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GİRİŞ 

 

Türk bankacılık sektöründeki krizin nedeni geri dönmeyen krediler mi? 

Sorusuna cevap bulmak amacıyla geri dönmeyen kredilerin bankacılık krizine etkileri 

incelenmiş, sektörün sağlıklı ve etkin çalışmasını temin etmek ve ulusal ekonomiye 

katkısını sağlamak için geri dönmeyen kredileri en aza indirecek önlemler 

araştırılmıştır. 

Bu tez çalışması ile iki şey hedeflenmiştir: Birincisi, Türkiye ekonomisine büyük 

zarar vererek toplumdaki bir çok insanın işsiz kalmasına sebep olan ve dolayısıyla 

topluma ve devlete getirdiği yükler nedeniyle herkesi ilgilendiren bankacılık krizinin 

nedenlerini araştırmak, İkincisi ise; Acaba bu krizin en önemli sebebi bankaların geri 

dönmeyen kredileri midir? Sorusuna cevap bulmak, geri dönmeyen kredilerin var oluş 

sebeplerini inceleyerek sektörün sağlıklı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak 

önlemlerle devlete ve topluma yük olmasını engellemektir. 

Türkiye’de Kasım 2000 tarihinde kendini gösteren ve Şubat 2001 tarihinde 

yaşanan ekonomik kriz, Türk ekonomi tarihinin belkide en ağır ve uzun süreli yaşanan 

krizi olmuştur. Bu krize sebep olan  en önemli faktörlerden bir tanesi de bankaların 

likidite yetersizliği, yani genel adıyla bankacılık sektöründeki krizdir. Daha açık 

söylemek gerekirse, bankacılık sektöründeki kriz, genel ekonomik krizin oluşmasında 

önemli bir amil olmuştur. 

Özkaynak yetersizliği ve geri dönmeyen kredilerden oluşan bankacılık sorunu 

Türkiye’de olmasaydı, Türkiye  belki de bu ekonomik krizi hiç yaşamayacak veya 

yaşasaydı çok daha hafif bir şekilde atlatacaktı. Fakat gelen ekonomik krizle beraber 

bankaların zayıf özkaynaklarına ilaveten geri dönmeyen kredilerinin de eklenmesi bu 

krizin oldukça ağır yaşanmasına sebep olmuştur. 

 

Türk bankacılık sektörünün incelenmesinde; sektörün, kuruluşundan bu yana 

özkaynak yetersizliği içinde bulunduğu ve aktif büyüklüğünün düşük olduğu 

görülmüştür. Zaman içinde de, özkaynak yetersizliği Türk bankacılık sektörünün en 

önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde, bankaların toplam aktif 

büyüklüğü milli gelirlerinin üç dört katına kadar çıktığı  halde, ülkemizde tersi bir 
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durumla karşılaşılmaktadır. Ülkemizdeki bankaların toplam aktif büyüklüğü, milli 

gelirimizin ancak %62’sine ulaşmaktadır. Yani, Türkiye’nin   160 Milyar Dolarlık milli 

gelirine karşılık bankaların toplam aktif büyüklüğü  100 Milyar Dolar civarındadır. 

Bankaların bu yetersiz özkaynaklarına rağmen, yoğun rekabet ortamında, banka 

ve bankacıların kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine yeterli düzeyde riayet 

etmemelerinden ve çoğu banka sahiplerinin kendi şirketlerine kullandırdıkları kredileri 

geri ödememesinden dolayı bankaların sorunlu kredilerinde büyük oranda artışlar 

meydana gelmiş ve bu durum da, bankaların aktif kalitesini çok olumsuz şekilde 

etkilemiştir. Bu olumsuz tablo, bir çok bankanın faaliyetlerinin devam edememesine yol 

açmıştır. Bu sebeple, 1999 – 2002 yılları arasında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

(TMSF) devredilen 20 adet banka  bunların en belirgin örnekleridir. 

 Faaliyetlerine son verilen bankalar sadece kendi tüzel kişiliklerine zarar 

vermekle kalmamış, bankacılık sektörüne ve ülke ekonomisine de büyük kayıplar 

vermişlerdir. Zora düşüp faaliyetlerine son verilen bankaların zararları Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karşılanmış, sektörde çalışan yaklaşık 60.000 kişi ise 

işsiz kalmıştır. Aktif yapısı bozulan bankacılık sektörünün zaten kaynak sorunu olan 

devlete 20 Milyar Dolar civarında yük getirdiği tahmin edilmektedir. IMF ile yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde IMF’den alınan kredilerin  büyük bir bölümüyle, geri 

dönmeyen kredilerinden dolayı özkaynakları iyice zayıflayan ve bu sebeple 

faaliyetlerine son verilen bankaların zararları kapatılarak sistem rehabilite edilmeye 

çalışılmıştır.  

 Bankacılık sektöründe krize neden olan geri dönmeyen krediler, sadece kendi 

sektörünü değil tüm ülkeyi ve toplumu derinden etkilemiştir. Zira yurtdışından alınan 

krediler ve ülke içindeki kıt kaynaklar bu zararların telafisi için harcanmış, ekonomik 

yük de devlet ve toplum üzerinde kalmıştır. Bu bağlamda, yaşanan bankacılık krizi 

toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiği için, bu krizin ana sebebi olarak görülen 

geri dönmeyen krediler  ele alınmış ve nedenleri araştırılmıştır. Buna bağlı olarak geri 

dönmeyen kredileri en aza indirip,  sektörün sağlıklı ve etkili çalışmasını  temin etmek 

amacıyla banka ve bankacıların kredilerin yapılandırılmasından geri dönüşümüne kadar 

uymaları gereken kredilendirme ve risk yönetim süreçleri tek tek ele alınarak sistemin 

ve toplumun bir daha böyle bir krizle karşılaşmaması hedeflenmiştir. 
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Bu tez çalışmasında oluşturulan temel hipotez; bankacılık sektöründeki geri 

dönmeyen kredi miktarı ile bankacılığın sağlıklı ve etkin çalışması arasında ters orantılı 

bir ilişkinin bulunduğudur. Bu ilişkiye göre; geri dönmeyen kredi miktarı ne kadar fazla 

olursa bankacılık sektörünün sağlıklı ve etkin çalışması o kadar zayıf olacak, bu durum 

da, ulusal ekonomiye yük getirerek gelir dağılımını bozacaktır. Geri dönmeyen kredi 

miktarı ne kadar az olursa bankacılık sektörü de o kadar  sağlıklı ve etkin çalışarak  

ulusal ekonomiye faydalı olacaktır. Sağlıklı ve etkin bir bankacılık sektörünün ülkenin 

ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayacağı ve ekonomide önemli işlevleri yerine 

getireceği aşikardır. Böylelikle yaşadığımız ekonomik krizin nedenlerinden bir tanesi 

ortadan kalkacak ve sistemin ekonomiye zarar değil fayda vermesi sağlanacaktır. 

Bu tez çalışması,  yukarıda belirtilen düşünce sistemine uygun olarak üç bölüm 

halinde hazırlamıştır. Bu amaçla: 

           Türk Bankacılık Tarihinin Dünü ve Bugünü başlığı ile ele alınan 1.Bölümde; 

Türk bankacılık tarihine inilerek sektörün  yapısı, işleyişi ve içinde bulunduğu 

ekonomik ve siyasi konjonktürün bankacılık sektörünü nasıl etkilediği irdelenmiştir. 

Böylelikle, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüz tarihine kadar geçen süre içerisinde, 

Türk bankacılık sektörünün içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi konjonktüre göre 

değişen yapısı ele alınmış ve bugünkü bankacılık krizine sebep olan etmenlerin 

köklerine tarihte ışık tutularak Türk bankacılık sektörünün tarihsel değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

           Geri Dönmeyen Kredilerin Bankacılık Krizindeki Rolü başlığıyla ele alınan 2. 

Bölümde; Geri dönmeyen kredilerin yaşanan bankacılık krizindeki rolü ve ağırlığı 

incelenerek bu kredilerin nedenleri ve  bankacılık sektörü ile ülke ekonomisinde 

meydana getirdiği tahribatlar ele alınmıştır. 

           Geri Dönmeyen Kredileri En aza İndirmek İçin Alınması Gereken Önlemler 

başlığıyla ele alınan  3.Bölümde ise; geri dönmeyen kredileri en aza indirip  sektörün 

sağlıklı ve etkili çalışmasını  temin etmek ve böylelikle sektörün ulusal ekonomiye 

katkısını sağlamak  amacıyla banka ve bankacıların kredilerin yapılandırılmasından geri 

dönüşümüne kadar uymaları gereken  kredilendirme ve risk yönetim süreçleri  

incelenmiştir.  
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        Yukarıda belirtilen tez bölümlerinin incelenmesi; banka ve bankacıların 

kredilendirme ve risk yönetim süreçlerine uygun hareket etmeleri halinde, geri 

dönmeyen kredilerin en aza ineceği, böylelikle bankacılık sektörünün sağlıklı ve etkin 

çalışarak ulusal ekonomiye olumlu yönde katkıda bulunacağı yönündeki temel 

varsayımın doğruluğunu kanıtlayacaktır. Bunun sonucunda, bankaların kaynaklara 

akıcılık sağlama fonksiyonu işlevsel hale gelecek ve bankalar  ülkenin iktisadi 

kalkınmasında önemli roller üstlenecektir.  

        Söz konusu  varsayımı kanıtlamak için aşağıdaki temel konular dikkate alınmıştır: 

i. Yapısı ve şekli itibariyle Türk bankacılık sektörünün tarihi, 

ii.  Bankacılık krizinde rol oynayan etmenler ve bunlardan en önemlisi olarak görünen 

geri dönmeyen kredilerin bankacılık krizinde üstlendiği rol, 

iii.  Geri dönmeyen kredileri en aza indirip  sektörün sağlıklı ve etkin çalışmasını  

temin etmek   amacıyla banka ve bankacıların kredilerin yapılandırılmasından geri 

dönüşümüne kadar uymaları gereken kredilendirme ve risk yönetim süreçleridir. 
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1. BÖLÜM 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

1.1. BANKACILIĞIN TANIMI  

Değişim ve dolaşım aracı olarak paranın ekonomiye girmesiyle, paranın 

kendisinin ticaret konusu olması neredeyse eşzamanlıdır. Takas ekonomisinin geçerli 

olduğu zamanlarda da ticarete benzer alışverişlere rastlanmaktadır. Ancak, gerçek 

anlamda mal ticaretinin başlaması paranın kullanımıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Çok 

kısa bir süre sonra ticarete aracılık eden para, kendisi ticaret konusu olmuş ve ilkel 

bankacılık faaliyetleri bu biçimde başlamıştır. Paranın, alım gücünü ifade eden ve 

değişilmesi en kolay mal olarak piyasaya girmesiyle birlikte para fazlası, dolayısıyla 

alım gücü fazlası olan taraflar ile para eksiği, dolayısıyla alım gücü eksiği olan taraflar 

ortaya çıkmışlardır. Başlangıçta, bu taraflar birbirleriyle doğrudan ilişki içine girerek 

kredi alıp vermişlerdir. Klasik banka işlemleri sayılamayacak bu tür işlemleri yapanların 

yanısıra, giderek sadece bu işi yapan bankerler belirmeye başlamış ve zaman içinde 

doğrudan para ticareti yapan kurumlara yani bankalara dönüşmüşlerdir. Banka 

kelimesinin, bankerlerin ticaret yaparken kullandıkları masalara verilen İtalyanca banko 

kelimesinden türediği sanılmaktadır. Bankerler ve bankalar, önceleri para emanet edilen 

kişi ve kurumlar olarak faaliyet göstermişler, süreç içinde, kendilerine emanet edilen 

paraların tamamının aynı anda çekilmediğini, bir miktar paranın sürekli emanette 

kaldığını farkederek kendilerine ait olmayan bu paranın ticaretini yapmaya 

başlamışlardır. Çağdaş anlamda bankacılık, mevduat kabulü ve kredi verilmesi bu 

noktadan itibaren ekonomilere girmiştir (TARLAN, Ankara, 1986, s.7). 

Bankalar ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlardır. Bankaların 

esas  etkinlikleri halkın elinde duran gereksinim fazlası parayı saklama ve 

değerlendirmek amacıyla halktan toplayıp iş yapmak isteyen ancak sermaye  bulamayan 

girişimcilere belli bir bedel karşılığında kullandırmaktır. Böylelikle mevduat sahibi, 

banka ve girişimcinin çıkarları birbirlerini tamamlamış olur, ya da hiç olmazsa 

birbirlerine yaklaştırılmaya çalışılır. 
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Öte yandan gelişen ve çapraşıklaşan ekonomik yaşamın isteklerine uygun olarak 

bankalar, bir takım parasal ve ekonomik hizmetleri de yine belli bir bedel karşılığında 

olmak üzere müşterilerine sunarlar (SUNGUR, Ankara, 1987, s.2-3). 

1.2. BANKACILIĞIN EKONOMİDEKİ TEMEL İŞLEVLERİ 

Bankacılığın, özellikle ticaret bankacılığının günümüzdeki temel işlevleri şöyle 

özetlenebilir: 

         1.2.1. Aracılık 

Bankaların temel işlevi aracılıktır. Bankalar, ellerinde fon fazlası olan kişi ve 

kuruluşlarla, faaliyetlerini yürütebilmek için ek kaynaklara gereksinim duyan kişi ve 

kuruluşlar arasında aracılık yaparlar; diğer bir deyişle, fon fazlası olan kişi ve 

kuruluşlarla, fon isteminde bulunanlar arasında köprü görevi görürler. Bankalar, fon arz 

edenlerle fon talep edenler arasına girerek aracılık işlevi yaparken risk 

üstlenmektedirler. Diğer bir deyişle bankalar, fon sunanlarla fona gereksinme duyanlar 

arasındaki coğrafi yer farkını giderecek uyumlaştırma sağlamaktadırlar. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Bankaların klasik işlevini, ekonomideki tasarrufları 

mevduat olarak toplamak ve bunları krediye dönüştürme biçiminde sınıflandırmak 

mümkün olmaktadır (UZUNOĞLU, Ankara, 1996, s.123). 

1.2.2. Kaynaklara Akıcılık Sağlama 

Bankacılık sistemi, ulusal, hatta uluslararası düzeyde kaynaklara akıcılık sağlar. 

Daha açık bir deyişle bankalar, fon fazlası olan yörelerden, fon açığı olan yörelere 

kaynak aktarmak yoluyla, fonlara akıcılık sağlarlar. 

1.2.3. Fonları Hareketlendirme 

Bankalar, ekonomide atıl kalabilecek fonları sisteme çekerek  

hareketlendirmektedir. 
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1.2.4. Kaynak Kullanımını İyileştirme 

Bankalar yeni bir değer, yeni bir servet yaratmamakla beraber; topladıkları 

kaynakları verimli, kârlı alanlara, toplumsal ve kültürel açıdan öncelikli sektörlere 

aktararak, ekonomide kaynak kullanımını etkilemekte, bu yolla ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunmaktadırlar. Bankalar, kaynakların iyi kullanılmasını sağladıkları süre ve 

ölçüde ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktadırlar. 

1.2.5. Kısa Süreli Fonları, Büyük Ölçekli Uzun Süreli Fonlar  

 Haline Dönüştürme 

 Bankalar, bireyler açısından kısa süreli ve göreli olarak ufak fonları toplayarak, 

bunları ekonomide uzun süreli büyük ölçekli fonlar haline dönüştürmekte, yatırımların 

finansmanı için olanak sağlamaktadırlar. Bankalar, vade dönüşümü yaparak, elde 

ettikleri kısa süreli fonları daha uzun süreli fonlara dönüştürdükleri  gibi, ölçek 

dönüşümü yaparak sunulan küçük ölçekli birikimleri büyük ölçekli kredilere 

dönüştürebilmektedirler. 

