 

Döviz Alacakllları 1 
' -ı 

Mut:ıtellf Finansal Borç -69 -69 j 
Reeskont Kredi ve Avans ı 
TedavUidekl Tahviller - +17 +728 -4 +741 

ı Taahhlltler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +33 +33 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler - -

Tahşls Karsilıkları 

ı Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve Döviz Boçıarı ı 
Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +ı54 +ı54 

Itfaya Tabi Hesap. ı 
Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler +s -31 -109 -134 

O.Y.B. Tahvilleri 

Şlrkat Tahvilleri 

Şirket Hisse Senetlerı - -

Verilen Krtdller -287 -520 -807 

KlT Tahvillerı 

ı,veren Borçları 

TUkatlm Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -
DaQıtıımamış Karlar +4o +4o 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM +2 
-t-17 

+734 -4 +197 -520 +33 -178 +4o +1013 
-290 -31 1013 

+2 -273 +73a -4 +ı66 -520 +33 -178 - +4o +975 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -975 



Ek:51 
F 6 DEVLET YATIRIM Bl\f~KASI'NIN ı966-ı967 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Da!jıtıl-

ı Fı F2 F4 F3 Rı R2 R7 RS Sabit ma m ış Toplam 
r varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -ı2 -ı2 

Mevduat Munzan Karşılık - - 1 
Altın Alacaklıları ı 
ödenmiş sermaye +371 +:Hı 

~~ .. ". 

ödenecek Vergi +TemettQ -- ~ 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +ıs +ı5 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavQidekl Tahviller - -5ı +ıo29 -ı +977 

Taahhütler 

Kıcıem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynakli Krediler -ıo5ı -ıosı 

Allnan Iç Kaynaklı Kredlllır +6ıo +610 

Tahsis Karşılikları . 
Teknik 1 ht Iyatlar 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +ı7 
1 

+17 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifter +2ı +ıs +96 +ı32 

D.V.B. Tahvillerı 

Şirket Tahvillerı 

Şirket Hisse Senetleri +1o +ı o 

Verıten Krediler -170 -976 -1146 

KlT Tahvillerı 

Işveren Borçları 

TOkitim Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -
Dallıtıtmamış Kirlar +n +n 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM -12 -22ı +ıo5o -ı +ıoı3 .:!"9
1
7°6 -1051 +ıı1 +n +2209 

-2209 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -12 -221 +1050 -ı +bi3 -966 -ı051 +111 +n +2251 
-2251 ·--



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN ı9S7-ı968 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
- Da!)ıtıı-

Fı F2 F4 F3 Rı R2 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r 

ı 

Varlık Karlar .• 
Banknot 

Mevduat -ıo -ıo 

Mevduat Munzan Karşılık +3 +3 

Altın Alacakllları 

ödenmiş Sermaye +74 +74 

Ödenecek Vergi +TemettO 

DOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç -i i24 +ı24 

Reeskont Kradl ve Avans 

TecSavOidekl Tahviller - +ı2 +ı2ıı +ı +ı224 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Atınan Dış Kaynaklı Krediler - -115 -115 

Atınan Iç Kaynaklı Krediler +47 +47 

·--
Tahsis Karşıtıkları 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 
., 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -5 -5 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifter +20 -8 -ıo8 -96 

D.Y.B. Tahvillerı 

Şlrkl!ıt Tahvillerı 

Şli'kl!ıt Hisse Senetleri -

Verilen Krediler -45 -ı2ı7 -ı262 

KlT Tahvillerı 

ltveren Borçları 

Tilketim Kredileri · 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar 

Da!lıtılmam" Kirlar +ıs +ıs 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM -ıo +1~ +ı231 +ı ±w - 12ı7 -115 +ı2a -10 +ıs ±1~%% 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -10 -30 +ı23ı +ı +ıo8 -ı2ı7 -115 -ıs +ıs ±ın~ 



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1968-1969 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

·-

=--------==- ı 
Dağıtıı-

Fl F2 F4 F3 R1 R2 R7 RB Sabit ma m ış Topla !To 

r 
ı 

Varlık Karı ar 

Banknot ı 

i Mevduat -12 -12 

Mevduat Munzan Karşılık +ı1 +ıı ı 
Altın Alacaklıları ! 
ödenmiş Sermaye +3o +3o ı 

1 

ödenecek Vergi +Temetta 1 
Döviz Alacaklıları -ı 

1 

Muhtelif Finansal Borç +ıı6 +ıı6 ·ı -- 1 Reeskont Kredi ve Avans 

ı -
Tedavüldekl Tahviller +1o -3 +ı319 -5 +1321 ı 

ı 

Taahhütler ı 
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

\ ı 
ı 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler -139 -13~-.ı .,..., 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +ilo +5o_l 
Tahsis Karşılıkları i --
Teknik Ihtiyatlar 1 

i 
vııdell Altın ve Döviz Soçları i 

1 

Ufaklık Pııra 

Oevıet Tahvilleri +13 +13 
Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr i 
! 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -2 -65 -67 

D.Y.B. Tahvillerı 

Şlrkat Tahvilleri 

Sirkat Hisse Senetleri -

Verilen Krediler -403 -944 -1347 

KI T Tatıviiieri 

l•vererı Borçları 

TUkatlm Kredileri · 

Konut Krecıııerl 

KlT Hisse Senetteri 

Sabıt Varlıklar -6 -6 

DaQıtılrnamış Kirlar +3o +3o 

Banka Hisse Senetlerı -
TOPLAM :!i~ +dJ6 +ı319 -5 +93 -944 -139 +ıı6 -6 +3o +~~~~ 2 65 -

+ı4§1 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -2 -395 +ı319 -5 +91 -944 -139 +sı -6 +Jo -14 ı 



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN ı969-1970 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Dagtıl-

F1 F2 F4 F3 R1 R2 R7 R8 Sabıt ma m ış Toplam 
A 

ı 

Varlık Karlar 

Banknot 

1 
Mevduat +4o +40 ı 
Mevduat Munzan Karşılık -

Altın Alacaklıları 

Ödenmiş Sermaye - -
Ödenecek Vergi +Temettu ·ı 
Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +26 +26 

Reeskont Kredi ve Avans 
··· .. ~-·.~~-

TedavUidekl Tahviller -7 - +812 -ı +sG4 
-

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +212 +212 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler +1257 +ı257 

Tah$1s Kartılıkları 

T ekn lk 1 htıyatıar 
, .... 

Vadeli Altın ve Döviz BoCiiri 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvilleri +24 +24 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -ı4 -8o -94 

D.Y.B. Tahvilleri 

Sirket Tahvilleri 

Sirket Hisse Senatıeri -
Verilen Krediler +111 -2836 -2119 

KlT Tanviileri 

1 ş veren Borçları 

Tüketım Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -2 -2 

Dallıtılmamış Kirlar -208 -208 

Banka Hisse Senetleri -
TOPLAM !_4f +717 +872 -ı 

+ı28ı -2836 +2ı2 ±18_ -2 ±~aB - ı4 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +33 +n1 +872 -ı +ı267 -2836 +2ı2 -54 -2 -208 +3101 
- 3ıoı 



FS DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1970-1971 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Da!iıtıl- i 
F1 F2 F4 F3 R1 R2 R 7 R8 Sabit ma m ış Toplar n 1 ı 

Varlık Karlar 1 r 

ho i 
Banknot 

Mevduat +1o 
i 

Mevduat Munzan Kanılık - -

-1 Altın Alacakllları 

ı 

ödenmiş Sermaye - - 1 

ödenecek vergi +TemettU 
1. 

