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S U N U Ş 

Finans piyasalarında dolaylı finansman süreci üzerinde 

fon sunucu ve kUllanıcı kesimler arasında fon akımlarını, 

sağlayan kurumlar, finansal aracı kurumlar olarak tanımlan-
. aracılar para yaratan ve 

maktadır. Finansal/ yaratmayan finansal aracılar olmak üze-

re iki ana grupta toplanmaktadır. -Para yat"atan finansal a -

racı.l.ar, kaynakları ço~nlukla para (banknot ve vadesis mex 

duat) olan merkez bankası ile ticaret banka.larından oluş -

maktadır. Para yaratmayan finansal aracılar ise, kaynakları 

para olan finansal aracıların dışında kalan tüm kurumları 

kapsamaktadır. Para yaratmayan finansal aracılara örnek o

larak sigorta ortaklıkları, sosyal güvenlik kurumları,emek-

. li sandıkları. ve yatırım ortaklıkları verilebilir. 

Türk finans piyasalarındaki dalaylı finansman süreci 

üzerinde yer alan en önemli -ve-- etkin· para yaratan finansal 

aracılar kesimi bankalardır. Bankaların finansal aracı.. ku

r~m olarak sermaye birikim sürecinde iid. temel :fonksiyonu 

vardır. Birinc.i fonksiyonu, hanehalkını tükatilnden cayd.ırıp 

" 

'ı.' 





dır. Burada bankaların mali ve tkonomik yapısındaki de~şme-- ·· 

lerle ilgili temel sorunlar araştırılmaktadır. 

!kinci bölümde; mali ve.ekonomik göstergelerin da~ılım

larını açıklamak için kullanılan da~ııım istatistikleri, or

talamalar ve.da~lma ve frekans bölünmesinin şeklini sapta

ma ölçüleri tanımlanmaktadır. 

U çüncü bölümde, 197~1979 p.llarım.. kapsayan- .beş yıl. -

lık süre için bankaların mali bünyesi ile ilgili istatistik

sel dag;ılımları ve bu da~ılımlarda yıldan yıla meydana ge -

len de~işmeler açıklanmaktadır. 

Dördüncü bölümde:,_ bankaların faaliyet sonuçları ile 

ilgili göstergelerin da~ılımları incelenmektedir. 

Beşinci bölümde, kar da~t:ımı-Şubeleşme ve-ücret poli

tikasJ. gÖstergelerinin daSı lımları tartJ.şı.lmaktadır .1 

Altıncı ve son bölümde de, enflasyonun mali ve ekonomik 

göstergelere etki.si, bankalar mali. tabıo.larının' enf'l.açon ~. 

hasebesi ilkelerine göre düzeltilmesi konusunda yapuan ça

lJ.şmalar ile karşılaşılan güçlükler açıklanmaktadır. 





.. 

G !··R! Ş 

Bl.lindi~-gibi, 

ra ile ifade edilebilen olaylar ile ilgili biıgileri,kayıt

lama~ sınıflama, öz.etleme ve sonuçları analiz edip yorumla

yarak ilgi..li kişi ve kurumlara sunma olarak tanımlanmakta -

dı-r. İşletmelerin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile il

gili bilgileri, iŞletmeler-le ilgili .ldşilere·: ,yani yöneti -

cilere, ortaklara, kredi verenlere, çalışanlara,. devlete ır~ 

araştırma.c-ılara . ileten en önemli bilgi. .sunma aracı· . da. mali 

tablolardır. 

NalL tablolar~ muhasebede kay:ı.t tutma:_.ft:··Bım.fiem&nJn __ 

bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bu tab

lolar· bir i:şletmerıi.n ... mal± durumunu ve .faaliyet sonucunu a!._ 

settirirler. Yalnız, bu aksettiriş hesaplar ve bunların 

rakamları şeklinde birbirinden ayrı ve birer kuru bilgi 

ş~kli.ndedir. İş.l.etmeyi ve onun faaliyetlerita hakk:cy:la ta

nıyabilmek anc.ak bu bilgilerin kullanılabilir hale geti. 
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rilmesi;yle mümkün olur(l). O nedenle, mali tablolarda-

ki bilgilerin ihtiyacı karşılayacak biçimde yeniden dü 

zenlenerek kullanılabilir d\.lruma getirilmesi gerekmek

tedir. Dolayısiyle, mali tabloların ihtiyacı karşıla

yacak biçiı~ıde yeniden düzenlenmesi, çeşitli analiz yö_!! 

tamlerinin bu tablolara uygulanması ve analiz, yorum, 

ele~?tiri ve de:~erlendirmelerin yapılması çalıçı ma lcırı 

mali tablolar analizi olarak bilinmektedir. 

Hali tablolar analizi çalJ.:;;malarınd.a, genellikle, 

sanayi işletmeleri mali tablolarına ağırlJ.k verilmek

tedir. Oysaki, bankalar da belirli işlevleri yerine ge 

tirmekte olan işletmelerdir. Bu ylizden, sanayi işlet-

meleri mali tablolarJ.nın analizinde kull8nılan yakla-

şım ve teknikleri işlevleri ve özellikleri gözönünde 

tutularakb::mka mali tablolarJ.nın analizinde de uygula-
. .... 

mak J.:;·:kan dahilindedir. 

Mali. tabloler analizinin yaklaşım ve tekniklerini 

(1) BEYTÜR~, Sabri ve ÇÖhL:SKC!, Ferruh, I-la li tablolar 
Analizi, Eskişehir !ktisadi ve Ticari İlimler Akademi
si YayınlarJ. No: 176, Eskişehir. 1977, S.3 
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banka işletmelerinde uygula;rarak, bilgisayara dayalı olarak 

bank<.üarın mali ve ekonomik analizi amacıyla, E.!.T.!.A. r-ı~ 

hasebe Araştırma ve Uygulama Enstitüsü çerçevesinde rı B!LG! 

SAYARLA BAI,;KALAR NAL! ll'ADLOL/JUNIN ANALİZİ-BANKRAPOR SİSTE

hİ " geliştirilıııiştir(2). 

BAI\fKRAJ?OR. S!STr:I•;!, tektek her bir bankc.nın mali ve e

konomik analizi için kullanılabildi~~i gibi, banknlar toplu

luğu analizleri için.de yararlanılabilecek nitelikte genel 

bir analiz sistemi olarak hazırlanmıştır. Bankalarla ilgili 

kişi ve kurumlara yardımcı olmak amacını gütmektedir. 

Bu çalışma da, bankalar .mali ve ekonomik analiz gös-

tergele.rinin hazırlanmasında BANKRAf'OR SİSTENİ bilgisayar 

programlarından yararlanılmıştır. Analiz tablolarının ve 

gös.tergelerinin hGzırlanışı ve özellikleri BANKRAPOR S!S'J!E-

hİ el kitabında ayrıntılı olarak açıklanm;ı_ştır. !lk 'önce 

BAiJKRAPOR SİST~~11İ el ki t<-::.bının gözden geçirilmesi, bu çalı.,i 

(2) AYDIN, Davut ve SURHEL!, Fevzi, Bilgisayarla Bankalar 

Mali Tablolarının Analizi - BANKRAPOR S!STEN!, Eskişehir İle 

tisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ocak-1980 

• 

----------~------~ 



manın det;erlend.irilmesi sırt:=ısınd.a okuytlctı;;ra bt.i;yUk kola;ylık 

sa~layacaktır. 

Dilgisayara dayalı, bankaların mali ve ekonomik ana

lizine ilişkin olarak yapılan bu araştırmanın üç temel a-

macı vardır. 

Araştır:nanın birinci amacı, Bankalar için saptanan m.2, 

li ve ekono~ik g6stergeler ve bu g6stergelerin istatiksel 

dağılımları ile, bankaların mali ve ekonomik yapısında yıl 

dan yıla ueydana gelen de~işmeleri, istatistiksel y8ntem

lerden de yararlanarak, bütün yönleri ile ortaya koymak ve 

sistemin geliştirilmesi konusunda alınacak politika karar

larına yardımcı olmaktır. 

Araştırmanın ikinci amacı, başka ülkelerdeki banka -

larla Türk banka sisteminin göstergeleri arasında karşı

laştırmalar yaparak mali yapıdaki degişiklikleri ve sorun-
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ları daha iyi sergilemektedir •. · 

Araştırmanın üÇüncü am.acı,araştırmacJ,ları.n hizmet!, 

ne sunuıan mali ve ekonomik göstergeler ve bu göster-.

gelerin istatistiksel dağılımıarına ilişkin bilgiler -

le, bankalarla ilgili daha ileri düzeydeki akademik ç~ 
1 

lışmaların yapılmasına katkıda bulunmaktır. 

Araştırma, mevduat toplama yetkisine sahip ol-aıı-·· 

33 bankayı kapsamaktadır(3). Araştırma kapsamına alı -

nan 33 banka ile ilgili mali ve ekonomik göstergeler ve 

göstergelerin istatistiksel da~ılımları 1975-1979 yıl

la.rı arasındaki beş yıllık bir zaman süresini içermek

tedir. 

(3) Mevduat toplama yetkisine sahip olmalarına ra~en, 
Sümerbank,Etibank ve Denizcilik Bankası araştırma 
kapsamının dışında tutulmuşlardır. Bunun nedeni,a
dı geç:en bankalara ilişkin mevcut bilgilerin ban - .. 
kacılık dışı. faaliyetlere ait bilgileri de iÇ. er- --

. miş olmasıdır. 

..... 

• ! 
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B!R!NC! BÖLÜM 

BANKALAR TOPLULUGUNUU MALİ VE EKONOM!K ANALİZİ 

Bu bölümde, araştırma kapsamına giren 33 bankanın bir

leştirilmiş(!) mali tabloları üzerinde mali ve ekonomik a-

naliz yapılacaktır. Bu analizde amaç, aşağıdaki sorulara 

cevaplar arayarak bankaların mali ve ekonomik yapısındaki 

değişmelerle ilgili temel sorunları ortaya çıkarmaktır : 

- Bankaların mali bünye ve faaliyet sonuçlarındaki b~ 

yüme e~ilimi nasıldır? Aktif ve pasif kompozisyonu nedir ve 

nasıl bir gelişme izlemektedir? Kullanılan fonlar hangi k~ 

naklardan sağlanmakta ve nelere ~atırılmaktadır? 

- Bankaların gelir, gider ve karlılıklarında ne gibi 

değişiklikler olmaktadır? 

(1) Burada sözü edilen birleştirilmiş mali tablolar araş -
·tırma kapsamına giren bankaların mali tablo kalemleri
nin toplanması ile elde edilmi$tir. 
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'. 

-Bankaların mali bünye ve faaliyet sonuçlarındaki de-

~işmeler göstergeleri ne şekilde etkilemektedir? 

Bu soruların cevapları araştırılırken, genellikıe, 

A.B.D.'deki bankaların mali ve ekonomik yapılarına ilişkin 

sistemli bilgiler sunarak okuyucuya- karşılaştırma yapma o-

-· •' . ',• :' 

·,, 

.• :_ı .. 

Iana~ı verilmektedir. .Buna ek olarak çalışmada yararıanı - · - ,, 

lan birleştirilmiş mali ve ekonomik analiz .rapol:'ll ;okUyucu- .. 

nun de~erlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla, EK l:l'de 

"Bankalar Toplulu~nun Birleştirilmiş Nali ve Ekonoiid.k A

naliz Raporu" olarak verilmiştir. 

I- BANKALAR TOPLULUGUNDA MAL! BttNIE VE K!RLILIK 

ANAL!Z! 

A- BANKALARIN MAL! BÜNYE vE FAALİYETLERİNDE 
Bf.troME 

.. · .' .·_: 

·. ,. 

.. ; 

.. ,, . .ı 
. ·,.··. 

·ı 
• ı 

.·.) 

·' 

Bankalar topluluğUnda aktifler, krediler, mevduatlar, .. ·\ 

_ .topıam . .faal.iyet gelir ve -giderleri önemli artışlar göster-

mektedir. TABLO ı, ı bankaların mali bünye ve faal±yetle~i- . 

. ,. :··: ".:' 

. ·.·. ·.··.',· 

•' . 
~ . . 

., 

'".'. ' 

·. ·_.,: . 
.-. ··.· 

.'ı• ... 

· .. ·.; 
.·~· 

·. . ~' 

.ı.:· 
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. ne ilişkin cari fiyatlarla büyüme yüzdelerini özetlemek -

tedir. 

TABLO 1,1 

BANKALARIN MAL! BUNYE VE FAALİYETLERİNDE 

. BUY'UME I{}ZDELER! 

Cari Fiyatlarla 

' 

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 

Aktifler 34.6 39.8 37.2 47.2 

Krediler 33.1 24.4 26.9 54.8 

Mevduatlar 30.3 25.8 37.? 51.9 

Faaliyet 
Gelirleri 40.6 35.5 40.7 55.6 

Faaliyet 
Giderleri 35.9 40.7 46.1 68.0 

Vergi öne!_ 
si net kar 85.8 ı.o - 2.4 - 32.4 

1975-1976 döneminde % 34.6 olan aktiflerdeki büyüme 

hızı takibedenyılda daha da artarak % 39.8'e ulaşmıştır • 
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Ancak, 197?-19?8 yılında % 3?.-2'ye düŞen büyüme oranı er -

tesi yıl tekrar% 42.2!~e yüks~lmiştir. __ 

Krediler ve mevduatlardaki artış · hızla~rı karşılaştı 

rıldl.ğında, 1975-1976 yıllarında, kredilerdeki artış mev -

duatlardan daha hızlı o1du~u halde, sonraki iki dönemde 

mevduatların kredilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi~i 

gözlenmektedir. ]'akat, 1978-19?9 döneminde tekrar kredi 

lerdeki büyüme ~zı mevduatlardaki büyüme hızının 

geçmiştir. 

önüne 

Toplam:·raaliyet gelirleri ve giderleri de önemli ar

tışlar göstermektedir. Faaliyet gelir ve giderlerindeki bj! 

yüme yüzdeleri karşılaştırılacak olursa,. 1975-19?6 dönemi 

dışında, faaliyet giderlerinin gelirlerden daha hızlı bir 

biçimde arttı~ı görülecektir. Bu olumsuz gelişmeye para -

lel olarak, vergi Öncesi net kar'daki büyüİne hızı ·giderek 

düşmüş ve l97?-19?8'den itibaren negatife dönüşmüş ··bulun -

maktadl.r. 

B- AKT!F VE PAS!F KOMPOZİSYONU 

Bankalar toplulu~unun birleştirilmiş mali durum tab -
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losundski aktif ve pasif kalemlerin kompozisyonu (bileşimi) 

aşağıda TABLO 1,2rde özet olarak verilmiştir. 

TABLO 1,2 

AKT!F VE PAS!F KO~rrQZ!SYONU YtlZDELER! 

1975 1976 1977 19?8 1979 

AKT!F 

Kasa 4.3 3.8 4.1 4.0 5.1 

T.C.Nerkez Bank-Bloke 1.4 3.9 ıo.2 12.8 11.3 

Gelir Getiren Aktifler 84.8 82.4 ?6.2 71.8 74.1 

Sair Aktifler 9.5 9.9 9.5 11.4 9.5 

TOPLAM 1oo.o ıoo.o 1oo.o 1oo.o ıoo.o 

.PAS!F 

öz Sermaye 3.8 3.8 3.3 2.9 2.7 

Taahhütler 13.4 . 16.4 23.1 23.6 23.2 

Hevduatlar 69.6 67.4 60.6 58.6 60.5 

Sair Pasifler 13.2 12.4 13.0 14.9 13.6 

TOPLAM 1oo.o ıoo.o 1oo.o ıoo.o 1oo.o 
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1. AKT!F KOMPOZİSYONU 

Aktif kompozisyon incelenecek olursa, gelir getiren 

aktiflerin(2) aktif toplamı içinde en büyük p~a sahip ol

du~ görülmektedir. Ancak, bu kalemin aktifler içindeki p~ 

yının yıldan yıla azalan bir trend göstermesi dikkat çeki

ci bir gelişmedir. 1975 yılında, gelir getiren aktifleP ~ 

tif toplamının % 84~8 oldu~u halde, daha sonraki yıllarda 

bu oranın gittikçe azaldı~ı ve 19?8 sonunda % ?1.8 düzeyi

ne indi~i gözlenmektedir. 19?9'da tekrar yükselme gÖster -

mekle beraber 19?5 sonundaki düzeyine ulaşamamıştır. 

Gelir getiren aktiflerin (Earning Asset$) aktif kom -

po~isyo~u içindeki payının düşmesine paralel olarak, gelir 

getirmeyen aktif kalemlerde (unearning assets). özellikle 

T.c. Herkez Bankası'ndaki bloke-fonlarda yükselmeler ol -

maktadır. 

A.B.D.'de bankaların aktif kompozisyonları.nqa gelir 

getiren aktiflerin-yüzdeleri TABID 1,3'de özet_olarak su-

' . 
(2) Bu kalem., bankalar .mali durum tablolarının aktif'inde 

yer alan ve belli bir gelir getirme özelli~ine sahip b!!, 
lunan T.C.Herkez Bankasındaki Serbest Mevduat, Kanuni 
Karşılıklar Kasası,Bankalar,Tahvil ve Hisse Senetleri 
Cüzdanı.,Krediler ve iştirakler kalemlerinin-topla~la-
rından oluşmaktadır. 

·::' 
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nulmuştur(3). 

TABLO 1,3 

A.B.D.'DE BA~~ALAHDA GELİR GET!REN 

AKT!F/TOPLAM AKTİF YÜZDELER! 

1976 1977 

AKTİJ!' SINIJ.i'LARI 

Aktif Toplamı 5 milyon $ altında 
Olan Bankalar~aa 

Aktif 'foplamı 5-9.9 Nilyon $ 
arasında Olan Bankalarda 

Aktif Toplamı 10.0-24.9 Nilyon $ 
Arasında Olan Barikalarda 

Aktif Toplamı 25.0-99.9 Milyon $ 
Arasında Olan Bankalarda 

87.07 87.10 

88.77 88.78 

89.01 88.96 

88.52 88.30 

(3) Ayrıntılı bilgi için bakınız, Federal Deposit Inauran
ce Corporation, 1976-1977 Bank Operating Statistics, 
~vashington, n.c. 
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~ABLO 1,3'ün Devamı 

Aktif Toplamı 100.0-299.9 Mi~yon ~ 
arasında olan Bankalarda 

Aktif Toplamı 300 Milyon $ ve daha 
fazla Bankalarda 

Bankalar Topluluğunda 

1976 . 1977 

.. 87.02 86.76 

83.21 82.26 

88.37 88.25 

Görüldü~ gibi, A.B.D.'lerde Gelir getiren Aktif/Top
lam Aktif yüzdeleri, bankaların büyüklüklerine göre değiş
mekle beraber, ortalama % 88 civarı~da bulunmaktadır.- Bu 
yüzdeler, Türkiye''deki Gelir Getiren Aktif/Toplam Aktif 
yüzdelerinin çok üzerinde bulunmaktadır. 

Türkiye'de bankaların aktif kompozisyonu içinde 
lir getiren aktif yüzdelerinin hem genellikle azalan 

ge -
bir 

trend göstermesi hem de düşük düzeyde bulunması. sorunu ö
nemli bir bünyesel zayıflıktır. Bu sorun, bankalarda, fi
nansal aracılık maliyetlerinin (the cost of financial in
termediation) yuksek düzeyde bulunmasına yol açabilecek ~ 
teliktedir. İ leriki bölümlerde bu konu üzerinde .. _ ayrıntılı 
olarak durulacaktır. 

2. PAS!F KOl'1liO Z1SYONU 

Pasif Koropozisyona gelince, finansman kaynakiarı ar~ 

....... : ..: . .;. ~l;ııveısıtei? 
f\\::r'·~.:z i(t.itünhani-' 

ı 
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sında mevduatlar ilk sırayı almakta ve onu taahhütler ka -

lemi izlemektedir. 1975 yılında mevduatlar pasif toplamı -

nın ;~~ 69.7' sini oluştururken, bu oran yıldan yıla azalarak 

1978 sonunda % 58.6 düzeyine inmiştir. 1979'da tekrar yük-
_;;, 

selmekle birlikte 1975 düzeyinin altında kalmıştır. Mevdu-

atlardaki bu azalışa karşılık, taahhütler kalemi ~1n:mli öl 

çüde yükselme göstermiştir. 

Pasif kompozisyonu incelenirken göze çarpan diğer ö-

nemli bir özellik de öz sermaye'nin pasif toplamı içinde 

gittikçe azalan bir seyir izlemesidir. 1975'de öz sermaye-

nin pasif toplamına oranı %3.8 iken, bu oran 1979 

da % 2.9'a düşmüş bulunmaktadır. 

sonun-

A.B.D.'lerinde bankaların pasif kompozisyonu içinde öz 

sermayenin büyüklü~ü hakkında bilgi vermek amacıyla TABLO 

1,4'de öz sermaye/Toplam pasif yüzdeleri verilmiştir (4). 

(4) a.g.k. s.5 
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TABLO 1,4 

A.B.D.'DE BANKALARDA ÖZ SERMAYE/TOPLAN PAS!F 

YÜZDELERİ 

AKTİ.!!' SINIF'LARI 

Aktif Toplamı 5 Milyon $ altında olan 
Bankalarda 

Aktif ~roplnnı 5-9.3 i'-'li l.yon ız arasında 

olan Bankalet'da 

Aktif IJ.1oplamı 10.0-24.9 :fı:lilyon ı ara-

sında olan Bankalarda 

Aktif Toplanu. 25.0-99.9 l'1ilyon $ ara-

sında Olan Bankalat'da 

Aktif 'J:oplamı 100.0-299.9 I1ilyon ~ a-

rasında Olan Bankalarda 

Aktif Toplamı 300 Milyon$ veDaha 

E'azla olan Bankalarda 

Bankalar Toplulugunda 

1976 1977 

9,9 10.04 

9.0 

8.12 8.16 

8.2:; 8.15 

•··. 
:~. r .... ,, :· . . '· . 
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A.B.D.'de bankalar büyüdükçe Öz Sermaye/Toplam pasif 

oranı düşme göstermekle birlikte, ortalama % 8 civarında 

bulunmaktadır. Oysaki,Türkiye'deki öz sermaye/toplam pasif 

yüzdesi % 3'ün altındadır. 

Pasif kompozisyonun yapısı ve bu yapıdaki degişmeler, 

önemli eğilimleri ortaya çıkarmaktadır. Öz sermayenin top

lam fon kaynakları içindeki payı,çok düşük düzeyde oldugu 

gibi, sürekli bir düşüş de göstermektedir. Doğal olarak bu 

nun sonucu ya·oancı kaynakların payı yükselmektedir. 

Pasif kompozisyon da yabancı kaynaklar içinde taah 

hütler kalemine paralel olarak, aktif koropozisyonda T.C. 

Herkez Bankası'na baglanan fonların yükselmesi, Bankalar 

ile r.r.c. llllerkez Bankası arasında . "KİM K!f·"l! F!NANSE EDİ

YOR" sorusunu akla getirmekted:i,r. 

Bu sorunun cevabı,aşagıda tablo 1,5'de Bankalar kesi

minin Net l<'on Kaynak ve Kullanım Yüzdeleri ·iablosunda bu

lunmaktadır.(5) 
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TABLO 1.5 

BANKALAR KESİI'1İNİN NET FOİ:l KAYNAK VE KULLANII·1 

YÜZDELER! 

T. C. I'-lERKEZ BANKASI 

ÖZEL KALKINi"lA 

BA1"'KALARI 

KANU- KALK D~ HA 

BANKALARI 

SOSYAL GÜVENLİK 

KUTlUFıLARI 

SİGGRTA ŞİRKETLERİ 

RESMi FİNANS KES!ıtu 

KAf'1U İKTİSADİ 

TEŞEBBÜSLER! 

ZİRAAT . KESİI11İ 

ESNAF VE SitNATKARLAR 

ŞIRKETLER 

HANEI-IALKI 

1970 1975 

- ı.o - 8.0 

- ı.o 

.. 2.0 

+ ?.O + 9.0 

+ ı.o 

+16.0 

- ı.o -5.0 

-2?.0 -26 •. 0 

- 3.0 - 3.0 

-47 .. 0 -51.0 

+60.0 +63.0 

Yıl Sonu İtibariyle 

1976 19 ?7 

- 2.7 

- 0.3 --0.2 

+ ?.B + a.ı 

+ 0.4 + 0.4 

+ll.9 + 9ol· 

- 8.8 - ?~? 

-24.0 -25.5 

- 4-.0 - 5.2 

-53.8 -54.1 

+61.2 +66.2 

;4.~-~·~:. ·~~1..! L~;~:·v·ar~7.it.\:l:?. 

Merkez KLiiüı:ıh~fl~ 

·1 
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·J.'ABLO 1.5'!N DEVAhi 

1970 1975 1976 1977 

DİGEH :ı:;'QN HARE:EETLEH! + 5.0 + 7.0 +11.4 + 2.9 

SABİT VARLIKLAR -20.0 - 7.0 - 6.4 - 7.1 

DAGITILliA!-ii~_;ı KARLAR + 7.0 + 3.0 + 1.9 + 1.1 

TOPLAN +100.0 +100.0 +100.0 +100.0 
....... ~,,;., ........... ..ı-. 

KAYNAK; AYDIN,Davut Türkiye'de Fon Akımıari E.l.T.İ.A. Ni
san,l979 

Bankalar kesiminin net fon Kaynak ve Kullanım Yüzdele-

ri Tablosunda görüldüğü gibi, 1976 sonuna kadar Bankalar 

T.C. l"ierkez Bankasını finanse ettiği halde, 1977'de T.C.Ne!_ 

kez Bankası Bankalar kesimini finanse etmiştir. Bu durum 

kUşkusuz, pasif koropozisyonda ve Eankalar-T. c. lvierkez Ban -

kası ilişkilerindeki sağlıksız gelişmeyi kanıtlamaktadır. 

3. FON KAYNAK VE KULLANIIviLARI 

Aktif ve pasif koropozisyonda yıldan yıla meydana ge -

len değişmeler TABLO 1,6'da, ~on Kaynak ve Kullanım Yüzde -
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leri Tablosunda verilmiştir. Bankalar toplulu~u, 1976 y~ -

lında net olarak 72.9 milyar, 1977'de 113.10 milyar,l978'

de 146 milyar 1979'da 265.7 milyar ~on sa~layarak kUllan -

:n ış tır • .Sa[;lanan fon kaynak ve kullanımlarJ.nın kalemler .;:, .. -

rasında bölünüşü TABLO 1,6'da sunulmuştur. 

TABLO 1,6 

FON KAYNAK VE KULLANIN YÜZDELJ-.::Rt 

-----·-------------------··-·~-·-·-

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 

FON KAYNAKLARI 

T. C. f'1ERKEZ 

BANKASI-SERBEST 0.7 

BANKALAR 

ÖDEHE:tŞ SERI"u'I..YE 

!H:L·1YAT AKÇELERİ 

ZAEARLAR 

TAAHhÜ'.rL~R 

0.3 

0.9 

2.5 

0.3 

o.ı 

24.8 

o.a 

0.9 0.6 1.4 

ı.o ı. ı ı.o 

0.2 0.2 

39.4 24.8 21.4 
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TABLO 1,6'NIN DEVAM! 

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 

RESM! NEVDUAT 4.0 5.1 6.3 5.8 

TİCAR! l1EVDUAT 17.3 15.9 15o4 25.3 

BANKALAR 

MEVDUAT! 19.5 6.2 2.3 

TASARRUF 
MEVDUAT! 19.6 22.5 25.2 28.2 

TEDİYE El"lİRLERİ 0.4 0.3 ı.ı 0.7 

MUHTELİF 

ALACAKLILAR 4.8 10.? 14.8 8.8 

D!GER KIYMETLER 4.9 2.8 3.9 ı.o 

TEDAVÜLDEKİ 

TAHVİLLER 0.3 0.3 o.ı 

TALEP OLUNMAMIŞ 
KIYMETLER 

AVANSLAR 

TOPLAM 100.0 ıoo.o ıoo.o ıoo.o 
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TABLO 1 , 6' NIN DEV Al\1I 

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 

:b'ON KULLANilvlLARI 

KASA 2.4 

T. C. r:JEH.KEZ EAN -

YJlBI-BLOKE 11.2 

KANUN! KAriŞILIK-

LAR KASASI 9.3 

TAhV!L-HİSSE SE

NETLER! CÜ Z. 

SENE'I·LER CÜ ZDANI 

AVANSLAR 

BOH<;LU CARİ 

llEDAPLAf{ 

ZİRAİ KREDİLER 

8.0 

33.3 

9.2 

ı.o 

4.8 ;.a 

25.4 20.0 

14.0 11.6 11.4 

5.1 2.6 

0.9 

6.0 

17.1 ;1.0 

20.6 

0.8 1.0 0.8 

2.8 

: .. ·· .. .. :~:~rsıl(~~-
...... ~ .\·:.:ıliJ!Jh0:~--~ 
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TABLO 1,6'NIN DEVAMI 
.. 

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 

!şT!RAKLER ı.? 1.5 2.2 1.4 

NET SABİT 

KIYNETLER ı.o 1.? 1.? 1.4 

J:>1UHTEL!F 
.BORÇLULAR 2.3 0.9 1.4 o.ı 

D!GER AKT!:b'LER ?.2 6.0 13.1 3.6 

!LK TESİS 
l\'IASRJU'LARI 

~,C. MEP~EZ BAN-
KASI-SERBEST 3.5 1.2 2.8 

BANKALAR 

MEVDUAT! 0.4 2.1 

ZARARLAR 0.3 0.3 

BANKALAR 2.4 

ıoo.o 1oo.o ıoo.o . ıoo.o 
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Yukarıdaki incelemelerde varılan sonuçlara paralel o
larak, toplam fon kaynakları yüzdesi içinde yabancı kay-

nakları oluşturan kalemlerin payı artarken öz kaynakların 

payı azalmaktadır. öte yandan, fon kullanım yüzdeleri ara

sında gelir getiren aktif kalemler toplamı azalırken, ge

lir getirmeyen aktiflerin yüzdeleri ço~almaktadır. 

III- GEL!R-GİDER VE KARLILIK DURUl-1U 

Araştırma kapsamına giren bankalarda toplam faaliyet 

gelirleri kayda değer artışlar göstermesine rağmen vergi 

öncesi kar aynı şekilde gelişmemiştir. 1976 yılında 1975'e 

göre toplam faaliyet gelirleri % 40.6 artarken, vergi ön-

cesi net kar % 85.8 yükselmiştir. Ancak, 1977 yılında 

% 35.5'lik artışa karşılık,vergi·öncesi kar% 1 1 e düşmüş

tür. Takip eden yıllarda gelirler artarken vergi öncesi net 

kardaki büyüme hızı sıfırın altına inmiştir. Faaliyet ge -

lirleri ile kar arasındaki bu ters yönlü gelişmeyi gelir ve 

gider karşılaştırması yaparak incelemek yararlı olacaktır • 

TABLO 1,7 Gelir ve Gider Kalemlerini ve net karı toplam fa

aliyet gelirinin yüzdesi olarak vermektedir. 
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TABLO 1, 7 

GELİR TABLOSU YÜZDELER! 