1.2.6. Kayıtsal  Para Veya Banka Parası Yaratma 

Ticaret veya mevduat bankalarının en önemli ayırıcı özelliği, bu bankaların 

ekonomide borçlanarak, diğer bir deyişle mevduat toplayarak, satınalma gücü 

yaratabilmeleridir. Bankaların müşterilerine verdikleri çeklerin bir ödeme aracı olarak 

kullanılması, bankalardaki paraların bir hesaptan diğer bir hesaba kolaylıkla aktarılması, 

bankaların kayıtsal para veya banka parası yaratmasına olanak vermektedir. Kayıtsal 

para, maddi varlığı olmayan, yalnızca bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı 

düşülmek suretiyle yaratılan bir değişim, bir ödeme aracı olarak tanımlanabilir. Kayıtsal 

paranın doğması için önceden bankaya para yatırılması da zorunlu değildir. Bankaların 

müşterilerine kredi açması ve bu kredi limitleri içinde çek çekme hakkı tanıması 

ve/veya kredi kartı uygulaması ile de kayıtsal para yaratılabilmektedir. Banka parası 

veya kayıtsal para günümüzde para arzını en önemli öğesidir. Geniş tanımlı para arzının 

yaklaşık %75-%80’i banka parasından oluşmaktadır. Merkez Bankalarının saptadığı 

karşılık oranı, halkın davranış biçimi ve gelir düzeyi, para mevcudunun bankalara 

yatırılma oranı ve ülkedeki banknot hacmi, kayıtsal para tutarını etkilemektedir. 

Elektronik bankacılığın gelişmesi ile yakın bir gelecekte, ekonomide banknot ve 
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çeklerin daha az dolaştığı, ödemelerin esas itibariyle bankalarda hesaptan hesaba 

aktarma yolu ile yapılacağı bir ekonomik düzene geçiş beklenilmektedir (AKGÜÇ, 

İstanbul, 1991, s.21, a). 

1.2.7. Para Politikasının Etkinliğini Artırma 

 Bir ekonomide etkili bir para politikasının izlenebilmesi için gelişmiş bir 

bankacılık sisteminin varlığı gereklidir. Merkez Bankalarının, para politikasına ilişkin 

olarak kullandıkları tüm araçlar (avans ve reeskont faiz hadleri, açık piyasa işlemleri, 

karşılık oranlarının belirlenmesi, seçici kredi kontrolü, kredi tavanları saptanması, v.s., 

ancak gelişmiş bir bankacılık sisteminin varlığı koşuluyla ekonomi üzerinde  etkili 

olmaktadır. Ticaret bankaları, para politikası uygulamasında başlıca rolü oynamakta, 

tüm para politikası araçları, bankalar aracılığı ile etkili olmaktadır. 

1.2.8. Uluslararası Ticareti Geliştirme 

Bankacılık sistemi, geliştirdiği, uyguladığı çeşitli ödeme ve kredilendirme 

yöntemleri ile, uluslararası ticaretin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

1.2.9. Gelir ve Servet Dağılımını Etkileme 

Bankacılık sistemi izlediği kredilendirme politikası ile ekonomide gelir  ve 

servet dağılımını etkileyebilmektedir. Bankalar, bu temel işlevlerin yanı sıra ekonomiye 

çeşitli hizmetler de sağlamaktadırlar. 

Birikimleri toplama, birikimleri kredilendirmede kullanma, kaynaklara akıcılık 

sağlama, para politikasının etkinliğini artırma, kaynak dağılımını iyileştirme, kısa süreli 

fonları uzun süreli fonlar haline dönüştürme gibi önemli işlevleri olan bankacılık 

sisteminin ekonomide büyük önem taşıdığı açıktır. 

Ekonomideki işlevlerinden esinlenerek bankalar, özellikle ticaret bankaları, 

geniş kitlelerden mevduat ve diğer isimler adı  altında kaynak toplayan, bu kaynakları 

kredilendirme ve diğer mali işlemlerde kullanan, bu işlemleri devamlı uğraşı olarak 

yapan, ekonomide kayıtsal para yaratan mali kurumlar olarak tanımlanabilir (AKGÜÇ, 

İstanbul, 1989, s.7-8, b).  
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Bankalar ekonomide gerçekleştirilen ödünç verilebilir fonları ticaret, sanayi ve 

tarıma, yapı ve onarım işlerine, esnaf ve sanatkarlara, devlete ve ev idarelerine... kredi 

şeklinde dağıtarak, bir kısım iktisat ünitelerinin likidite fazlası ile, diğerlerinin likidite 

ihtiyaçlarının karşılanmasına, tasarruf edilen paraların piyasaya akmasına, tasarruf 

edilen paraların piyasaya akmasını sağlamak suretiyle ekonomik faaliyetlerin 

sürekliliğine ve genişlemesine hizmet ederler (ZARAKOLU, Ankara, 1989, s.56, a). 

Yukarıda belirtildiği üzere, bankaların mali aracılık işlevleri iki ana kategoride 

değerlendirilebilir: 

i. Ödünç verilebilir fonların oluşturulması (Mevduat kabulü),  

ii. Oluşturulan fonların nihai kullanıcılara aktarılması (Kredi açılması). 

Bankalar fon arz edenler ve fon talep edenler arasına girerek dolaylı finansman 

sürecini tamamlarlar. Yatırımcılardan aldıkları dolaysız mali araçlar yerine tasarruf 

sahiplerine kendi çıkardıkları dolaylı mali araçları sunarlar. Bu aracılık işlemi ile 

bankalar, hem fon arz edenlere hem de fon talep edenlere istedikleri vadede, istedikleri 

büyüklükte ve riski azaltılmış mali araçları sunmuş olurlar. Mali sistemde fon arz 

edenler genellikle likidite düzeyi yüksek (vadesiz veya kısa vadeli) mali araçlara yatırım 

yapmak isterler. Buna karşılık, yatırımcılar likidite düzeyi düşük (orta ve uzun vadeli) 

mali araçlar vasıtasıyla fon kullanmayı tercih ederler. Bu iki kesim, aradıkları nitelikteki 

mali araçlara bankalar sayesinde sahip olurlar. Bankalar farklı likidite tercihine sahip bu 

iki kesim arasına girerek, fon arz ve talebini vade yönünden dengelerler. Gerçekten de 

bankaların çıkardıkları mali araçlar (mevduat hesapları) yatırımcıların dolaylı mali 

araçlarından (tahvil, hisse senedi gibi) daha geniş ve serbest vade dizisine sahiptir. Öte 

yandan, bankaların dolaylı mali araçları yatırımcıların mali araçlarına göre büyüklük 

bakımından da daha esnektir. Bir banka, büyüklü küçüklü ve farklı vadelerde mevduat 

kabul edebilir. Bunları yatırımcılara farklı büyüklüklerde ve vadelerde, kredi olarak 

kullandırabilir. Küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük ölçekli yatırım projelerine 

fon aktarmak çok büyük bir hizmettir (ŞAHİN, Bursa, 1997, s.326). 

Bankalar herşeyden önce kendi alış verişinin esası olan güveni sağlayan 

kurumlardır. Toplum içinde parası olup, ödünç vermeye hazır kimseler ve kredi 

arayanlar eksik değildir. Ancak bunların arasında bir kredi alış verişinin meydana 
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gelmesi için ödünç verenin ödünç alana güvenmesi şarttır. Bu güven özellikle, birbirini 

tanımayan kimseler arasında güç kurulabilir. Nitekim, eski zamanlarda, tasarrufun para 

olarak saklanması yeterli güven ortamının bulunmamasından ileri geliyordu. 

Bankaların güvenilir kurumlar olarak gelişmesinden sonradır ki, insanlar bir süre 

kullanmadıkları paralarını bankalara tevdi ederek, bankaya karşı bir alacak hakkına 

sahip olmaya; bankalar da bu paraları kredi arayanlara ödünç vermeye başlamışlardır. 

Çünkü, banka kredi alanının kredisini ölçmek, verdiği krediyi güven altına almak için 

gerekli teknik araçlara sahiptir (KÜNEY, Ankara, 1986, s.60). 

Bankalar küçük, büyük ödünç verilebilir fonları toplayarak, büyük fonların 

birikmesine hizmet ederler; bununla modern büyük işletmelerin ve devletin kredi 

taleplerini karşılama olanağını sağlarlar. Eğer bankalar olmasa idi, modern büyük 

işletmelerin ve devletin büyük çaptaki kredi taleplerini karşılayabilmek için yüzlerce 

tasarruf sahibine başvurulması zorunlu olurdu. Çünkü münferit ev idareleri ve 

firmaların tasarrufları, bazı istisnalar dışında büyük çapta kredi taleplerini karşılayacak 

boyutta değildir (ZARAKOLU, Ankara, 1989, s.56, a). 

Ticaret  bankalarından ayrı yapıya sahip olan kalkınma ve yatırım bankalarının 

günümüzdeki işlevleri de şöyle açıklanabilir: 

Kalkınma bankaları, gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi noksanını 

gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla, girişimcilerin temel endüstrilere yatırım 

yapmak konusundaki kaygı ve duraksamalarını ortadan kaldırmak ve bu yolla 

endrüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını güden finansal kurumlardır. Kalkınma 

bankalarının gelişmekte olan ülkelerdeki işlevlerini aşağıdaki şıklar halinde belirtmek 

mümkün olmaktadır: 

i. Sanayi sektörüne uzun süreli kredi sağlamak, 

ii. İç kaynakları harekete geçirerek sanayi sektörüne yönlendirmek, 

iii. Sermaye piyasasının gelişmesine olanak hazırlamak, 

iv. Girişimcilere teknik yardımda bulunmak, 

v. Yeni yatırım alanlarında öncülük yapmak, 
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vi. Kalkınma planlarının uygulanmasına, gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, 

vii. Umut verici, kârlı, uygun yatırım alanları konusunda etüd ve araştırmalar yapmak, 

viii. Yurtdışından özellikle uluslararası finansman kurumlarından sağlanacak kaynak ve 

teknik yardımı sanayi sektörüne aktarmak. 

Kalkınma bankaları, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan bu yana, kalkınmakta olan 

ülkelerin endüstriyel gelişmelerinin hızlanmasında önemli roller oynamaktadır. 

Sermaye piyasasının en önemli aracı kurumu olan yatırım bankaları, işletmelere 

doğrudan kredi vermemekle beraber, sermaye piyasasının gelişmiş olduğu 

ekonomilerde işletmelerin orta ve uzun süreli fon gereksinimlerinin karşılanmasında 

önemli roller oynayan finansal kurumlardır. 

Yatırım bankalarının bir ekonomide başlıca işlevleri de satırbaşları olarak şöyle 

özetlenebilir: 

i. Birimlerin menkul değerlere yatırılması yolu ile, fon gereksinimi duyan işletmelere 

akmasını sağlamak, 

ii. Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, 

iii. Çıkarılmış menkul değerlerin  geniş kitlelere dağıtımını sağlamak, 

iv. Gerek girişimcilere, gerek birikim sahiplerine danışmanlık yapmak, 

v. Menkul değerlere yatırım yapan birikimcilerin çıkarlarını korumak. 

Ülkemizde sermaye piyasalarının hareketlenmesi ile,  bu işlevleri de yerine 

getirecek yatırım bankası türünde bankalar mevcuttur (AKGÜÇ, İstanbul, 1989, s.8, b). 

1.3.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL                          

GELİŞİMİ 

1.3.1. Osmanlı Döneminde Bankacılığın Gelişimi 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk banka 1847 yılında kurulmuştur. İlk kağıt para 

1840 yılında bütçe açıklarını kapatmak için çıkarılmıştır. Kaime adı verilen bu paranın 

miktarı o dönemlerde sürekli açık veren Osmanlı Hazinesi’nin kaynak ihtiyacının 
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karşılanması amacıyla kısa sürede önemli oranda artırılmıştır. Sürekli dış ticaret açıkları 

verilmesinin de etkisiyle birkaç yıl içerisinde kaimelerin yabancı paralar karşısındaki 

değeri önemli düşüşler göstermiş, bu nedenle ithalatın finansmanı için dış piyasalardan 

kaynak bulunması zorlaşmıştır. Bu durum hükümeti kaimelerin dış değerinin korunması 

için çareler aramaya sevk etmiştir. 1845 yılında Galata Bankerlerinin ileri gelenlerinden 

iki tanesi ile bir anlaşma yapılarak Osmanlı ithalatının finansmanın sabit bir döviz kuru 

üzerinden bu bankerler tarafından dış mali piyasalara yazılacak poliçelerle finanse 

edilmesi uygulanması başlatılmıştır. Bu sözleşme 1847 yılında yenileneceği sırada 

bankerler hükümetten aynı işlevi yerine getirmek üzere bir banka kurmalarının 

kabulünü istemişler ve bu istek kabul edilmiştir. Bu şekilde kurulmuş olan İstanbul 

Bankası faaliyete son verdiği 1852 yılına kadar kaimelerin dış değerinin sabit kalması 

yönünde önemli katkılarda bulunmuştur. 

Kısa bir süre faaliyet gösteren ve faaliyet alanı sınırlı olan İstanbul Bankası bir 

tarafa bırakılacak olursa, Osmanlı İmparatorluğu’nda bankacılığın 1856 yılında kurulan 

Osmanlı Bankası ile başladığı yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda özellikle 1839 Tanzimat Fermanı’ndan sonra devletin 

harcamalarının gelirlerini aştığı bir döneme girilmesi ve devletin kaynak ihtiyacını önce 

kaimelerin ihracı, sonra da toplanacak vergiler karşılık gösterilerek İstanbul’da faaliyet 

gösteren sarraf ve bankerlerden borç alınması ile karşılanmaya çalışılmasının ardından, 

Kırım Savaşı’nın bitiminde yapılan 1856 Paris Barış Antlaşması’nın Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dış borç alma olanaklarını arttırmış olması, Osmanlı Bankası’nın 

kurulmasındaki en önemli etkendir. Banka, dış borçların alınmasında Osmanlı hükümeti 

ile yabancı sermaye sahipleri arasında aracılık etmek amacıyla İngiliz sermayesi ile 

kurulmuştur. 1863 yılında Fransız sermayesi, 1875’de de Avusturya sermayesi bankaya 

ortak edilmiştir (Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 1998, s.2).   

Osmanlı Bankası’nı İmparatorlukta faaliyet göstermiş diğer yabancı bankalardan 

ayıran en önemli özellik, bankaya 1863 Anlaşması ile para basma ayrıcalığının tanınmış 

olmasıdır. Kaimelerin değerinde meydana gelen düşüşler ve bu para üzerinde yapılan 

spekülasyonlar, 1860’lı yılların başında hükümeti kaimeleri piyasadan çekmek için 

önlemler almaya yöneltmiştir. 1863 yılında, Osmanlı Bankası ile hem kaimelerin 

piyasadan çekilmesi hem de döviz kurlarında istikrarın sağlanması ve devletin kısa 

vadeli kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla bir anlaşma yapılmıştır. Osmanlı 

Bankasına para basma yetkisinin verilmesinin nedeni,  Batı Avrupa ülkelerindeki  
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merkez bankalarına para basma yetkisinin verilmesidir.  Kaime ihracının başarısızlıkla 

sonuçlanmış olması, Osmanlı Bankası’nın çıkardığı kağıt paranın halk tarafından 

benimsenmesini engellemiştir. Bu nedenle Osmanlı Bankası ekonominin likidite ve 

kredi hacminin belirlenmesinde etkin bir rol oynayamamıştır. 

