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GİHİŞ 

AVHUPU TOPLULUÖU (AT), 1958 yılında 6 Batı Avrupa 

Ülkesince kurulmuş ve şimdi 12 üyesi (liye olmak için sırada 

bekleyen ülkelerle) olan bUyük bir topluluktur. AT'nu di~er 

örgütlerden ayıran en belirgin özellik ise, amacının salt 

giimriik birliğini gerçekleştirmek olmayıp aynı zamanda ekono

mik ve politik biitiinleş:neyi de amaçla:nış olmasıdır. 

AT Ulkeleri bankalarının bugünkü durumu, bunların XXo 

yüzyılın başındaki durumlarından oldukça farklıdır. GerçEk

ten, bu yüzyılın başlarında sermayeler, bi.iyiik bir bolluk i

çinde bankaların kasalarına akıyor ve bankalar bu paraları 

ul11sal sınırlAr içinde, tam olarak kullan:nakta giiçliik çeki

yorlardı. Ancak günümüzde alternatif yatırım alanlarının 

çoğalmAsı ile, bankacılık sektörii biiyük bir rekabet içinde-

di Co 

AT 1992 yılı sonunda tek pazara geçecektir. Tek pazar 



ile kişilerin, malların ve sermayenin serbest dolaşımının 

su~lanması amaçlanmaktadır. Bu do~rultuda, AT ülkelerindeki 

bunkaların ve yıllık hesaplarının incelenmesi lJygun göriil

mUştüro 

Birinci bölümde AT ülkelerindeki bankalar incelenmiş, 

tanıtılmış ve mali durumları ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde ise, özellikle son direktif(A6/6J5/EEC) 

çerçevesinde batıkB. ve kr·edi k~H'lılu~ılnr·ının yılnoııu lıuıaplrır'J.

nın dunı:nu incelenmiştir. Ayrıca bu böliimde banka ve kredi 

kuruluşlurının konsolidasyon, hesaplarls ilgili notlar ve 

deU:er·leme klır·c:-ıllıırı ile ilgili diizenlemeler, denetim ve yayın

ınma ile ilgili düzenlemeler Uzerinde durulmuştur. Bu bölümde 

bilunço ve gelir tablosunun şekli ve içeri~i geniş kapsamlı 

olurak incelenmiştir. 

Üçi.incü bölümde iE3e diraktiflerin üye iilkelerdeki uygu

lanmafn incelenerek, iiye ülkelerdeki uygula;na eksiklikleri 

iizt:r-inde d1ırul~nuşturo 

İnceleme sonunda ise, genel bir de~erlendirme ile direk

tifler ve direktiflerin üye ülkelerde uygulanması sonucu orta

ya 'J:Lkacak sorunlar belirtilerek, çözü:nlerin neler olması ge

rekti~i inceleme konusu edilmiştir. 



Birinci B ö 1 üm 

AVRUPA TOPLULUGUNDA BANKACILIK 

I- ·. GENEL BİLGİLER 

Bankaların, fonların toplanması; gereksinme duyulan özel 

ve kamu kuruluşlarına yönlendirilmesi, Ulke ve uluslararası 

dUzeyde hareketlilik sa~lanması, ekonomide kaynak kullanımını 

etkinleştirmesini, kısa sUreli fonların uzun süreli fon hali

ne dönUştUrülmesi gibi önemli işlevleri vardır. 

Bankacılık sistemi ekonomide kaynak yaratarak gelir 

dağılımını etkiler, kaydi para yaratır. Ekonomik istikrarı 

etkileyerek enflasyonist haskılara etki yaparo Kendi sermaye

sinden çok birikim sahiplerinden topladı~ı fonlar ile faaliyet

lerini sürdürUr. ~ankaların başarısızlı~ı dar bir alanda kal

mayarak bütün bir ekonomiyi etkiler. Ayrıca, para politikasıy

le bankacılık sistemi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu 

ilişki para politikasının uygulanmasında etkili oluro 
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İz le ye n bülUmde AT üyesi Ulke lerdeki bankacıl1.k, Bel-

çika'dan baçlıyarak incelenecektir. Bu bülti~den istenen a-

maç, iiye i.ilkelerdeki bankaların türlerinin ortaya konarak; 

faali~etl0rinin tBnıtılmasıdır$ Bankaların mevduatları ve 

bilanço de~erleri ortaya konularak AT bankacılı~ının önemi 

vurgnlBn:nıştır. Bu konulara il.aveten di~;er kredi kuruluşla-

r·ı. ndEJ n b n h sedilmiştir o 

II- AT ÜLK1 u~.ıü NDl!J Bii NKA C I LI K 

ı. BELCİKA' DA BANl~ACILIK s 

1930' ların bUyUk depre syanundan sonra ol1Jşturıılan Bel-

çika Bankalar Kanunu, 1973-1975 döneminde çeşitli de~işiklik-

lere u~rByarak 1985 yılında AT yünergeleri çerçevesinde son 

rh.icu:nunu nlrn1.ştıro Belçika'da bankalar·ın denetimi tek bir 

ncganizasyonda toplanmasına ra~men Bankacılı~Komisyonu (Ban-

king Commission) Merkez Bankası (National Bank of Belgium) 

ve ılialiye Bı:Jkanlığı araDında yakın bir ilişki mevcuttur. 

1850 yılında kurulan merkez bankasının, bankaların denetimin

de önemli bir rolti vardıro Bu banka, para politikasının de-

netimini yapar, devlete banker colU oynar, r-eeskont işlemi 
-

yapar, rinansal aracılara çeşitli tavsiyelerde bulunur (1). 

(l) Anne HEl'JDd.İ.l:!., Banking in the 1LC, l9B9 Structures and 
So1.ırceR of iinance, 11'inancial Times Business İn.l."ormation, 
London, l98E3, s.l-3. 
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1.1 GHUP EANKALARI 

Belçika'da bankaları Uç gruba ayırabiliriz (2). 

1.1.1 Para Piyasası Bankaları (Money Market Banks) 

Bu grub bankalar en biiyük katagüriyi oluştu-

rurlar, bir veya bir kaç tip organizasyondan meydana gelir

ler. En önemli işleri uluslararası raaliyetler, kambiyo iş-

leriyle u~raşmaktır. Ya ihtisas bankaları yada yabancı ban

kaların şubeleridirler. Kendi içlerinde kredi faaliyetleri 

ile uğraşan grup ve europazarlarda faaliyette bulunanlar 

olarak ayrılırlar (3). 

1.1.2 MUşteri Bankaları (Custumer Banks) 

Ktiçük ve orta bUyüklükteki bu bankalat·ın l:'a

aliyetleri müşteriler ve kambiyo işinde yo~unlaşmıştır. Bu 

kuruluşlar iki kategoriye ayrılırlar; mUşterilerden mevduat 

toplayanlar ve ticaret sektörlinde faaliyette bulunanlar. Bu 

bankaların ço~u yöresel bankacılık ve elektronik bankacılık 

hizmetleri sunmaktadırlar (4). 

1~1.3 Farklılaştırılmış Bankalar (Diversitied Banks) 

Bu gruP Belçika'nın üç biiyUk bankası olan So

ci~t~ G~n~rale de Banque, Banque Bruxelles Lambert ve Krediet 

Bank'ı içine alır. Avrupa iş piyasasının çoğu işini ya

parlar. Bu kuruluşlarm çok önemli mevduatları vardır ve bilgi 

(2) Price Waterhouse, Research an the "Cost of Non-Europe" 
Basic l11 indings ,Volume 9 ,Docurnent ,C.B.C. ,Luxemburg ,1988, 
8. 34 9 • 

(J) OECD, Bank Profitabilitiy Financial Statements of Bank 
with methodological Country Notes 1980-1984 Paris 1987, 
~~. f3 2 • 

(4) lii',CD; ;ı.n2o 
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i~lem aliları çok geniştir. Aynı za~anda önemli uluslararası 

ticaret VG ka~biyo işleri mevcuttur·(5)· 

1.2 Jz.L,,L TA0Jd{ıWJ.il BAaKALARI (Private Savings Banks) 

1985 bankacılık kanunundaki de~işiklikleriyle daha 

iyi yaual bir statUye kavuşan bu bankaların faaliyetleri ban-

kacılık komisyonunca denetlenir. Normal olarak en az serma

yeleri 25 milyon B.~ olması gerekir fak~~ kooperatif şeklin

de ise 10 milyon B.F ile kurulabilirler. Bu bankaların ana 

gbrevi halktan topladıkları mevduatları de~erlendirmektir. 

P n rü f l e ri rı i n b i i yi i k b ö li i m i i n U t o p la d ı k la rı m ev d u a t la r o h1 ş tu-

rur ve aktiflerini ise prensib olarak verdikleri kredi ve 

devlet borçlanmaları oluşturur. Uluslarai~sı faaliyetlerde 

az bulunurlar ve emin mUşterileri vardır. 1960 yılında top

lam :nevduatlar-ı 18 milyar B.~· iken bu rakam 1986 anustosunda 

443 ~ilyar B.F'na ulaşmıştır (6). 

l.J Dl~V11'11 KHEDİ KUHULUŞLAIU (Public Dredit Institutions) 

Üç önemli grubu vardır; 

1.3.1 Genel Tasarruflar ve Pansiyon Bankası (Gene-

ral Sa~ngs and Fention Bank) 

1865 yılında kurulan bu banka kilçUk tasarrur

ları toplcıyar·uk işe başla:nış!ır .. 8ugUn dünyanın en biiyiik ta-

sarruf bankaları içinde yer alır. 1980 yılında bir devlet 

banka:"Jına dönüştUriilmiiştür. Komü kredisi, ipotek kredisi, 

hcıyat sigortaf3ı, ihracat kredisi, ticaret sektörline kredi 

( :) ) P ri c e Wa te r ha u s e , s • J 5 O. 
( G ) ll 6 n d r i. e , rı • 14 .• 



1 

verir. Devlet Finansman araçlarına yatırım yapar. E~eklilik 

( paıwiyon) işini UstUne almış durumdadır (7). 

1.3.2 Ulusal EndUstriel Kredi Birli~i (National İn

dustriel Credit Corparation) 

1919 yılında Merkez Bankasınca endUstrinin, 

tarım ve özel sektörün orta ve uzun dönem finansmanını sağ-

lamak amacıyla kurulmuştur. Sermayesinin yarısı devlete ait

tir. Kredilerinin yaklaşık %50'ni orta ve uzun vadeli kre-

diler oluşturur. Geçmişte kredi verme işini bankalar aracı

lı~ıyla yapan bu kuruluş gUnlimüzde kredi talep edenlere di

rekt olarak ver~ektedir (Bl 

l.J.J Belçika Halk Kredisi (The ~ommunal Credit of 

Be lgi um) 

Limited ~irket şeklindeki bu kuruluşun hisse

leri de~işik belediye ve vilayetlerindir. Bu kuruluş vilayet

ler ve belediyeler için bir banker rolU oynar. Aktiflerinin 

hUyilk bölü~UnU uzun dönem krediler oluşturur.(9) 

Belçika'da bu kuruluşların dışındakileri ise şu şekil-

de sıralayabiliriz; Meslek Kredisi Ulusal Fonu (Nati-onal Fund 

of Profesaianal Credit), Tarım Kredisi Ulusal Kuruluşu (Na

tional Institute of Agrıcultural Credit) ve Posta Ciro Kuru

lw}udur (l)ost Office Giro). (Bankalar gibi fon transferi 

i le uğraşJ.r), 

(7) Price Waterhause,s.J50. Hendrie,s.lo •. 
(H) Hendrie s .12. 
(9) ll.t·:nrlri.e fl.lJ. 
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2. DANİıvlARKA 'DA BANKACILIK 

Danimarka'da ,1973 AT Bankacılık diraktiflerinden ya

rararlanılarak,l974 yılında bankacılık yasası hazırlanmış

tır. Bankaların denetimi Endüstri Bakanlı~ınca yapılmakta-

dır. bankalar en az 5 milyon DKR ile yetkili otoriteden alı

nacak izin ile kurulabilir. 1936 yılında kurulan Merkez Ban

kası (Danmarks Nationalbank) devlete bir banker görevi ya-

par, para politikasından sorumludur, banknot basımı yapar 

ve çeşitli merkez bankası görevlerini yürütür (lO) o 

Danimarka'da son yıllarda AT Bankacılık diraktifleri 

ve beyaz rapor çerçevesinde yeni reformlar yapılmaktadır. 

Danimarka'da ilk özel banka 1810, ilk ticari banka i

se l846'da kurulmuştur. Yüzyılımızda Kopenhang,önemli bir 

ticaret bankası merkezidir. 

2.1 TİCAHET EANKALARI (Cqnercial Banka) 

Bu grubun çok azı ülke genelinde, 20 kadarı küçük 

bölgelerde ve di~erleri ise yöresalıolarak faaliyetlerini 

sürdürürler. Den Danske Bank' 1987 yılında toplam aktifleri 

131,5 milyon DKH ile en büyük bankadır. İkinci bUyük ise Co

penhangen Handelsbank'dır. Uçüncü sırayı Privat Ranken alır. 

Bu üç banka ,Danimarka bankalarının aktif toplamının yarısına 

sahiptir. Bu grub bankalar bUtUn universal bankacılık hizmet-

lerini sunarlar. Son on yılda uluslararası faaliyetleri yo-

( 10) r>layo ELSTOBS ,Banking Structures and Sources of Pinance 
on the EEC,Banker Researchcer,l979,1ondon ~ sD)O. 
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~unlaşmıştır. Yurt dışında şube ve temsilcilikleri vardır.Bu Bru 

Hesaptan fazla para çekme (overdrafts), ticaret ve endüstri 

sektörüne kredi, konut inşaatı kredisi verir;c:'o 1986 sonun

da bu bankaların toplam aktifleri 613.8 milyar DKR dur (ll). 

2.2 TASAHRU1!1 EANKALAHI (Savings Banks) 

Dani~arka'da ço~u küçük 145 tasarruf bankası var-

dır. İki biiyükler,SDS ve Bikuben'dir bu iki bankaJtasar-

ruf bankaları bilanço toplamının %55'ne sahiptir. Bu sektö

rün 13 biiyUk bankası, bilanço toplamının %90'nına sahiptir. 

Tasarruf bankaları bütün bankacılık hizmetleri, 

reeskont işlemi, garanti işlemi yaparlar • aon zamanlarda 

dış ticaretle ilgilanıneye başlamışlardır. Kredilerinin %10'u 

uzun vadelidir. Mevduatlarının yaklaşık% 55'i iş sektörü dı

şından gelmektedir (12). 

2.3 YABANCI BANKALAR (Foreign.Banks) 

Danimarka'daki yabancı bankalar şube veya temsil

cilik şeklindedirler. Endüstri bakanlı~ı bu bankaların yer-

li bankalar gibi faaliyette bulunmalarına izin vermiştir. Ko-

panhang'ta 5 yabancı banka şubesi, 3 aracı banka faaliyette 

bulunmaktadır. Bu ülkedeki yabancı bankalar biiyük bir reka

betle karşı karşıyadırlar. ·., Ulkedeki yabancı bankaların· 

toplam aktifleri Danimarka bankaları ve tasarruf bankaları 

aktif toplamının yaklaşık% l'i kadardır (13)· 

(ll) Hendrie,s.43-46-
(12) rtenririe,s.46~ 
(13) Hendrie,s.46·· 
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2.4 BAl'iKA OLMAYAN KURULUŞLAR (Non Banking lns ti tutions) 

2.4.1 İpotek Kredisi Kuruluşları (Mortgage Credit 

institutions) 

Uzun dönem inşaat kredisi verirler ve bu sek

törlin büyük bir kısmına sahiptirler. 100 yıldan daha fazla 

yıldır faaliyetlerini sürdürmektedirler. Beş büyük kredi ku

ruluşu mevcuttur. Az riskli tahvil satarlar. Bazıları çeşit

li konularda ihtisaslaşmıştırlar ~Endüstrinin finansmanı gi

bi konularda ihtisaslaşmıştırla.ı::)(l4). 

2.4.2 Sigorta Şirketleri ve Pansiyon Fonları Cinsu

rance Oompanies and fension :wunds) 

Bu iki tip kuruluş· da uzun dönem tahvil-

lere yatırım yaparlar. Ödünç para verirler fakat0l980'den 
.J 

sonra küçük seviyeye düşmüştür. 

1986 sonu Danimarka'da 1497 banka şubesi vardır ve şu

be baçına karlılık 25.7 milyon ECU'dur. Başlıca büyükleri i~ 

se; Don Danske Bank, Copenhagen Handelsbank, Privatbanken, 

Sparekaisen SDS, Provinsbanken, Bikuben, Andesbanken, Den

mark, Syske Bank' tır ( 15 ). 

J. FRANSA' DA BANKACITIIK 

Fransa'da 25 temmuz 1984 tarihli yeni bankacılık yasa

s ı i le Bankacı lık Komisyonu ( Commission Bancaire) bU tU n · 

Kredi 

(14) 
( ı ~5 ) 

kuruluşlarının (Ticaret bankaları, kooperatif banka-

Hendrie,mı.47· 

P.l. Gilibert ve A Steinherr~The Impact of financi~l 
market Integration on the Europe~n Banking Industry 
EIB pa pe rs,, march 1989 1 s. 52 cı • 

1 
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ları, tasarruf bankaları, finans şirketleri ve ~zel kredi 

kuruluşları) denetimini ilslenmiştir. Bu tarihe kadar sadece 

bankalar ve ~zel finans şirketleri Bankacılık Kontrol Komis

yonunun ( Commission de Co nt rô le de B·anrq-ue s) de netimi ndeydiÇ'l6). 

Bu tarihten itibaren bankalar ço~u bankacılık servisle

rini yeniden düzenlemişlerdir. 1986 yılı sonu itibarıyle 

2636 banka şubesi ve şube başına karlılık 35.7 milyon ECU' 

dur (17). 

Fransız Merkez Bankası kredi ve nakit denetimi ve bil-

tün bankacılık sekt~rünün denetimiyle g~revlidir ve diğer 

merkez bankası işlevlerini yerine getirir. Bankacılığın de

netimiyle M8 liye Bakanlığı, Ulusal Kredi Konseyi (Conseil 

National du Crddit), Bankacılık Komisyonu ve Merkez Bankası 

ilgilenir ~18). 

3.1 GELENEKSEL BANKALAR (Banques Inscri tes) 

1945 Bankacılık Yasasına g~re üç tip banka vardı; · 

tasarruf bankası (banques de depots), ticaret bankaları(ban

ques d'affaires) ve orta ve uzun vadeli Kredi Bankaları(ban-

ques de Credit Long et ~oyen Terme). Fakat 1984 yasası ile 

bu sınıflandırma kaldırıldı. Bu bankalar her türlll bankacı-

lık hizmetini yaparlar. Gelenek~el bankalar,bütün ticaret 

bankalarını içine alırlar. Sermaye pazarlarında ve uluslar-

( 16) 

( 17) 
( lH) 

Salvatore Mastropasqua, The Banking System~the Count
ries of the EEC Institutional and Structural Aspeets. 
1978,Srjthoff and Noordhaff International Publishers EV. 
Netherlands. s.64-65 .. 
Gilibert ve Sterinher,s .52 .• 
Hendrie, s.66-68 •• 
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arası pazarda önemli bir yerleri vardır. Ticaret ve Endüst

ri sektörüne orta ve uzun vadeli kredi verirler, özel (kişi

sel) kredileri gelişmiştir. Sermaye pazarında aracılık ve 

yatırım yönetimi yaparlar. Bu grubun büyükleri Banque Nati

onal de Paris, Cr~dit Lyonnois ve Socı~t~ G~n~rale'dir (19l 

3.2 YABANCI BANKALAR 

1984 yılında Fransa'da 142 yabancı banka vardır. 
,·, ,. 

Bu kuruluşlar ya şube, ya aracı, ya~ temsilcilik şeklinde-

dirler. Toplam banka aktiflerinin% 15'ne, kredilerin% 12'ne, 

ve toplam mevduatın% 8'ne sahiptirler. Yabancı bankaların 

li'ransa' da faaliyet göste·rebilme leri için; minimum sermayesi, 

hukuki statüsü olmalı~,.,Döfu işlerine dair yetki belgesi al-

ması ve ayrıca Fransa'ya tahsis edilen sermayenin% 20'ni 

Maliye Bakanlı~ı emrine ve Merkez Bankasına bloke ettirmesi 

gerekir (20)o 

J. J lVIUTUEL VE KOOPERATİF EANKALARI (Mu tu e 1 and Co-ope-:

ratif Banks) 

Mutuel bankalar Fransa'da özel bir yasal statüye 

sahiptirler, fakat geleneksel bankalara benzer faaliyetleri 
' 

yapmalarına izin verilmiştir. Geleneksel bankacılı~ın% 25'ine, 

toplam müşterilerin% 9' na sahiptirler •. Tarım kredi bankala

rı ise,önemli müşterek ve kooperatif bankalardır. Faaliyetle

ri, tarım sektörüne ve özel sektöre kredi vermek, mevduat 

(19) Price Waterhouse, s.314• 
( 20) TÜ~ İAD, AT ve Türkiye' de Bankacı lık uyum la i lgi li sorun-. 

lar, İSTANBUL ,1988 s.5D· 
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toplamaktıro Bu sektörlin başlıcaları Cr~dit Agricola, Cr~-

dit Mutuel, Banques Popularit(s, Cr~dit Co-operatif'tiro 1986 

yJlında bu bankaların toplam aktifleri sırasıyla 954, 198, 232, 

21, milyar FF'dır (2l)e 

3o4 TASAHHUJ!1 KURULUŞLARI (Savings Institutions) 

Ana faaliyetleri tasarruf toplamaktıro Son zamanlar-

da kişisel kredi, çuk, konut ve belediyelere kredi verirlera 

Başlıcaları ; 

Caisses d'~porgne et de vrevogance, Caisse Neti

onale d'Epargne, Caisse de D~pÔts et Consignations'dur (22)o 

3o5 FİNANS ŞİRKETLERİ (Soci~t~s Financi~res) 

Bankacılık yasası bu kuruluşlara kısa dönem mevduat 

toplama iznini vermezo Bu kuruluşlar kredi ve menkul kıymetler

le ilgilenirler. Endlistri Kredisi verirler, menkul kıyınet yö-

netimi yaparlar, finansal hizmetler sunarlar, ipotek kredisi 

verirler, leasing, faktoring vbo işlerle uğraşırlar. 1986 y~-

lında Fransa'da 1049 finans şirketi vardır ve toplam aktifleri 

978 milyon FF'dır (23)o 

3 o 6 RESlv'Iİ YADA· YARI RESJ.VIİ ÖZELLİKIJİ BANKALAR : 

Bu bankalar özel yasalar ile kurulmuşlardır. Özel 

sektörlin orta ve uzun sUreli finansmanını sa~larlaro Bu kuru-

luşlar şunlardır (24); 

(21) Price Waterhous, s.315o 
(22) Price Waterhous, s.315o 
( ? ... 3) 11 d · 82 ~ 1e n rı e , s o o 

(24) Hendrie, s.83-84o 
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Cr0dit National (Endlistriel Kalkınma Bankası), 

Soci~t~s de D~v~loppement Hegional (Bölgesel Kalkınma Bir

likleri) Cr~dit Foncier de France ve Comptoir des Entrepre

nevrs (İpotek kredisi bankası), Banque França1se de Commar

ce Ext~rieur (Dış ticaret bankası), lnstıtut de D~v~loppe

ment Industriel (Endüstriel Kalkınma Şirketi), Credit d' Equ

ipement de Petites et Moyennes Entreprises'dir. 

4. İTALYA''DA BXNKACILIK 

1985 sonunda İtalyan Bankacılık Sisteminin% 90'nı 

devlet kontrollindedir. 1986 yılı sonu itibariyle İtalya'da 

4192 banka şubesi bulunmakta ve şube başına karlı,(JJ:.46.l 

milyon ECU'dur. 1936 yılında bankacılık kanunu ile düzenle

nen banknlar, para ve kredi politikası ile mali kuruluşla

rın denetlenmesinde en üst kuruluşdan)Bakanlıklararası Tasar

ruf ve Kredi Komitesi (Interminuterral Commıttee for Credit 

and Savings~CICR-) ve Merkez Bankasınca (~~nk of Italy) de

netlenir. CICR çeşitli konularda yetkilidir. Kararını ve tav

siyelerini Merkez Bankasına bildirir. Bir devlet bankası o

lnn Merkez Bankası.JOO milyon Liret,ile ~tasarruf bankaları, 

devlet kredi kuruluşları, ulusal faiz bankaları,sosyal gU

venlik ve sigorta kuruluşlarının katılımı ile kurulmuştur. 

Para politikasının uygulanması ile sorumludur. Reeskont iş

lemi, banknot basma gibi görevleri vardır (25) o 

4.1 DEVLET BANKALAR! (Istituti di Diritto Pubblico) 

Bu gru~daki 6 bankanın çoğu devlet katılımııdır 

( 2 5 ) Sa ıva to re 9 s • l 2 ı- ı 2 2 
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ve ıtalya'da 1700 şube.si vardır. Bu altı banka, Banco Na-

zionale del Lavoro, Banco di Sardegna, Istituto Bancario 

San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Na-

poli ve Banco di Sicilia'dır. Banco Nazionale de Lavoro ıtal

ya'nın en hUylik bankasıdır. Bu tUr bankala~ın bUtUn bankacı

lık servisleri vardır, mevduat kabul, iş sektörline kredi, 

kredi kartı ve diğer konularda faaliyette bulunmaktadırlar (26). 

4.2 ULUSAL PAİZ BANKALAR! (Banche di Interesse Nazio

nale) 

Banco Commerciale Italiano, Banco di Roma ve Cre-
'· 

dito Italiano bu grubun Uç bilyUk bankasıdır, 947 şubeleri 

ve 56.752 milyar liret mevduatları vardır. Devlet katılımlı

dırlar, fakat ktiçtik bir kısmı özel sektörlindUr (27). 

4.3 SIRADAN KREDİ EANKALARI (Ordinary Credit Banks) 

1986 yılı sonu itibatiyle bu grubta 116 banka ve 

bunların 3109 şubeleri vardır~ Toplam mevduatları 118.921 

milyar lirettir. B;;tUn bankacılık hizmetlerini yaparlar. Ço

~u Ulke genelinde, bir kısmı ise yöresel olarak faaliyette 

bulunurlar. En hUylikleri Banco Nazionale dell'Agricaltura, 

Banco di Santo Spirito, Banco Tascana, ...... dır (28) o 

4.4 KOOPKRATİP BANKALAR (Banche Popolari) 

1986 yılı sonu itibariyle bu grubta 136 banka var-

(26) Price Waterhouse, 8.326e· 
(27) Price Waterhouse, s.326 •. 
(28) Price Waterhouse, s.J26 • 

. 1 
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dır. T0 plam mevduatları 84.450 milyar lirettir. Bu bankalar 

sermaye şirketleri katılımlıdırlar. Bir holding)en fazla 7.5 

milyon liretlik pay sahibi olabilir. Banka k~rlarının% 20'st 

kanuni olarak bankada kalmak zorundadır. (Di~er bankal~rda 

bu oran% 5'tir~) (29). 

4.5 TASAHHUP EANKALARI ve BİRİNCİ GRUB HEHİN BANKALA

RI (Casse di Risparmio) 

Bu grubda 87 banka vardır ve 141.686 milyar !iret 

mevduatları vardır. En büyük tasarruf bankası Cassa di Ris

parmio delle Provincie Lambarde'dir. 31.864 milyar liretlik 

mevduatı vardır. İpotek bankaları yıllar sonra atak yaparak 

mevduatlarını artırmışlar ve Unemli bir kredi kuruluşu hali

ne gelmişlerdir, bu yüzden birinci grub (~irst Category) o

larak isimlendirilirler~(30)o 

4. 6 TAHilVl ve ELSANATLARI ENDÜSTRİSİ EANKALARI (Cas se 

Rurali ed Artigiani) 

Bu kuruluşlar en az 30 üyeli kooperatif bankalarl

dır. 711 küçük kooperatif banka'mevcutturoÇoğu bankacılık 

hizmetleri yapmaktadırlar fakat faaliyetleri bUlgeseldir •.. 

Kredilerinin ise yaklaşık% 65'ini üyelerine verirler. 