ı 
1 ·- -' 

Döviz Alacakllları ! 
ı 

Muhtelif Finansal Borç +1s2 +ıs2 1 
i 

- 1 
ı 

Reeskont Kredi ve Avans 1 
1 

+s91 +s5b 
-ı 

Tewı..Uidekl Tahviller -4 -29 -3 

-1 Taahhütler 

1 
Kıdem Tazmlnatı Sor. 

ı Alınan Dış Kaynaklı Krecıııor -53 -53 

Alınan Iç Kaynakli Krediler -S23 -523 .-ı 
Tahsis Karşılıkları ı . 1 

ı 

Teknik Ihtiyatlar 1 

Vadeli Altın ve Dövız Boçıarı 1 

Ufaklık Para 

Devlet Tahvillerı -S1 -sı 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahildeki lllluhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler +s -96 -91 

D.Y.B. Tahvilleri 

Sitket Tahvilleri 

$Irket Hisse Senetleri -

Verilen Krediler -91 -159 -250 

KI T Tahvilleri 

Işveren Borçları 

TUketlm Kredilerı 

Konut Kredilerı 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -s -s 

Dallıtılmamış Karıar +2sS +2sS 

Banka Hisse Senetleri . 
-4 -120 +s9ı -3 -~~4 -lS9 -S3 +ı5; -5 +26S i§BJ TOPLAM +1o -9 

+s -120 +s91 -3 -S79 -1S9 -S3 +ss -s +266 
+919 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -919 



Ek:51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1971-9172 DöNEMIN FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıl-

1 
Fl F2 F4 F3 R1 R2 R7 R8 Sabit ma m ış Toplanı 1 

. varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -16 -16 

Mevduat Munzan Karşılık +14 +14 
1 

Altın Alacaklıları 

' ödenmiş Sermaye +2o +20 1 

ödenecek vergı +Temetto 
ı 

Döviz Alacaklıları 
-· 

Muhtelif Finansal Borç -197 -197 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller - +2a +1206 -3 +1231 

Taahhütler 1 

Kıcıem Tatminatı Sor. 1 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler -41S -415 
.. 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler - -S03 -503 

Tahşls Karşılıkları 
--·- ! 

Teknik Ihtiyatlar 
1 

/ . 1 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları 1 

-
Ufaklık Para 

.. 

Devlet Tahvilleri +79 +79 

Itfaya Tabi Hesap. 

Dahilcilıki Muhablr 

Banka 1"ahvlllerl 

Muhtelif ·Finansal Aktifler -201 +42 -159 

D.V.B. Tahvilleri 

Sirket Tahvilleri 
···-

Ş Ir ket H Isse Senetler ı -

Verilen Krediler -661 +520 -141 

KI T Tiınvıııerı 

1 ş veren !il orçları 

Tükettm Kredilerı · 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -s -s 

DaOıtllmamış Kirlar +92 +92 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM -·- 16 _-ı-6\1 +1206 -3 .!"fo94 +s2o -41S _!-1
4
<}7 +92 +1436 

-1436 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -16 -619 +ı206 -3 - 60S +s2o -41S -1SS -5 +92 +ıaıa 
-1818 



Ek:5l F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1972-1973 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Oağıtıl-

ı Fl F2 F4 F3 Rl R2 R7 R8 Sabit ma m ıs Top lan, 
r varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -7 -7 
1 

Mevduat Munzan Karşılık +ss +ss ··ıl 

Altın Alacaklıları 1 

ödenmiş Sermaye +67 +67 
~-...... ·~--

ödenecek Vergi +Temetto 
... 

Döviz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +s41 +s4ı 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller +2 +2082 -ı +2083 

TaahhQtler 1 

Kıdem Tazmlnatı Sor. -ı 
Alınan Dış Kaynaklı Krediler -112 -112 

{ 
1 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +247 +247 ı 
Tahsis Karşılıkları ı 
Teknik 1 htlyatıar ı 
Vadeli Altın ve Döviz Boçları 1 

1 

Ufaklık Para ! 
Devlet Tahvillerı +ı +ı 

Itfaya 'tabi Hesap, 

Datıllaeıcl Muhablr 

Bankıi 'Tahvlllerl 
' 

Muhtelif Finansal Aktifler +ı69 -67 +102 

D.Y.B. Tahvilleri 

Şirket Tahvilleri 

Şlrkıit Hisse Senetlerı -

verilen Krediler ~318 -2782 -3100 

KlT TahYilleri 

l•vetel'l fJorçıarı 
·-~·:· .... 

Tüketim Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT Hisse Senetlerı 

Sabit Varlıklar -

DaQıtılmamış Kirlar +123 +ı23 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM -7 +s1 +2082 +484 -2782 -112 --=Fs4ı - +123 ±~~ı~ -318 -67 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -7 -261 +2082 -ı +484 -2872 -112 +474 +ı23 +3163 
-3163 



Ek::51 F 6 DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1973-1974 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Dağıt ıl-

Tö""" ı F1 F2 F4 F3 R1 R2 R7 R8 Sabit ma m ış 
r 

ı 

Varlık Karlar 

Banknot 

Mevduat -37 -31 j 
Mevduat Munzan Kar$ılık +so +5o ı Altın Alacaklıları 

........ 

1 

ödenmiş sermaye +79 +79 

ödenecek Vergi +TemettD 

" ı DOvlz Alacaklıları 

Muhtelif Finansal Borç +964 +964 1 

Reeskont Kredi ve Avans -ı 
TedavDidekl Tahviller +7 +2998 +17 +3oz:· ı 

j 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler '- 97 -97 

ı ---
Alınan 1 ç Kaynaleli Krediler +s934 +s73 +650/ 

Tahsis Kartılıkları 

Teknik Ihtiyatlar 

Vadeli Altın ve DOvlz Boçları 1 

Ufaklık Para 1 
Devlet Tahvilleri +2 +2 ı 
Itfaya Tatıl Hesap. 

1 
Dahildeki Muhablr ..... 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler +41 -232 -191 

D.Y.B. Tahvilleri 

Şirket Tahvillerı 
"" 

Şirket Hisse Senetleri -
Verilen Krediler -588 -9900 -10488 

KlT Tahvillerı 

lşve;en Borçları 

TDketlı'n Kredileri 

Konut Kredilerı 

KlT Hl11e Senetleri 

Sabıt Varlıklar -

DaOıtılmamış Kirlar +1a9 +189 

Banka Hisse Senetlerı 

"1"""5934 ~55/8 +2998 +17 +695 -9900 -97 :!~~~ - +ı89 [+ıoe13 
TOPLAM -37 -10813 

+5897 +2998 +11 +695 -9900 -97 +732 - +ı89 +ıo52H 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -531 -10528 



FS DEVLET YATIRIM BANKASI'NIN 1974-1975 DöNEMI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

--
Oağıtıı-

ı 

ı F 1 F2 F4 F3 Rl R2 R7 R8 Sabit ma m ış Toplaııı 

r Varlık Karlar 
·- <« 

Banknot 

Mevduat -48 -4B 

Mevduat Munzan Kar$llık -54 -54 

1 Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +ss +66 ı 
ödenecek Vergi +TemettU ı 
OOvlz Alacaklıları ı ·-
Muhtelif Finansal Borç +a131 +a7J/ i 
Reeskont Kredi ve Avans ·ı 

ı 

TedavUidekl Tahviller +3 +3599 -18 +358.) ı 
ı 

Taahhütler ı Kıdili'il Tazmlnatı Sor. 
~ 

ı AlıNın bış Kaynaklı Krediler --ı o -ıo 

1 
Allnan Iç Kaynaklı Krediler +ıl35 +5998 +7!3J 

ı 

ı 
Tahşls Karşılıkları ı 
Teknik Ihtiyatlar i .. 1 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları ı 
Ufaklık Para ı 
Devlet Tahvilleri +ı o +ıo 

Itfa !fa tabi Hesap. 

Dahildeki Muhablr 

Banıc.ı Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -117 -7484 -7601 
.. 