Yine, 1863’te yapılan anlaşma ile Osmanlı Devleti, tüm gelirlerini Osmanlı 

Bankası’na yatırmayı, tüm ödemelerini bu banka aracılığı ile yapmayı, iç ve dış 

borçlanmaları ile ilgili tahvilleri bu banka aracılığı ile çıkarmayı, her yıl bütçesinin bir 

örneğini bankaya vermeyi ve olağanüstü durumlar dışında bütçede yer alan 

harcamaların üstünde harcama yapmamayı kabul etmiştir. Bankaya devlet bütçesini 

denetleme yetkisi verilmiştir. Tüm bunların karşılığında banka, hükümete karşı kısa 

vadeli avans vermekle yükümlü tutulmuştur. 

Osmanlı Bankası ve İmparatorluğun yıkılmasına kadar kurulan diğer yabancı 

sermayeli bankaların ana faaliyet alanı; Osmanlı Hazinesi için iç ve dış borç bulunması 

ve bunların ödenmesi ile ilgili işlerle uğraşmak olmuş ve bu nedenle Osmanlı dönemi 

bankacılığı için “borçlanma bankacılığı” nitelendirmesi yapılmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin 1875 yılında borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin ardından, 1881 

yılında Düyun-u Umumiye’nin kurulması ve İmparatorluğun dış borçlarının idaresinin 

bu kuruluşa devredilmesiyle, borçlanma bankacılığında yeni bir döneme girilmiştir. 

Osmanlı gelir kaynaklarının uluslararası bir kuruluşun denetimine geçmesi, Avrupalı 

sermayedarlara yeterli güvence sağladığından, özellikle 1881’den sonra İmparatorlukta 

bir çok yabancı banka kurulmuştur. Bu bankaların temel işlevi Osmanlı hükümetlerinin 

yaptığı iç ve dış borçlanmalardan ve döviz işlemlerinden spekülatif kazançlar sağlamak 

ve İmparatorlukta yatırım yapan yabancı sermaye kuruluşlarını kredilendirmek olmuştur 

(AKGÜÇ, İstanbul, 1989, s.7-8, b). 

1863 yılında, çiftçilere uygun koşullarda tarımsal kredi verilmesi amacıyla 

Memleket Sandıkları kurulmuştur. Memleket Sandıkları’nın sermayesi başlangıçta 

imece usulüyle ardından da köylünün mal varlığı ile orantılı olarak Sandığa buğday 

verilmesiyle sağlanmaya çalışılmıştır. Zaman içinde bu sermayenin toplanmasında 

güçlükler yaşanmaya başlanması ve kredilerin verilmesinde çeşitli yolsuzlukların 

yapılması dolayısıyla bu kuruluşun Menafi Sandıkları adıyla yeniden düzenlemesine 

karar verilmiştir. 1888 yılında tarımsal kredilendirmeyi devlet denetimine alacak olan 

Ziraat Bankası, ilk devlet bankası sıfatıyla kurulmuş, Ziraat Bankası’nın sermayesi, 
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Menafi Sandıkları’nın alacakları bu bankaya devredilerek oluşturulmuştur (Türkiye 

Bankalar Birliği, İstanbul, 1998, s.2).   

1.3.2. Cumhuriyet Döneminde Bankacılık 

1.3.2.1. Ulusal Bankalar Dönemi (1923-1932) 

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılına gelindiğinde, Türkiye ekonomisi, Osmanlı 

Devleti tarafından kurulan birkaç askeri fabrika, imtiyazlı yabancı şirketler tarafından 

demiryolu, madencilik alanlarında yapılan yatırımlar, İstanbul, İzmir gibi büyük 

şehirlerde oturan halkın su, elektrik, havagazı, telefon, taşıt ihtiyacını gidermek 

maksadıyla kurulan işletmeler bir tarafa bırakılacak olursa, büyük ölçüde idame 

ekonomilerinden meydana gelmektedir. Özellikle tarım sektöründe kuru üzüm, kuru 

incir, fındık, pamuk gibi ihraç ürünleri yetiştiren işletmeler hariç, esas itibariyle kendi 

ihtiyacı için üretimde bulunan, ancak kendisi tarafından üretilmeyen mahdut malları 

piyasada satın alabilmek, cep harçlığı sağlamak maksadıyla yetiştirdiği mahsulün bir 

kısmını piyasaya arz eden veya kısmen piyasa için ürün yetiştiren köylü işletmeleri 

hakimdir. Bu işletmelerde üretim tekniği geridir, sermaye ihtiyacı asgari seviyededir 

(ZARAKOLU, Ankara, 1973, s.28, b). 

Bu yapının değişmesi için yoğun çaba gösteren dönem hükümetleri, ekonomik 

kalkınmanın hızlandırılmasında bankacılık sektörünün taşıdığı önemin bilinci içinde 

ulusal bankacılığın geliştirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 

1923 yılında hükümet ve toplumun, tarım ve sanayi kesimlerinin önde 

gelenlerinin katılımıyla yapılan İzmir İktisat Kongresi’nde, ekonomik gelişme için 

ulusal bankacılığın kurulmasının gerekliliği tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

Kongrede ifade edilen görüşlere göre “Özel kesimin olanakları henüz güçlü bankalar 

kurulması için yeterli değildir. Bankaların kurulmasında devletin katkısı olmalıdır.”  

Kongreye katılan tüccarlar bir ana ticaret bankasının kurulmasını önermişler ve Türkiye 

İş Bankası bu öneriler doğrultusunda 1924 yılında özel sektör bankası olarak 

kurulmuştur. İktisat Kongresine katılan sanayicilerin önerileri arasında bir sanayi 

bankasının kurulması da yer almıştır. Bu öneri doğrultusunda 1925 yılında Türkiye 

Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. Bu banka ülkemizde kurulan ilk kalkınma 

bankasıdır. Bankanın kurulması ile özel sanayi işletmelerine orta ve uzun vadeli kredi 
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verilmesi ve mali, ekonomik ve teknik konularda bilgi yardımı sağlanması 

amaçlanmıştır. Banka, kaynaklarının büyük bir kısmını kuruluş halinde devraldığı 

iştiraklerine bağlaması nedeniyle, sanayi ve madencilik alanında faaliyet gösteren 

işletmelere yeterli kredi yardımında bulunmamış, 1932’te Türkiye Sanayi ve Kredi 

Bankası adını almış, 1933 yılında da Sümerbank’a devredilmiştir. 

İzmir İktisat Kongresi’ne katılan tarım kesimi temsilcileri de tarım sektörüne 

daha fazla ve daha uygun koşullarda kredi verilmesi amacıyla Ziraat Bankası’nın 

güçlendirilmesini istemişlerdir. Bu istekler doğrultusunda Ziraat Bankası’nın sermayesi 

1924 yılında artırılmış, bankaya tarımsal kredi vermenin yanında her türlü bankacılık 

faaliyetinde bulunabilme yetkisi verilmiş ve bankanın statüsü anonim şirket olarak 

değiştirilmiştir. 1930 yılında bankanın kaynakları tekrar artırılmıştır. Bu sermaye 

artışlarına rağmen banka 1920’ler ve 1930’larda faiz oranlarının düşük tutulduğu tarım 

kredilerini fazla kullandırmamış, bu dönemde daha çok ticari kredi vermiştir. 1923-1932 

döneminde, bölge tüccarlarının kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok sayıda yerli 

ve yabancı sermayeli tek şubeli banka kurulmuştur. 1927 yılında konut kredisi vermek 

amacıyla Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Banka, 1964 yılında Emlak ve Kredi 

Bankası’na dönüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında atılan en 

önemli adımlardan birisi, 1930 yılında T.C. Merkez Bankası’nın kurulması olmuştur 

(TEZEL, Ankara, 1986, s.200,349).  

1715 sayılı Kuruluş Kanunu’na göre Merkez Bankası, para basmak, paranın 

değerini korumak, ekonominin genel likiditesini ayarlamak ve bankalara ödünç para 

vermekle görevli bir emisyon bankasıdır. 1971 yılına kadar yürürlükte kalan bu Kanun, 

yürürlükte kaldığı süre içinde bir çok kez değiştirilerek, bankanın Hazine’ye ve kamu 

iktisadi teşekküllerine daha fazla kredi vermesi sağlanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta 

banknot çıkarılmasına ilişkin olarak getirilen sıkı sınırlar kısa süre sonra  genişletilmiş, 

bankanın temel işlevi, etkin bir para politikası yürütmekten çok kamu kesiminin 

finansman açıklarını kapatmak olmuştur. 

1.3.2.2. Özel Amaçlı Devlet Bankalarının Kurulduğu Dönem (1933-1944) 

1929 yılına gelindiğinde Türkiye tarım üretiminin egemen olduğu bir ülke 

görünümündedir. 1920’li yıllarda izlenen özel kesim özendirilmesi ile sanayileşme 
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stratejisi, sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle önemli bir sonuç vermemiştir. Bu 

durum, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin sınai yatırımlarının 

yapılmasında daha aktif bir rol oynaması gerektiği konusunda görüşlerin tartışmaya 

açılmasına neden olmuştur. Tam bu dönemde başlayan Dünya Ekonomik Krizi’nin, dış 

ticaret açıkları vermemize yol açması ve tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüşün çiftçilerin 

gelirlerinde meydana getirdiği önemli azalış, sanayileşme için yeni yöntemler 

bulunması çalışmalarını hızlandırmıştır. 

1930’lu yılların başlarında, bu iç ve dış etkilerin sonucu olarak, 1920’li yıllarda 

izlenen özel kesimin özendirilmesi ile sanayileşme stratejisi bir tarafa bırakılarak, kamu 

iktisadi girişimleri aracılığı ile sınai yatırımlarda bulunarak sanayileşme stratejisi 

benimsenmiştir. İktisadi devletçilik olarak adlandırılan bu sanayileşme stratejisinin 

temelinde ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu koşullar nedeniyle, büyük sermaye 

gerektiren ve ileri  derecede teknik bilgiye ihtiyaç gösteren yatırımların 

gerçekleştirilmesinde, devletin özel kesime göre daha fazla olanaklara sahip olduğu 

görüşü sunulmaktadır. Bu strateji oluşturulurken, yine o yıllarda Sovyetler Birliği ve 

Almanya’da uygulanmakta olan devletçilik deneyimlerinden yararlanılmıştır.  

İktisadi devletçilik stratejisi, bankacılık sistemimizi de önemli ölçüde 

etkilemiştir. Bu dönemde, Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası (1933), Etibank 

(1935), Denizbank (1937) ve Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938), sanayi 

planlarında yer alan işletmelerin kurulması, işletilmesi ve finansman ihtiyaçlarının 

sağlanması amacıyla, devlet tarafından özel amaçlı banka statüsüyle kurulmuştur. 

Birinci Sanayi Planı’nda, ağırlıklı olarak imalat sanayiinde faaliyet gösterecek 

olan 320 fabrikanın kurulması amaçlanmıştır. Sümerbank’ın en önemli işlevi, bu planın 

uygulandığı 1933-1938 yıllarında 13 sınai tesisinin kurulmasını sağlamak olmuştur. Bu 

yatırımların finansmanı için Sovyetler Birliği’nden sağlanan 8 milyon dolarlık krediden 

yararlanılmıştır. 1935 yılında, ağırlıklı olarak madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet 

gösterecek olan 100’e yakın sınai tesisin yatırım planlarını içeren İkinci Sanayi Planı 

hazırlanmıştır. Etibank, bu planda yer alan maden yataklarını ve enerji kaynaklarını 

işletecek işletmeleri oluşturma, yönetmek ve finansman ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla 

kurulmuştur (Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 1998, s.2).   
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Belediyeler Bankası, şehir ve kasabalarda su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon 

gibi altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek ve imar planları hazırlamak için belediyeler 

tarafından ihtiyaç duyulan kredi ve teknik yardımları sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Denizbank, deniz yolları işletmelerinin oluşturulması ve finansman ihtiyaçlarının 

sağlanması için kurulmuştur. Halk Bankası ve Halk Sandıkları’nın kurulması ile küçük 

esnaf ve sanatkarın kredi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. 

Dünya Ekonomik Krizi sonucu tarım sektöründe gelirlerin düşmesi ve ticari 

faaliyetlerin azalması, 1930’lu yılların başlarında, tek şubeli yerel bankaların büyük bir 

bölümün kapanmasına neden olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ülkemizin önemli özel 

sektör bankalarından birisi haline gelecek olan Türk Ticaret Bankası, 1930 yılında 

Adapazarı İslam Ticaret Bankası’nın yerine, Hazinenin  iştiraki ile kurulmuştur. İş 

Bankası da bu dönemde önemli bir gelişme göstermiştir (ZARAKOLU, Ankara, 1973, 

s.28, b). 

1.3.2.3. Özel Bankaların Geliştiği Dönem (1945-1959) 

1945-1959 döneminin en önemli özelliği sanayileşme stratejisi olarak iktisadi 

devletçiliğin yerini özel sektörün desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın 

hızlandırılması politikasının almasıdır. Bu politika değişikliğinin başlıca nedeni savaş 

yıllarında yaşanan yüksek enflasyon ve spekülasyon ortamında tarım ve ticaret 

sektörlerinde varlıklı bir özel kesimin ortaya çıkmış olması ve 1950 yılında iktidara 

iktisadi liberalizm ilkesini benimsemiş Demokrat Parti’nin geçmesidir. Bu dönemde 

özel sermaye birikimi, özellikle 1950’den sonra tarımda makineleşmenin artması ve 

hızla genişleyen ekim alanları ile ardı ardına iyi ekim yıllarının yaşanmasının etkisiyle, 

önemli ölçüde artmıştır. Özel kesimin güçlenmesi ve sanayileşme politikasında 

meydana gelen değişiklik, etkisini bankacılık sektörü üzerinde de göstermiş, bu dönem, 

özel bankacılığın geliştiği bir dönem olmuştur (Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 1998, 

s.2).   

Özel teşebbüsü desteklemek, özellikle tüccar ve köylü sınıfını memnun etmek ve 

tarım sektöründeki gelişmeye paralel olarak gelişecek ekonominin artan nakit ihtiyacını 

karşılamak için Hükümet 1950’lerin büyük bir kısmında genişleyici bir para ve kredi 

politikası takip etmiştir. Hazinenin ve bazı iktisadi devlet teşebbüslerinin Merkez 

Bankası kaynaklarını aşırı ölçüde kullanmaları, emisyonu devamlı olarak arttırmıştır. 
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Aynı dönemde özel bankacılığın büyük bir gelişme göstermesi  bankaların mevduat 

hacminin buna bağlı olarak da banka kredilerinin devamlı genişlemesine yol açmıştır 

(YAŞA, İstanbul, 1978, s.474). 

Bu dönemde, özel kesime ve piyasa ekonomisine önem veren bir ekonomi 

politikası benimsenmiş olmasına rağmen, daha önceki dönemlerde uygulanan, getirisi 

fazla olmadığı için özel sektörce yapılmayan yatırımların devlet tarafından 

gerçekleştirilmesi ve böylece özel kesimin teşvik edilmesi politikasına devam edilmiştir. 

Sulama, enerji, ulaştırma çimento, şeker, dokuma, kauçuk, demir çelik sanayilerinde 

önemli devlet yatırımları yapılmıştır. 

1945-1959 yılları arasında yatırımların, modern işletmelerin, milli gelir ve 

nüfusun hızla artması, şehirlerin büyümesi, sanayi sektörünün milli gelirden daha çok 

pay almaya başlaması ve piyasa için üretimin genişlemesi, ekonomide para ve kredi 

ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Bankacılık alanında yapılan yatırımların getirisi 

yükselmiş ve özel bankacılık hızla önem kazanmaya başlamıştır. Yapı ve Kredi Bankası 

(1944), Garanti Bankası (1946), Akbank (1948), Pamukbank (1955) ve Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası (1950) bu dönemde kurulmuştur. 