1975 1976 19?7 1978 1979 

TOl1LAM Iı'AALİYET . 
GELİRLERİ ıoo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 1oo.o 

ALINAN FA!Z VE 
KOK!SYONLAR 80.1 '79.3 76.3 75.6 74.8 

TAHVİL-H!SSE 

SENEDi GELİRLERİ 2.2 2.9 4.1 5.5 6.9 

.BANKA HİZMET KAR-

ŞILIGI ÜCRET 13.3 13.0 12.9 12.7 12.7 

KAl'-'lBİYO KARLARI 2.9 3.4 5.2 5.1 3.6 

İŞTİRAK 

KARLARI . 1.5. 1.5 1.6 1.6 1.9 

TOPLAM F AAL!YET 
G!DERLER! 84.0 81.2 84.3 87.6 94.6 

PERSONEL 
NASRAFLARI 31.4 30.0 .35.1 39.9 44.8 

VERGİ VE HARÇLAR ?.2 8.0 6.8 6.6 5.6 
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T!:J3I.O 
"" 

l, 7' NİN DEVAI•JI 

1975 1976 1977 1978 1979 

VEI:İLEN FA1Z VE 

KOI1iİSYONLAR 41.9 40.0 39.8 52.2 42.2 

KAlViBİYO ZARARLARI o.1 0.2 0.5 0.2 0;2 

A.NORTİSMA11" VE 

KAR~; ILIKLAR 2.4 2.5 2.2 2.4 ı.a 

l!'AALİYET KARI 16.0 18.8 15.7 12.4 5.4 

NU H TBLİ.ii' KAR VE 

ZARARLAR - 5.8 - 5.2 - 5.6 - 8.4 - 2.4 

YERG! ÖNCES! 
KltR 10.3 13.6 ıo.1 7.0 3.0 

ÖDENECEK TE1'·1ETTÜ 2.5 2.6 2~2 ı. ı.ı 

Toplam faaliyet giderleri, 1976 yılı hariç, yıldan yıla 

artarken, faaliyet karı ve vergi öncesi kar azalma göstermek

tedir. 1975 yılında 100.-TL. faaliyet geliri 16.-TL. faaliyet 

karı yaratırken, 1~79 sonunda, 5.4'TL. yaratmaktadır. Toplam 

fanli:yet gelirleri içindel alınan faiz ve komisyonlar en ö -
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nemli gelir kalemini oluşturmaktadir. Bunu, banka hizmet ge

lirleri izlemektedir. Ancak, toplam gelirler~e alınan faiz 

komisyonların payı azalırken, tahvil ve hisse senedi gelir -

leri ile kambiyo karlarında artışlar müşahede edilmektedir. 

Toplam faaliyet fiderlerinin büyük bölümünü ise, veri -

len faiz ve komisyonlar ile personel masrafları oluşturmak -

tadır. Personel masrafları, 1976 yılı dışında, sürekli ola

rak yükselen bir eğilim göstermektedir.l978 bir yana bırakı

lacak olursa, yıllık artış hızı en hızlı olan gider kalemi 

durumundadır. 

Karlılıktaki düşüşe paralel olarak devre karının ternet

tü olarak dağıtılan ve ihtiyat biçiminde elde tutulan bö 

lümleri de azalma göstermektedir. 

Bu ana kadar mali tablolar üzerinde yar:)ılan çalışmada 

bankalar topluluğunda 1975-1979 yılları arasında mali bünye 

zayıflıkları olduğu ve karlılığ~n yıldan yıla azalma göster

diği saptandı. Bundan sonraki alt bölümde bankalar toplulu -

ğunun bünyesindeki zayıflama ve karlılıkteki azalmaların ne-
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denleri ve sonuçları ile maıi ve ekonomik analiz gösterge

lerine etkileri incelenecektir. 

IV- :BANKALAR TOPLULU~UNDA MAL! VE EKONOMİK 

GöSTERGELER 

Bankalar toplulugu~a mali bünye zayıflıkları ve kar

lılık düşmelerinin etkileri incelenirken mali ve ekonomik 

göstergeler üç grupta toplanacaktır. Bu gruplar, yatırım 

politikası ve sermaye yeterlili~i göstergeleri ile gelir 

gider ve karlılık göstergeleridir. 

A- YATIRIM POLİTİKASI GÖSTERGELER! 

Yatırım politikası göstergeleri, bankaların elinde 

mevcut fonların çeşitli gelir getiren aktifler arasında, · 

nasıl da~ıtıldı~ını ortaya koymaktadır. Bankaların gelir· 

gücünü etkiledikleri için ortaklar açısından büyük önem t~ 

şırlar(6). 

(6) GAROİA,F.L., How to Analyze a Bank Statement~ Sixth E
dition, Bankers PUblishing Company, Boston,i 79,s.l89 
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' Bankalar topluluğunda çeşitli gelir getiren aktif ·ka -

lemlerin gelir getiren aktifler toplamına oranları 

l,S'de verilmiştir. 

TABLO 1.8 

GELİR GETİREN AKT!F KALEMLER/GELİR GETİREN 

AKT!l!~ TIİZDELER! 

1975 1976 1977 1978 

KRED!LER TOP./GELİR 
GET!REN AKT!FLER .717 .729 .?Ol .688 

KKK/GELİR GETİREN AKTiFLER .167 .157 .174 .179 
-

TAH-H1SSE SENET/GELİR 
GETİREN AKT!F .023 - .040 .051 .055 

TC~ffi.SER/GEL!H GETİREN 

AKT!F .032 .023' .031 .028 

BANKALAR/GEL!H GETİREN 
AKT!F .036 .026 .017 .021 

!Ş~!RAK/GELİR GET!REN 
AKT!F .022 .022 .022 .026 

TABLO 

1979 

.?on. 

.169 

.048 

.031 

.025 

.. 023 

f 
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Yukarıda TABLO 1.8'de görüldü~ üzere gelir getiren ak

tif türleri arasında krediler kalemi büyük öneme sahip bu -

lunmaktadır. Krediler toplamının gelir getiren aktiflere o

ranları 1975'de %71.7 iken, 1976'da %72.9'a yükselmiş,l977'

de ~70.l'e, 1978'de %68.8'e düşmüş, 1979'da tekrar % 70.1' e 

ulaşmıştır. 

Kredilerden sonra ikinci derecede gelir getiren aktif 

türü, kanuni karşılıklar kasası kalemidir. Bunun gelir geti

ren aktif toplamı içinde yaklaşık % 17 payı bulunmaktadır. 

Tahvil ve hisse senetleri cüzdanı oranı, 1975 yılına göre yü~ 

selme gösterirken, bankaların paylarında azalma gözlenmekte, 

TCNB.Ser/Gelir getiren aktif ve iştirak/gelir getiren aktif 

oranlarında kayda de~er bir deSişme söz konusu degildir. 

Kısaca, aktif kompozisyonu içinde gelir getiren aktif -

ler ve bunun içinde de krediler kalemi en büyük yüzdeye sa

hiptirl.er. Bunu kanuni karşılıklar kasası izlemektedir. Ban

kalar toplulu~unu~ elinde mevdut fonları bu en büyük gelir g!. 
( 

tirici aktif kalemler arasında nasıl dagıttı~ konusu TABID 
-

1.9'da YATIRIM POLİTİKASI GÖSTERGELER! TABLOSU'nda sunul 

muştur. 
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TABLO 1.9 

YATIRIM POLİTİKASI GÖSTERGELER! 

KRED!LER TOP~/NEVDUAT 
. TOPLANI 

GELİR GET!REN AKT!I!'/ 
KULB. FON 

MEVDUAT TOP./KULB.FON 

SERBEST SERHAYE/ 
KULB.]'ON 

TEDAV.TAEV!L/KULB.FQN 

TAAEHÜTLER/KULB.FON 

\ 

1975 1976 1977 1978 1979 

.873 .892 .882 .843 .859 

.996 .958 .891 .858 .8?2 

.818 .783 .708 .701 .712 

.021 .024 .018 .013 .012 

.oo2 .001 .oo2 .oo2 .oo2 

.157 .190 .270 .282 .273 

Krediler/Hevduat Oranı yatırım politikasını de~erlen -' -~ 

dirmeda kullanılan göstergelerin başında gelir. Mevduat bi

çimindeki fonların ne ölçüde kredi piyasasına kanalize edil

diğini gösterir. 

• 
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Ayrıca, bazı analistlerce·, ters anlamda bu likidi te gös

tergesi olarak da kullanılmaktadır. Eu oran yükseldikçe, ban

kaların riskli ya_tırımlarının(8) artacagı ve likiditenin dü -

şecegi vurgulanmaktadır(9). 

Bankalar toplulugunda Krediler Top./Ivlevduat Top. göster

gesi, 1973 yılında % 87.3 iken 1976'da % 89.2'ye yükselmiş 
' tir. Ancak, 1977 ve 1978 yıllarında sırasıyla % 88.2 ve %84.3 

oranıara düşmüştür. 1979 yı-ıında yeniden % 85.9 düzeyine çık-

mıştır. 

A.B.D.'de KredileriNevduatlar göstergesine ilişkin bil 

giler banka büyüklüklerine göre TABLO l.lO'da verilmiştir(lO). 

(2) Toplam aktiflerden, nakid, merkez bankası dahil tüm bank~ 
lardaki mevduatlar, hazine bonoları ve devlet tahvilleri 
düşüldükten sonra kalan büyüklüğÜ kapsamaktadır. 

(9) GARC!A, a.g.k., s.l9l-192 

(10) FEDERAL DEPOZ!T INSURANCE CORPORATİON, a.g.k. 

~:::u U:·,iversne:ı.,'O;::. 

'"--· .~·: z. t~ü::üohantını> 
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'i'ABİ..O 1 .. ı O 

1 . ·ı·· ı 1"""' "J .. ··.·ı·.· .. , ...,R/f\1-.'l~ı lo • '" o·l: .. _.-... _·.,;-,.,!ı-_ . ..;: .. · . .-. ~. -. j.) .... ..... ) ~ jj~ ı: ·t;.:,.~)_J,~.J.ili.ı.. ' r:ı. lJ 1fi J..' _-_- _.,_ ~- -

r.· N.tiıYON a A.I/l'.IirDA OLAN ,/ ıo 

•, ·' 1 '' 
,-'.~•,:.:..M· '"~·, ~-~. (,....;•!, ~ ~ 

/ 

-'· . ~ .. ;;· ıL _; /. AHASIN DA 

AKT:tl? TOPLAiU 10~0-24.9 H1JJYON ~ ARA

SI NDA OIJ\.N BAl:;KALABDA 

AK'rl.F TOPLA.bi 25. 0-·99. 9 N!LYAN ~ All.A-· 

SUmA OLAN BANKALARDA 

AKT!F' TOPLAf'li 100.0-299.9 N!LYON $ A
RASINDA OLAN BANKALARDA 

AK~·!F TOPLAHI 300 l"'iİLYON ~ VE DAHA 
FAZLA OLAN BANKALARDA 

BANKALAR TOPLULUGUNDA 

56. '/1 

56.99 

57.02 

61.65 

56.91 

59 .. 93 

59.90 

62.58 

59.36 



-33-

retmektedir. Türkiye'deki Krediler/r-Ievduatlar oranının çok 

altında bulunmaktadır. Bu durum, Türk banka sisteminde risk-·-

li bir yatırım politikası izlendiği sonucuna götürmektedir. 

Yatırım politikası ile ilgili diger bir gösterge de Ge

lir Getiren Aktif/Kulb.Fon göstergesidir. Bu, bankaların e

linde mevcut kuli"atl.ılabilir .fonlar;ı; yatırımlara_ ~<J.:nüştürme 

gücünü ifade eder. 

Araştırma kepsaJDJ.na giren 33 banka da Gelir Getiren Ak

tif/Kulb.:B'on Göstergeleri, 19?5'de %99.6 iken, yıldan yıla 

azalarak 1978'de %85.8'e düşmüş,l979'da %87.2 olmuştur. Bu 

eğil-im~ kullanılabilir fonlardan gelirgetiren aktif'lere ya

tırılan bölümün yıldan yıla azalmakta olduğunu kanıtlamakta

dır. Doğal olarak, kullanılabilir fonların gelir getirmeyen 

aktifıere yatırımları yükselmektedir. Nitekim, Serbest Ser -

maye/Kullb • .E'on göstergesinin gittikçe düşmesi, gelir getir -

meyen aktif kalemlerden sabit kıymetlere olan 

arttı~ını_açıkça ortaya koymaktadır. 

yatırımların 

Genel olar·ak mevduatlarjkulb.Fon oranı yıldan yıla dü

şerken ~I'aahbütler/Kulb.Fon oranı yükselen bir trend göster -
' 
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mektedir. öte yandan, Tedavüldeki Tahviller/Kulb. Fon oranı -

n~n hem düşük düzeyde bulunması ve hemde yıldan yıla belir -

gin degişiklik göstermemesi, bankalarda tahvil ihracı yoluyla 

sermaye piyasasından fon sağlama politikalarına ilgi göste -

rilmedigini·.·. belgelemektedi.r. 

B- SERMAYE YETERL1L!G! GÖSTERGELERİ 

Bankalar toplulugunda sermayenin yeterliligi konusu ile 

ilgili degerlendirme1erde kullanılan göstergeler aşagıda TAB-

/ LO 1.11' de Serrııaye Yeterliligi göstergeleri tablosunda su -

nulmuştur. 

TABLO 1.11 

SER~~YE YETERLİLİG! GÖSTERGELER! 

1975 1976 1977 1978 1979 

TOP.BORÇ/ÖZ SERNAYE 24.680 24.379 27.993 32.491 35.325 

:t'IEVDUAT TOP. /ÖZ SERMAYE 18. 544 17.819 18.261 20.477 22.727 

GE~İR GETİREN AKTİF/ 

ÖZ SERI-lA YE 22.588 21.799 22.962 25.084 27.841 

!H Tl YAT/ÖDENr•lİŞ SERNAYE 1.010 1.316 1.310 1.436 1.176 
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Görüldü~ü gibi, bankalar· toplulugunda Top.Borç/Öz ser -

maye oranı,yıldan yıla önemli ölçüde yükselmektedir.l975 yı

lında lTL. öz sermayeye 24.6 TL. borç düşerken 1979'da 35.5 

TL. düşmektedir. Bu durum, bankalarda horç-özkaynak dengesi

nin Özkaynak aleyhine yıldan yıla bozulmakta oldu~unu kanıt

lamaktadır. Buna paralel olarak, Mevduat Top./Öz sermaye ve 

Gelir Getiren Aktif/Öz Sermaye göstergeleri de yükselm~kte -

dir. 

öte yandan, ihtiyat/ödenmiş sermaye göstergesinde kay

da de~er artışların olmaması oto finansman yoluyla öz k~na~ 

ları arttırma politikasının de~işmemesinden ileri gelmekte

dir. 

A.B.D.'deki bankalarda sermaye yeterliliği göstergele

rinden, Toplam borç/öz sermaye, Mevduat Toplamı/ Öz Sermaye 

ve Gelir getiren aktif/Öz sermaye göstergeleri aşa~ıda TABLO 

1.12'de özetlenmiştir(ll). 

(li) FEDEHAL DE~SİT INSURANCE CORPORAT!ON, a.g.k. 



-36-

TABI.O 1.12 

A.B.D.'DE SERMAYE YETERLİLİG! GÖSTERGELER! 

TOPLAN BORÇ/ÖZ SERHAYE 

!".!EVDUAT TOP. /ÖZ SERMAYE 

GELİR GET!REN AKT!F/ÖZ SERMAYE 

19?6 1977 

14.26 

12.80 

13.48 

14.73 

13.11 

13.88 

Türkiye ve A.B.D.'deki sermaye yeterliliği göstergeleri 

karşılaştırılacak olursa, Türk bankalar sistemindeki göster

gelerin çok yüksek düzeyde oldu~u görülmektedir. Sermaye ye

terlili~i göstergelerindeki bu yÜkseklikler, mali gücün za -

yıf olduğunu ve öz sermaye yönünden güçlendirici politika -

ların geliştirilmesi zorunluluğunu kanıtlamaktadır. Ancak , 

bankalarda optimal sermaye yapısının ve dolayısiyle sermaye 

yeterlili~i göstergelerinin ne olması gerektiği konusu bu a

raştırmanın kapsamı dışında olup ayrıca araştırılması gere -

ken önemli bir sorundur. 
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C- GELİR-GİDER VE KARLILIK GÖSTERGELER! 

Bu alt bölümde, bankalar topluluğunun gelir, gider ve 

karlılık analizinde, Toplam Faaliyet Gelirleri/Gelir Geti -

ren aktif, Toplam ]'aaliyet Giderleri/Gelir Getiren Aktif ,F!, 

aliyet Karı/Gelir Getiren Aktif, Vergi öncesi Net Kar/ Gelir 

Getiren Aktif, Vergi öncesi Net Kar/Öz Sermaye, Ortalama ak

tif Geliri ve Verilen Efektif Nominal Faiz Oranı göstergele

ri kullanılacaktır. Adı geçen göstergeler TABLO 1.13'de su-

nu1muştur. 

TABLO 1.13 

GEL!:R-G!DER VE KARLILIK GÖSTEHGELERİ 

1975 1976 1977 1978 1979 

T01? .BAAL. GEL/GELİR GETİ-
HEN AKT!F .092 .099 .104 .113 .116 

" 
TOl' .:B'AAL. GİD. /GEI,!H GE-

'I' İ REN .hl\TİF .078 .081 .088 .099 .110 

FAALİYET KARI/GEL1H GE-
Tİ.REl~ AK'I't:ı:·· .014 .018 .016 .014 .006 

.tt 



TABLO l.l3'ÜN DEVAt-li 

1975 19?6 1977 1978 19?9 

VERG! ÖNCES! NET KAR/GE-
LİR GET!REN AKTİF .009 .013 .010 .007 .003 

VERGİ ÖNGESİ J\TET KİR/ ÖZ 
SER1'1AYE .219 .295 .242 .200 .099 

OHTALA}'lA AKTİF GEL! Rİ .078 .082 .079 .081 .086 

VEliiLEN E]'EKTİ]' NO M! NAL 
FAİZ ORANI .047 .048 .052 .072 .060 

BRÜT KAR tv.ARJI (GROSS 
NAEKUP) .031 .033 .027 .008 .026 

Daha önceki bölümlerde banka:..a.;;.; , ;_ ... : ~luğunun gelir-gider 

ve karlılık durumlarının analizinde; faaliyet giderlerinin, 

gelirlerden daha hızlı bir büyüme hızı gösterdiği ve toplam 

gelirlerin yüzdesi olarak giderlerin arttıgı,faaliyet karı 

ve net kar bölümlerinin azaldıgı saptanmış idi. TABLO 1.13'

deki göstergelerin karşılaştırılmasından elde edilen sonuç -

lar da bu tesbiti destekleyici niteliktedir. Şöyleki; 
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Toplam Faaliyet Gelirleri/Gelir Getiren aktif oranı ı 

yıldan yıla, yavaşda olsa, bir yükselme göstermektedir. Bu 

oran, 1975'de %9.2 iken, 1979'da % 11.6 düzeyindedir. Buna 

paralel olarak, 'J:oplam :Faaliyet Gideri/Gelir Getiren Aktif 

oranı da yükselen bir seyir izlemektedir. Ancak, her iki o

randaki yükselmeye karşılık, 1976'dan itibaren Faaliyet Ka
rı/Gelir Getiren Aktif, Vergi Öncesi Net Kar/Gelir Getiren 

Aktif ve Vergi öncesi Net Kar/Öz sermaye göstergeleri düş 

mekteuir. Bu durum, giderlerin gelirlerden daha hızlı artma

sı ve dolayısiyle giderlerin toplam gelirlere oranının yük -

selmasinin gelir-gider ve karlılık göstergelerine yansıması-

dır. 

Yukarıdaki tabloda yer alan göstergelerden,Ortalama Ak

tif Geliri, Verilen Efektif Nominal l!'aiz Oranı, Brüt Kar Ma!, 

jı ve bunlar arasındaki ilişkiler bankaların ekonomik yapı -

sına ilişkin ilginç bir özelli~i ortaya koymaktadır. 

Ortalama Aktif Geliri, Toplam Faaliyet gelirinin aktif-

ler toplamına bölünmesiyle bulunmakta olup ortalama olarak 

aktiflerin yüzde kaç brüt gelirigetirdiklerini göstermekte -

_.-~.~::c·: ... ! Urıı\/crt;\~~~· 
.. , ·.:z.z t:ütCınhAfif 
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dir. Bankalar toplulu~unda, o~talama aktif geliri, % 8 ci -

varında olup, 1977 yılı dışında yavaş bir yükselme göster -

mektedir. 

öte yandan, Verilen Efektif Nominal Faiz Oranı, Veri -

len Faiz Komisyonların mevduatlar toplamına bölünmesiyle e,! 

de edilmektedir. Bu gösterge, en büyük fon kaynagı olarak 

mevduatların Bankalara maliyetlerinin ortalama yüzde kaç ol 

du~unu gösterir. Buna göre, bankalar toplulu~nda 19?5 yı

lında % 4.? olan fon maliyeti yıldan yıla yükselerek 19?9 

sonunda % 6 düzeyine varmıştır. 

Brüt Kar Marjı (Gross Markup) ise, Ortalama Aktif ge -

liri ile Verilen Faiz Komisyon arasındaki farktır. Bankala

rın temel ekonomik işlevleri gere~i, fon transfer faaliyet

lerinden sa~ladıkları brüt kar marjını ifade etmektedir. Bu 

gösterge yıldan yıla azalma e~ilimi içindedir. 

Türk Banka Sisteminde ortalama Aktif Geliri-Verilen E

fektif Nominal Faiz Oranı ve Brüt Kar marjı arasındaki i 

lişkiler ŞEKİL-l'de grafik olarak verilmiştir. 
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FAALIYET GELİRİ/TOPLAM AKTIF 
(ORTALAMA AKTIF GELIRI) 

t 
BRtlT KAR MARJI (GROSS MARK UP) 

1975 1976 1977 

Ş EKİL-l 

TURK BANKA 

VERILEN EFEKTIF NOMINAL 
FAİZORANI 

1978 1979 YILLAR 

SİSTEM! NDE 

ORTALAMA AKT!F GELİRİ-EFEKT!F FA!Z ORANI VE BRUT 

IIIJARJI !Ll ş K! LER! 
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Şekil-l'de görüldügü gibi, Ortalama Aktif Geliri ile 

Efektif Faiz oranı aras~ndaki alan y~ldan yıla daralmakta 

dır. Bu daralma, özellikle 1978 yılında maksimum düzeye u -

laşmıştır. 1979'da tekrar genişlemekle beraber geçmiş yıl -

lardaki düzeyinin altında kalmıştır. 

Özellikle 1978 yılında ortalama ak't?_if geliri ile efek

tif faiz oranı arasında görülen daralmanın temel nedeni faiz 

oranlarında mevduat sahipleri lehine yapılan düzenlemedir(l2). 

Ancak,l979 yılında farkın tekrar büyüdüğü görülmektedir. 

Türk banka sistemi ile karşılaştırma yapmak amacıyla, 

A.B.D. banka sistemindeki Ortalama Akti~ Geliri - Faiz Ora

nı ve Brüt Kar Marjı (Gross Markup) yüzdeleri TABID 1.14i de 

ve ŞEK!L-2 1 de sunulmuştur (13). 

(12) Ayr~nt~lı bilgi için bknz; 28.2.1978 tarih ve 16214 sa
yılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7/14687 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karar~, 

(13) POLAKOFF, E.Murray ve Di~erleri; Financial !nstitutions 
and ıvıarkets, Houphton Mifflin Co, Bostan -19'70,s.l25 -
12?. 
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TABI.D 1.14 . 
A.B.D. BANKA SİS'l'EHİNDE OR'l1ALAMA AKTİ:B' GELİR!-

FA!Z OHANI VE BRÜT KAR HARJI YÜZDELERİ 

ORTALAMA VERİLEN 
YILLAR AKTİ :b, GEL1R1 l!'A!Z ORANl BRÜT KAR MARJI 

(FON I'1AL!YET!) (GROSS MARKUP) 

1952 2.71 1.13 1.58 

1953 2.93 1.23 1.70 

1954 2.96 1.30 1.66 

1955 3.13 1:i36 1.77 

1956 3.47 1.58 1.89 

1957 3-75 2.08 1.67 

1958 3.76 2.20 1.56 

1959 4.0? 2.36 1.71 

1960 4.37 2.61 1.?6 

1961 4.28 2.?3 1.55 



----~.-------- -- ---
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TABLO 1.14'0N DEVAMI 

YILLAR ORTALAMA VER! LEN 13RUT KAR MARJI 
AKT!F GEL!R! FA!Z :. ;·oıwn:. (GROSS MARKUP) 

(FOR MALİYETİ) 

1962 4.38 3.23 1.15 

1963 4.44 3.34 ı.1o 

1964 4.56 3.4? 1.09 

1965 4.62 3.?3 .89 

1966 4l97 . 4.11 .86 

1967 5.10 4.31 .?9 



-E-< 
ı:.;ı 

:;.. -..::ı < 
~ 
z o r.. 
ı:.;ı 

> -~ 
':3 
ı:.;ı 

ı::.:ı 
r.. -E-< 
::.::: 
< 
< 
~ :s 
< 
E-< 
~ o 

-45-

% 

5 
ORTALAMA AKTIF GELIRI 

t 
4 

3 
VERILEN FAIZ ORANI (FON MALİYETİ) 

2 

ı 

o 1952 1953 1954 1955 1956 1~57 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 . 

ŞEKlL-2 

AB.D. BANKA SİSTEMİNDE ORTALAMA AKTIF GELIRI- FAİZ O !tANI (FON MALIYETI) VE 
BRüT KAR MARJI (GROSS MARKUP) İLİŞKİLERİ 



(' 

rt--
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\ ! ... 

' 
TABLO 1.14'de görüldü~ gibi, brüt kar marjı (Gross Ma~ 

kup) 1952-1960 yılları arasında, 1952 ve 1958 yılları hariç 

ortalama % 1.70 civarında seyretmiştir. 1960'ı izleyen yıl -

la a, mevduat piyasasında, bankalar ile dig;er ftnansman kU -

rumları arasındaki yo~n rekabetin başlaması ile birlikte 

brüt kar mar~ı düş.meye başlamıştır. 1962, 1963 ve 1964 yıl -

larında % ı.ıo - 1.15 iken, 1965'den itibaren % 0.9'un al -

tına inmiştir(l4). Dolayısı ile, ortalama aktif geliri ile, 

fon maliyeti (Faiz Oranı) arasındaki alan giderek daralmak

tadır. Bu daralma Şekil-2 1 de net olarak gözlenmektedir. 

Türk ve A. B. D. banka ·· sistemlerinide ortalama aktif ge -

liri- fon maliyeti ve brüt kar marjı ilişkilerinin karşılaş

tırmalı Bnalizinde şu sonuçlar elde edilmektedir: 

- Türk Banka sistemindeki kar marjı, Amerika'daki ban -

kalara göre çok yüksek düzeydedir. Bir başka deyişle, Türk 

Bankalar Toplulu~ yüKsek kar marjı altında çalışmaktadır. 

/ 

(14) POLAKOFF, a.g.k. s.l26 
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- Hevduat piyasalarında .rekabetin başlaması kar rn.arjla

rı üzerinde daraltıcı etki.yapmaktadır. Ancak, 1urkiye'de f~ 

iz oranlarının serbest bırekilmasından sonra mevduat piyasa

sında başlayan rekabetin bankalar topluluğunun kar marjları 

üzerindeki etkileri gelecek dönemlerde ayrıntılı olarak in-

celenecektir. 

-1·. 
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!K!NC! BÖLÜM 

GÖSTERGELERİN DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

Birinci bölümde 33 banka bir bütün olarak ele alınıp 

birleştirilmiş mali tablolardan yararlanarak incelendi. Oy

saki, tek tek bankaların incelenmesi mali bünye ve faaliyet 

lerde meydana gelen de~işmeler hakkında daha fazla bilgi v~ 

rebilir. Bu amaçla, 33 bankanın mali ve ekonomik gösterge

lerinin-istatistiksel da~lımına girilecektir. Bunun için 

ilk önce bu bölümde göstergelerin da~lımlarını açıklamak i 

çin kullanılan da~ılım istatistikleri~ ortalamalar ve da -

~ılma ve frekans bölünmesinin şeklini saptama ölçüleri alt 

başlıkları içinde tanımlanmaktadır. 

I- ORTALAMALAR 

Mali ve ekonomik göstergelerinin da~ılım.larını açıkla

mak için kullanılan ortalamalar, a~ırlıkl~ ortalama, arit 

metik ortalaması,-Ortanca (Median) üst çeyrek' tir. 

. . .. . . ' ,· ~.... . 
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Bunların tanımları aşa~ıda kısaca verilmiştir.(!) 

A- AGIRLIKLI ORTALA~~ 

Bir göstergenin ağırlıklı ortalaması bankaların birleş

tirilmiş mali tablolarından elde edilen gösterge de~eridir • 

Örne~in net kar/ Öz Sermaye göstergesinin ağırlıklı ortala -

ması 33 bankanın net karının toplamının öz sermayelerinin 

toplamına bölünmesi ile elde edilir. 

!statistikde ağırlıklı ortalamanın başlıca kullanılış 

yerlerinden birisi, oranların ortalamasının tartılı esasa g.Q. 

re hesaplanmasıdır. Bu hesaplamada, oranların ortalaması a -

lınırken paydaki rakam tartı olarak verilmektedir. Qünkü,or

talaması alınacak oranların önemi paydalarına göra de~işmek

tedir.(2). 

(1) 

(2) GÜRTAN Kenan, İstatistik ve Ara~tırma Metodları-İktisat 
ve 16 idaresine Tatbik-atı! Is ta?- ~1 _yniversi ~esi Işletme 
FakÜltesi İşletme Iktisad Enstıtusu Yayını No:32,Istan-
bul-1977, s.235-236. 
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şu formülle hesaplanmaktadır; 

T: ti Gi 
ti 

Burada Gi ortalaması alınacak oranları, ti ise her ora

nın kavradı~ı birim sayısını ifade etmektedir. 

Bankalarda göstergelerin a~ırl:ı.klı ortalamaların:ı.n he -

saplanmas:ı.nda yukarıdaki .formülden yararlanılabilir. Ancak , 

bu yolla elde edilen sonuçlar, birleştirilmiş mali tablolar

dan sağlanan gösterge de~erleriyle aynı olmaktad:ı.r(3).Bu ne

denle, bankalar toplulu~unun birleştirilmiş mali tabloları -

nın verdi~i gösterge de~erleri a~ırlılık ortalama 

kullanılmaktadır. 

olarak 

(3) örne~in,(A) bankasında 35 borç ve 60 öz sermaye,(B) ban
.kas:ı.nda 40 borç ve 60 öz sermaye oldu~unu varsayall.m. Bu 
bilgilere göre, Borç/Öz sermaye göstergesinin a~ırlıklı 
Ortalaması: ~5x . ~40 

T = ti Gi • 1 ,.,., ·~ • __22_ = O 60 
tl 6o ~ ' 

olmaktadır. 
Birleştirilmiş mali tablolardan giderek da aynı sonuca 

· ulaşmak mümkündür.Ornekteki (A) ve (B) bankasının bir -
leştirilmiş mali tablolarındaki borç toplamı (35+40=75 ) 
ve öz sermaye toplamı- (65-t60= 125) olacag:ı.na göre, borç 1 
öz sermaye oranın:ı.n a~ırlıklı ortalamas:ı. (?5/125.0,60) da 
0.60'dır. 
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B- ARİ2:'HEi'İK ORTALAHA 

Bir göstergenin aritmetik ortalaması gösterge için elde 

edilen değerlerin toplaı:.ıının e;österge sayısına (banka sayısı

na) bölünmesiyle elde edilir. Aritmetik ortalamada büyük ve 

küçük bankaların göstergeleri ortalamanın hesaplanmasında e

şit agırlık taşır. 