4.7 YABANCI BANKALAR (Foreign Banks) 

1960'a kadar Italya'da bir kaç yabancı banka faali

yette bulunurken,l970'den sonra hızla sayıları artmış ve 1986 

sonu itibariyle 36 yabancı banka 68 şube ile faaliyetlerini 

sUrd.Urmektedir. J?onları,uluslararası bankalardan gelmekte fa

kat mevduatının bir kısmı büyük Italya endüstri kuruluşları 

(2()) Henctrie, s.l96, 
(jU) hdtıdrie9 s.l97 o 
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ve devlet tarafından gelmektedir. Bu bankalar İtalya'da ya-

bancı firmalara kredi verirler, ailelerindeki şirketler ara-

cılıGıyla yabancı para piyasalarında ve sermaye piyasaların

da faaliyette bulunurlar. En bilyUklevi Banco d'Amer~cae 

d'Italia'dır. Italya'da kilçUk ve orta bUyUklUkteki yabancı 

bankaların faaliyette bulunmaları zordur (Jl)o 

4.8. DİÖER FİNANSAL KURULUŞLAR 

Bu grubta özel kredi kuruluşları (Istituto di C.re

dito Speciale) orta ve uzun dönem kredi verirler. Di~erleri 

ise Leasing ve faktoring kuruluşlarıdır. 

5. İRLANDA'DA BANKACILIK 

Bankaların denetimi için kanuni çerçeve 1971 merkez 

bankası kanununda belirlenmiştir. Bu kanunun bazı bölümleri 

1977 AT Bank3cılık direktifinden alınmıştır. Merkez Bankası 

bankDların dene ti:ninive takas yapar, bankaların karlarını kont-

rol eder, Ulkenin dış rezervlerini yönetir (32). 

İrlanda'da bankacılık sisteminde 4 ana grub vardır. 

5.1 BİRLBŞİK BANKALAR (Associated banks) 

660 şube ile faaliyetlerini sUrdiirUrler. Cari ve 

tasfJrruf mevduatı toplarlar, mUşteri kredisi verirler, mUş

terilerine çek, ödeme emri, ciro, direkt borçlanma, kredi 

kartı gibi çeşitli alternatifler sunarlar. 1987 haziranında 

cari ve tasarruf mevduatı toplamı 6.678 milyon IR paundu'dur. 

(31) Price Waterhouse, s.J26o 
(12) Elstohs, s.)l). 
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MUşterilerine çeşitli şekillerde kredi verirler; uzun dönem 

hesaptan fazla para çekme (overdrafts) gibi. Bu iki tUr kre

dinin faiz oranları değişiktir. Ayrıca bu bankalar ihracat, 

ithalat kredisi verirler, leasing işlemi yaparlar, önemli 

bankaları şunlardır; Allied Irısh Bank Limited, Bank of Ire

land'dır (JJ)o 

5.2 BİHLEŞİK OLMAYAN BANKALAR (Non-.Associated b'anks) 

Birleşik bankaların dışındaki bankalar,birleşik 

olmayan bankalar olarak sınıflandırılır. Bu bankalar; tiiccar 

bankalar, ticaret bankaları ve mUşteri finans kurumlarıdır" 

Bu kuruluşlar birleşik bankaların aracılarını, Kuzey Ame-

rikan bankalarının şubelerini, AT Uyesi Ulkelerin bankalarını, 

yabancı bankaları ye diğer İrlanda bankalarını kapsar. İrlan

da'da 31 adet bu tUr banka mevcuttur. 1987 rlaziranında cari 

ve tasarruf mevduatları ,3.859 milyon IR paundu'dur,ve toplam 

banka rezervlerinin% 37'ne sahiptirler. Bu grubu tüccar ve. 

ticaret bankaları ve endUstriel bankalar olmak Uzere iki gru-

ba ayıruhi li riz. TUccar ve ticaret banka ları·nın ~eL 

servisleri vardır. Şirket finansmanı, portföy yönetimi, ya

tırım, leasing, kişisel kredi gibi konularla ilgilenirler. 

Endüstriel bankaların ise lO büyük bankası vardır ve bu kuru

luşlar taksit kredi~i, endlistriel krediler, ihracat, ithalat, 

leasing, destekleme kredisi gibi konularda faaliyette bulu

nurlar. D8 ha kUçUk endUstri bankaları ise mUşteri kredisiyle 

ilgilenirler. 1987 haziranında yerli mevduatları 1.384 milyon 

(33) Hendrie, s.l67-l69. 
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IH paundu iken,l.l50 milyon IR paundu devlet sektörü dışına 

kredi vermişlerdir (34). 

5. 3 İNŞAAT ŞİRK1Tİ ŞEK'~İNDEKİ BANKALAR 

İnşaat şirketleri konut için ipotek kredi veren en 

büyük kuru lu ş lardır. Bu şirketler 1976 ve~· 1986 yasası i le 

dUzenlen:niştirler. İnşaat şirketleri sicilince (Registrar of 

Building Socıeties) denetlenirler. lO inşaat şirketinden 5'i 

bu sektörlin ço~unl~~una sahiptir. Bu şirketlerin bilgisayar 

a~ları, şube ve temsilcilikleri vardır. Mevduat faiz oranla

rı birleşik bankalardan daha yüksektir. Haziran 1987 mevdu

atları toplamı 3.072 milyon IR paundu iken, devlet sektörü 

dışına 2.519 milyon IR paundu kredi vermişlerdir (35)" 

5.4 DEVLET YA'riHIM EANKALARI (State development banks) 

İki devlet yatırım bankasından birincisi Tarım Kredi 

Birliği Li:nitedtir. (Agricultural Credit Corporation Limited) 

Bu birlik tarım sektörünün kalkınması için kredi verir. Pa-. 
' 

sifini devlet mevduatı ve yurt dışından borçlanmalar oluştu

rur. İkinci banka ise,Endüstriel Kredi Limited Şirketi'dir 

Bu şirket endüstri sektörünün orta ve uzun vadeli kredi, 

yatırım, leasing ve endUstriel kira· Heretiyle (hire-purchase) 

ugraı;,nr' ,. r ( 36) o 

5.5 TASARRUF EANKALARI (Saving Banks) 

Kar amacı gütrneyen ve devlet tarafından denetlenen 

(34)Hen,qcie, s.l67-171.· 
( J5) Hendr:iE, s. 171-172. 
(JG)Hsndrie, s~l72o 
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Tr1ıstee Tı=wnrruf Bankoları (Trustee Snving Banks) yaklaşık 

50 şube ile şehir ve kesebolarda faaliyette bulunmaktadır-

laro Cari ~evduat toplarlar ve kısa dönem kredi verirlero 

De~let sahipli posta tasarruf bankası ise (Post office Sa

vings Bank) 1400 şube ile faaliyette bulunmaktadıro Kilçilk 

tasarrufçuların hizmetindedirler ve devlet harcamalarının 

finansmanını yaparıare Tasarruf sektörlinde 1081 milyon IR 

paundu ile% 7ol'lik bir paya sahiptirler (37)o 

6o İ~PANYA'DA BANKACILIK 

İspanya finansal sistemi, 14 nisan 1962 tarihli banka-

cılık ve kredi yasasıyla yeniden dUzenlenmiştir .. B1ı yasada 

finansal sistemde bankalar, tasarruf bankaları, devlet kre-

di kuruluşları ve kooperatif tasarru:t bankaları yer alıro 

Bu kuruluşlar İspanya Merkez Bankası (Bank of Spain) ve Dev

let Kredi Enstitilsil (Official Credit Institute)tarafından de-

netlenir .. Merkez Bankası ayrıca devlete bir banker rolil oynar 

ve klasik ~erkez bank8sı işlemlerini yerine getirir. İspanya 

bankaları, Avrupa sıralamasırda 5 banka ilk 100 banka, Dtinya 

sJ.ralamasında ise 2 banka ilk 100 banka içinde yer alıro İs-

panyol bankacılıUının ana özelli~i, özel ve tasarruf banka-

larının tasarruf ve yatırımlarında devlete ba~lı olmalarıdır(JB 

6ol ÖZ~L BANKALAR (Private Banks) 

Bu bankaların, İspanya Finansal sisteminde çok önemli 

yer-le ri. vardır o 

(3'7) Hend.r-ie, s.l72o 
CH"3) Priee V/aterhouse, s.JBOo 
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İspanyol Bankacılı~ının% 55'ne toplam mevduatların 

%45'ne sahiptirler. 1986 sonu itibariyle İspanya'da ,136 B

zel banka vardır ve bunların 39'u yabancı kuruluştur. 5 tip 

özel bankayı şu şekilde inceleyebiliriz (39). 

6.1.1 Ulusal Bankalar (National Banka) 

Bu grubun yedi büyükleri; Banco Espanal de 

Credito, Banco de Bilbao, Banco Central, Banco Hisp~ho Arne

ricana, B anca Pop u lar Espaho,l, Banco de San tander ve B anca 

de Vizcaya'dır. Bu grub
1

devlet kontrolündeki Banco Exterior 

ile 1984 yılında toplam banka mevduatlarının% 90'na sahip

tir. Bu bankaların faaliyetlerini ise şöyle sıralayabiliriz; 

Ödeme faaliyetleriyle ilgili bütün hizmetleri ~aparlar, mev-
. ·;: 

duat kabul ederler, özel ve ticaret sektörüne kredi verirler, 

tasarruf araçl.arı 

la ilgilenirler. 

döviz, portföy yönetimi gibi konular-

6.lo2 Bölgesel ve Yöresel Bankalar (Regional:B.'anks· 

and local Banka) 

Diğer bankalarla hemen hemen aynı hizmetleri 

sunarlar, fakat bu bankaların faaliyetleri bölgesel veya yö

reseldir. Bölgesel bankalara bir bölgede, yöresel bankalara 

ise bir yörede faaliyette bulunmalarına izin verilir. Fakat 

son yıllarda bu sınırlamalar yumuşatılmıştır. 

6.1.3 Ticaret Bankaları (Comercial or Mixed Banka) 

Bu bankalar cari ve tasarruf mevduatı, kredi, 

hesaptan fazla para çekme C ,overdrafts), Uluslararası faali-

(39) Price W~terhous~, s.380-38l. 





22 

yetler gibi geniş servisleri vardır. Kısa dönem transferi 

ile ilgilenirler. Yedi bilyUk banka,bu sektörlin yaklaşık %75' 

ne sahiptir~ t':• r· .• 

6.1.4 Endlistrie1 Bankalar (Industrial Banks) 

Endüstri sektörünün uzun dönem finansmanını 

yaparlar. Fonları~vadeli mevduat ve çıkardıkları sertifika

lardan gelir. Ço~u servisleri ticaret bankaları ve ulusal 

bankalara benzer niteliktedir. 

6.1.5 Yabancı Bankalar (Foreign Banks) 

1985 sonunda?İspanya'da 37 yabancı banka fa

aliyette bulunmaktadır. Yabancı bankaların,bankalar arası 

para piyasasında işlem yapmaları serbesttir. AT üyesi ülke

lerin bu ülkede şube veya yan kuruluş açmak istediklerinde 

en az 2000 milyon SP Peseta sermaye koymaları gerekir. AT ül

keleri için koruma tedbirleri~l993 tek pazara geçiş ile kal

dırılacaktır. 

6.2 TASARRUF BANKALARI.(Cajas de Ahorro) 

Bu kuruluşlar İspanyol finansal sistemi içerisinde 

ikinci önemli gruptur. Toplam mevduatların ~! 4l'ne sahiptir

ler. Karsız para kuruluşlarıdır. Ana fonksiyonları perakende 

tasarrufları toplamak, müşterilerine kredi vermektir. 1977' 

den itibaren özel bankalar gibi hizmet sunmalarına izin ve-

'I rilmiştir. J?onlarını(rezervlerini) çeşitli.faaliyetler sonucu 

elde ettiği karlar oluşturur (40) • 

(40) OECD ,s.l82? 
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6. 3 KREDİ KOOPERATİY İ ŞEKLENDEKİ .BA~Ki\ LAR 

1986 sonunda 145 büttür kuruluş, toplam mevduatla

rın sadece% 5'ne sahiptirler. Bu grubu,kooperatif şirketle

ri ve genel kooperatif şirketleri şeklinde ikiye ayırırlar. 

Fon kaynakları perakende tasarruflardır ve müşteri pazarın-

da faaliyette bulunurlar.· (4l)o 

6.4 DEVLhT EANKALARI (Pubdic 8anks) 

Bu grubadevlet bankaları ve posta tasarruf bankala

rı gi:rer. Devlet bankalarının fonları Devlet Kredi Enstitü

sü (Institute ol official Credit) ile europazarlardan gelir. 

Endüstri sektörüne kredi verirler. Bu bankalar; Endüstriel 

Kredi Bankası (DIE), İnşaat kredisi ~ankası (BCC), Tarım Kre

disi Bankası (BAC), Yöresel Kredi Bankası (BCL), İspanyol İ

potek bankası (BHE) ve İspanyol İhracat Bankalarıdır. Posta 

tasarruf bankaları ise,~asarruf bankaları gibi mevdua~ top

lar. Bu bankaların geniş bir a~ı vardır. (42)0 

7. POHTEKİZ "'>E BAı.~~ı\ll\CILIK 

Portekiz'de 1974 yılında bazı yabancı bankalar milli

leştirilmiştir. l983,yılında,yeni banka ve sigorta şirketle

ri açılmasına izin verilmiştir. 1984 yılında Portekiz'de bir 

kaç özel banka ve 9 ticaret bankası (bunların 6'sı yabancı 

bankadır.) ve bir yatırım bankası (Banco Portuques de Inves-t 

rmento) faaliyette bulunurken 1986'nın ilk yarısında 3 yeni 

ticaret bankası daha kurulmuştur. Son yıllarda bu kuruluşlar 

(41) OT<.:CD~ eı.l83o 
(42) Price Waterhouse ~.3820 
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arasında rekabet artmıştır. 1987 yılında yeni kurulan ban

kalar,toplam mevduatların% 4.8'ne, orta ve uzun vadeli kre-

dilerin% 28.l'ne sahiptirler.·(43)o 

Portekiz'de bankaların denetim ve kontrolünden Maliye 

Bakanlı~ı ile Merkez Bankası (Banco de Portugal) sorumludur. 

Portekiz finansal sisteminde önemli bir yeri olan Merkez Ban

kası 1974 yılında kurulmuştur. Bu banka kredi faiz oranla-

rında etkili olur, reeskont ve diğer merkez bankası işleri-

ni yapar. 

7.1 TİCAHbT EANKALARI (Comercial Banks) 

9 ticaret bankası, lOOO'in üzerinde şube ile ülke 

genelinde ve bazı yabancı ülkelerde faaliyette bulunmaktadır. 

Kısa dönem kredi, orta ve uzun vadeli ihracat kredisi, yatı*~ 

rım kredisi, konut kredisi verirler. Vadeli mevduatlarının 

çoğu tasarrufçulardan ve şirketlerden gelir. Son yıllara ka-

dar vadeli mevduatın süresi bir yıl ile sınırlandırılmıştı 

fakat şimdi bu süre iki yıldır. 1987 sonu itibariyle kısa 

vadeli krediler toplamının% 82'ni, orta vadeli kredilerin 

% 59'nu, uzun vadeli kredilerin% 24'nü ve toplam olarak kre

dilerin% 5l'ni üretirler (44)o 

7.2 GAİXA GORAL DE DEPOSİTAS 

1876 yılında kurulan bu kuruluş devlet sermayeli-,, 
dir. Devlet sektörü tasarruflarının ço~unu elinde tutar, ül-

(43) 

( 4 4) 

Bjorn Lygum, Daniel offolenghi ve Alfred 
EortuQuese Financial System, EIB papers 
f'3•36-j8o 
Bjorn Lygum ve di~erleri, s.33-35o 

Steinherr, The 
December 1988 
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kenin en büyük kuruluşudum •. Dünya bankalar sıralamasında ilk 

100 arasında yer alır. Bu kuruluşun görevi özel ve devlet 

sektörünün finansmanını sa~lamaktır (45)o 

7.3 PORTEKİZ YATIRIM BANKASI 

Banco Portuques de Investimento (1985) ve Banco 

de Fomento Nacional Portekiz'in iki yatırım bankasıdır. Or

ta ve uzun vadeli krediler konusunda ihtisaslaşmıştırlar. 

Orta ve uzun vadeli menkul kıyınet alım-satımı yaparlar. Va

deli mevduat kabul ederler, ihracat ve ithalat kredisi verir

ler. Son zamanlarda kısa süreli kredileri de vermeye başla-

mıştırlar (46) c 

7.4 CREDİTO PREDİAL PORTUGUES 

Bu özel kredi kuruluşu ipotek kredisi üzerine ih

tisaslaşmıştır. Ticaret bankacılığının bütün faaliyetlerini 

yapar. Tahvil satışı yapar ve bir yıldan daha fazla vadeli 

mevduat kabul eder. 

7.5 TASARRUF·BANKALARI (Saving Banks) 

Bu bankalar özel ortaklı ve bölgeseldirler. Vadeli 

ve vadesiz mevduat, ipotek kredisi, fon transferi konuların

da uzmanlaşmıştırlar. Özerk bölgelerde 7 tasarruf bankası fa

aliyette bulunmaktadırlar, ,"Yatırım ve konut kredisi verirler. 

Bu bankalar posta tasarruf bankasını (P0 stal Saving Bank) da 

içine alırlar. Tasarruf bankaları~l987 yılı itibariyle,kısa 

(45) Hendrie, s.282J 
( 4 6 ) ı·I e n d ri e , s • 2 8 2 ., 
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dönem krediler toplam~nın% 17.5'ini, orta dönem kredilerin 

% 40'nı ve toplam kredilerin% 48'ini yatırım bankaları ile 

birlikte üretirler (47)o 

7.6 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞEKLİNDEKİ BANKALAR 

(Agricultural Credit Co-operatives) 

Bölgesel düzeyde faaliyette bulunan bu kooperatif

ler, birliklerin menfaatine çalışırlar, çiftçi ve tarım bir

liklerine kredi verirler. Fon, tasarrufçulardan ve lFADAP'tan 

(tarım ve balıkçılık iç~n kalkınma projeleri iireten bir dev

let kuruluşu) geliro Bu kooperatifler bazen tasarruf bankacı

lı~ı yaparlaro lOO'den fazla bu tip kuruluş vardır ve sektör 

payları çok azdır (48). 

8. YUNANİSTAN'DA BANKACILIK 

2 tem~uz 1982 yılında kurulan Yunan Para Komitesi 

(Greek Currency Committee) ve.Merkez Bankası (Bank of Greece), 

bankaların denetiminden ve kontrolünden sorumludurlar. 1928 

yılında kurulan merkez bankası Yunan devletinin fonlarını 

faizsiz olarak tutar, ticaret bankalarına reeskont yapar, 

devlete banker rolü oynar ve diğer merkez bankası işlevleri-

ni yerine getirir. 

8.1 TİCARET EANKALARI (Comercial Banks) 

Ticaret bankaları arasında bi..iyUk bir rekabet va.r

dır.. Yunanistan'da 14 ticaret bankası faaliyetlerini stirdli~

mektedirler ve bunlardan 4'U büyük bankadır. İlk sırayı indire 

(47) Bj~n Lygum ve diğerleri, s.35. 
(48) Hendrie, s.282-284. 
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olarak devlet tarafından yönetilen Yunan Milli Bankası (Kati

anal Bank of Greece) alır. Bu banka 1841 yılında iuruimuş

tur ve tarihi bir banka oluşundan ötUrU diğer bankalardan· 

biraz avantajlıdır. İkinci sırayı yine devlet kontrollü Yu

nan Ticaret Bankası (Commercial Bank of Greece) alır. Di~er 

iki bUyük Yunan İon ve Popüler Bankası ( Ionion and PopUlar 

Bank of Greece) ve Kredi Bankasıdır. Bu bankaların dördU Yu

nan Bankacı lık se k törUnUn ~~ 82' ne sahiptirler, ( 49)"' 

Yunanistan'da bUtUn ticaret bankalarının uluslararası 

servisleri vardır~ tasarruf bankacılı~ı (Banques de ~dep8ts) 

yaparlar ve bUtUn bankacılık faaliyetlerini yürUtiirler. Her 

ne kadar uzun döne~ yatırım bankaları iselerde
1
faaliyetleri 

orta ve uzun vadeli kredilerde yoğunlaşmıştır, gayrimenkul

leri vardır, firmalara katilımları vardır. Kambiyo ve her 

tUrlU para transferiyle u~raşırlar. Tiiketici kredileri sınır

lıdır. 4 bUyükler dışındaki bankalar ise Bank of.Greece.JBank. 

of Piracus, Bank of Attica, General Hellenic Bank, Bank of 

llıacedonıja and İhrace, Bank of Central Greece, Banque .l!'rancoT 

He lle nique' dir: ( 50 ). 

' 
Bu tür bankacılıktakredi kartı ve otomatik bankacıliğın 

pek geliştiğini söyleyemeyiz. 

8.2 YNI'IRIM EANKALARI (Investment Bank's) 

Yunanistan'daki yatırım bankalarının amacı; Ulke 

(49) OECD, s,ll9o 
(50) Hendrie, s.l45-146 ~> 
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ekono~isinin ve özel sektörlin ~~ıişmesi için orta ve uzun 
. ..:· 

vadeli kredi kaynaklarının bulunmasıdır. Te~el hedeflerini 

şu şekilde sıralayabiliriz: EndUstrinin finansmanı, turizm 

ve gemicilikin finansmanı, özel sektör kuruluşlarına teknik 

ve yönetsel danış::nanlık vermek için katılım, Yunanistan'a 

yabancı sermaye çekmek, v.b gibidir. Yatırım bankaları elle-

rinde kısa dönem para tuta::nazlar; sabit aktiflerin orta ve 

uzun sUreli finansmanını yaparlar. Yatırım sektörUnUn yarı-
.•.1•' 

sını ellerinde bulundururlar,di~er yarısını ise ticaret ban-
, ..... 

kaları ellerinde tutarlar. Önemlileri şunlardır: Helenietik 

EndUstri Kalkınfua Bankası (ETBA), Ulusal EndUstri Kalkınma 

Bankası, ELEVME ve yatırım bankasıdır (5l)o 

8.3. YUNAN TARIM BANKAŞI (Agricultural Bank of Greece) 

Bu banka 1929 yılında,tarı::n kredisi ver~ek, tarım 
1 

kooperatiflerini denetlernek ve yunan tarımını geliştir:nek 

için kurulmuştur. Tarım Bakanlığına bağlıdır ve devletin 
.. . ' 

tarım politikasını uygulamaktan sorumludur. Ulke genelinde 
\·'· 

faaliyette bulunur. 1986 ·sonunda toplam aktifleri 841.839 

milyon drahmi'dir ve toplam mevduatları 530.519 milyon drah-

midir. 

8.4 İPOT~K EANKALARI (Mortgage Banks) 

İpotek karşılı~ı özel sektör~, devlet sektörUne, 

devlet kuruluşlarınaı. kredi verir. İki önemli Ipotek bankası 

vardır. Yunan ipotek bankasının 1987 haziranında toplam ak-

(51) Hendrie ~ S.l46-147 ı. 
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tifleri,590o569 milyon drahmi ve toplam mevduatı 303.397 

milyon drahmidir. Ulusal Konut Bank~sı ise Yunan Ulusal ban-
. ' 

kasının (National Bank of Greece) denetimindedir. Bu banka-

nın 1987 haziranında toplam aktifleri 11.620 milyon drahmi 

ve mevduatı ise 3.918 milyon drahmidir (52)0 

8.5 POSTA TASAHHU~' J?ONU (Post office Saving Fund) 

1914 yılında kurulan bu kuruluş,Ulaştırrna Bakanlı-
. ·. ·.' 1., .. . .. 

.. f ·:<1, 

~ının ve Yunan para otoritel~~inin kontrol ve den~timinde-. 

dir. Ana görevi halktan mevduat toplamaktır. Toplanan bu mev

duat devlet tahvillerinE? yatırılarak,, yörel oteritelere kre..:. 

di verilerek veya ıvıerkez Bankasına yatırılarak değerlendiri-

lir (53)" 

tedir o 

8.6 YABANCI BANKALAR 

Yunanistan'da 18 yabancı banka faaliyet göstermek

Bu bankaların Atina'da şubeleri mevcuttur. Faaliyet-

leri yunan yasalarınca ve Merkez Bankasınca belirlenir. Ya

bancı bankanın,Yunanistan'da kurulabilmesi için en az 2000 

milyon drahmi veya buna mukabil döviz ile kurulması gerekir. 

Ülkeye gelen yabancı banka,kaynaklarını ya yunan merkez ban-

kasında tutacak,yada uzun dönem finansman için yunan sektörü-

ne kredi verecektir (54)~Yunanistan'da yabancı bankaların fa

aliyette bulunmalarının güç oldu~unu söyleyebiliriz. 

9. BATI ALMANYA' D.A BAN~AOILIK ,., 

Alman Bankacılık yasası 1 ocak 1985'te son şeklini al-

(52) Hendrie 9 •s.l47o' 
(:)3) rlendr:ie, s.l47o 
(=)Ll) liendrie ~ S.l47-l48o 
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mıştır. Almanya'da bankaları iki grupta toplayabiliriz; 
1 

Çok amaçlı veya evrensel bankalar (Universal bank) ve ~zel 

bankalar. Universal bankalar ~zel sekt~rün bUtUn finansal 

işlerini, ticaret banka6ılı~ının bütün işlerini yaptı~ını 

s~yleyebiliriz. Ayrıca bu bankalar-ın biinyesinde yatırım fon

larının ve yatırım şirketlerinin de bulundu~unu s~yleyebili-

riz. 

Alman merkez bankası (Deutsche Bundesbank) Bundasbank 

yasası ile düzenlenmiştir. Merkez Bankası,bankaların son mer-

ci durumundadır ve merkez bankası işlevlerini yerine getirir(55) 

9.1 UNiVERSAL BANKALAt-r '( ·universalbnnken) 

Evrensel yada çok amaçlı bankalar~ grubta topla

nabilir. Tasarr-uf bankaları bu sekt~rün% 48'ni elind~ tu-

tar ve birinci sırayı alır, ikinci sırayı% 30'luk bir pay 

ile ticaret bankaları ve üçüncü sırayı% 22'lik bir pay ile 

kooperatif bankaları alır. Bu bankalar,bütUn bankacılık faa

liyetlerini yaparlar. Ticaret ve kooperatif bankalar' k~rları

nın% 56'sı oranında vergi ~derken~tasarruf bankaları% 50 

oranında vergi öderler. Bu kuruluşları şu şekilde inceleyebi-

liriz (56). 

9.1.1 Ticaret Bankaları (Geschaftsbanken) 

Ticaret bankalarını üç grubta inceleyebiliriz; 

I-BUyük Bankalar (Big banks): Bu grub,en ~-

( 5 5) East o bs , s. 308 .. 
(56) Erice Waterhouse, s.305-306,- Hendrie, s.ll4-116· 
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nemli grubtur. Deutsche Bank AG 257 milyar DM ile dünyada 

l4.sırayı Avrupa'da ise 6.sırayı, Almanya'da ise birinci 

sırayı alır. Drensdner Bank AG'nın bilanço toplamı 197 mil

yar DM'dır, Commerzbank AG ise 148 milyar DM'dır. Bu Uç ban

ka ,U nı versal banka ların top lam bi la nço la rının % 1 ı' ne sahip

tirler. Kredi verirler, menkul kıy~et alım-satımı yaparlar 

ve tUm bankacılık hizmetlerini sunarlar. 

II-Bölgesel Bankalar (Regional Banks) 

Bu grubta Bayarische Vereinsbank. 140.1 

milyar DM'lık bilançosu ile Almanya'da 5.sırayı, Hypotheken

und Wechsel Bank 120.4 milyar DM ile 6.sırayı1 Bank flir Geme

inwistschaft 59.9 milyar DM ile lJ.sırayı,Berliner Handels

und Frankfurter Bank 27.5 milyar DM ile 28.sırayı alır.Bu 

sınıflandırmaya rağrnen,bu bankaların yöresel bankacılık yap

tıklarını söyleyemeyiz. 

III-Yabancı Bankalar 
··, 

Bu bankaların ~icaret bAnkafarı~~ beri~~r s~~

visleri vardır. Küçlik bankalardır .. ~·akat son yıllarda büylimek

tedirler. Yabancı bankaların şube veya temsilçilikleri duru

mundadırlar. AT ilyesi ülkelerin Almanya'da kredi işlemleri 

yapmaları için şube ve temsilcilik açmaları için izne gerek 

yoktur, Federal Bankacılık Denetleme Offisine ve Alman Merkez 

Eankasına bildirmek zorunluluğu vardır. 1985 sonunda Almanya' 

da 62 Amerikan, 31 Japon, 30 Fransız, 14 İngiliz bankası şu

besi vardır. Bu bankaların toplam bilançoları 77 milyar DM'tır. 