D.V.B. Tahvilleri 

Şlrk•t Tahvillerı 

Sirkat Hisse senatıeri -
Verilen Krediler -575 -11533 - 1210b 

KlT Tahvlll•rl 

ı,ııeren Borçları 

TUkatlı'n Kredileri 

Konut Kredileri 

KlT ~1111 Sanetleri 

Sabit Varlıklar -
Dallıtılrnamış KArlar +291 +291 

Sankıl Hisse Senatıeri 

TOPLAM +1135 -'t~9 +3599 -18 +6074 -11533 -ıo +87~~? +291 2:-ı~~~~ - 48 -117 -74 4 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM +ıoa1 -626 +3599 -18 +5957 -11533 -10 +t253 - +.291 +ı2187 
- 1218 7 



F4 ÖZEL KALKIM~ BANKAtARINCA VERİLEN KREDİLERİN KESİMLEi~ GC3 
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Zk:5'6 KONSOLiDE OLlı.RAK FiNANSAL ARACILAHIN PASİli'LERİlVİN DAGILIMI 31 ol2 itibariyle 
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Ek:5i FINANSAL ARAClLAR'lN 1964-1965 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Da!jıtıl-

ı Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r Varlık Karlar 

Banknot -ı49 -32 +ı54 +537 +5ıo 

Mevduat -71 +39 +400 +2304 +2672 
ı 

Mevduat Munzan Karşılık 

-ı Altın Alacaklıları +7 +7 
' 

ödenmiş Sermaye +ı57 +ı +ısa 

ödenecek Vergi +TemettO +ıs +ıs 

Döviz Alacaklıları -ll -ıı 

Muhtelif Finansal Borç +333 +25 -ll +3020 +336/ 

Reeskont Kredi ve Avans 

TedavOidekl Tahviller +24 -3 +21 -
Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Atınan Dış Kaynaklı Krediler -47 -47 

Atınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahşls Kartılıkları +ı243 . +ı243 

Teknik Ihtiyatlar -ı -ı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları -59 -59 

Ufaklık Para -6 -6 

Devlet Tahviiiert -225 -225 

Itfaya Tabi Huap. +2 +2 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler +ıo2 -ı -3510 -3409 

O.V.B. Tahvillerı 

$Irket Tahvilleri -ı9 -ı9 

$Irket Hisse Senetlerı -174 -ı74 

Verıten Krediler -611 -920 -2ı5 -65 - ı670 -348ı 

KI T Tanviileri +6 +s 

l•veren Borçları -41 -4ı 

Tüketim Kl'illdllerl -60 -60 

Konut Kredileri -233 -233 

KlT Hisse Senatıeri 

Sabit Varlıklar -350 -350 

DaOıtılmamıt Kirlar +ıı5 +ıı5 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM 
i-616 i-45 -215 -65 _::ı-ı69°o36 +4085 -ı17 +3o2o -350 +ıı5 i-8116 

-1062 -9S2 -307 -3510 -8ll6 

NET FON KAVNAK VEVA KULLANIM -446 -907 -2ı5 -65 -1303 +3778 -117 -490 -350 +ııs i-3893 
-3893 



Ek:5i 
FINANSAL ARAClLARI'lN 1965-1966 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------==-
--

Da~ıtıl-
R 1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 

r 
1 

Varlık Karlar 

Banknot -18 -98 +274 +655 +sl3 

Mevduat +ı9s -70 +s2ı +2792 +3741 

Mevduat Munzan Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmiş Sermaye +294 +4o - bol ödenecek varııı +Tematto +21 +21 

Döviz Alacaklıları + 131 +ı31 

Muhtelif Finansal Borç -215 - +36 +s +1151 +983 

RMskont Kredi ve Avans 

TadavOidakl Tahvillar -s -3 -ll 

Taahhütler 

Kıelem Tezminatı Sor. 

Alınan Dlf Kaynaklı Krediler +ıso +ıso 

Alınan 1 ç Kaynaklı Krediler 

Tahsis Karşılıkları +ı436 +ı436 . -
Teknik lhtlyatıııt +ı9 +ıg 

Vadeli Altin ve Döviz Boçıarı +go +go 

Ufaklık Para +4 +4 

Devlet Tahvilları +23 +23 

Itfaya Tabi Hesap. +3 +3 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler -210 -3 -1187 -1400 

D.Y.B. Tatıviiieri 

Şlrkilt Tahvillari +ı3 +ı3 

Sirkat HISSil senetlerı -144 -144 

Verilen Krediilir -730 -839 -132S -115 -2487 -5496 

KlT 'tatıvlllerl +e +s 

1 ş veren BorÇları -94 -g4 

Tilkiltim Kredileri · -2$ -25 

Konut Ktldlltrl -263 -263 

KlT Hisse Stnetlerl 

Sabit Varlıklar -578 -578 

DaOıtılmamıt KArlar +242 +242 

Banka Hisse Senetleri 

TDPLAM 
T543 

-!o
8
o7 -1325 -115 +1163 +4928 +371 +1157 -578 +242 +so11 

-1173 -2736 -291 -1187 -8011 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -630 -999 -1325 -115 -1573 +4637 +371 -30 -578 +242 +s2so 
-5250 



Ek:5i FINANSAL ARAClLAR'lN 1966-1967 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=--------==-
Da~ıtıl· 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R 7 R8 Sabit ma m ış Toplaı11 

r 
ı 

Varlık Kllrlar 

B;ınknot +282 +130 +168 +938 +1sııı 

Mevduat +654 +134 +365 +1731 +28B4 

Mevduııt Munzıın Kıırşılık 

1 

Altın Al;ıc;ıklılıırı -49 -4'! 

ödenmil Sermaye +698 +49 - +741 

·-
ödenecek Vergi +Temettü +3o +3o j 
Döviz Alacakhl;ırı +ıs + 15 "" 1 
Muhtelif Ftn.nuıl Borç +89 - +41 +21 +1936 +208/ ı 

RMskont Kredi ve Avans .. ı 
Ted;ıvüldekl Tııhvlller -29 -ı -30 

1 Taahhütler 

Kıdllm Tazmlnatı Sor. 

ı Alın.n Dı, Kaynaklı Krediler -867 -867 

Atınan 1 ç Kayn;ıkh Krediler +610 +610 ı 
Tahsis Karşılıkları +1759 +ı759 . 
Teknik lhtlyatııır +33 +33 

Vadeli Altın ve Dövız Boçl;ırı +22 +22 J 
Ufaklık P;ıra +3 +3 

1 

.j 
Devlet Tahvilleri -233 -233 

1 

Itfaya Tabi Hesap, +3 +3 
··i 

-
Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muntellf Finansal Aktifler -200 -3010 -3210 

o.v.e. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri -48 -48 

şı;ket Hisse Senetlerı -102 -102 

verilen Krediler -383 -1651 -1020 -158 -1748 -4960 

KiT Tahviiieti +17 +17 

l•veren Borçları -94 -94 

Tükettm Kredilerı -39 -39 

Konut Kredileri -252 -252 

KlT Hisse Senetlerı +1o +1o 

Sabit Varlıklar -220 -220 

DaOıtıımamış Kirlar +366 +366 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM 
T2369 .!"ls9l1 -ıo20 -158 _!"2

6
o
0
/1 

+4498 .!'N1 +1936 -220 +366 +10104 
-865 -292 -3010 -10104 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM +1so4 -1360 -1020 -157 -1414 +4206 -830 -1074 -220 +366 +6076 
-6076 



FINANSAL ARAClLAR'lN ı968-l969 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
Da!)ıtıı-

Rı R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplanı 

r 
ı 

varlık Karlar 

Banknot +ıoı +34 +ııo +s99 +844 

Mevduat +474 +ı87 +n3 +3ı53 +452/ 

Mevduat Munzan Karşılık 1 

Altın Alacakltiarı ı 
ödenmlf Sermaye +392 +48 +ı +441 

ödenecek Vergi+ Ternettil +2s +25 
-

Dövız Alacaklıları +ıı8ı +ıı8ı 

Muhtelif Finansal Borç +22 -ı +46 +23 +s9ıs +6oo~ 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller -30 +2 -28 
.. 