C- ORTANCA(Median) 

Değerleri küçükten büyüğe dotru sıralanmış bir gösterge 

serisinde tam ortaya düşen ve dolayısiyle seriyi iki eşit kı~ 

ma bölen birimin değeridir. Bu, serinin tam ortasına isabet ~ 

den birimin degeri oldu~undan, serinin uçlarında anormal (a -

şırı küçük ve aşırı büyük) de~erlerden etkilenmez. Aritmetik 

ortalama gibi hassas bir ortalama degildir. 

D- ALT VE UST ÇEYREK(Lower and Upper ~uart) 

Değerleri küçükten büyüge doğru sıralanmış bir seride s~ 

riyi dört eşit kısma bölen değerlere kartil a~ verilmekte 

1 
j 

CD 

~··~·~~ ~~!~·· .. :· .... ·.:::i'~?itt:~ 
~-: ~" ·:~~:.:z ~(~/~,.·~,:Jh~JnP 

'·: 
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dir. Seriyi dört eşit kısma bölen kartil sayısı üçtür. Bun -

lar, birinci, ikinci ve üçüncü kartil olarak tanımlanmakta -

dır(4). Bu çalışmada birinci kartil alt çeyrek, üçüncü kar -

til üst çeyrek olarak ifade edilmektedir.Serideki değerlerin 

l/4'ü alt çeyregin altında 3/4'ü bunun üstündedir. Buna kar

şılık ~erideki değerlerin 3/4'ü üst çeyreğin altında, 1/4' ü 

üstündedir. 

II--DAGILMA VE FREKANS BÖLÜNMESİNİN ŞEKL!N! 

SAPTAMA ÖLÇÜLERİ 

Mali ve ekonomik göstergelerde da~ılma ve frekans bölün 

masinin şeklini saptamada kullanılan istatistiksel ölçüler , 

Genişlik(Range), Varyans, Standart Sapma, Çarpıklık(Skewness) 

ve Yükseklik (Kurtosis)'dir. 

A- GENİŞLİK (Range) 

Genişlik, bir seride en yüksek ile en düşük değerlerin 
1 - • 

(4) GÜRTAN, a.g.k. s.274-275. 
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.farkıdır. Göstergenin ne denli degişme gösterdiğini açıklar. 

' 
En düşük,(Minimum) gösterge değerlerinden en düşük olan 

\ 
değerdir. 

En yüksek {I-1aksimum), gösterge değerlerinden en yüksek o

lan değerdir. 

B- VARYANS 

Varyans, gösterge değerlerinin aritmetik ortalama etra -

fında ne kadar yoğunlaştığını belirten bir istatistiktir. Va!: 

yansın küçük çıkması göstergelerin aritmetik ortalama etra -

.fında yoğunlaştığı~ı gösterir. 

Varyans aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

N 
~ 

i = ı (Gi - G ) 2 

N-ı 

Burada; 

82 • Varyans, 

Gi = i bankası için gösterge değeri, 

-~----- ----
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' 

G = göstergenin aritmetik ortalaması 

N = gözlem (banka) sayısıdır. 

C- STANDART SAPMA 

Standart sapma varyansın kareköküdür. Varyansın göster

digi yogunlaşmayı ölçer. Varyans hesaplama/da farkların ka-
'0 

re leri alındıgı için rakamların boyutları değişmiştir. S tan- .. 

dart sapma varyansın karekökü oldu~ için boyutları gösterge 

boyutları ile karşılaştırılabilir durumdadır. 

D- ÇARPIKLIK(Skewness) 

Çarpıklık dasılıının simetrik olup olmadı~ını ölçen bir 

istatistiktir. Çarpıklık istatistiği sıfır de~er aldı~ında , 

dağılım tam simetriktir. Deger bUyüdükçe çarpıklık büyür • 

Çarpıklığın de~eri artı çıktığında verilerin aritmetik or -

talamanın sağında yoğunlaştıgı, eksi çıktığında sağında yo

ğunlaştığı anlaşılır. Çarpıklık şU formül ile hesaplanır: 

N 

L. 
i • ı 

Çarpıklık = -:--~------------------
2 

( Gi - G)/s 

N 
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Burada değişkenler, varyansı açıklarken tanımlandı~ı gi

bidir. Görüldüğü gibi aritmetik ortalamada sapmaların küpü a

lındığından artı ve eksi değerler birbirlerini götürmekte ve 

tam simetrik dağılımlar için O değeri elde edilmektedir. 

I YÜKSEKLİK(Kurtasis) 

Yükseklik dağılımın normal da~ılıma kıyasla basık veya 

dik olduğunu ölçer. Normal dağılımın yüksekliği sıfırdır.Yük

seklik artı değerli çıkt~_gında dağılım normal da~ılıma kıyas

la daha diktir. Yükseklik eksi değerli çıktığında ise dağılım 

normal dağılımdan daha basıktır. Yükseklik şu formül ile he-

saplanır. 

~ (Gi- G)/S 
4 

Yükseklik = i=ı 
~~--------------- - 3 

N 

Buradaki değişkenlerde önceden tanımlandığı gibidir. 

Bundan sonraki bölümlerde, burada açıklanandağılım is

tatistiklerinden yararlanılarak mali ve ekonomik göstergele -

rin dağılımları konusunda ayrıntılara inilecektiT. 
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UQUNCU BÖLUM 

MAL! BÜNYE İLE İLGİLİ GöSTERGELERİN DAGILIMLARI 

Bundan sonraki çalışmalarda 1975-1979 yıllarını kapaa

yan beş yıllık süre için mali ve ekonomik analiz göstergele

rinin istatistiksel da~ılımları ve bu da~ılımlarda ııldan yı 

la meydana gelen de~işmeler açıklanacaktır. Böylece, banka -

ların mali bünyesi, gelir-gider ve karlılık durumu, karın 

da~ıtımı, şubeleşme ve ücret politikası temel da~ılım ista -

tistiklerinin de yardımıyla derinlemesine analiz edilip de-

gerlendirilecektir. ~ . ; J_,;,t\o(? 
··:}~~/ 

Mali ve ekonomik analiz göstergelerinin iste/tistiksel 

dagılımları iki aşamalı bir çalışmanın sonucund~(edilmiştir~ 
'"-------.,. 

Birinci aşamada, BANKRAPOR SİSTEMİ kullanılacak araştırma 

kapsamına alınan 33 bankanın her biri için mali ve ekonomik 

analiz göstergeleri elde edilmiştir. İkinci aşamada,bu gös

terge de~erlerine dayanarak beş yıl için ayrı ayrı istatis -

tiksel da~ılımlar ve bu da~ılımların istatistiksel degerleri 



hesaplanmıştır(!). 1975 yılı için elde edilen gösterge dağı -

lımları ve dağılım istatistikleri örnek olarak BÖLÜM 3 Ek:l'

de sunulmuştur(2). BÖLÜJ.VI 3 Ek:2'de 33 bankanın her birinin 

göstergelerinin dağılımlarda hangi bölüme düştüğünü göster -

mektedir. Bölümler içinde ise, yalnızca gösterge dağılımları 

ile ilgili temel istatistik değerler verilmektedir. 

Bu bölümde mali bünye ile ilgili göstergelerin dağılım -

ları likidite ve Yatırım Politikası ile sermaye yeterliliği 

göstergeleri alt bölümleri içinde tek tek ele alınarak, ince-

lenecektir. 

(1) Göstergelerin dağılımları elde edilirken, esa~ olarak,Bo
ğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ()~retim Ü -
yesi Prof. Dr. Özer Ertuna'nın sanayi işletmeleri için ge 
liştirdiği bilgisayar programlarından yararlanılmıştır • 
Bilgisayar programının özellikleri konusunda ayrıntılı 
bilgi için bkz: ERTUNA, a.g.k., s.45-47. 

(2) 1975-1979 dönemi için elde edilen gösterge dağılımları ve 
dağılım ~tatistikleri yazarda mevcut olup. okuyucu ve a -
raştırrod.r€rın incelemesine açıktır. 



I- LİKİDİTE VE YATIRIM POLİTİKASI 

GÖSTERGELERİNİN DAGILH'J.LARI 

A- L!KİDİTE ORANI 

Likidite oranı, bankaların mali durum tablolarının akti

finde yer alan Kasa, T.C. Merkez Bankası Toplamı, Kanuni Kar

şılıklar Kasası ve Bankalar kalemleri toplamlarının; pasifteki 

Mevduat Toplamı, Taahhütler, Tediye Emirleri ve Muhtelif Ala-
• 

caklılar kalemlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Li

kidite oranının beş yıl için da~ılımları ile ilgili temel is

tatistikler TABLO ;.ı• de sunulmaktadır. 

TABLO 3.1 

LİK!D!TE ORANI DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMETİK STANDART ORTANCA ALT tt ST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .299 .39? .097 .388 .344 .452 

1976 .305 .410 .113 .383 .348 .48; 
1977 .378 .495 .319 .439 .374 .497 

1978 .400 .529 .405 .464 .386 .534 

1979 .389 .572 .753 .• 450 .341 .527 



• 
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Aritmetik ortalama ağırlıklı ortalamadan yüksektir. Bu 

durum~ küçük olan bankoların Likidite oranının büyük banka -

lardan daha yüksek oldu(;unu açıklaınaktadır. Başka bir deyiş-

l le, küçük bankalar daha yüksek Likidite ile çalışrnaktadırlar. 

~t~am~:ar arasındaki farkın yıldan yıla büyümesi de bu gö~ 
te-;;gede b~k~i;;r~., aresında büyük ve küçük bankalar ayrımının 

\ .. /1 

Hnemini vurgulamaktadır. Stondart sapma devamlı olarak art-

maktadır. Yani g6sterge de~erlerinin aritmetik ortalama et-

rafında yogunlaşması giderek azalmaktadır. 

B- TAhVİL VE HiSSE SENETLERİ./HEVDUAT TOPLANI 

Bu g6sterge mevduat biçimindeki fonların ne oranda tah-

vil ve hissesenetlerine yatırıldığını g8sterir. Bununla il-

gili dat;ılım istatistikleri TABLO 3.2 1 de verilmektedir. 



1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 3.2 

TAl-iVİL VE H!SSE SENETLERİ/MEVDUAT TOPLAMI 

DAGILIM İSTATİSTİKLER! 

AGI::tLIKLI ARİ~I~I.c;T!K STANDAHT ORTANCA ALT 
OHT.ALA.I•lA ORTALAHA SAl:' HA U~DYAN) ÇEYREK 

.028 .023 .021 .014 .004 

.050 .028 .028 .014 .002 

.064 .032 .030 .023 .oo4·· 

.068 .046 .056 .023 .006 

.059 .063 .131 .020 .007 

ÜST 
ÇEYREK 

.039 

.056 

.. 045 

.085 

.074 

1975 - 1978 döneminde aGırlıklı ortalama aritmetik orta

lamadan yüksek iken, 1979 da aritmetik ortalama a~ırlıklı or

talamanın önüne geçmiştir. Bu durum, 1975-1978 yıllarında bü

yük bankalarda mevduatların tahvil ve hisse senetlerine ba~

lanan bölümünün küçük bankalardan daha fazla oldugunu göste -

rir. Ancak 1979 ~a ~üçük ~ankal~i.Ja mevduatlar büyük banka-

lardan daha fazla tahvil ve hisse senedi yatırımının finans -

manında kullanılmıştır. Genellema yapmak gerekirse, mevduat

ların ortalama %4 ü tahvil·ve hisse senetlerine yatırılmıştın 

Ortanca, alt ve üst çeyrek değerleri 1975 yılına göre yüksek 



düzeydedir. Bu, hem büyük bankalarda hem küçük bankalarda tah

vil ve hisse senetlerine bağlanan fonların arttığını ifade et

mektedir. Standart sapma da devamlı yü1cselmektedir. Aritmetik 

ortalama etrafındaki yoğunlar;:ma yıldan yıla· aza lmaktadır. 

. C- KREDİLER TOP. /IvrEVDUAT TOP. 

Bu gösterge, mevduatın ne kadarının kredi biçiminde fon 

kullanıcılarına aktarıldı(;;ını gösterir. Bankaların aktif ve P,! 

sif kompozisyonu incilenirken de görüldüğü gibi, fon kaynakla-

rı içinde önemli yer tutan mevduatlarla, fon kullanımları ve 

gelir getiren aktifler içinde en büyük pa,va sahip bulunan kre

diler arasındaki ilişldleri ölçer. Bankalarda Likidite ve ya~ 

tırım politikalarını değerlernede kullanılan göstergelerin ba 

şında gelir. Bu göstergenin dagılım istatistikleri TABLO 3.3 1 

de sunul::~aktadır. 

TABLO 3~3 

KREDİLER TOP /f'iEVDUAT TOP. DAGILil~ İSTATİbTİ1<I:ER! 

AGIHLihLI ARİ11.' hE11'İK BrJ\1\NDART ORTANCA ALT tl ST 
ORTlU;AI1ıA ORTA~-,.i!J1A SAl'I'·IA (f•iEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .873 .765 .319 .692 .545 .820 

19'16 .892 .767 • 2'-~8 .674 .578 .887 

1977 .882 .778 .281 .691 .604 .888 

1978 .843 .743 .263 .676 .576 .864 

1979 .859 .719 .274 .654 .589 .799 
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Agırlıklı ortalamanın aritmetik ortalamadan yüksek olma-

sı, bu göster5enin büyük bankalarda küçük bankalardan daha 

yüksek olduğunu gösterir. Büyük bankalarda mevduatın kredi bi 

çiminde kullanıcılara aktarılan bölümü daha büyük ve dolayı

siyle mevduat ve kredi piyasaları arasındaki ili9ki daha kuv

vetlidir. Genel olarak mevduatın küçük bankalarda ortalama )j_ 

75 i, büyük banknlarda %85 i kredi olarak kullanılmaktndır. 

Standart sapma da 1975 yılına göre düşme söz konusudur. Daha 

açık bir ifadeyle, 1975 yılına kıyasla aritınetik ortalama et

rafında yogunlaşma fazladır. 

D- !~;.TiHAl\Lii:R/l·'IEVDUAT TOPLANI 

!ştirakler/ıv:evduat Toplamı, mevduatların yüzde kaçının 

iştirak biçimindeki aktiflere ba~landı~ını gösterir. Bankala

rın iştirak politikası hakkında bilgi verir. TABLO 3.4 bu gö~ 

tergenin dağılım istatistiklerini vermektedir. 
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.ı,.GL:Ln~.LI AlÜ ·_;_· ı· . .EJ.. İ h. B~Al·ılJART Oii:TANCA ALT ÜST 
OI'-:..i.1 i'ı.~ı·. !"1. .. . ı.\ OhTAJ..~AI-ıA SA:t-fıJA ( i· .ED Y .:~N ) ÇEIIGK ÇEYREK 

1975 .027 .038 .059 .014 .002 .037 

1976 .027 .035 .052 .014 .001 .040 

1977 .028 .035 .054 .019 .oo1 .042 

1978 .031 .037 .060 .015 .004 .046 

1979 .028 .028 .042 .013 .ooı .034 

1975 - 1978 dBnecinde aritmetik ortalama a~ırlıkl1 orta

lamadan yüksek iken, 1979 da aradaki fark kapanmış ve her iki 

ortalama ba~abaş duruma gelGiştir. 1975 - 1976 Jıllarında kli-

çlik bankalar'da büyük banta l:::r-a kıyasla, mevduatın daha büyük 

bir böl{jmü i']tiraklerin finansmasına ayrılmıştır. OI.·talama o-

larak mevduatların ~<~ 3. 5 iştiraklere bağlanı:ıış tır. Standart 

sapınak, 1975- 1977 d6neminde s·:bit lcolırken, 1978 de yüksel
miş ve 1979 da d .. ;;;mekle beraber 1975 düzey~ altında kalmış-

\ 

tır. Ari traetik ortalama etrafındaki yoğunlaı:;;'\na, 1975 197? 
1 

yıllarında de2,i:?mez iken, 19?8 de azaJ.mı.s ve \1979da artmı::;;tın 

i 
\r..-.v 
' Jllf} :: 
\_.../ 



Bu gösterge, Tahvil ve Hisse Senetleri, Krediler ve İş

tirakler toplamlarının mevduatlar toplamına bölünmesiyle el-

de edilir. Mevduatların ne kadarının yatırımlara dönüstü cü-• o 

nü gösterir. Bununla ilgili dağılım istatistikleri TABLO 3,5 

de sunulmuştur. 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 3.5 

TOPLAH YA'.i:I.HILI.AR/MEVDUAT TOPLAI~ii 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI ARİTi.ETİK STAllDART ORTANCA 
ORTA.LAI•iA ORTALAI"lA S:APr'lA (I"ıEDYAN) 

.929 .827 .307 .764 

.969 .830 .245• .788 

.975 .845 .273 .774 
" .943 .826 .274 .765. 

.947 .810 .337 .739 

ALT ÜST 
ÇEYREK ÇEYREK 

.643 .. 906 

.652 .915 

.686 .948 

.666 .959 

.634 .879 

Toplam Yatırımlar/r1evduat Toplamı göstergesinin agırlı~ 

lı ortc;laması aritmetik ortalamasından yüksektir. Bu durum, 

büyük bankc:ılarda mevduatların yatırımlara dönüşme oranının 
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- küçük bankalardan daha yüksek düze,-de bulunduğunu gösterir. 

I"ievduatların ortalama 9;82 si yatırırnlara bağlanmıştır. Du 

gösterge üç ayrı göstergeden oluşmaktadır. Bunlar, Tahvil 

ve Ei s se Senetleri/ lVievduat, Krediler/ I·ievduat ve iştirak

ler/Mevduat gö~tergeleridir. Bu göstergelerin standart sap-

ma i. arı kars;ılaş tırılacak olursa, Toplam yatırımlar 1 l'~evduat 

Toplar:ıı göstergesinin standart sapması, Tahvil ve Hisse Se

netleri/Iievduat ve !ştirakler/Nevduat göstergelerinin stan-

dart sapmalarından yüksek, Krediler/I"'levduatların standart 

sapmasından düşüktür. Toplam yatırımların aritmetik ortala

ma etrafında yoğunlaşoası, kredilere oranla daha fazladır. 

F- GELİR GETİREN AKTİJ:!'LER/ KuLLAlHLABİLİH FONLAR 

Bankaların mali durum tablolarının aktifinde yer alan 

kalemlerden; T.C. Fierkez Bankası - Serbest Nevduat, Kanuni 

Karşılıklar kasası, Bankalar, Tahvil ve hisse Senetleri ile 

Krediler kaleı~leri gelir getiren aktifleri oluşturmaktadır. 

öte yandan, pasifteki, ıvıevduat Toplamı, Tedavüldeki Tahvil

ler ve 0zSermaye ile Sabit Kıymetler·arasındaki farkın top

lamları kullanıla0ilir fonları kapsamaktadır. 

Gelir Getiren Aktifler/Kullanılabilir :Fonlar oranı, 

kullanılabilir fonların yüzde kaçının gelir getiren aktif-

_,~;;::u ·..::::'Jersne!? 
. .:. :~.::: iCC~CmhnnF> 



lere ba~landığını gösteren bir yatırım politikası göstergesi

dir. Bu göstergenin dağılım istatistikleri TABLO 3.6 da veril 

mektedir. 

1975 

1976 

19'77 

1978 

1979 

TABLO 3.6 

GELİR GET!REN AKTll''/KULLANILAi~.!L!R FONLAR 

DAÖILIJ.Vı !STAT!S·r!KLER! 

AGIRLIKLI ARİTf'J.Ei.ı:!K STANDART ORTANCA 
ÇEYE.EK ORTALAI'·IA SAP IV' .tA ( I•.IEDY Al:i) 

.996 .962 .146 .946 

·958 .941 .141 .919 

.891 .903 .157 .871 

.858 .893 .166 .871 

.8'72 .877 .175 .861 

ALT ÜST 
ÇEYREK ÇEYREK 

.884 .996 

.862 .956 

.811 -971 

.804 ı.ooo 

-791 .957 

1975 - 1976 döneminde a~ırlıklı ortalama aritmetik orta

lamadan daha bUyük iken, 1977 - 1979 yıllarında aritmetik or

talama agırlıklı ortalamanın üzerine çıkmıştır. Gelir getiren 

Aktifler/Kullanılabilir ]'onlar göstergesi, 1975 - 1976 da bü

yük bankalarda, 1977 - 1979 da ise küçük bankalarda daha yük-



sek düzeydeuir. Küçük bankalarda fonları selir getiren aktif -

lere baglama .e[Silimi daha fazladır. Kullanıla,;ilir fonların O!_ 

tnluoa %91 i gelir getirGn aktiflere yatırılmakla birlikte gö~ 

terge yıl~an yıla azalan bir seyir izlemektedir. Genel olarak 

ortanca, alt ve list çeyrek istatistik deberleri, azalmaktadı~ 

Bu durum, fonları gelir getiren aktiflere baslama e3iliminin 

hem büyük lı em küçük banka lard' .. gittikçe düştü~::ünü açıkla;ııa~..:ta-

dır. Standart sapma 1976 yılı dışında sürekli olarak yüksel -

mel:tedir. Bir :)aşka deyişle, ari t!uetik ort,·üama etrafındaki YE. 

t;unla :ma 1976 ;[ılında artmakta, izleyen yıllcırda azalma~tadır. 

ı:.._ rı·ı.c·. l'/:•ru·~z ,-.. .-,··ıı·-.-~t.:'I_ı:::t:;·-,Y!.:.,·.;·rn/GE•''._l; Gi:i''''l· .. · .. ·E;'·ı:·-' A-ı-T!FLE'.•'R U . .!..J.i'lJ.\. .. .....ı .!..J.l''1.l't1 :. ... -U U~J.l. .. ..:.~.:,J,.~-..1. ..1.W..l.. ı.. .ı_ı_ l.~ , \. 

Bu gösterge gelir getiren aktifler içinde T.c. · Herkez 

Bankası'ndaki serbest mevduatın oransal olarak önemini açıklan 

TABLO 3.7 bu göstergenin da~ılım istatistiklerini vermektedir. 



TAi:Hl) 3. 7 

ır·. C. l'~EHKEZ BANKASI-SERBEST/GELİR GETiREN AKTİ.b' 

DAGILII·i İS~ATİST!r.:LERİ 

AGI.liKI,I AR!TLE11iE STAi.A1.hT Otd'!ı.NCA ALT .; ~- '"' U b :i 
OH'l'ALAı.A 01\TAJ A.i· _ _:, SAPi."ıA (EEDYAN) ÇEYREK ıOJ.~1p~1\ 

1975 .032 .C34 .038 .029 .ooı cr::;;: 
41 '~ .. ·../ 

l •:)'76 ·- ") ) .023 .032 .032 .023 .006 .049 

1977 .031 .031 .032 .025 .007 ~ ().4-r? 

1978 .028 .030 .030 .017 • 003 . , .,..~L~t~! . 

1979 .031 .034 .034 .022 .012 • 0/~~:L 

Aritmetik ortal~ma devamlı olarak agırlıklı ortalamada~ 

371~ .. ::s1:ık düzeydedir. Bu, gelir getiren aktifler arasında nıı.:~r-

kez bankasına ~atırılan mevduatların oransal-olarak küçük 

banlcc. larda büyük oankalardan daha yül::sek oldui:unu ifade ede;r:,. 

Küçük bankalar daha yüksek dilze_ de merkez bankasında mevdua

tJ.. tutorak çalışmaktadı r·lar. AJi tınetik ortalama ve standart: 

sapma da yıldan yıla belirginkir de~isme gözlenmektedir. 



H- KANUEİ KAti~.Ti .n~LAH KASASI/G:C::L!R GE'.tıİEEN AKT1J.ı'LEH 

Bu göaterge gelir geti:cen aktifler içinde kanuni imrşı

lıklar kasasının öne:1ini açıklarr.aktadır. Bu gösterge ile il

"1" t ı · t t· t·· ı ~J To 3 B'd ı • t · gı ı e:!ıe ıs a ·ıs ıK er ı· u:-J..J • e sunu mı:L< auır. 

'i'ABLO 3.8 

AGIRI .. Il'~LI AIÜ iJi , ~-~·.r :l.ı< >..: 'l'At: 1J lı..;.;; il' OhTANCA ALT ÜST 
0R'l'ALAh.A 01:\iJ.:.L AHA SA2hl\. ( I•i..i(J :r~ AN ) ÇEYREK ÇEYREK 

19'75 .167 .212 .066 .201 .168 

1976 .157 .200 .079 .190 .156 

1977 .174 .229 .118 .218 .162 

19?8 .179 .222 .098 .213 .14-8 

1979 .169 .231 .151 .210 .143 

Aritmetik ortalama agırlıklı ortalamadan yüksektir. Bu 

dvru,ıı, küçük olan ban"·~a ~.arda, Kanuni Karşı lıl:<:lar ı:asası/ Ge-

lir Getiren Aktifler göstert;:esL i~ı :Jü.·ük b.srü:ala}."'dan daha 

., .... .:/d Unıv::rsıı.e~ 
; .. : ~::. Kü 1·C;nhanf: 

.256 

.233 

.273 

.268 

.260 



yüksek düzeyde bulunduğunu belirtir. Küçük bankalar daha yük

sek kanuni karşılıklar oranı ile çalı7m.aktadır. Genellema ya

pılacak olursa, kanuni karşılıklar kasası gelir getiren aktif 

lerin yakla:şık 51) 20 sini oluşturrr.aiı;:tadır. Standart sapma 1976 

ve 1977 yıllarında yükselmiş, 1978 de düşmüş ve 1979 da tek

rar yükselmiştir. Gösterge değerlerinin aritmetik ortalama et 

rafındaki yog;unlaşması, 1978 yılı hariç, yıldan yıla azalmak

tadır. 

I- BAi·~KALAR/ GELİR GE'I'!hEN AKT!FLER 

Gelir getiren aktifler toplamı içinde bankalar mevduatı

nın payını ifade eder. Bankanın yatırım politikası içinde ö

teki bankalarla olan ili~kilere verilen önemi açıklayan bir 

göstergedir. TABLO 3.9 bu göstergenin da~ılım istatistikle

rin~vermektedir. 



1975 

1976 

19'77 

1978 

1979 

AGIHIIKLI 
ORTALAhA 

.036 

.026 

.017 

.021 

.025 
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T t!. PLQ 3 O ·~.D • 7 

Ahİ'IlL;;i:lK 
OH.TAIJAEA 

.062 

.065 

.053 

.075 

.074 

STANDART 
SAP NA 

.047 

.080 

.119 

.082 

ORTANCA ALT ÜBT 
(LEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

.056 

.042 

.030 

.040 

.046 

.022 

.018 

.017 

.016 

.024 

.082 

.089 

.063 

.081 

.085 

Aritmetik ortalama a~ır1ık1ı ortalamadan fazladır. Ban

kalar/Gelir Getiren Aktifler oranı, küçük bankalarda daha 

yüksek diize;,rdetlir. Bu durum, küçük bankaların yatırım po1iti 

kası içinde öteki bankalarla ilişkilere büyük bankalardan da 

ha fazl;J agırlık ve önem verdiklerini gösterir. Bankalar ge-

lir getiren aktifler içinde ortalaoa ~ 6 dolayında bir paya 

sat.ıiptir. Standart sa~.,me qol;;: :yüksek olup yıülan yıla dalga-

lanma göstermektedir. 



Bu gösterge, gelir getiren aktiflerin yüzde kaçının tah

vil ve hisse senetlerinden oluştugunu gösterir. Kısmen serma

ye piyasası ile olan ilişkilerin yatırım politikası içindeki 

yerini belirler. TABLO 3.10 bu göstergenin da~ılım istatis

tiklerini sunmaktadır. 

TABLO 3.10 

TAHYİL VE H!SSE SENETLERİ/GEL1:~ GETİREN AKT!FLER 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT 
ORTALAMA ORTALAIVIA SAP~ı.A (f.'lEDYAN) ÇE YilliK 

1975 .023 .020 .020 .010 .003 

1976 .040 .026 .027 .010 .003 

1977 .051 .028 .028 .019 .003 

1978 .055 .039 .049 .Ol? .005 

1979 .048 .039 .0.46 .019 .004 

ÜST 
ÇEYREK 

.036 

.042 

.037 

.079 

.064 

Bu göstergenin agırlıklı ortalaması aritmetik ortalama

sının üzerindedir. Bu, büyük bankalarda geiir getiren aktif-
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ler içinde tahvil ve hisse senetleri oranının küçük bankalar

dan yüksek oldu2;unu kanıtlar. Bir başka de;yişle, büyük banka

larda yatırım politikaları arasında tahvil ve hisse senetle-

rine yönelik yatırım politikasına küçük bankalardan daha faz

ı~ önem verilmektedir. Gelir getiren aktiflerin ortalama ~3 ü 

tahvil ve hisse senedi yRtırıınlarıniEn oluştıaktaCır. Standart 

sa~)ma(~a 1978 yılına kadGr yüJ·:selme, 1979 <la c.1üşr;:e gözlenmek-

tedir • .du sonuç, gösterge değerlerinin aritmetik ortalama et-

rafınc.laki yogunla8ınasının azoldığını ve bankalararası farklı-_ 

laşmanın arttıL;ını vurgulamaktaC:.ır. 

:Krediler Top./Gelir Getiren AI~tif göstergesi, gelir ge

tiren aktiflerin ~rüz<ie kaçının leredilerden olu:.:tui_,unu göste -

rir. G-elir getiren aktiflere yöno/ik yatırım politikası içi~ 

de kredi politikasının ye.::ini ve [önemini ortaya ko~.-ur. Bunun

la ilgili dag;ılım istaLis-cikleri/ TABLO 3.11' de verilmekte-

dir. i 

/··; ....... '·-.. 

'({; 1 
r{ ... 
' ı ., ! 



1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABW 3.11 

KREDiLER TO.P./GEL!H GETİREN AKT!FL.ER 

DAGIJJilvi tsıııAT!sı.r!KLER! 

AGIHliKLI 
____ ........ -~-.-~_..... 

ARl T 1'1E'J'1K STANDART ORTANCA 
OEYREK O R'l'i\.J .... Al\lA SA.Ph.A (HEDYAN) 

.717 .637 .101 .636 

.729 .649 .ıoı .642 

.701 .630 .131 .642 

.688 .604 - .151 .625 

.701 .601 .150 .609 

-

ALT ÜST 
ÇEYREK ÇEYREK 

.549 .682 

.554 .722 

.542 .702 

.539 .656 

.579 .648 

Ağırlıklı ortalama aritmetik ortalamadan yüksektir. Bir 

başka ifadeyle, büyük olan bankalarda gelir getiren aktirler 

içinde Kredilerin payı küçük bankalardan daha yüksek düzey

dedir. Gelir getiren aktiflerin yaklaşık % 60 dan fazlasını 

krediler kalemi oluşturmaktadır. Bu durum, gelir geti~~n ak

tif yatırımları içinde kredi palitikasının son derece 8nemli 
! 

olduğunu ortaya koymaktadır. Standart sapma 1975 yılınf göre 

yükselmektedir. Gösterge değerlerinin aritmetik ortalara et

rafında.yogunlaşması azalmaktadır. 1976 yılından itib~ren a-

J 

'\ ~~ ~~ 



' ., 
;/ 

/ 
l 

j 

/ 
-?.5--

1 
/ 

/ 
f 
l 
1 
1 

1 
1 

f 

( 

/' 
/ 
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ı_erler1de 
paralel olarak ortanca ve üst çeyrek de-

azalmaktadır. Ancak, Alt çeyrek 1978 yılına kaö.qr 

azalmakla ':>irlikte 1979 da yenicien yükselınis;tir. Bu sonuç ... 

lar, 1976 - 1978 döneminıie gerek büyük bankalarda ve gerekse 

kvçük bankalarda gösterge de~erlerinin düştüsünü açıklamak-

·~ taclır. 1979 yılında ise gösterge det;eri öÜ,/Ük bankalarda dü~ 

~-;~::.:-~--d-~va.·rr. -ecfer:~ken, küçük bankalard.G yükselme gö::;termiştir. 