Genelde mevduat toplamazlar, kaynakları daha çok yurt dışın

dan gelir. Uluslararası bankacılık hizmetleri verirler. 



32 

9.1.2 Tasarruf Bankaları 

Özel tasarruf bankalar yasasına göre faali-

yette bulunurlar. Mevduat toplarlar ve ciro transferi yapar

lar. Topladıkları fonları dUşlik ve orta gelirliler-e ve hele-

diyelere kredi şeklinde verirler. Son yıllarda ticaret ban-

kEılcırı gibi faaliyette bullınmBya başla:nışlardır. Tasarruf 

f3ekti5rtinUn ~; 55'ni ellerinde bulundururlar. En genişleri 24 

:nilyar DM' lık bilanço de~eriyle Hamburger Sparkarse (Haspa)' 

dır. İkinci geniş banka ise Girozentralen (Merkez Ciro Ku-

ruluşu)'dır. Bu banka9Uye ve kooperatif bankalara takas (cle

aring) bankası görevini yapar. En biiyUkleri ise West deut-
1 

sche Landesbanktır. Bu banka 148 milyar DJ:.Il' lık bilanço değe-

r·iyte Al.nanya'da 3. Avrupa'da 14. büyiik bankadır (57). 

BUyük bankaları.n büyük endlistri projelerini finanse et

mesine rag:nen,tanarruf bankalar-ının ktiçiik işletmelere kredi 

verdi~ini sJyleyebiliriz. 

9.1.3 Kooperatif Bankalar (Zentralbanken) 

1971 sonunda Volksbanken ile tarım koopera

tifleri bankası (Raifteisen) birleşerek tek bir banka haline 

geldiler. 1977 yılında ise Deutsche Genossenschaftskasse De

utsche Genossenschaftsbank'a döniişmüştiir. Bu banka ll2.mil-

YRI:' Dtıl'lık bilanço toplamı ile Almanya'da 8. bUyUk bankadır. 

Bu tiir kuruluştar bankacılık hizmetler-ini direkt olarak yi.irü-

tUrler ya dcı indirekt yoldan kooperatiflere;:yacdım yaparlar. 

(5'!) 01CD, n.l09-lll •. 
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Yardı~ı yaptı~ı kuruluşun kendi Uyesi olması halinde kredi-

lerine yUksek faiz uygula~azlar (58). 

9.2 ÖZ~L KONUML0 BANKALAR (Specialist Banks) 

Bu bankaları şu şekilde inceleyebiliriz (59): 

9.2ol İpotek Bankaları (Hypothebenbanken) ve İn

şaat Şirketleri (Bausparkassen) 

İpotek bankaları ipotek karşılı~ı uzun dönem ko-

nut kreaisi verir. Kredi verdi~i saktUrler özel ve devlet 

sekt~rUdUr. Fonları ipoteklerinden ve belediye tahvillerin

den gelir. 1986 sonunda 25 özel ipotek ve 12 kamu ipotek ban

kası faaliyette bulunmaktadır. Bu bankaların bilanço toplam-

ları 497.5 milyar DM'tır. 

Almanya'da 17 özel ve 12 kamu inşaat şirketi faali

yettedir. 1986 sonu itibariyle bu kuruluşların toplam bilanço 

de~eri 158.1 milyar DM'tır. İpotek ve inşaat kredisi verirler, 

kredilerinin 3 de 2'sini inşaat sektörline verirler. 

9.2.2 Taksitli Kredi Kuruluşları (Teilzahlungsbanken) 

1988 sonunda 84 kuruluş 42.5 milyar DM'lık 

bilanço delieriyle faaliyetlerini sUrdtirmektedirler. Bu kuru-

luşlar yabancı ve yerli banka~sahiplidirler. Merkez bankası

nın izni ile mevduat toplayabilirler. Özel kişi ve işletmele-

re kredi verirler. 

9.2.3 Özel Fonksiyonlu Bankalar (Banks with Speci al 

Punctions) 

Bu bankalar şunlardır; Ausfuhikredit Geseil-

(C.)U) ıienu.r:Le~ r.1.ll6-ll7•, 
( 'J < J ) P r :i. e e W B t e r h o u s e, s· • 3 O 6- J OT. - H e n dr i e, B • ı ı 7- 118 o 
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schaft mbH(AKA) orta ve uzun dönem ihracat kredisi ve ri r, 

privatdiskont AG, Deutsch Verkehis orta ve uzun vadeli de-

mir yolu kredisi verir ve demiryolu tahvilleri satar, Deut

sch Wagnufinanzierungs-Gesellschaft mbH teknik icatların 

finansmanı için kurulmuş fakat son yıllarda finans şirket

leri gibi faaliyette bulunmaktadır, Kreditanstalt für wieder

aufbau federal ekonomi ve konut kredisi verir, Lastenausglei

chsbank belediye ve endüstri sektörüne kredi verir. Pasta 

Bankası (Deutsche Bundespost) 53.7 milyar DM'lık bilanço ile 

bu grupta yer alır. Bu grubun para transferi ve posta tasar~ 

ruf servisi gibi konularda hizmet verdi~ini görüyoruz. 

10. İNGİLTERE'DE BANKACILIK 

1977 AT Bankacılık diraktifleri çerçevisinde, 1979 ve 

1987 yıllarında İngiltere, bankacılık yasasında çeşitli de

ğişiklikler yapılmıştır. 1987 yılında yapılan de~işiklik, 

İngiltere'de kurulacak yerli ve yabancı bankalar için aynı 

kanuni formalitelere uyma şartı getirilmiştir. İngiliz Mer

kez Bankası (Bank of England) 1694 yılında kurulmuş ve 1946 

yılında devletleştirilmiştir. Merkez Bankası görevleri ise, 

devlet para politikasına yardımcı olmak, banknot çıkarmak, 

vb. merkez bankası görevlerini yürütmektedir (60). 

lO o 1 BANKALAR 

lOol.l Klearing Bankalar (High Street Banks) 
Bu grub, perakende bankacılık sektörüne ha-

(60) Elstobs, s.30-Hendrie, s.336. 
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kimdir ve grubta 6 Londra ve İskoç bankası hakimiyete sahip

tirler. Bunlar; Barclays, Lloyds, Midland, National Westmi

nister, The Royal Bank of Scotland ve Bank of Scotland'tır. 

Bu bankalardan National Westminister,dlinya sıralamasında 17o 

sırayı, Barclays lB.sırayı, Midland 34. ve Lloyds ise 44.sı

rayı alır (1987). Dört bUyük Londra Klearing bankası~İngil

tere Bankacılık sektörünün büyük bölümline sahiptirler· (6l)o 

Klearing bankaları cari hesaplarda tutu-

lan mevduatıara genelde dUşlik faiz uygularlar, fakat son yıl

larda rekabet yüzünden bu hesaplara daha yüksek faiz uygu-

lanmaya başlanmıştır. Yüksek faiz,vadeli' geniş tasarrufcu-

lara ve hedef sektöre (örne~in çocuklar ve B~rencilere) ve

rilmektedir. Çek>İngiltere'de en önemli para transfer aracı

dır. Geçmişte kısa dönem kredilerle ilgilenen bu bankalar 

1980'den sonra uzun dönem kredilerle ilgilenmeye başlamışlar

dır. Uluslararası ticarette önemli yerleri vardır, İhracat, 

kambiyo, turizm kredisi gibi alanlarda ve 'leasing, faktoring, 

yatırım yönetimi, gibi konularda faaliyette bulunurlar· (62). 

l0ol.2 Tüccar Bankalar (Merchaht8anks) 

1987 sonu itibariyle 16 tüccar banka faali-

yette bulunmaktadır ve merkezi banka otoriteleriyle yakın i

lişkileri vardır. Kredi verirler, şirket finansmanı, yatırı~ 

yönetimi, sigortacılık, leasing, ihracat kredisi gibi konu

larda faaliyette bulunurlar. (63)o 

( (-) l) OECD, s. 225-226 :~ 
(6~) ~rice Waterhouse,~.337-338o 
(t)J) J?rjce \i:iter·house, so339o 
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10.1.3 Yabancı Bankalar (Foreign Banks) 

Londra, ll. yüzyıldan beri yabnncı banka

lar:ı.n mer-kezi olmuştur. 14. yUzyılda İtalyan Bankalar.o.. ve 

daha sonraki yıllarda Japon ve Amerikan bankaları Londra'da 

faaliyete baolamıştırlaro 1987 sonu itibariyle 453 yabancı 

banka İngiltere'de faaliyette bulunmaktadır. Bu bankalar, 

İhtisas bankası, şube veya temsilcilik şeklindedirler. Bu 

bankalara ilaveten 121 yabancı menkul kıyınet şirketi, bu Ul

kede fauU.yette bulunmaktadır. Di.inyadaki 100 bilyUk bankanın 

Londra'da şube veya temsilcilikleri vardır. İngiltere'deki 

ynhrwcJ. b<lnkularda y.~.ıklaşık 72.000 personel çalışmaktadır. 

Bu bankalar uluslararası bankacılık yaparlar, kredi pazarın-

da ve sermaye pazarında tliccar barikelar gibi faaliyette bulu-

nur·lur (64). 

10.1.4 Konsorsiyum Bankalar (Consortium Banks) 

Di~er bankalarca sahipli bu bankaların, 

faaliyetleri yabancı kredi pazarlarında faaliyette bulunmak, 

rıl1ıslararı-wı tahvil pazarında faaliyette bulln1mak, kredi ver

mektir. Bir banka bu ti.ir bankaların% 50'den fazlasına sahip 

olamaz (65). 

10.2 DİGER KUHULl.J~LAR 

10.2.1 Finans Evleri ve Leasing Şirketleri(Finan-

ce House) 

İngiltere'de bir kaç yüz finans evi vardır. 

(G~) Hendri.e, s.34]c..3~8. 
((ı~)) l)rice 'l'/nterhow3e, s.339. 
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Ancak bunlardan 48'i bilyUk çapta ve Finans Evleri Birli~i

nin (Finance House:Assocıation) Uyesidir. Bu kuruluşlar sek

törlin% 85'ne sahiptirler. Ana faaliyet konuları orta sUreli 
.. ~: . 

finans~an yarat~a, leasing, kişisel krediler ve şirket kre

dilerdir. Bu tUr kuruluşların % 60'ı banka sahiplidirler. 

1987 bankacılık yasası ile bu tUr şirketler,"kuruluş"hali

ne getirildiler. Finans Evleri Birli~i Uyesi olan kuruluşla

rın krediler toplam~ 24 milyar paund' tur. Bu kredini~ 9.1 
' ' 

milyarını mtişterilerine, 6.16 milyarını iş sektörline ve 8.8 

milyarını ise leasing olarak şirketlere verıil.ştır • __ ., "t'Bsar-, .... ··, 

ruf ve cari mevduat kabul ederler .(66)QBu kuruluşlar daha 

çok A~erikan ve inşaat şirketleri sahiplidirler. 

10.2.2 İnşaat Şirketleri (Building Societies) 

İnşaat şirketlerinin faaliyetleri,inşaat 

şirketleri. komisyonunca denetlenir. Bu şirketlerden ikisi,. 

dUnyanın 100 bUyUk bankası içerisinde yer alır. 1986 yılında. 

bu çirketlerle bankalar arasındaki bazı farkla~ kaldırılmış 

ve merkez bankası denetimine girmişlerdir. Mevduat kabul e

derler, ipotek karşılı~ı inşaat kredisi verirler, çek verir-

ler ve di~er bankacılık servisleri y~parlar 1986 yılında 

özel sektör tasarruflarının,% 25 azalırken bu kuruluşlarınki 

% 200 artmıştır. 1988 yılında, bu artış% 40'tır. Fakat bu 

şirketlerin ipotek kredisi pazarındaki payları% 90'dan% 75' 

e dUşmUştUr (67). 

(66) x>rice Wf.lt·erhol1se, s.JJ9. 
(67) Hendrie S.J48-349. 
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10.2.3 Devlet Tasarruf Kuruluşları (Goverment 

Saving Institutions) 

Bu grub~Tasarruf Bankasını (National Sa

vings bank) ve Ulusal Ciro Bankasını (Nati~nal Girobank) 

içerir. Ulusal Tasarruf Bankasın'daki toplanan fonların dev

let menkul değerlerine yatırıldığını görmekteyiz. Girobank'ın 

ise~postahaneler aracılığıyla bankacılık yaptığını görürüz. 

10.2.4 Trustee Tasarruf Bankaları (Trustee Savi~ 

bank) 

Bu grubun aktifleri, 1984 itibariyle 20.839 

milyon ECU'dur. İngiltere'deki en geniş banka grublarından-

dır. 1976 yılına kadar ,:bu gruba. .. t.üccar bankalar yasası ve 

organizasyonu uygulanmıştır. Bölgesel bilgi işlem ağları var

dır. Mevduat, yatırım, cari hesaplar, kişisel krediler, ipo

tek kredisi, şirket finansmanı gibi konularla ilgilenirl~r. 

Bunlara ilaveten sigorta ve seyahat çekleri gibi konularda 

da faaliyette bulunurlar'(68). 

ll. LÜKSEMBURG'DA BANKACILIK 

1960' lı yıllara kadar Lüksemburg bankalar~ yöresel hal

kın ihtiyaçları do~rultusunda bankacılık yapmışlardır. Fakat 

son 30 yılda Avrupa finansal ve sermaye pazarı,Lüksemburg'a 

yardım etmişil~Eurobankacılığın en önemli merkezlerinden bi

ri haline gelmiştir. Lüksemburg Avrupa Bankacılığının% 9-9.5' 

nu oluştur~aktadır. 1986 sonu itibariyle bu ülkede 203 kredi 

kuruluşu vardır ve bunların% 90'nı yabancıdır. Li.iksemburg da 

(GB) Price 1"/aterhouse, 8.340 • 
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Kleating bankalar, tUccar bankalar ve yatırım bankaları ara

sında bir ayırım yapılmamıştır. Bankacılık hizmetleri ve ban-

ka yöneticileri hakkında hiçbir kısıtlama yoktur: (69)
0 

Bu iil

kede merkez bankasının olmadı~ını görmekteyiz. 

11.1 YERLİ BANKALAR (Main Domestic Banks) 

Bu bankalar bankacılık sektörUnUn% lO'na sahip-

tirler. En büyUkleri Devlet Tasarruf Bankası (Caisse d'Eparg

ne de L'Etat - CEE -)dır. Di~er önemli Uç banka ise; Banque 

Generale du Luxembourg (BGL), Banque Internetianale ~ Luxem

bourg (BIL), Kredietbank SA'dır. Bu Uç banka Belçika'daki ~e~

li ı bankalarla yakın ilişki içindedir, Bir devlet bankası 

olan CEE, Lüksemburg'daki tasarrufların% 60'na sahiptir ve 

merkez bankası görevi yapar. Di~er bankalara bir takas mer

kezi görevi yapar. Bu banka son günlerde uluslararası faali

yetlerini artırmıştır. Di~er üç banka eurobankacılık yapmak-

tadır (70)· 

11.2 ÖZEL BANKALAR (Specialised Banks) 

Bu grup mUşteri kredi kuruluşları'nı (Costumer 
' 

Credit lnstıtutions) Merkez Tarım Kooperatif Bankası'nı (Cais-

se Centrale Raiffessen) Ulusal Kredi ve Yatırım Şirketini 

(Socıete Nationale de Credit et d'Investissement) içerir. 

MUşteri kredi kuruluşlar~ bankaların faaliyette bulunmadık

ları alanda çalışırlar. Bu kuruluşlar ya banka sahipli ya':·dfl' 

bankaların kontrolUndedirler. Merkez Tarım Kooperatifi Ban-

kası is~ konusu gere~i tarım kesimindeki mUşterilerine kredi 

( (;g) OECD, s .143-144 ~ 
C/O) P ci ce Wat e rhouse, 359-360 , 
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verir. Ulusal Kredi ve Yatırım şirketi ise; orta ve uzun 

vadeli endtistri kredisi, ihrac~t kredisi verir, yatırım hiz~ 

meU.nde bulunur (71). 

ll.J YABANCI BANKALAR 

1988 yılında Lüksemburg'daki bankacılık sektö-

rUnUn% 9l'nı yabancı bankalar oluşturur. Bu tilkedeki banka-

ların ço~u AT ve Batı Avrupa tilkelerindendir. Bu grubu çe-

şitli kaynaklar ilçe ayırmıştır; ticaret bankaları, eurobank 

ve Ledeldir (Euro tahvil için uluslararası takas evi). 1985 

yılı sonunda bu tilkedeki 119 kuruluştan ülkelere göre da~ılı-

mı 12'si Belçika-Ltiksemburg, 29'u Almanya, 8'i Fransa, 7'si 

İtalya, 6'sı İsviçre, 16 İskandirtav ülkeleri, 12'si ABD, 5'i 

Japonya, l6'sı di~er ülkelere ve 7'si çokuluslu şirketlere 

aittir (72). 

11.4 AT'nin FİNANSAL KURULUŞLARI 

Lüksemburg'daki bu kuruluşlar; Avrupa Yatırım Ban

kası (EIB) ve Kredi ve 1!1 i.nans Genel lVltidUrlUğti'dtir. (Direc

tcıcft,te General of Credi t and Pinance). 

12. HOLLANDA' DA BAtJKACILIK 

1814 yılında kurulan Hollanda Merkez Bankası (De Neder

ıand sche Bank) 1948 bankacılık yasası ve kredi sisteminin 

denetimine ilişkin yusası (Wet Toezicht Kredietweten) ile 

millileştirilmiştir. Merkez bankası devlete bir banker göre-

vi yapar, diger kredi kuruluşlarına klearing görevi ve banka-

( 71) P ri c o V/cı te r ho u s e , s • 3 6 O • 
(72) Price Wnterhouse, s.355. 
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ların denetimini yapa~'(7J). 

12.1 1fİC1\HET EANKALAHI (Commercial Banks) 

Bu bankaların bazı kaynaklarda,Universal bankalar 

buşlıgı altında ineelendiğini görmekteyiz. 1986 sonunda bu 

Ulkede 81 ticaret bankası faaliyette bulunmaktadır. Bu ban-

kaların% 7.5 hissesi devlet kuruluşlarınındır. Grubun iki 

bUyUğii Alge.:nene Bank Nederland ve Amsterdam-Rofterdam Bank 

(Amro) grub aktifleri toplamının% 60'na sahiptir. Co-ope

rative Haiffersen Bank (Rabobank) da bazen bu grupta incelen

mektedir. Fakat bu bankayı ayrı bir grupta incelerneyi uygun 

gUrdUk. Amro Hollanda piyasasında yenilikçi bir bankadır. 

ABN 250 şube ve bilgi işlem"ağı ile Ulke genelinde ve yurt 

dıgında faaliyetlerini sUrdtirmektedir. Bu grupdaki bankalar 

kısa ve uzun döne~ (lO yıl) kredi verirler~ Küçük işletmele-

re düşük faizlikredi verirler, leasing ve faktoring'le u~ra-

şırlar. Tasarruf sertifikası çıkarırlar, vadeli ve vadesiz 

mevduat toplarlar, euroçek çıkarırlar. Hollanda pazarının% 

28'ne sahiptirler (74)· 

12.2 TAHIM KHI!:Dİ EANKALARI ( Rabo"banks) 

~arım toplumuna hizmet için Alman Raiffe~sen Ban-

kalarının modelinden esinlenerek 1900 yılında kooperatif şek-
• 

linde kurulmuşturlar. Bu kooperatifle~ sonra Rabobank etrafın-

da toplanmışlardır. 1986 sonunda 932 bu tUr kuruluş faaliyet

te bulunmaktadır. Müşterileri genelde kilçUk teşebbiisler, bii-

(73) Hendrie, S.249· 
(74) lıenclrie, 0.251-253. 
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yUk şehir dışındaki mUşteriler idi. ~akat son yıllarda, ti-

caret bankaları gibi hiz~et vermelerine izin verilmesiyle~ 
', ' '. :· ,. 

geniş mUşteri kitlelerine ve daha büyUk teşebbiislere hizmet 

ver~eye başladılar. 1986 yılında toplam mevduatları 139.689 

milyar florin ve tasarruf pazarının% 40'na sahiptirlen· (75)· 

12.3 DEVJ~ET IJ.'iı.SARHUP KURULUŞ LA RI ( Rijkspos t spaarbank

Postgiro) 

1986 ocak ayında Posta Ciro servisi ile Posta Ta-

sarruf bankası birleşerek% 100 devlet sermayeli Postbank 

kuruldu. Bu banka bir ticaret bankası gibi faaliyetlerini 

si.irdiir:nEktedir. Tasarruf pazarının% 8'ne sahip olduğunu: gör-

mekteyiz. 

12.4 TASARRUF EANKALARI 

1986 sonunda Hollanda'da 62 özel tasarruf bankası 

mevcuttur ve bunlardan 49'u bankalar birliğinin (Nederlandse 

Spaarbankbond) üyesidir. Bölgesel ve yöresel halkın ihtiyaç-· 

larını karşıla:nak için 19. asırda kurulmuşlardır. .. Kuruluş 

a:nacıyla 1 faaliyet alanları sınırlı idi fakat son yıllarda fa

aliyet konu ve alanlarını genişleterek çeşitli kesimlere hiz

met ver:neye başlamışlardır. 9 büyük tasarruf bankası bu gru-
. . . 

bun aktif toplamının 1 milyar florinin~ sab,;i.p'ti.r~ ..• Bu 

bankalardan 7' sine merkez bankasınc.a kredi aç~a yetkisi ve-

ril:niştir ve geri kalanlar ise bu işi ticaret bankaları ara

cılı~ıyla yap:naktadırlar. Hollanda tasarruf pazarının% l7'ne 

sahiptirler (76). 

(75) Price Waterhouse, 8.370., 
(7f)) ılendrie, s.255-256 .. 

·' :.: 

:.:: 
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Bu grubun en btiytik Uç bankası.Vereningde Spaarbank, Bonds

spaarbank voor Midden Noord on Oost Nederlands ve Nutsspaar

bank te's - Gravenhage'dir. 

12.5 ÖZbL KURULUŞLAH 

Bu kuruluşları şu şekilde inceleyebiliriz' (77): 

I-Bank voor Nederlandsche Gemeanten 

Bu bankanın yarısı devletin 1 geri kalan kısmı 

ise yöresel otoritelerindir. Yörel oteritelere uzun döne~ 

kredi, devlet ve belediyelere kredi verirler. 

II-De Nationale Investeringsbank 

Hisselerinin'yarısı devletindir. Orta ve uzun 

vadeli yatırım kredisi, belediyelere kredi ve özel şirketle-

re devlet kefaletiyle kredi verir. Çeşitli ·kuruluşlara katı-

lımlıdır. Bu kuruluşlar: Export~Financiering-Maatschoppij 

(bFM) ihracat kredisi verir, Nederlandse Partıcıpatıe Maat

schappij (NPM) sermaye şirketlerine ortak olur ve konverti-

bil kredi verir, Nederlandsch$ Credietverzekerring Maatschap-

pij sigorta işiyle ugraşır. 

12.6 İPOT1K EANKALARI (Mor:tage "Sanks) 
. ' 

Hollanda'da 40 ·adet ipotek bankası vardır ve mer

kez bankasınca denetlenir. Bu bankalar tamamen ba~ımsız d~

ğillerdir. Önemlileri şunlardır: Rabahypotheebank, Nestland 

Dtrecht Hypotheckbank ve Friesch-Graningsche'dir. 
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12.7 YABAlWI BANKA LAR 

Hollanda ticaret b~nkalarının% 50'si yabancı 

bankadır ve 1986 sonu itibariyle ticaret bankaları toplam 

bilançolarının %·23'ü bu hankalarındır. AT üyesi ülkelerin 

Hollanda'da faaliyette bulunmalarına ilişkin hiç bir kısıt

lama yoktur. Üye ülke bankaları yerli bank~la~ın japtıkları 

tüm faaliyetleri yapabilirleri (78). 

(78) TÜSİAD~ ~.50, 
! 

·1 



İ k i n c i B ö l üm 

DİREKTİFLER ÇERÇEVESiNDE YILSONU HESAPLARININ DURl~U 

.Jımdnn önceki bölümde AT üye si ülkelerdeki bankacılık 

sistemini ineeledik ve bankaları tanıttık. Bu böltirnde ise, 

diraktiflerin yılsonu hesaplarına ilişkin düzenlemeleri in

celeyece~iz. Yılsonu hesaplarına ilişkin düzenlemeler biria

ci bankacılık diraktifinde (77/780/~EC), dördüncü şirketler 

direktifinde (78/660/EbC), yedinci direktifde (83/349/EEC), 

sekizinci direktifde (84/253/EEC), 86/635/EEC'de ve ilgili 

direktiflerde~ düzenlenmiştiro 

86/635/E~C sayılı direktif önceki diraktiflerin Banka 

ve Kredi Kurumlarına uygulanır hale getirmiştir. Bu direktif 

çerçevesinde yılsonu hesaplarını aşağıdaki şekilde inceleye-

biliriz(79). 

-3t) Direktii': Bunlar üye devletlere, ''Ne" yapılması gerekti
ğini, bunun için amaca "Nasıl" varılacağını belirleyen, 
gerekli olduğu takdirde, ilgili ülkenin buna uymayan ka
nunların devi tirilmesini emreden a ınlardır. 

(79)0J.No.1,372 8 35 E C, 8 Decem er 198 , s.4-9, Arthur 
Anderson CO., EEC Harmonisatian oi Financial Reporting 
by financial Institutions, EEC DİRECTİVBS, 1987 s.l4-17. 
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1. BİLANÇO 

Bilanço aktif ve pasif olarak ikiye ayrılmıştır. 

Aktif kesimde 16 ana başlık, pasif kesimde ise; 14 ara baş

lık vardır. Ayrıca pasifdeki nazım hesaplarda da iki ana 

başlık vardır. 

1.1 AKTİPLER 

1.1.1 Kasa, Merkez Bankası ve Posta Bankaları 

Bu kalem nakit mevcudu, yabancı kağıt pa

raları, madeni paralar dahil olmak üzere ulusal parayı içeriro 

Bu kaleme bir kredi kurumunun yalnız yerleşik olduğu iilke 

veya ülkelerin merkez bankaları ve posta bankalarında bulu

nan bakiyeler dahil edilir. Bu bakiyeler her zaman kullan

maya elverişli olmalıdır. Bu kurumlardan diğer alacaklar ise, 

kredi kurumlarına kredi ve avanslar veya müşterilere kredi ve 

avanslar olarak gösterilira 

1.1.2 Hazine Bonoları ve Merkez Bankasınca Rees

konta Tabi Tutulan Diğer Senetler 

Bu kaleme bir kredi kurumunun yerleşik ol

duğu ülke veya ülkeler merkez b~nkalarınca reeskonta elveriş

li olan hazine bonoları, hazine sertifikaları ve kamu kurum

larınca ihraç edilen diğer senetleri içerir. Ayrıca bu kalem

de, bir kredi kurumunun yerleşik olduğ11 ülke ve Ulkeler ulu

sal yasalarına göre merkez bankasında reeskonta elverişli 

oldukları ölçüde, kredi kurumları veya müşterilerden satın 

alınıp portföyde bulunan tüm bonoları içerir. 

1.1.3. Kredi Kurumlarına Kredi ve Avanslar 

Bu kalem bilançoyu düzenliyen kredi kuru-

munca yurtiçi veya yabancı kredi kurumlarına verilen tüm 
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kredi ve avansları içerir. Bu kurumlara 77/780/EEC sayılı 

direktifin 3(7)'inci maddesinde tanımlanan bütün teşebbtis

ler girer. Ayrıca bu direktifin birinci maddesindeki tanıma 

uyan ·merkez bankaları ve resmi ulusal ve uluslararası ban-

kacılık kuruluşları ve tUm özel ve kamusal teşebbü8ler gi-

rer(80). 