Bu dönemde, faiz oranları ve bankacılık işlemlerinden alınacak komisyon 

oranlarının hükümetçe belirlenmesi ve dövize dayalı işlem yapma yetkisinin sadece 

Merkez Bankası’nda bulunmasının da etkisiyle, şube bankacılığına ve mevduat 

toplamaya dayalı bir rekabet önem kazanmıştır. Şube bankacılığının yaygınlaşması, 

yerel bankaların tasfiyesi sürecini hızlandırmıştır. 

1958 yılında bankacılık mesleğinin gelişmesi, bankalar arasında dayanışmanın 

sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği 

kurulmuştur. Tüzel kişi statüsünde olan Türkiye Bankalar Birliği’nin kuruluşu ile ilgili 

kararlar 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nda yer almıştır. 

Hükümetlerin Merkez Bankası kaynaklarına başvurma politikasının bir sonucu 

olarak bozulan ekonomik dengeler kendini 1953’ten sonra hızlı enflasyon, dış ticaret 

açıkları ve artan dış borçlar olarak göstermiştir. Döviz yetersizliği nedeniyle ithalatın 

güçlükle yapılabilmesi ve ithal girdi gereksinimlerini karşılayamayan fabrikaların eksik 

kapasite ile çalışmaya başlaması, Türk lirasının devalüe edilmesi ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. 1958 yılında açıklanan İstikrar Programı’nın bir parçası olarak dolar 2.8 
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liradan 9 liraya yükseltilmiştir. Programın desteklenmesi amacıyla Avrupa ülkelerinden 

dış kredi de sağanmış olmasına rağmen, kamu harcamalarında kısıntıya gidilmesinin 

başarılamaması ve Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmasına devam edilmesi, 

enflasyonun 1959 yılında da artarak devam etmesine neden olmuştur (Türkiye Bankalar 

Birliği, İstanbul, 1998, s.3).   

1.3.2.4. Planlı Dönem (1960-1980) 

1950’lerin sonunda ekonominin içine girdiği durgunluk ve 1958 İstikrar 

Programı’na rağmen ekonomik dengelerin kurulamaması, 1950’li yıllarda uygulanan 

liberal ekonomi politikasının terk edilerek devletin ekonomik alanda müdahalesinin 

arttığı karma ekonomi uygulamasına geçilmesine neden olmuştur. 1960-1980 

döneminde, kamu iktisadi girişimleri ve özel sektör aracılığıyla, ilki 1963 yılında 

uygulanmaya başlanan kalkınma planlarında yer alan yatırımlar gerçekleştirilerek, ithal 

edilen sanayi mallarının ülke içinde üretiminin sağlanmasını amaçlayan bir sanayileşme 

politikası izlenmiştir. 

İthal ikameci stratejinin izlenmesi sırasında Türkiye ekonomisi, geliştirilmesine 

çalışılan sektörlerin korunması amacıyla, dışa kapalı bir ekonomi olarak yönetilmiş, faiz  

oranları ve döviz kurları gibi temel fiyatlar hükümet tarafından dünya piyasalarından 

bağımsız olarak belirlenmiştir. Planlarda kalkınmada öncelikli olarak belirtilen sanayi, 

bayındırlık, enerji, ulaştırma, madencilik ve dışsatım sektörlerinin fon ihtiyaçlarının 

düşük maliyetle karşılanabilmesi için negatif reel kredi faiz politikası ve yine bu 

sektörlerin ithal girdi maliyetlerinin düşük tutulabilmesi için Türk Lirası’nın aşırı 

değerlendiği bir döviz kuru politikası uygulanmıştır. 

Planlı dönemde bankacılık sektörü önemli ölçüde devlet kontrolü ve etkisi 

altında kalmıştır. Mevduat ve banka kredilerine uygulanacak faiz oranları, banka 

komisyon oranları ve kredi limitleri, izlenen ithal ikameci politika doğrultusunda 

belirlenmiş; bankaların temel işlevi kalkınma planlarında yer alan yatırım 

finansmanlarının sağlanması olarak tanımlanmıştır. 

Bu dönemde yeni yabancı banka ve bazı özel durumlar dışında yeni ticaret 

bankası kurulmasına izin verilmemiştir. Böylece sınırlı olan sektör kaynaklarının, sınırlı 

bir rekabet ortamında, mevcut bankalar aracılığıyla, planlarda belirtilen şekilde 
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dağılımının sağlanmasına çalışılmıştır. Faiz ve döviz fiyatı değişmelerinden 

kaynaklanan risklerin bulunmadığı, ürün ve fiyat rekabetinin olmadığı böyle bir 

ortamda faaliyet gösteren özel sektör bankaları, negatif reel faizle topladıkları 

mevduatları artırmak amacıyla şube bankacılığına yönelmişlerdir. Mevcut bankaların 

yeni şube açmaları teşvik edilmiş, küçük bankaların birleştirilerek ortalama sabit 

maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmıştır. 1950’li yıllarda kurulmuş pek çok küçük 

banka 1960’larda tasfiye edilmiştir. 

Planlı dönemde 5’i kalkınma ve 2’si ticaret olmak üzere toplam 7 yeni banka 

kurulmuştur. Bu dönemde kurulan kalkınma bankaları, T.C. Turizm Bankası (1962), 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1963), Devlet Yatırım Bankası (1964), Türkiye Maden 

Bankası (1968) ve Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasıdır  (1976). Kurulan  ticaret 

bankaları ise Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası (1964) ve Arap-Türk Bankası 

(1977)’dır. Kalkınma bankalarının kurulması ile ilgili ilke kararları kalkınma 

planlarında yer almıştır. 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, altı ticaret bankası tarafından kalkınma bankası 

olarak kurulmuş bir özel sektör bankasıdır. Bankanın kuruluşu ile kalkınma planlarında 

özel kesim için öngörülen alanlarda yatırım yapmak için gerekli orta ve uzun vadeli 

kredilerin, özel kesim tasarrufları ve yabancı sermaye iştirakleri aracılığıyla sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Devlet Yatırım Bankası, kamu iktisadi girişimlerinin planlarda yer alan 

yatırımları yapmaları için gerekli krediler sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu 

bankasıdır. Banka, imalat sanayii yanında enerji, madencilik, ulaştırma sektörlerini 

içeren yatırım projelerini kredilendirmiş, 1987 yılında Türkiye İhracat Kredi Bankası 

adını alarak faaliyet gösterdiği alanlar yeniden düzenlenmiştir. 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası, özellikle yurtdışında çalışan Türk 

işçilerinin birikimlerinin, öncelikli alanlardaki yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla 

kurulmuş bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Kredi verme, iştirakte bulunma, teknik 

yardım sağlama yolları ile halka açık çok ortaklı anonim şirketlerle, özellikle 

yurtdışında çalışanların Türkiye’deki girişimlerini destekleyen bu bankanın ünvanı, 

1988 yılında Türkiye Kalkınma Bankası olmuştur (ARTUN, İstanbul, 1983, s.59). 
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Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası ve Arap Türk Bankası, Türk bankacılığının 

dışa açılmasının ilk örnekleri olmuşlardır. Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası, 

Amerikan ve İtalyan sermayesinin iştiraki ile dış ticaretin finansmanının sağlanması 

amacıyla kurulmuştur. Banka, Cumhuriyet döneminde yabancı sermaye iştiraki ile 

kurulan ilk bankadır. Arap-Türk Bankası, Libya ve Kuveyt sermayesinin katılımı ile 

yabancı ortaklı banka olarak, artan Arap sermayesini Türkiye’ye çekmek, Avrupa para 

piyasalarından yararlanmak ve uluslararası bankacılık yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Bu dönemin bankacılık açısından en önemli özelliklerinden birisi, özel ticaret 

bankalarının büyük bölümünün holding bankası haline gelmesi olmuştur. Bir sanayi 

veya ticaret sermayesi grubunun bir bankanın sermayesinin önemli bölümünün sahibi 

olması anlamına gelen ve dünyada yaygın olan bankacılığı, o dönemde özel sektör 

yatırımlarını hızlandıracağı düşüncesiyle devlet tarafından teşvik edilmiştir. 

1973 yılından itibaren bankaların kendi kaynaklarından öncelikli sektör 

yatırımları için açacakları kredilere karşılık gelen mevduat için, Merkez Bankası’na 

normalden daha düşük  oranda munzam karşılık yatırmaları yeterli görülmüştür. 

Reeskont oranları farklılaştırılmış; bankalara toplam kredilerinin yüzde 10’u oranında 

orta vadeli kredi verme zorunluluğu getirilmiş; bankaların öncelikli sektörlerde yatırım 

yapan iştiraklerine kredi vermelerini özendirici düzenlemeler yapılmıştır. 

Kredilerin sektörel dağılımının kalkınma planlarına uygun şekilde olmasını 

sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi olan farklılaştırılmış reeskont oranları 

uygulamasının temelini, 1971 yılında çıkarılan 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile 

Merkez Bankası’na orta vadeli reeskont ve avans işlemleri yapma yetkisinin verilmesi 

oluşturmuştur. Bu Kanunun 46. Maddesine göre banka vadesine en fazla 5 yıl kalmış 

senetleri reeskonta kabul edilmiştir. Merkez Bankası ile bankalar arasında 1972 yılında 

başlayan orta vadeli kredi ilişkileri 1972-1977 döneminde önemli bir gelişme 

göstermiştir. 

Planlı dönemde hızlı bir kalkınma sağlanmış olmakla birlikte, sanayileşmenin 

finansmanında enflasyona yol açan yöntemlerin kullanılması ve geliştirilen sanayinin 

yüksek enflasyon ortamında iç tüketime yönelik üretim yapması ve dışsatıma 

yönelememesi, 1970’li yıllarda önemli bir döviz darboğazının yaşanmasına neden  

olmuştur. Bu darboğazı aşmak için alınan dövize çevrilebilir mevduat uygulaması ve 



 22 

 

benzeri önlemler sonucu dış borçlar önemli oranda artmıştır. Ödemeler dengesi ve döviz 

kıtlığı sorunu nedeniyle, dışalım yapılması zorlaşmıştır. İthal ikamesi stratejisi ile 

kurulan fabrikaların dışalım girdisi almasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle eksik 

kapasite ile çalışmaya başlamaları, 1980’li yılların başında, bu sanayileşme stratejinin 

terk edilmesine ve dış piyasalara üretim yapmayı hedef alan bir stratejisinin 

benimsenmesine neden olmuştur (Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 1998, s.3).   

1.3.2.5. 1980 Sonrası Bankacılık 

1970’li yılların sonunda ödemeler dengesi problemleri nedeniyle yaşanmaya 

başlanan ekonomik durgunluk, sanayinin döviz gereksinimini de karşılayabilecek yeni 

bir sanayileşme stratejisinin benimsenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 1980 

yılında, iç pazara yönelik üretimin yapıldığı ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk 

edilerek, piyasa ekonomisine dayalı, dışa açılmayı ve dışsatıma yönelik üretimi esas 

alan bir kalkınma politikası benimsenmiştir. 

Yeni stratejiyi desteklemek, ekonominin serbest piyasa ekonomisi kurallarına 

göre yeniden yapılanmasını ve tasarrufların istikrarlı büyüme için gerekli seviyeye 

yükseltilmesini sağlamak amacıyla, esnek döviz kuru ve pozitif reel faiz politikası 

uygulanmaya başlanmış, mali piyasaların serbestleşmesi  ve derinleşmesine yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır. 

1985 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girmiştir; uluslararası 

denetim ve gözetim sistemi ile uluslararası bankacılık standartları sisteme tanıtılmış, tek 

düzen hesap planı uygulaması getirilmiş, bilançolar dış denetime tabi tutulmuş, mevduat 

sigorta fonu kurulmuş ve donuk kredilere daha gerçekçi karşılık uygulanması 

getirilmiştir. İnterbank piyasası kurulmuştur. Türkiye’de yerleşik kişilere döviz tutma ve 

döviz mevduatı açma izni verilmiştir. Merkez Bankası, 1987 yılında açık piyasa 

işlemlerine başlamıştır. 1988 yılında döviz piyasası kurulmuştur. 1989 yılında döviz 

işlemleri ve sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. 1990 yılında TL’nin 

konvertibilitesi ilan edilmiştir. Yurtdışında yerleşik kişilere Türkiye’de menkul kıymet 

yatırımı yapma, TL ve döviz mevduatı açma izni verilmiştir. 1990 yılında, Merkez 

Bankası öngörülebilirliğin artması ve mali piyasalardaki belirsizliklerin azaltılmasına 

yönelik olarak para programını tanıtmış ve uygulamasını başlatmıştır. 1992 yılında 

elektronik fon transfer sistemine işlerlik kazandırılmıştır. 
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1982 yılında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası araçlarının 

kullanımı için gerekli yasal ve kurumsal yapı oluşturulmuştur. İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası 1986 yılında faaliyete geçmiştir. 

Ekonomide serbest piyasa mekanizmasının işlerlik kazanması ve mali 

piyasaların serbestleşmesine yönelik düzenlemeler yapılması, bankacılık sistemi 

üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Sektöre yeni yerli yabancı bankaların girişine izin 

verilmesi ve mevduat/kredi faiz oranlarının serbest bırakılması sonucu sektörde rekabet 

artmıştır. Artan rekabet, klasik mevduat bankacılığı yerine, bankaların hem kaynak hem 

de plasman çeşitliliğinin arttığı bir bankacılığın benimsenmesine neden olmuştur. Bu 

dönemde banka fonlarının bir bölümü sermaye piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma 

senetleri ve hazine bonoları alımı ve döviz işlemlerinde kullanılmışır. Banka 

müşterilerine tüketici kredileri, kredi kartları, döviz tevdiat hesabı, leasing, factoring, 

forfaiting, swap, forward, future, option, otomatik vezne makineleri, satış noktası 

terminalleri gibi yeni ürün ve hizmetler sunulmuş, bilgisayar sistemleri ve diğer 

teknolojik yeniliklerden yararlanılması ve personel eğitimine önem verilmesi sonucu 

sektörde verimlilik artmıştır. 

Döviz işlemlerinde ve sermaye hareketlerinde serbestleşmeye gidilmesi sonucu 

yurtdışından borçlanma ile sağlanan fonlarda bankalar için mevduat yanında önemi 

artan bir kaynak haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda, döviz tevdiat hesaplarında toplanan 

mevduatın toplam mevduata oranı büyük ölçüde artmıştır. Bu artışın en önemli nedeni, 

yaşanan sürekli yüksek enflasyon ortamının bir sonucu olarak ortaya çıkan yerli paranın 

yabancı paralarla ikamesi olgusu olmuştur. 

Bu dönemde, uygulanan serbest faiz ve esnek döviz kuru politikaları, ihracatın 

özendirilmesi, ithalatın serbest bırakılması, yeni bankaların kurulmasına izin verilmesi, 

bankalararası Türk Lirası ve döviz piyasalarının kurulması, bilgisayar ve iletişim 

teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu, toptancı bankacılık yapan az şubeli küçük ve 

orta ölçekteki banka sayısı artmış, büyük ölçekteki özel bankaların pazar paylarında ise 

gerilemeler olmuştur. Türk bankaları, yurtdışında banka kurarak veya şube açarak dışa 

açılmaya başlamışlardır. Toptancı bankalar, büyük ölçüde dış ticaretin finansmanının 

sağlanması, leasing, factoring, forfaiting, menkul kıymet ihracında aracılık ve kısa 

vadeli kredi işlemlerine ağırlık vermişler ve uluslararası mali piyasalarda finansmanı 
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artırmışlardır. Yabancı bankalar ağırlık olarak toptancı bankacılık faaliyeti içinde 

olmuşlardır. Bu nedenle yabancı bankaların mevduat ve kredi pazarında payları oldukça 

düşük kalmıştır (PARASIZ, Bursa, 1994, s.125-126, a). 