L·- İ'- TTRA'fLE<'Djr<.,,- -'-ı) ''Er.ı+ IYJ.i"l~ AKnı··-ı:ıLER •,- "* l. .ı:-c ...:r~-'-'l.lı.. ...:r l.ı..n-'-' ~ l ;;: • 

Bu c:österge gelir getiren ai:tifler içinde iştiral:lerin 

]Jtwını gösteri--·. Bankaların iştirak politikaları hakkında 

bilgi verir. TABLO 3.12 bu göstergenin da~ılım istati~tik1e~ 

rini vermektedir. 

TABLO 3.12 

İŞTİRAK/GEJ~İR GE'l'İREN AKT!FLER 

DAGILil'i İS'l1ATİS'l'İKLERİ 

AGIHLihLI ARI T~lE'l1İK S'I1AiJDART ORTANCA AJR UST 
O RTid.ı.Ai'O:A ORTALAf'lA SAPI.:i.A ( f·iliDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .• 022 .034 .050 .013 .002 .038 

1976 .022 .030 .038 .013 .oo1 .034 

1977 .022 .043 .094 .014 .001 .038 

19'78 .026 .029 .040 .013 .004 .036 

1979 .023 .024 .033 .010 .001 .031 
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Küçük bankalarda İştirakler/Gelir Getiren Aktifler gös

tergesi büyük bankalardan yüksektir. Aritnetik ortalamanın a 

~ırlıklı O-rtalamadan bü_;ük oluşu bu görüşü doğrulamaktadır .. 

Gelir getiren aktiflerin ortalama 5>:, 3 ünü içtirakler oluş-

turmaktadır. Ancak aritmetik ortalamaya paralel olarak özel

likle 1977 den itibaren ortanca, alt ve üst çeyrek istatis

tik degerlerinde azalışlar gözlenmektedir. Bu durum, göster

genin o0r:ı büyük bankalarda hem küçük bankalarda azalan bir 

trend izledigini kanıtlamaktır. Standart sapma yüksektir. 

li'akat, son yıllarda düşme eğilimi içindedir. Bu e~iliin, 

1977 yılına kıyasla ari tınetik ortalama etrafın,:e.ki yof_~un -

laşmanın arttı~ını belirtmektedir. 

1•1- i'lEVDUAT TOP. /KULLANILABİLİR FONLAR 

Bu gösterge bankaların elinde mevcut kullanılabilirfog 

lar içinde mevduatların oransal bUyüklüjünü açıklar. Bunun

la ilgili dağılım istatistikleri TABlO 3.13 de sunulmu~ 

tur. 
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. ' or~_:n:.i.., 1975 .:-ılına göre, azaima ı;c ~;termektediu 
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, <·~ : . ...,: oı:·taya ko,;.,;:a:~taci.ır. 
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N- SERBEST SERMAYE/KULLANILAB!L!R FONLAR 

Serbest Sermaye kavramı, öz sEn'l!laye ile sabit kıymetler 

··""-·· arasındaki farkı ifade etmektedir. Serbest Sermaye/Kullanı -

fonların ne ka-~-;bi.iil:=-·foili; gÖs~e kullanılabilir 
darının serbest sermaye biçiminde oldu~nu gösterir. TABLO 

3.14 Bu gösterge ile ilgili da~ılım istatistiklerini ver -

mektedir. 

19?5 

19?6 

1977 

1~?8 

1979 

TABLO 3.14 

SERBEST SERMAYE/KULLANILABİLİR FONLAR 

DAGILIM !STAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA ( MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

.021 .073 .112 .039 .016 .0?6 

.024 .063 .094 .030 .019 .070 

.oı8 .052 .099 .024 .014 .062 

.013 • 028 .109 .• 017 .ooı .060 

.012 ,_ ..... 027 .420 .oos -.025 .054 



Aritmetik ortalama a~ırlıklı ortalamadan daha büyüktür. 

Küçük bankalarda Serbest Sermaye/Kullanılabilir Fonlar göe -

tergesi daha yüksek düzeydedir. Bunun temel nedeni küçük ban -
kaların sabit kıymet yatırımlarının büyük bankalardan daba 

düşük olmasıdır. Sabit kıymet yatırımları büyüdükçe serbest 

sermaye küçülmekte ve dolayısiyle kullanılabilir fonlar i -

çindeki payı da düşmektedir. Aritmetik ortalamaya 
1 

paralel 

olarak ortanca, alt ve üst çeyrek azalmaktadır. Bu durum ge

nelde hem büyük hem küçük bankalarda sabit kıymet yatırımıa

rının öz sermayeden daha hızlı büyüdü~ünü ve sonuçta göster

genin yıldan yıla azalan bir seyir izledi~ini belirtmekte 

dir. Standart sapma yükselmekte ve aritmetik ortalama etra -

fındaki yo~nlaşma azalmakta, bankalar arası farklılaşmalar 

artmaktadır. Nitekim,bankalar arasında serbest sermayesi ne

gatif olan yani sabit kıymet yatırımları öz sermayelerini a

şan banka sayısı yıldan yıla ço~almaktadır. 1975 yılında , 

serbest sermayesi negatif olan banka sayısı 2 iken, 19?9' da 

ll'e yükselmiştir. Sabit kıymet yatırımları öz sermayeden 

daha hızlı büyümektedir. 

0- TAAHIIÜTLER/KULLANILAB!LıR FONLAR 

Bu gösterge bankaların kUllanılabilir fonlarının ne ka-

.. ·".::::ı! u Unıv::.'rsnle? 
~ .. ~;~.:8z ~\ü:~·:.nıı~.nF 



darının taahhütlerden oluştu~nu gösterir. Bununla ilgili da

tılım istatistikleri TABLO 3.15'de sunulmaktadır. 

1975 

1976 

1977 

19?8 

19?9 

TABLO 3.15 

TAAHHllTLER! KULLANILABİLİR FONLAR 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMETİK STAND AR~ ORTANCA 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA. (MEDYAN) 

.157 .oa1 .oa1 .053 

.190 .107 .096 .090 

.270 .171 .148 .172 

.282 .194 .179 .152 

.273 .18? .168 .140 

Am UST 
ÇEIBEK ÇEYREK 

.oo7 ;.151 

.008 .187 

.042 .232 

.047 .300 

.045 .252 

Agırlıklı ortalama aritmetik~ta1amadan yüksektir.Bu du

rum, büyük bankalarda kullanılabilir fonlar arasında taabhüt

lerin küçük bankalardan daha fazla oldugunu gösterir. ~ 
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lam borçların öz sermayeye bölünmesiyle de bu gösterge elde 

edilir. Bununla ilgili daBılım istatistikleri TABLO 3.16' d

verilmektedir. 

TABW 3.16 

TOPLAM BORQ/ÖZ SERMAYE DA<liLIM 

:J:STATİST!KLER! 

AGIRtiKL! IRITMETtt STANDART olimcı ALT um 
ORTALAMA ORTALAJlA SAPMA (MEDYAB) ÇEYREK QEXREK 

.19?5 24.680 18.491 14.436 1?.363 9.246 24.309 

1976 24.3?9 19.107 10.962 16.936 9.328 2?.903 

19?? 2?.993 23.765 16.105 22.696 11.283 29.851 

19?8 32.491 3.700 125.662 21.489 10.914 33.188 

1979 35.325 38.231 ?8.553 20.858 5.896 36.541 
~~.) 

1975-19?8 döneminde aB1rlıklı ortalama aritmetik ortala -

madan büyük iken, 19?9'da aritaetik ortalama agırlık1ı orta1a

ma~ın önüne geçmiştir. Bu durum, 1975-1978'de b~ bankalarda 

Toplam Borç/Oz Serm~e göstergesinin daha yüksek düzeyde bu • 



lundu~nu göstermektedir. Bankalar küçüldükçe ez sermaye ba -

şına düşen borç miktarı düşmektedir. Aritmetik ortalamada 

1978'de anormal bir düşme ve 19?9'da tekrar büyük bir yük -

selme gözlenmektedir. Bunun nedeni, bu yıllarda bazı bankala

rın borç/öz sermaye göstergelerinde meydana gelen de~işmeler

dir. DoSal olarak aritmetik ortalama serideki bu aşırı de~er

lerden etkilenmektedir. Ortanca, alt çeyrek düşerken,üst çey

rek yükselmektedir. Başka bir deyişle, Toplam Borç/Öz sermaye 

göstergesi, 197?'den itibaren küçük bankalarda düşerken, bü

yük bankalarda yükselme egilimi içindedir. Ayrıca,bankalar a

rasında öz sermayeleri negatif olan yani öz sermayeleri bulun 
----------------------··~----~----··--·------------- ---- ----~-- ----- - -----· ____ .. __ 

~------------- ---

mayan bankaların sayıları giderek ço~almaktadır. 

B- !HT!YAT/ÖDENM!Ş SERMAYE 

Bu gösterge bankalarda ihtiyat birikimi dolayısiyle oto

finansman politikası hakkında bilgi verir. TABLO 3.1? bu gös

tergenin daSılım istatistiklerini sunmaktadır. 

/.r~:.::i:Jlu UnivcrsıtE;~ 
.:~~2~~k::,z t\[."ili.ir:lıan~~ 



TABLO 3.1? 

!HT!YAT/ODENM!Ş SERMAYE DA~ILIM !STAT!BT!KLER! 

/ 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UBT 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19?5(; 1...010 3.403 7'~666 .422 .20? 1.655 

19?6 1.316 4.1?6 9.967 .412 .206 2.101 

1977 1.310 5.1?6 12.896 .440 .220 1.920 

19?8 1.436 6.095 15.848 .283 .145 2.860 

19?9 1.1?6 11.319 63.140 .2~ .106 2.185 

Aritmetikortalamanın a~rlıklı ortalamadan yüksek olması 

küçük olan bankalarda oto fiaansmanın büyük bankalardan daha ~ 

nemli oldu~unu belirtir. Küçük bankalar öz kaynaklarının güç

lendirilmesinde oto finansman politikasına daha fazla a~rlık 

vermektedirler. Aritmetik ortalamaya paralel olarak standart 

sap+ yükselmektedir. A;rrı.ca, atandert sapma çok yüksek dü -

zeydedir. Bu durum, aritmetik ortalama etrafındaki yo~nlaşma

nın yıldan yıla azalmakta ve dolayısiyle bankalar arasında mto 



finansman politikasına ilişkin farklılaşmala~ın artmakta ol

du~unu göstermektedir. 

C- GELİR GET!REN AKT!F/OZ SERMAYE 

Bu gösters-e gelir getiren aktiflerin ne ölçüde öz k~

naklardan finanse edildi~ini açıklar. Bununla ilgili da~ılım 

istatistikleri TABLO ;.18'de verilmektedir. 

1975 

1976 

197? 

1978 

19?9 

TABLO 3.18 

GELİR GET!REN AKT!F /ÖZ SEEWJAYE DAGILIM 

!STAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMETİK STANDART ORTANCA ALT 
ORTALAMA ORrALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK 

22.588 16.9?7 13.353 13.927 8.451 

21.?99 16.825 9.??0 14.101 8.aıo 

22.962 18.255 10.841 17.932 10.003 

25.084 - 1.093 113.976 16.500 9.591 

27.841 27.805 58.276 15.537 6.993 

UST 
QEYEEK 

' 

22.517 

23.071 

24.566 

26.899 

29.157 



Büyük bankalarda öz sermayeye oranla gelir getiren aktil 

. ler göstergesi küçük bankalardan yüksektir. Zira, a~ırlıklı 

ortalama ar~tmetik ortalamanın üzerinde bulunmaktadır. Arit -

metik ortalama 1978 yılında eksi de~er almıştır. Bu, bankalar 

arasında öz sermayesi negatif olan bankaların bulunmasından ! 
leri gelmektedir. Standart sapma yüksek olup 1975 yılına göre 

büyük artışlar kaydetmiştir. Bankalar ·arası farklılaşmalar 

artmıştır. 

D- SABİT AKTİF /ÖZ SERMAYE 

Bu gösterge öz sermayenin ne kadarının sabit ~etle

re yatırıldıgını ölçer. Başka bir deyişle, öz sermaye biçimi!!, 

cleki fonların yüzde kaçının, finans piyasaları dışında, sabit 

kıymet ~iyasalarında de~erlendirildi~i konusunda bilgi veren 

bir göstergedir. Bankaların mali durum tablolarında sabit kız 

metler net de~erleriyle gösterilmektedir. DeBerlendirmelerde 

bu husus daima göz önünde bulundurulmalı ve yorumlarda dik -

katli davranılmalıdır. TABLO 3.19 bu göstergenin da~ılım is

tatistiklerini vermektedir. 



TABLO 3.19 

SABİT AKTİF/OZ SERMAYE DAGILIM İSTAT!ST!KI~ 

AGI:O:~I..IKlJI .AR!TMETİK ST.ANDART ORTANCA ALT UST 
0:8.TALA.MA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) Ç~.li.REK ÇEYREK 

2.975 .511 .470 .404 .363 .150 .585 

.. ::·· 31.;.11-6 .432 .337 .3?2 .132 .558 .. 

; :"' -~ . ;; 
~13 ı,;) •. .1' . .?58 1.'786 .379 el80 .619 

; ... :;s;::;. .315 1.575 .42? .146 .?36 

" ... ' ·~' ..... , t:614 .775 1.219 .343 ... 02 .922 ,, .. ' ~ . . . .. .' . •. tı .• · 
~· ~ ··~ ......... ,.,,, ...... - ...... ~ ........... ~:,. .......... .-.. -

1977 ve 1979 yılında aritmetik ortalama ag1.rlıklı ortala- ;( 

:"~.eı1ozı. yüksek iken, diger yıllarda ~gırlıklı ortalama aritmetik /.?'-~ 

:··: .... .a:> .. er::arrJ..n ü~erinde gerçekl.eşmeştir. Genellikle büyük banka - ;g,-, , 
,;;. ·:;:d.:ı öz kaynakların sabit kıymetlere ba~lanan bölümü~~ 
ı.:, c. old~11 izlenimi elde edilmektedir. Ancak bu konuda, sa!-

1ılrlı de~arlendirmelerin yapılabilmesi için sabit kıymetlerin 

::,rlit de~erlerine ilişkin bilgilerin güçde olsa bulunması ve S!, 
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bit aktif/öz sermaye göstergesinin yeniden saptanması zorun -

lUdur. 

E- İŞTİRAK/ÖZ SERMAYE 

Bu gösterge bankalar öz kaynaklarının ne kadarının işti

rak yoluyla başka şirketlerin finansmanında kullanıldıgını 

gösterir. TABLO 3.20 bu göstergenin dagılım istatistiklerini 

vermektedir. 

TABLO 3.20 

İŞTİRAK/ÖZ SERMAYE DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI ARİTMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19?5 .501 .431 .51~ .1?2 .014 .-6$3 

1976 .488 .430 .447 .200 .013 .72? 

19?? .527 .444 .514 .245 ·.013 .688 

19?8 .653 .501 .5?4 .239 .022 ·.??4 

1979 .654 .734 1.541 .245 .oo1 .842 
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1975-1978 döneminde a~ırlıklı ortalama aritmetik ortala

madan daha büyük oldu~u halde, l9?9'da aritmetik ortalamanın 

gerisinde kalmıştır. l975-l978'de büyük olan bankalarda ös 

kaynakların iştirak yol~la başka şirketlerin finansmanında 

kullanılan bölümü küçük bankalardan yüksektir. Ancak, 1979'da 

küçük bankalar iştiraklerine daha fazla öz kaynak aktarmış -

lardır. Genellema yapılacak olursa, bankalar öz kaynaklarının 

ortalama % 50'ai iştirak yoluyla şirketlerin finansmanında ku! 
lanılmaktadır. Aritmetik ortalamaya paralel olarak, 1977' den 

beri üst çeyrek deaerleri de artmaktadır. Bu durum,büyük ban

kalarda iştirak/ öz serm~e göstergesinin yükseldi~ini bel -

gelemektedir. 

F- &--vDUAT TOPLAMI/ÖZ SERMAYE 

Bankaların mevduat sahiplerinin taleplerini karşılayabi! 

me gücü hakkında bilgi veren bir göstergedir. Bu oranın yük -

sekliai veya düşüklüSü, bankaların tasarruf sahiplerine kar

şı gerekti~inde borçlarını ödeyecek kadar yeterli miktarda öz 

sermaye bulunup bulunmadıgının göstergesidir. Bununla ilgili 

da~lım istatistikleri TABLO 3.2l'de sunulmaktadır. 
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1975 

1976 

1977 

1978 

19?9 
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TABlO 3.21 

MEVDUAT TOPLAMI/ÖZ SERMAY~ DA~ILIM 

İSTAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) QEnmK 

18.544 15.480 13.575 12.326 5.524 

17.819 15.157 9.608 12.?18 _7.252 

18.261 16.923 13.579 13.390 8.406 

20.477 - 4.224 115.669 14.955 6.849 

:-22.727 25.161 57.?65 15.8'72 6.143 
'\ 

UST 
QEYREK 

20.372 

21.997 

20.993 

21.428 

19.994 

···-----~--.:.... _____ 
1975-1978 ~ a~ırlıklı ortalama aritmetik ortala

madan ~e~ _iken, _J?~ da --~ritıaetik or~ıamf~rlıklı orta -
lamanın önüne geçmiştir. Daha a~k bir deyişle, 1975-1978 dö -

-

neminde bUyük bankalarda öz şermaye başına düşen mevduat top -

lamı küçük bankalardan yüksektir. Ancak, 1979'da küçük banka -

la~an daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Standart sapma çok 

yüksektir. Bankalararası farklılaşmalar fazla_ve aritmetik or
talama ~tratındaki yo~nlaşmalar çok azdır. Ayrıca aritmetik 

ortalama ile ortanca de~erlerinin karşılaştırılması, gösterge 

serisinde anormal de~erlerin bulundu~nu kanıtlamaktadır. 
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DÖRDUNCU BÖLUM 

GEL!R-G!DER VE KARLILIK !LE İLGİLİ GöSTERGELER!N 

DA(iiLIMLARI 

Bu bölümde bankaların faaliyet sonuçları ile ilgili göA 

tergelerin da~ılımları üç alt bölüm halinde incelenmektedir. 

Birinci alt bölümde gelir getiren aktiflerin karlılık gös -

tergelerinin da~ılımları tartışılırken, ikinci alt bölümde 

çeşitli gelir ve gider göstergelerine dayalı olarak gelir-s! 

der kompozisyonları ve trendleri araştJ.rılmaktadır. Son bö -

lümde ise,ortaklar açısından karlılık analizleri için geliş

tirilen göstergelerin daBJ.lımları ele alınmaktadır. 



gelir sa~ladı~ını ifade eder. Bu göstergenin da~ılım istatis

tikleri TABLO 4.l'de verilmektedir. 

1975 

19?6 

197? 

1978 

1979 

TABLO 4.1 

TOPLAM FAALİYET GELİRLERİ/GELİR GET!REN 

AKT!FLER DAGILIM İSTAT!ST!KLER! 

'AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT 
ORTALANA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK 

.092 .110 .039 .095 .089 

.099 .381 1.568 .105 .094 

.104 .110 .019 .106 .099 

.113 .111 .026 .112 .093 

.116 .120 .034 .115 .099 

UST 
QEYREK 

.ııı 

.116 

.11a 

.126 

.132 

Küçük bankalarda Toplam Faaliyet Gelirleri/Gelir Getiren 

Aktifler göstergesi büyük bankalardan daha yüksek düzeydedir. 

Küçük bankalarda gelir getiren aktiflere düşen faaliyet geli

ri yüksektir. Aritmetik ortalamanın a~ırlıklı ortalamadan ~ 

sek oluşu bunu açıkça göstermektedir. 1976 yılı dışında arit-



metik ortalamada belirgin bir yükselme söz konusu de~ildir.: 

Yatırılan her yüz lira ortalama 10-12 TL. gelir getirmektedir. 

Standart sapma yükselen bir seyir izlemektedir. Bir başka de -

yişle gösterge de~erlerinin aritmetik ortalama etrafında yo -

gunlaşması yıldan yıla azalmaktadır. 

B- TOPLAM FAALİYET GİDERLERİ/GELİR GET!REN 

AKTIFLER 

Gelir getiren aktifierin yüzde kaçı oranında faaliyet gi

deri yapıldı~ını gösterir. TABLO 4.2 bu göstergenin daS.1ım 

istatistiklerini vermektedir. 

TABLO 4.2 

TOPLAN FA.lL!YET GİDERLERİ/GELİR GET!REN AKT!FLER 

DAGIL~I İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .078 ~095 .048 .oao .067 .094 

1976 .081 .095 .047 .084 .074 .097 

19?7 .088 .103 .067 .086 .. .oso .105 

1978 .099 .112 .059 .102 .082 .123 

1979 .ııo .153 .154 .113 .095 .154 
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Toplam Faaliyet Giderleri/Gelir Getiren Aktifler göster

gesi, küçük bankalarda büyük bankalardan daha yüksektir. Gelir 

getiren aktiflerin ~ 10 civarında faaliyet gideri yapılmakta

dır., Ancak; hem büyük bankalarda hem küçük bankalarda gelir 

getiren aktiflere oranla toplam faaliyet giderleri yıldan yı

la devamlı olarak yükselen bir trend göstermektedir. Göster -

genin ortanca, alt ve üst çeyrek de~erlerindeki artışlar bu 

yargıyı destekleyici niteliktedir. Standart sapmada 1975-1977 

döneminde yükselme, 19?8'de düşme ve 19?9'da yine yükselme i~ 

lenmektedir. Kısaca, 1975 yılına göre, de~erlerin aritmetik 

ortalama etrafındaki yo~nlaşması azalmaktadır. 

C- F A.AL!YET IdRI/GELIR GETİREN AKT!FLER 

Faaliyet karı, toplam faaliyet gelirleri ile toplam fa -

s.li.yet giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz farktır. Ge -

lir getiren akti,ilere oranla .faaliyet karı göstergesi, banka 

yönetiminin performansını ölçen anlamlı bir göstergedir. Bu

nunla ilgili da~ılım istatistikleri TABLO 4.3'de sunulmakta -

dır e 



1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 4.3 

F AAL!YET KARI/GELİR GET!REN AKT!FLER 

DAGILIM !STAT!ST!KLER! 

ınıRLntr ARiTMETik STWART ORTANCA niT 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK 

.014 .015 .030 .018 .ooa 

.018 .014 .034 .019 .011 -

.016 -4.988 28.695 .018 .005 

.014 - .002 .059 .012 -.006 

.006 - .033 .149 .006 -.031 

u s' 
ÇEYREK 

.024 

.026 

.029 

.023 

.014 

Göstergenin agırlıklı ortalaması aritmetik ortalamasından 

yüksektir. Bu durum,büyük olan bankalarda Faaliyet Karı/ Gelir 

Getiren Aktifler göstergesinin küçük bankalardan daha yüksek 

düzeyde bulundu~nu açıklar. Gelir getiren aktitlere oranla, 

toplam faaliyet gelirleri ve giderleri göstergeleri küçük ban

kalarda daha yüksek oldu~ halde, Faaliyet Karı/Gelir Getiren 

Aktifler göstergesi büyük bankalarda daha yüksektir. Bunun ne

deni küçük bankalarda toplam faaliyet giderlerinin gelirlerden 



daha hızlı artmasıdır. Ortanca, alt ve üst çeyrek degerleri 

azalmaktadır. Başka bir deyişle, gerek büyük ve gerekse küçük 

bankalarda gösterge de~erleri yıldan yıla devamlı olarak dUş

mektedir. 

D- VERG! ÖNCES! NET KİR/GELİR GET!REN AKTİlLER 

' 
Bu gösterge gelir getiren aktiflerin ortalama olarak kar 

/ . -
lılıklarını ölçer. TABL0·4.4 bununla ilgili dagııım istatis-

tiklerini vermektedir. 

TABLO 4.4 

VERGİ ÖNCES! NET KİR/GELİR GETİREN AKTİFLER 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGmLIKLI AR!TMETİK STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYRr.."'K QEYREK 

19?5 .009 .ooa .031 .oıo .003 .015 
'-

19?6 .013 .007 •• 036 .011 .ooa .oıa 

19?? .010 .004 .063 .012 .003 .019 

19?8 .007 -.004 .062 .004 .ooo .013 

19?9 .003 -.034 .166 .002 -.009 .004 

ı 
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Gelir getiren aktiflere oranla vergi önce'si net kar gös

tergesi bUyük olan bankalarda küçük bankalardan daha yüksek -

tir. Zira, göstergenin ağırlıklı ortalaması aritmetik ortala

masının üzerindedir. Aritmetik Ortalama, ortanca, alt ve üst 

çeyrek istatistik degerleri yıldan yıla düşmektedir. Bu durum 

büyük ve küçük bankalarda gelir getiren aktitlere düşen vergi 

öncesi·karın azalmakta oldugunu kanıtlamaktadır.Standart sap-
' 

ma yükselmektedir. Yani, aritmetik ortalama etrafındaki yo -

SUnlaşmalar gittikçe azalmaktadır. 

E~ VERGİ SONRASI ımT W/GELİR GET!REN ~~. 
AKT!FLER. . . /@ 1 

Gelir getiren aktiflerin net ortala~arlılıklarını gös -

terir. Bununla ilgili dagılım istatistikleri TABLO 4.5'de su-

nulmuştur. 

TABLO 4.5 

VERGİ SONRASI NET KİR/GELİR GETİREN AKTiFLER 
DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMETİK STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAivıA SAPfi.ı.A 'MEDYAN2 ÇEYREK ÇEYREK 

19?5 .008 .015 .034 .00? .001 .013 



TABLO 4. 5 • !N DEV AHI 

AGIRLIKLI AR! TME'.r!K STANDART ORTANCA ALT ÜST 
ORTA.L.AJ!.ıA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19'76 .oıo .009 .007 .ooa .004 .013 

1977 ·.008 .010 .oıo .009 .003 .013 

1978 .059 .006 .006 .003 .ooo .o1o 

1979 .004 .006 .019 .oo1 .ooo .oo; 

Genel olarak küçük olan bankalarda gelir getiren aktif -

lere oranla vergi sonrası net kar göstergesi büyllk bankalardan 

daha yüksektir. Gelir getiren aktif karlılıkları % l'in altın

da olup yıldan yıla düşmektedir. Aritmetik ortalamaya paralel 

olarak ortanca, alt ve üst ~egerleri de azalmaktadır.Bu, bü -

yük ve küçük bankalarda gelir getiren aktiflerin net karlılık

larının düşmekte oldugunu göstermektedir. 

II- GELİR VE G!DER GÖSTERGELERİNİN DA~ILIMLARI 

A- ALINAN EFEK~!F NO~l!NAL FA!Z ORANI 

Bu gösterge Alıhan-Faiz ve Komisyonların Krediler Topla-



-99-

mına bölünmesi suretiyle elde edilir. Nominal olarak bankala

rın e~ekti.t' faiz gelirlerini yüzde cinsinden ifade etmektedir. 

TABLO 4.6 bu gösterge ile ilgili dasılım istatistiklerini ve~ 

mektedir. 

1975 

1976 

19?? 

19?8 

1979 

TABID 4.6 

ALINAN EPEKT!F NOM!NAL FAİZ ORANI 

DAGILIM !STATİST!KI~Rİ 

AGIRLIKLI ARİTMET!K STANDART ORTANCA 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) 

10.385 13.744 6.,71 11.682 
, 

10.856 13.,07 4.107 12.447 

11.389 14.?16 7.901 12.650 

12.506 15.?19 9.329 13.720 

12.445 14.240 4.852 13.861 

ALT UST 
ÇEYREK ÇEIREK 

.. 
10.226 14.690 

10.439 13.874 

11.819 14.,19 

12.297 16.178 

12.363 16.494 

Aritmetik ortalama devamlı olarak a~ırlıklı ortalamadan 

yüksektir. Bir başka ifade ile, küçük olan bankalarda alınan 

efektif nominal ~aiz oranı büyük bankalardan daha yüksek se -

: . . -;.~~~:;tu Unı\•:.:~~-:nçs 
' ;> .. ,h-li-If 

.,; ; : ~-:"~ 
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viyededir. Alınan efektif nominal faiz oranlarının banka bü -

yüklüklarine göre{l) da~ılımları aşagıda tablo 4.7'DE ayrın.-

tılı olarak sunulmuştur. 

.1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 4.7 

ALINAN EFEKTİF NONİNAL FAİZ ORANLARININ 

BAh~ BUYtlKLUKLER!NE GÖRE DAGILIMLARI 

KUÇUK BOY 
BANKALAR 

15.041 

14.498 

14.790 

14.931 

15.280 

ORTA BOY 
BANKALAR 

ıı.ooı 

11.8?1 

12.3?5 

13.613 

14.598 

BUY!tK BOY 
BANKALAR 

10.294 

10.?43 

11.265 

12.399 

12.286 

(l) Bankaların sınıflandırılmasında mevduat toplamları ölçü o
larak alınmıştır. Mevduat toplamı 1 milyar TL. altında o
lan bankalar küçük boy, 1-10 Milyar TL. arasında olanlar 
orta boy, 10 Milyar TL.dan fazla olanlar büyük bankalar o
larak sınıflandırılmıştır. Buna göre, araştırma kapsamına 
giren 33 bankanın 14'ü küçük boy, 9'u orta boy, lO'u büyük 
boy bankalar arasında yer almaktadır. 
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Görüldüğü gibi küçük ve orta boy bankalarda alınan efek

tif nominal faiz oranı bt.;yük bankal.:.rdan daha yüksek düzeyde

dir. Küçük boy bankalardan büyük bankalara dogru gidildikçe, 

başka bir deyişle bankaların boyutları b~rüuükçe, alınan e -

fektif faiz oranları düşmektedir. Jte yandan küçük, orta ve 

büyük boy bankcılarda alınan efektif faizler yıldan yıla yük -

selmektedir. Ortanca, alt ve üst çeyrek dese:..' lerinin bi:clH;:te 

yükselmesi bu görü~ü dogr~lamaktadır. Standart sapma 1976 

1978 döneminde yükselmiş ve 1979'da çok düş:nüçtüı ... Kısaca, 

1976-1978'de gösterge degerlerinin aritmetik ortalama etra -

fındaki yo~unlaşması azalırken, 1979'da yogunlaçması çok art

mıştır. 

B- VERİLEN EiEKTİE NOi-i!NAL 

FAİZ OHANI 

Bu gösterge, Verilen Faiz ve Komisyonlarıa Mevduatlar, 

Toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Nominal olarak fon 

kaynakları arasında önemli yeri olan mevduatların bankaya mal 

oluşları hakkında bilgi verir. Bununla ilgili dagılım istatis 

tikleri 'l'ABLO 4.8 de sunulmaktadır. 