Taahhütler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 
-

Alınan Dış Kaynakil Krediler -ıo -ı o 

Altnan 1 ç Kaynaklı Krediler +so +so 

Tahşls Kartılıkları +2635 +263S 
--"-

T ekn lk 1 htlyatlar +ss +ss 

Vadeli Altın ve Döviz BOçları -453 -4S3 

Ufaklık Para -ı -ı 

Devlet Tahvillerı -187 -187 

lttava Tabi Hesap. +3 +3 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tatıviiieri 

Muhtelif Finansal Aktifler -413 -io -487S -S298 

D.V.B. Tahvilleri 

$Irket Tatıvlllııirl -12 -12 

Şirket HlsM s•netlerl -472 -472 

Verilen Krediler -1S77 ~ 1116 - ı439 -194 -3S07 ~ 7833 

KlT Tahlllileri +4 +4 

lflleren Sorouırı -161 -161 

TUketlm Kredilerı -13 -13 

Konut Kredileri -433 -433 

KlT HltM Senetleri 

Slblt Varlıklar -1304 -1304 

DaOıtılmamıt KArlar +43S +43S 

Banka Hlşse Senetleri 

TOPLAM i-1067 i-225 - ı439 -194 ~N~ +6460 +ıı82 ±~~~~ - ı304 +43S ı +1620S 
-2178 -ıll7 -44 -463 - ı6205 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -1111 -892 -ı439 -194 -3268 +6oı4 +n9 +ıo4o -1304 +435 +8208 
-8208 



Ek:5i FINANSAL ARAClLAR'lN 19S9-1970 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

=-------==- Da!jıtıı-
R1 R2 R3 R4 RS RS R7 RB Sabit ma m ış Toplam 

r 
ı 

Varlık Karlar 

Banknot +214 -s +473 +20SS +2747 
-

Mevduat +920 -38 +s9S +4ı77 +s1ss 

Mevduat Munzan Kartılık 

Altın AIICiklıları -63 -S3 

öcıenml' Sermaye +ıs4 +4 - +ısa 

ödenec:ek veroı +Tem.tto +435 +435 

DOVIz Alacakllları + 4597 + 459"/ 

Muhtelif FlnanMI Borc: +ıo3 -2 +9 +14 -107a -954 

RMskOnt Kredi ve Avens 

Tedlvllldekl Tahviller -12 -ı2 

--
T aahtıeltler 

Kıdem Tumlnatı SOr. 

Alınan Dı' Kaynaklı Krediler +a93 +a93 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +1257 +1257 

Tahşls Kartılıkları +2S08 +2668 . 
Teknik Ihtiyatlar +ss +sa 

Vldell Altın ve DOVIz BoC:IIrı -3300 -3300 

Ufaklık Para -ı -ı 

Devlet Tahvilleri -260 -260 

Itfaya Tabi H8Nıp. -42ı -421 

DııhllcteiCI MUhllblr 

Banlcl Tahvilleri 

Muhtelif Flnan~al Aktifler -256 -35 -7904 -8195 

D.V.B. Tahvilleri 

$Irket Tahvilleri -30 -30 

Şirket HliM Senetleri .. -270 -270 

Verilen Krediler -1183 -29SO -47S -137 -2703 -74ı4 

KlT Tanviileri +4 +4 

1 1veren sorc:ıarı -17S -17S 

TOıcetlm Kredileri · +s +s 

Konut Kredileri +us +3ıa 

KlT HIIM Senetleri 

Sabıt Varlıklar +2014 +2014 

DaOıtılmıımlf KArlar +242 +242 

Sanki HISH Senetleri 

TOPLAM +3083 -!o~s -47S -137 +124S +9ıa7 +5490 -8982 +2014 +242 l+2ı096 
-2139 -3226 -3300 -21096 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM +944 -3002 -47S -ı37 -1980 +9ı87 +2190 -8982 +2014 +242 1+14577 
-ı4577 



~:58 FINANSAL ARAClLAR'lN 1970-1971 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Oa(lıtıı-
1 Rl R2 Ra R4 R5 R6 R7 RB sabit ma m ış Toplam 

r varlık Karlar 

Banknot +496 +sı +ı2 +ı462 +2031 

Mevduat +2oaı +75 +979 +sı as +ıı271 

Mevduat Muru:an Karşılık 

Altın Alacaklıları 

ödenmit Sermaye +ı441 +ıa9 +i +ı5B1 

ödenecek Vergi +Temetto -296 -296 

Döviz Alacakllları -947 -947 

Muhtelif Finansal Borç +27 - +22 +aa +a407 +a494 

RMskOnt Kredi ve Avans 

TadlVOideki Tahviller -16 - -16 

TaahhOtler 

Kıdem Tumlnatı Sor. 

Alınan 01f Kaynaklı Krediler +ı4a +H; 
----

Allnan 1 ç Kaynakli Krediler -52a -523 

Tahtil Karşılıkları +2261 +2261 
-· 

Teknik lhtlvatlar +ıı2 +ıı2 

Vadeli Altın ve OOVI.z Boçları -4471 -4471 

Ufaklık Para +ı +ı 
·"·~~ ... 

Devlet Tahvilleri -1576 - ı576 

Itfaya 'tabi Hesap. -1:114 -5ı4 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Muhtelif Finansal Aktifler -717 -2 +270 -449 

o.v.a. Tahvillerı 

$Irket Tahvilleri +2 +2 

$Irket Hltte Senetleri -632 -6a2 

Verilen Krediler -2573 -2210 +ı63 -159 -4620 -9a99 

KI T TahVIlleri +aa +38 

l•v•ren Borçları -270 -270 

TOketlm Krec:tllerı · -ı -ı 

Konut l(recııı•ı -1697 ..... ı697 

KlT H llM Serıetleri 

Sabit Varliklar -B:S4 -834 

OaOıtılmam!f Kirlar +690 +690 

Banka H laH Senetlerı 

TOPLAM 
-t-~996 +174 +ı63 -ı59 

+1127 +t2086 .!"5\4ı~ +3677 -Ba4 +690 +21624 
-6199 -2210 -5540 -1698 -21624 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -2202 -20a6 +163 -159 -441a +ıoaaa -5274 +3677 -Ba4 +690 +14918 
-14918 



FINANSAL ARAClLAR'lN 1971-1972 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

~ 
DaÇjıtıl· 

1 

R 1 R2 RJ R4 R5 R6 R7 R8 Sabit ma m ış Topıarıt 

r 
ı 

varlık Kilrlar 
4•··· 

Banknot +260 +Go +396 +1284 +20001 

Mevduat +2505 +634 +1883 +8874 + 138'-J(, ı 

Mevduat Munzan Karşılık i 
1 
ı 

Altın Alacaklıları ! 

i 
ödenmiş Sermaye +ı897 +ı22 - +20l'J \ 

1 

ödenecek Vergi +TemettO +56 +~u 1 
1 . ı 

Dovız Alacakllları +6492 +o49;' / 

Muhtelif Finansal Borç -30 +4 -12 +4ı +ıs18 +1s2; j 
Reeskont Kredi ve Avans 

i 

ı TedavOidekl Tahviller -36 - -36 
'i 

Taahhütler 1 
ı 

Kıdem Tazmınatı Sor. 

1 ·~·'< 

Alınan Dıt Kaynaklı Krediler -217 --217 j 
Altnan Iç Kaynaklı Krediler -503 -503 

Tahsis Karşılıkları +3833 +3a3:ı . . 