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yüksek düzeylerde kamu 

sektörü finansman açıklarının yaşanması sonucu, özellikle 1989 yılından sonra 

ekonomide yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemine girilmiştir. Hızla büyüyen bütçe 

açıklarının önemli bölümünün iç borçlanma yoluyla karşılanması mali kaynaklara olan 

kamu talebinin artmasına neden olmuştur. Bu arada sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesine rağmen iç talep artışına dayalı enflasyonist politikalar ödemeler 

dengesi üzerinde çok ciddi baskılar oluşturmuş, bu baskılar reel faizlerin yükselmesine 

yol açmıştır. Makro dengesizliklerin giderilmesine yönelik doğru politikaların 

uygulamaya geçirilememesine bağlı olarak beklentiler kötüleşmiş ve belirsizlik 

artmıştır. Makro ekonomide kaybolan disiplin mali sektörün faaliyetine ve denetimine 

de yansımıştır. 

Ekonomik birimler mali tasarruflarının içinde döviz cinsinden aktiflerin payını 

artırmışlar, TL cinsinden finansal aktiflere olan talep ise çok yüksek faizle çok kısa 

vadelerde gerçekleşmiştir. Bu durum bankaların bilanço yapılarını olumsuz yönde 

etkilemiş, kârlılık performansı düşmüş, özkaynakların güçlendirilmesi sınırlanmıştır. 

Buna karşılık kamunun artan borçlanma ihtiyacının yarattığı baskının da etkisiyle hızla 

yükselen TL fonlama maliyeti nedeniyle, bankalar yurtdışından borçlanmayı arttırmışlar 

ve döviz pozisyon açıklarını büyütmüşlerdir. Bilançoda hem faiz hem de kur riski 

önemli ölçüde artmıştır. 

1994 yılı mali sektör ve bankalar açısından risklerin zarara dönüştüğü bir yıl 

olmuştur. Kamu açığındaki büyümeye rağmen genişleyici politika uygulamasının 

sürdürüldüğü bir ortamda faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki ısrarcı yaklaşım 

nedeniyle mali sektörde tansiyon yükselmiştir. Piyasalar tarafından gönderilen 

sinyallere rağmen, parasal genişleme ve mali araçlara getirilen vergi gerek yurtiçi 

gerekse yurtdışı yatırımcıların TL cinsinden mali araçlardan kaçmalarına neden 

olmuştur. Faiz oranları rekor seviyelere yükselmiş, TL yabancı paralar karşısında değer 

kaybetmiş, mali sistem küçülmüştür. 1994 yılında bankacılık sisteminin toplam aktifleri 
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68.6 milyar dolardan 41.6 milyar dolara, özkaynakları ise 6.6 milyar dolardan 4.3 

milyar dolara küçülmüştür. 

Mali sektör ve bankacılıkta yaşanan güven bunalımı tasarruf mevduatına devlet 

güvencesi getirilmesi pahasına aşılabilmiştir. Bu arada üç bankanın faaliyetine son 

verilmiştir. Türkiye’nin uluslararası kredi notu çok hızla düşürülmüştür. Gelişmeler 

bankaların yurtdışından borçlanmalarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Dış kaynaklar 

sınırlanınca kaynak talebinin tümü iç piyasaya dönmüştür. Hatta bu dönemde Türkiye 

net dış borç ödeyici duruma gelmiştir. Sonuçta, faizler çok daha yüksek bir seviyeye 

oturmuştur. 1995 yılından sonra ekonomideki hızlı toparlanma tüm sektörleri olduğu 

gibi bankacılık sisteminin de büyümesini olumlu yönde etkilemiştir. Yüksek reel faizler 

TL cinsinden yatırım araçlarını cazip hale getirmiş, para ikamesi yavaşlamış, ancak 

tersine dönmemiştir. Kapanan döviz pozisyonları yeniden açılmış, daha yüksek 

maliyetli olmakla birlikte yurtdışı borçlanma başlamıştır. Bununla birlikte yatırımcıların 

talebi çok kısa vadeli mali araçlara yoğunlaşmıştır. Yurtdışından sağlanan borçlanmaya 

vergi getirilmiş, TL ve yabancı borçlanma üzerindeki parasal yükler artırılmıştır. Bu 

gelişmeler repo ve vadeli döviz işlemlerinin hızla büyümesine neden olmuştur. 

Bankacılık sektöründe vadesiz mevduat ve vadeli mevduatın büyük bölümü günlük 

vadeli ve çok  yüksek faizli repoya yönelmiştir. Gayri nakdi krediler üzerinden açık 

pozisyonlar büyümüştür. Para ve mali yüklerin maliyetler üzerindeki olumsuz etkisi 

nedeniyle kaynakların bir bölümü kıyı bankalarına yönelmiştir. 

Türkiye 1997 yılına yeni bir para kavramı, gerçek kişiler için menkul kıymet 

gelirlerinin beyana tabi tutularak vergilendirilmesi uygulaması ve denk bütçe 

uygulamaları tartışmalarıyla girmiştir. Siyasi tansiyon yükselmiştir. Yılın ortasında 

Hükümet değişmiştir. Yeni hükümet ekonomide önceliği enflasyonun düşürülmesine 

vermiş, bütçe disiplinini benimsemiştir. Yurtdışı borçlanmanın arttırılması amacıyla 

IMF ile bir anlaşma zemini bulunmaya çalışılmıştır. Piyasaların beklentilerini olumlu 

yönde etkilemek üzere temel makro sorunların çözümü konusunda bir takvim 

hazırlanmıştır. Bu arada kamu ürünlerine yüksek oranlı ayarlamalar yapılmış ve dolaylı 

vergiler arttırılmıştır. Hazine ile Merkez Bankası arasında piyasalarda belirsizliği 

azaltacak bir protokol uygulamaya konulmuştur. Hazine, borçlanma programını 

açıklamış, bütçe hedefleri kamuoyuna duyurulmuş ve ek bütçe istenmeyeceği 

vurgulanmıştır. Hazine Merkez Bankası’ndan avans kullanımını durdurmuştur. Kaynak 
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talebi mali piyasalara dönmüştür. Faiz oranlarında kısa süreli bir yükselişin ardından 

Hazinenin programını kararlılıkla sürdürdüğünün görülmesi ve borçlanma 

gereksiniminin azalmaya başlamasıyla birlikte TL finansal araçlara olan talep artmış, 

piyasalarda istikrar bozulmadan faizler hızla gerilemiştir. Asya’da başlayan ve tüm mali 

piyasaları olumsuz yönde etkileyen krize ve Körfezde yaşanan gerginliğe rağmen 

yurtdışı ve yurtiçi yatırımcıların beklentilerindeki iyileşme döviz rezervlerinin 

yükselmesine neden olmuştur. Bu arada bankaların açık pozisyonları büyümüş, kısa 

vadeli faiz, İstanbul, 1998, s.3).   

2000 yılında oranlarının azalmasına bağlı olarak repo mevduata dönmeye 

başlamıştır. 

1998 yılının ikinci yarısından itibaren IMF ile bir izleme anlaşması 

imzalanmıştır. Anlaşmada, temel makro sorunlara çözüm getirileceği, mali sektörde 

denetime yönelik düzenlemelerin artırılacağı ve vergi taslağının yasalaşacağı 

belirtilmiştir. Nitekim, anlaşmanın hemen akabinde bankaların vadeli işlemlerine ve 

açık pozisyonlarına sınırlama getirilmiştir. Ancak özellikle vadeli döviz işlemlerine 

getirilen sınırlama yabancı yatırımcılar tarafından piyasanın likiditesini azalttığı 

gerekçesiyle büyük bir tedirginlikle karşılanmıştır. Yurtiçi bankalar yeni getirilen 

yükümlülüklere uymak üzere açık pozisyonlarının kapatılması çabası içine girmişlerdir. 

Merkez Bankası’nın döviz yoluyla yaratılan paranın sınırlandırılması ve enflasyon 

düşüşüne katkıda bulunulması amacıyla kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesinin de 

etkisiyle yavaş da olsa dövize yeniden talep başlamıştır. Hemen ardından sermaye 

gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili değişiklik, geçici vergi uygulaması ve 

bankalararası işlemlere getirilen stopaj mali piyasalar açısından çok ciddi bir şok olarak 

algılanmış, güven zedelenmiştir. Yabancı yatırımcıların, Rusya’da yaşanan krizin de 

etkisiyle, mali piyasaların dışına çıkmaya başladığı bir ortamda yurtiçi yatırımcılar artan 

risk karşısında tercihlerini değiştirmeye başlamışlardır. Bir yandan piyasaları daraltan 

uygulamalar hayata geçirilirken diğer yandan erken seçim açıklamaları ve kamunun 

kaynak talebinin artacağı yönünde seçim ekonomisi uygulamalarına ilişkin belirtiler 

nedeniyle arz talep dengesinin bozulmaya başladığı bir döneme girilmiştir. 

Bekleyişlerin yeniden değiştiği bir ortamda tercihlerdeki değişme fiyatlara yansımış, 

faiz oranları hızla yükselmiştir. Bu durum mali sistemi kısa bir aradan sonra yeniden 

son derece istikrarsız bir ortama sokmuştur. Riskler ise piyasada zaten hep var olmuştur 

(Türkiye Bankalar Birliğibankacılık sektörünün aktif yapısında da belirgin bir değişim 

gözlenmiş ve kredilerin payında önemli bir artış olurken, likiditesi yüksek olan menkul 
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kıymet portföyünün toplam aktifler içindeki payı azalmıştır. Krediler içinde özellikle 

tüketici kredilerinde çok hızlı bir artış gözlenmiş ve tüketici kredileri bir önceki yıl 

sonuna göre yaklaşık 4 kat artış göstermiştir. Kredilerde dikkat çeken bir diğer gelişme, 

mevduattaki yapının tersine, yabancı para cinsinden  kredilerdeki artışın sınırlı kalması, 

Türk Lirası cinsinden kredilerin ise önemli oranda artış göstermesidir. Aktif ve pasif 

yapısındaki bu gelişmeler sonucunda 2000 yılında bankacılık kesiminin likidite, faiz ve 

kur risklerine karşı duyarlılığı daha da artmıştır.  

Bu gelişmeler sonucunda bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunlar daha 

da ağırlaşmış ve yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Kasım krizi sonrasında likidite ve faiz 

riski nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan bankacılık sektörü, Şubat krizi sonrasında ilave 

olarak kur riskinden kaynaklanan kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Kriz döneminde 

faiz oranlarındaki hızlı artış bir yandan fonlama maliyetlerini yükseltmek, diğer yandan 

menkul değerler cüzdanının piyasa değerini azaltmak suretiyle banka bilançolarını 

olumsuz yönde  etkilemiştir. Faizlerdeki yükselme, kısa vadeli fon talebi önemli 

boyutlarda olan kamu ve fon bankalarının ciddi zararlarla karşılaşmasına yol açmıştır. 

Likit olan özel ve yabancı bankaların faizlerdeki yükselme nedeniyle karşılaştığı 

fonlama zararları ise sınırlı kalmıştır. Konsolide  bazda değerlendirildiğinde kamu 

bankaları Türk Lirasının değer kaybından etkilenmezken, özel bankalar kur riski 

nedeniyle bazı sorunlar yaşamıştır. Kasım ve Şubat krizlerinin reel sektörde ciddi  

daralmalara yol açtıkları dikkate alındığında, bankacılık kesiminin aktif  kalitesi 

bozulmuş ve kredi riski artmıştır. Yaşanan ekonomik krizin giderilmesi amacıyla, Mayıs 

2001 tarihinde 57.Hükümet tarafından Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma 

Programı hazırlanmıştır. 

 Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Mayıs 2001 tarihinde bütün 

mali sektörü kapsayan bir sistemde hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

Programın temel hedefi, etkin uluslararası ölçekte rekabet edebilir ve sağlıklı bir 

bankacılık sistemine geçişi sağlamak üzere aşağıdaki gelişmeleri hedeflemiştir: 
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a) Kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılması, 

b) TMSF bünyesindeki bankaların devir, birleşme, satış veya tasfiye yoluyla en kısa 

sürede çözümlenmesi, 

c) Yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenen özel bankaların sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulması, 

d) Bankacılık sektöründe gözetim ve denetim çerçevesinde güçlendirecek ve sektörün 

daha etkin ve rekabetçi bir yapıya ulaşmasını sağlayacak düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi. 

 Bu amaçlarla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 

i. Uygulamaya konulan bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı 

kapsamında, faaliyetlerine devam edemeyecek durumda olan bankaların sistemden 

çıkartılması ile faaliyetine devam edebilecek durumda olan bankaların da kendi 

içlerinde yeniden yapılandırılmasına yönelik bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. 

ii. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması amacıyla bir dizi düzenlemeler 

yapılmıştır. 15 Kasım 2000 tarihinde kamu bankalarının ödemeler sistemini 

kilitleyen yönetiminin ve siyasi baskıların önüne geçilmesi amacıyla 4603 sayılı 

kanun çıkartılmıştır. Bu kanun ile kamu bankalarının siyasi bağımsızlığının 

sağlanması ve çağdaş bankacılık hizmetlerine yoğunlaşabilmesi amaçlanmış, bu 

doğrultuda bankalara özerk bir yapı kazandırılmıştır. 

iii. Yaşanan krizlerin etkisiyle mali bünyeleri ve kârlılık performansları kötüleşen özel 

bankaların daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, Bankacılık 

Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı’nın çok önemli bir parçasını 

oluşturmuştur. İlk aşamada; özel bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi; 

geri dönmeyen kredilerin çözümlenmesi, yabancı para açık pozisyonlarının 

daraltılması ve devir ve birleşmelerin özendirilmesi konularında düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. 
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iv. 1997-2002 döneminde 20 banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) 

devredilmiştir. Ekonomik krizin büyümesine yol açan güvensizlik unsurlarından 

bir tanesi olan TMSF kapsamındaki bankaların elden çıkarılması veya tasfiyesine 

yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır (BABUŞCU, İzmir, Ekim 2002, s.17,28). 

       1.Bölümde; Türk bankacılık tarihine inilerek sektörün yapısı, işleyişi ve içinde 

bulunduğu ekonomik ve siyasi konjonktürün bankacılık sektörünü nasıl etkilediği 

incelenmiştir. 2.Bölümde; Kasım 2000 - Şubat 2001 ekonomik krizlerinden ve bu 

krizlerin oluşmasında rol oynayan  etmenler üzerinde  durulduğundan 1.Bölümde  bu 

konulardan detaylı halde bahsedilmemiştir. 
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2. BÖLÜM 

GERİ DÖNMEYEN KREDİLERİN BANKACILIK KRİZİNDEKİ 

ROLÜ 

2.1. 2000 YILI SONRASINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ 

GELİŞMELER 

2.1.1. Genel Durum 

 Türkiye ekonomisinin ve mali sistemin temelini oluşturan Türk 

bankacılık sektörü, tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik koşullara göre yapılanarak 

hızla gelişmiştir. Türkiye ekonomisinin sermaye ve yatırım ihtiyacına cevap vermek, 

özel girişimi ve sanayiyi desteklemek amacıyla  devlet teşvikiyle gelişen bankacılık 

sektörü, devletin ekonomik hayata ve mali sisteme müdahaleleri nedeniyle 1980’lere  

kadar kapalı bir yapı içinde faaliyet göstermiştir. 1980’den sonra piyasa ekonomisi 

içinde ihracata yönelik üretimi esas alan ve dışa açılan bir kalkınma politikasının 

benimsenmesi, finans sisteminde de liberalizasyon sürecini gündeme getirmiştir. Mali 

serbestleşme döneminde, faiz ve döviz kurları üzerinde devlet kontrolünün kalkması ile 

finansal sistemin sınırları genişlemiş, rekabet artmış, teknoloji ve bilgi birikimiyle 

bankacılık hizmet ve faaliyetleri çeşitlenmiştir. Ancak, aynı süreç içinde banka ve 

bankacıların kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine yeterince riayet etmemeleri,  mali 

sistemin istikrarlı büyümesinin önüne geçmiş ve performansını düşürmüştür.  