1.1.4 Müşterilere Açılan Kredi ve Avanslar 

Müşterilere verilen kredi ve avanslar, 

kredi kurumları hariç yurt içindeki vsya yabancı müşteriler

den olan alacaklar şeklindeki adı ne olursa olsun her türlü 

aktifi içeriro 

1.1.5 Tahviller 

Bu kaleme, kredi kurumları, başka teşebbüs

ler veya kamu kurumlarınca ihraç edilen sabit gelirli menkul 

kıymetler de dahil olmak üzere tahvilleri kapsar. Ancak kamu 

kurumları tarafından ihraç edilen menkul kıymetler, eğer ak

tifin ikinci kaleminde gösterilmiyorsa burada yer alır. Ban

kalararası piya~ada veya Avrupa Piyasasında oluşan faiz hai

di gibi belli raktörlere bağlı olarak değişen faiz hadleri

nin uygulandığı menkul kıymetler, sabit getirili menkul kıy

metleri içeren tahviller kapsamı içinde kabul ediliro 

1.1.6 iştirakler 

Ulusal yasalar bilanço hesaplarını açıkla

yıcı notlarda gösterilmesini öngörmediği takdirde kredi ku-

(80) Geniş bilgi için bkz. Qj.L.J22, 17.12.1977. s.J4., Ah
met GoKuınrulu, Avrupa Topluluklarının Bankacılık Sektö
rü ve Sermayenin Serbest Dolaşımını ilgilendiren Mevzu
atı. TBB, Ayyıldız Matbaası, Ank., 1988, s.20-2l. 
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rumlarında iştirakler ayrıca gösterilir. 

1.1.7 Bağlı Kuruluşlardaki Hisseler 

Ulusal yasalar bilanço hesaplarını açıkla

yıcı notlarda gösterilmesini öngörmediği takdirde kredi kurum-

larındaki hisseler ayrıca gösterilir. 

1.1.8 Maddi Olmay&n Aktifler 

78/660/EEC sayılı direktifin 9'uncu madde-

sindeki Aktifler B ve CI başlıklarında açıklanan kuruluş gi

derleri (ulusal yasaların aktifte ~österilmesine izin verdi-

ği ölçüde), peştemallık vbo haklar(81) ayrıca gösterilmek ü

zere maddi aktifleri içerir. 

1.1.9 Maddi Aktifler 

78/660/EEC sayılı direktifin 9'uncu mad

desi Aktifler CII başlığında açıklanan varlıkları içe~ir(82)o 

Hir kredi kurumunca kendi faaliyeti için işgal edilen arazi 

ve binalar ulusal yasalares bilanço hesaplarını açıklayıcı 

notlarda gösterilebilir. 

1.1.10 Taahhüt Edilmiş Ödenmemiş Sermaye 

Ulusal yasalar apeli yapılmış sermayeyi 

pasifte gösterimini istiyorsa, bu durumda apeli yapılıp he

nüz ödenmemiş sermeyede ya burada yada aktin 14'üncli kalemin

de gösterilEbilir. 

1.1.11 Kendi Hisse Senetleri 

Ulusal yasalar bunların bilançoda göste-

rilmesine izin verdiği ölçüde nominal değerleri veya nominal 

(81) Bkz. oj.L.222, 14-8. 1978, s.l4. 
(82) Bkz. oj.L.222, 14.8.1978. s.l4. 
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değer bulunmaması halinde muhasebe prate değeri üzerinden 

gösterilir. 

1.1.12 Taahhüt Eclilip Apeli Yapılmış Fakat 

Ödenmemiş ~ermaye 

Ulusa 1 yasa lar taahhüt e·tM>-lmiş öde rım•.

miş sermeyede gösterilmesini istemediği sürece burada göste

ri li r. 

1.1.13 Mali Yıl Zararı 

Ulusal yasal pasifte 14'üncü kalemde 

(mali yıl k~r/zararı) gösterilmesini istemedi~i sürece bu

rada gösterilir. 

1. 2 Bİ LANÇONUN AKTİF KALEMLERİNİN DÖKÜMÜ 

AKTİ~ NOTLAR 

1 Kasa, Merkez bankaları va Posta Bankala

larındaki Bakiyeler 

2 Hazine Bonoları ve Merkez Bankalarında 

Reeskonta Elverişli Diğer Bonolar 

a) Hazine bonoları ve benzeri menkul 

kıymetler 

b) Merkez bankaları ile reeskontu sağla

yan diğer bonolar 

3 Kredi Kurumlarına Kredi ve Avanslar 

a) Talep üzerine ödenecekler 

b) Diğer kredi ve avanslar VI 

4 ~üşterilere Kredi ve Avanslar VI 

5 Sabit Getirili Menkul Kıymetler de Da-

hil Olmak Üzere Tahvill~r III,XIII 
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a) Kamu kuruluşlarınca ihraç edilenler 

b) Diğer kuruluşlarca ihraç edilenler 

6 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Geti- XIII 

rili Menkul Kıymetler 

7 iştirakler II,XIII 

8 Bağlı Kuruluşlardaki Hisseler 

9 Maddi Olmayan Aktifler 

10 Maddi Aktifler 

ll Taahhüt Edilmiş Ödenmemiş Sermaye 

12 Kendi Hisse Senetleri~iz 

13 Diğer Aktifler 

14 Taahhüt Edilmiş Ödeme Çağrısında Bu

lunulmuş Ancak Henüz Ödenmemiş Sermaye 

15 Peşin Ödemeler ve Tahakkuk ~tmiş Gelir 

16 Mali Yıl Zararı 

Toplam Aktifler 

ı. 3 PASİiı'LEHLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

1.3.1 Kredi Kurumlarına Borçlar 

II ,XIII 

XII 

xv 

Kredi kurumlarına borçlar bankacılık işlem-

lerinden doğup, bilançoyu düzenleyen kredi kurumunca yurt 

içindeki veya yabancı diğer kredi kurumlarına borçlanılan 

tüm meblağları içeriro 

1.3o2 Müşterilere Borçlar 

Bu kalem esas faaliyetlerine bakılmaksızın 

77/780/EEC sayılı direktife göre kredi kurumu sayılmayan 

(madde 1 ve 3(7)) (83) müşterilere olan borçları kapsar. 

Sadece ulusal yasalarda öngörülen koşullara uyan mevduat~ 

(83) oj.L.322. 17.12.1977. s.3l-34. 
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tasarruf mevduatı sayılır. Tasarruf bonoları ancak emre 

yazılı sertifikalarda temsil edilmedikleri takdirde, tekabül 

edenler alt kalemlerde gösterilir. 

1.3.3 Sertirike Karşılı~ı Borçlar 

Bu kalem, ge~ek borç senetlerini ve gerekse 

emre yazılı sertifika karşılığı alınmış borçları, özellikle 

mevduat bonolarını kabuller ve bonolardan doğan borçları 

kapsar. Kredi kurumunun sadece kendi finansmanı için çıkar

dığı ve ilk sorumlusu olduğu kabuller kendi kabulleri olarak 

işlem görür. 

l.3o4 Tasfiyede Önceliksiz Borçla~ 

Tasfiye veya iflas halinde, belgeye bağlanmış 

olsun veya olmasın, borçların diğer tüm alacaklıların talep 

hakları karşılandıktan sonra öden~esi sözleşme ile kararlaş

tırılrnış ise söz konusu borçlar bu kalemde gösterilir. 

1~3.5 Taahhüt Edilmiş Sermaye 

Bu kalem, ilgili kurumun hukuki yapısına uy

gun olarak, hissedarlar veya ~iğer malikler tarafından taah

hüt edilen ve adı ne olursa olsun, ulusal yasalarca özsermaye 

olarak kabul edilen tüm meblağları içerir. 

1.3.6 iedekler 

78/660/EEC sayılı direktifle tanıplanıp 9'un

cu maddesinin pasifler A IV kaleminde sayılan (84) her türlU 

yedeği içerir. Üye ülkeler, yasal yapıları itibariyle bu di

rektif kapsamına girmeyen kredi kurumları için gerektiğinde 

başka yedek tUrleri önerebilir. Yeniden değerleme karşılığı 

pasif kalem l2'de gösterilir. Diğerleri ise yedekler altında 

(A4) Geniş Bilgi için bkz. OJ. 1.222, 14.8.1978 s.l5. 
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ayrı ayrı gösterilir. 

1.3.7 Nazım Hesaplar 

l'inci Kalem:Muhtemel Borçlar 

Bu kalem, bir üçüncü kişinin yükümlülüklerinin 

bir kredi kurumunca üstlenildiği tüm işlemleri içerir. Bilan

çe hesaplarını açıklayıcı notlar, bir kurumun raaliyetlerine 

bakılınadan önemli olan herhangi bir muhtemel borç türlinlin ni

teliğini ve miktarını gösterir. İskonto edilmiş senetlerin 

cirosundan doğan borçlar, ancak ulusal yasalar başka şekilde 

gerektirmediği takdirde, bu kaleme dahil edilir. Aynı konu, 

kendi kabullerimiz dışındaki kabuller için geçerlidir. 

Karaletler ve teminat olarak rehnedilcn varlıklar, üst

lenilen tüm garanti yükümlarini ve özellikle kefaletler bakı-

mından, üçüncü kişiler namına teminat ol~rak rehnedilen var-

lıkları içine alır. 

2'inci:Kalem Taahhütler 

Bu kalem, bir riske yol açabilecek her tür-

lU geri dönlilemez taahhütleri içerir. Bilanço hesaplarını 

açıklayıcı notlar, bir kurumun faaliyetleri bakımından önem

li olan herhangi bir taahhüt ttirünlin niteliğini ve miktarını 

gösterir. 

1 o4 BİLANÇONUN PASİiı' KALEMLERİNİN DÖKÜMÜ 

PASİ.tı•kR 

ı Kredi Kurumlarına Ola~ Borçlar 

a) Vadesiz 

b) Vadeli veya ihbarlı olanlar 

2 Müşteril~.re Borçlar 

a) Tasarruf mevduatları 
b) Diğer borçlar 

NOTLAR 

VI 

VI 
VI 



ba) Vadesiz 
bb) Vadeli yada ihbarlı 

3 Sertifika Karşılı~ı Olan ~orçlar 
a) Borç senetleri 

b) Diger· 

4 Diğer Pasifler 

5 Tahakkuklar ve Ertelenmiş Gelirler 

6 Yükümlülükler ve Gider Karşılıkları 

a) Kıdem tazminatı ve benzeri yükümlü-

lükler için ayrılan karşılıklar 

b) Vergi karşılıkları 
c) Diger karşılıklar 

7 Mali tıl Karı 

8 Tasfiyede Önceliksiz Borçlar 

9 Taahhüt Edilmiş Sermaye 

lO Hisse Primleri 

ll Yedekler 

12 Yeniden Değerleme Karşılığı 

13 Geçmiş Yıl Kar veya Zararı 

14 ~ali Yıl Kar veya Zararı 

Toplam Pasifler 
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VI 

V,XVI 

Nezi~ rlesaplar(veya bilanço dışı kalemler) 

ı- Muhtemel Borçlar 
2- Taahhütler 

1. 5 BİLANÇONUN ET_JEŞTİRİSİ VE BİLANÇOYU İLGİLENDİREN 

DİÜEH DÜZENLEMELER 

1.5.1 Bilançonun Eleştirisi 
Bilançonun aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldı-

~ını g~rdüko Aktif kısım 16 ana başlıktan (mali yıl zararı ulu-

sal yasalar pasifte g~sterilmesini iatemediUi sürece aktifte 

gUsterilir) pasif kısım ise, 14 ana başlıkton oluşur. Aktif ve 

pasiflerin rapor şekli, yatay olarak sunulması istenmiştir. Bu 

şekil hali hazırda üye ülkelerde kullanılan şekildir. 
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Hem aktifteki hem de pasifdeki kale~ler li

kidite derecesine göre sınıflandırılmıştır. Fakat sınıflan

dırmada vade çi~nenmiştir. ~ani, döner ~arlıklar duran var

lıkl~r, döner borçlar duran borçlar ayırımı yapılmamıştır. 

Genel kabul görmUş muhasebe ilkelerine göre bu ayırımın 

yapılması gerekirdi. 

Aktif kısımda borçlar, kredi ve avanslar ve 

tahvillerde pasif kısımda ise kredi kurumlarına olan borçlar, 

tasfiyede önceliksiz borçlar ve sertifika karşılığı borçlar

da kredi kuruluşlarımız (bağlı kuruluşlar) diğer kuruluşlar 

diye bir ayırım yapılmamıştır. Bağlı kuruluşlarla ilişkileri

mizi daha iyi anlamak için bu ayırımın yapılması gerekirdi. 

Diraktif bu ayrıntının hesaplarla ilgili notlarda açıklanma

sını istemektedir. 

86/635/EEC sayılı direktifin 6'ıncı maddesi 

tasfiyede önceliksiz aktifl~ri tanımlar. Buna göre aktifler, 

sertifika karşılığı olsun veya olmasırt ii"las durumunde diğer 

alacaklılara olan borçlar karşılandıktan sonra ödeniyorsa 

tasfiyede önceliksiz aktif(ikinci derece aktif) sayılır. Yi

ne bu maddeye göre tasfiyede önceliksiz aktiflerin hesaplar

la ilgili notlarda gösterilmesi gerekira Üye Ulkeleri. bunu 

isteyebilir ler. 

86/635/EEC sayılı direktifin 12'inci madde

sinde "satış ve tekrar satın alma" işlemi tanımlanmıştır-. 

Buna göre bir kredi kurumu yada ~uşteri(devreden) tarafından, 

bir başka kredi kurumu yada mUşteriye (devr-edilen) menkul 

değerlerin sonradan, tesbit edilmiş bir fiyat Uzerinden geri 
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verilece~ine dair bir anlaşma ile devir edilebilir. Bu men

kul değerler ise, tahvil, alacak senedi veya devredilebilir 

(transferedilebilir) menkul değerlerdir. 

Yine bu ~addeye göre, devredilen, tesbit edilmiş 

veya devreden tarafından tesbit edilecek bir tarihte aktifle

rin geri vermeyi taahhüt ettiği takdirde, söz konusu işlem 

" gerçek bir satış ve tekrar satın alma" işlemi olarak sayı

lır. Ancak, devredilane sadece tesbit·edilmi~ veya edilecek 

bir tarihte, aktifleri alış fiyatı yada önceden kararlaştı

rıl~ış bir meblağ üzerinden iade yetkisi tanınmı~ ise, söz 

konusu işlem "geri alma fikri ile satış" olarak sayılmıştır. 

Bu iki tanımda ortak olanıdevredilen aktifin sonradan geri 

alınacağını açıklar. Ancak bu ayırıma ned~n gereksinme duyul

duğu açık degildir. 

Yine bu maddeye göre, 11 satış ve tekrar sat ın , 

alma"işlemlerinde devredilen aktifler, devredenin bilançosunda 

görünmeye devam edecektir. Devredenin aldığı satış bedeli, 

devredene boıdanılrııış bir meblağ olarak gösterilecektir. Ay

rıca devredilen aktiflerin değeri, devredenin hesaplarla il

gili notlarda gösterilecektir. Devredilenin, devredilen aktif

leri bilançosunda gösterme yetkisi yoktur. Devredilenin öde

diği alış fiyatı, devredenin borcu olarak gösterilecektir. 

"Yeniden alma fikri ile satış" işleminde dev

reden, devredilen aktifleri bilançosunda gösteremez, bu ka

lemler devredilenin bilançosunda aktif olarak gösterilecek

tir. Devreden, yeniden alım için kararlaştırılan bedele eşit 

bir tutarı nazım hesapların ikinci kaleminde gösterecektir. 



Bu iki işle~ erasında neden fark oldu~u yeterince açık de~ildir. 

1.5.2 Bilançoyu ilgilendiren Di~er Düzenlemeler 

86/635/EEC sayılı direktifin 8'inci maddesin

de; aktifler, bilançoyu düzenliyen kuruma kendi borçları ve

ya üçüncü kişilerin borçları için rehnedilmiş veya üçüncü ki

şilere başka şekilde devredilmiş olsa dahi, ilgili bilanço 

başlıklarında gösterilir. Bir kredi kuruwu kendisine rehnedil

~iş veya başka şekilde devredilmiş aktifleri, bunlar o kredi 

kuru~unun elinde nakit şeklinde bulunmadığı takdirde, bilan

çosuna dahil etmeyecektir. 

Aynı direktifin 9'uncu maddesinde sendikasyon 

kredisi tanımlanmıştır. Bir kredi, birçok kredi kurumunun bir

leşerek oluşturdu~u bir sendikasyon kredisi şeklinde verilmiş

se, bu krediyi iştirak eden her kredi kurumu, sadece bu kredi

nin kendisince karşılanacak kısmını gösterecektir. Bu kredide, 

kururnca garanti edilen fonların tutarı, o kurumun sağladığı 

kredi tutarını aşarsa, ek olarak garanti edilen kısım nazım 

hesaplarda muhtemel bir borç olarak gösterilir. 

Bu direktifin lO'uncu maddesinde, kredi kuruau

nun kendi namına iakat üçüncü şahıslar hesabına yönettiği fon

lar, ilgili varlıklar üzerinde yasal bir hak olduğu takdirde, 

bilançoda gösterileceği belirtilmiştir. Bu tür aktif ve pasif

lerin toplam tutarı, muhtelif aktir ve pasif kalemlerine göre 

bölünmüş olarak ayrıca ve bilanço hesaplarını açıklayıcı notlar

aa gösterilir. Ancak, bir kredi kurumunun tasfiyesi durumunda, 

bu fonların dağıtılabilir varlıklar dışında tutulmasını öngö

ren özel hükümler bulunduğu takdirde, üye ülkeler bu fonların 
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nazım hesaplarda gösterilmesine izin verebilirler. Uçiincü 

kişiler nam ve kendi hesabına idare edilen fonlar bilanço

da gösteri lme z. 

2o KAR/ZARAR TABLOSU 

Kar-zarar tablosunun iki şekli mevcuttur. Yatay ve 

dikey döküm şeklindedir. Dikey dökümde 23 başlık gelir ve 

gider kalemlerini içerir. Bu 4'üncü direktifin 25'inci mad

desindeki dikey döküme benzer niteliktedir. Yatay dökümde ise 

iki ayrı grup halinde gider ve gelirler kalemleri mevcuttur. 

Bu şekil, 4'üncli direktifin 24'üncü maddesine benzemektediro 

AT üyesi ülkelerden, bu şekillerin birinin veya ikisi

sinin kullanımı istenebilir.E~er iki forma izin verilirse 

üye ülkenin birisini seçmesi gerekir. Bununla beraber 4'ü~

cü direktifin 3'ünü maddesi, kullanılan şekillerin yıldan 

yıla aynı kalmasını istemektedir. 

2.1 KAR/ZARAR TABLOSU KALEMLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

2.1.1 Alınan Faizler ve Benzeri Gelirler 

Bu kaleme, bilançoda aktiflerin l'den 5'e 

kadar olan kalemlerinde kayıtlı varlıklardan doğan, her ne 

şekilde hesaplanırsa hesaplansın tüm gelirler girer. Bu gelir

lere, vadede ödenecek meblağdan daha dtişiik bir bedelle, alınan 

varlıkların ve daha yüksek bir tutar akdedilen borçların za

man esasına göre yayılan iskontolarından doğan gelirler de 

dahil edilir. 

2.1.2 Ödenecek Faizler ve Benzeri Giderler 

Bu kaleme, pasiflerin 1,2,3 ve 8'inci kalem-

lerine kaydedilen borçlardan doğan tüm giderler girer. Bu 
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giderlere, vadede ödenecek mebla~dan daha yüksek bir bedelle 

alınan varlıkların ve daha düşük bir bedelle akdedilen borç

ların primlerinin zaman esasına göre yayılmalarından doğan 

giderler de dahil edilir. 

2.1.3 Alınan ve Ödenen Komisyonlar 

Alınan komisyonlar, üçüncü şahıslara sağla

nan hizmetler karşılığında gelirleri, ödenen komisyonlar ise, 

üçüncü şahıslara görülen hizmetler karşılığında giderleri 

içerir. Aşağıda gibidirler : 

- Garanti komisyonları, danışmanlık hizmeti 

komisyonları ve üçüncü şahıslara ait menkul değerlerle ilgili 

işlemlerden alınan komisyonlar. 

- Ödeme işlemleriyle ilgili komisyon, ücret 

ve muhasebe yönetimi gideri ve menkul kıyınet saklama ve yö

netimi komisyonları. 

- Uçüncü şahıslar adına yapılan madeni para 

ve kıymetli maden alım-satımı için komisyonlar. 

- Simsarlık(brokerage) işlemleri için kornis-

yonlar. 

2~1.4 Mali Faaliyetlerden Net Kar/Zarar 

Bu kalem sabit malı varlık olarak bulundurul

mayan menkul kıymetlere ilişkin işlemlerden, bu menkul kıymet

lerin değer ayarlamaları ile doğan net kar/zararı içerir. 

Menkul kıymetler bilanço tarihinde yüksek fiyatla gösteril

diği durumlarda, aradaki fark mali faaliyetlerle ilgili kar/ 

zarara dahil edilecektir. 86/635/EEC sayılı direktifin 37'inci 

roaddesine uymayan ülkeler(85), bu kir/zarar ile değer ayarla-

(85) Bkz. Q.j.L.372, 31.12.1986, s.l2. 
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maları ve yeniden değer ayarlamaları, cari partföyde bulu

nan menkul kıymetiere ilişkin oldukları ölçüde, bu kalemde 

gösterilirler. 

2.1.5 Genelİdare Giderleri 

Ücret ve maaşlar, sosyal güvenlik giderleri 

(kıdem tazminatlarına ilişkin giderler ayrıca gösterilecek) 

ve diğer idari giderler bu kalemde gösterilir. 

2.1.6 Kredi ve Avanslarla İlgili Değer Ayarlamaları 

ve Yeniden Değer Ayarlamaları, Muhtemel Borç

lar ve Taahhütler İçin Değer Ayarlamal~rı 

Bu kalemler, bir yandan aktiflerin 3 ve 4'tin

cü kalemlerinde gösterilen kredi ve avanslar 14 nazım hesap-

lar 1 ve 2'de gösterilen muhtemel borçlar ve taahhütler kar

şılıkları için değer ayarlama giderlerini, diğer yandan ter

kin edilmiş kredilerin ve avansların tahsilinden sağlanan 

kredi ve daha önceki değer ayarlamaları eski düzeye çıkarılan 

tutarları ve karşılıkları içerir. 

tlye ülkeler aktif 5 ve 6 kalemlerinin içeriği-

ne sabit mali varlık olarak bulundurulan ne de bir ticari port-
\ 

föyde yer alan menkul kıymetiere ilişkin işlemlerden (86) bu 

menkul kıymetlerin değer ayarlamaları ve yenidön değer ayar

lamaları ile birlikte doğan net kar/zarar içeriro 

Üye ülkeler, bu kalemler kapsamına giren 

giderler ve gelirlerin birbirlerinden mahsup edilmek suretiy

le sadece bir kalemin (gelir veya gider) gösterilmesine izin 

ve re bilir. 

(86) Bkz. Qj.L.372, )l.l2.1986.s.l2. 
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Bu durumda, kredi kurumlarına, müşterilere, bir kredi kuru

munun iştirak ettiği şirketlere veya bağlı şirketlere verilen 

kredi ve avansların değer ayarlamaları, bunlar önemli olduğu 

takdirde, hesaplarla ilgili notlarda gösterilir. 

2.1.7 Sabit Mali Varlık Olarak Bulundurulan Devir 

Edilebilir Menkul Kıymetler, İştirak Payla

rı, Bağlı Şirketlerdeki Hisseler İçin Yeni

den Değer Ayarlamaları 

Aktiflerin 5 ile 8'inci kalemlerindeki var

lıkların değer ayarlama giderleri, öte yandan önceki değer 

ayarlamaları takiben eski düzeye çıkarılan tüm tutarları i

çerir. Bu ayarlamalar tek bir kalem şeklinde(kar/zarar) gös

terilebilir. Bu devredilebilir(transfer edilebilir) menkul 

değerler, iştirak payları ve b~ğlı şirketlerdeki hisseler 

için yapılan değer ayarlamaları, önemli oldukları takdirde 

hesaplarla ilgili notlarda gösterilirl~ro 

Direktiie göre (86/635/EEC) kir/zarar tablo-

sunun iki dökümü vardır~ ve aşağıdaki gibidir(87)o 

2.2 KAR/ZARAR TABLOSU DİKEY DÖKUMU 

1 Alınan faiz ve Benzeri Gelirler(+) 

2 Ödenen Faiz ve Benzeri Giderler(-) 

3 Menkul Kıymetlerden Gelirler(+) 

NO'l:LAR 

VIII 

a) Hisse senetlerinden ve diğer değişken 

getirili ~enkul kıymetlerden elde edi

len gelirler VIII 

(87) oJ.L. 372. 31.12.1986. s.9-l0, Arthur Anderson, s.l9-23 
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b) iştiraklerden elde edilen gelirler 

c) Bağlı ku~uluşlardan elde edilen geli~ler 

4 Alınacak Komisyonlar(+) 

5 Ödenecek Komisyonlar(-) 

6 Mali İşlemler tlze~inden K~r/Za~ar(~) 

7 Diğe~ Faaliyet Gelirleri (+) 

8 Genel İdare Giderleri (-) 

a) Personel gide~leri 

b) Diğer idari gide~ler 

9 Maddi ve Gayrimaddi Aktiflerle İlgili 

Değer Ayarlamaları (~) 

lO Diğer Faaliyet Gelirleri (+) 

ll Kredi ve Avanslar ile Muhtemel Borçlar 

ve Taahhütler Karşılıkları için Değer 

Aya~lamala~ı (-) 

12 Kredi ve Avanslar ile Muhtemel Borçlar 

ve Taahhütler ~arşılıkla~ı için Yeniden 

Değer Aya~lamala~ı (+) 
13 ~abit Mali Varlık Olarak Bulundu~ulan 

Dev~edilebilir Menkul Kıymetle~, İşti~ak 

Payları ve Bağlı Ku~uluşlardaki Hisseler 

İçin Değer Ayarlamaları (-) 

14 Sabit Mali Va~lık Olarak Bulundurulan 

Devredilebilir Menkul Kıymetler, iştirak 

Payları ve Bağlı Kuruluşlardaki Hisseler 

İçin Yeniden Değer Ayarlamaları (~) 

15 Oluğan Faaliyetlerden Doğan Kar veya 

Zarar Üzerinden Ödenecek Vergi (-) 

VIII 

VIII 

VIII,XV 

IX 

xv 

X 

X 

X 

X 



16 Normal Faaliyetlerle İlgili Vergi 

Sonrası Kar/Zarar(+) 

17 Olağanüstü Gelirler (+) 

18 Ola~anüstü Giderler (-) 

19 Olağanüstü Kar/Zarar (+) 

20 Ola~anUstU Kar/Zarar Uzerinden Ödene

cek Vergi (-) 

21 Vergiden Sonra Olağanüstü Kar/Zarar(+) 

22 Önceki Kalemlerde Gösterilmeyen Diğer 

Vergiler (-) 

23 Mali Yıl Kar/Zararı C+) 

2.3 KAH/ZARAR TABLOSU YATAY DÖKUMU 

A) GİDERL:L!;R 

1 Ödenecek Faiz ve Benzeri Giderler 

2 Ödenecek Komisyonlar 

3 Mali Faaliyetlerden Doğan net Zarar 

6.2 

xv 

xv 

NOTLAR 

4 Genel İdare Giderleri IX 

a) Personel Gideri 

b) Diğer İdari Giderler 

5 Maddi ve Gayrimaddi Aktif Kalemlerle 

İlgili Değer Ayarlamaları 

6 Diğer Faaliyet Giderleri 

7 Kredi ve Avanslar ile Muhtemel 

Borçlar ve Taahhütler.Karşılıkları 

xv 

için Değer Ayarlamaları X 

8 Sabit wali Varlık Olarak Bulundurulan 

Devredilebilir Menkul Kıymetler İşti-

rak ~ayları, Bağlı Kuruluşlardaki His

seler için Değer Ayarlamaları X 



9 Ola~an Faaliyetlerden Do~an K~r/Zarar 

Üzerinden Ödenecek Vergi 

10 Vergiden Sonra Ola~an Faaliyetler 

K~r/Zararı 
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ll Ola~anUstU Giderler XV 

12 Olağanllstti Kar/Zarar Üzerinden Ödenecek 

Vergi 

13 Vergiden Sonra Ola~a~istU ~arar 

14 Önceki Kalemlerde G~sterilmerniş Olan Diğer 

Vergiler 

15 Mali Yıl Karı 

B) GELİRLER NOTLAR 

1 Alınan Faiz ve Benzeri Gelirler 

2 Menkul Kıymetlerden Gelirler 

a) Hisse senetlerinden ve diğer değiş

ken getirili menkul kıymetlerden 

elde edilen gelirler. 

b) iştirakl rden elde edilen gelirler 

c) Bağlı kuruluşlardaki hisselerden 

gelirler 

3 Alınacak Komisyonlar 

4 Mali Faaliyetlerden Nat Kar 

5 Kredi ve Avanslar ile Muhtemel Borçlar 

ve Taahhlitler İçin Yeniden Değer Ayar

lamaları 

6 Sabit Mali Varlık Olarak Bulundurulan 

Devredilebilir Men~ul, Aıymetler, iştirak 

Payları ve Bağlı Kuruluşlardaki Hisseler 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

X 

İçin Yeniden Değer Ayarlamaları X 



7 Di~er Faaliyet Gelirleri 

8 Vergiden Sonra Ola~an Faaliyetler 

Kar/Zararı 

9 Ola~antistli Gelirler 

10 Vergiden Sonra Ola~anlistli K~r 

ll Mali !~1 Zararı 

3. HESAPLARLA İLGİLİ NOTLAR 
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VIII,XV 

Bu notlar bilanço hesaplarını açıklayan notlardıro 

Bilançodaki kalemlerin detayları bu notlarda açıklanır. Bu 

ylizden bilanço hesaplarını açıklayıcı notlar olarak da isim

lendirilebilir. Bu notları aşa~ıdaki şekilde inceleyebiliriz 

(88): 

I- Değerleme Yöntemleri (Valuation Methods) 

Bu notta yıllık rapoplardaki de~erleme yöntemleri, 

de~er dlizeltmelerinde kullanılan yöntemler ve yabancı para 

işlemlerinde kullanılan temel yöntemler gösterilir. 