/ 



1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 4.8 

VER!LEN EFEKT!F NOM!NAL FAİZ ORANI 

D~ILIM !STAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!ıt STANDART ORTANCA 
ORTilliAMA ORT.ALANA SAPI-lA (Jı-IEDYAN) 

4.743 4.7·73 :;.082 4.07~ 

4.893 4.497 1.568 4.050 

5.235 4.734 1.567 4.358 

7.293 4.919 2.029 4.708 

6.040 5.332 2.083 4.988 

ALT ÜST 
ÇEYREK ÇE rli.EK 

3,201 4,904 

3.,301 5.324 

:;.641 5.370 

:;.683 5-936 

4-.103 6.419 

19?5 yilında aritmetik ortalama a~ırlıklı ortalamadan 

yüksek iken, izleyen yıllarda aBJ,.rlıklı ortalama aritmetik 

ortalamanın önüne geçmiştir. Daha başka bir deyişle, 1975 

yılında küçük bankalarda verilen efektif nominal faiz ora

nı büyük bankalardan daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. 

Ancak, 1975'i izleyen yıllarda büyük bankalarda verilen e~· 

fektif faiz oranı, küçük barıkal•rdaır daha büyüktür. TABID. 

4.9 Banka büyüklüklerine göre verilen efektif nominal fa-

iz oranlarını vermektedir. 

= 
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TABLO 4.9 
VERILEN EFEKTiF NOMİNAL FAIZ ORANININ 

BANKA BüYüKLüKLERiNE GöRE DACHLIMLARI 

KüÇüKBOY ORTA BOY BüYüK BOY 
BANKALAR BANKALAR 

5.675 3.898 
5.077 4.276 
4.989 4.840 
4.808 5.757 
4.970 6.380 

ALINAN EFEKTIF FAJ:Z ORANLARI 

BANKALAR 

4.807 
4.948 
5.274 
7.447 
6.025 

Büyük boy bankalar 

Küçük boy bankalar 

----Orta boy bankalar 

........ . ... .......... 
• •• • •• e,; .. •• •••••••••••• .. .. ...• .• . . . . . . . 

VERILEN EFEKTIF FAIZ ORANLARI 

•······· ,,. ···.... .,""""' 
... -..-' 

-------~··~··~·--~~ ; •••••• ·t;,~ ••••••••••••••••••••••••• __ ... 
---·---........ --

1975 1976 1977 1978 1979 

ŞEKIL-3 

YILLAR 

ALINAN VE VERILEN EFEKTIF NOMİNAL FAIZ ORANLARI 



1975 

1976 

19?? 

19?8 

1979 
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TABLO 4.9 

VERİLEN Re'EKT!F NOM!NAL FAİZ ORANLARININ 

BANKA BUYUKLUKLERİNE GÖRE DAG ILI~J:.ı.ARI 

KÜÇÜK BOY 
BANKALAR 

5.675 

5.07? 

4.989 

4.809 

4.970 

ORTA BOY 
BANKALAR 

3.898 

'4.2?6 
4.840 

5.?5? 

6.380 

BÜYÜK BOY 
BANKALAR 

4.807 

4.948 

5.274 

7.448 

6.026 

TABLO 4.9 da görüldügü gibi 1977-1979 döneminde orta boy 

bankalarda mevduatıara oranla verilen efektif nominal faiz o 

ranları, küçük boy bankalardan daha fazladır. Yani, Büyük -ı-.re 

orta boy bankalar da mevduat maliyetleri küçük bankalara kı

yasla daha yüksek düzeydedir. 

Alınan ve Verilen Efektif Nominal Faiz oranları banka 

büyüklüklerine göre ŞEKİL - 3 ' deki ~rafik üzerinde karşı -

laştırmalı olarak gösterilmiştir. 



ŞEY~L-3 incelendi~i zaman da görülece~i s;bi, 1975-1979 döne

minde küçük boy bankalar alınan efektif faiz oranları en yük

sek olan bankalar grubunu oluşturmaktadır. Küçük boy bankala

rı orta ve büyük boy bankalar izlemektedir.Ancak,küçük banka

larda alınan faiz oranları yıldan yıla sabit kalırken, orta 

ve büyük boy bankalarda yÜkselmekte ve böylece bankalar ara-

sında alınan faiz oranları farklılaşması gittikçe azalmakta- . ·f 
dır. öte yandan, verilen efektif fei~anlar~ büyük ve orta 

boy bankalarda küçük bankaların üzerindedir. Genellema yapı-

lacak olursa, küçük bankalar sagladıkları fonlar karşılı~ın-

da efektif olarak en düşük faiz verirken, kullandırdıkları 

kredilerden en yüksek efektif faiz alan bankalar grubudur • 

Orta boy bankalarda da verilen efektif faiz oranları yıldan 

yıla yükselen bir trend izlemektedir. 

0- NOI-'l!NAL KATKI HARJI 

Nominal katkı marjı, yukarıda açıklanan göstergelerden, 

Alınan Efektif Nominal ~'aiz Oranı ile Verilen Nominal Faiz Q. 

ranı arasındaki farkı ifade eder. Bu, bankaların mevduatla

rı kredilere dönüştürme fonksiyonlarının parasal karşılıSı -

... ·:~~·~~e;~u \Jil·:ve~s\~J:~ 
-· .-~:-~ :-~ü~ü;:;)ı:::nr-
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dır. TABLO 4.10 bununla ilgili daSılım istatistiklerini ver

mektedir. 

TABLO 4.10 

NOM!NAL KATKI MARJI DAGILIM !STATİST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT 'JST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA {MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 5.641 8.9?1 4.3?0 7.467 6.793 10.577 

1976 5.963 8.811 4.155 ?.928 6.589 10 .. 501 

1977 6.153 9.982 8.440 ?.681 6.578 lOe-;?:'V.' 

19?8 5.212 10.?99 10.037 8.611 6.544 11 .. 466 

1979 6.405 8.99? 4.423 8.52? 6.231 11.,319 

Göstergenin aritmetik orta.laması a~ırlıklı ortalamas:ı..n ··· 

dan sürekli olarak yüksektir •. Bu durum,küçük olan banka:st'Ö .. 6 

nominal katkı marjının büyük bankalardan daha fazla oldugu.rf~

belirtir. Katkı marjının banka büyüklüklerine göre nasıl de. -



( 

~işti~ini aşa~ıda TABID 4. ll' de ayrıntılı olarak-- görmek de 

mümkündür. 

1975 

19?6 

19?7 

19?8 

1979 

TABlO 4.11 

KATKI rtıARJININ BANKA BÜYÜKLÜKLER!NE GÖRE 

DAGILIHLARI 

KÜÇÜK BOY 
BANKALAR 

9.366 

9.421 

9.800 

10.122 

10.310 

ORTA BOY 
BANKALAR 

?.103 

?.594 

7.533 

7.856 

8.217 

BUYüK BOY 
BANKALAR 

5.48? 

5.?95 

5.990 

4.951 

6.260 

TABLO 4.ll'de açıkça görüld~ gibi küçük boy bankalarda 

nominal katkı marjı, orta ve büyük boy bankalardan daha yük -

sektir. Küçük bankalardan orta ve büyük bankalara do~ gidil 

dikçe, bankalar büyüdükçe, nominal katkı marjı düşmektedir. 

, . · . ~; J!~: ~.ı:~iı!:x~;ıtsi:i 
.... :_~:: (c'/•::\i:ınr 



Zira, küçük boy bankalarda alınan efektif faiz oranı en yük -

sek, verilen efektif faiz oranı en düşük düzeyde bulunmakta -

dır. Büyük bankalara do~ru gidildikçe, alınan efektif nominal 

faiz oranı düşerken, verilen efektif nominal faiz oranı yük -

selmektedir. Alınan ve verilen efektif nominal faiz oranları 

arasındaki bu ilişkilere ba~lı olarak da bankalar büyüdükçe 

katkı marjı küçülmektedir. 

D- ALINAN FA!Z VE KOMİSYON/TOPLAM 

FAALİYET GELİR! 

Bu gösterge toplam faaliyet gelirlerinin ne kadarının 

alın'an faiz ve komisyonlardan oluştu~nu ifade eder.Bunun da

~ılım istatistikleri TABLO 4.12'de verilmektedir. 

TABLO 4.12 

ALINAN FA!Z VE K01v11SYON/TOPLAM FAAL!YET GELİR! 

DAGILIM !STAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA :-:'SJ.PM.l (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .sol ~7?8 .lll .756 .874 



-109-

TABID 4.12' N! N DEV ANI 

AGIRLIKLI ARlTMET!K STANDART ORTANCA ALT t!ST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1976 -792 .784 .098 .781 .733 .845 

1977 .762 .780 .094 .775 .715 .865 

1978. -755 .771 .ııo .766 .672 ~841 

1979 .747 .?40 .122 .?61 .~ .832 

19?5-19?6 döneminde a~rlıklı ortalama aritmetik ortalam~ 

dan daha büyük iken, 1977-19?8'de aritmetik ortalama a~ırlıklı 

ortalamanın önüne geçmiştir. Ancak 1979'da aritmetik ortalama 

yeniden a~ırlıklı ortalamanın gerisine düşmüştür. Bu durum,A -

lınan faiz ve Komisyon/Toplam Faaliyet Geliri göstergesinin ~ 

mi yıllarda büyük bankalarda kimi yıllarda küçük bankalarda d~ 

ha büyük oldu~nu göstermektedir. Toplam faaliyet gelirlerinin 

ortalama~ ??'si alınan faiz ve komisyonlardan oluşmakla bir

likte hem büyük bankalarda bem küçük bankalarda bu oranın git

tikçe düştügü izlenmektedir. Standart sapma 19?7 yılına kadar 

düşmüş, fakat izleyen yıllarda tekrar yükselmiştir. Btr başka 

. ··.:.:lu Untvntsite~
.. ~:: :·-·~ct~~ı--,hflnr.: 
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deyişle,· gösterge de~erlerinin aritmetik ortalama etrafında-
' 

ki yo~nlaşması 1977 yılın~ kadar devamlı olarak artmış, an-

cak sonraki yıllarda azalmıştır. 

' 
E- :TAHV!L VE EİSSE SENED!. GE;LİRLER!/TOPLAM F AA. -

LİYET GEL!R! 

Bu gösterge tahvil ve hisse se~edi gelirlerinin toplam 

faaliyet gelirleri içindeki payını ve önemini gösterir. TAB

LO 4.13 bu göstergenin da~ılım istatistiklerini sunmaktadır. 

TABLO 4.13 

TAHV!L VE H!SSE SENEDİ GELİRLERİ/TOPLAM FAALİYET GEI.tR! 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!Tl·~TİK STANDART ORTANCA .ALT UST 
ORTALANA . ORTALAI!!A SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇE'YRJ:.t 

1975 .022 .021 • 021 .012 . .005 .032 

19?6 .028 .025 .022 .016 .004 .047 

1977 .040 .028 .025 .020 .oo~ .040 

19?8 .054 .039 .039 .020 .009 .0?2 

1979 .069 .053 .049 .026 .015 .ıoo 
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Büyük bankalarda toplam faaliyet gelirine oranla tahvil 

ve hisse senedi gelirleri küçük benksiardan daha yüksektir. 

Zira a~ırlıklı ortalama aritmetik ortalamadan devamlı olarak 

yüksek durumdadır. Tahvil ve hisse senedi gelirlerinin top -

lam faaliyet gelirleri içindeki oranı % 2 civarındadır. An

cak, bu oran yıldan yıla yükselmektedir. Ortanca, alt ve üst 

çeyrek istatistik değerlerinin yükselmesi bu durumu do~rula

maktadır. Standart sapmeda giderek yükselmektedir. Bu durum, 

gösterge değerlerinin aritmetik ortalama etrafındaki yoğun -

leşmalarının azaldı~ını ve bankalararası farklılaşmaların ç2 

~aldığını açıklamaktadır. 

F- BANKA H!ZHETL:~Rİ KARf;.ILIGI ALINAN ÜCRET VE 

KON!SYONLAR/TOPLAM FAALİYET GEL!R! 

Bu gösterge toplam_faaliyet gelirlerinin yüzde kaçının, 

bankaca sunulan çeşitli hizmetler karşılıgında alınan ücret 

ve komisyonlardan oluştuğunu gösterir. Bununla ilgili da~ı -

lım istatistikleri TABLO 4.14 de verilmektedir. 
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TABLO 4.14 

BANKA H!ZNE'.rLER! K.ARŞIGI A::ıiNAN ÜCRET VE KOM!SYO~'LAR/ 

TOPLAM l!'AAL!YE'I' GEL!h! DAGILII1 1STAT1ST!KTı"r.R1 ____________________________ ....,...._,_""'''"""_"' .... ..., .... -

A~IRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTAi~CA 
ORTA.lıAI-iA ORTALAl"'!.A SAP NA ( IJIED YAN) 

1975 .132 .170 .103 .131 .. 084 

1976 .129 .162 .095 .132 • ()8:: 

1977 .128 .157 .093 .139 .. 08(': 

1978 .127 .155 .105 .137 ,. O?f ~- -· . 

1979 • 126 .172 .127 .138 ..... ""'10-
8 ~ı..i' ~ ...... '\.-~ 

-...:,ı. .. ,#r.'.c:'.--1!;; 

Aritmetik ortalama aSır1ıklı ortalamanın üzeril:Joe::c! ~·. 

durum küçÜk olan bankala_rda oranın biiy-ük bankalardan claha _y. 

sak oldugunu açıklar. Küçük bankaların faaliyet geli;:· .._er~: 

•:;inde hizmetler karşılı~ı sa~lanan üc,ret ve komisyor .. IJn··:ı..r::. 

ı:-anl. daha yüksek düzeydedir. Toplam faaliyet gelirleri:1:1i'< 

ü.t?:.tk % 16 sı hizmet gelirlerinden oluşmakla birlikt~~~ ::;ı\.: 

ınn 19178 sonuna kadar yıldan yıla düştügü gözlenınekted·,_r .. · 

t~ndart sapma 1976 ve 197? yıllarında düşmüş ve izle .. '"C 
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larda yeniden yükselmiştir. Daha açık bir ifadeyle, gösterge 

de~erlerinin aritmetik ortalama etrafındaki yo~nla~;ması, 

1976 - 1977 döneminde artarken, sonraki yıllarda azalma gös

termiştir. 

G- :dr'ill!YO KİRI / TOPLAr-i FAAL! i.'"ET GELİR! 

Bu gösterge toplam faaliyet gelirlerinin ne kadarının 

döviz alım-satım karlarından meydana geldi~ini ifade eder. 

TABLO 4.15 bu göstergenin dabılım istatistiklerini vermekte

dir. 

TABLO 4.15 

KAMB1YO KİRI/TOPLAH :E'A.AL!YET GELİR! 

DA~ILIM İSTAT!STlKLERl 

ACiiRLIKLI AR1Tt-iliT1K · STANDA.i.~T ORTANCA ALT UST 
ORTALAi'.iA ORTALAi'lA SAlt'iA ( f' .EDY Allf) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .028 .017 .025 .006 .ooo .030 

1976 .034 .oıa .021 .oo? .ooo .027 

19?7 .052 .025 .035 .006 .ooo •'039 

19?8 .051 .026 .041 .006 .ooo .038 

1979 .036 .022 .028 .oıo .ooı .031 
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Büyük bankalarda toplam faaliyet gelirlerine oranla ka~ 

biyo karları küçük bankalardan daha yüksektir. Göstergerrin 

a~ırlıklı ortalamasının aritmetik ortalamasının üzerinda bu

lunması öu durumu açıklamaktadır. Standart sapma yüksek olup 

dalgalanma göstermektedir. Bankalararası farklılaşmal-ar bU~~ 

yüktür. 

H- İŞTİRAK KİRLARI/TOPLAM BAAL!YET GEL!R! 

Bu gösterge banka ların yaptı~ı iştiraklerden sa~lad.JJ,, ... 

ları gelirlerin toplam faaliyet gelirleri içindeki oransal 

büyüklü(Sünü göstermektedir. Bununla ilgili dag;:ı..lıın ist.s.t.i:-:ı .... 

tikleri TABLO 4.16 da sunulmaktadır. 

l ,. ' 
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TABLO 4.16 
İŞTİRAK KARLARI/1.i:OPLAM lı'AAL!YE1f GELİR! 

DAGILIH İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI ARITNETİK STMc"'])ART ORTANCA AJJJ: ÜST 
ORTAI.Jif'1A ORTALANA SAPNA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .015 .013 .019 .005 .ooo .016 

1976 .014 .012 .021 .003 .ooo .013 

1977 .015 .oı1 .020 .002 .ooo .012 

1978 .015 .013 .022 .003 .ooo .012 

1979 ~019 .022 .059 .004 .ooo .025 

Toplam faaliyet gelirlerinin ortalama % ı i iştirak kar

larından oluşmaktadır. 1975 - 1978 döneminde agırlıklı orta-

lama aritmetik ortalamanın üzerinde iken, 1979 da aritmetiik 

ortalama·a~ırlık1ı ortalamayı aşmıştır. Bu durum 1975 - 1978 

dönemınde büyük bankalarda, 1979 da küçük bankalarda !ştirak 

Karları/Toplam ~·aaliyet Gelirleri göstergesi daha yüksek dü -

zeydedir. Standart sapmanın yıldan yıla yükselmesi gösterg~ 

değerlerinin aritmetik ortalama etrafındaki yogunlaşmasının .!!. 
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zaldı~ını ifade etmektedir. 

I- PERSONEL MASRA.b'LARI/TOPLAM FAAL!r"'ET G!DER! 

Bu gösterge personel masraflarının toplam faalj.yet gider·· 

leri içindeki payını gösterir. TABLO 4.1? bu göstergenin da~:;_ .. 

lım istatistiklerini vermektedir. 

TABL0·4.17 

PERSONEL ~~RAFLARI/TOPLAM FAALİYET GİDER! 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

...... ..,...,..11><1"""'..,.., •• ..,.. 

.AGIRLIKLI ARlTMETİK STANDART ORTANCA ALT t.t8I 
ORTALAMA ORTALANA SAPMA (I"!EDYAI'l) ÇEYflE:6: ÇE)~'i1~-_t-

,.7'!'r.•w'<\(•HT0..., .... -

1975 .374 .435 .109 .440 .348 '~ +'-"t.!' 

1976 ·3-70 .450 .ııo .427 .363 ... :') :) 

197? .416 .4?6 .106 .4?9 .384 ~:~-·L··~:. 

19?8 .455 .530 .122 .509 o457 :.: •. ~1 " 

.:\.9:19 o4?3 .542 .129 .524 .475 -~- ;_~i !' ~~ 
-~h •• , ... ---~ 

Aritmetik ortalama devamlı olarak a~rlıklı ortalamaru.~:.i _;,;~ 

zerinde •l"'i'etmektedir. Bu, küçük olan bankalarda toplam fae-· 
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llyet giderlerine oranla personel masraflarının büyük banka-

lardan daha fazla olduğunu belgelemektedir. Personel masraf

larının toplam faaliyet gideri içindeki payı ortlalama %49 ci 

_var_ında olmakla beraber yıldanyıla giderek yükselen bir t

rent izlemektedir. Arit0metik ·ortalamaya parelel olarak or

tanca, alt ve üst çeyrek de~erleri de yükselme~tedir. Bu du

rum, hem büyük bankalarda hem küçük bankalarda toplam faali

yet giderleri içinde personel masrafları payının gittikçe 

arttı~ını kanıtlarnaktadır. 

J- VERGİ VE HARÇ/TOPLAl1 FAALİYET GİDER! 

Bu gösterge toplam faaliyet giderlerinin ne kadar~~r 
bölümünün vergi ve harçlardan oluştuğu hakkında bilgi verir. 

Bununla ilgili dağılım istatistikleri TABLO 4.18 de sunul

. .maktadır. 
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TABW 4.18 

VERG! VE HARÇ/TOPLAM FAAL!YET G!DER! 

DA~ILIM !STAT!ST!KLERİ 

-~·-·""1.1-. 

AGIRLIKLI AR1TMETİK STANDART ORTANCA ALT ÜST· 
ORTALAMA ORTALAJ1A SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYRE!{ 

~ ....................... ,..., ... , 

19?5 .085 .064 .047 .051 .039 ... 0'?1 

1976 .098 .071 .048 ~050 .041 tı?t:;. -.d / 

1977 .oso .068 .048 .054 .035 ·1'0?4 

1978 .0?5 ;.060 .044 .051 .027 ~ (}f12 

1979 .059 .072 .063 .049 .036 .,076 
.__.. ................. .-................ 

Toplam faaliyet giderlerinin yaklaşık ~ 6' lık bir bölüm'li 
) 

vergi ve harçlardan oluşmaktadır. A~ırlıklı ortalama ·ari tm.e-·-

tik ortalamadan fazladır. Bu durum, biiyük bankalarda Vergi ıte 

Harç/Toplam Faaliyet Giderleri göstergesinin küçük banke.1ar · 

dan yüksek oldu~unu açıklar. Bankalar küçüldükçe toplam .fea···· 

liyet giderleri içinde vergi ve harçların payı düşmektedir .. 

K- VER!LEN F A!z VE KOI1ıİSYON/TOPLAM F'AALlYET \.,t.Lu:~ET 

Bu gösterge verilen faiz ve komisyonların toplam. faa1J·~· 

yet giderleri içindeki yerini belirler·. TABLO 4.19 bu göa-r;er~· 
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genin da6ılım istatistiklerini vermektedir. 

TABLO 4.19 

VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR/TOPIJU1 FAALlYET GİDER! 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR1.t ıv.tE1r!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALArilA ORT.ALAEA SAPNA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .498 .440 .118 .417 .363 .481 

19?6 .493 .439 .099 .437 .380 .496 

19?7 ~471 .42? .106 .419 .389 .4?6 

1978 .596 .386 .115 .399 ~302 .43? 

19?9 .446 .365 .124 .380 .335 .433 

A~ırlıklı ortalama aritmetik ortalamadan yüksektir. Bir 

başka deyişle, büyük olan bankalar da toplam faaliyet gider

leri içinde verilen faiz ve komisyonların payı küçük banka -

lardan daha yüksek seviyededir. Genel olarak ortanca, alt ve 

üst çeyrek değerleri yıldan yıla azalma göstermektedir. Bu 

e~ilim hem büyük bankalarda hem küçük bankalarda toplam !aa~ 

,<~-;~~~~J~U \Jn~versn+ .. , 
:~·: .. ::r~<:2'Z t<~·lünh~~,. 



-120-

liyet giderleri içinde verilen faiz ve komisyonların gittik

çe düştügünü açıklar. 

L- PERSONEL MASRAFLARI/KRED!LER TOPLAMI 

Bu gösterge kredilerin yüzde kaçı oranında personel ma~ 

rafı yapıldığını açıklar. Bununla ilgili dağılım istatistik·· 

leri TABLO 4.20 de verilmektedir. 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABLO 4.20. 

PBBSONEL MASRAPLARI/KREDİLER TOPLAMI 

DAGILIM !STAT!STİ~Rl 

AGIRLIKLI ARİTMETİK STANDART ORTANCA 
ORTALAJ.V'ı.A ORTALANA SAPMA (MEDYAN) 

.040 .068 .052 • 053 

.041 ·.074 .0?7 .056 

.052 • 121 .315 .064 

.066 .2?8 1~099 .oso 

.0?4 8.457 4?.952 .103 

"""'~"~'·""· .. !·~·..ol~.-<·""·'" 

ALT D.S.\ 
ÇEYREK ~,. ,..{. _ ... _:ı....ı~.r . çEv-ı:; c: 

.,.,.. .............. ., ,.,.. .. _. 

.04-0 " ', } 'llj . 

.044 ' -~ r'"J-"''. 

,.. • ..... · ,· .t' . .' . 

Q4'i .. . ( )lo • • ~. " 

.058 c .ı 

.06:; ,, 1L~',3 
--..,.,.. ... "·· ~··"'· ,,. 
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Küçük bankalarda krediler toplamına düşen personel mas -

rafı büyük bankalardan daha yüksektir. Aritmetik ortalamanın 

a~ırlıklı ortalama~an yüksek oluşu bu yapıyı desteklemekte 

dir. Küçük bankalarda daha yüksek personel masrafı yapılmak -

tadır. Küçük bankalardan büyük bankalara do~ru gidildikçe,ba~ 

kalar büyüdükçe, kredilere oranla personel masrafı düşmekte -

dir. Aritmetik ortalama, ortanca, alt ve üst çeyrek istatis -

tik de~erleri yıldan yıla yükselmektedir. Bu durum, gerek bü

yük bankalarda gerek küçük bankalarda Personel Masrafları/Kr!, 

diler Toplamı göstergesinin gittikçe yükseldiğini belgelemek

tedir. Standart sapma yükselmektedir. Kısaca, gösterge de -

~erlerinin aritmetik ortalama etrafındaki yo~nlaşması azal -

maktadl::r. 

M- VERGİ VE HARÇ/KREDİLER TOPLA!Yll 

Bu gösterge krediler toplamına isabet eden vergi ve harç 

masraflarını gösterir. TABLO 4.21 bu göstergenin da~ılım ista

tistiklerini vermektedir. 

-, 
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1976 

19?7 

1978 

1979 
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TABLO 4.21 

VERGİ VE HARQ/KRED!LER TOPLAMI DA~IJ.JIN 

!STAT!ST!KLER! 

AniRLIKLI · AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK 

.009 .009 .007 .oo? .005 

.oıo .oıo .007 .007 .004 

.oıo .012 .013 .oo8 .004 

.oıo .013 .Ol? .008 .005 

.009 • i26 .644 .009 .007 

Us·J: 
.Yk~~ çEr~-,·· 

_ .... W9P .. --..... ~·-.· •• ....,., ._., • 

eoı;::ı 

oı '"~ • A .. ,/ 

,cı:;,, 

~01.": . 

;~· ~:~) ,:.:. 

1-~-, .. ~ ....... 

19?5-1978 döneDiinde aritmetik ortalama ve a~ırlık1:ı. ,~.·r· 

talama de~erleri hemen hemen aynı iken, 1979' da aritmetik (~;> 

talama a~ırlıklı ortalamanın önüne· geçmi,tir. Daha aç:tk '):J. .• •· 
• 

ifadeyle, 1975-1978 yıllarınd$ büyük ve küçük bankalar ara 

sında bir fark yoktur. Ancak 19?9'da küçük bankalarda 1Terı;; 

Ve Harç/Krediler- Toplamı göstergesi büyük bankalarclan. d:o. :-: 

yüksek düzeydedir. Genelleme yapmak gerekirse krediler topl>~· 

mına isabet eden vergi ve harç masrafları ortalama % 1 civ;:-: · 
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rında bulunmaktadır. Ancak aritmetik ortalama ve standart sa~ 

ma yıldan yıla yükselmektedir. Gösterge değerlerinin aritma -

tik ortalama etrafındaki yo~unlaşması azalmaktadır. 

N- VER!LEN FAİZ VE KOMİSYONLAR/KREDİLER TOPLAM! 

Bu gösterge krediler toplamına ne kadar faiz ve komis -

yon mas~fı düştü~ünü açıklar. Bununla ilgili da~ılım ista 

tistikleri TABLO 4.22'de sunulmaktadır. 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TABID 4.22 

VER!LEN FAİZ VE KOM!SYOb""l:AR/KRED!LER TOPLAYıl 

DAGILIM !STAT!STİKLER! 

AGIRLIKLI AR!Tr.JET!K STANDART 
ORTALANA ORTALAMA SAPMA 

ı-·. 

.054 .069 .057 

.054 .057 .021 

.059 .068 .058 

.086 .082 .124 

.070 .697 4o737 

ORTANCA ALT tlST 
(MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

.053 

.• 061 

.063 

.070 

.047 .069 

.044 .068 

.051 .067 

.048 .075 

.056 .091 

f-.;·::. :lo\u Unıv'2rsı\t;;:S 
' .... ;·i~~:;z ~(~·.:ti.:DJlpı~F 
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19?8 yılı dışında aritmetik ortalama agırlıklı ortalama

dan büyüktür. Bu, küçük bankalarda krediler toplamına isabet 

eden faiz ve komisyon masrafının büyük bankalardan daha yük -

sek oldu~unu gösterir. Ancak, hem bUyük bankalarda hem küçük 

bankalarda krediler toplamına düşen faiz ve komisyon gideri 

yıldan yıla yükselen bir seyir izlemektedir. Ortanca, alt ve 

üst çeyrek de~erlerinin artması bu görüşü doBrulamaktadır. 

Standart sapma 1976 yılında düşmüş, izleyen yıllarda yüksel -

miştir. Bir başka deyişle, gösterge de~erlerinin aritmetik o~ 

talama etrafındaki yo~nlaşması 19?6'da artmış, takip eden yıl 

larda azalmıştır. 

O- TOPLAM F A.ALt YET GtDERLER!/ 

KREDİLER TOPLAM! 

Bu gösterge krediler toplamının yüzde kaçı oranında faa~ 
, 

yet gideri yapıldı~ını gösterir. TABLO 4.23 bu göstergenin da·

~lım istatistiklerini vermektedir. 
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TABLO 4.23 

TOPLAM FAALll~T G!DER~1İ/KRED!LER TOPLAMI 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 
~ 

AGIRLIKLI ARiTMETIK STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPI'fl~ (HEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .108 .151 .094 .123 .094 .155 

1976 .111 .144 .096 .129 .103 .155 

1977 .125 .206 .386 .138 .117 .162 

1978 .145 .381 1.249 .163 .122 .195 

1979 .157 9.562 53.?80 .186 .150 .234 

Göstergenin aritmetik c;>rtalaması ·a~ırlıklı ortalamasından 

yüksektir. Bu durum, küçük olan bankalarda krediler toplamına 

isabet eden faaliyet giderlerinin büyük bankalardan daha yük -

sek olduğunu açıklar. Toplam Faaliyet Giderleri/Krediler top -

lamı göstergesinin banka büyüklüklerine göre dağılımları aşa -

ğıda TABLO 4.24'de ve ŞEKİL-4'de grafik üzerinde verilmiştir. 
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TABID 4.24 

TOPLAM FAALİYET GİDERLER!/KREDİLER TOPLAMI 

GÖSTERGES!N1N BANKA BÜYÜKLÜKLER!NE GöRE DAGI:.:'"':.d\ilLARi 

------------------------------------------------·---KOÇtlXBOY 
BAİ'I"KALAR 
-· r_...._..,, 

1975 .150 

1976 .141 

1.977 .153 

1978 .168 

1979 .188 
'\ 

ORTA BOY 
BANKALAR 

.125 

.132 

.144 

.1?9 

.231 

BU YlİK BO "J 
BANKALAR 

.10? 

al09 

.124 

.142 

.152 
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----Küçük boy bankalar 

-Orta boy bankalar 

......•. Büyük boy bankalar 

,.~ ,.,. ,,. 

------~ ~""" -- ~ ...........• . .,• ·········· . __________ ..,.,. ........... . . . .... ..................... 

1975 1976 1977 

ŞEKli_,-4 

1978 1979 YILLAR 

··, 

Görüldüğü gibi kUçük ve orta boy bankalarda krediler to;e. 

ıamJ.na düşen faaliyet giderleri büyük boy bankalardan daha 

yüksek düzeydedir. Genel olarak bankaların boyutları büyüdük

çe krediler toplamJ.na oranla toplam faaliyet giderleri düşmek-

tedir. 