Teknik Ihtiyatlar +195 +ı9t> 

Vadeli Altın ve Döviz BoçUırı -7893 -7893 

Ufaklık Para -8 -8 
ı 

Devlet Tahvillerı -646 
f i -64> 

Itfalle Tabi Hesap. +7 +7 

Dahildaki Muhlblr 

Banka Tahvilleri 
. 

Mı!htellf Finansal Aktiflar +276 -41 -4880 -464tı 
. 

O.V.B. Tahvillerı 

$Irket Tahvilleri -115 ·-115 

$Irket Hlssa senetlari -422 -422 

Verilen Krediler -1740 -358 -911 -271 -10827 - 1410'/ 

KlT Tahvillerı -2 -2 

Işveren Borçları -329 ~329 

Tilketim Kredilerı · -12 -12 

Konut Krecıııerl -777 -777 

KlT Hisse Senetleri 

Sabit Varlıklar -933 -933 

OaCiıtıımamış Kirlar +626 +626 

Banka Hisse Senetleri 

TOPLAM ±~g~+ +698 -911 -271 +2474 +141~4 +6492 +ı518·· -933 +626 +30645 
-360 -11782 -78 -8110 -4880 -30645 

+2074 +338 ~911 -271 -9308 +13365 -1618 -3362 -933 +626 +16403 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -16403 



Ek:5i 
FINANSAL ARAClLARI'lN ı972-ı973 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Dağıtıı-
ı Rı R2 R3 R4 R S R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplanı 

r Varlık Karlar 

Banknot +8ı3 +ı4ı +408 +333S +4697 

Mevduııt +2669 +42 +ı98S +ııs7s +ı6271 
ı 

Mevduat Munzan Kar~ılık 1 

Altın Alııcaklıları +ı +ı -j 

ödenmit Sermaye +118s +ıso +ı +ı336 

ödenecek Verııı +Temettll +7s8 +7sB 

DOvlz Alacaklıları +3630 +3630 

Muhtelif Finansal Borç +28 -ı +26 +84 +8ss8 +s695l 

Reeskont Kredi ve Avans 

Tedavllldekl Tahviller +3o +so +8o 

Taahhlltler 

Kıdem Tazmlnatı Sor. 

Alınan Dış Kaynaklı Krediler +6sS +6s5 

Alınan Iç Kaynaklı Kreıuıer +247 +247 

Tahsis Karşılıkları +s418 +s418 

Teknik 1 htlyatlar +231 +23ı 

Vadeli Altın ve Döviz Boçları -10020 -10020 

Ufaklık Para -ı -ı 

Devlet Tahvillerı +639 +639 

Itfaya Tabi Hesap. +49 +49 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvilleri 

Muhtelif Finansal Aktifler +94 -65 - 84S3 -8424 

o.Y.e. Tahvillerı 

Şirket Tahvilleri -ıo6 -l)6 

Şirket H lise SenetlerJ -12SO -l2SO 

Verilen Krediler -1322 ~4468 -4489 -S79 ~ 11034 -21892 

KlT 'tahVIIIerl -7 -7 

1 ş veren BorÇları -362 -362 

Tilketim Kredileri -37 -37 

Konut Kredileri -1089 -1089 

KlT Hisse senetlerı , 

Sabit Varliklar -26!1 -26S 

DaOıtıımamış Kirlar +746 +746 

Banka Hisse Senetlerı 

TOPLAM ±u~~ !"itl6 -4489 -S79 +2680 1 +20612 1-4286 T8SS8 -265 +746 
T434S3 

- ı2817 -1126 - ıo020 -84S3 -434S3 

+sı6o -4293 -4489 -S79 - ıoı37 +ı9486 - S734 +ı os -26S +726 1+2S497 
NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM - 2S497 



Ek:5S FINANSAL ARAClLAR'lN 1973-ı974 DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Da!jıtıl· 

ı R1 R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 Sabit ma m ış Topları ı 

r varlık K1irlar 

Banknot +so ı +ı62 +ı679 +3073 +s4ı~ 

Mevduat +898 +624 +sı6o +ıo928 +ı7610 

Mevduat Munzıın Kartılık 
.. 

Altın Alııc:ııklılıırı +ı +ı 

Odenmlş sermaye +652 +206 +8se 

Odenec:ek Vergi +Temetto +627 +627 

oovı:ı: Alııc:ııklıtıırı +2728 +272<l 

Muhtelif Finansal Borç +49 -ı +127 +42 +ı4497 +14714 
-

R••kOnt Kredi ve Avant 

TedilvOidekl Tahviller +37 +so +87 

TııııhtıOtler 

Kıclllm Tıı:ı:mln•tı sor. 

Altnan Dış Kıiynııklı Krediler +265 +265 

Alınan Iç K•vn•klı Krediler +573 +s73 
-

Tahals K•rtılıklıirı +9415 +9415 
. 

Teknik ltıtlv•tlıır +287 +287 

Vıidıtll Altın vıı DOvl:ı: Boçlıırı +6280 +6280 

Uflklık P•rıı -i2 -12 

oevıet Tatılllllerı -526 --526 

ltfıiv• Tilbl Hesap. +so +so 

DilhUdeki MUhilblr 

B•nıc. T•hvlll•rı 

Muhtelif ~ln•nsal Aktifler -104t +24 ~ 12946 -13971 

D.Y;&. Taliviileri 

Şirket Tahvilteri -156 -ı56 

Sirket HI1H Senetteri -1395 -1395 

verıten Krediler -S066 -150~3 -10531 -581 -8561 -39812 

KI T 'tatıvılıerl +4 +4 

1 ,veren llorç .. ;i -860 -860 

Tüketim Kredilerı -224 -224 

Konut Kredileri -1!50? -1507 

KlT Hltse Senetlerı 

Sabit varlıklar -1432 -1432 

DaOıtıtmıımış Kirlar +981 +981 

Bank• Hisse Senetlerı 

TOPLAM +335ı -~~~~4 -10531 -581 ±?8~12 +23714 +9273 I-F14497 -1432 +981 +598% 
-6653 -1731 -12946 - S9895 j 

NET FON KAYNAK VEYA KULLANIM -3302 -14284 -1053 -581 -3658 +21983 +9273 +1551 -1432 +981 +33788 
-33788 



Ek:58 FINANSAl. ARAClLAR'lN 1974-197S DöNEMI KONSOLIDE FON KAYNAK VE KULLANIMLARI 

Oagnıı-

ı Rl R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 Sabit ma m ış Toplam 
r varlık K/lrlar 

Banknot +ıı88 +200 +740 +4S21 +6649 

Mevdu.ııt +s903 +79ı +4112 +ı8260 +29066 

Mevduat Munzan KarJılık 

Altın Alacakllları 

ödenmit sermaye +2174 +ıoı -ı +2274 

ödenecek Vergi +TemettQ +ısı +ısı 

DOvb: Alac:41klıları +ıa6ı2 +ıa612 

Muhtelif Finansal Borç +s78 - +ı72 +84 +2360ı +2443S 

R•akont Kredi ve Avana 

TecıavOidekl Tahviller +a73 +200 +s73 

TaahhOtlar 

Kıdem Tazmlnatı sor. 

Altnan Dıt Kaynaklı Krediler +940 +940 

Alınan Iç Kaynaklı Krediler +s998 +s998 

TahJis Karlilikları +ısı7 +ısı n 

Teknik Ihtiyatlar +ass +ass 

Vadeli Altın VI OOvlz Boçları +6733 +6733 

Ufaklık Para +s +s 

Devlet Tahvilleri -3036 -3036 

Itfalfa Tabi Heup, -14265 -14265 

Dahildeki Muhablr 

Banka Tahvillerı 

Mutıtellt Finansal Aktifler +15 -S4 -.24394 -24373 

O.V .B. Tahvilteri .. --
Sirkat Tahviileri -228 -228 

.. 