II- İştirak Payları ve Ba~lı Kuruluşlardaki Hisseler 

(Affiliated Undertaking and Participating İnterests) 

Bu açıklayıcı notun aşağıdaki bilgileri içermesi ge-

rekiro 

- Kuruluşun adı ve kayıtlı oldu~u merkez, 

- Elinde bulundurduğu sermayenin oranı, 

- Sermaye tutarı ve en son bilanço tarihinde yedekler 

tutarı, 

- Son mali yıl kar/zararı. 

(BB) Arthur Anderson, s.24-26. 
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III- Hisse Senedi İlıraçları (Share Issues) 

Yıl içinde taahhüt edilen hisse senetlerinin miktarı, 

neminal degeri yada taahhüt edilen hissesi başına neminal 

değer kaybı gösterilecektir. 

IV- Hisselerin Sınıflandırılması (Classes of Share) 

Her sınıfdaki hisse senedi sayısa ve her sınıfın 

neminal değeri ayrı ayrı gösterilecektir. 

V- İştirak Sertifikaları (Participation Certiticates) 

İştirak sertifikalarının, konvertibil tahvillerin 

ve benzeri menkul değerlerin mevcudunu, idare olunan böyle 

ödiinç almaların vadesinin gösterilmesi gerekir. Tasfiyede 

önceliksiz borçların toplamının% lO geçen borçlanmalar ile 

ilgili aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir (89)o 

- Borçlanma tutarı, hangi para birimi üzerinden borç

lanıldığı, faiz haddi vade tarihi, 

- Erken ödemeyi gerektiren koşulların bulunup bulun

madığı, 

- Borcun önceliksiz olma koşulları, önceliksiz borcu 

sermayeye veya bir başka borç şekline çevirmek için 

herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığı, var ise bu 

koşulları. 

VI- Kredi ve Avanslar (Loans and Advances) 

Kredi ve avansların kalan vadel.erinin aşagıdaki şe

kilde belirtilmesi gerekiro 

- Üç aydan kısa vadeliler, 

- Uç aydan ~zun, bir yıldan kısa vadeliler, 

(W)) oj. 1. 372, 31.12.1986, Aol3o 
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- Bir yıldan uzun, beş yıldan kısa vadeliler, 

- Beş yıldan uzun vadelile~. 

Kredi ve avanslar ve borçlar taksitle ödemeyi içer

diği takdirde, bilanço tarihi ile her taksidin ödeme tarihi 

arasındaki zaman kalan vadeyi oluşturur. tlye ülkele~ bu bil

giyi bilançoda isteyebilirler. 

VII- Tahville~ (Debt Sacu~ites) 

Tahviller kredi kurumla~ı sabit getirili, menkul 

kıymetleride içeren tahville~ ve pasifte ihraç edilmiş borç 

senetleri bakımından, bilanço tarihinden itibaren bir yıl 

içinde vadesi dolacakların gösterilmesi gerekir. 

VIII- Kısım Bilgileri (Se~ment Info~mation) 

Bir kredi kurumu, bu kururnun örgütlenme şekli göz 

önünde tutulduğunda pazarlar birbirlerinden önemli farklılık

lar gösterdiği takdirde gelirlerin coğ~afi pazarlar itibariy

le oranının gösterilmesi gerekiro Gelir kategorileri ise; 

alınacak faiz ve benzeri gelirle~, menkul değerlerden elde 

edilen gelirler, alınacak komisyonla~, mali işlemlerden net 

kar/zararla~ ve diğer faaliyet gelirleridir. 

IX- Çalışanlar (E~ployees) 

Kredi kurumları sadece kendi idare, yönetim ve göze

tim ve denetim organlarının mensuplarına açılan avans ve kredi 

miktarları ile bu kişiler hesabına verdikleri her türlü garan

tileri ve üstlendikleri taahhütlerin tutarlarını göstermelidiro 

Ayrıca bu bilgiler, her kategori için toplam göstermek suretiy-

le veriliro 

X- Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Kar (Effect of Revalu-

atian On Profit) 
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De~er ayarlamaları arasında mahsuba izin verilirse, 

değer ayarlamalarının ayrı ayrı gösterilmesine gerek yokturo 

Bu de~er ayarlamaları vergi ödemelerini etkiliyorsa bu de-

tayların gösterilmesi gerekir. 

XI- Vergilendirme (Taxation) 

Mali yılın ve önceki yılların ödenecek vergileri ve 

ödeme zamanları gösterilmelidir. 

XII- Sabit Aktifler (Fixed Assests) 

Sabit aktifler işletmenin devamlı faaliyetlerinde 
kullanılan aktiflerdir. Her sa·bıi:t aktif kategoriteri için 

aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekir. 

- Yılbaşındaki maliyet (yada değerleme) değeri 

- İlaveler 

- Düzenlemeler 

- Transferler(Nakil, çıkarma) 

- Yılsonu değeri 

- Toplam amortisman 

Ayrıca önceki yılların değer düzeltmeleri ve mali 

yıl içinde yapılan dUzeltmelerin gösterilmesi gerekir~ 

XIII- Devir Edilebilir Menkul Değerler (Transferable 

. Securities) 

Aktif kalem 5'ten 8'e kadar olanlara devir edilebilir 

(Transfer edilebilir) menkul değerler olarak sınıflandırılmış-

tır. Bu aktiflerin borsada kota edilen ve edilmeyenler olaruk 

dökümlinlin yapılması gerekir. Aktif kalem 5 ve 6'da gösterilen 

devir edilebilir menkul kıymetlerin sabit mali varlıklar ola-

rak bulundurulup bulundurulmadıklarını gösterir bir döküm ya-

pıl~alıdır. Devir edilebilir menkul kıyınetlerde bu iki katego-
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riyi ayırt etmek için kriterlerin gösterilmesi gerekir. 

XIV Leasing İşlemleri (Leasing Transaction) 

Bilançonun ilgili kale~lerine göre ayrılmış olan fi

nansal kiralama (Leasing) işlemlerinin de~erlerinin gösteril

mesi gerekir. 

XV Diğer Kalemler (Sundry Items) 

Diğer aktifler, di~er borçlar, di~er faaliyet gelir

leri ve giderleri, faaliyet dışı gelirler ve giderlerin ay

rıntılı olarak açıklanması gerekir. 

XVI Tasfiyede Önceliksiz Borçlar 

Bir kredi kurumunca ilgili yılda tasfiyede önceliksiz 

borçlar nedeniyle ödenen giderlerin gösterilmesi gerekir. 

XVII Yönetim ve Acentalık Hizmetleri (Management and Ageney 

Services) 

Kurumun faaliyetleri içinde önemli yer aldığı takdirde, 

bir kurumun üçüncü şahıslara yönetim ve acentalık hizmetleri 

gösterilecektir. 

XVIII Yabancı Para İle İfade Edilen Aktif ve Pasifler 

(Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies) 

Yabancı paralar cinsinden ifade edilmiş olup yıllık he

sapların hazırlanmasında kullanılan para birimine dönüştürülan 

aktif ve pasifler gösterilecektir. 

XIX Vadesi Henüz Gelmemiş Vadeli İşlemler (Unnatured 

iorward Transaction) 

Bilanço tarihinde vadesi henüz gelmemiş vadeli (for

ward) işlemlerin türlerine ilişkin ve özellikle her işlem tü

rünün esas itibariyle faiz hadlerinde, döviz kurlarında ve pa

zar fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla hedging 
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(satın alınan malın müteakip tarihlerde teslim edilmek üze

re aynı anda satış), veya arbitraj amacıylaını yapıldığının 

gösterilmesi gerekir. 

4 o DEGEHLEME KURALLARI 

Değerleme kuralları özel değerleme kuralları ve genel 

değerleme kuralları olarak ikiye ayrılır. Bu kurallar 4'tinü 

direktifin 7'inci bölümünde ve 86/635/EEC sayılı direktifin 

7'inci böltimlinde düzenlenmiştir. Enflasyon karşısında kalem

ler hem özel hemde genel değerleme kurallarıyla değerlendi

rilebilir. 

4.1 GENEL DEGEHLEME KURALLARI 

Bu kuralları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz(90). 

i. Şirket faaliyetlerinin sürekli olduğu varsayalır. 

ii. Değerleme yöntemleri bir yıldan diğerine değiş

tirilmez, uyumlu bir şekilde devam etmelidiro 

iii. Değerleme basiretli bir şekilde yapılmalıdır. 

Sadece bilanço tarihinde söz konusu olan kar dahil 

edilmemelidir. Mali yıl içinde doğması muhtemel ytikiimli.iltikler 

potansiyel kayıplar, bu yi.iktimUilükler ve kayıplar sadece bi

lanço günü ile bilançonun düzenlendiği giin arasında ortaya 

çıkmış olsa bile dikkate alınmalıdır. Amortismanlar mutlaka 

ayrılmalıdır. 

ivo Aktif ve pasif kalemleri oluşturan kalemler 

ayrı ayrı değerlendirilmelidirler. 

v. Her yılın açılış bilançosu, bir önceki yılın 

(90) Arthur Anderson, s.27. 



kapanış bilançosu ile aynı olmalıdır. 

4.2 ÖZ~L DEGERLEME KURALLARI 

Özel de~erleme kuralları ise, maddi aktiflerin 

7o 

değerlendirilmesini, stokların, harcamaların oluşumu, araş

tırma geliştirme maliyetleri, goodwil, borç provizyonları 

ve masrafları içerir. 

4o2.l Maddi ve Maddi Olmayan Aktiflerin Değerlen-

me si 

Direktife g~re maddi ve maddi olmayan aktiflGr 

dai.ma sabit kıyınet şeklinde de~erlemeye tabi olurlar. Bir 

kurumun faaliyetlerinin normal seyrinde sürekli olarak kul-

lanılması düşünülen, bilançonun diğer kalemlerindeki varlık

lar, sabit kıyınet gibi değerlemeye tabi tutulurlar. Bu kıy

metler alış fiyatı yada tiretim maliyeti ile de~er~ndiriliro 

Sınırlı ~mre sahip sabit aktifler, kalan ~mlirleri ile değerlen

dirilmelidirler. Bu kalemlerde azalmalar kar/zarar hesabın-

da g~sterilir(91). 

Üye ülkeler bazı giderlerin bir aktif olarak 

gösterilmesine izin verebilirler. Bu giderler 5 yıla paylaş

tırılır. Bu giderler; araştırma geliştirme giderleri, peşte

mallıklar ve benzeri gibi giderlerdir(92). 

4o2o2 Mali Sabit Aktifler (Financial Fixed Assets) 

Mali (yada finansal) sabit aktifler, iştirak 

paylarını, bağlı kuruluşlardaki hisseleri ve kurumun normal 

(91) oj.L.372, 31.12.1986, s.l2-13. 
(92) Arthur Anderson, s.27. 
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faaliyetlerinde sUrekli olarak kullanılması düşüniilen men

kul kıymetleri içerir. Sabit mali varlık olarak bulunduru-

lan sabit getirili menkul kıyınetlerde dahil olmak üzere 

tahviller, bilançoda alış bedelleri üzerinden gösterilir. 

Ancak üye ülkeler, bu menkul kıymetlerin bilançoda, vadede 

ödenecek tutar üzerinden gösterilmesini istiyebilir veya 

izin verebilirler. Bu menkul kıymetlerin alış bedili vadede 

ödenecek tutarı aştı~ı veya düşük kaldı~ı takdirde, fark tu

tarı kar/zarar hesabına geçirilir. tlye ülkeler bu fark tuta

rının taksitler halinde kar/zarara aktarılmasına izin vere-

bilirler. Bu farkların bilançoda veya hesaplarla ilgili not

larda gösterilmesi gerekir (93)o 

4.2.3 Devir ~dilebilir Menkul Kıymetler 

(Transferable Securities) 

Sabit mali aktif olarak bulundurulmayan 

devir edilebilir (yada transfer edilebilir) menkul kıymetler, 

bilançoda alış bedeli üzerinden gösterildi~i takdirde kredi 

kurumları, alış fiyatı ile bilanço tarihinde daha yüksek pa

zar değeri arasındaki farkı hesaplarla ilgili notlarda gös

termek zorundadırlar. Uye ülkeler devir edilebilir menkul 

kıymetlerin (transfer edilebili~ bilanço tarihindeki daha 

yüksek pazar de~erinden gösterilmesine izin verebilir veya 

isteyebilir (94). 

(93) Arthur Anderson, s.28. 
(94) oj.L.372, 31.12.1986, s.l2. 
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4.2.4 Verilen Krediler ve Verilen Avanslar, Tah

viller, Hisse ~enetleri ve Mali Sabit Aktif 

Olarak Bulundurulma~An Diğer Değişken Geti

rili Menkul Kıymetler 

Bu kıymetlerin mali sabit aktiflerde tutul

masına ra~men alış ve piyasa fiyatından dUşlik olanı ile de

ğerlenir. Değerindeki herhangi bir azalma, bilançoda göste

rilen aktifin tutarına yansıtılmalıdır. Gelecekteki düzen

siz değişim yüzlinden bu kalemlerin değerlerinde azaltına ya

pılmıyorsA, liye ülkeler gerektiğinde uygun bir kıyınet tak

diri ile değer dUzeltmelerine izin verebilirler. İstisnai 

de~er dlizeltme tutarı bilançoda veya hesaplarla ilgili not

larda gösterilmelidir (95). 

86/635/EEC sayılı direktifin 37'ince madde

si liye ülkelerin, sabit mali varlık olarak tutulmayan ve ti

cari portfUye dahil olmayan aktif kalem 5 ve 6'da gösterilen 

{değisken gelirli menkuller, hisse senetleri ve tahviller) 

kalemler ile aktif kalem 3 ve 4'de gösterilen (Müşteriler ve 

kredi kurumlarına açılan kredi ve avanslar) kalemlerin özel 

bir kural ile değerleneceğini belirtir. Bu aktifler pazar fi

yatı ile alış fiyatından dü~Uk olanı ile değerlendirilir. Bu 

avantajlı durumu seçen ülkelerden mazeret istenmez. Ancak iki 

değer arasındaki farkın bu aktifler toplamının% 4'den fazı~ 

olmaması gerekir. Bu şekilde bir değerleme yapılmışsa bunun 

hesaplarla ilgili notlarda gösterilmesi gerekiro Uye ülkeler, 

kredi kurumlarına değer ayarlaması yapılıncaya kadar, bu ak-

(95) Arthur Anderson, s.28. 
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tiflerin düsük değerden gösterilmesine izin verebilir(96). 

4.2.5 Genel Bankacılık Riskleri Fonu 

Üye ülkeler "genel bankacılık riskleri fo

nu11 adıyla pasiflerde bir kalem açılmasına (pasif kalem 6 

altında) izin verebilirler. Bu kalem, bir kredi kurumunun, 

bankacılı~a iliskin özel riskler gerekli kılında~ında bu 

riskleri karşılamak üzere ayırınayı kararlaştırdığı meblağ

la rı içe ri r. 

4.2.6 Yabancı Para İşlemleri (Foreign Currency 

Translation) 

Kambiyo kuralları 86/635/EEC sayılı direktif

le düzenlenmiştir ve aşağıdaki ~ibidir (97). 

Yabancı para ile ifade edilen aktif ve pasif

ler bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurundan u~usal pa-

raya dönüştürlilüro Ancak üye ülkeler, spot ya da vadeli piyasa

larda zarara karşı korunmamış veya özel olarakkırun!llamış sabit 

mali aktif olarak bulundurulan aktifler ile maddi ve gayrimad-

di aktiflerin, bunların elde ediliş tarihinde geçerli olan 

kurlar üzerinden ulusal paraya çevrilmelerine izin verebilir. 

Tamamlanmamış forward (vadeli) ve spot döviz işlemleri, bilan-

ço tarihinde geçerli spot döviz kurundan çevrilir. Annak liye 

ülkeler forward işlemlerin, bilanço gününde geçerli olan for

ward döviz kurundan çevrilmesini isteyebilirler. 

(96) A~thur Anderson, s.28-29. 
(q7) OJ.L.J72, 3l.l?olg86, s.l3o 
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Aktif ve pasif ve vadeli işlemlerin defter değeri 

ile, yul~.arıda gibi dönüştürme sonucu ortaya çıkan tutarlar 

arasındaki farklar kar/zarar hesabında gösterilir. Ancak, 

üye ülkeler, dönüştürme sonucu doğan farkların, bunlar 

sabit mali aktif olarak bulundurulan aktiflerden, maddi ve 

gayrimaddi aktiflerden ve bu aktifleri zarara karşJ. korumak 

üzere yapılmış herhangi bir işlemden ortaya çıktığı takdir

de, dağıtılınaya elverişli olmayan yedeklere tamamen veya 

kısmen dahil edilmelerine izin verebilirler. 

4'üncü direktifin 59'uncu maddesindeki yönteme göre 

(98) liye iHkeler kur farkla:r:ı:·nın tamamen veya kısmen doğru

dan doğruya yedeklere geçirilmesini öngörebilirler. Yedek

ıere geçirilen olumlu veya olumsuz dönüştürme farkları, bi

lançoda veya hesaplarla ilgili notlarda ayrıca gösterilecek~ 

tir. 

tlye ülkeler, konsolidasyon sonucunda, bağlı kuruluş 

sermaye ve yedeklerinin veya bir iştirakin sermaye ve yedek

lerinin dönem başında yeniden dövize dönüştüriilmesinden doğan 

dönüştürme farklarının, bu sermaye ve yedekleri zarara karşı 

korumak için girişilen işlemlerden doğan dönüştürme farklarıy

le birlikte, konsolide yede~ere tamamen veya kısmen dahil 

edilmesini isteyebilirler. Bunlara'• ilaveten, üye ülkeler, 

konsolidasyon sıras~nda bağlı kuruluşların ve iştirakların 

gelir ve giderlerinin hesap döneminde geçerli olan ortalama 

(98) oj.L.222, 14.8.1978,s.30. 



kurlar üzerinden dönüştürülmesini isteyebilirler. 

5. KONSOLİD:E HESAPLAH (Consolidated Accounts) 

Konsolide hesaplarla ilgili düzenleme 7'nei direktif

te (99), 13 rlaziran 1983'de düzenlenmiştir. 86/635/EEC sayı-

lı direktifin 42'ci maddesi, yeni hükümler getiriyorsa 7'nci 

diraktifdeki hükü~ler uygulanacaktır. Yeni düzenlemeler, 

(86/635/~~C) holding şirketlerinin (aracıları ve kredi kuru

luşlarının) kredi kuruluş sahipli olanlarını kapsar. bu di

rektifin 43(2) (a)'maddesi, 7'nci direktifin 4,6,15 ve 40'cı 

maddesini uygulama dışı bırakır (100). Üye ülkeler bankalar 

ve diğer kredi kuruluşlarının ve böyle holding şirketlerinin 

konsolide hesaplarının dökümü ile ilgili konsolidasyondan 

muaf tutulma konusunda 7'nci direktifin 40'cı maddesinde 

açıklama yapmıştır. 7'ci direktifin l'.nci maddesi ana şir

ket bağlı şirket ilişkisi bulunması halinde, üye ülkeler 

bu aracı ve özel tip şirketlerden konsolide hesapların ha

zıolanmasını isteyebilirler. Bu şirketler kamu şirketi, 

özel şirket, sermayesi payıara bölünmüş şirketler olabilir. 

Ana şirket bağlı şirket ilişkisi şu durumda mevcuttur (101) : 

ı. Ana şirket, bağlı şirketin oy haklarının büyük bir 

bölümüne sahip olduğu zaman; yada 

2. Ana şirket, bağlı şirketin yönetiminde sözleşmeye 

bağlı olarak söz sahibi olması durumunda; (üye tilke yasaları 

bu şekilde sözleşme yapılmasına izin vermeyebilir) yada 

(99) Geniş bilgi için bkz~ oj.L.l43, 18.7.1983, s.l-17. 
(lOO)Geniş bilgi için bkz. Oj.L.372, 31.12.1986, s.l5. 
(lül)Arthur Anderson, s.30-31. 
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3. Bağlı şirkette hisse sahibi olarak, ana şirket, bağ

lı şirketin yönetim kurulu üyesini tayin etme veya görevden 

alma yetkisine sahip olduğundan; yada 

4. Hissedar ve bağlı şirketin üyesi olması durumunda 

a. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki denetim 

ve yönetim elemanlarının çoğunluğu geçmiş yılı, mali yıl 

ve gelecek yıl konsolide hesaplarının hazırlanmasında bağım

sız olarak oy hakkına göre atandıklarında; 

b. Tek başına kontrol, diğer ortaklarca, üyelerce 

katılımların çoğu ile yapılan anlaşma ile kontrol halinde 

(liye ülkeler bu anlaşma içeriğini belirleyebilirler) bu iliş-

ki mevcuttur. 

Yukarıdaki (a) şıkkındaki durumda ana şirket bağlı 

şirketin hisselerinin% 20'den fazlasına sahipse ve bunu bağlı 

şirket üzerinde etkili olarak kullanıyorsa bu durum söz konu

sudur. 

86/635/EEC sayılı direktifin 43(2)'maddesi 7'nci direk

tifin 5'nci maddesine (102) başvurulmazsa, 86/635/EEC sayılı 

diraktifinde aksi belirtilmedikçe, ?'nci direktif kredi kuru

luşu niteliğindaki bağlı kuruluşları holding bünyesinde top

layan ve amacı bu holdingi idare ederek karlı hale ge~irmek 

olan, ana kuruluşlara da uygulanacaktır (103)o 

4'ncü direktifin 5(3)'maddesi (104) "finansal holding 

şirketini 11 ; diğer şirketleri tek başına ele geçirmiş bir şir

ket, şirketleri kendi bünyesine almadan direkt olarak, veya 

(102) oj.L.193, 18.7.1983, s.3-4. 
(103) Arthur Anderson, s.31. 
(104) oJ.1.222, 14.8.1978, s.l3. 



indirekt olarak yöneten, karlarını kontrol eden, bunları 

yaparken hissedarların haklarına dokunmayan şirket olarak 

tanımlar. Finansal holding şirketleri yönetim ve yetkili 

otoritelerce bu şirketlerle birlikte denetlenmeye razı ol

malıdır. 

5 .1 MUAFİYET SINIHLAl\iASI 

7'nci direktifin 6.maddesi(l05) bir bağlı şirke

tin ana şirketle konsolidasyona ihtiyaç duyulup duyulmaması 

konusunda s:u:ı.ı.r·lamalar koyar. Eğeı·, ana şirketin bilanço ta

rihinde, beraber konsol~de edilmeyen şirketin net bilanço 

değeri, net cirosu yada çalışanları sayısı 3 de 2 limitini 

aşar ise (ana şirketin) üye ülkeler konsolidasyon isteyebi

li rlerdi. Fakat şimdi 86/635/EEC sayılı direktifin 43(2) a 

maddesi bu uygulamayı kredi kuruluşları için kaldırılmıştır. 

Bu şekilde ki bütüa kuruluşlar ölçülerine (büyüklüklerine) 

bakılmaksızın konsolidasyona tabi tutulacaklardır. 

5. 2 ALT GRUPLAlUN MUA~1İYETİ İÇİN ZORffiiJ'LU OLMA YAN 

HALLER 

86/635/EEC sayılı direktifin 43(2)'b maddesi ve 

7'nci direktifin 7'nci maddesi muafiyet için şartları tanım

larlar. Bu tanımlamada üye ülkelere kredi kuruluşlarını mu

af tutmadan önce gerekli bilgileri isteme yetkisi verir. Mu

afiyet, üye ülkelerden üye ülke yasalarıyle yönetilen bir 

kuruluş ve bu kuruluş başka bir kuruluşun alt kuruluşu ise, 

konsolide hesapları hazırlamadan muaf tutulmasını ister. 

(105) oj.L. 193, 18.7.1983, s.4. 
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Bu yalnızca üye ülkenin yasalarıyle yönetilen (aynı devletle 

ku~ulan aracılar için gerekli değildir) büyük kuruluşlara 

her iki hükümden birisi uygulanır. 

İlk koşul, bağlı şirketin bütün hisselerini elin

de bulunduran en büyük ortak oldu2unda, muafiyet istenmiş 

olur. Bu amaç için bağlı kuruluşun denetim organları, yöne

ticiler ve idari organlarca tutulan hisseler, eğer yasalar 

ortaklık anlaşmatarı veya memorondurn tarafından isteniyor

sa, kabul edilmezler. İkinci koşul ise, en büyük ortak bağ

lı şirketin hisselerinin% 90 ve daha fazlasını elinde bu

lunduruyorsa, kalan müşteriler konsolidasyondan muaf tutulur. 

Yukarıdaki koşulların her birinde muaf tutulma, 

7'nci direktifin madde 7(2) de listelenmiş tüm koşullar ile 

kabul edilecektir. Bu istekler, muaf tutulan kuruluşu, bü

yük bir ana şi~ketin konsolide edilen bütiin aracılarını ve 

üye devlet yasalarıyla yönetilen ana ku~uluşu kapsar. Yıl

lık konsolide raporlar ve hesaplar büyük ortakçe (en büyük 

şirketçe) düzenlenıneli ve ana kuruluşun bulunduğu yerdeki 

yasalara uyumlu şekilde denetlenmeiidir. Konsolide hesaplar 

ve raporlar ve denetçi raporu 7'nci direktife uygun olarak 

yayınlanmalıdır. Muaf tutulan bağlı kuruluşun hesaplarıyla, 

ilgili notlarında en büyük kuruluşun isim ve kayıtlı merke

zi ve konsolidesyandan muaf tutulma ile ilgili açıklamalar 

gösterilmelidir. Bu koşullara ilave olarak diraktif şu iki 

koşula izin verir (106): 

(106) Arthur Anderson, s.32. 
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ı. Ana kuruluş, direktifte tanımlanan (Roma Anlaş

masının 58 nci maddesinde tanımlanan) şekilde kredi kurulu

şu olacaktır. 

2. Ana kuruluş, muaf tutulan bağlı kuruluş tarafın

dan verilen taahhütleri garanti ettiğim bildirmelidir. Böy

le bir beyanın varlığı, muaf tutulan kuruluşun hesaplarında 

açıklanacak tır. 

5 .J. DİHEKTİF TAHA:B'INDAN AÇIKLAl~AN KOŞULLAR 

tlye ülkeler, ana kuruluşun konsolide hesaplarında 

?'nci direktifin ?'nci maddesiyle uyumlu olarak muaf tutulan 

kuruluş için ilave finansal bilgiler isteyebilirler. Gerekli 

açıklamalar 7'nci direktifin 9(2)'maddesinde, gösterilmiştir 

(107). Uye ülkeler bu bilgilerin tümünü veya bir kısmını iste

yebilirler. Kredi kuruluşlarının yapısında hesaba katılacak 

bilgiler, 86/635/EEC sayılı direktifin 43(2)(c) maddesinde 

belirtilmiştir. 