2000 yılı başında enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden 

sağlamak amacıyla, kapsamlı bir ekonomik program uygulamaya konulmuştur. Program 

kapsamında sıkı maliye politikası uygulanması ve yapısal reformların hayata 

geçirilmesinin yanısıra, enflasyonist bekleyişleri hızla aşağıya çekmek için döviz kurları 

hedeflenen enflasyona göre belirlenerek önceden açıklanmış ve para politikası likidite 

genişlemesini yabancı sermaye girişine bağlayan bir çerçeveye oturtulmuştur. 

2000 yılı başında uygulamaya konulan enflasyonla mücadele programı, 

bankacılık sisteminin bilanço yapısının şekillenmesinde de önemli ölçüde etkili  
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olmuştur. Programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bankacılık kesimi faiz 

oranlarının daha da düşeceği beklentisi altında yüksek faizli kaynaklara uzun süre 

bağımlı kalmamak yönünde hareket etmiştir. Diğer yandan, döviz sepetinin hedeflenen 

enflasyona göre belirlenerek önceden açıklanmış olması, yabancı para cinsinden 

kaynakları Türk Lirası cinsinden kaynaklara göre daha cazip hale getirmiştir. Bu 

çerçevede, bankaların bir bölümü kaynaklarının kısa vadeli ve döviz cinsinden, 

kullanımlarının ise  uzun vadeli ve Türk Lirası cinsinden gelişmesi yönünde bir eğilim 

içine girmeye başlamıştır.  

2000 yılında bankacılık sektörünün aktif yapısında da belirgin bir değişim 

gözlenmiş ve kredilerin payında önemli bir artış olurken, likiditesi yüksek olan menkul 

kıymet portföyünün toplam aktifler içindeki payı azalmıştır. Krediler içinde özellikle 

tüketici kredilerinde çok hızlı bir artış gözlenmiş ve tüketici kredileri bir önceki yıl 

sonuna göre yaklaşık 4 kat artış göstermiştir. Kredilerde dikkat çeken bir diğer gelişme, 

mevduattaki yapının tersine, yabancı para cinsinden  kredilerdeki artışın sınırlı kalması, 

Türk Lirası cinsinden kredilerin ise önemli oranda artış göstermesidir. Aktif ve pasif 

yapısındaki bu gelişmeler sonucunda 2000 yılında bankacılık kesiminin lididite, faiz ve 

kur risklerine karşı duyarlılığı daha da artmıştır.  

2.1.2. Bankacılık Sektöründe Krizin Gelişimi 

2.1.2.1. Kasım 2000 Krizi 

 18 Haziran 1999 yılında 4389 sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu 

Kanunla, bankacılık sektörüne ilişkin olarak kabul edilen uluslararası kriterlerin Türk 

bankacılık sektörüne taşınması hedeflenmiştir. Bu Yasa ile bankalara getirilen yeni 

standartların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

uygulamaya konulması amaçlanmıştır. Bu dönemde meydana gelen gelişmeler ise 

aşağıdaki halleriyle açıklanmıştır. 

 57.Hükümet ile IMF arasında yapılan görüşmeler sonucunda 23 Kasım’da, Ocak 

2000’den geçerli olmak üzere “Stand-by” anlaşması imzalamıştır. Bunun üzerine 9 

Aralık 1999 tarihinde IMF’ye niyet mektubu gönderilmiş aynı gün T.C. Merkez 
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Bankası enflasyonu önlemeye ve istikrarı sağlamaya yönelik 2000 yılı para ve kur 

politikasını açıklamıştır. 

 BDDK’nın yaptığı denetimler sonucunda Fon kapsamında olan bankalara 

yönelik yolsuzlukları incelemek üzere operasyonlar başlatılmıştır. 

 Yıl sonuna doğru ekonomideki belirsizliklerin artması ve programda meydana 

gelen sapmalar, bankacılık sisteminde biriktirilen risklerin realize edilmesine sebep 

olmuştur. Öyle ki sistemde diğer bankalara göre marjinal pozisyon alan ve riskini 

oldukça yükselten bankalar bir iki hafta gibi çok kısa bir sürede bütün mali sistemi 

tehlikeye atar hale gelmiştir. 

 Kasım ayının ortasında gecelik faizler yükselmeye başlamış, DİBS ve repo 

faizlerinde dalgalanmalar gözlenmiş, borsa düşmeye başlamıştır. Yabancıların 

ellerindeki kamu kağıtlarını ve hisse senetlerini satarak dövize yönelmeleri, faizlerin 

yükselmesine sebep olmuş, bu gelişme kamu kağıtlarının değerini düşürmüştür. 

 Bu dönemde bankalar arasında ortaya çıkan panik havası, repo faizlerinin 

%250’lere çıkmasına sebep olmuştur. 

 Bu durum büyük açığı olan kamu bankalarını ve mevduat sigorta fonunda 

bulunan bankaları zor duruma düşürmüş, elinde yüklü miktarlarda kamu kağıdı tutan 

bankalar zarar etmeye başlamıştır. Sistemde oluşan likidite riski tüm bankaları 

etkilemiştir. Özellikle yurtdışındaki bankalarda depo yapılarak karşılığında döviz alınan 

euro-bondların değerinin çok düşmesi sonucu aradaki farkın ödenmesini ve kağıtların 

iade edilmesini isteyen yabancılara karşı bankalar zor duruma düşmüş, 

yükümlülüklerini yerine getirmek için döviz talep etmeye başlamışlardır. 

 Merkez Bankası para programına tekrar dönülmesi gerektiğini ve piyasayı 

fonlamayı durduracağını, sisteme ek likitideyi sadece döviz karşılığında sağlayacağını 

açıklamışsa da bu kararını ancak bir gün uygulayabilmiş, piyasadaki likidite eksiği sona 

ermediği için piyasaları yeniden fonlamak durumunda kalmıştır. 
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 Bu dönemde T.C. Merkez Bankasının sattığı döviz miktarı 6 milyar $’a ulaşmış, 

hazine bonosu faizleri %200’e gecelik faizler %1000-2000 seviyesine çıkmış, mevduat, 

tüketici kredileri ve kredi kartı faiz oranları yükseltilmiştir. 

 Kasım 2000’de yaşanan bu krizin atlatılabilmesi için İMF’den destek alınmış ve 

çeşitli politik adımlar atılarak bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması 

hedeflenmiştir. Mali sektördeki yeniden yapılandırmanın gerçek başlangıcı bu 

noktadadır (BABUŞÇU, İzmir, 2002, s.11-13). 

 Kasım krizi sonrasında alınan önlemler ve yürütülmekte olan Stand-By 

Düzenlemesinin 7,5 milyar dolar tutarında Ek Rezerv Kolaylığı ile desteklenmesi 

yönünde Uluslarası Para Fonu ile anlaşma sağlanması sonunda mali piyasalardaki 

dalgalanmalar kısmen giderilmiş, Merkez Bankası’nın döviz rezervleri artmış ve faiz 

oranları kriz ortamına göre önemli ölçüde gerilemiştir. 

 Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasını sağlamadan istikrar programında 

başarı elde edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine 15 Kasım 2000 tarihinde 4603 sayılı 

yasa çıkarılmış, ancak yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen yönetim anlayışının 

değişmemesi ve bilançoların yönetilememesi görev zararları ile faiz oranlarının oransal 

farklarını daha da artırmıştır. 

 Uygulanmakta olan ekonomik programın sürdürülebilirliğinin piyasalar 

açısından şüpheyle karşılanması neticesinde bankalar, açık pozisyonlarını kapatmak için 

döviz alımına gitmişlerdir. Bu gelişme, Kasım 2000 krizine yol açan banka 

bilançolarındaki likidite riskini, kur riskine dönüştürerek Şubat 2001 krizinin temelini 

hazırlamıştır. 

 2.1.2.2. Şubat 2001 Krizi 

 Şubat ayında yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde piyasalardaki gerilim 

yükselmiş, özellikle 19 Şubat 2001 tarihinde Milli Güvenlik Kurul Toplantısında 

yaşanan gerginlik, mali piyasalardaki endişeyi panik ortamına dönüştürmüştür. 2001 yılı 

Şubat ayında Hazine İhalesi öncesindeki bu olumsuz gelişmeler, uygulanan programa 
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ve kur çıpasına olan güvenin tamamen kaybolmasına neden olmuş ve döviz talebi 

önemli ölçüde yükselmiştir. 

 Merkez Bankası yüksek seviyedeki bu döviz talebine karşı likiditeyi kontrol 

etmeye çalışmış, ancak ortaya çıkan likidite sıkışıklığı özellikle kamu bankalarının aşırı 

düzeyde günlük likidite ihtiyaçları nedeniyle ödemeler sisteminin kilitlenmesine neden 

olmuştur. Bu ortamda, 22 Şubat 2001 tarihinde uygulanmakta olan döviz kuru sistemi 

terk edilerek Türk Lirası dalgalanmaya bırakılmıştır. 

 Böylece IMF ile yapılan Stand-by anlaşmasının en önemli unsurlarından biri 

olan sabit kur politikasından vazgeçilmiştir. 

2.1.3. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Bankacılık  

Sektörüne Etkileri 

 Yaşanan krizlerin Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, özkaynak yeterliliği, 

kredi hacmi ve varlık kalitesi üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattığı açıktır. 

Yaşanan bu sürecin bankalar üzerindeki etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

a) Bankaların aktifi iki kriz sonrasında ciddi oranda küçülmüştür. 2000 yılı sonu 

itibariyle yaklaşık 155 milyar dolar olan tüm banka sisteminin aktif büyüklüğü 2001 

yılı Ağustos ayı sonu itibariyle %27 oranında küçülerek 112 milyar dolara 

gerilemiştir. 

b) Faiz oranlarındaki büyük oranlı artışlar neticesinde kısa vadeli kaynak toplayarak 

uzun vadeli plasman yapan bankaların kaynak maliyeti artmış, bankaların bu 

maliyetlerini plasmanlarına yansıtmaları geciktiğinden net faiz gelirleri azalmıştır. 

Faiz oranlarındaki artışın ikinci etkisi ise aktifte bulunan varlıkların piyasa değerinin 

düşmesidir. 

c) Türk banka sisteminde “vade uyuşmazlığı” olarak da adlandırılan bu yapı 

sonucunda hem net faiz gelirlerinin düşmesi hem de aktifteki varlıkların piyasa 

değerinin azalması, sistemin daha fazla zarar üretmesine neden olmuştur. 
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d) Yaklaşık 10 yıldan bu yana dövizle borçlanıp TL ile plasman yapmayı  tercih eden 

ve ağırlıklı olarak yüksek oranlı kamu kesimi açıkları ve kamu bankalarının görev 

zararlarını fonlar durumda olan bankacılık sisteminin kur artışından olumsuz yönde 

etkilendiği bilinen bir gerçektir.  

e) Krizlerin etkisiyle birlikte bankacılık sisteminin aktifi küçülmüş, daha da önemlisi 

aktif kalitesi düşmüştür. Oluşan makro ekonomik istikrarsızlık nedeniyle kriz 

bankaların reel ekonomiye verdikleri kredilerin geri dönüşünü zorlaştırmıştır. Kriz 

dönemlerinde maliyetin reel kesime yüklenmesi çabaları da kredilerin geri 

ödenmesini önemli ölçüde engellemiştir. 

f) Krizlerin etkisiyle gerek faiz riski gerekse kur riski nedeniyle zarar eden bankacılık 

sisteminin öz kaynakları hızlı bir biçimde erimeye başlamıştır. Bankaların mevcut 

sistemde genelde eksi sermaye ile çalışıyor olmaları ise sermayedeki bu erimeyi 

hızlandırmıştır. Sonuç olarak bankacılık sisteminin mevcut riskleri için tutmak 

zorunda olduğu sermaye erimeye başlamış, bankalar sermaye yeterlilik oranını 

sağlamakta zorlanır hale gelmişlerdir. 

g) Sermaye yeterliliği konusunda zorlanan bankacılık sisteminin sermaye artırımına 

gidememesi bankaları riskleri azaltma yoluna sevk etmiştir. Bunun sonucunda 

bankalar reel kesime kullandırdıkları kredileri geri çağırmaya başlamış, 

ekonomideki daralmanın yanı sıra bankaların kredileri geri istemeleri sonucu 

sistemdeki batık kredi oranı artmıştır. 

h) Bankaların kredileri geri çağırma döneminin ekonomik daralma dönemine 

rastlaması yalnızca firmaları değil bankaları da güç durumda bırakmıştır. Bankaların 

kredi karşılıklarını gider yazmaları sonucu zarar artmış ve bankaların sermaye 

yeterlilik oranı daha da olumsuz etkilenmeye başlamıştır. 

i) Bankacılık sisteminde kullandırılan kredilerin batıklık oranı %12’ye ulaşmıştır. Bu 

oran daha çok fon bankalarının kullandırdığı kredilerden kaynaklanmakta, gerçek 

rakamın boyutları bilinmemektedir. 
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j) Yükselen faiz oranları, vade uyumsuzluğu olan bankaların fonlama zararlarını 

artırırken, portföylerinde bulundurdukları menkul kıymetlerin de değer yitirmesine 

yol açmıştır. Krizlerin yol açtığı ekonomik bozulmanın yanı sıra dünya 

ekonomisindeki yavaşlama ve gelişen ekonomilerdeki problemler bankacılık 

sektörünün önemli bir kaynağı olan yabancı fonların akışını yavaşlatmıştır. 

Yurtdışından sağlanan fonlar Ocak 2001-Ağustos 2001 döneminde %40 azalmıştır. 

k) Finansal sektörün yapısındaki bozulma kredi geri dönüşlerini azaltmış ve kredi 

plasmanını engellemiştir. Takipteki alacaklar toplamı 2000 sonunda  4 katrilyon 

TL’den Ağustos 2001’de  8,5 katrilyon TL’na yükselmiştir. 2001 yılı Şubat ayında 

dalgalı kur sistemine geçilmesinin ardından TL’nin yabancı paralar karşısında hızla 

değer kaybetmesine bağlı olarak, yüksek açık pozisyonla çalışan bankalar önemli 

boyutta kambiyo zararı ile karşı karşıya kalmıştır. 

l) Ortaya çıkan zarar dolayısıyla vergiler artırılmış, hükümet harcamaları kısılmış, 

Hazine’nin iç ve dış borçlanma maliyetleri yükselmiştir. Mali sektördeki bunalım 

kredi hacminde daralmaya yol açmış, mal ve hizmet piyasalarında iç talep kesilmiş, 

ekonomi küçülmüştür. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında faiz 

oranlarında yaşanan aşırı yükselme, kamu bankalarının fonlama ihtiyaçlarını daha 

da artırmış ve zararlarının önemli ölçüde büyümesine yol açmıştır. 

m) Kamu Bankaları’nın mevcut yapısını sürdüremeyeceğinin açıkça ortaya çıktığı bu 

noktada, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması konusunda acil önlemler 

alınması gerekliliği anlaşılmıştır. 