$1rk8t Hlssa Senetleri -1412 -ı412 

VII'Ilan Krediler -S294 -15!1S1 -8451 -180( -2668S - S8ı81 

Kl1' Tanviileri -68 -68 

1 ,,.,eıı ıaorçıarı -ı412 -1417 

TUketlm Kredilerı · -570 -570 

Konut K,.OIIarl -1'100 ~ ı70C 
-

KlT HIISI Senetleri 

Sabıt Varlıklar -2170 -2170 

Dalltllmamlf KArlar +1452 +ı4S2 

Banka Hisse Sanetleri 

TOPLAM 2-ug~~ -"t:ctg -8451 -1800 :;r2 1 +38343 +21285 ~~~~601 -2170 +ı4S2 l"t"l074ı~ 
- 796 -2270 -ı - 4394 1- 10749 

NET FON KAYNAK VEVA KULLANIM -6S23 -1S028 -84Sı -ı800 -24044 +36073 +2128S -793 -2170 +ı4S2 +s8809 
-S8809 
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FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESiMLER ARASI iLI Ş KILER 

Ek:60 31.12.1963 MILYON I.L. 

F 1 F2 FS F6 F4 F3 R 1 R2 
Oagıtıl· 

RS H6 R 7 R8 rııan)ı~ PJ~il 

Karlar Tuplcıııı 

F 1 1637 4 ıs ı - 1.11e 198 334 3292 2784 828 235 10706 

F2 1386 78 1316 1558 113 5027 405 986 6840 14 6643 1165 25531 

F3 54 7 85 401 13 19 579 

F4 2 1389 353 21 407 2576 494 - 5242 

FS 58 20 5989 102 6169 
.-.~-· -

F6 8 193 28 217 78 524 

Rl 6285 1550 4 54Z 2135 35 10556 

R2 977 559 3171 4707 

R3 2408 2408 

R4 202 202 
.. 

R5 7147 484 - 477 43 8151 

R6 1294 234 ll 1539 

R7 399 399 
-

R8 1624 7235 4 135 334 271 9603 
Sabit 
Varlık 33 2056 5 - 1077 30 3201 
Aktif 

Toplam 10706 25531 579 5242 6169 524 6827 603 153 16234 5775 8297 1497 89517 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

R1 10556 6827 3729 

R2 4707 603 4104 

R3 2408 - 2408 

R4 202 - 202 

R5 8151 1533 6618 

R6 1539 16234 - 14695 

R7 399 5775 - 5376 

R8 9603 8297 1306 

Sabit var. 3201 - 3201 

baOıt.Kar. - 1497 1497 

Gımeı 40766 40766 21568 21568 
Ttıf)lam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI ILIŞKILER 

Ek:6o 3l.ı2.ı964 MILYON T.L. 

Oağıtıl-
F1 F2 F5 F6 F4 F3 Rı R2 R5 R6 R7 R8 ma m ış Pasif 

Kllrlar Toplam 

Fl 2004 3 7 2 ı496 348 340 3907 1897 ı348 242 11594 

F2 ı769 108 1785 ı845 132 5340 623 935 7750 ı4 8786 ı343 30430 

F3 123 6 85 463 ı o 20 707 

F4 2 1340 6ı3 25 433 2437 6ı8 80 5548 

FS 50 27 7040 ıo3 - 7220 

F6 8 224 31 2 243 94 602 

R1 6860 1887 9 294 2258 31 11339 

R2 1015 697 3250 5 4967 

R3 2991 299ı 

R4 247 247 

R5 7640 577 597 53 8867 

R6 1528 328 12 1868 

R7 556 556 

Ril 1358 9529 5 161 340 317 11710 

Sabit 
34 2444 5 ı 1232 32 

. 
3748 Varlik 

Aktif 
11594 30430 Toplam 707 5548 7220 602 7283 971 1526 ı88ı3 4813 11108 ı779 ı02394 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 11339 7283 4056 

R2 4967 971 3996 

R3 2991 - 2991 

R4 247 - 247 

R5 8867 1526 7341 

R6 1868 18813 16945 

R7 556 4813 4257 

R8 11710 11108 602 

sabıt Var. 3748 3748 

oaıııt.Kar. '1779 1779 

Qanal 462113 46293 22981 22981 
Toplam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI iLIŞKILER 

Ek:60 31.12.1965 MILYON T.L. 

Dagıtıı-
F ı F2 F5 F6 F4 F3 Rı R2 R5 R6 R7 R8 ma m ış Pas il 

Karlar ı oplam 

F1 2736 - 20 2 1321 313 494 4444 1886 1191 254 12661 

F2 1961 147 1934 1913 141 5758 665 1359 10056 14 11860 1420 37228 

F3 190 5 83 549 8 26 861 

F4 2 1366 1365 22 482 2304 614 82 6237 

F5 47 52 8273 199 8571 

F6 ı 9 223 28 2 256 112 631 

Rl 7486 2025 - lO 251 2208 37 12077 

R2 853 1188 3840 5881 

R3 3206 3206 

R4 312' 312 

R5 9245 690 779 58 10772 

R6 1658 488 15 2161 

R7 615 615 

R8 1709 12591 6 144 446 324 15220 

-3:~.'.~ 35 2651 8 ı 1369 34 4098 

_Aktif 
Toplam 12661 37228 861 6237 8571 631 7575 978 2128 22884 4755 14128 1894 120531 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 12077 7575 4502 

R2 5881 978 4903 

R3 3206 3206 

R4 312 - 312 

R5 10772 2128 8644 

R6 2161 22884 20723 

R7 615 4755 4ı40 

R8 ı5220 14128 ıo92 

Sabit Var. 4098 - 40518 

oıııııt.K4r 1894 - ı894 

Genel 54342 ~4342 26757 ~6757 
iopıam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI i Li Ş KILER 

Ek:60 31.12.1966 MiLYON l .L. 

Oa9ıtıı-
F.l F2 FS F6 F4 F3 R 1 R2 R S R6 R7 R8 ma mı~ P.ı~it 

Karlar ı oplaııı 

Fl 3664 3 18 s 1329 216 768 5099 2017 1332 271 14722 
----

F2 2979 117 2221 1876 1S8 S979 594 2172 12883 14 12842 1S82 43417 

F3 239 12 81 666 28 32 1058 

F4 2 1380 2093 18 52S 2337 S4S 122 7022 

FS 41 88 9710 250 10089 

F6 1 10 242 36 2 288 129 708 

R1 8124 2240 19 128 2423 S3 12987 

R2 1231 1121 4360 6712 
~-·-· 

R3 4S31 4531 

R4 427 427 

RS 11616 895 918 58 13487 

R6 1768 667 14 2449 

R7 52S 525 

R8 1820 13350 13 253 S98 373 1640' 

~~'ıt 41 3081 ll ı 1508 34 4676 

Aktif 
Toplam 14722 43417 1058 7022 10089 708 7855 810 3270 27809 5036 15285 2136 13921 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

R1 12987 7855 5132 

R2 6712 810 5902 

RJ 4531 - 4531 

R4 427 - 427 

RS 13487 3270 10217 

R6 2449 27809 - 25360 

R7 525 5036 - 4511 

R8 16407 15285 1122 

Slblt var. 4676 - 4676 

OaQıt.Kar. - 2136 - 2136 

Genel 62201 62201; 32007 32007 
!oplam 



FINANSAL AAACJLAA, FUN SUNUCU Vf:; KULLANlCI KESiMLER ARASI iLISKiLER 

Ek:60 
31.12.1967 MILYON 1 .L. 

f ı F2 F 5 F6 F4 F 3 R 1 R 2 
Udgıtıl· 

Ro R6 R7 R8 illiJIIII~ P'-''>11 
Karıaı ı u~ldııı 

F ı 4037 3 30 9 1642 359 936 6037 2032 ı411 314 16810 

F2 4204 ı49 2391 1833 ı71 6996 715 2508 ı4646 14 14597 1793 50017 

F3 332 14 96 850 26 50 ı368 
.. 