0abit aktiflerinmiktarının açıklAnması ve yı::ırdımcı 

grubun net cirosunun açıklanması istenmeyebilir. Alt grublar

dan elde edilen gelirlerin gösterilmesi gerekir. (Alınacak 

faizler ve benzeri gelirler, menkul değerlerden gelirler, 

alınacak komisyonlar, mali faaliyetlerden net kar/zarar ve 

diğer faaliyet gelirleri) Mali yıldaki kar/zarar, sermaye ve 

rezervlerin miktarı, yıl esnasında çalışanların sayısı ile 

gösterimler değişmemiştir (108). 

(107) Bkz.OJ.L.l93, 18.7.1983, s.5. 
(108) Arthur Anderson, s.J2. 
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7'nci direktifin 13(3) (c) maddesi ba~lı kuruluş

lardaki sonradan satılmak için elde tutulan hisseler bulun

ması halinde, bu kuruluşların konsolidasyondan muaf olması

na izin verir. 86/635/EEC sayılı di~ektifin 43(2) (d) madde

si bir kredi kuruluşu olan, fakat konsolide hesaplara dahil 

edilmemiş yan kuruluşu, kurtarmak veya yeniden organize et

mek üzere mali yardım amacıyla bu kurulusun hisseleri geçi

ci olarak tutuluyorsa, söz konusu kuruluşun yıllık hesapları 

konsolide hesaplara iliştirilir ve mali yardım faaliyetinin 

koşullarına ilişkin bilgi hesaplarla ilgili notlarda ek bil

gi olarak gösterilmesini ister. 

5.5 BİRLEŞİK ŞEKİLDE İDARE EDİLMEDE İSTENİLEN KONSO

LİDASYON 

86/635/EEC sayılı direktifin 43(2) (e) maddesi 

7'nci direktifin l2'ci maddesine atıfta bulunarak, farklı 

bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkide hiç bir hissedarın ol

madığı durumda, üye ülkenin konsolide hesapların hazırlan

masını istemesine izin verir. 7'ci direktifin 12'ci maddesi, 

bağlı olmayan birleşik bir şekilde idare edilen (bir sözleş

meye veya ortaklık hükümlerine bağlı olmaksızın) iki veya 

daha fazla kuruluşca uygulanabilir. Aynı madde yönetimdeki, 

denetimdeki ve bağlı kuruluşun denetiminde bulunan ve mali 

yılda çalısan aynı kişilerin çoğunluğuna konsolidasyon için 

yetki verir. 

Her iki durumda da, hiçbir hissedar ilişkisinin 
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varlığı yoktur. F.n azından bir bağlı ku~uluşca sınırlı so

rumlulu~u olan bir şirket biçimi 7'ci direktifin 4'cU mad

desinde düzenlenmiştir. (Bu 4'ncti di~ektifin l(l)'maddesi 

ise aynıdır) 

5.6 BENZER OLiıJIAYAN FAALİYET GRUPLARININ AYIRIMI 

7'nci direktifin 14'ncti maddesi, yapmış olduğu 

faaliyetleri ana şirketinden farklı özellikler göstermesi 

nedeniyle, konsolide,_ besaba dahil edilmesi, grup hakkında 

de~işik ve makul görüş sunulmasını bozacak nitelikte olan 

şirketlerin, konsolide hesap dışında bırakılınasını mümkün 

kılar. Ancak, bu durumda bir bağlı şirket, yan kuruluş sta

tUsünde ele alınmalıdır (109). 

Konsolidasyondan muaf tutulan bir bağlı kuruluş, 

hesaplarla ilgili notlarda muaf tutuluşunun sebeplerinin 

gösterilmesi gerekir. bğer muaf tutulan kuruluşun hesapları, 

aynı liye tilkedeki ana kuruluşu ile birlikte yayınlanması is

tenmez ise, hesaplarının konsolide hesaplara iliştirilmesi 

yada karnuya açık olması gerekir. Muaf tutulan kuruluşun hisse

lerinin değerleri, ana şirketin hesaplarında kalemler halin

de ayrı ayrı gösterilmelidir. Bağlı kuruluşun hisselerinin 

değerlenınesi 7'ci direktifin 33'ncti maddesinde düzenlinmiş~ 

tir (110). 

86/635/EEC sayılı direktifin 43(2) (f)'fıkrası 

ve 7'nci direktifin 14'ncti maddesi (2'nci paragrafı hariç 

(109) Arthur Anderson, s~33. 
(110) Arthur Anderson, s.33. 
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olmak üzere) şu kurallara tabidir : Kredi kuruluşu olan 

ana kuruluşla hesapları konsolide olan bağlı kuruluşların 

kredi kuruluşu olma statüsü yok ise, bu kuruluşların faa

liyetleri doğrudan bankacılık hizmetlerinin uzantısı veya 

leasing, faktoring, bilgi işlem yöneti~i gibi bankacılığa 

yardırncı hizmetler şeklinde ise, bu kuruluşlar konsolidasya

na dahil olacaklardır. 

5.7 KONSOLİDE HESAPLARIN DÖKÜMÜ 

86/635/EEC sayılı direktifin·43(2) (g)'rnaddesi 

konsolide hesapların dökümünde bu direktifin 3-5'tan 26'ya 

ve 29'dan 34'e kadar olan maddelerinin uygulanacağını belir

tir. Bunun anlamı, konsolide edilmi.ş bilanço ve kar/zarar 

tablosunun daha öncede belirttiğimiz gibi kredi kuruluşları 

için tanımlanan şeklidir. 

43(2) (g)'maddesi aynı zamanda sabit kıyrnetlerle 

ilgili bilgileri kapsar. Özet olarak 7'ci direktifin 17'ci 

maddesi 4'cü direktifin 15(3)'cü maddesi (sabit kıymetlerin 

değerlernesiyle ilgili hükümleri içerir)ile uyumlu şekilde, 

bankacılık direktifleri çerçevesinde kredi kuruluşlarının 

konsolide hesaplarında sabit kıymetlerle ilgili açıklamalar 

yapılmıştıro 

4'ncü direktifin 15(3)'rnaddesi çeşitli sabit kıy

ınet kalemlerindeki hareketleri bilançoda veya hesaplarla 

ilgili notlarda gösterilmesini içerir. Alış fiyatı veya üretim 

maliyetinden başla~ak üzere, bütün sabit kıyınet kalemlerinde

ki eklemeler, elden çıkarmalar ve mali yıl içerisinde olan 

transferler ve bilanço gününe kadar yapılan ki.imülatif değer 
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ayarlamaları ve bir önceki yıl de~er ayarlamalarında mali 

yıl boyunca yapılan düzenlemeler ya bilançoda, (ilgili ka

lemlerden düşmeler şeklinde) ya da hesaplarla ilgili notlar-

da gösterilir. 

Madde 43(2) (g)'sabit aktiflerin bu direktifin 

35'nci maddesine uygun olarak de~erlendirilmesini söyler 

ve buna uygun olarak aktif kalem 9 ve 10 (maddi ve maddi ol

mayan aktifler) ve diğer aktiflere (normal faaliyetlerde 

kullanılan) uygulanır. Bundan dolayı bu alan finansal sabit 

aktifleri kapsar. 

86/635/EEC sayılı direktifin 40' ve 4l'nci mad-

deleri kredi kuruluşları için hesaplarla ilgili notların 

içeriklerini açıklar. Aynı direktifin 43(2) maddesi 7'nci 

direktifin 34'maddesi (lll), 86/635/EEC sayılı direktifin 

40' ve 4l'nci maddelerine tabi olarak konsolide hesaplarla 

ilgili notların içeri~ine uygulanır. 

6. YIL SONU HESAPLARININ YAYINLANMASI 

86/635/EEC sayılı direktifin 44'ncü maddesi kredi ku-

ruluşlarının onaylanmış yıllık hesapları, yıllık raporları 

ile birlikte ve hesapları denetlemekle sorumlu kişilerin 

raporları, ulusal yasaların öngördüğü biçimde 68/151/EEC 

sayılı direktifin 3.ncü maddesine (112) göre yayınlanacak-

tır o 

(lll) Geniş bilgi için bkz. OJ.L.193, 18.7.1983, s.ll-12. 
(112) Geniş bilgi için bkz. oj.L. 75, 14.2.1968. 
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Birfuci direktifin (68/151/EEC) J'ncli maddesi, Uye 

Ulkelerin bir ana kayıt, ticari kayıt ve şirketler kaydı 

açaca~ını belirtir. Bu d~ktimanlar, ya dosyalanarak saklan

malı yada liye Ulke kredi kuruluşlarının merkezlerinde yer 

almalıdırlar. Saklanan belgelerin fotokopileri Uçlincti şa

hısların istifade edecekleri şekilde olmalıdır. İstendiğin

de doğru fotokopiler tasdiklanerek verilir. 

Bu raporlar, belgelerin ttimil veya ~zeti şeklinde ol

malıdır. Her liye tilkenin gazetelerinde yayınlanması gerekiro 

86/635/EEC sayılı direktifin 44(l)'maddesine g~re 

ulusal yasalar, yıllık raporların yukarıda belirtildiği gibi 

yayınıanmasına izin vermeyebilir. Bu durumda, liye tilkede şir

ketin kayıtlı olduğu ofiste, bu raporlar, kamunun kullanılma

sına açık olacaktır. İstek halinde, bu raporların bUtUnlinlin 

veya bir parçasının kapsamını elde etmek ıntimkiln olmalıdır. 

Bazı kredi kuruluşları, 4'ncli direktifin birinci mad

desindeki şekilde kurulmamış veya ulusaı·ıyasalara g~re yıllık 

hesaplarını, konsolide hesaplarını ve ilişkili raporları ya

yınlaınak zorunda değil ise, en azından kayıtlı olduğu ofisin

de veya bağlı bir ofis yok ise, işinin yapıldığı esas yerde 

bu raporları kanunun yararına sunulması gerekti~i yine aynı 

maddede belirtilira 

Direktifin bu maddesi ayrıca kredi kurumlarının yıl

lık hesapları ve konsolide hesaplarının bu kurumun şubeleri

nin olduğu her liye Ulkede yayınıanınasını istemektedir. tlye 

Ulkeler bu yayınları resmi dillerinde isteyebilirler. 

Direktifin bu maddesine göre yayın kurallarına uyma-



85 

yanların cezaya çarptırılmasınıda öngörülmektedir. 

7o DBNETİM 

Denetçilerle ilgili düzenleme 8'nci direktifte (84/253 

/EEC)H yapılmıştır. Direktif şirketlerin yada firmaların, 

endüstride faaliyette bulunan diğer firmaların hesaplarının 

nizama uygun olup olmadığını denetleyecek kişilerin özellik

lerini belirtir. Kredi kuruluşları ve bankalar da bu hükme 

tabidir o 

86/635/EEC sayılı direktifin ll nci bölümü 8 nci direk

tifte belirtilen (madde 1(1)) kamusal ve özel tasarruf ban

kalarının belgelerinin kanuni denetimi, mevcut bir gözetim 

ve denetim kurumuna bırakılmaktan başka, yeni bir şey getir

memiştir. 

8'nci direktifin 2(1) (b)'maddesi denetçiler için üç 

koşul istemektedir. Bu üç koşul, denetçilerin iyi tanınan, 

iyi ka~akterli, uygun mesleki bilgi ile bağımsız olarak de

netim yapabilecek niteliğe sahip kişiler olması gerekir. 

*)Geniş bilgi için bkz. Qj.L. 126, 12.6.1984, s.20-26o 
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Dİh.b.KTİli1 1EHİı:~ ÜY1 ÜLK1 11 RDEKİ UYGlJLAN./IASI İLE BANK). LJ\HIN 

YI LJ ONU H1SJ..PLAHHJIN DUHUMUNUN DEGERLENDİHİ UvıESİ 

Bundan ~nceki bölümde direktiflerin yılsonu hesapları
:Lse· na ilişkin düzenlemelerini inceledik. Bı~ bölümde bu düzenle-

~elerin üye lilkelerde uygulanması üzerinde durulacaktır. 

lo BELÇİKA 

Belçika'da kredi kuruluşlarının yıllık hesaplarıyla 

ilgili yasada sadece bilanço ve gelir tablosunun şekli mev

cuttur. Konsolide hesaplarla ilgili herhangi bir zorunluluk 

yoKtura nununla beraber Bankacılık Komisyonu (Banking Commis

sion),geniş kredi kuruluşlarına konsolide hesaplarla ilgili 

uygun önerilerde bulunabilira De~erleme kurallarıyla ilgili 

yasal bir istek yoktura Ancak uygun olduğunda kredi kurum-

larJ.nın,, teşebbüsler için muhasebe yasasındaki genel şartları 

tukip edece~ine dair bir açıklama mevcuttur. Buna ilaveten 

Uankacılık Komisyonu,direktifler çerçevesinde çeşitli çalış

mc:dar yap:naktadıro .bilanço ve gelir tablosun"LV\direktiflere 
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uyumu için küçük değişiklikler yeterlidiro ( 113) 

lo l DEU1HLEME KUHALLARI (Valua tion Rules) 

Belçika'da genel değerleme kuralları mevcuttur.Fakat 

yasal düzenleme yokturc Son zamanlarda uygulamada de~erleme 

kuralları bir kuruluştan diğerine değişiklik göstermektedir-o 

Değerlemeleri aşağıdaki başlıklarda inceleyebiliriz(ll4): 

lolol Gizli Rezervler (Hidden Reserves) 

Iluı:.ıclannlakta olan yasada "gizli rezervler" 

(yuda "gizli yedekler ·")in ele alınışına dair herhangi bir 

gösterge mevcut de[ildiro Direktifin gizli rezervlerle ilgi-

li düzenlemelerine daha önceki bölümde değinildiği gibi, ü-

ye ülkelerin tahvilleri hisse senetleri ve diğer sabit 

gelirli menkul de~erleri piyasa veya alış de~erinden düşük 

olanı ile değerleyebileceğini görmüşdüko Çoğu kredi kuruluş

ları bu kurala uymaktadıro 

l.lo2 Genel Bankacılık Riskleri Fonu (Fund for general 

banking risks) 

Direktif (86/635/EEC) ,genel bankacılık riskleri-

n6 fon oluçtuculmasına izin vermiştire BtJ fon uıradan banka
-' 

cılık riskleri için ayrılan hesapları içeriro Bu fondaki ar

tışların veya azalışların k~r/zarar hes~bında ayrı ayrı gös-

terilmesi gerekirıo 

belçika'da direktifle uyumda böyle ~ygulamalar kabul 

edilebilecektir ve çoğu banka tarafından şu anda uygulanmak-

tadJ.r'o 

(113) OEC~ Sa83, Andersori~~o3~ 
(JJtl) Ar·thur Anderson,ıL35-40,,0ECD, s.79-88. 
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l.l.J Yabancı Para İşlemleri(Kambiyo) 

Yabancı para işlemreri Belçika' da tartışmalı bir 

konuduro tiıesleki .göı:·iü;ileç;Şimdiki yeniden düzenleme ile ge

ciken k~r/zarar transferi arasında farklılıklar gösterirler. 

Yabancı para i~lemlerindeki ödeme emri riski, son yıllarda 

h~uhaı:ıe be E rensipleri Komisyonuhca i nce le nme k te dir o 

Direktifler,yabancı para ile ifade edilen aktif ve pa

siflerin bilanço gününde geçerli olan spot döviz kurundan 

ulusal paraya çevrilmesine izin verirlero Üye ülkeler, spot 

yada vadeli piyasalarda, zarara karşı korunmamış veya özel 

olarak korunmamış olan maddi ve maddi olmayan aktifler ve 

mali sabit kıyınet olarak elde.~.tutulan aktiflerin elde edil-

dikleri tarihte geçerli kurdan paraya çevirmelerine izin ve

rebilirler. Bu kuralın uygulamada geçerlili~i beklenmektediro 

Ancak bu sadece aktiflerle sınırlandırılabiliro 

Belçika'da forward işlem sonucu meydana gelen de-

~işim (ya k~r yada·zarar) uygulanaca~ı beklenmekte, bu du

rumda aktif ve pasiflerin yeniden düzenlenmesi gerekmekte

dir.· J<;rın gecikmesine izin verilmıs;rıektedir~ Bunun yanı 

sıra Belçika'da temel kredi kuruluşları,uygulamada kural-
1 

lar la uyumlu şekilde, forward ·sBzleşme~ki spot döviz kurunun 

tumarnı dışındaki işlemlerden· hariç tutulmuş tur .• 
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l. 2 YA YINLAlJIA VE DENETİM 

Belçika'da banka ve di~er kuruluşlarından sadece bir 

bj lunço ve g~lir tablosu yayınlaması istenir. Bu tabloların 

profosyenel banka denetçilerince (revisevs d'entreprises) 

denetlenmesi gerekir. Konsolide hesaplarta ilgili bir zorun-

luluk mevcut deEildir. Ancak konsolide ~aparlar yayınlanırsa, 

denEtlenmesi gerekir (115). 

Direktif, yıllak raporların yayınlanmasını, denetçi 

raporları ve yıllık hesaplarla birlikte istenektedir. Direk

tif, Belçika'dan konsolide ·rap·o.nların yayınla~na ve hazırla-

~a kurallarının yerine getirilmesini istenektediro 

2. PH.ANSA 

Pransa'da yıllık hesaplara ilişkin son di.izenlene 4'Un-

cU direktif çerçevesinde,· 1982 yılında ulusal hesap planı 

(plan Comptable Gener-al) ile yapılmıştır (116). Bu diizenleme-

de 11 keedi kuruluşları" tanımlanmamakta bunun yanında 1983 

yılındaki dUzenlemede bu kuruluşların bazılarını içermektedir. 

1985 şirketlee yasası, 1986 yılında tanamlanmıştır. Bu yasa 

?'inci direktifteki konsolidasyona benzer niteliktedir. Kredi 

kur·tıl·uçluı:.·ı, hem <Senel şirketlee yc:wmnnda, hem de denetLu bi-

rimlerinin (Banque de France ve Commission de Controle de Ean-

ques) özel dtizenlem~lerinde birbirleriyle çelişkili şekilde 

yer· alırlar. 

(ı 15) 
( ll b) 

Artm..ır· AndErson, s.40. 
K.~ıchach Oldham, Çeviren Davut Aydın, Muhasebe Sistem
leri ve Avrupa'daki Uygulamalar. Anadolu Universitesi 
i.İ.B.~. Yayınları, Eskişehir, 1989,s.95. 
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1984 Bankacılık Yasasında hes~p ve raporlama kuralları Co-

mit~ de la R~glementation Bancaire tarafından tanımlanmış-

tJ_r (117). 

2.1 lbSAPLAHir~ KAl)SANıi (Coın.tent of Accounts) 

Ço~u transız Bankaları direktifde istenilen k~r/zarar 

tablosu dökii:nUnden yatay şekli kullanırken, bazılarıda dikey 

şekli KullaıuıuktEJ.uırLu·. Hesapların kapsamında bazı değişik-

likl~r isten~ektedir. Bankalar ve mUşteriler için kredi ve 

avanslar çok detaylıdır ve vadeler arasında bir ayırım mev-

cuttur. Overdraftlar ayrı ayrı gösterilir ve toplanan kal~m

ler, bilançoda aktif ve pasifte gösterilir. Menkul de~erler, 

genellikle tek bir başlıkta toplanmıetır. Banka tarafından 

kullanılan emlak ve teçhizat ile ilgili leasing sözleşmele-

ri yada benzeri hUkUmler bilançoda ayrı ayrı gösterilirler. 

Sahip olunan mUşterilere göre; şirket, halk ve di~erleri di

ye bir ayrım yo~ılır. K~r/zarar hesapları genel olarak çok 

detaylıdır. kUgteri ve kredi kuruluşlarından, faiz ve &lınan 

komisyonlar arasında bilyUk bir ayırım yapılır. Bankacılık 

gelirleri ve giderleri çeşitlerine göre detaylı olarak göste-

rilir (118). 

~~. 2 AÇIKLAıv'iALAR (Disclouse) 

Bilanço'daki notların 1984 Bankacılık Yasasının ve 

l9U:J'dc:tcinin konsolide hcseipları dUzenle:nelerine ragwen,not-

lorın kapsamleirı hakkında bir öneri yoktur. Direktifin bu 

konudaki isteklerine daha önceki böltirnde de~inilmiştir.Fran-

(U i) .Actlıııc Ji.n.:lerBon, s.46, OECD, s.l04-105. 
(ı JH) Ar·ttınc Anderson, s.46-ll-7 
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sa'da bazı bankalar bölgesel kazançlarını ayrı ayrı göste-

r-i rlero.Bu uygul~ııamhyeni olduğunu söyleyebiliriz., 

2 o 3 Dr./.ı1R11ME KUHALLAHI 

Bankalar için direktifler tarafından istenen de~er

lE:::ne kuralla rı nı, 1i.'i,}UgJ.du lö f] E ld lde j_ ne e lE ye bi li riz ( 119) ' 

2.3ol Menkul De~erler 

Menkul de~erler,alış fiyatlarıyla kaydedilir-

lfr; maliyet ve pazar fiyatından düşük olanı ile değerlen- -

dirilirlero iinansal sabit aktiflerle di~er menkul de~erler 

arasında açık bir ayırım yoktura Finansal sabit aktiflerde 

t1ı tul:nuyan devir edilebilir menkul değerlErin~pazar fi-

yatJ.ndan değerlenece{~i hükmü vardıro 

2a3.2 Gizli Rezervler 

Gizli rezervler( yedekler ) konusu tartışma-

lıdıro ÇünkU bankalar maliyet ve piyasa değerinden düşük 

olanı ile delierlemedeki farkın miktarını, mümkün olduğunda, 

bütün vergi ve diğer düzenleyici · .k:urallar . bu konuda 

birle~tirici oluru~ullanırlaro Gerektiğinde şüpheli hesap

lar için kullunılacak karşılıklar vergi otoritelerince be-

licleniro 'i'ahvilleriiı ve hisse senetlerinin maliy~t 

veya pazar değerinden düşlik olanı ile değerlendirilmesi ge

nelde kabul edilmeza ijurla 1 ila~et~q, gizli rezervlerin kulla-

nımı muhasebeciler tarafından reddedilir. 
'ı 

2o3a3 Yabancı Para İ~lemleri 

Yabancı para ile ifade edilen aktif ve pasif-

le~)bilanço tarihindeki spot döviz kurundan ulusal paraya 

(ll()) Arthur AnderBon,·.s.l7-lQ, OECD,s.lD4~109, 
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çevrilir. İşlem · farkları k~r/zarar hesabına kaydedilir. 

,;:'uı.·v,ard deGişim sözleşmesi için forward deMerleme kuralları 

cnevcut de/iildir. UyglAle.mada forward sözleşmenin başlangıç 

ile bitiş turilli arasındaki fark, bilanço tarihinde spot de

ğfr ile deLerlendirilir. 

2. 4 YA YIHLAMn VE DEU1Tİ1Vl 

1 

~ransa'da yayınlama ve denetim kuralları istenilen-

derı çok az farklılıklar göster-ir~ Bu yüzden önemli değişik-

likler gerektirmez. 

3o YUJA~İSTAN 

Yunanistan' da 1987 yılında 41 iincü ve 7'iinci direktif-

lerle ilgili dUzenle;neler yaJ)nlmıştır. Şirketlee Hukuku ve 

vecgi diizenlr:tıE'leri, finansal raporlacın hazıclanmasını gös-

tsr:nGsine CB.L,:rısn, banKaların ve kredi k1nuluşlucJ.nın lıesap-

larının şekli ve hesaplar-la ilgili tek bir biçim mevcut de~ 

" . ı i . gı ~ ı['. Konsolidasyon mecburi de~ildir. 7i~nci dicektifin 

kabulU askıdadıco Direktifin uygulunmusı Yunan tl:n.Uh<3sebe, 

raporlama ve denetimini de~iştirecektir. Direktifin temel 

del;işiklikleri aşağıdaki gibidir··(l20): 

1- Tek tip finunsal rapoclac 

2- Konsolide hesaplar· 
1 

3- Karşılıkların,iş~iraklerd~n· zarar ve forward ya-

bancı para i~lemleri sonuçlacının Jo~ru gösterimi 

4- Yukardakiler-in açıklamalarda göstecilmesidir. 

(L~O) Actrmr Andernon y .s. 53. 
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J o 1 HESill)LARIN K.APSAM.I 

Yunan Kredi kuruluşlarının kullandıkları çok çeşit

li bilunço ve k~r/zurar tablosu bulun~aktadır. Daha Unceki 

böLU:nlerde,direktifin istediği şekillere değinilmiştir. 

3 o 2 D1liBHL1ıvl1 KUHALLAHI 

Yunanistan'da kredi kurumlarının takip edecekleri 

muhas~be prensibleri şekli yoktur. Vergi yasaları kredi 

lcur1ılu~lar·ının defierleme şeklini etkilemiştir. Direktif 

yasnların :nurtasebe prensiplerini birleştirmelerini ister. 

YunAnistan'da di~er de~erle~eler ise aşa~ıdaki gibidir:(l21): 

3.2.1 Emeklilik ve işten ayrılma maliyetleri karşı

lıkları (provision for retire~ent and ter~ina

tion cost) 

E~eklilik maliyeti ve di~er e~eklilik Udenek

leri temel bir kasada toplanır. B~,pasiflerde bankalar için 

önemli artış yapmaz. Direktifin emeklilik ve diLter yiiküm

lüliikler için bir Karş-ı.l,ık istedit'.ini daha önce belirtmiş

tik. 

3.2.2 Genel Bankacılı~ Riskleri Fonu 

Direktif,bankacılık riskleri için bir fon oluşturul 

m~s1.nı iste:r,elCtedir~Ayr.icct· bu tondaki değişimin, kar/zarar he

sabında gUsteril~esini istemektedir. 

Yunanistan'da kredi kuruluşları,gelecekteki ban

kacılık riskleri için,fon ayrılmasına isteksiz davranmıştır

lar.Ydneticiler bunu ·, ka:nu ve yatırımcıların kabul ettiği süre

ce ~ividant olarak tutmuşlardır. 

( L~lJ r..ı:·Lıur ı~rıdersorı , m.54 o 
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1 

J.2.J Yabancı Para İşlemleri 

Uygulamada yabancı paralar,,yıl sonu döviz 

d d ,. ı d. . ı· ı k k !larda h -k1Jcuw an ec;er en-- ırı ır ec .. Arıca , uruluş;. ··. ounların . esap-

lama şekilleri farklıdırlar. Hem genel uygulamada hemde di

rektifte,yabancı para ile ifade edilen aktif ve pasiflerin; 

bilanço tar-ihindeki spot döviz kurundan ulusal paraya çev-

ril:nesi istenir. 

J.J YAYINLAMA VE DEN1TİM 

Yunanistan'da kredi kuruluşlacı,yıllık r-aporlarını 

yarı resmi bir kuruluş olan SOL'a (Eady of Greck Swoin Ac

courıtants) denetletmek zorundadırlar. Bu kuruluşun şirket-

ler yasası, verci,i yasası ve genel kabul görmüş muhasebe pren-

siblerinderı yararlanarak hazırladı~ı kendi denetim standart-

lacı vardır. Yunan kredi kuruluşlarının diğer kredi ve finan-

sal kuruluşlara, ve büyük endüstri ve ticari kuruluşlara ka

tılımlar-ının olmasına rağmen, konsolide· hesapların sunulmasın

du,huzırlanmasında bir zorunluluk mevcut de~ildir. Direktif~ 

ler·le uyu:nda bunların yupılınası gerekmektedir .. (122)., 

4. İTALYA 

İtalya'da kredi kuruluşlarının bilançolarını kapsa

yacak özel bir yasa mevcut değildir. Bilançonun şekli Civil 

Code ve ticaret şirketleeinin ürettikleri "genel" normlara 

göredir. Kredi kur-uluşlarının k~r/zarar tablosu 25 Kasım 1975 

Ministerial Decree ile düzenlenmiştir. Civil C6de,Yönetici 

raporlarında ve bilanço notlarında istenilen en az bilgiyi 

(l;~~~) A.rthur J\rıderson, Eı.54-55o 
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belirtmiştir. Konsolide hesaplarla ilgili bir yasa mevcut 

de~ildir. Konsolidasyon,Kamu Muhasebeciler Konseyince 

(CONSOB) hazırlanan muhasebe prensiplerine göre yapılır. 

İtalyan Merkez tiankası, bankalardan konsolidasyon istero 

Devlet hisseli olan kredi kuruluşları,CONSOB tarafından 

kontrol edilir ve bu kuruluşların finansal raporlarının 

dene tlenaıesi' istenir,, ( 123)., 

4.1 rlESAPLARIN KAPSAMI 

Direktifte istenilen ile uygulamadaki farklar aşa~ı

daki gibidir :(124): 

ı- oneeliksiz borçların ç_klanması istenaıiyor. 