 Belirtilen bu gelişmeler sonucunda, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu 

sorunlar daha da ağırlaşmış ve yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Kasım krizi sonrasında 

likidite ve faiz riski nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan bankacılık sektörü, Şubat krizi 

sonrasında ilave olarak kur riskinden kaynaklanan kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. 

Kriz döneminde faiz oranlarındaki hızlı artış bir yandan fonlama maliyetlerini 

yükseltmek, diğer yandan menkul değerler cüzdanının piyasa değerini azaltmak 

suretiyle banka bilançolarını olumsuz yönde etkilemiştir. Faizlerdeki yükselme, kısa 

vadeli fon talebi önemli boyutlarda olan kamu ve fon bankalarının ciddi zararlarla 

karşılaşmasına yol açmıştır. Likit olan özel ve yabancı bankaların faizlerdeki yükselme 
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nedeniyle karşılaştığı fonlama zararları ise sınırlı kalmıştır. Konsolide bazda 

değerlendirildiğinde kamu bankaları Türk Lirasının değer kaybından etkilenmezken, 

özel bankalar kur riski nedeniyle bazı sorunlar yaşamıştır. Yaşanan krizlerin reel 

sektörde ciddi bir daralmaya yol açtığı dikkate alındığında, bankacılık kesiminin aktif 

kalitesi bozulmuş ve kredi riski artmıştır. 

 Kur rejiminin terkedilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve 

istikrarsızlığı süratle ortadan kaldırmak ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik altyapıyı oluşturmak amacıyla, Hükümet tarafından “Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı” uygulamaya konulmuştur. Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, 

bu programın ana unsurlarından birisini oluşturmuştur. 

          2.2. BANKACILIK KRİZİNİN NEDENLERİ 

           2.2.1. Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlara Sebep Olan                          

Faktörler 

 1980 sonrasında, bankacılık sektörünün sorunlarının oluşmasında aşağıda 

belirtilen faktörler önemli olmuştur: 

i. Makroekonomik istikrarsızlık, 

ii. Yüksek kamu kesimi açıkları, 

iii. Kamu bankalarının sistemi çarpıtıcı etkileri, 

iv. Kredilendirme ve risk yönetim ilkelerinin zayıflaması, 

 2.2.1.1. Makroekonomik İstikrarsızlık 

 1990’lı yıllarda yaşanan yüksek ve değişken enflasyon, büyüme hızındaki 

dalgalanmalar ve sermaye hareketlerinin kırılgan yapısı, geleceğe yönelik belirsizlikleri 

artırmak suretiyle ekonomik birimlerin kısa vadeli bir bakış açısıyla hareket etmelerine 

ve Türk Lirasına olan güveni zayıflatarak para ikamesinin hızlanmasına yol açmıştır. Bu 

sürecin bir sonucu olarak, bankaların kaynaklarının vadesi önemli ölçüde kısalmış ve 
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döviz cinsinden yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı, belirgin bir biçimde 

artmıştır. 

 Yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörü, son derece ciddi 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Enflasyon dönemlerinde bankaların nominal olarak 

artmış görünen karları, gerçekte azalmakta ve öz kaynaklarının reel büyüklüğü 

düşmektedir. Enflasyonist koşullar bankaların kaynak maliyetlerini ve işletme 

giderlerini artırmakta, yükselen kaynak maliyetlerinin etkisiyle artan kredi faizleri 

özellikle düşük riskli plasman olanaklarını daraltmaktadır. 

 Türk ekonomisi seksenli yıllardan bu yana, serbest piyasa mekanizmasına ve 

dışa açılma yönünde belirli bir aşama kaydetmiş olmakla beraber genişleyen kamu 

finansman açıkları ile kronikleşen yüksek enflasyonun etkisiyle istikrarlı bir gelişme 

sürecine girememiştir. Yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalar 

kur ve faiz riskini artırırken sektör büyük ölçüde nakite dayanan özvarlıklarını 

enflasyona karşı korumada zorlanmaktadır. 

 Hızlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörünü etkileyen diğer önemli bir 

sorun ise geri dönmeyen kredilerin artmasıdır. Özellikle artan faiz yükü banka 

alacaklarının tahsilini sınırlandırıcı bir etki yaratmaktadır. Vadesinde ödenmeyen 

alacaklar banka kaynaklarının akışkanlığını azalttığı gibi kaynak maliyetinin artması 

sonucunu da vermektedir. Dolayısıyla enflasyonun aşağı çekilmesi ile hem banka 

kredileri donmuş karakterinden kurtulacak, hem de tahsili gecikmiş alacakların kaynak 

maliyetine yansıyan yükü azaltılmış olacaktır (Bankacılık Dergisi, İstanbul, 1993, Sayı 

9, s.50). 

 Yüksek enflasyonist ortamda, özellikle pozitif reel faiz politikası uygulamasına 

geçilmesi ile birlikte, bankalar yurtdışı kaynaklardan döviz olarak borçlanmaya gidip 

elde ettikleri bu fonları devlet tarafından çıkartılan pozitif reel faizli, kısa vadeli iç 

borçlanma kağıtlarına plase etmişler veya başka enstrümanlarla TL olarak 

değerlendirmişlerdir. Böylece dövizi döviz olarak değerlendirme alternatifinden çok 

daha fazla getiri elde etmekte ve ilk bakışta daha az risk taşımışlardır. Burada dikkatle 

üzerinde durulması gereken iki unsur bulunmaktadır. 
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 Bunlardan birincisi, bankaların döviz borçlarını dövizle geri ödemek zorunda 

olmalarıdır. Dolayısıyla devlet iç borçlanma senedi gibi menkul kıymet piyasalarında 

risksiz olarak kabul edilen kağıtlara veya banka enstrümanlara yapılan yatırımın riskli 

yönü, bu borcun geri ödenmesi aşamasında ortaya çıkacaktır. Açık döviz pozisyonu ile 

çalışan bankalar enflasyonun ve olası ekonomik istikrarsızlıkların yarattığı belirsizlik 

ortamından büyük bir kur riski ile karşı karşıya kalmışlardır. İkinci dikkat edilmesi 

gereken husus ise, yukarıda bahsettiğimiz bankacılık işlemleri sonunda sadece kağıt 

üzerinde para kazanıldığı, yapılan bu faaliyetlerin ülke ekonomisinin iyileştirilmesinde 

temel rol oynayan üretim ve sanayi sektöründe doğrudan olumlu bir etkisinin 

bulunmadığı, hatta dolaylı olarak enflasyon üzerinde olumsuz bir rol oynadığı 

gerçeğidir. Oysa bankaların kaynaklarını üretime yönelik faaliyetlere plase etmesi 

esastır. Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide, en olumsuz etkilenen 

sektörlerin başında bankacılık sektörü gelmektedir. Devamlı surette artan kaynak 

maliyetinin yanı sıra, kritik ekonomik koşulların ileriyi görmeyi zorlaştırması ve 

özellikle uzun vadedeki belirsizlikler bankaları yatırıma yönelik plasman yapma 

güçlüğü ile karşı karşıya bırakmıştır (GÖKTAN, İstanbul, 1999, s.51). 

 2.2.1.2. Yüksek Kamu Kesimi Açıkları 

 Kamu harcamaları kamunun normal gelirleri ile sınırlı değildir. Zaman zaman 

özel kişiler bile gelirlerini aşan harcama yapabilirler. Bunun için kredi kullanabilirler. 

Devlet normal gelirlerini aşan harcama yapmak ve bir kısım harcamalarını borçlanma 

yolu ile karşılamak konusunda daha büyük imkanlara sahiptir. Harcamaların bir 

bölümünü iç ve dış piyasalara borçlanarak veya açıktan finansman yoluna başvurarak 

karşılamak yoluna gidilmektedir.  

Türkiye’de konsolide bütçe gelir ve giderleri zaman içinde incelendiğinde 

bütçenin sürekli açık verdiği görülür. Başka bir ifadeyle, bütçe gelirleri, bütçe 

harcamalarının hep gerisinde kalmıştır. 

Kamu kesimi borçlanması ülkede transfer harcamasını artırmıştır. Artan transfer 

harcamaları borçların yeni borçlarla ödenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Kamu 

kesiminin borçlanma yolu ile daha fazla kaynak kullanması toplam cari harcamaların 
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artmasına, toplam sabit sermaye yatırım harcamalarının azalmasına yol açmıştır. Tüm 

bu gelişmeler ekonomide enflasyonist baskıları artıracaktır. Şu anda, Türkiye 

ekonomisinde yaşanılan bunalımın birinci nedeni kamu kesimindeki patolojik 

durumdur. Konsolide bütçe üzerindeki ağır faiz yükü piyasa faiz haddini ve enflasyonist 

baskıyı yüksek düzeyde tutmaktadır. Böylece, kamu kesimi harcamalarının finansman 

yükünü fiilen, tasarruf olanağı bulmayan düşük gelirli kitleler göğüslemek zorunda 

kalmıştır (ŞAHİN, Bursa, 1997, s.375). 

Bu nedenle kamu kesimi açıklarındaki artış ve bu açıkların yüksek reel faizler ile 

yurtiçi piyasalardan finansmanı, bankaların reel ekonomiye kaynak sağlamaktan 

uzaklaşarak kamu açıklarını finanse etmeye yönelmelerine yol açmıştır. Yüksek reel 

faizlerin ortaya çıkardığı arbitraj imkanı bankacılık kesiminin yurtdışından borçlanarak 

kamu açıklarını finanse etmelerini cazip hale getirmiş, bu durum bankacılık sektörünün 

yabancı para açık pozisyonlarının artması ile sonuçlanmıştır. Bu eğilim sonucunda, 

devlet iç borçlanma senetlerinin mevduat bankalarının toplam aktifleri içindeki payı, 

1990 yılında %10’dan, son yıllarda %25 civarına çıkmıştır. Devlet iç borçlanma 

senetlerine(DİBS) sağlanan vergi avantajları ile munzam karşılık ve disponibiliteye 

ilişkin yasal düzenlemeler de, bankaların DİBS portföylerindeki artışta etkili olmuştur. 

 2.2.1.3. Kamu Bankalarının Sistemi Çarpıtıcı Etkileri 

           Görev zararlarının zamanında ödenmemesi, ekonomik etkinliğe ters düşen 

müdahaleler asli fonksiyonların dışında verilen görevler ve yönetimdeki zayıflıklar 

sonucunda, kamu bankalarının mali bünyeleri önemli ölçüde bozulmuştur. Kamu 

bankalarının finansman ihtiyaçlarını kısa vade ve yüksek maliyetle piyasadan 

karşılamaları, bir yandan zararlarının gittikçe artmasına, diğer yandan da mali sektörde 

istikrarsızlık unsuru olmalarına yol açmıştır. Bu durum, piyasalarda faiz oranlarının 

yüksek seviyelerde seyretmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, kamu bankaları 

bankacılık işlevini yerine getiremez hale gelmiş ve bu bankalar Türkiye’deki toplam 

mevduatın %40’ını toplarken krediler içindeki payları %25 civarında kalmıştır 

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara, Temmuz 2002, s.4 a). 
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 Kamu bankalarının görev zararları ise başlı başına bir konu olmaktadır. Özel 

sermayeli bankalar ile kamusal sermayeli bankalar arasında, yasal ve yönetsel 

düzenlemelerden doğan bazı farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu farklılıkların bir 

kısmı kamusal, bir bölümü ise özel bankaların yararına olarak fırsat eşitliğini 

zedeleyecek boyutlardadır. Kamusal sermayeli bankaların ana statülerinin, örgütlenme 

biçimlerinin, personel kadrolarının, sermayelerinin ancak belirli bürokratik aşamalardan 

geçirilerek değiştirilebilmesi, günümüzde hızlı bir değişim gösteren iktisadi ve mali 

koşullara uyum sağlanmasını, gerekli önlemlerin ve kararların süratle alınmasını ve 

rasyonel bir işletmecilik uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

 1992 yılından itibaren oluşmaya başlayan kamu bankalarının Hazine’den görev 

zararı alacakları 2000 yılı sonu itibariyle 17,3 katrilyon TL düzeyine ulaşmıştır. Bu 

tutarın 2,1 katrilyon TL’sı menkul kıymete bağlanmış, kalan 15,2 katrilyon TL’sı ise 

menkul kıymete bağlanmamış görev zararı alacağından oluşmaktaydı. Menkul kıymete 

bağlanmamış görev zararları ile bunlara tahakkuk etmiş faizlerin tamamı, 2001 yılı 

içinde 23 katrilyon TL tutarında özel tertip devlet tahvili verilmek suretiyle menkul 

kıymete bağlı hale getirilmiştir. 

 2001 yılında ayrıca, kamu bankalarına sermayelerine güçlendirebilmeleri için ek 

destek sağlanmıştır. Bu kapsamda, Mart ayı içinde Ziraat Bankası’na 217,6 trilyon TL, 

Nisan ayı içinde Halk ve Emlak Bankaları’na sırasıyla 67,2 ve 40,8 trilyon TL tutarında 

nakit sermaye ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, Mayıs ayında sermayelerine mahsuben 

Emlak Bankası’na 624 trilyon TL, Halk Bankası’na ise 900 trilyon TL tutarında DİBS 

verilmiştir. Temmuz ayında Emlak Bankası’nın Ziraat Bankası’na devrinden doğan 1,7 

katrilyon TL tutarındaki maliyet, Ziraat Bankasına 1,7 katrilyon TL tutarında özel tertip 

tahvil ihraç edilmek suretiyle karşılanmıştır. 

 Görev zararı alacaklarının menkul kıymete bağlanması ve sermaye desteği 

sağlanması amacıyla kamu bankalarına aktarılan kaynakların toplamı 28,6 katrilyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo : 1 Kamu Bankalarına Aktarılan Kaynaklar (Trilyon TL) 

 Aralık 2000 

İtibariyle Stok (1) 

2001 Yılı İçinde 

Oluşan Artış (net) (2) 

Toplam 

(1)+(2) 

Görev Zararları Sonucu Oluşan Borç 

-Menkul Kıymete Bağlanmış 

-Ziraat Bankası 

-Halk Bankası 

-Emlak Bank 

-Menkul Kıymete Bağlanmamış 

Sermaye Desteği (N.Dışı Kağıt Yoluyla) 

-Ziraat Bankası 

-Halk Bankası 

-Emlak Bank 

Sermaye Desteği (Nakit Yoluyla) 

-Ziraat Bankası 

-Halk Bankası 

-Emlak Bank 

Toplamı 

17.279 

2.083 

1.220 

863 

0 

15.196 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17.279 

7.759 

22.955 

12.113 

10.797 

45 

-15.196 

3.224 

1.700 

900 

624 

326 

218 

67 

41 

11.309 

25.038 

25.038 

13.333 

11.660 

45 

0 

3.224 

1.700 

900 

624 

326 

218 

67 

41 

28.588 

Kaynak; Hazine Müsteşarlığı, BDDK 

 Ayrıca çeşitli yasal ve yönetsel düzenlemeler, kamusal bankalara, bankacılık 

faaliyetleriyle yakından ilgili olmayan birçok görevler vermiş bulunmaktadır. Kamusal 

sermayeli bankalara verilmiş bulunan bu özel görevler, bu bankalarnı kaynakları ve 

faaliyetlerinin rantabl olmayan alanlara, kısmen de olsa kaymasına yol açmakta ve 

rekabet gücünü zayıflatmaktadır. 