Toplam iaaliyet Giderleri/Krediler ToplamJ. yukarıda in -

cşlenen üç ayrı göstergenin toplamından oluşmaktadır. Bunlar, 

Personel Masrafları/Krediler Toplamı, Vergi ve Harçlar/ Kre -

.. :.;::..::..::ııu Unıvers!k:, 
.:',.~r~cz Kütüu!~~rır 
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diler Toplamı, Verilen Faiz ve Komisyonlar/Krediler Toplamı 
• 

göstergeleridir. Toplam Faaliyet Giderleri/Krediler toplamı 

göstergesinin standart sapması, adı geçen göstergelerin staB 

dart sapmalarından daha büyüktür. Başka bir deyişle, krediler 

toplamına oranla toplam faaliyet giderleri göstergesinde a

ritmetik ortalama etrafındaki yo~nlaşma daha azdır. Banka -

lararası farklılaşmalar fazladır. Ortanca, alt ve üst çe,yrek 

istatistik de~erlerinin yıldan yıla artması, tüm bankalarda 

krediler toplamına düşen faaliyet giderlerinin artmakta ol -

dugunu kanıtlamaktadır. 

P- TOPLAN FAALİYET GELİR.I.ıER!/NEVDUAT TOPLANI 

Bu gösterge mevduatlar toplamının yüzde kaçı oranında 

faaliyet g~liri sa~landı~ını ifade eder. Mevduatlar toplamı

na isabet eden faaliyet geliri hakkında bilgi verir.Bu gös -

tergenin da~ılım istatistikleri TABLO 4.25 1 de sunulmaktadır. 
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TABLO 4.25 

TOPLAM FAALİYET GELİRLERİ/MEVDUAT TOPLAM! 

DAGILII".l 1STAT!ST1KLER1 

AGIRLIKLI ARiTNET!K STANDART ORTANCA ALT OST 
ORTALAJ.fJA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .113 .128 .054 .105 .094 .133 

1976 .122 .125 .034 .117 .096 .150 

1977 .131 .132 .037 .125 .111 .140 
1 .{ i'· ' . :.:.. 1978 .139 .133 .03? .139 .106 .149 

19?9 .143 .13? .042 .130 .113 .159 

19?5-ı977 döneminde aritmetik ortalama asırlıklı ortala

madan daha büyük iken, 1978-19?9'da a~ırlıklı ortalama arit -

metik ortalamanın önüne geçmişti~. Bir başka deyişle, 1975 -

19?7 döneminde küçük bankalarda, 1978-19?9'da ise büyük ban

kalarda mevduat toplamına oranla !aaliyet gelirleri daha yük

sek olmuştur. Standart sapmada, 1975 yılına kıyasla düşme iz

lenmektedir. Gösterge deg;erlerinin aritmetik ortalama etra -
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tındaki yoSunlaşması artmıştır. Mevduatlar toplamının ort~ 

lama ~13'ü civarında ~aaliyet geliri sa~lanmaktadır. 

R- TOPLAM FAALİYET GİDERLERİ/MEVDUAT TOPLA.l-II 

·' .... '. 

oranın -
da faaliyet .gideri yapıldı~ım::: ifade eder•. Mevduat-lşr top

lamına isabet eden faaliyet gideri hakkında bilgi verir • 

TABLO 4.26 bu göstergenin da~lım istatistiklerini vermek

tedir. 

TABlO 4.26 

TOPLAM FAALİYET G!DERLER!/MEVDUAT TOPLAM! 

DAGILIM !STAT!STİKLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19?5 .095 .105 .038 .091 .O?? .118 

19?6 .099 .103 .028 .101 .O?? .120 

19?? .111 .113 .030 .109~ .090 .12? 

19?8 .122 .12?. .039 .118 .102 .140 

19?9 .135 .149 .058 .139 .113 .• 171 
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Küçük olan bankalarda mevduat toplamına isabet eden taa-

;.<,~:: l4.yet gideri yüzdesi büyük bankalardan daha .fazladır_. ÇünkÜ , 

göstergenin aritmetik ortalaması sürekliolarak a~ırlıklı or

talamasının üzerindedir. Genellema yapmak gerekirse, mevduat-. 

ıar'toplamının ortalama~ ll'i oranında !aaliyet gideri ya

pıldı~ını eP,rlemek mümkündür. Ancak mevduatlar toplamına dü -

şen faaliyet gideri yüzdesi hem büyük hem küçük bankalarda yı! 

dan yıla yükselmektedir. Aritmetik ortalamanın yanısıra ortan 
. . -

.ca, alt ve üst çeyrek de~erlerin yükselmesi bu durumu a~sru-

lamaktadır. Standart sapma 1976'da düşmüş, izleyen yıllarda 

artmıştır. BU durum, gösterge de~erlerinin aritmetik ortalama 

etrafınd~ki yoSUnlaşmasının 1976 yılı dışında yıldan yıla a

zaldıgını vurgulamaktadır. 

III- ~LIK GÖSTERGELER!N!N.DAGILIMLARI 

A- VERGİ ÖNCES! NET KAR/ÖZ SERMAYE 

Bu gösterge, öz sermayeye oranla.brüt olarak ne kadar 

kar elde edildi~ini gösterir. Bu göstergenin da~lım istatis

tikleri TABLO 4.27'de sunulmaktadır. 

,. · .• 'i " 

.... 

'. 
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1978 
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TAB:W 4.2? 

VERGİ ÖNCES! NET KlR/öZ SERMAYE DAGILIM 

İSTATİSTİKLERİ 

A~IRLIKLI ARİTHETİK STANDART ORTANCA ~ UST 
ORTALAMA ORTALA~ SAPMA (MED YAN) ÇEYREK ÇEYREK 

"' 

1 

.215 .138 .202 .094 .048 .2?5 

.295 .1?7 .221 .162 .062 .268 

.242 - .090 1.716 .169 .056 .2?9 

.200 .105 .283 .072 .008 .210 

.099 -.081 1.090 .043 .ooo .198 

A~ırlıklı ortalama aritmetik ortalamadan yüksektir. Bu d~ 

rum, büyük olan bankalarda öz sermayeye oranla vergi öncesi 

net karın küçük bankalardan daha büyük oldu~nu açıklar. Ban -

kalar küçüldükçe öz sermayeye oranla brüt kar azalmaktadır.Ve~ 

gi öncesi Net Kar/Öz Sermaye göstergesinin banka büyüklükleri

ne göre da~lımları TABLO 4.28'de özetlenmektedir • 

• 
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TABLO 4.28 

VERGİ ÖNCES! NET KİR/ÖZ SERMAYE GÖSTERGESİNİN 

BANKA BÜYÜKLUKLER!NE GöRE DAGILINLARI 

KUçUK BOY ORTA BOY BÜYUK BOY 
BANKALAR BANKALAR .BANKALAR 

19?5 .222 .194 .21(/ 

19?6 .24? .235 .301 

197? .195 .• 246 .243 

1978 .142 .134 .20? 

1979 .oıo .041 .109 

Görüldü~ü gibi, büyük boy bankalarda Vergi öncesi Net 

Kar/Öz Sermaye küçük ve orta boy bankalardan daha yüksek dü

zeydedir. Büyük boy bankalardan orta ve küçÜk boy bankalara 

dogru gelindikçe karlılık düşmektedir. Ayrıca, hem büyük boy · 

bankalarda hem küçük boy bankalarda 19?6 yılından itibaNn 

karlılık da yıldan yıla bir azalma gözlenmektedir. Ortan -

ca, alt ve üst çeyrek de~erlerdeki azalışlar bu gözlemi do~

rulamaktadır. öte yandan, standart sapma çok yüksek düzeyde-
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dir. Bankalararası farklılaşmalar çok fazladır. · 

B- VERG!.:.SONRASI NET KAR/ÖZ SERMAYE 

Net kar/Öz Sermaye göstergesi, öz ·sermayeye oranla net 

olarak ne kadar kar sa~landı~ını ifade eder. Ortak karıııısı 

göstergesidir. TABLO 4.29 bu göstergenin da~ılım istatistik -

lerini vermektedir. 

TABLO 4.29 

VERG! SONRASI NET KAR/ÖZ SERMAYE DAGILIM 

!STAT!ST!KLER! 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTAIJAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEY1iEK 

1975 .185 .187 .458 .071 .027 .188 

1976 .223 .140 .105 .115 .037 .. 199 

1977 .439 .146 .110 •!22 .049 .205 

1978 3.512 .091 .098 .041 .002 .153 

1979 .126 .1oo .2?1 .• ooa .ooo .068 
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~ırlıklı ortalama devamlı olarak aritmetik ortalamanın 

üzerinde seyretmektedir. ~' büyük olan bankalarda öz serma-
--------------------~··---~ . 

yeye oranla vergi sonras1 net kar göstergesi küçük bankalar-
---------------- ____________ ,_··--------·-·.. "-~-- ---·- .... ------- _____ _,_._ .. ..-....... _______ _, __ -- ·- . -~---.~-----.- .. , ............. ~.~--.,...~-~--....... -----~------..... -

dan daha yüksektil:'. Vergi Sonrası Net Kar/Öz Sermaye, özel -
------~--~- ----~---- -· ·-

likle son yıllarda hem büyük hem. küçük bankalarda büyük düş-

me egilimi içindedir. Zira, Ortanca, alt ve üst çeyrek de~e!. 

lerin 1977 yılından itibaren hızla düşmektedir. 

C-öDENECEK TEP"!ETTÜ/ÖZ SERMAYE 

Bu gösterge banka ortaklarına ödenen temettünün öz ser-

mayeye oranını gösterir. Bu gösterg~nin- da~ılım· istatistik -

leri TABLO 4.30'da sunulmaktadır. 

19?5 

1976 

TABLO 4.30 

ÖDENECEK TEMETTU/ÖZ SER11AYE DAGILIM 

!STATİST!KL:r.;R! 

AGIRLIKLI AR!TMETİK STANDART ORTANCA 
ORTALAMA ORTALAMA SAPYıA (MEDYAN) 

.052 .041 .050 .026 

.056 .055 .059 .045 

c 
ALT UST 

ÇEYREK ÇEYREK 

.ooo .065 

.ooo .094 
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TABLO 4.30' un devamı 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19?7 .052 .052 .062 .034 .ooo .092 

19?8 .048 .034 .042 .006 .ooo .071 

19?9 .035 .020 .o; ı .ooo .ooo .029 

\ 
Büyük olan bankalarda Temettü/Öz Sermaye göstergesi kü-

ç~ bankalardan daha büyüktür. A~ırlıklı ortalamanın aritme

tik ortalamanın üzerinde sayretmesi bu görüşü kanıtlamakta -

dır. Bankalar küçüldükçe öz sermayeye oranla temettü göster

gesi düşmektedir. 197? yılınuan itibaren ortanca ve üst çey

rek değerleri yıldan yıla azalırken, alt çeyrek de~erleri d~ 

vam1ı olarak sabit kalmıştır. Bu durum, özellikle orta ve b,!! 

yük bankalarda Temettü/Öz Sermaye'nin gittikçe düşme egilimi 

içinde oldusunu vurgulamaktadır. Standart sapmeda 19?7 yılı

na kadar yükselme, sonraki yıllarda.azalma iz1enmektedir.Bir 

başka deyişle, gösterge deSerlerinin aritmetik ortalama et -

ra!ındaki yo~nlaş~9?? yılına kadar azalmış, izleyen yıl-

larda artmıştır. 
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bir ifadeyle, 1978 yılında büyük olan bankalarda ödenmiş ser-

mayeye karşı elde edilen net kar küçük bankalardan daha bü -

~\)ür. Ancak, 1975 -· 1976 - 1977 - 19?9 yıllarda ise, küçük 

bankalarda daha yüksek seviyededir. Standart sapma çok· yük-

sek düzeyde olup":. yıldan yıla artmaktadır. ·Bu durum, yoğun -

laşmanın azaldı~ını ve bankalararası fark1ilaşmaların arttı -

gını be1gelemektedir. 

E- VERG! SONRASI NET KAR/AKT!F TOPLMli 

Bu gösterge toplam aktiflerin karlılıklarını ölçer. Bu-

nunla ilgili dağılım istatistikleri TABLO 4.32 de verilmiştir. 

TABLO 4.32 

VERGİ SOh'"RASI NET KAR/ AKT!F TOPLMii 

DAGILIN !STA'l'İST!KLER! 

AGIRLIKLI ARİTHETİK STA!'JDAhT öRTANCA ALT ÜST 
ORTAl.AI'1A ORTALAMA SAPJVJ.A (r;iEDYAN) ÇEYREK· ÇEYREK 

1975 .006 .012 .025 .006 .oo1 .o1o 

1976 .008 .007 .005• .007 .004 .010 

197? .006 .ooa .008 .006 .002 .009 

1978s .042 .005 .005 .002 .ooo oOO? 

ı m .oo3 .004 .oıo .ooo .ooo .002 
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D- VERGİ SONRASI NET KAR/ÖDENfJiİŞ SERMAYE 

Bu gösterge ödenmiş sermayeye karşı elde edilen karlılı

ğı·gösterir. TABLO 4.31 bu göstergenin dağılım istatistik1e -

rini vermektedir. 

1975 

1976 

197? 

1978 

1979 

TABLO 4.•31 

VERG! SONRASI NET KAR/ÖDE:t-.TM!Ş SERrtıAYE 

DAGILI~1 1STA'l'1STİKLER! 

AGIRLIKLI AR!TriET!K STAI\DART ORTANCA 
ORTALAl·!A ORTALAI{A SAPt•1A (MEDYAN) 

.370 1.178 2.962 .086 

.517 1.067 2.53? .131 

.439 1.160 2.92? .148 

3.512 1.176 3.434 .052 

.261 2.041 6.081 .o1o 

ALT ÜST 
ÇEYREK ÇEYREK 

.043 .560 

.• 041 .524 

.043 ·5?9 

.ooo .6?1 

.ooo .3?4 

1978 yılında a~ır1ıklı ortalama aritmetik ortalamadau ~~

ha büyük iken, di~ğr yıllarda aritmetik ortalama devamlı ola ~ 
' . 

rak ağırlıklı ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Daha açık 

;_,..· .. 
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1976 yılı dışında aritmetik ortalama devamlı olarak a~ır

lıklı ortalamanın üzerindedir. Yani, küçük olan bankalarda ak

tif karlılığı büyük bankalardan daha yüksektir. Ancak, aritme

tik ortalama ile a~ırlıklı ortalama de~erleri birbirlerine çok 

yakın düzeydedir. Aktif karlılıgı büyük ve küçük bankalarda 

birbirine çok yakın olmakla birlikte yıldan yıla düşmektedir • 

Ortanca, alt ve üst çeyrek de~erlerindeki azalışlar bu durumu 

teyid etmektedir. Standart sapma da 1975 yılına oranla büyük 

düşüş söz konusudur. Bu durum, yo~nlaşmaların arttıgını ve 

bankalararası farklılaşmaların azaldı~ını açıklamaktadır. 

,..;;:::do!u UniversıtQ~ 
,;.~·ıerkez 1{üt~1r.;h~r1Ç: 
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BEŞİNC! BöLUM 

K!R DAGITIMI - :}UBELE~ME VE ÜCRET l-'OL!T!KASI 

GÖSTERGELER!N!N DAGILINI 

Bu bölümde Kar Da~ıtımı - şubeleşme ve ücret politikası 

göstergeleri üç alt bölüm içinde incelenmektedir. Birinci 

alt bölümde karın dagıtımı ile !.lgi11 olarak krediler top

lamına oranla vergi öncesi net kar, ödenecek gelir ve kurum

lar vergisi, vergi sonrası net kar ödenecek temettü ve ihti

yat birikimi göstergelerinin dağılımları tartışılmaktadır. 1 

kinci alt bölümde ise bankaların şubeleşme politikaları ile 

ilgili olarak, şube başına; Mevduat, çalışanlar, faaliyet g~ 

liri ~ve personel masrafı gibi göstergeler incelenmektedir. 

Son bölümde de, ücret politikasına ilişkin ortalama ücret ve 

mevduat toplamına oranla personel masrafları göstergelerinin 

dagılımları araştırılmaktadır. 

I- KAR DAGITIM GÖSTERGELER!:i·~İN DAGILINLARI 

A- VERGİ ÖNCES! NET K!R/KREDİLER TOPLAI-H 

Bu gösterge krediler toplamına oranla brüt olarak yüzde 
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kaç kar elde edildiğini ölçer. TABLO 5.1 bu göstergenin da

~ılım istatistiklerini vermektedir. 

TABLO 5.1 

VERGİ ÖNCES! NET KAR/KREDİLER TOPLAM! 

DAGILIM !STATİSTİKIJ~R! 

AGIRLIKLI AR!TM.E:T!K STANDART · ORTANCA ALT UST 
· ORTALA.ıvlA ORTALAMA SAPMA (NEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 .013 .oıo .056 ·.oı8 .004 .024 

1976 • 018 .009 . .074 .oı8 .013 .029 

1977 .015 -.032 ,315 .019 .005 .029 

1978 .011 -.201 1.214 .006 .ooı .021 

19'19 .005 -9.400 53.937 .002 -.020 .005 

Göstergenin agırlıklı aritmetik ortalamasından yüksek- .~x~ 
--------·-----.,.,··-•..-~·•~~·.~•"'''"""''-'""""'~'-f,.~ ... ~··-"""'•W"-'"'-''.'~• .... ·-'·-..r.,,,.,.,.,_,,_,,.,~,,..._ '"-' ,.,,,,, •·• ·•- • "•., 

tir. Bu demektirki, büyük olan bankalarda krediler toplamı- i) · ·. 

na oranla brüt kar küçük bankalardan daha fazladır. Ancak, 

·gerek büyük bankalarda gerekse küçük bankalarda karlılık 

yıldan yıla düşmektedir. Aritmetik ortalama, ortanca, orta~ 
...... _ ........ 

~_tve üst çeyrek değerleri bu durumu kanıtlamaktadır. 
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Standart sapma da gittikçe yükselmektedir. Gösterge degerle-, 

rinin aritmetik ortalama etrafında yo~unlaşması ve bankalar

arası farklılaŞmalar çoga1maktadır. 

B- ÖDENECEK GELİR VE,KURUMLAR VERG!Sl/KREDİLER 

TOPJ..!AJVü 

Bu gösterge krediler toplamına oranla ·ne kadar gelir ve 

kurumlar vergisi ödendi~ini gösterir. Bununla ilgili daıı,lı.a 

istatistikleri TABLO 5.2 de sunulmaktadır. 

TABID 5.2 

ÖDENECEK GELİR VE lWRU'MLMi VERGİSİ/KREDİLER TOPLAMI 

DAGILII-1 !STATİST!KLER! 

ACliRLIKLI ARİTMET!K STANDART OR'I·ANCA ALT 
ORTALAMA ORTALAI\1A SAPftlA (1'-IEBYAN) OEYREK 

1975 .002 .005 .005 .003 .ooo 
1976 :eıOOl .006 .005 .004 .ooo 
1977 .003 .005 .006 .003 .ooo 
1<978 .002 .002 .004 .ooo .ooo 
1979 .ooo .002 ' .003 .ooo .ooo 

------------ ---

ÜST 
ÇEYREK 

.007 

.009 

o008 

.005 

.002 
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Küçük olan bankalarda krediler toplamına oranla ödenecek 

~elir ve kurumlar vergisi büyük bankalardan daha yüksek dü -

zeydedir. Bankalar büyüdükçe gösterge de.ııerlerire düşmektedin i. 
Standart sapma yüksek olmakla beraber son yıllarda düşme e~i-

limi göstermektedir. Bu durum, son yıllarda gösterge de~erle-

rinin aritmetik ortalama etrafındaki yo~unlaşmalarının arttı-

~ını açıklamaktadır. 

C- VERGİ SOliHASI NET KAR/KRED!LER TOPLANI 

Bu gösterge krediler toplamına oranla ne kadar kar elde 

edildiğini ölçer. TABLO 5.3 bu göstergenin dagılım istatis 

tiklerini vermektedir. 

19-75 

1976 

TABIO 5.3 

VERG! SOh~I NET KİR/KRED!LER TOP. 

AGIRLIKLI 
ORTALAr·lA 

.011 

.014 

DAGILifii !STAT!S~11KLER! 

AR1Tiill1.i:İK STANDART 
ORTALAMA. SAPI·1A 

.022 

.015 

.050 

.oı1 

ORTANCA 
(!VıEDYAN) 

.012 

.012 

ALT ÜST 
ÇEYREK' ÇEYREK 

.002 .020 

.00? .020 

;,; ıaciolu UniversitE1s 
N!erkez 1Cl.iti.ioh6ni' 
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TABLO 5.3'ün devamı 

AGIRLIKLI AR1T~1E':J.I!K STANDART ORTANCA ALT ÜST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (I·i.EDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1977 .011 .016 .014 .015 .005 .022 

1978 .085 .oıo .011 .ı005 .ooo .016 

19?9 .,_006 .010 .031 .ooı .ooo .004 

Aritmetik ortalama a~ırlıklı ortalamanın üzerindedir. 

Başka bir deyişle, küçük bankalarda krediler toplamına oran

la net kar bü;y'ük bankalardan yüksektir. Genel olarak kredi -

ler toplamına oranla %1 civarında net kar elde edilmektediro 

Aritmetik ortalama, ortanca, alt ve üst çeyrek değerleri a

zalan bir trend izlemektedir. Bu durum, hem bUyük bankalarda 

hem küçük bankalarda krediler toplamına oranla net karın a -

zalma yıldan yıla gösterdigini açıklamaktadır. 

D- ÖDENECEK TEV~TTO /KRED!LER TOPLAF•JI 

Bu g9sterge krediler toplamına oranla yüzde kaç temettü 

ödendigini gösterir. Bununla ilgili da~ılım istatistikleri 

TABLO 5.4 de verilmektedir. 
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TABID 5.4 

1 ÖDENECEK TENETTU/KRED!LER TOPLAM! 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

AGIRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA JrBEi~ ORTALAI>iA ORTALAYlA SAPMA (~1EDYAN) 

19?5 .003 .005 .OO? .oo2 .ooo .oos 
19?6 .003 .006 .006 .00#- .ooo .oos 
19?? .003 .006 .OO? .003 .ooo .007 

1978 .002 .004. .005 .ooı .ooo .005 

1979 .ooı .002 .003 .ooo .ooo· .002 

Aritmetik ortalama devamlı olarak a~ırlık1ı ortalamanın. 

üzerinde seyretmektedir. Bu durum, kÜçük olan bankalarda k -

rediler toplamına oranla ödenecek temettünün büyük bankalar

dan daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Krediler toplamına 

oranla ~ civarında temettü ödenmakle birlikte bu 

düşme izlenmektedir. 

oranda 

(\ri:::dolu IJniversMt 
_h·;erı\ez ·Kü~ünhr:rtr 
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. E- 1HT!YAT B!R!K!ISİ/KRED!LER TOPLAM! 

Bu gösterge krediler toplamına oranla yüzde kaç ihtiyat 

birikimi yapıldı~ını gösterir. Bankaların otofinansman po -

litikası ve fon biriktirme gücü hakkında bilgi verir. TABLO 

5.5 bu göstergenin dağılım istatistiklerini sunmaktadır. 

·19?5 

19?6 

19?? 

19?8 
19?9 

TAB:W 5.5 

İHT!YAT B!R!Kİ~u/KREDİLER TOPLAMI 

DAGILIN !STATİST!~R! 

A<iiRLIKLI ARİTHE11İK STANDART ORTANCA ALT ÜST 
ORTALAI•lA ORTALANA SAP!V'.A (HEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

.00? '.006 .o ı; .006 .002 .oıo 

.oıo .005 " .oıo .005 .002 .014 

· .ooa .006 .014 .006 .003'' .oıo 

.007 ·002 ·009 .oo2 .ooo .oıo 

·004 .ooı .006 001 .ooo .004 

Büyük olan bankalarda krediler toplamına oranla ihtiyat 

birikimi küçük bankalardan daha fazladır. Zira, agırlıklı O!, 
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talama aritmetik ortalamadan yüksektir. Krediler toplamına o-

ranla % 04 civarında ihtiyat birikimi olmakla beraber, bu ~ -

ran yıldan yıla düşme e~ilimi göstermektedir. Aritmetik orta

lama, ortanca, alt ve üst çeyrek de~erleri azalmaktadır. Bu 

durum, hem büyük 

kiminin gittikçe 

II-

A- ŞUBE BAŞINA l~VDUAT 

Bu gösterge mevduat toplamının şube sayısına bölünmesiyle 

elde edilir. Her bir şubeye kaç bin liralık mevduat düştübünü 

gösterir. Bununla ilgili da~ılım istatistikleri TABLO 5.6 da 

sunulmaktadır. 

AGIHLIKLI 
ORTALANA 

1975 32673 

1976., 40576 

1977 47113 

TABLO 5.6 

ŞUBE BAŞINA r-rEVDUAT 

DAGILIM İSTATİST!KLER! 

ARİTMET!K STANDART ORTANCA 
ORT.ALAJVY.A SAPfil~ ( rt.ıEDY AN) 

3124 32776 18743 

41403 48434 24221 

41547 35261 282:~;; 

ALT ÜST 
ÇEYF.EK ÇEYREK 

?148 38?38 

12463 479?1 

lC'.57 55142 
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TABLO 5.6' nın devamı 

19?8 

19?9 

AGIRLIKLI AR!Tl•IET!K . STANDART ORTANCA ALT ÜST 
ORTALAl-lA ORTALAHA SAPfi"JA (ME;DYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

59689 

86104 

519-53 

83131 

42821 

898?3 

38489 

62321 

20549 68688 

29512 102828 

19?6 7ı1ı dışında a~ırlıklı ortalama aritmetik ortalama

dan yüksektir. Bu durum, büyük bankalarda şube başına mevdua

tın küçük bankalardan daha yükşek oldu~unu belirtmektedir. B~ 

yük bankalarda şube başına düşen mevduat miktarı daha fazla• 

dır. şubt baŞına mevduatın banka büyüklüklerine-göre dagılımı 

HBLO 5~·7 de özetlenmektedir • 

19?5 

19?6 

. TABID 5.7 

ŞUBE BAŞINA MEVDUATIN 

BAlU{A BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAGILil.,ILARI 

KUÇUK BOY % ARTIŞI ORTA BOY ~ ARTIŞI ~UYÜK BOY % ARTIŞI 
BANKALAR BANKALAR BANKALAR 

15629 

188?? 

2260? 

29402 30.0 

.· 
34504 

42658.' 
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·. KUÇUK BOY 
~ ARTIŞI BANKALAR 

ORTA BOY 
BANKAJ:ıAR ~ ARTIŞI BU!UK BOY % ARTISI 

BANKALAR " 
~ --.. 

.. · ... 
19?? 21511 13.9 34?12 18.0 49419 

1978 25140 16.8 '40456 16.5 6~127 

1979. 33610 '33.6 56863 40.5 91268 

'.:• 

. : ·, , . ~~ . . . 

' .. . 

·.GörüldüğÜ gibi banka büyüklükleri ile şube başına mevdu-

at arasında do~usai-'bir ilişki söz-konusudur. Bankalar büyü

·. dükçe. şube başına i,.;,bet. eden mevduat . mikt4da büyüm<iktedir. 

Ayrıca, tüm bankalarda şube başına mevduat artmakla beraber, 

15.8 

2?.? 

44.5 

büyük bankalarda şube başina mevduatın yıllık artış hızı kü -

çük bankalardan daha fazladır. Standart sapma yıldan yıla 

yükselen·bfr ·~end izlemektedir-; Bir başka deyişle, bankalar

arası farklılaşmalar artmakta ve gösterge de~erlerinin ari t - · 

metik ortalama etrafında 70~nlaşması azalmaktadır. 
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Bu gösterge çalışan personel sayısının şube sayısına bij-

. 1ünmesi sur.etiyle elde edilir. Ortalama olarak her bir şube -

de kaç kişinin istihdam edil~~ini ifade eder. TABLO 5.8 bu 

göstergenin dağılım istatistiklerini vermektedir. 

•· ... :,·· ... ·. 

1975 

1976 

. 1977 

1978 

1979 

,. 
• ~ 1' ı 

'f. 

:·. J' .:·.; .... _,,.· 

.. ~ . 
T~LO 5.8 

.. 
. .. . ~ . 

:. ŞUBE BAŞINA ÇALIŞANLAR. .: 
• 't· 

. , . 
~... . ·ı·.: ' ... 

ı"' 

. ·~ .. · DA~ILIM !STAT!ST!KLERl 

•! ' ' ~ • 

AGIRLIKLI AR!T~lliTİK STANDART ORTANCA ALT UST 
· ORTALAJvlA ORT.ALAMA SAPMA . (MEDYAN) 'ÇEYREK QEYBEK 

20 18 ~114 16 12 20 

20 19 .112. 16 ı2· 2ı. ·.'··ı'· . 

.. 
20 18 .111 16 ll \. 21 

' 21 18 .104 16· ""'' 12 .. .. 20. 

·. 20·~ 18 .104 16 12 20 .. 

li. 

'' ., ,',. . , .. '• .,,· 

···.·. •, .) ... ,. 
. '·ı' 

', ····. ~ ... ' 
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., ~ ... : . . 
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Af!;J.rlJ.klJ. ortalama aritmetik ortalamadan daha büyüktür·.· 

Bu durum, büyük bankalarda şube başJ.na çalJ.şan personel sa -

· . yısınJ.n küçük bankalardan daha fazla oldu~unu ifade etmekte.;. 

. ' dir. Ortalama olaraıt şube başına. düşen personel sayJ.sı 18dir. 

şube başına düşen personel sayJ.sJ.nda 19'75 - 1979 .döneminde 

kayda de~er bir gelişme olmamıştJ.r. Standart sapma da 1975 

.. · yılına göre azalma izlenmektedir. Bu, gösterge de~erlerinin 

aritmetik ortalama etrafındaki yo~nlaşmalarının arttıiSını 

ve bankalararası farklilaşmaların azaldığJ.nı belgelemektedir. 

C- ŞUBE BAŞINA FAAL!Y~T GELİR! 
-~ . ~ . 

Bu gösterge toplam faaliyet ·gelirlerinin şube sayısıaa 

bölünmesi suretiyle elde edilir. Ortalama olarak her bir şu

beye, kaç bin' liralık faaliyet geliri düştüğünü gösterir. B~ 

göstergenin dag;ılım istatistikleri TABLO 5.9 da sunulmakta -

dır. 

l .... 

ı 



1975 

1976 

19?7 

1978 

1979 

-152-

TABIDE5.9 

ŞUBE BAŞINA FAALİYET GEL!Rİ 

DAGILIM İSTATİSTİKLERİ 

A~IRLIKLI ARİTMETİK STANDART ORTANCA 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA . (MEDYAN) 

3699 3566 3735 2149 

4957 4790 5633 2589 

6203 5568 5464 3343 

8334 7206 6620 5076 

12318 10707 8840. 7417 

Am UST 
ÇEYREK ÇEYREK 

. 1307 4720 

1727 6336 

2263 6113 

2969 8189 

3824 15184 

A~rlıklı ortalama devamlı olarak aritmetik ortalamadan 

yüksektir. b durum, büyük olan bankalarda şube başıua faa -
. . . ' 

l~et gelirinin küçük bankalardan daha fazla.oldu~u belirl 

mektedir.. şube başına faal~et · gelirinin ·banka büyüklükleri

ne göre da~ılımları TABID 5.10 1da verilmektedir • 

. ' ·,:, 
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·ı. '· • .: . ŞU~E BAŞINA . F llinET. GEL!R!N!N. BANKA'. ·BU!tfKLtJKLERl:NE 
,. ol~ . 