2- Kabul edilen vadeden, talep üzerine ödenecek ala

caklar ve ödeneceklerin sınıflandırılması isten-

miyar. 

3- Hesaplarla ilgili notlarda faiz gelirleri, menkul 

değerlerden gelirler, komisyon gelirleri, finansal 

faaliyetlerden gelirler ve coğrafi bölgelerden gelir-

lerin gösterilmesi istenmiyoro 

4- Kuruluşların yönetim ve denetiminde bulunan üye-

lerin garanti ettikleri avans ve kredi ile taahhüt-

lerin gösterilmesi istenmiyor. 

5- Direktifte istenilen vadesiz forward döviz işlem

leriyle ilgili hükümler uygulanmıyor. 

--- -···----- ----------
(123) Arthur Anderson, s.59. 
(124) Arthur Anderson, s.59. 
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4o2 DEÜJ~HLElJIE KUrtALLAHI 

Direktifte kabul edilen değerleme kurallarının ço

~u,İtalya'daki genel kabul görmUş muhasebe prensibierine 

uyar. Aktifler genelde ~aliyet değeriyle; menkul de~erler 

i ae .na liye t ve ya piyasa değe ri nde n dU şii k o lanı i le de lfe rle n

dirilir. Bunlarla beraber diraktif uygulamadaki muhasebe 

prensiplerindeki dUşUnUlmeyen özel bankacılık işleri kuralıa

rını d~ kapsar ve diger kurallar aşağıdaki gibidir (125) : 

4.2.1 Gizli Rezervler 

Civil Code tarafından gizli rezervlere izin 

veriL:nez. UygulaJıada pazar veya maliyet değerinden diişiik 

olanı ile değerleme kuralı uygulanmaz. Uygulamadaki muhase

be prensipleri genel bankacılık riskleri için fon t1ıtulmala-

rına izin vermezler. Genel bankacılık risklerinin oluşturul

ması hisseleri ellerinde bulunduranlirın insiyatifine bıra-

kı l.mış tır. 

4o2.2 Yabancı Paraİşlemieri· 

Uygulamada, yabancı para ile ifade edilen ak-

tif ve pasifler bilanço tarihindeki spot döviz kurundan de-

~erlendirilir. De~işim farkları K~r/zarar hesabına kaydedi-

li ro 

Ancak, yabancı para de~erlemesindeki bakiyeler 

i' i ııa ıwa l o to r·i t 6 le re e çok konuş u lan ko nu lardan bi ri si dir o 

Uygulamada var olan.bilanço tarihindeki spot döviz kurundan 

( ı 2 ~) ) A r· t h u r An d e r s o n s • 59 ...ED Br i t i s h B a n k e r s ' As s o c i a t i o n 1 P ru
dent:L~l Regulation of 'Bank in the r~EC, Moor House Lon
d o n , 19 '( 5' s • ı 9- 2 o o 
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del~erleme}çözülemeyecek vergi problemlerine yol açmaktadır. 

Ancak bu problemler azalma yönündedir. 

Forward sözleşme ile de~erleme kuralı mevcut de~ildir. 

Fakat çeşitli muhasebe uygulamaları vardır. Bazı bankalar 

bilanço tarihindeki spot de~erden spot sözleşmelerin bir imka

nı de~erlendirirken, bazıları ise sözleşmenin süresinde 

forward ve spot degerleme arasındaki farklde8er~rler. 

Direktif,kuşkusuz İtalya'daki yabancı para de~işimi

ni etkileyecektir. 

4.3 YAilJLA~A VE DENETİM 

Iıllık raporlar, denetçilerin raporlarını da içerecek 

şekilde dUzenlener·ek, yıllık hissedarlar toplantısı esnasın-

da şirketin kayıtlı olduğu yerde hazır bulundurulur. Kredi 

kur-uluşlurının yıllık toplantılarında, 'bu ·raporlar-J_n Uyeler'e bi.r 

fotolc.oplsi rnğLtıl:ırl talya ı daki yayınlama ve de ne tim uygulaması 

direktifin iste~i gibidir. Bu yüzden pek farklılık yapılma

sı gerekmedigi inancındayız. 

5. LÜKSbM~URG 

Kredi kuruluşlarının yılsonu hesapları ve konsolide 

hesapları,27 Kasım 1984 ve 28 Ocak 1986 yasaları ile düzen

len:niştiro Bu yasalarda Lükse'riıburg Para Kuruluşu (IML) bi

rinci düzenleyicidir .• , :.[t1ino.nsal kuruluşlar istenilen hesap

ları ve raporlerı hazırla:rıakla yükümlüdUrler. Bilindiği gi

bi LUlme':iıburg' daki finansal kuruh~şlar ,,. Uye ve iiye obıayan 

iilkelerin şube ve aracılarıdır. Bu kuruluşlarda,direktifler 

kupsumınd.adırlar. Direktiflerce istenilen biiyük deC;işiklik-



ler ise (125) ,: 

ı- K3r/zarar tablosunun detaylı bir şekilde dtizenlen-

me si 

2- IhlL'nın cari muhasebe ve istenilen raporlama ve 

finansal kuruluşların di~er arızi raporlarındaki 

dipnotlardaki bilgilerde kiiçiik değişiklikle:r yapıl-

ması 

J- Direktiflere paralel olarak özel konsolidasyon 

politikala r·ının;.gtliş t i ri lme s idi r. 

5. l HESA1?L1\.UN KAPSAMI 

Direktif ,Lükse::nbu:rg'daki bilançonun şeklinde çok az 

de~işiklik istero K~r/zarar tablosu ise,gelir ve giderleri k~p-

Si:;J,r ve · d d d d d " ist,;uıJuı' en aha etaylıdır. Uygulama a menklü eger-

lerden gelir ve giderler, komisyon gelirleri ayrılmıştır. 

Llikse~burg 1 da diger raporlarda istenilen açıklamalar?dipnot 

açıkla~alarını içermez. Bununla berabe:r di:rektiflerin iste-

digi çogu açıklamalnr llVlL tarafından istenmektedir,, ( 126). 

~irektifte bahsedilen bankalar için değerleme kural-

lar-ının çoğu,Lükse;nburg'da 4'üncü direktife göre hazırlan

mıştır-o İlave kurallar ise,bankaların özel risklerinin dü

zenlen~esi ve yabancı para işlemlerini içeriro Di~er kural-

ları ise aş8ğıdaki şekilde inceleyebiliriz (127) : 

(125) Eritjsh ~ankers Association, s.6lo 
(126) O~CD,s.l44-l45o 
c ı ? 7 ) m:: c D , fl u 1 4 4- 14 6 "· 



5.2.1 Gizli Rezervler 

Uygulamada gizli ~ezervlerin bulunmasına ra~-

men,bunların normal olarak mali yasaların izin verdi~i özel 

deüerle,ne karşılıkları ve genel bankacılık riskleri karşı

lıkları oldu~u için,gizli rezerv oldu~unu söyleyemeyiz. 
1 

1 

5.2o2 Yabancı ~ara ±şlemleri 

Bilançoda yabancı para ile ifade edilen aktif 

ve pasif kalemler bilanço tarihindeki spot döviz kurundan 

ulusal paraya çevrilirler. Elde edilen~k~r/zarar hesabında 

gösterilira ~et kazanılmamış kgrların ertelenmesi mlimklindlir. 

Ancak bUyle iHtekler nadirdiro Kazanılmayan k~rlar forward 

sözleşmelerde yeniden diizenlenmezler. 

5 • 3 YA YI NLA.~IA VE DL t~1 T İıVI 

Direktifin istedigi yayınlama şekli~yıllardır Lliksem-

b1ırg'da uygulan,naktadır. Bu raporlar~ bağı:-nsız denetcilerce 

denetlenirler. iinansal k11 ruluşların l986'dan itibaren ba-

~iJ.msız deneteileri yoktur. Son zamanlarda UIL,konsolide he-

saplarla ilgili deneti~ dtizenlemeleri yapmasına ra~men, is-

tenilen konsolidasyonun yapıldığını söyleyemeyiz. Bu yrzden 

direktiflerin konsolide hesaplarla ilgili kısmının uygulan

ması gerekmektedir.(l28). 

6 o AL~M~NYA 

ALnanya' ~b banLcJ lar muhasebesi için özel bir· yasa ol-

aıayıi:Jından Jolayı 1 genel kabul gör·mliş muhasebe ilkelerinden eıt-

ki.lenilmiştir. 19 Kusım 1985'de 4' Uncii, 7' inci•'ve 8' inci di-

( ı~ıd) OECD., s.l~'l ı· Artımr Anderson, ı::ı.62 o 
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.rektiflerin etkisiyle bir düzenleme yapılmıştır. Bu diizenle-

mede, bankacılık yasası değiştiritmiş ve yeni kurallara izin 

verilmiştir. 1986 başında uygulamaya konan bu düzenleme 1987 

yılında zorunlu hale gelmiştir. Konsolide hesaplar v~ denet

çilerle ilgili kurallar 1986 yılı başında başlamış ve 1990 

yılı başında zorunlu hale gelmlştir. 

6. l HESAPLARIN KAPSAMI 

86/635/EEC sayılı direktif Alman Bankalarının hesap-

larının 4'Uncü ve ?'nci direktifin sonuçlarına göre dilzenlen

mesi ister. llesapların kapsamını aşa~ıdaki gibi inceleyebili-

.riz( 129): 

6.1.1 Bilanço 

Bi1anço'da bankaların, kendi faaliyetleri için 

tuttuğu arazi ve arsaları ayrı göstermesi gerekir. Yeni bilan

ço'd~ vergi karşılıkları ve önceliksiz aktiflerin ayrı ayrı 

gösterilmesi gerekir. 

Direktife göre muhtemel borçlar teminatlar gibi 

.rehne konan aktifleri kapsar •. Uygulamada ise, sadece üçüncü 

şahıslara verilen teminatlar bilanço dışında gösterilebilir. 

6.1.2 Kar/Zarar Tablosu 

Şimdiye kadarki uygulamada, k~r üzerinden vergi, 

sermaye ve net aktifler bir başlıkta göster.ilirken, şimdi gelir 

tablosunda kar/zararda vergi ayrı başlıklarda gösterilmektedir. 

Ola~anUstU kalemler ve olağanüstü kalemlerden verginin ayrı 
... 

ayrı göst~rilmesi yenidir. Finansal faaliyetlerden net kar 

veya net zarar başlı~ı yenidir. 

(129) Arthur Anderson, s.50-5l. 
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Al~anya'da bankaların menkul değerler ve kredi işinden 

elde ettikleri net kar/zararı, kar/zarar hesabında göster

melerine izin verilir. 

6.1.3 Hesaplarla ilgili notlar 

Önceliksiz borçlar için istenilen açıklamalar 

yenidir. Kredi, avans ve borçların vadelerinin gösterilmesi, 

geçmişte istenmemekteydi. Coğrafi pazarlardan elde edilen ge~ 

lirlerinde ayrıca gösterilmesi yenidir. Geçmişte Alman Banka

ları, sabit aktiflerin hareketlerinin bilanço ve yönetim ra

porlarında gösterilmesinden muaftılar. Ancak direktifle uyum

da, bunların gösterilmesi gerekmekte~ir. Uygulamada yönetim 

raporlarında gösterilen değerleme yöntemlerinin şimdi, hesap

larla ilgili notlarda gösterilmaleri gerekmektedir. 

6. 2 DEGEHLEME KURALLARI 

Uygulamada, Alman bankaları 4'Uncü direktif etkisiyle 

hazırlanan kurallara uymak zorundadırlar. Almanyada'ki diğer 

değerlemeler ise şöyledir (130): 

6.2.1 Gizli rtezervler 

Almanya'da bir şirket olarak,kurulan bankalar 

Comercial Code'den izin almak şartıyla, cari aktiflerde tutu

lan alacakları ve menkul değerleri düşlik değeriyle göstere

bilirler. Gizli rezervler için finansal raporlarda ve hesap

larla ilgili notlarda herhangi bir açıklama istenmiz. Böyle 

karşılıklar vergi yasalarına göre, hesaptan indirilernezler. 

Direktiflerle uyumda, yukarıda bahsedilenlerin 

ço~unun deEişmesi gerektiği inancındayız. 

(130) Arthur Anderson, s.5l-52. 
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6.2o2 Yabancı Para İşlemleri 

Alman Sertitikalı Kamu Maliyecileri Enstittisti, 

1975 yılında bankaların yıllık raporlarındaki döviz işlem

lerini düzenlemiştir. Alman Bankaları uygula~ada diraktif

lerin önerilerini kabul etmeye devam etmektedirler. 

Yabancı para ile ifade edilen aktif ve pasifler, spot 

döviz kurundan Alman Markına çevrilirler. Uygulamada, maddi 

ve .naddi olmnyr::uı aktifler ve menkul dejierlere yatırımlar 

alJ.§ turihindeki döviz kurundan işlem görürler. Döviz kurun

daki düzensiz değişime ba~lı bir değer artışı, kar gerçekle

şinceye kuJar kabul edilmez. Almanya'daki genel uygulamada 

forward döviz i~lemleri bilanço tarihindeki kurdan, forward 

s0zleşmesindeki vade ile çevritir. Forward ve spot 

r~\c:.~t~rrle.') doi;un kar/zarr:cırı ectelene64~tr" ve periyodik ola

rak arnor-tize edilebilir. 

6. 3 YAYINLA.·JA VE DEin~TİM 

Alman Bankalarının yıllık hesaplarının Federal Gaze

te'de ~ayınlanması istenir. 4'Uncti direktife göre Almanya'da 

bankaların notlarını ve yıllık raporlarını yayınlamaları ge

rekir. Almanya'da bUtUn bankalar denetimle yUkUmlUdtirler. 

Konsolide hesapların yayınlanması ve denetimi için, özel bir 

istek yoktur. Commercial Code'da genel kurallares konsolide 

edilmiş hEsepların yayımı ve deneti:nine ilişkin bazı hiikiim

ler mevcuttur (131). 

(131) OECD, s.ll2. 
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7. İRLANDA 

İrlanda'da bankalar;, 1963-1986 şirketler yasası ile 

yıllık raporolarını hazırlarlar. 4 üncü direktiften yarar

lanılarak hazırlanan 1986 yasas~~bankaların hesaplarını, 

denetçi raporlarını ve yönetim raporlarını uzun süre sak

lamalarını ister. Bu istekler 1987 yılında yürürlü~e girmiş

tir. İrlanda'daki bütün devlet bankaları, Yellaw Book'ta is

tenilen bütün hesapları saklamak zorundadırlar. 1963 yasa

sı bütün devlet şirketlerinin konsolide bilanço hazırlama

sını ister. 1976 yasası ile, inşaat şirketlerinin (Building 

societies) bütün hesaplarının yayınlanmasınıi~t6nirken,özel 

bir açıklama istenmez(l32), 

7.1. H1SAPLARIN KAPSAMI 

Dfre ktif ler)ı.fyumda ,,- k re di ve ava naların vadesi-

nin analiz edilmesi gerekir. Bu ülkede, direktif, kuruluş-

ların türüne göre etki yapacaktır. Direktif, ülkedeki özel 

bankalardan hesaplarla ilgili açıklamalar ister. Devlet ban

kalarından ise; daha çok hesaplarla ilgili notlar istenir. 

İnşaat şirketlerinin yıllık raporlarında direktif etkili o-

lacaktır. 

Dir'ektifçe istenilen aç:ı.'.lclamalar ,kuruluşun tUrline göre 

farklılık gösterirler. Bunlar (133) : 

Özel bankalar için direktifin istedikleri yenidir.Dev-

( Li2) Arthur Anderso!\ı ,~56.0 
(lJJ) Ar·tlıur Anderson,s.57. 
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!et bankalarında ve YellaW Book'da olnayan ve istenilen 

açıklaTiular ~unlardır: 

ı- Iştirak sertifikalarının, tahvillerin mevcudu ve 

pasiflerin% lO'u geçen borçlanmaların detayları, 

2- Kredi, avans ve deUişik ~deme listelerinde sahip 

olunan miktarlar, 

J- Tahvilleri~ (portf6ydeki) 

olanların g~sterilmesi, 

4- Gelirlerin bölgesel mnalizi, 

5- Valışanların istatistikleri, 

6- Yönetici ticret ve kredileri, 

·bir yıldan fazla 

7- Yabancı para ile ifade edilen aktif pasifler top-

lBillı, 

8- Vadesiz forwardişle~lerin gösterilmesidir. 

7. J D1GhHL1iJ.LE KURALLARI 

Sabit aktifler maliyet ya da birik;niş amortisman dti:<l 

şüldiikten sonr-a oluşacak değerden olanı ile değerlenir. Va

deli devlet tahvilleri ve diğer sabit faizli uzun süre ya

tırım amacıyla tutulan menkuller alım fiyatları ile ifade 

edilirler ve kazonılGn iskonta ve pirimler vade tarihine g6-

re amorti edilirler. Diğer uzun ve kısa vadeli yatırımlar 

maliyet deUerleriyle de~erleniro Pazar fiyatı ise notlarda 

göst~~ilir. Kredi ve avanslar hem özel hem de genel proviz

yonların neti olar3k ifade edilir. Diğer de~erlemeler ise 

aşaEıJaki Gibidir (134): 

(l)~) Artlnıc Anderson. E3.57-5B. 
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7.J.l Gizli Rezervler 

İrlanda' da gizli re.zervlerin olmasına rağmen, 

uygulamada yaygın deUildir. Ço~u İrlanda Bankası gizli re

zerv uygulamusını yıllar önce terketmiş ve şimdi bu rezerv

lerin kullanılmasını gönUlsUz olarak yapmaktadırlar. 

7.3.2 Yabancı Para İşlemleri 

İrlunda Cumhuriyeti'ndeki bunka ve diter finan

sal kuruluşlar SSAP 20 (Yabancı Para işlemlerinikapsayan 

tUzUk)in provizyonlarından şirketler yasasının tesiri ile 

muaf t1Jt1Almuşlurdır. Son günlerde takip edilen :rmhasebe pren

sibleri SSAP 20 tarafından yapılmaktadır. 

Bankalar yabancı para ile ifade edilen aktifle

rini yıl içindeki kar/zarardaki de[~işimi de dikkate alarak_ .. 

yıl sonu kupbnıç kuru ile ~e~erlerler. 

7.4 YAYINLAMA VE D1NETİM 

İrlanda'da Limited şirket şeklindeki biitiin bankm-· 

ların denetlenmesi istenir. Devlet bankalarının yıllık hesap

larını yayınlarnuya başlamışlardır. İnşaRt şirketleri ise de

netlenmiş hesaplurını yayınlamale ve saklamak zorundadırl~r(lJ5). 

8. HOLLANDA 

Civil Code'un ikinci kitabının 8 inci bciliimU, Hollan

da'daki biitiin şirketlertn yıllık hesap ve konsolide hesapla

r-ını kapsur. ıvwdde 400, ise kredi kuc1Jluş larından şu açıklamala 

·-------·--
(1J5) Arth1ır Anderson, s.58. 
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1- Bi lanço nun baş lık larının ve dö klimiinün faaliyet 

tipine göre (Bu Merkez Bankasınca tanımlanmıştır) 

yapılması, 

2- 0atışların coğrafilc bölge ve faaliyet tiirUne göre 

teferruatlı dökümü, 

3- Denetçi(yönetici) kredileri, 

4- Özel Bankacılık riskleri için fonlar kullanılmak 

zorundadır o 

Bol H18APLARIN KAPSAMI 

Direktiflec,Hollanda'daki banka ve diğer kur-uluşların 

hesaplarındı~ etkili olacaktır. Bunları·aşağıdaki şekilde in

celeyebilir-iz: (136):. 

8olol Bilanço 

Posta bankaları, yerli ve yabancı bankalardaki 

bakiyeler,kasayı da içerecek şekilde yeniden sınıflandırıla

caktıro Tahakkuk etmiş gelirler ve peşin ödemeler ayr-ı ayrı 

g15stsri J.E,cektiro Uygulamada, "Hazine Bonoları ve benzeri men-

kul kıymetler" ile "Merkez Bankasına :ree-~kont için 

uygun d.i(f.er menkuller" arasındaki teferruatlar raporlanma

maktadıro Diğer açıklamalarda,kredi kuruluşlarının iştirakleri 

lurı ayrı ayrı._gösterilmemektedic .. Giderlerin göstecilme-

si,t8sarruf mevduatı ve diğer talep üzecine ödenecek mevduat

lEit' t:H·uu:uıa~:hj far-kları kabul edilen vade ile dikkate alınan 

vade arasındaki farklar ve "tahakkuk etmiş ve ertelenmiş ge-

-----··--·-·-----·----
(136) OECD,~.l50-160DArthur Anderson,s.63-65~ 
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l:irler" :ile "bor-ç ve gider _karşılıkları." ayrı ayrı gös-

te r-:i l:ne :ne k te 'li r. 

Kredi kuruluşları talep Uzerine ödenecek kredi ve a-

vanslar ile,diğer kredi ve avansların arasındaki dökümii sa-

dece hesaplorla ilgili notlarda gösterirler. Ancak, bunun 

bilançoda belirtilmesi gerekmektedir. : Tahviller good-

will'le.r, di~er maddi ve maddi olmayan aktifler ile kendi 

faaliyetlerinde kullanılan arsa ve binalar notlarda gösteri-

li ro 

Bunlara ilaveten uygulamada, finansal yıl k~r/zararı, 

hisse başına gelir, .rezervler, yeniden de~erleme ·karşılıkları 

bilançoda bir başlıkta gösterilerek, hesaplarla ilgili not-

larda açıklanıra Halbuki diraktif bu hesapların ayrı ayrı 

gösterilmesini istemektedir. 

Bolo2 Bilanço riışı kalemler (Nazım Hesaplar) 

Direktif, gerçek sayılan ve y(iniden alım hiikmU 

i 1 e b i r sa t ı ş sa yı la n s a t J. ş ve a lı ş iş ı e m ı e .ri a ra s ı n da b i .r 

ayJ_r:Lm yapmıştı.ro Yeniden alım ve satımdan doğan yUkiimliilUk-

lcr:i.tı,bi.lanço dışı kale:nlerde gösterilmesi gerekiro Direk

tif bu konuda,Hollanda'da bazı de~işiklikleri zorunlu kıl-

maktadıro 

E3.1.3 Kar/Zarar .Tablosu 

Alınacak faizler ve ödenecek faizler kar/zarar 

hes8bında tutulur. Benzer olarak alınacak ve ödenecek komisyon-

lar da bu fıeunptc-ı tutuluro Direktif her iki durumunda .. ayrı 
ı - . 

ayrı g~sterilmesini ister. wenkul kıymetlerden gelirler ve 
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dilier faaliyet gelirleri, yabancı para işlemlerindin elde 

edilecek farkları içerecek şekilde,"diğer gelirler" başlığı 

nltındu gösterilirler. Direktif.,bunlar·ın?kar/zarar hes<3bın

da ayrı ayrı gösterilmesini iote~ektedir. Direktif,buna ila

veten co~rafik bölge gelirlerinin ayrı ayrı gösterilmesini 

ve 
11
diger t:,elirlerin 11 de,taylarımrı:hesaplarla ilgili notlar

da gösteril~esini istemektedir. 

U~nel yönetim gideri tek olarak ~ar/zarar hesa

bında gösterilir. Fakat direktif ilcret ve maaşların, emekli~ 

lik maliyetleri v.b nin ayrı ayrı gösterilmesini istero Direk

tifin deLer dtizeltmeleriyle ilgili hUkUmlerinin ~am ol~rak_uygu 

larıdıgını söyleyemE:yiz. tyrıca ola~an llstti gelir ve gide-

rirı ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

8. 2 D.EÖtHLb~l1 KURALLARI 

Uygulamadaki değerleme kuralları,4iUncU direktiften 

alındı~ı için yeni direktifin uygulan~ası kolay olacaktır. 

Yubancı par·a işlemleriyle ilgili kilçUk değişiklikler yapıl

ması gerek~ektedir. 

8. J YAYINL1ü1lA V.!!, Dtı:ü/l1 İM 

Kredi kuruluşlar-ının denetim yasası ,bUtUn kredi kuru

hlşlarının yıllık hesaplarının denetlen:nes:iıınl ~ister. Bu kuruluş 

ların, yıllık he3aplurının bir kopyasını merkez bankasına 

vermeleri gerekir. Şimdiki yasalar,direktiflerin yayınlama 

ve denetim kur&llarına uymaktadır. 

9. POHTEKİZ 

Banka ve kredi kuruluşlarının hesapları mevcut yasa-



larca düzenlenmiştir. Konsolide hesapler heniiz Portekiz ya

sıı..lurında yer 8Lnaz. Ancak 13 Haziran 25/86 yasarnnda, di-

~er AT ülkelerinde kurulu finHnsal kuruluşların konsolida~yo-

nu belirtil~iştir. Bilunço şekil ve kapsamı 30 Aralık 455/78 

say:Llı y<.H3uda düzenlenmiştir. Portekiz Merkez Bankası bazı ,, : 

Uzel kurallar koyar. istenilen raporlar de~işmezdir. Kredi 

kuruluşları detaylı hesapları ve istatistiki bilgileri Mer-

kez .Uunka~ınu düzenli olarak ver:nekle yükiimliidiirler. Porte-

kiz ~erkez Bankası, direktiflerle uyum için çeşitli çalışma-

lar yap:naktadır. llazırlc:ınarı yas&nın l989'da yiirUrliiife gir:ne-

si beklen:nektedir ( 137). 

9. l Hl~SJ\PLAHTN KAPSAtvii 

455/78 sayılı yasada belirtilerı hesaplarla ilgili 

hiikü:nlerle direktifirı farklar-ını aşağıdaki çekilde inceleye-

biliriz (138): 

9.1.1 BİLAı:JÇO 

Tanımlanan bilanço çok detaylıdır ve direktifde-

ki karçılıklura ve detaylar-a benzer niteliktedir. Ana f~rklı-

lıklar aşaUıdakiler-dir: 

ı- Genel Organizasyon, 

2- Finansal yıl zararı, 

3- r.ruahlıiit edilE:n ser:naye, (ödenmeyen kısmı ile net 

4-~P~rtekiz Bankacılık yasasına göre hisseleriqiz 

kale:ni yokt1~r, 

5- Portekiz yasası çok detaylı hesaplarla ilgili 

notlar-ı ister. 

(lY?) Ofil:O:j' s.66, 
( l ·H\ ) il c L lı u c A n d e r El o n , s • 6 6- 6 7 , O E C D s • l 7 3- l 7 5 
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9 .lo2 Kar/Zc.ırer T~blosu 

Portekiz yasas~.gelir tablosunun yatay şeklini 

üner'.ııiştirc istenilen gelir tablosu şekli ile direktifin is

tedigi şekil urcunnda büyük farklılık yoktura 

9.L3 İlave; Hupurlar (Add:Ltionul :3tnte;rıent:::i) 

Portekiz yasası ilave raporlarda aşa~ıdakileri 

1- Gar~nti edilen krediler, 

2- 1'oplanrın ~oevduatlar, 

3- llisseler, tahviller,iş'tiraklerin vb.listesi, 

4- Yatırı~ların listesi, 

5- Fonların kaynaklarıi 

9.1.4 istenilen Açıklamalar 

?ortekiz yasası,yayınlanan hesaplarla ilgili 

Dtnnd<ıet yuclc:. ;nini:num açıklama istemez. li'akat direktif,,çeşit

li açıklamalur isteillektedir. 

9 o 2 D1GLHLLdiL KlJHALLAHI · 

Degerleme kurallarını ise aşa~ıdaki şekilde inceleye

b:Lliı:•iz (139)! 

9o2olc Aktiflerin Değerlernesi 

Genel kura~.aktiflerin maliyet veya piyasa de

~s:;;:,•_Ln.lcjn <l .. i[;)iik cılurt:L Lle cLel,Erlemektir. Yabancı para ile ifa

de edilen hesuplar?bilanço tarihindeki d~viz kurundan Escuda' 

ya çevrilirler. Yatırımlar,maliyet ile kaydedilirler
9 

Sabit 

aktifler elde edilme maliyetleri ile kaydedilirler. Bununla 

(lJC)) Ar·thur.And.erson,s .• 67-68, OECD, s.l73-1'75. 
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beçabeç aktifleçin değeçlendiçilmesinde özel yasalaç ve 

yetkili otoçiteleçin beliçleyeceği enflasyona göre tesbit 

edilen oran etkili olur. Portekizde direktif sonucunda çe

şitli değişiklikler yapılmaktadır. 