F4 2 1329 3122 17 1506 ı286 . 560 199 8021 

FS 20 124 11489 273 11906 

F6 1 ll 275 38 2 354 146 827 
... 

R ı 8628 2434 39 96 2538 62 ı3797 

R2 16ı2 1395 5326 3 8336 

R3 5551 5551 

R4 585 585 
-

Ro 13121 1155 1124 74 15474 
--

R6 1858 866 16 2740 
____..,_ '" 

R 7 503 503 

R8 182ı 16285 ı3 157 697 444 19417 

Sabit - ---
Varlık 40 3090 9 ı 1713 43 4896 

Aktif 
500ı7 Toplam 16810 ı368 8021 11906 827 ıol69 ı074 3843 32306 4ı84 17221 2502 160248 

BROT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 13797 10169 3628 

R2 8336 1074 7262 

R3 5551 - 5551 

R4 585 585 

R5 15474 3843 11631 

R6 2740 32306 29566 

R7 503 4184 - 3681 

R8 19417 17221 2196 

Sabit Var. 4896 - 4896 

oaQıt.Kar. - 2502 2502 

Genel 71299 71299 35749 35749 
Toplanı 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI iLISKILER 

Ek.:60 31.12.1968 MILYON T.L. 

-· Oagıtıl-
Fl F2 FS F6 F4 F3 R 1 R2 R5 R6 R7 R8 nıamı~ Pasif 

Karlar ı opıaııı 

Fl 5818 24 40 5 1414 366 1040 5684 2557 2021 368 19337 
... 

F2 5225 131 2436 2115 207 7492 983 3317 18058 14 18954 1951 1589 

F3 298 21 97 1055 46 69 1589 

F4 2 1344 4333 18 1627 1171 684 215 9394 

FS 158 13638 441 14237 

F6 7 13 314 43 2 404 170 953 

Rl 9325 3139 27 109. ' 2606 70 15276 

R2 1674 1273 6543 3 9493 

R3 7115 7115 

R4 777 777 

RS 15539 1387 1340 74 18340 

R6 1901 1158 18 3077 

R7 548 548 

R8 2513 18351 4 265 774 514 22421 

Sabit 
50 5328 13 1 1896 52 7340 Varlık 

-~•dır 
Toplam 19337 60883 1589 9394 1423 953 10567 1349 4829 37520 4799 22550 2773 190780 

BROT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl l!il!76 10567 4709 

R2 9493 1349 8144 

R3 7115 - 7115 

R4 777 - 777 

R5 18340 4829 13511 

R6 3077 37520 34443 

R7 548 4799 4ı.:.''.·l-
~-----

RS 22421 22550 12\} 

Sabit Var. 7340 - 7340 

oaıııt.Kar. - 2773 - 2773 

Genel 84387 84387 41596 41596 
ioplam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI ILişKILER 

Ek:60 31.12.1969 MILYUN T.L. 
... 

Dagıtıl· 
Fl F2 F5 F6 F4 F3 R 1 R2 R5 R6 R 7 R8 nıamı> Pa;ıl 

Karlar Toplaııı 

Fl 7113 5 52 8 1680 371 1150 6283 3738 3146 459 24005 

F2 6672 ' 120 2839 2320 215 8205 1198 4000 21215 15 23470 2231 72500 

F3 390 24 147 1184 21 78 1844 

F4 12 1352 5652 13 1707 1032 800 245 10813 

F5 204 16291 581 17076 

F6 ll 15 369 44 2 447 195 1083 

R 1 10721 3537 33 98 2977 85 17451 

R2 1684 1432 7487 2 10605 

R3 8554 8554 

R4 971 971 

R5 19181 1666 1562 93 22502 

R6 2030 1477 16 3523 

R7 1001 1001 

~ 
R8 3835 21623 3 330 917 588 27296 

Sılbit 
80 6317 17 7 2150 73 . 8644 varlık 

_Aktif 
Toplam 24005 72500 1844 10813 17076 1083 11631 1569 5723 43980 5971 28465 3208 227868 

BROT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

R1 17451 11631 5820 

R2 10605 1569 9036 

R3 8554 8554 

R4 971 - 971 

R5 22502 5723 16779 

R6 3523 43980 - 40457 

R7 1001 5971 - 4970 

R8 27296 28465 1169 

sabıt var. 8644 - 8644 

Oliılt.Kir. - 3208 - 3208 

Genel 100547 100547 49804 49804 
Toplam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI iLIŞKILER 

Ek:60 31.12.1970 Mil YUN 1 .l. 

Oagıtıl· 
F 1 F2 FS F6 F4 F3 R 1 R2 RS R6 R7 RB ınarnı~ Pelsıl 

Karlar 1 up lanı 

F 1 7-7.11 2 12 s 2S3S 364 1623 8349 833S 2863 774 32573 

F2 7273 213 2122 2294 237 9097 11S9 4684 2S39S 1S 22368 2337 77194 

F3 459 37 1S4 1865 4S 98 26S8 

F4 5 1352 6524 12 2964 1244 826 37 12964 

FS 213 18904 706 19623 

F6 13 18 437 47 2 S79 204 1300 

R 1 12043 3821 39 88 3454 82 19527 

R2 1834 1402 10323 2 13S61 

RJ 9030 9030 

R4 1108 1108 

RS 21321 2362 1914 119 2S716 

R6 1342 1841 22 3205 
-

R7 4301 4301 

1 
R8 6968 25799 8 410 1272 743 3S200 

Sabit 
varlık 149 3849 34 9 2504 85 6630 

_Aktif 
Toplam 32573 77194 2658 12964 19823 1300 14651 1523 6957 52849 11461 27387 3450 264790 

BRüT NET 

KiJIIIInım Kaynak Kullanım Kaynak 

lU 19527 14651 4876 

R2 13561 1523 12038 

RJ 9030 - 9030 

R4 1108 - 1108 

R5 25716 6957 18759 

R6 320S 52849 - 49644 

R7 4301 11461 - 7160 

R8 36200 27387 7813 -
Sabit var. 6630 - 6630 -
oaıııt.KIIr. - 3450 3450 

Genel UU78 118278 60254 60254 
Toplam 



FINANSAL ARACILAR, rUN SUNUCU VI:: KULLANlCI KC:SiMLE.R ARASI iLI~KiLC:R 

Ek:60 31.12.1971 MILYUN l.l. 

-·· 
ü"gıtıl-

F l F2 FS F6 F4 F 3 R 1 R2 R~ R6 R7 R8 IHdllıl~ PJ.~ıt 

K.arıar 1 UJ,..ddlll 

F 1 12079 ı 2 13 2903 429 163S 9811 7388 3679 884 38824 

F2 5381 287 2213 3329 310 12417 1230 5647 33720 16 23362 2598 90510 

F3 590 39 166 2061 55 128 3039 

F4 ı 1323 7115 9 2441 1191 978 303 13361 
---

FS 235 21187 - 1968 - 23390 
-

F6 18 27 549 51 2 752 227 1626 
--· 

R 1 14283 6297 51 144 4015 115 24905 

R2 3709 1541 10482 ı 15733 

R 3 8867 8867 

R4 1267 1267 

R 5 26029 2643 2436 130 31238 
-··· --· 

R6 2517 2361 25 4903 

R7 8772 8772 

R8 6518 25626 lO 506 1334 936 34930 

Sabit 
Varilk 160 4374 47 

···-
14 2768 101 7464 

Aktif 
Toplam 38824 90510 3039 13361 23390 1626 17827 1659 8066 64935 10658 30794 4140 308829 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 24905 17827 7078 

R2 15733 1659 14074 

R3 8867 - 8867 

R4 1267 - 1267 

R5 31238 8066 23172 

R6 4903 64935 60032 

R7 8772 10t.i!58 - 1886 

R8 34930 30794 4136 

saoıt var. 7464 - 7464 

oacııt.K&r. - 4140 - 4140 

Genel 138079 138079 66058 66058 
i' oplam 



FiNANSAL AkACILAH, 1-\)N SUNUCU VL KULLANlCI Kt-SiMLLH AHASI it i~ı<.il t::H 

Ek:60 31.12.1972 Mi 1 (<JN 1 .ı . 