...... 

' ~-· . ' _.: ::. _.:: : 
GÖRE DAGILIMLARI 

KUQUx BOY - ORTA BOY - BU 'YUK BOY -·.! .. BABKALAR · ·ARTIŞI BANKALAR ARTIŞI BANKALAR ARTIŞI 

. .-ı '· 1' ...... 

19'75 2252' - 2405 - -3914 -.! . 

1976 2772 23.0 3390 40.9 '5227 33.5 
,,.:, 

·.ı m 3059 ·. ·10~3 ı.i ·.4639 '36.8 :6491 24.1 .. · 
'•' ... 

. , . , , . . . 
: 

·' 1978 •.. ·35~· ~: 16.8 6065 30.7 8758· 34.9 ·' . 
.... 

. ' 
1979. 4981'· 39.4 8648: 42.5 12988 48.3 

...... 
··'·' 

,1,' 

• ,.ı 

' '~ •. 

•·.· . 

•:.';, 

,· • ... 1 ., . 
·.ı·, ~; 

"'·'; ... ·" 
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·-·~ .. -----------------------------

1· 
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. '·. 

. Büyük· :boy .. banltaia~da. şube başına faaliyet geliri orta Te 

küQük bOy bankalardan daha fazladır. Bankalar büyüdükçe şube 
. . 

başına .faal.i7et gel1~i de b~ektedir. Buna ek olarak, tüm 

l;lankalarda şube başına faaliyet geliri artmaktadır.Ancak, bü

yük bankalarda şube başına faaliyet ge~iri yıllık artış bız:a. 

küçük bankalardan daha hız1i olmaktadır. Orta boy bankalarda 

şube baş:a.na faaliyet geliri'l9?6-1977 aöneminde bUyük ve kü

· ··' çük boy bankala'rdan. daha hızlı bi~ a-rtış göstermiştir • 

. ; 

' .. 

'· \) 

. ~~ 

·' ·:··· 

.,; 
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D- ŞUBE BAŞINA P'AA.L!YET G!DER! 

Bu gösterge toplam faaliyet giderlerinin şube sayısına 

bölünmesi suretiyle elde edilir. Ortalama .olarak her bir ş~ 

beye kaç bin liralık faaliyet gideri dii(ltülünü gösterir.TA}! .. 

LO 5.11 bu göstergenin da~lım istatistiklerini vermektedir. 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

·, . . 

.. ·, 

TABID 5.11 

. ŞUBE BAŞINA F AA.Ll:l]:T GİDER! DA~ ILIM !ST.A.TİST!KiiEBİ 

(000) 

A~IRLIKLI AR!TMET1K STANDART · ORTANCA ALT UST 

ORTALAMA . ORTALAMA SAPMA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK -

3108 3073 

4026 3?11 
' ' . 

5232 4376 

7302 6071 

11649 9619 

Bü;rük boy-bankalarda 

;:. . ' 
.. 

• 1• ' 

• i· 

' 2876 1869 . 961 4346 
' ' .. ·.~ '. ' 

. 3445 2299 1380 5355 

3944 2988 1954 5236 

·.49?1 .· 4395 ·2314. . 7676 

6943 7529 4642 13812 

.. ... 
' 

şube tiaşına faali,-et gideri kü-

,·;. 
·: . 

•: . . •' 

. . . • ! 

'·. ;·.:" 
·. ·, .. ·"' :.ı.~ ; .. : 

. ·ı'. 

. . ~" ' 

,, ~.i 

···.·< 
.. ·:.: 

', •,,'. 
'----------'-----'-'-------'-------'---~-~·. -----

. ·.•: 

.. ı·.•' 
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·-.Qükbankalardan daha büyüktür. Zira, a~rlıklı ortaiama ari1 

metik ortalamanın üzerindedir. Büyük bankalarda şube başına 

düşen--faali~e:t ~derleri daha yüksektir. Bu durumu TABID 5.12• 

de şube başına -Faaliyet Giderlerinin Banka Büyüklüklerine Gö

re _-ifagılı8ııarı Tab1osuı;tda-görmek de mümkündür. 

.:··.··. TABLO 5.12 ' 

·. -· 

- -. 
-

ŞUBE BAŞINA FAALİYET Gl:DERLER!N!N BABKA 

BUIUK:tıUKLER!NE GÖRE DA~ILIMLARI 

KUQUX BOY ,; ORTA BOY ~ BOYtıK BOY ,; 
-BANKALAR ARTIŞI BANKALAR ARTIŞI[ BAlılKAlı AR ARTIŞI 

19?5. -1?23 2006 3295 

1976 2065 19.8 2847 41.9 4237 28.-5 

-1977 2438 18.0 3911 3?.3 . 54?9 29.3 

1978 3090 26.7 5639 44.1 . 7633 39.3-

1979 4795 55.2 9131 61.9 12160 59~3 

Küçük Boy bankalardan biiYük boy-bankalara do~ gidil 

dikçe, bankaların boyutları büyüdükçe şube başına düşen faa
'· 

,,. 

· ... 

-1 
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liyet gideri artmaktadır. bUbe başına faaliyet gideri gos 

tergesinin ortanca, alt ve üst çeyrek de6erleri bu degerlen-

dirmeyi desteklemektedir. Ayrıca, büyük boy:bankalarda şube 

başına faaliyet giderlerinin yıllı~ artış hızı küçük ba~~a -

lardan daha yüksektir. Ancak orta boy baJkalarla karşılaştı-

rıldı6ında, bunlarda şube başına faaliyet giderleri yıllık 

artış hızının hem büyük boy bankaların hemde küçük boy ban -

kaların yıllık artış hızlarının üzerinde oldugu gözlenmekte

dir. Orta boy bankalar şube başına faaliyet gideri yıllık a!. 

tış hızı en yüksek olan bankalar grubunu oluşturoaktadır. 

9ube başına faaliyet gelir ve giderlerinin yıllık ar -

tış hızları karşilaştırıldıgında 1977'den itibaren tüm ban -
' 

kalarda, şube başına faaliyet giderleri yıllık artış hızla -

rının şube başına faaliyet gelirleri artış hızlarının üze -

rinde seyretti6i gözlenmektedir. Kısaca şube başına faali-

yet g~~erleri gelirlerden daha hızlı büyümektedir. 

E- ~uBE BAŞINA PERSOlffiL G!DEHLER! 

Bu gösterge toplam personel giderlerinin şube sayısına 

bölünmesi suretiyle elde edilir. Şube başına ortalama kaç 
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~in lira peraone i gideri · düştü~nü .· gösterir •. Bununla · ilgi~ ... 

d.a~iiım istatistikleri TABLO 5.13'de verilmektedir •. 

; ·. ·'. .. ;, 

. ' . 
;., .' 

..... 
. .... ~ 

.. 
-~·ı . , .. 

ŞUBE BAŞINA. PERSONEL GİDERLERİ .· DAGILIM 

!STAT!STİKLER! · ' 

· AGIRLIKLI .AR!TIVlET!K STANDART ORTANCA ALT· O'ST 
, ORTAUMA ORTALAMA . SAPMA (MEDYAN) . ÇEYREK ÇEYREK 

' .. · 

.· 1975 1163 1124 1031 ,, .. ' . ?Bl 357 1267 

1976 1492 1515 1339 ··ıo22 · 561 1772 

1977: 2178 
,. 

1985 1?85 1519 768 2459 

19?8 3326 3100 2533 2371 1267 3634 
. 

19?9. 5516 4963 3427 4090 2503 6224 

Göstergenin ae;ırlıklı ortalaması aritmetik ortalamasl.ndan 

yüksektir. Bu durum,büyük bankalarda şube başina düşen perso

neı giderinin küçük banka1ardan daim fazla ol~nu açıklar • 

... ŞUbe ... haşıııa diişen~sonel giderleri banka büyüklükleri ile 

do~ru orantıııdır. Ortanca, alt çeyrek ve üst çeyrek yıldan 

',· 

:- .... 
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yıla yükselmektedir. Bir başka deyişle, bem büyük bankalarda 

hem küçük bankalarda şube başına düşen personel giderleri 

yıldan yıla büyüme göstermektedir. Standart sapmanın gittik

çe yükselmesi y.o~nlaşmanın azaldı~nı ve bankalararası .far}i 

lılaşmaların arttı~ını kanıtlamaktadır. 
. .~ .. 

III- ÜCRET POL!T!KASI GÖSTERGELERİNİN DA~ILIMLARI 

A- ORTALAMA UCRET 
;:ı 

. . . ' ·~ . ' 

Bu gösterge, toplam personel masraflarının çalışan pe~ 

sonel sayısına bölümü ile elde edilir. Çalışan personel ba

şına ortalama olarak kaç bin liralık personel. masrafı ·düş

tügünü gösterir. TABLO 5.14 bu göstergenin daBılım istatis

tiklerini sunmaktadır. 

1975 

''i .• 

TABLO 5.14 

-oRTALAMA UCRET .DA~ILIM İSTATİSTİKLERİ 

A~IRLIKLI ARİTHETİK STANDART 
ORTALAMA ORTALAMA. SAPMA 

57 , 51 '~19 

. : 
,, ., 

' . ' . ·.,. ' . ' -~. . 

:·.· •• '· 1 

.. , : 

. . . . 
·:r. 

ORTANCA 
(MEDYAN) 

:. ,·· 46 

.. , , 

:' • 1 

Am O'ST 
ÇEYREK ÇEYREK 

·~ ', . ., .. 

.56 '. 

,,,-> 
ı',: 

. ı ~ •• ' •• 

.. · . 
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.-TABLO 5.14 'UN DEV AMI 

AGIRLIKLI.· AR!TMET!K STANDART OR TAB CA ALT UBT 
:·. ORTALAMA ('ORTALAMA SAPMA (MEDDB) ÇEYREK ÇEYREK 

'• 

1976 72 68 27 60 47 82 
'1.: 

1977 104 . 90. 35 81 62 lll 

"1978 _,·' 155 145 57 127 98 174 

1979 270 279 232 239 185 310 

1975-19?8 döneminde a~rlıklı ortalama aritmetik ortala

madan daha büyük iken, 1979'da aritmetik ortalama a~rlıklı o~ 

talamanın önüne geçmiştir. Daha açık bir ifadeyle, 19?5 -1978 

yıllarında büyük olan bankalarda ortalama ücret küçük banka -

lardan daha büyük iken, 1979'da küçük bankalarda büyük banka

lardan daha yüksektir. Ortanca, alt ve üst çeyrek degerleri 

de yıldan yıla artmaktadır. Bu, hem büyük bankalarda hem kü -

çük bankalarda ortalama ücretin giderek yükseldi~ini belirt -

mektedir. Standart sapma da yılden yıla yükselme izlenmekte -

dir. Bir başka deyişle, gösterge de~erlerinin aritmetik orta

lama etrafında yo~nlaşma gittikçe azalmakta ve bankalararası 
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·~ , 

farklılaşmalar artmaktadır. 

B- PERSONEL MASRAFLARI/MEVDUAT TOPLAM! 

. Bu gösterge mevduatlar toplamına oranla ne kadar perso. 

nel masrafı yapıldıgını gösterir. BUnunla ilgili da~lım is

tatistikleri TABLO 5.15'de sunulmaktadır. 

TABLO 5.15 

PERSONEL MASRAFLARI/MEVDUAT TOPLAM! DA<liLIM 

İSTATİSTİKLERİ 

A<iiRLIKLI AR!TMET!K STANDART ORTANCA ALT UST 
ORTALAMA ORTALAMA SAPMA (MED YAN) . ÇEYREK ÇEYREK 

19?5 .035 .045 .019 .042 .033 .050 

1976 .036 .047 .021 .042 .037 .()51 

1977 .046 .055 .025 .048 .oq.; ··.057 

1978 .055 .067 .029 .061 .053 .070 

19?9 .064 .084 .052 .068 .060 .090 

Aritmetik ortalama devamlı olarak a~rlıklı ortalamanın 

. ·'· 
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üzerinde seyretmektedir.Bu durum, küçük olan bankalarda m·ev

duat to.plamına isabet eden.. personel masraflarının büyük ban

kalardan daha yüksek oldu~nu açıklamaktadl.r. Küçük bankalar 

mevduat toplamına oranla daha yüksek personel masrafı yap -

maktadırlar. Mevduatlar-toplamına oranla 96 6 civarında per

sonel gideri yapılmaktadır. Ancak, gerek bÜfÜk bankalarda 

ve gerakse küçük bankalarda mevduat toplamına düşen personel 

giderleri yıldan yıla yükselen bir trend izlemektedir. Arit-, '. 

metik ortalama, ortanca, alt ve üst çeyrek'in giderek yük -

·selmesi bu durumu açıkça göstermektedir. Standart sapma da 

yükselen bir. e~ilim göstermektedir. Başka bir deyişle, gös -

terge de~erlerinin aritmetik ortalama etrafındaki yo~nlaş -

ması yıldan yıla azalmakta ve bankalararası farklılaşmalar 

artmaktadır. 

.~· ' . . 

• 1 
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' ALTINCI BÖL UM 

ENFLASYONUN MALİ VE EKONOMİK GÖSTERGELERE VE DAGILIMLARA 

ETKİSİ 

BU bölümde, ilk önce, enflasyonun mali tablolara et~ 

si ve bankalar mali tablolarının enflas.yon muhasebesi ilke

lerine göre düzeltilmesi konusunda yapılan çalışmalar ile 

karŞılaşılan güçlÜkler tartışılacaktır. İkinci alt bölümde · 

ise, enflasyonun mali ve ekonomik göstergelerden alınan ve 

verilen efektif t,aiz göstergeleri ve bu göstergelerin da -

~ııimları üzerine etkileri ele alınacaktır. Ayrıca, enflas

yonunun bankaların öz k$YDakları üzerindeki etkileri·üze 

rinde de durulacaktır. 

I- ENFLASYON VE MAL! TABIOLAR 

A- ENFLASYONUN MAL! TABLOLAR UZER!NE ETKİSİ 
. '·ı 

Bilindi~i gibi,entlasyon fiyatlar genel seviyesinin ar! 

ması, başka bir deyişle paranın satın alma gücünün sürekli 

. ·~··· . 

• 1 

·ı 

:,:>· 
., 
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:. :~.:olarak azal~asıdı~. ·.· Enn.asyonuri,; ~ikro düzeyde,. işletmelerin, 

. :: -:.:· · üreti~, pazarlama, personel ve' finans fonksiyonları ve bu fonk 
~ ~·. ''i· •:.: ·, . --

) · ·ı .• · ' ' siyonlar la ilgili politikalar ile muhasebe üzerinde önemli et-

:-:-' 
~: 

, . ., 

.. ; 

.' .. 
kileri vardır • 

"• ..... 

·: :: Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri bilgi ·aktarma a-

raeı olan mali tablolar üzerinde görülmektedir. Qünkü,mali ta~ 

lolar, muhasebede kayıtlama, sınıflama ve özetlemenin· bir so -

·nueudur. 
~-· .. :· ... ,, . 

••• • 1 ~ 
""ı'' 

·' ' 

.. ·· .' · ' İşletmelerin içinde · cereyan eden kiymet; hareke'tleri.nin i!. . 
.. i ... 

. , . lenmesi, sınıflandırılması, kaydedilmesi, tablolar· halinde su

. nulup yorumlanmasını içeren muhasebenin d~andı~ temel varaa

y1m, ~met ölçüsü olarak kullandı~ para biriminin kıymeti -

· nin degişmedi~~ başka bir ifade ile paranın aynı satınalma gü

cüne sahip oldu~udur. Qysa, enflasyon sürekli olarak devam et

mekte ve yakın bir gelecekte sona ermesi beklenmemektedir(l). 

o nedenle, par~nın satın alma sücünde meydana gelen deBiş_ 

me1ere ba~lı olarak muhasebenin d~andı~ bu temel varsayım 

r.:·,::.:::o\u Unıversııc 
;'Jerkez Kütütıh~nf 

ı 

1 
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-ortadan kalkmaktadır. Para de~erinde meydana gelen düşmeler n~ 

den~le mali tablolar farklı para birimleriyle ifade edilmek

te ve sonuçta mali tabloların homo~enitesi kaybolmaktadır. 

Enflasyonun mali tablolar ve bu tablolardan elde edilen 
üzerindeki etkilerini 

göstergele-/gidermek ve homo~euiteyi sa~lamak amacıyla Fiyat -

lar Genel Seviyesi Huhasebesi (General Price-Level Accounting) 

Cari Mal~et Muhasebesi (CUrrent Cost Accoun~ing) ve !kame Ma

liyeti Muhasebesi (Replacement Cost Accounting) mlbi yaklaşım

lar geliştirilmiştir.·Bu yaklaşımlardan Fiyatlar Genel Seviye

si Muhasebesinin bankalarda uygulanması konusunda yapılan ça .

lışmalar ve karşılaşılan güçlükler aşağıdaki bölümde özetlan -

mektedir. 

• 
B- BANKALAR MALİ TABLOLARININ DUZELTİLMES! 

ÇALIŞMALARI VE KARŞILAŞILAN GUQLUKLER 

Enflasyonun bankalar mali tabloları ile bu tablolardan 

sa~lanan mali ve ekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini 

gidermek amacıyla, fiyatlargenel seviyesi muhasebesi ilkele -

rine(2) göre, bankalar mali tablolarının dü~eltilmesi çalışma

sına girişilmiştir. Ancak, bu çalışmalar yapılırken aşağıda- · 

ki temel güçlüklerle karşılaşılmıştır; 

(2) Ayrıntılı bilgi için bkz; UMAN,a.g.k. s.42-59 
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1 ~· ' !' <' . ; ~~ '• 
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' '. ' ~ . ' ~ . 

· ' . -. · Balıkaların plasmanlar:L '· arfısı~da · ;~~ alan . tahviiler ~ak· -
.... . ::·:; :~<: 

:.·;eli de~er. olarak mı yoksa nakdi . olmayan de~er olarak mı. alınma .;. ··. · 

ll.dır.? Tahvillerin ne kadarı nakdi ne· kadarı nakdi olmayan ya - · 
· ... ;_ 

tıri~dır? 'Tahviııere 'ilişkin elde bulundurma kaybı '(holding.· 
. . .. 

loss) hesaplanırken işlemiş faizler hesaba katılacak·. mıdır ? . 
·; ... ;,··. . ... 

':.:: ,• L ·' .' ~ ... ·!,',' .' :· ' ' 
:c· 

_.:Bankalarin:tşti.rak biçimindeki yatırımıarı nakdi ·de~er·o 
'. ' --

1 -·; . ~ .•• ' •• l .,:.·· •. • - • ' • • • ' 

< · ·. larak mı yoksa nakdi olmayan de~er o larak mı kabul edilmelidir? 

·. · .. iştirakler nakdi de~erler olarak kabul edilecek ise elde bulun-

:· .. ··:•. ,: durma kaybı yada kazancı nasıl hesaplanacaktır? !ştiraklerin de 
,. ~ '•· • ·r~·.~· '. . , .. . : , ,. ,.... 

ı·~ . ~: 

f· ', 

... :· .. 

\;'.'•, 

.·, 

· : ·::, Berlendirilmesinde piyasa fiyatları· mi yoksa maliyetler mi esas· . . 

.·~. alınacaktır? !ştiraklerin maliyet veya piyasa fiyatları nedir? 

Bunlar nasıl ~esaplanacaktır • 

-Bankaların sahip oldukları her tiirlü maddi ve gayri maddi 
';,. 

.··sabit kıymetler hatlgi tarihlerde kaça iktisap edilmişlerdir?Sa

bit kıymetlerin birikmiş amortismanı nedir? 

Bankalar mali tablolarının fiyatlar ·genel. seviyesi muhase

besi ilkelerine göre düzeltilmesi çalışmalarının başarıyla so -
• 1 

nuçlandırılması yukarıda s.özü edil:en güçlüklerin aşılmasına ba!, 

r,·,· ." 

·.:· ·, 

ı 
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lı bulunmaktadır. Ancak şu ana kadar bu güçlükler aşılamamı~ 

tır. Bunun nedeni güçlüklerle ilgili tüm bankaları kapaaya -

cak biçimde yayınlanmış, $Yrıntılı ve yeterli bilgılerin me~ 

cut olmamasıdır. Bunun yerine, şimdilik enflasyonun sadece ~ 

lınan ve verilen efektif faiz oranları ve bu oranların dası

lımları ile öz kaynaklara etkile~inin incelenmesiyle yeti -

nilmiş tir. 

II- ENFLASYONUN ALINAN VE VER1LEN EFEKT!F FA!Z 

GöSTERGELERİNE. VE ÖZ KAYNAKtaARA ETKİSİ 

A- ENFLASYONUN ALINAN VE VERİLEN EFEKTİF REEL 

(GERÇEK) FA!Z GöSTERGELERİNE ETKİSİ 

Burada enflasyonun efektif faiz göstergeleri üzerine yaR 

tıgı etkiler, alınan-ve verilen efektif faiz göstergeleri i

çin ayrı ayrı ve_karşılaştırmalı olarak ele alınıp tartışıl

maktadır. 

·' < ~ • ; ; •• .. .. 
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1. ALINAN EFEKT!F REEL(GERQEK) FA!Z ORANI 

Alınan faiz ve komisyonların krediler toplamına bölünme

si sonucunda alına~ efektif nominal faiz oranı elde edilir • 

'Alınan efektif nominal faiz oranının enflasyon oranı ile dü

. · zelti~mesiyle de alınan efektif reel faiz oranı (Ef'fective tn 

terest. Rate on Loans) bulunmaktadır. Bu gösterge, reel anlam-
··,. 

.,;,. 

da yani paranın satın alma gücünde.meydana gelen düşmeler SÖ!." 

önünde tutularak, kredilerden sa~+anan reel efektif faizi gö~ 

terir. · 

:;'· 

Alınan efektif reel faiz oranı şöyle hesaplanmaktadır(;). 

Alınan efektif Reel Faiz Oranı • 
100 + io 
1öö + C1 - 1 

10 = Alınan Efektif Nominal Faiz Oranı (Alınan Faiz ve 

komisyonlar/Krediler Toplamı) 

d = Toptan Eşya Fiyat !ndeksi (,; o_larak) 

(3) CHRİS'l'OFFERSEN,Leif E, 
a Commercial Bankin 

,···· .. 

'•. -,·, .. ;. 

. .~ 

~-· . . . . ; >". 
. ..... ~. . . 
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Bu formül kullaru.la.rak hesaplanan alınan efektif reel f!. 

iz oranının dagılım istatistikleri TABLO 6.l'de sunulmaktadır. 

TABLO 6.1 

ALINAI~ EFEKT!F REEL FA!Z ORANI DAGILIM 

!STATİST!KL.ER! 

AGIRLIKLI ARİTMETİK STANDART ORTANCA ALT ÜST 
ORTALAMA ORTALAl-lA SAPNA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

1975 1' .. 286 5.?88 

1976 -L~.045 - 1.924 3.555 - 2.668 -4.407 -1.434 

1977 -10.228 - 7.547 6.368 - 9.212 -9.882 -7.866 
\ 

1978 -26.273 -24.169 6.113 -25.4?9 -26.411 -23.868 

1979 -31.393 -29.118 5.801 -30.290 -31.355 -28.?50 

Alınan efektif reel faiz oranınin aritmetik ortalaması a-
' 

~ırlıklı ortalamasından büyüktür. Bu durum, küçük bankalarda 

alınan efektif reel faiz oranının büyük bankalardan daha yük .• 

sek oldu~unu açıklamaktadır. Alınan efektif reel faiz oranının 

be.nka büyüklüklerine göre dagılımları enflasyon oranları ile 

karşılaştırmalı olarak TABLO 6.2'de verilmektedir. 
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• ~· j - TABLO 6.2 . 
.·. ·,_ 

' ALINAN EFEK'!!F' REEL F A!Z ORANININ 

. BANKA BÜYÜKLUm'R!NE. GoRE DAGILIMLARI 

.. '·. /· ·· .. VE ENELASYON ORANLARI ., 
' > ·. 

. . . . 
···;,·.::' 

.lWQUK BOY ORTA'BOY ... BtlYtlK BOY E-r.;:;LA· .· .. :'··.yoN li Jr~ :.:.. .. --_._, ...... ~ 

BANKALAR ., 

' , . 

BANKALAR 'BANKALAR ORANLARI 
% 

. . ,·, .. 
1· -. 

1975 4.516 ,. ··r 

., 
1976 -.892 .... 

1977·' -7•487 
' 

1978 ~24.684 •' 
j 

.,·\ 

19'79. -29.644 

~846 .. 

-3.167' .. 
';' ' .. 

-. -9.433 

:~.''-25.548 

-3o.oao· 

. . 

.204 

-4.142 
:~.-. 

-10.327 

~24.343 
: ..;,.31.490 

10.07 

15.53 

·24~08 

52.60 

63.90 

.. ··Görüldü~ gibi, alınan ef~ktif reel faiz oranı 1975 yılın-
1 ~ . da pozitif ..iken, izley.en yıllarda hem kÜç'ük hem de orta ve bü -

... ../(_;yük boy l>ankalarJ" negati!e dö~~mü.ş b11lunmakt8dır. Bu. delll$k

. tir ki, bankalar 1975 yılında kullandırdıkları krediler karşı -

lı~nd8 küçük boy. bankalardan ~h 5, orta -boy_ bankalardau % 08 

ve· büyük boy bankalardan ~ 02 ge~çek faiz geliri elde etmişler-
' . 

dir. Ancak, 1975 i izleyen yıllarda alınan efektif _gerçek faiz 

~ -~ : . : 
_'ı. : .. • ... . .. 'r.·:· 

: '· 
1 '•, 

·.'';' ! ·r. ·. • 

'• 

. ~ .. ~-: ... ~: <· 1 .. : '.:..\ : ' • "·.. .:..:, 

'•. , · ·.ır\;~ 
.;· .... 

•. ~ . '· 
' -· 

. .. ·· . 

-.. '• 
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oranının negatifılı dönüştü<;ü gözlet.ekt'edir. Bu durum, tüm ,,,n

kalar:ı.n kullandırdıkları krediler\1n zarar ettiklerin.:L ,, z.ara

rına kredi kullandırdıklarını açıklamaktadır. Bir başke, d.EıT:".ş

le, kredi kullanan şirketler bankalara borçlanmadan reel -~~c::.:tz 

geliri sa~lamaktadırlar. 

Bankaların büyüklüklerine göre alınan gerçek faiz orEn:üa

rJ. enflasyon oranları ile karşılaştırılacak olursa; enflasyon 
. 

erttikça alınan efektif gerçek faiz oranlarının da negatif bi-

çimde yükselmekte olduğ;u izlenmektedir. Bir başka deyişle~ ::mf 

laayon hızı büyüö.iikçe bankaların kredi kullandırmadan C .. r;la~r:_ 

uğradıkları faiz zararları büyümekte, yani şirketlerin kreeı.:L 

/ 
kullanmadan. dolayı sağladıkları gerçek faiz gelirleri artn:ak ··· 

tadır .. 

2~ VER!LEN EFEKTİ:b' REEL (GERÇEK) FA!Z ORANI 

Verilen faiz ve komisyonların mevduatlar toplam.ı.na. bölün-

mesi sonucunda verilen efekj;if nominal faiz oranı elde edi:.:..i.r" 

Verilen efektif nominal faiz oranının enflasyon oranı ile rlü :., 

zeltilmesiyle de verilen efektif reel (gerçek) faiz oran::.: (Ef~~ 

fective Interest Rate on Deposits) bulunmaktadır .. Bu gösterge, 

reel anlamda yani paranın satın alma gücünde meydana gelen dü~ 

meler gözönünde tutularak mevduatıara ödenen reel(gerçek) efek 
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tif faizi gösterir. 

Verilen efektif reel (gerçek) faiz oranı şöyle hesaplanmak

tadır(4); 

Verilen Efektif Reel Faiz Oranı: -----ı 
100 + d 

i 1- Verilen efektif numinal faiz oranı (Verilen faiz ve k~A 

misyonlar/ıvıevduat Toplamı) 

d :Toptan Eşya Fiyat !ndeksi(% olarak) 

iz oranının dagıiım istatistikleri TABLO 6.3'de sunulmaktadır. 

1975 

1976 

TABID 6.:; 

VE~:tLEN EFEKTiF RE:EL lı'A!Z ORANI DAGILIM 

!STATİSTİKillRİ 

AGIHiıiKLI AR!TI·::h""l·1K STAlmJUlil' 
ORTALANA ORTALAI·IA BAPI·lA 

- 4.839 

- 9.207 

- 4.813 

- 9.550 

2.800 

1.358 

ORTANCA ALT OST 
(NEDJ:AN) ÇEYREK ÇEYREK 

- 5.449 - 6.241 - 4.694 

- 9.937 -10~585 - 8.8:;4 

( 4) CliR:L S'i'O:lı'iEli.SEN , a • g. k. s .18 
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TABLO 6. 3 'UH DEV !ıJii 

AGIELIKLI AR! Tl•1Er.r!K S1'ANDART ORTANCA ALT ÜST-
ORTALAivlA ORTALAHA SAPr1lA (MEDYAN) ÇEYREK ÇEYREK 

19?7 -15.18? -15.592 1.263 -15.895 -16.4?2 -15.0?9 

19?8 -29.689 -31.246 1.330 -31.384 -32.056 -30.580 

19?9 -35.301 -35.734 1.271 -35.944 -36.484 -35.071 

1975 yılı dışında göstergenin agırlıklı ortalaması aritme

tik ortalamanın üzerindedir. Bu, büyük olan bankalarda verilen 

efektif gerçek faiz oranının küçük bankalardan daha büyük oldu

ğunu gösterir. TABLO 6.4 verilen efektif reel faiz oranının baJ! 

ka büyüklüklerine göre dagı1ımlarını vermektedir. 

19?5 

TABLO 6.4 

VERİLEN El'EKT!F E·A!z ORANilUN BAJ.ıTKA BÜYÜKLÜKLER!NE 

GÖRE DAGILINLARI VE ENFLASYON ORANLARI 

Kt1ÇU'K .BOY 
BAl,TKALAR 

- 3.992 

ORTA BOY 
BANKALAR 

- 5.60? 

BÜYU'K BOY 
BANKALAR, 

- 4.781 

EN]'LASYON . 
ORANLARI(%) 

10.07 
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TABLO 6.4'ÜN DEVAf-li 

1\.iJÇUK BOY ORTA BOY BUYUK.BOY ENFLASYON' 
BANKALAR BANKALAR BANKALAR ORANLARI(%) 

1976 - 9, .. 047 - 9.740 - 9.159 15 .. 53 

1977 -15.385 . -15.505 -15.156 24.08 

1978 -31.317 -30.696 -29.588 52.60 

1979 -35.954 -35.094 -35.310 63.90 

Görüldü~ü gibi, genel olarak, büyük boy bankalarda ve-
/ 

rilen efektif gerçek faiz oranı küçük ve orta boy bankalar-

dan daha yüksek düzeydedir. Ayrıca, verilen reel faiz orar~ 

devamlı olarak negatiftir. Bu durum, bankalarJ.n mevduatlar

dan gerçekte gelir sagladıklarınJ. kanJ.tlarr.aktadır. Ekono -

mide bir kesimin kayJ.p veya zararı başka bir kesimin kazanç 

veya karJ.dJ.r. Bu açıdan, bankaların kazançlarının tasarruf 

sahibinin kayıbı oldugunu söylemek mümkündür. Bir başka de

yişle, tasarruf sahipleri bankalara yatırdJ.klarJ. mevduatlar 

karşıııeında sürekli olarak satın alma gücü kayıbına u~ra -

maktadırlar. Bu satın alma gücü kayıpları enflasyona para -

lel olarak artmaktadır. Tasarruf sahibinin kayıbının kimle

rin kazancJ. oldut;u ~EK!L-5' de gı"'afik üzerinde net olarak 

gösterilmiştir. 