9.2.2 Karşılıklar ve Rezervler 

Portekiz yasaları ve merkez Bankası provizyon 

ve çezervleçin bazı durumlarda, maksimum limitlerini belir

ler. Gerekirse, rezerv ve karşılıklar yasaklanmıştır. Şimdiki 

karşılıklar: 

ı- Şlipheli alacaklar karşılı~ı, 

2- Normal kredi riskle~i karşılığı, 

3- Yatırım değerlernesi karşılığı, 

4- Döviz kurları dalgalanmaları karşılı~ı, 

5- Diğer riskler karşılığı, 

Rezervler ise; 

1- Yasal rezervler, 

2- Yeniden değerleme rezervleri, 

3- Zorunlu rezervler 

4- Diğerleri, 

Portekiz yasaları, diçektifin istediği genel 

bankacılık riskleri fonunu içine almamıştır. 

-~.) Yabancı Para İşlemleri 

Portekiz yasaları, yabancı para ile ifade edi

len biitUn aktif ve pasiflerin bilanço tarihindeki döviz ku

rundan ulusal paraya çevrilmesine izin verir. Değişim, k~r/ 

zararı, kazanıldığında kaydedilir. Değişim dengesindeki deği

şiklikler aysonu ve yıl sonunda sadece ertelenen bilanço hesap 
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larına ksydedilirler. 

Po r t e k :i z y o. s; 1 lar· ı , l 9 8 7 d e rı i t i b s c e n fo rvv ar d cW vi z 

işlemlerine .'ı.zjn ver·:rıiştir. Portekiz Merkez Bankası kural

lurırıa göre,forward degişim sözleşmesi sadece bilarıço dışı 

k n ı e .n l e r d e g ö s t e ri ı e b i ı i r • B u d ö vi z i ş le m 1 e .ri nin d i c e k t if e 

uygun hale geticil:rıesi gerekmektedir-. 

Portekiztle özel kredi kurumları aşa~ıdaki cnporları 

y8yınınyacaklardır 

,,,... 1 
- ı·~.(-:jr· zar·nr· tElblosu, 

- 1iisselerin, tuhviller·in, vb.' nin dökiimü 
' 

- Yatıcınların dökümü . ' 
Geçmiş yıllarda Merkez Bankasınca bilançorıun iki şek-

linin yayınlanma~ıistenirdi ve buna ilaveten 3 ayda bir ya

yınlanması da istenirdi. Portekizhe kredi kur-uluşları denet-

lt:;nd:Lklt.::ci rc.ıporları yayınlamakla yükümlüdür·le.r. Bu yayın, 

cesmi bir gazetede ve meckezin bulunduğu yerde gerçekleşecek-

tir· (140). 

lOo İSPANYA 

İspanyol ~erkez Bankası,kredi kuruluşlarının finansal 

tnblnlrıcı ve kapnwrılerıyln ilgili diizenlF.:neler y::ıp:n:ı.ştıco 

l..frl•c::, Lsnkc.:s:ırıırı 19/1986 sayılı gerıelgede, 11 Barıkaların ve 

tasarruf bankalarının bilanço, gelir tablosu ve ek tablola-

( 140) Arthur Anderson, so68-69. 
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rın" ve de(iişimleriri nasıl yapılacağı, değerleme kuralla

r-ı, --karş·ılık ve bilançonun nasıl düzenleneceği belirtil

miştire İspanyol kuruluşlarının,finansal raporları diğer 

AT iilkelerinde düzenlenen raporlara benzer niteliktediro 

l985'e kadar konsolide hesaplarla ilgili herhangi bir zorun

lnluk. yokken, bu tarihten itibaren zorunlu hale gelmiştir (141) • 

lO ol riı:,SAPLA Rii~ KAPSAMI 

Kamu finansal raporları direktife benzer nitelikte

ctira Ancak farklar şö~l~dir (142): 

ı- -·rahvi ller his se ler ,iştirak payla rı, bağlı 

lnınıluş hisE3eleri tek hesapta gösterilmektedir. 

2- Krecli ln.ıruluşlarının kendi faaliyetlerinde kullan-

dıklıu·ı "ru<:: vebmaların üçiincü kişilerE kiralanan ve satılmak 

amacıyla tutulanlardan ayrılması gerekmektediro 

3- Taahhüt edilep ödenmeyen sermaye ve sahip olduğu-

muz hisseler aynı hesapta gösterilmektediro 

4- Bağlı şirketlerle olan ba!dJeler finansal rapor-

larda ayrı ayrı gösteri.lmez. 

5- Gelir tablosunda kazanç üzerinde vergi hissedarlar 

toplantısına kadar gösterilmez. 

6- Hesaplarla ilgi notlarla ilgili sorunlar.(İspanyol 

kuruluşların raporlarında herhangi bir not yayınlama zorun

lulugu yoktur) 

10 o 2 D1GEHL1iJ11 KUrtALLARI 

İspanya'da kredi kuruluşlar~ 1985/19, 1986/8 ve 

(141) 01CD 1 s.l88-190, Arthur Anderson,s .70. 
(lll~~) Ar-thur Anderson,,.a7l-72,. 
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1987/11 nolu Merkez bankası genelgelerine uymak zorundadır~ 

lar Direktiflerle uyumu, aşağıdaki gibi inceleyebiliriz (143): 

10.2.1 Kıdem Tezminatları (Recording of pension Plans) 

1986 Merkez Bankası genelgesinde, kredi kuruluş

larının , ça~ışanlarının emeklilikleri için doğan borçlarını 

kaydetmekle yilkUmlU tutulmuşlardır. Bu kuralın uygulanmasına 

1988 yılında başlanmıştır. 1987 yılındaki diğer bir dtizenle

me, servis çalışanlarının emeklilikten doğan maliyetleri al

tışar yıllık periyotlar halinde kaydetmeleri gerekmektedir. 

Bu dtizenlemeleri, çoğu kuruluş zaten uygulamakta idiler. 

10.2.2 Gizli Rezervler 

İspanyol yasaları ve kredi kuruluşlarının var 

olan muhasebe uygulsınaları gizli rezervleri planlamaktadır

lar. Direktifler'le bu rezervlerin oluşturulması gerekmekte

dir. 

10.2.3 Finansal Aktiflerin Değerlenınesi 

Finansal aktifler maliyet veya pazar değerinden 

diişi.ik olanı ile değerle nmektedir, ancak bazı istisnalar mev

cuttur. Kredi kuruluşları sabit faizli menkul değerlerin ma

liyet ve pazar de~eri arasındaki farkı(zararı) yeniden dlizenle

meyi kabul etmezler. 

10.2.4 Yabancı Para İşlemleri 

Spot döviz işlemleri, finansal yıl sonundaki 

döviz kurundan paseta'ya çevrilmek zorundadır. Değişim kar yada 

(143) Arthur Anderson, s.71. 
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zuc<H'J., ;ııuhte lif hEsaplarda dikkate alınmaktc:,CLır·o Ce ne lde, 

birkaç istüına oLnGsına rağmen, forward işlem kabul edilen· 

sözleşme tc.:ıriııiııd.elö forward değerden işlem görlir. 

lO oJ 'L. ~~DJLiu.ıit Vb LıLU1Tİiv1 

Genel uygulu~uda,yıllık raporların kopyalarının his

sedcıclar toplantısından önce,,hissedarlara ver·ilmesi gerekir., 

iıllık rapordaki bilgi, gekli ve kapsa~ı hakkırıda bir zorun-

luluk mevcut degildir. Yasal düzenleme olmasına rağmen dene-

ti~ zorunlu degildir. Merkez bankası kredi kuruluşlarına de-

neti~ i~in tuvsiyede bulunmuştur. ~unun sonucu olarak bu ku-

CLAlııuL.1ı· yıllık rapoelseını denatıetmekte ve yönetici raporla

rını yayınla:noktadır. Kredi kuruluşlarının konsolide hesapla-

r-ıyla. il~~ili bir zocwllulnk yoktur. Ancak konsolide tıPsapların 

sc.:ıklan:na.sı istenir (144). 

l.lo İNGİLT1HE 

İngilter~d~ girketlecin ço~unun hesaplarını kupsaya-

cak yasa 4 üncü diraktif esas alanarak 1981 yılında tıazırlan-

;rı:u]tıru Bu yascı.,sotu•cı.dan 1985 yılında tekrar dUzenl.erı.ııiE}tiro 

1985 ynsası,7 ~nci direktifteki konsalidasyona benzer nite

li~tedir. İngiltere'de Statements of Standart Accounting 

l?ı:c;ıtice U:SAPs), ıv~uhasebe Standertları Kornitesi ve bankacı-

lJ.Jc gelenekleri? bankaların caci mtıhasebe ve r-apoclam<i uygu-

ln:;uLH'J.nn yol göstermektedir; Ancak bu iiç organın ~etireceri 

zor-ut-ıl1.ıl·.ıi~ u:::.cnr-lıdıro Son günler-de dicektif İngiliz banka-

( ·ı ., ·i ) · · ., · (' ·ı ' "" J ·-ı ,.7 l (l 0 A t ' A d -. 7 2 ~'~'ı Ur.;._,,., ::ı, c Jı -.uJ, r LlUC n,.E:tson, So . 
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CJ.lık endüstrisinde rupor-lama konus1~ndu örıe:nli etki yar-mak-

ta dır. 

İngiltere'deki, hesapların kapsamını ugatıjuki şekil-

de inceleyebiliriz (145) 

~azı J;iankalar~kar/zarar- tablosunun dikey ıJE k-

ljni kullanırken, ço[unluk yatay şekli kullanTinktadır. Direk

tifin izin v6rdiEi k~c/zaror tablosu şekli is~. küçük de~işik-

li,~l-:ı:·L n_:,;-t,,•ılv lıGle gelir. Hesapldrın k:upsıı:ınnın,uygulamad~n 

ihdw detaylı ol:nası istenir. 

Çu~u bankular?özetlenmiş bilgileri hesaplarda, daha de-

t~ylı uçıkl8m3lorı ise hesaplarla ilgili notlarda gösterir-

ler. Aktif ve pasif, gelir ve gider kalemlerinin uygulamada 

dt'rı;~<:.:.i., biL· inGna ifade edecek kısalıktadır. Muhtemel 

borç lar bilanço dışı kalemlerde gösterilir. Genel uygula-
• 4 

:nndu, bilançu dışı bilgiler_,hesaplarla ilgili notlarda göste-

ci li r. 

11.1.2. Açıklomalar 

Bir bankanın,finansal raporunun objektif sunuş 

sekli;bilançonun likiditeye göre oluşudur. Bilançonun sunu-
s .• 

·gunda,kale~lerin sınıflandırılmasında vadeler açısından bir 

tuL:rsızlık .ııGVClıtttır. 

eder. 

Direktif bilanço da geniş kapsamlı başlıklar takdim 

}~m aktifler hem de pasifler için notlarda vadelerin 

det8ylıca açıklanmasını ister. 

(l~)) OLCD,·s.2J0-2Jl, Arthur AndecEıon,,s.'IJ-74. 
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İngiliz Bankaları 1 ~alışanlarla ilgili bilgileri he

t3uplarla ilgili notlar-da göstermek zorundadırlar . . Ayrıca, 

cu~rafi bölgelerden elde edilen k~rların bölgelere göre gös

tecilmesi ger-ekir. Kr-edi kuruluşlar-ının,. kendifaaliyetler-in

de lcullundıkları arazi ve b'i'nalarJJ\ diğerlerindaı.ayrı şekilde 

göt=ıtermeleri gerekir. Kar/zarar-, ,faaliyet tür-üne göre ayrı

ca gösterilmelidir. 

ll o 2 DbÜl~HLbıll.L KUF\.ALLAHI 

De~erleme kur-allarını şu şekilde inceleyebiliriz(l46) 

llo2ol Gizli rlezervler 

İngiltere'de,bankaların çogunlu~u ve muhase

beciler gizli rezervlerin kullanımını reddetmektedirler. İn

giliz yasaları~ aktiflerin değerinden az göster-ilmesine izin 

verirlt:;ro Ihrektifle uyumda,gizli rezervlerin kullanılması 

ger-ekmektedir-o 

ll.2o2 Gerırl .b<wkacılık Riskleri İçin Pon 

Genel bankacılık riski için fo~ İngiltere'de, 

tnctışm::ılı bir konudur. Uygulamaya göre, fon uygun olmalıdır. 

iakat bu fonun aşırı olmaması gerekir. Direkti~ bankacılık 

ve sır-adarı riskler için fon ayrılmasını· ve bu fo ndaki 

artış ve azalıçların kar/zarar hesabında ayrıntılı olarak 

3Jsterilmesini istero 

ll.2o3 Yabancı Para İşlemleri 

İrıgiltere'de, finansal raporlardaki yabancı pa

ca ile ifade edilerı kalemler SSAP 20 "yabancı para 'işlemle.ri 

( 14()) Arthur Arıderson s. 74-75, OECD, s. 229-230. 
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kurallarına göre yapılır. Bu kurallar,direktiflerin istedi

gi kurallara benzeı..., niteliktedirler. Bu yUzden, bu konudC\, 

direktifin uygulan~asında pek ptirtiz çıkmayacaktır. 

11.3 YAYINLAdlA V.t; DBN1TİM 

İngiltere'de,yayınlama ve denetim 4'tincU ve 7'nci 

direktiflere göre yapılır. Bu ytizden bu ülkede bu konuda 

Jnemli de~işikliklere gerek yoktur. 

12. DAtüı.vıAH1\.A 

SCB (Supervision of Commercial Banks and Saving Banks) 

l9f36'da hesap dtizenlemesi ve muhasebe prensipleri iizerinde 

geniş bir çalışma yapmıştır. Bu diizenleme,kar/zarar hesabı

nın zorunlu şeklini, bilanço ve di~er hesapları kapsar. Bu 

dUzenlemeler,hesaplarla ilgili notlardaki istekleri ve bu not

ları.n zor·unluluôum] belir·tir. SCB, bankcılcirın bilançolarımtı as

lık olarak .hazırlanması ve saklanmasını ister. Bu Ulkede SC.B 

tarafından yapılan dtizenlemeler direktifler çerçevesinde ya

pıldıgı için,direktiflerin uyumu kolay olacaktır. 

12. l H1SAPLAHIN KAPSAIVil 

Hesapların kapsamını aşağıdaki şekilde inceleyebili

riz ( 14 7) ! 

12.1.1 Bilanço 

Direktifte aktifte istenilen 16 kalem Danimar

ka'dn 12 ana başlıkta, pasifte istenilen 12 kalem ise 8 ana 

( 14 7) OECD, s .88-89 .. , Arthur And e r'SO n, s • 42-43 . 
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baş 1 ık ta top la nmıştır. Da ni marka'' _ds_ -\xygı,.ı:lemada jga can t i ler 

hem aktifte hemde parüfte yer' aJ~.l'o Halbuki garantiler di

cektife gUre,bilanço dışı kalemlerde gösterilir. Bilanço 

ile ilgili di~er farklılıklar ise aşa~ıdaki gibidir: 

1- Kasa ve bankalar ayrı ayrı olarak gUste

rilirken,direktifle uyumda bu kalemlerin tek başlıkta gös

ter-ilmesi gerekir. 

2- Hazine bonoları vb. ayrı ayrı gösterilmez-

ler. 

3- Iştirakler baf:;lı kuruluşlarda hisseler 

ve sahip oldu~umuz hisselerin ayrı ayrı gös~rilmesi gerekiro 

4- Di~er kredi kuruluşlarıyle olan bakiyeler 

yabancı ve yerli ayırımına göre kaydedilirler. Halbuki direk

tifte bu istenmezo 

5- Şimdi "diğer borçlar" da gösterilen peşin 

elde edilen geılirler ve ·karş.ılıkların aycı ayrı gösterilmesi 

gerekir. 

6- Direktifle uyumda taahhüt edilen sermaye ve 

hisse prim lerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

12.1 ~ 2 Kar/Zarar .Tab fos u 

Danimarka SCB düzenle:neleri, kar/znrac tablosu.w. 

nwı sadece dikey bölü.nüne izin ver·ir. 9 biiyük gelir ve gider 

başlıgı vardır ve bu 9 başlık 36 alt başlıgı içerir-. Bu baş

lJ_ k 1 u r, d i re k t if t e il-ı t e n i 1 e n 1 e re b e n z e r n i t; e li k t e d i r . Pe r k la-

rı ise : 

1- Qimdi faiz gelirleri altında gösterilen 

;nuıkul l:ıy.ııetlecden gelirler-in ayrıca gö~:ıteril:nesi gecekir. 
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2- Şimdi diğer faaliyet gelirlerinde göste-

rilen net ko~isyonların alınacak ve ödenecek komisyonlar olarak 

ayrı ayrı gösteril~esi gerekir. 

3- Deger dUzeltmeleri ve yeniden değerlemeler~ 

şi~diki uygulamadan daha detaylıca gösterilecektiro 

4- Cari vergi ka.i'şıliklarında- göfltepilen ola-

t~andıçı kulemlerden vergininl,ayrıca gösterilmesi gerekir. 

5- Şimdi k~r/zararda gösterilen alt başlıkla-

rın bil" kısmının detay~ direktif ile~hesaplarla ilgili not-

lnrda gösterilmesi gerekire 

Degerleme kurallar~ SCB tarafından direktiflerden 

yacarlanılar·ak hazır·lanmıştıc. Yeni direktif (86/635/EEC), bu 

kıır·cıllarda a~ de~içiklik- i'steımekteLÜr.Değe r leııe kur-allarını 

oşa~ıdaki şekj.lde inceleyebiliriz (148): 

'. 
l;~o2ol .Devir 1dilebilir Menkul Deterler 

Danimarka bankalarının portföylerinde devlet 

tahvilleri önemli bir yer- tutar-o Bu tahvillerin,önemli yer-

tutması degePle::H: hır•e;llar-ını etkilemiE}tir. D<Jn'lrnarL:u bankal!.arJ_,' 

Uygnlama da, tuhvilleci yılsonu pazac faiz or-anından değer-

ler-., dcrtwngi bir fCJrkı, kur/zarar· hesabına aktncır·lar. BürUk-

uel' Jc:J:i Doni:nacb:ı Delegasyonları yıllardır ·devir edi le bi-

lir :nenlnıl det;er·lecin bilanço tarihindeki pazar değecinden 

la.nas:uıda ;_süçlUklerin olucağı .,açıktıro 

.'ı ,\ '· tı·ı·ı· ·\rıır-r·o(·ın ·s 43 4" (),··en s 89 \. .. ~ r ( ı ) .L "- L' 'J • i , , : J. .. '-- '- .:: ·u . , o - ./ , . l. .~, ı. o L ~ o 
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LEHLi.msrlc.:ı 0CB di~zerılemeleri, aktiflerin mali-

vet yud~ puzur de~erinden düşlik olanı ile de~erlen~Psine 

!<·ıı·~::ı.dıro SCB,aktiflerin sadece maksimum değerini belirler, 

bu yüzden aktifler değerinden aşağıda gösterilebilir. 

Tahsil edilmeyen ve şüpheli hesaplar için rezervler, 

gizli rezervi içerir. Menkul değerlerin pazar fiyatının al-

tında gösterilmesi tıpkı amortisman metodlarındaki gib~ giz-

li bir rezerv ortaya çıkarıro 

Danimarka Bankaları uygulamaları, ~azı diğer ülkelerde 

gizli rezervlerin geniş kullanımı··kadar değildiro Bunun se

lıebi,bankalardan istenilen yüksek kapitilasyon oranı olabi

lir. Zorunlu kapitilasyon uygulaması gizli rezer·vler-in or

taya çıkmasını geniş olarak azaltır. SCB~sadece çürük, tah

sili ,ni.imkUn olmayan alacaklar için gizli rezerve izin verir. 

Ancak direktifle uyumd~ SCB'nin bu kuralını değiştirmesi 

gerekmektediro Benzer olarak SCB,bankacılık· riskleri .fonu'na 

da karşıdır. 

12.2.3 Yabancı Para İşlemleri 

Yabancı para ile ifade edilen oktif ve pasif-
. 

ler yaygın olarak,bilanço tarihindeki döviz kurundan ulusal 

paraya çevirilirler. Bu de~fşfmdeki far~ k~r/zarar hesabı

na ge~irilir. Forward değişim sözleşmesi spot yada forward 

deger üzerinden transfer edilir. Pirimler sözleşmenin süre

since amorte edilir. Direktif bu konuda az etkili olacaktır. 
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l2.2o4 Maddi Aktifler 

Cari uygulamada,bisalara amortisman uygulan

maz. Arazi ve binalar son resmi de~erleme oranı ile yeniden 

de~erlenirler. Danimarka uygulamaları di~er lilke uygulamala

rından farklılık gösterir. Bu konuda di re k tifin et ki li o lma

sı beklenmektediro 

l2o3 YAYINLAMA V~ Dbıü/J:İlVl 

Yayınlama ve denetim konusunda diraktiflerin istedik

lerinin ttimil yerine getirildi~ini söyleyebilirize 



SONUÇ 

Avrupa Toplulu~u gerek ithalat, gerekse ihracat ala

nında dUnyadaki ilk ticari birlik olması açısından önem ta

şı~aktadır. Toplulugu ticari açıdan önemli kılan unsur, uzun 

z8:na ndır süre ge le n :na li ge le ne ği n, günihıüze kadar korunmuş 

ol:nasıdır. 

Belli başlı Avrupa Kentleri olan Londra, Frankfurt, 

Lüksemburg ve Paris önemli mali merkezlerdir. Bunlardan LonA

r-a'da~diinya Uzerindeki tüm mali işlemlerin% 25'i (sigortacı

lık dah~ olmak üzere) gerçekleştirilmektedir. 1984 sonu veri

lerine göreJdünyanın belli başlı yirmi bankasından sekizi1 Av

rupa Toplulugu ülkElerine aittir. Dünya sıralamasında BN Pa

ris altıncı sırada, Barclays group sekizinci sırada, Cr~dit 

Lyonnais onbirinci sırada, Cr~dit Agricole onuncu sırada, 

Nat. Westminster Bank onikinci sırada, Soci~t~ Gcin~ral on

üçüncü sırada, Deutch Bank andördüncü sırada, Midland Bank 

onbeşinci sırada yer alırlar. 
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Uluslararası ticaretdeki durgunluk, rekabetin artma

sı, gelişmekte olaıı Ulkelerin borçlarının artması, bankala-

rın büyli;<1tSiLıi 6idere;k gliçleştirdib,i inancınd4:ıyız. 

Topluluk Ulkeleri ticaret politikalarının uyunlaştı

rılması, rekabet, vergi kurallarının yaklaştırılması, devlet 

mali destekleeinin sınırlandırılması, sermaye pazarlarında 

ve sigortacılıkta uyum sa~lanması gibi konular bankacılı~ı 

yakinen ilgilendir~ekte ve topluluk bankacılı~ının gelişme

sini etkiledi~i inancındayız. 

Hinans hizmetlerinin ve sermaye hareketlerinin ser

best dolaşı~ının satlanması, Avrupa Para Birli~i'nin oluştu

rulmasıııda biiyUk önem taşımaktadır. Tek pazarın gerçekleşti

rilmesinde temel taşlardan birisini bu dolaşı~ın sa~lanması 

o ı u ş tu cu r. 

Teknolojik gelişmelerin yarattıgı engeller ve uluslar

ar<isı alanda fimHısal· ve ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan 

artış, bankulurın kendi iilkelecindeki bankalarla olduğ1ı gibi~ 

dış ülkelerdeki bankalarla işbirliğine gitnesi gece~ini do

r~tırrnvşt1ır. BumJn dışında bilgisayar ve telekomünikasyon tek

nolojisinde göciilen gelişmeler, bankacılık sektöriiniin faa).i

yetlerini, önemli ölçUde etkileyebilecektir. 

Banka ve kredi kuruluşleeının yıllık hesaplarıyla il

gili ln son dUzenleme 86/635/EEC sayılı direktifte yapılmış

tır. Bu diraktif kuralları ve Uye Ulkelerdeki uygulanmasını, 

çalışmamızda inceleme konusu ettik • 

.Bilunço aktif ve pasif oLnak iizere iki kıs:na ayrıl:nış

tır. Aktif kısı~ 16 ana başlıktan oluşur (mali yıl zararı 
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ulusal yasalar pasifte gösterilmemesiniistedi~i slirece, 

burada gösterilir). Pasif kısım ise 14 ana başlıktan oluşur. 

Bilanço kalemlerinde cari kalemlerle uzun dönem kalemler 

arasında bir ayırım yapılmamıştır. Bu kalemlerin vadelerinin 

hesaplarla ilgili notlarda gösterilmesi istenmiştir. Vade 

ayırımının bulunmayışı sonucunda, bilanço kalemlerinin li

kidite seviyelerine göre dtizenlenmedi~i sonucuna vardık. 

Nazım hesaplarda ise, muhtemel borçlarda "kabul ve ci.rolar" 

ve "garantiler ve munzam teminatı.olarak tutulan aktifler" 

gösterilmiştir. Kanımızca bunların ayrı ayrı gösterilmesi 

gerekirdi. 'raahhlitlerde ise; "satış ve geri alım işlemlerin

den doğan taahhlitler" ayrı ayrı gösterilmesi gerekirdi. Ay

rıca 86/635/EEC sayılı direktifin 5'inci maddesinde isteni

len bağlı şirketlerden alacaklar, bağlı şirketlerden serti

fike karşılığı olan veya olmayan alacaklar, ba~lı şirketle

re olan borçların ve bağlı şirketlere sertifika karşılığı 

olsun veya olmasın borçların birbirinden ayrı ayrı gösteril

mesi gerekmektedir. 

Kar/zarar tablosunun ya tay ve dikey dökilm olmak üze

re iki dökümü mevcut tur .• ,-Di:ke y dökücrr 23 baş lık i le ge li r ve 

gider kalemlerini içermektedir. Bu, 4'üncü direktifin 25'nci 

maddesindeki döküme benzemektedir. Yatay döktim ise iki grup 

halinde harcama ve gelirler kalemlerini kapsar. Bu dökilm d~ 

4'ncü direktifin 24'ncü maddesine benzemektedir. 

Üye ülkelerden, kar/zarar tablosunun iki şeklinden 

birisi veya ikisininde kullanılmasını istenebilir. Kullanı

lan şekillerin yıldan yıla, aynı kalması gerekmektediro 
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Direktifçe istenilen hesaplarla ilgili notlar; bilan

çodHki kalemlerin detaylarını ve kalemlerle ilgili çeşitli 

ilave bilgileri içerir. 

Direktif, maddi ve maddi olmayan aktifler her zaman 

sabit kıyınet olurak degerlendirilmesini ister. Finansal ak

tifler ise, alış de~eri üzerinden, e~er de~erinde bir dtişme 

olursa, en dUşLik deger üzerinden göstecilirler. De2er fark

ları kar/zurur henubına aktarılır ve heBaplarla ilgili not

le c da göster i li r. . 

Yab8ncı para ile ifade edilen aktif ve pasifler, bi

lanço tarihindeki spot döviz kurundan uluBal paraya çevrilir

ler. Üye ülkeler forward işlemlerin, bilanço gUniinde geçerli 

olun forward döviz kurundan transfer edil~esini isteyebilir. 

Üye Ulkeler, ana şirket ba~lı şirket ilişkisi olması 

halinde, bu şirketlerden konsolide hesaplarının hazırlanma

sını isteyebilirler. istenilen konsolidasyonun şekli direk

tiflerde belirtilmiştir. 

Uye ülkelerin finbnsal yapıları ve sosyo ekonomik ya

pılucının birbirlecinden az da olsa farklılık göstermesi 1 di

cekt:iflecin uygularırn[isında bazı gliçliikler çıkmıştır. Bazı ül

kelerde deterleme kuralları, bazı ülkelerde hesaplacın kapsa

:nı, bazı iilkelerde yabancı para transferi işlemlerinde, di

rektifle uyuş~ayanların olmasına re~men; yayınlama ve dene

tLn konuf3l..ncla bUtUn Uye ülkeler direktiflere uymaktadırlar. 

Uygulamadaki aksaklıkların zamanla giderilece~i ve 

bankG ve kredi kuruluşlarının yüzyılın birleşmesinrte daha gUç

lü DLH'Lik ı·trw.ns8l siste;ndeki yecini alacağı kanırnrıa varıl

:!1ıı' tl. r-. 
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