ı 
U.J~Jılıl-

F 1 F 2 F!) F6 F4 F 3 k ı k2 k !ı R6 H 7 H8 ı ııJıııı:- i'.J',II 

Kaılo;tı 1 ıJıJLJı ı ı 
.. 

F l 19105 1 18 23 3581 534 2031 11095 13880 3342 1001 54611 

F 2 6863 205 2874 4293 401 16384 1823 7494 42633 16 25908 2970 111864 

F 3 51 590 43 253 2259 67 136 3399 
... 

F 4 ı 1365 8321 6 ı958 776 781 395 13603 
... 

r s 15 8 223 ~·~ :) (J !.) ' ' 125ı 26553 

1- 6 20 38 744 52 2 963 264 2083 
. - - .. -----

R 1 ı5660 7656 51 266 3220 163 27016 .. 
R2 4059 2071 9962 ı 16093 

R3 9778 9778 

R4 ı538 1538 
--------- .. _____ 

R 5 36678 3073 3074 ı47 42972 
··---·--· ·----------· --·· ·----

' 
R6 2714 2946 32 5692 

---- ---~--- ------
R 7 16665 16665 

·----
H S 11148 25429 14 464 1549 1206 39810 

Sabit c--- ---- ------ -._ .. ___ 
Varlık 164 4925 55 19 3106 128 . 8397 

Aktif 
Toplam 54611 111864 3399 13603 26553 2083 22012 

·-
2357 10492 79089 16933 32312 4766 381074 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

R1 27016 22012 5004 

R2 16093 2357 13736 

R3 9778 - 9778 

R4 1538 - 1538 

R5 42972 10492 32480 

R6 5692 79089 - 73397 

R7 16665 16933 - 268 

R8 39810 32312 7498 

Sabit var. 8397 - 8397 

OaQıt.Kar. - 4766 - 4766 

Gene ı 167961 167961 78431 78431 
Toı:ııam 1 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI iLIŞKILER 

Ek:60 31.12.1973 MILYON T.L. 
... -

Dagıtıl· 

F 1 F2 1-:. F6 F4 F3 R 1 R2 R5 R6 R 7 R8 nıatnı~ Pas ıl 
Karlar ı oplaııı 

Fl 23552 4 25 4 5222 682 2439 14430 17510 4515 1421 69804 

F2 14931 320 3192 5563 406 20118 1857 9509 54336 16 31728 3045 145021 

F3 78 633 63 338 3026 221 190 4549 

F4 ı 1422 10403 5 2272 664 1322 518 16607 

FS 13 5 249 30531 1691 32549 
-

F6 29 33 975 66 3 1393 338 2837 

Rl 16495 7305 62 96 3318 281 27557 

R2 3429 4395 12744 20568 

R3 14267 14267 

R4 1972 145 2117 
. 

R5 47482 4106 3996 205 55789 

R6 3075 3707 36 6818 

R7 26685 26685 

RB 8004 35914 6 531 2053 1755 48263 

Sabit 181 4931 51 Varlık 19 3331 149 8662 

Aktif 
69804 145021 4549 16607 32549 2837 27713 2539 13172 99701 21219 40870 5512 482093 

Toı:ılam 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 27557 27713 - 156 

R2 20568 2539 18029 

R3 14267 - 14267 

R4 2117 - 2117 

RS 55789 13172 42617 

R6 6818 99701 - 92883 

R1 26685 21219 5466 

R8 48263 40870 7393 

sabit var. 8662 - 8662 

oagıt.Kar. ~ 5512 - 5512 

Genel 210726 210726 98551 98551 
TDPlam 



~iNANSAL ARACILAH, l-uN SUNUCU VL KULLANlCI KLSIMU .. H AHASI it I~KIL EH 

Ek:60 31.12.İ974 lVIII '((IN 1 .i 

... 
U.:.ıgıtıl· 

F 1 ı- 2 F !:i F6 F4 F 3 R 1 H2 H b R 6. R 7 H 8 lli...SIIII';ı P<l'::ııl 

Kilrldı 1 upldılı 
... 

F l 30340 2 62 5 6098 861 4118 17503 20238 5947 2119 87293 

F2 23937 260 3780 6387 442 21875 2463 14706 65463 16 43602 3017 185948 

FJ 109 712 72 390 3388 171 266 5108 

F4 5935 1479 13401 22 2924 567 2286 707 27321 

ı- ~ 376 39983 1879 42238 
..•. 

F 6 33 45 1262 76 3 1482 384 3285 
.. .. --

R l 21095 7486 72 53 5107 347 34160 

R2 7676 5317 22644 35637 

R3 24798 24798 
.. --

R4 2533 165 2698 
-· --- ---·- ----·-· 

R5 56361 4717 5355 304 66737 
-----· -··------- -----

R6 3391 5111 47 8549 
·----- ·----

R 7 20405 20405 
-----. ·---·· ·---·-· --

R 8 7940 47403 8 763 3124 1971 61209 

Sabit -~----- ----t---·- .. ·-·-
i varlık 196 6128 49 19 3550 152 10094 

' Aktif 
ToPla ın 87293 185948 5108 27321 42238 3285 31014 33211 20462 123415 24212 55367 6493 615480 

.... l 

BROT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

Rl 34160 31014 3146 

R2 35637 3324 32313 

R3 24798 - 24798 

R4 2698 - 2698 

R5 66737 20462 46275 

R6 8549 123415 - 114866 

R7 20405 24212 - 3807 

R8 61209 55367 5842 ... 
Sabit var. 10094 - 10094 

Qaljıt.Kar - 6493 - 6493 

Genel 264287 264287 125166 125166 
Toplam 



FINANSAL ARACILAR, FON SUNUCU VE KULLANlCI KESIMLER ARASI iLIŞKILER 

Ek:6D 13.12.1975 MILYON T.L. 

Fl F2 F5 F6 F4 F3 R 1 R2 
Dagıtıl· 

R5 R6 R7 R8 ma m ış Pas it 
Karlar Toptan ı 

Fl 42780 3 110 6 7821 1151 4858 22024 33850 6468 2883 121954 

F2 32425 373 4355 10999 591 30067 3164 19191 83843 16 57438 3400 245862 

F3 126 713 76 595 4338 186 297 6331 

F4 7070 1428 17000 4 8988 557 11023 998 47068 

FS 48 548 55232 2105 57933 

F6 47 54 1617 66 2 1748 367 3901 

Rl 39549 9936 90 160 6482 458 56675 

R2 7371 10108 34177 51656 

R3 33249 33249 .. 1 

R4 3940 558 4498 

R5 83096 5792 7330 315 96533 

R6 3792 6969 58 10819 

R7 13672 13672 

R8 21550 49038 19 8247 4480 227i 85605 

i ~~~~ 
. 

191 1734 54 19 4062 204 12264 

_Aktif 
Toptam 121954 245862 6331 47068 57933 3901 47006 4315 26214 161760 38763 78968 7945 848020 

BRüT NET 

Kullanım Kaynak Kullanım Kaynak 

R1 56675 47006 9669 

R2 51656 4315 47341 

R3 33249 - 33249 

R4 4498 - 4498 

R5 96533 26214 70319 

R6 10819 161760 - 150941 

R7 13672 38763 - 25091 

R8 85605 78968 6637 

sabıt var. 12264 - 12264 
>ı":• •• 

oaaıt.Kar. - 7945 - 7945 

Genel 364971 364971 183977 183977 
Toplam 