.t~crk€z 
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ALINAN EFEKTİF REEL 
._ (GERÇEK FAİZ ORANI) 

(KREDİ KULLANAN 
ŞiRKETLERiN KAZANCI) 

VERILEN EFEKTIF REEL _ __._, 
(GERÇEK FAİZ ORANI) 
(TASARRUF SAHİBİNİN KAYBI) 

1976 1977 

ŞEKİL-5 

1978 

BANKALAR TOPLULUGUNDA ALINAN VE VERILEN EFEKTIF . 
REEL (GERÇEK) FAIZ ORANLARI 

1979 YILLAR 
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Şekil-5'de görüldüg-ü gibi, tasarruf sahibinin kayıpları, 

bankalarla kredi kullanan şirketlerin kazançlarını oluştur 

maktadır. Satın alma gücü kayıplarının çok büyük bölümü kredi 

kullanan şirketlere akmaktadır. Banka bünyesinde kalan büyük

lük, sadece alınan ve verilen efektif gerçek faiz oranları a

rasındaki fark olup aşa8ıda reel katkı marjı adı altında ele 

alınmaktadır. 

3. REEL KATKI NARJI 

Bu gösterge, yukarıda açıklanan alınan efektif reel(ger

çek) faiz oranı ile verilen efektif reel faiz oranı arasında

ki olumlu veya olumsuz farktır. Bankaların mevduatları kredi

lere dönüştürme fonksiyonunun bir sonucu olarak, reel anlamda 

yani paranın de~erinde meydana gelen de~er kayıpları düşüldükh 

ten sonra elde edilen net reel katkıdır. TABLO 6.5 bu göster

genin dagılım istatistiklerini vermektedir. 



-.·· . 

. .. 

. · ..... :. ) 

r,. 

-176-

.TABLO 6.5-

. REEL KA TKI HARJI D.ACÜLIM !STATİST1KLER! 

AGIRLIKLl .AHİ11i·;ETİK STANDART ORTANCA ALT ttST 
OR'J:ALAMA ORTALAHA SAPfıA (MEDYAN) Ç.EYllliK . ÇEYREK 

1975 5.125 8.151 3.970 6.784 6.171 9.609 

1976 5.161 7.626 . 3.597 6.862 5.698 9.089 

1977 4.959 8.045 6•802' 6.190 5.301 8.469 
•• ·: . ·~ 1 . ,. 

1978 . 3.415 7.074 6.577. 5.643 4.288 7.514 

-··-
1979 3.907 5.490 2.699 5.202 3.802' 6.906-

Aritmetik ortalama devamlı olarak ağırlıklı ortalamadan 

yüksektir. Bu durum, küçük olan bankalarda reel katkı. marjı

·nıti büyük bankalardan daha yüksek oldu~unu açıklamaktadl.i'.R! 

el katkı marjının banka büyÜklüklerine göre da~ılımları TAB

LO 6.6'da sunulmaktadır. 

. 1.-
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'I'ABW 6.6 

REEL KNi1KI l·1ARJ 1NIN 

B.Al~KA BiİYÜKLÜKLlillİNE Göm:; DAGILI.fl'uıARI . 

KÜÇÜK .BOY ORTA·BOY .. .BÜYÜK :OOY 
BANKALAR BANKALAR ..•. 

BANKALAR . '·.; 

1975 % 8.500 6.453 4.985' 

L976 8.154 6.513'. 5.016-

1977 7.898 6.0?1 4.828 

1978 6.633 5.148 -3.2zı4 

·1979 6.290 .. 5.013 3.819 

Reel katkı marjı bir etkinlik (efficiency) ölçüsüdür. 
- -

Bankaların finansal. aracılık fonksiyonlarını n·e kadar etkin 

li kle yaptıklarının bir göstet•gesidir •.. Etkinlik .arttıkça 

marjın daralması beklenir(5)~ 13u açıdan bankacıll.k s'iste -

minde büyük boy bankaJ.ar orta ve küçük boy bankalardan· da

ha etkin çalışmaktadır. Çünkü büyük boy bankalarda reet ka! 

. kı mar.jı daha küçüktür. Büyük boy bankalardan orta ve küçük 

-boy bankalara doe;ru gelindikçe, başka bir deyişle bankala -

( 5) CHR! S':rOl(fi' F;:rtbEN , a • g • k. S. 3 

·"" 

' .... 

Anc.:::oıu Unıversl\1?~ 
;,·icrkez Kütürih~ıif 

ı 



-178-

rın boyutları küçüldükçe reel katkı marjı büyümekte ve do

layısiyle etkinlik azalmaktadır. 

Bankalar toplulutunda alınan v~ verilen efektif ger -

çek faiz göster~el~ri negatif olduLu halde, bu alınan ve 
-· 

vei·ilen efektif gerçek faiz oranları arasındaki farkı ifa-

de eden reel katkı marjı poziti.ftir • .Bu fark, bankanın geE.· 

çek ka·zancı-; tasarruf sahibinin kaybı niteliğindedir. 

Genel olarak; Enflasyon ortamında işletmelerin öz ser 

rı1ayeleri satın alına.gücü açısından-gerçek değerini koruya

mamaktır, öz sermayeler a§ınınaya maruz kalmaktadır. Ancak, 

Sanayi işletmelerinde toplam aktifler içinde_reel aktifle-

rin payı bÜJÜk oldugundan finansal aktiflere oranla reel 

aktifle2:i arttır&rs.l;: .:iz sermayedeki aşınınaya bir ölçüde k,2 . 

ruma k ınijmkündür. :b'akat, Bankalarda toplam aktifler içinde 

reel aktiflerin payı dÜ·)Ük,. ]'inansal alctifl~rin (nakdi de

Lerlerin) payı büyük olduğundan_bu tür bir politika uygu

lamak zordur. Bu yüzden, bankalarda'öz kaynaklardaki aşın-
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,""""',/' 

:nalar önemli boyutlara ulase~~mektedir. Tiirk banka siste-

minde enflasyonun öz ka7naklar üzerindeki etkisini öz ser -

rnaye oüyüme yüzdeleri ile enflasyon oranlarının karşılaştı!_ 

masını yaparak ortaya koywalc mÜc(ıki.mdiir. 1.L'Ai-~LO 6. 7 enflasyon 

oranları ile karşı la:,>iaroalı olarak bankalar toplulugunun 

öz ser~aye otiytime yüzdelerini özetle~ektedir. 

1975-1976 

1976-197? 

19?7-1978 

1.978-1979 

~ABI.O 6.7 

ORAHLlu<:.I 

:jz ~~~.-l·~.h.J:'jj_; jjt!Yl.İI·1E 
YÜZD:::~URİ ( ~.0) ,. 

35.6 

22.7 

18.3 

36.9 

15.53 

24-.08 

52.60 

63.90 

devamlı olarak enfla~~on oranlarının gerisinde kalmıştır • 

.... 

,;\nç;jolu Unıvenm, . 
!':1erkez l<i.Hünh~ı·:' 



.. 

-ıso- -~ . ·. 

Bir başk-a de;yi~le, 1975-1976 hariç, fiyatlardaki artış hızı, 

bankaların öz kaynaklarındaki artış hızından daha büyüktür. 

Bu durum, 1975-1976 dönemi ciışında enflasyonun b::;n~mlar top

lulu~unun öz kaynaklarını aşındırdıgını belgelemektedir. So-

nuç olarak bankalar öz kaynddarı satın alma gücü açısından 

gerçek de(;erini koruyamamakta, önemli ölçüde aşındırmakta-

dır. Nitakita, 1976 yılında öz ka;ynakları aşınınaya uğrayan 

(öz sermaye büyüme hızı enflasyon oranının gerisinde kalan) 

oanka sayısı 12 iken, bu sayı 1978 de 29 a, 1979 da 26 düze-

yine ulaşmı~ bulu~m~ktadır. 

.·'·;' '•. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular a -

şagıda özet olarak sıralanmıştır: 

-Bankalar toplulu~unda gelir getiren aktiflerin aktif 

toplamı içindeki payı yıldan yıla azalmaktadır. Gelir geti -

ren aktiflerdeki bu azalışa karşılık,gelir getirmeyen aktif 

lerin payında yükselmeler olmaktadır. Aktif kompozisyonu i

çinde gelir getiren aktif payının hem düşük düzeyde bulunma

sı ve hemde yıldan yıla azalması önemli bir bünyesel zayıf -
/ 

lıktıT. 

- Pasif kompozisyonu içinde öz sermayenin payı çok dü -

şük düzeyde oldu~u gibi yıldan yıla sürekli bir düşüş gös 

termektedir. Doğal olarak bunun sonucu y~bancı kaynakların 

payı yüks~lmektedir. Borç-öz kaynak dengesi öz kaynaklar a -

leyhine yıldan yıla bozulmaktadır. 

-1976 sonuna kadar bankalar T.C. Nerkez Bankasını fi

nanse etti~i halde 1977'den itibaren T.C. Merkez Bankası ba~ 
• 

kaları finanse etmeye başlamıştır. Bankalar ile ~.c. Merkez 
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Bankası ilişkileri tersine dönmüştür. 

- Faaliyet giderleri gelirlerden daha hızlı bir biçim -

de artmaktadır. Toplam faaliyet gelirlerinin yüzdesi ola -

rak faaliyet giderleri artmakta, faaliyet karı ve net kar a

zalmaktadır. 

.... 
- Bankalar toplulugunda kar marjları çok yüksek düzeyd~ 

dir. Bankalar yüksek kar marjı altında çalışmaktadırlar. 

- Küçük bankalar büyük bankalara oranla daha yüksek bir 

likidite ile çalışmaktadJ.rlar. 

- Genel olarak büyük bankalarda mevduatların tahvil ve 

hisse senetlerine ba~lanan bölümü küçük bankalardan daha y~ 

sektir. Ayrıca, gerek bi~ük bankalarda gerekmçük bankalar~ 

da tahvil ve hisse senetlerine ba~lanan fonlar artmaktadır. 

- Büyük bankalarda mevduatın kredi biçiminde ·kullanıcı

lara aktarılan bölümü daha büyük ve dolayısiyle mevduat-kre

di piyasaları arasında ilişki daha güçlüdür. 
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~ Genel olarak küçük bankalarda büyük bankalara kıyasla 

mevduatın daha büyük bölümü iştira~lerin finan-smanında kul 

lanı lmaktadır. 

·· - Büyük bankalarda mevduatların yatırımlara dönüşüm o -

ranı .küçük bankalardan daha yüksektir. 

-Kullanılabilir fonları gelir getiren aktifie-re baSla

ma e~ilimi küçük. bankalarda daha .fazladır. Ancak, hem .büyük 

bankalarda hem küçük bankalarda gelir getiren aktiflere ba~

lanan fon büyüklükleri yıldan yıla azalan bir seyir izlemek

tedir. 

-Küçük bankalarda gelir getiren·aktifie"re ·oranıa "T.C. 

Merkez ~ankasına yatırılan mevduat oranı büyük bankalardan 

yüksek düzeydedir~. Küçük bankalar daha yÜksek düzeyde merkez 

bankasında uıevduat tutarak çalışmaktadırlar. 

' . . . 

·, . 
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-Küçük bankalarda gelir getiren aktiflere oranla kanu·

ni karşılıklar ka.sası oranı daha yüksek düzeydedir. K"ti.çük 

bankalar daha yuksek kanuni karşılıklar oranı· ile çalışmak-

tadır. 
~. :. 

- Küçük bankaların yatırım politikası içinde öteki ban-· 

kalarla ilişkilere büyük bankalardan daha çok a~ırlık ve ö-

nem verilmektedir. Bankalar/Gelir Getiren Aktifler oranı kü- .,._ 
.. ,, ' '"-:--. ,, ... : • . • ı ~·' ; ·-~ :•. ' , ..... 

çük bankalarda daha yüksektir. 

- Büyük bankalarda gelir getiren aktifler içinde tah -

vil ve hisse senetlerinin payı küçük bankalardan daha yükse!_ 

tir. Büyük bankalarda yatırım politikaları arasında tahvil 

ve hisse .senet lerine yönelik yatır·ı~ po li t:l.kası -küçük · b an -

kalardan daha önemlidir. ; .· 

- Büyük bankalarda gelir getiren aktifler içinde kredi

lerin payı küçük bankalardan, daha yüksek düzeydedir • 

'-:-·· , .... 

• ... 'l' .. 

:;ı • .'f ' ~·.\,'·~.:·,···.ır: ~.,:,c ..... ,~·· '',. •··.~· 
·~·. ;:. ;. . • -. . ı: ..• : ') ~ .: . .• ' . i~..... ' .. : 

-· Küçük bankalarda !ştirakl~r/Gelir Getiren 

·. ;, 
·n:,-. 

. · ....... ~.. 
, ..... . 

r •• • i> 
·. 

' ..... ·; 

. :,·· . 
.. . ' 

'\ ·.·· ...... , ... _., 

aktif'ler 
. ' 
·' 

',•' 

. '· 
: --:., 

:.·"•· 
. . r • 

·'ı '. 

•••. ! 
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göstergesi büyÜk bankalardan yüksektir. Ancak,gösterge hem 

büyük hem küçük bankalarda yıldan yıla düşmektedir. 

- Küçük olan bankalarda kullanılabilir fonlara oranla me~ 

duat göstergesi büyük bankalardan daha yüksektir.Ancak 1975 

yılına göre tüm bankalarda azalma göstermektedir. 

- Küçük bankalarda sabit kıyınet yatırımları büyük bank~ 

lardan daha düşüktür. 

- Tüm bankalarda sabit kıymet yatırımları öz sermay~ 

den daha hızlı büyümektedir. Bankalararasında sabit kıymet 

yatırımları öz sermayelerini aşan banka sayısı yıldan yıla 

çoğalmaktadır. 

- Büyük bankalar T.C. Narkez Bankası kaynaklarından kj! 

çük bankalara oranla daha çok yararlanmaktadırlar. Tüm ban

kaların merkez bankasından sağladıkları fonlar yıldan yıla 

yükselmektedir. 

,::,·,"~~=:u Ur.:versıte:ı 
.i-.,:e~~~(eZ: ~{Ü~.Ü~Jhtın~ 
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- Büyük bankalarda öz kaynaklara isabet eden borç mik-
. . 

. tarı. küçük bankalardan-daha yÜksektir. B~nkalar küçüldükçe, 

öz _sermaye başına·düşen ·borç· miktarı azalmaktadır. 

-Küçük olan bankalarda otôf.inansman~ büyük."t>-ankalai'dan· 
ı 

daha fazla önem verilmektedir. ·i 

_,. 

- Küçük ·bankalarda -·gelir getiren· aktiflere. oranla Top

. lain Faaliyet Gelir ·ve Giderleri büyük bankşlerdan daha yük-· 

. sek seviyededir. 

'· ... ' ' . '··· 

- BüyÜk olan bankalarda Faaliyet Karı/Gelir Getiren ~ 

tifler göstergesi küçük bşnkalardan daha fazlad~r-.. Ancak ge:-

rek büyük bankalarda ve gerekse küçük bankalarda gösterge 

de~erleri yıldan yıla-azalmaktadır. 
' 

:. i: .... 

., 

· ·' · '· ' · <- .... Gelir getiren aktiflere' oranla. net kar göstergesi bj! 

' ' yijk olan bankalarda küçük bankalardan daha büyüktür. An·-

cak tüm bankalarda karlılık yıldan yıla düşmektedir. 

. ·~ 

... ~ . -~~ .. 

. . ~. . ... •' :··;·· . .. ~ .. ' 

- :·. ·:..:· .. . . . ·, . :~ ............. ·• 
:· :•• '.T;.-.,.' 

..... 
·-



- 18?-

- Küçük ve orta boy bankalarda alınan efektif nominal. f,! 

iz-oranı büyük bankalardan daha yüksek d~zeydedir.Küçük boy 

bankalardan büyük boy bankalara doğru gidildikçe, başka bir 

deyişle bankaların boyutları büyüdükçe alınan faiz oranları 

düşmektedir. öte yandan, tüm bankalarda alınan efektif faiz 

oranlarında yıldan yıla yükselme gözlenmektedir. 

- Genel olarak büyük bankalarda verilen efektif nominal 

faiz oranı küçük bankalardan yÜksektir. 

- Küçük boy bankalarda nominal katkı marjı büyük boy ban 

kalardan daha fazladır.Küçlik boy bankalardan orta ve büyük 

boy bankalara doğru giuildikçe nominal katkı marjı düşmekte -

dir. 

~Küçük olan bankalarda toplam faaliyet gelirleri ara~ 

sında hizmetler karşılı~ı alınan ücret ve komisyonların payı 

büyük bankalardan yüksek düzeydedir. 

- Büyük bankalarda toplam faaliyet gelirlerine oranla 
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. . 

kambiyo karları küçük bankalardan fazladır. ' 

- Küçük olan bankalarda toplam faaliyet giderlerine o

ranla personel masrafları büyük bankalara oranla yüksektir • 

.Ayrıca, tüm bankalarda yıldan yıla yükselme izlenmektedir.-

1 

- Büyük bankalarda toplam faaliyet giderleri içinde ve~ 

gi ve harçların payı küÇük bankalardan daha yüksek durumda -

dır. Bankalar küçüldükçe toplam faaliyet giderlerine oranla 

vergi ve harçlar düşmektedir. 

- Büyük olan .. bankalarda toplam faaliyet giderleri için

de verilen faiz ve komisyonların payı küçük bankalardan daha 

yüksek seviyededir. 

- KüçUk bankalarda krediler toplamına düşen personel 

masrafı büyük bankalardan daha yüksektir. Küçük bankalarda d,! 

ha yüksek personel masrafı yapılmaktadır. Küçük bankalardan 

büyük bankalara do~ru gidildikçe kredilere oranla personel 



. -189-
...... 

masrafı düşmektedir. Ayrıca, gerek büyük bankalarda gerek ~ 

çük bankalarda gösterge de~erleri her geçen yıl yükselmak -

tedir. 

- Genel olarak küçük bankalarda krediler toplamına isa -

bet eden faiz ve komisyon maarafları büyük bankalardan daha 

yüksektir. Ancak, tüm bankalarda krediler toplamına düşen 

faiz ve komisyon masrafı yıldan yı.la yükselen bir seyir izle

mektedir. 

- Küçük ve orta boy bankalarda krediler toplamına isa -

bet eden faaliyet giderleri büyük bankalardan yüksektir. Ge -

nel olarak bankaların boyutları büyüdükçe krediler toplamına 

oranla faaliyet giderleri düşmektedir. 

- Küçük olan bankalarda mevduat toplamına oranla faali -

yet giderleri, büyük bankalara oranla yüksektir. Ancak, mev -

duatlar toplamına düşen faaliyet giderleri yüzdeleri hem bü -

yük hem küçük bankalarda yıldan yıla yükselmektedir. 

p,;.::ccı\u Unıversıtc 
i~-:(;:ı~ez. ~<ütünh~·~': 
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Büyük olan bankalarda öz sermayeye oranla v~rgi önce

si net kar küçük bankalardan dah~·büyüktür. Bankalar küçül 

dükçe öz sermayeye oranla brüt· kar azalmakta, karlılık düş -

mektedir. 

Büyükolan bankalarda öz sermayeye oranla vergi son

rası net kar göstergesi küçük bankalardan daha yüksek düzey

dedir. Vergi sonrası Net kar/Öz sermaye, özellikle son· yıl-. 

larda hem büyük hem küçü k bankalarda düşme eğilimi içinde -
/ __ _1) 

dir. 

büyük olan bankalarda Temettü/Öz sermaye göstergesi 

küçük bankalardan daha büyüktür. Bankalar küçül~ükçe öz ser

mayeye oranla .verilen temettü düşmektedir. . . 
·.ı· 

Aktif karlılığı büyük ve küçük bankalarda birbirine 

çok yakın düzeyde olup yıldan yıla düşmektedir. 

- Büyük olan banka18rda krediler toplamına oranla 

' ~· .. 
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.. 
brüt kar küçük bankalardan daha fazladır. Ancak gerek büyük 

bankalarda ve gerekse küçük bankalarda krediler toplamına o

ranla brüt kar yıldan yıla düşme göstermektedir. Küçük olan 

bankalarda krediler toplamına oranla ödenen gelir ve kurum -

lar vergisi büyük bankalardan daha yüksek düzeydedir. 

- Küçük bankalarda krediler toplamına oranla net kar, 

büyük bankalardan yüksektir. Tum-bankalarda krediler topla

·mına oranla net kar azalmaktadır. 

- Küçük olan bankalarda kredi].er toplamına oranla öde -

nen temettü büyük bankalardan yüksektir. 

- Genel olarak, büyük bankalarda şube başına mevduat kü 

çük bankalardan daha yüksektir. ~anka büyüklükleri ile şube 

başına mevduat arasında dogrusal bir ilişki vardır. Bankalar 

~ X---/--büyüdükçe şube başına isabet eden mevduat miktarıla b_üyümek-

tedir. Ayrıca tüm bankalarda şube başına mevduat artmakla 

birlikte, büyük bankalarda şube başına mevduatın yıllık ar

tış hızı küçük bankalardan daha fazladır. 
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- Büyük bankalarda şube başina çalışan personel sayısı 

küçük bankalardan daha fazladır. 

- Büyük boy bankalarda şube başına faaliyet geliri orta 
'• 

ve küçük boy bankalardan dana fazladır. ~Bankalar büyüdükçe_, 

şube başına düşen faaliyet geliri de artmaktadır. Ayrıca;bü

yük bankalarda şube başına faaliyet geliri yıllık artış hızı 

küçük bankalardan daha hızlı olmaktadır. 

- Büyük boy bankalarda şube başına faaliyet gideri kü

çük bankalardan daha büyüktür. Küçük boy bankalardan büyük 

boy bankalara dogru gidildikç~, bankaların boyutları büyüd~ 

çe şube başına düşen faaliyet gideri artmaktadır. 

- Şube başına faaliyet gelir ve giderl'erinin yıllık ar

tış hızları karşılaştırıldığında, genel olarak tüm banka 

larda, şube başına faaliyet giderleri yıllık artış hızları 

şube başına faaliyet gelirleri artış hızlarının üzerinde sez 

rettigi gözlenmektedir. Kısac~ şube başına faaliyet giderle

ri gelirlerden daha hızlı büyümektedir. 
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-Büyük bankalarda şube başına düşen personel gideri kü

çük bankalardan daha ~azladır. Ayrıca, tüm bankalarda yıldan 

yıla yükselmektedir. 

_Küçük bankalarda mevduat toplamına isabet:~:edell personel 

masrafı büyük bankalardan daha yüksektir. Küçük bankalar me~ 

duat topl;amna oranla daha yüksek personel masrafı ile ça -

lışmaktadır. Ancak, gerek büyük bankalarda ve gerekse küçük 

bankalarda mevduat toplamına düşen personal giderleri yıldan 

yıla yükselen bir trend izleôektedir. 

_Küçük bankalarda alınan efektif gerçek faiz oranı büyük 

bankalardan daha yüksektir. 1975 yılından sonra, alınan e -

fektif reel faiz oranları devamlı olarak negatiftir. Yani 

tüm bankalar kullandırdıkları kredilerden zarar etmişler, za 

rarınf! kredi kullandırmışlardır. Başka bir deyişle, kredi 

kullanan şirketler reel faiz geliri elde etmişlerdir. 

_ -Enflasyon oranı büyüdükçe bankaların kredi kullandırma-. 

dan dolayı ugradıkları faiz zararları büyümekte, yani şir -

,:,.narJo:u U;-ııversıtc: 
.Mcrl·~ez Kü::ünhanr 
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ketlerin kredi kullanmadan dolayl. sa{SladJ.klarl. gerçek faiz , · 

Gelirleri .. artmaktadır.,: · 

-Eüyük bankalarda verilen efektif gerçek faiz oranı küçük 

bankalardan yüksektir. Ayrıca, verilen efektif reel faiz ora

nı devamlı olarak negatiftir. Tasarruf sahibi enflasyon orta

mında önemli ölçüde satın alma gücü kaybJ.na uğramaktadJ.r. 

-Küçük olan bankalarda reel katkı marjl. büyük bankalardan 

daha yüksektir. Dolayısiyle, büyük ve orta boy bankalar küçük 

bankalardan daha etkin çalı::::malttadırlar. Büyük boy bankalar

dan orta ve küçük boy bankalara doğru gidildikçe başka bir de 

yişle, bankalar küçüldükçe reel katkı marjı büyümekte, etkin

lik azalmaktadır. 

-Genel olarak, fiyatlardaki artış hızı bankalarJ.n öz -kay

naklarındaki artış hızından daha büyüktür. Dolayısiyle, enf -

l~syon banka öz kaynaklarını devamlı olarak aşındırmaktadır. 

Öz kaynaklar satın alma gücü açısJ.ndan gerçek deberini koru -. 

yamamaktadır. 
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araştırmanın~ ve kapsamı bölümünde b~ 

lirtildiği gibi, araştırmanın birinci ve en önemli amacı,sa12. 

tanan mali ve ekonomik göstergeler ve bu göstergelerin ista

tistiksel dağılımıarına dayalı olarak bankaların mali ve eko 

nomik yapısında meydana gelen değişmeleri ortaya koyarak sis 

temin geliştirilmesi konusunda alınacak politika kararları

na yardımcı olmak idi. Bu amaç do~ultusunda yukarıda açık -

lanan araştırma bulgularının ışığı altında,ilgili kamu yöne

ticilerincelaşağıdaki politika kararlarının süratle alınması) 

bankaların geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır: 

- Bankaların aktif kompozisyonu içinde gelir getiren ak 

tiflerin payını yükse_ltmek ve dolayısiyle gelir g~i=-e~-~~---.;;;j;J 
aktiflerin payını az al tma k amacıyla uygulama ge~- umumi --.-~/ 
dis._ponibilite ve mevduat munzcım karşılıkları sistemleri,o -

ranları ve hesaplama yöntemleri gözden geçirilmelidir. 

- ]'onların gelir getirmeyen aktiflerden sabit kıyınetle

re yönelmesini önlemek a.:,acıyla sabit kıymetiere yatırım li-

Anadolu Umversıte;, 
.f\,1crkez :-~e:~:::ı}\ı"n~ 
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mitleri düşürülmelidir. 

- Bankaların pasif kompozisyonu içinde öz kaynakların o-

ranını yükseltilmelidir. Başka bir deyişle,bankalar mutlaka 

öz kaynaklar açısından güçlendirilmelidir. Ayrıca, bankalar !. 
çin, bankaların boyutları gözönünde tutularak, asgari Borç 1 

Öz Kayna-k dengeleri saptanarak- yürürlü~e konulma.lıdır. 

·· - Küçük boy bankaların birleştirilm.eleri yoluna gidilme- · 

lidir. Çünkü, küçük boy bankalardan büyük boy bankalara do~ru 

gidildikçe, bir başka deyişle bankalar büyüdükçe etkinlik(ef-. 

ficiency) artmaktadır. O nedenle, özellikle küçük bankaların 

birleştirilerek büyük boy bankaların yaratılması daha etkin 

bir bankacılık sisteminin oluşmasına katkıda bulunabilecek 

tir. 

. \. 
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6ANK~~ARoA MALt VE EKONOMIK GOSTtftG[LER••SANKA sAYısı• 

lSTATtSTlKLER 

EN DUSUK t"tNUHUHI 
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&ANKA~ARoA "A~I YE tKONOMIK GOSTtftGt~ER••BANK~ SAYlSI• 

ISTATUTIK~ER 
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eANKALARol ~ALl VE EKO~OMJK GOsTE~Gtı,.ERw•BA~KA sAYisı• 

JSTAT JST lKLER 

EN DUSUK (HJNUHUHI 
EN YUKSEK (HAKSIMUMI 
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lSTATJSTlKI.ER 

EN OUSUK (HJNUHUHJ 
EN YU~SEK (HA~SJMUHJ 

ARJTeORTALAHA CHEANI 

8ANKA~AROA MALI VE EKONO"IK G05TER~ELER••BA~KA SAYlSI• 
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BANKALARDA "ALl YE EKO"OMJK GOSttR~ELERe•IAN~A SAYI~l• 33 

GELIR GETI~E" AKTif/Ol StR, 

ISTılTl5TlKLtR 

EN DUSU~ (MJNUHUMI 
EN YUKS[K (HAKSJMUHI 
ARJT,ORTALAMA IMEAN) 
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bANKA~AROl MA~l VE EKONOMIK GOSTERGE~ER.~BANKA SAYlSI• 33 

ISTATJSTIKI.ER 

[N OUSU~ IMINUMUMI 
EN YUKSEK IHAKSlHUMI 
ARITtORTAI.AMA CHEANI 
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EN OUSIJJ( CMJNUMUI41 
EN YUK5tX (MAKSlMUMl 
ARlT&ORTAt.AMA IMEAN) 

136t000 

ll6oDOO 
JJZ28ol00 
J073. nit 

USilolfftD 

SUBE BASJHA FAALIYET GIDER( 

STANDAftT !iAPI1A 
VARYANS 
CARPIKLlKtSKEWNtSSt 
YUKSEKLlK CKURTOSlSt 

DAi'H 1. U! 

~ .. 

'· 

2876. 69'7 
827S3U, '+SI 

lel71f 
3,977 

1 
'\ 

'. ·~ 

us, CEv~t.K lUPPER OUaRTl· 
oRucA !14EDfat-ıı 
ALT CEvR[K tLOIIIf:R QUiını .. 
GEtHSLtK ~RA~'EI 

.. 

ıt&7Z,880 6'191•320 toote16D •••••••• 
·-····~~·~·······~--··-~···q·-···~·····················p·········· 

BANKA SAYtSI 

YUZDE DAGIL.lHI 

l36o000 

u 1 lt ı 3 

Site SS ZltU 12•12 3•03 .;:· .. t,o• 

·ouıı..ı" 

S79e6B8 1 o u. 376 &lt Ht 0611 1910t7SZ 23S'I, "'~o 
....................................................... p •••••••••••••••••••• 

BANKA SAY lS! 

YUZDE OAG H. 1'41 · 

l36t000 309.600 
lll6elOO lZl'1,900 
lh7o6oo 207le600 
'166So00o lt81f9 8 SOO 

ı ' .. If 2 

... o .. lle U U•l2 1 2o 12 6, 0 6 

SIRALAHHIS GOSTERGELER 

~'lıto700 663t 900 uıı,ıtoo 767~600 9D3elDO 96lo600 
U!fOeZOO llflf2,800 ııtn,ooo l766t!500 un.ooo 1869•600 
2 38 ı 8 Cfl'lO 21tD1ol00 zso3,7oo z''•~ ıoo · :u ı ~.coo 3627e600 
'1889tZ00 6S8le000 7Z&?e000 9~60o200 &OoJt..soo il228o200 

ıı~ıt,,ooc 
:~ 

-<~~~ 

·.; .. 

'+3116•000 
j86fle6QO 
'161•600 

ııo•z,zoo 
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lSTATJSTlKL..ER 
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