 Bankacılık sektöründe, sektörünün önemli bir kısmına sahip kamu bankalarının 

pazar payının azaltılmasında kaynakların serbest piyasa şartlarında daha rasyonel 

dağılımı ve kullanımı açısından yarar görülmektedir. Çünkü bu özellik, özel bankalara 

mevduat toplama ve kredi verme konusunda dolaylı olarak kısıtlamalar getirmektedir. 

Özellikle mevduat ve kredi faizi belirlemede özel bankalar, kamu bankalarının 

gölgesinde kalmaktadırlar (Bankacılık Dergisi, İstanbul, 1993, Sayı 9, s.52). 

 2.2.1.4. Kredilendirme ve Risk Yönetimi İlkelerinin Zayıflaması  

           Yukarıda özetlenen gelişmeler sonucunda bankacılık sisteminin likidite, faiz ve 

kur rislerine karşı kırılgan hale gelmesine rağmen, özellikle 1990’lı yılların ikinci 

yarısında kamu açıklarının finansmanını kolaylaştırmayı gözeten makroekonomik 

politikalar, bankacılık sektörünün bu riskleri algılamasını ve yönetimini ikinci plana 
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düşürmüştür. Mevduat sigorta sisteminden kaynaklanan ve sistemden çıkışa ilişkin 

sorunlar ile gözetim ve denetim kurumlarının idari ve mali özerkliğe sahip olmaması da, 

risk yönetimindeki zayıflıklarda etkili olmuştur. 

 Bilindiği gibi, kredi analizinin ana amacı, kredi isteklisinin, sözleşme şartlarına 

uygun olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını 

saptamak suretiyle kredi riskini azaltmaktır. 

 Kredilendirme, bankaların kârlı, kârlı olduğu kadar da riskli ana işlevidir. Bu 

nedenle bankaların, kredilendirme faaliyetlerini verimli ve kredilerin geri 

ödenmemesinden doğabilecek zararları en az düzeyde tutacak şekilde yürütmeleri 

gerekir. Esas itibariyle üçüncü kişilere ait kaynakları kullanan ticaret bankalarında 

kredilerin geri dönmemesi, belirli kişi ve kuruluşlarda donması, bankaların varlıklarını 

sürdürümemeleri sonucunu doğurabilecek en önemli tehlikelerden biridir. 

 Yukarıda da belirtildiği gibi kredi analizinin asıl amacı, borçlunun kredi 

sözleşmesine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinin olup 

olmadığını saptayarak, kredi riskini azaltmak olmakla beraber; diğer bir amacı da 

firmanın finansman gereksinmesine doğru tanı  koymak ve firmanın finansman 

gereksinmesine uygun düşecek tutar, vâde ve koşullarla kredi verilmesini sağlamaktır. 

 Bankalar kredi müşterilerinin bir anlamda malî danışmanlarıdır; bu nedenle 

özellikle bankaların kredi servislerini yönetenlerin ve kredi analistlerinin, işletme 

finansmanı konusunda bilgili hatta bu konuda becerikli olmaları gerekir. Özellikle 

firmanın malî tablolarının analizi, firmanın finansman gereksinimi  konusunda doğru 

tanı koymaya, tutar, vâde, geri ödeme plânı açısından firmanın gereksinimine uygun 

kredi tekliflerinde bulunmaya olanak vermektedir. 

 2.2.2. Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar 

 Türk bankacılık sistemi aşağıda belirtilen yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmış 

ve bu sorunlar da, ülkemizde yaşanan bankacılık krizine sebep olmuştur. Bu sorunlar 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 
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i. Özkaynak yetersizliği, 

ii. Geri dönmeyen kredilerin yüksekliği, 

iii. Kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine yeterince uyulmaması, 

iv. Yetersiz iç kontrol, gözetim ve rasyonel olmayan yönetim, 

v. Zayıf aktif kalitesi,  

vi. Küçük ölçekli ve parçalı bankacılık yapısı, 

vii. Saydamlık eksikliği. 

 Bu yapısal sorunlar, bankacılık sektörünü iç ve dış şoklara karşı oldukça duyarlı 

hale getirmiştir. Türk bankacılık sektörünün tarihsel gelişiminin incelenmesinde; 

özkaynak yetersizliği ve geri dönmeyen kredilerin, sektörün en önemli iki sorununu 

oluşturduğu, bu ikisinin de bankacılık krizine sebep olan likidite yetersizliğini meydana 

getirdiği bilinmektedir. 

 2.2.2.1. Özkaynak Yetersizliği 

 Türk bankacılık sektörünün en önemli sorunlarından birisi de özkaynak 

yetersizliğidir. Uluslararası bankalarla karşılaştırıldığında, Türk bankalarının aynı para 

birimi cinsinden ifade edilen öz sermayeleri ve aktif büyüklükleri bir hayli yetersiz 

kalmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülke bankalarının toplam aktif büyüklükleri milli 

gelirlerinin üç-dört katına kadar çıktığı halde, ülkemizde tersi bir durum mevcuttur.   

Bankaların 100 milyar dolar civarında toplam aktif büyüklüğü olmasına karşın milli 

gelirimiz 160 milyar dolar civarındadır. 

 Yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörü, son derece ciddi 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Enflasyon dönemlerinde bankaların nonimal olarak 

artmış görünen kârları gerçekte azalmakta ve özkaynaklarının reel büyüklüğü 

düşmektedir. Enflasyonist koşullar bankaların kaynak maliyetlerini ve işletme 

giderlerini artırmakta, yükselen kaynak maliyetlerinin etkisiyle artan kredi faizleri, 

özellikle düşük riskli plasman olanaklarını daraltmaktadır. Bankaların mutlak olarak 
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yüksek görülen karları, aslında özkaynaklarının enflasyon karşısındaki aşınmasını 

karşılamada dahi yetersiz kalmaktadır (GÖKTAN, İstanbul, 1999, s.52). 

 2.2.2.2. Geri Dönmeyen Kredilerin Yüksekliği 

 Bankacılık sektörünün en önemli sorunlarından bir tanesi olan geri dönmeyen 

krediler hızlı enflasyon dönemlerinde daha da artmış, artan faiz yükü, banka 

alacaklarının tahsilini sınırlandırıcı bir etki yaratmıştır. Vadesinde ödenmeyen alacaklar 

banka kaynaklarının akışkanlığını azalttığı gibi kaynak maliyetinin artması sonucunu da 

vermektedir. 

 Devamlı surette artan kaynak maliyetinin yanısıra, kritik ekonomik koşulların 

ileriyi görmeyi zorlaştırması ve özellikle uzun vadedeki belirsizlikler, bankaları yatırıma 

yönelik plasman yapma güçlüğü ile karşı karşıya bırakmıştır. Enflasyon ortamlarında 

bankacılık sektörünü etkileyen bir diğer husus ise, geri dönmeyen kredilerdir. Döviz 

kurlarındaki tırmanma ile ilk sinyallerini veren ekonomik dengelerdeki bozulmanın 

1994 yılında tam bir kaosa dönüşmesiyle bankacılıkta zor günler yaşanmıştır. Bankalar 

bir yandan açık pozisyonlarını kapatabilmek için yüksek fiyatla döviz toplarken, rating 

kuruluşlarının peşpeşe dış kredi notumuzu düşürmesi sektöre yeni mali külfetler 

getirmiştir. Maliyet artışları bankacılık sektörüne yüksek kredi faizleri olarak yansırken, 

özel sektörde % 400’lere ulaşan faiz oranları ve dövizdeki tırmanış nedeniyle büyük 

finansman zorlukları ile karşılaşmıştır. Bazı işletmeler üretime ara verirken, bu 

gelişmeleri tedirginlikle izleyen bankacılık kesimi ise ekonomideki istikrarsızlığın 

kredilerin geri dönmeme sorununu gündeme getirebileceğinden endişe etmiştir. 

Ekonomik durumun olumsuz etkisiyle bankalar kredilerin tahsilinde güçlük çekmekte 

veya tahsil edilemeyen kredilerin karşılığında gayrimenkul edinmek yahut borçlu 

kuruluşa iştirak etmek ve kaynaklarının önemli bir kısmını bu bankacılık dışı 

faaliyetlere ayırmak zorunda kalmıştır. 

 2.2.2.3. Kredilendirme ve Risk Yönetim İlkelerine Yeterince Uyulmaması 

 Krizleri önleyici bir sistemin iyi çalışması bankaların aşırı risk üstlenmesini 

caydırıcı tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Bankaların Hazinece Bankalar Yeminli 
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Murakıpları aracılığıyla denetlenmelerinin yanısıra banka sahiplerinin, yöneticilerin ve 

alacaklıların da başarısızlık halinde kaybedecekleri birşeylerin olduğunu bilmeleri son 

derece önemlidir. 

 Bir bankanın borçlarını ödeyebilirliğini yitirmesi, yeniden yapılandırmasının 

maliyetinin kimin tarafından yüklenileceği gelecekteki güdüleri teşvik eder. Risk 

üstlenme yanlışsa, bunun maliyetlerinin tamamına yakın bölümü risk üstlenmeden 

yararlananlar tarafından massediliyorsa, bir diğer deyişle belli uzun vadeli 

yükümlülüklerin sahipleri ile birlikte pay sahiplerinin paralarını öncelikle 

kaybedeceklerse güvenilir davranış güdüleri teşvik edilmiş olacaktır. Normal bankacılık 

işlemlerinden iyi getiri sağlamaktan hoşlanan sahipler, riski yüksek faaliyetlere girerek 

bir getiriden olmaya daha az eğilimli olacaklardır. 

 Bankaların iyi kredi ve banka içi risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması banka 

yönetiminin görevidir. Yönetim zaafının genellikle banka iflaslarının temel nedeni 

olduğu söylenebilir (PARASIZ, İstanbul, 2000, s.259, b). 

 2.2.2.4. Yetersiz İç Kontrol, Gözetim ve Rasyonel Olmayan Yönetim 

         Denetim ve gözetimden kaynaklanan sorunlar: 

i. Denetim ve gözetim organlarının, yasalardan kaynaklanan yetkilerini ve yaptırım 

güçlerini zamanında ve etkin bir biçimde uygulayamaması, 

ii. Bankacılıkla ilgili karar alıcı birimlerin, (4491) Sayılı Kanun’la değişik 4389 

Sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar yeterli özerkliğe sahip olmaması, 

iii. Denetim ve gözetim organlarının faaliyet alanlarını oluşturan yasal çerçevenin, 

bankacılık sektöründe şeffaflığı, ödeme gücünün korunmasını ve etkin finansal 

aracılık işlevi görülmesini sağlayıcı uluslararası normlara tam olarak uygun 

olmaması, yetersiz kalmasıdır. 

           Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanunu’nun malî bünyesi sorunlu bankalarda 

denetlemeler sonrasında alınacak önlemleri düzenleyen 64. maddesinin kanunun 



 47 

 

amacına uygun biçimde uygulanmamasının bankacılık sektöründe denetimin 

caydırıcılığını olumsuz etkileyerek sorunların büyümesine elverişli bir zemin 

oluşturduğu, sektörde hemen herkes tarafından kabul edilen bir tespittir. Bu alanda umut 

verici olan en önemli nokta mevcut yasal düzenlemelerin artık Türkiye’nin gelişmiş 

ülkeleri bankacılık normlarına uygun bir çerçeve sağlamış olmasıdır. 

 Temelde makro ekonomik koşullarla doğrudan ilişkili olan bankacılık 

sektörünün piyasa yapısından kaynaklanan sorunlar, yönetimsel sorunlarla birleştiğinde 

daha da şiddetlenmektedir. Genelde, bankacılık sektöründe etik standartların ve sosyal 

sorumluluk normlarının yetersizliği olarak özetlenebilecek yönetimsel sorunlar, 

Türkiye’nin uzun süredir içiçe olduğu ama son dönemlerde yoğunluğunun arttığı 

gözlenen siyasî ve iktisadî istikrarsızlıklarının bir yansıması olarak algılanmaktadır. 

Ancak mesleki, toplumsal, hukuki ve etik boyutlarda koordinasyon içinde alınacak 

önlemlerle çözülebilecek bu sorunlar varoldukça yürürlüğe konulacak yeniden 

yapılandırma programlarının etkinliği ve sonuca ulaşabilirliği ciddi biçimde tartışma 

konusu olarak kalmaya devam edecektir. 

 2.2.2.5. Zayıf Aktif Kalitesi  

1980 sonrasında uygulanmaya başlanan ekonomi politikalarının bankacılık 

sektörü üzerindeki etkilerinden birisi kaynak maliyetinde meydana gelen hızlı artış 

olmuştur. Bu dönemde serbest faiz uygulamasına geçilmesinin ardından mevduat ve 

kredi faizlerinin artması, ekonomideki istikrarsız gelişme ve kamu tasarruflarının 

kullanımında etkinliğin sağlanması ile ilgili mali reformların tamamlanamamasına bağlı 

olarak kamu açıklarının artması ve bu nedenle enflasyonun yüksek düzeylerde 

seyretmesinin yarattığı faiz ve kur riskleri ile banka işletme giderlerindeki artış, 

kaynakların vade yapısının kısalması ve mevduat munzam karşılıkları ve disponibilite 

oranlarının ve bankacılık sektörüne uygulanan bazı fon,  prim ve kesintilerin yüksekliği 

kaynak maliyetini yükselten başlıca etkenler olmuştur.  

Yükselen kaynak maliyeti nedeniyle kredi riskinde meydana gelen artış, 

bankaları aktif ve pasif yönetimde daha dikkatli davranmaya ve yeni bankacılık ürünleri 

geliştirmeye yöneltmiştir. Bu dönemde sürekli genişleyen kamu finansman açıkları 
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artan oranda iç borçlanma yoluyla finanse edilmiştir. Kamu açıkları enflasyonun en 

önemli kaynağı olmuş, enflasyon nedeniyle faiz oranları yüksek kaldığı ve banka  

kaynaklarının vade yapısı kısaldığı için bankacılık kesimi bu durumdan son derece 

olumsuz etkilenmiştir. Bankalar kaynaklarını artan ölçülerde devlet iç borçlanma 

senetlerine plase etmiştir. Bu nedenle, toplam aktifler içinde kamu kağıtlarını da içeren 

likit aktiflerin payı artmıştır.  

Krediler toplam aktiflerin en önemli kalemi olma özelliğini  korumuştur. Toplam 

aktifler içinde kredilerin en yüksek olduğu dönem 1965-1980 dönemi, en yüksek olduğu 

yıllar ise 1967 ve 1976  yılları olmuştur. 1976-1980 döneminde % 55 olan kredilerin 

aktiflere oranı 1981-1987 döneminde yaklaşık 10 puan azalmış, bu pay en düşük 

değerlerini 1984 ve 1994 yıllarında almıştır. Kamu menkul kıymet alımı kamuya açılan 

kredi olduğundan bu büyüklüğün kredi portföyüne eklenmesi durumunda elde edilen 

kredilerin toplam aktiflere oranında bir değişme meydana gelmemiştir. Krediler ve 

kamu menkul kıymet alımlarının toplam aktiflere oranı 1991-1997 döneminde % 51 

değerini almıştır.  

Likit aktiflerin toplam aktiflere oranı 1965-1970 döneminde en düşük seviyesine 

inmiş, izleyen dönemlerde ise pasiflerin vade yapısının kısalmasına bağlı olarak 

bankalar likit aktiflerini artırmışlar, özellikle bankalar hesabı  ve menkul değerler 

cüzdanında dikkate  değer artışlar meydana gelmiştir. Menkul değerler içinde özellikle 

devlet iç borçlanma senetleri alımı artış göstermiştir. Likit aktifler içinden devlet iç 

borçlanma senetleri kamuya açılan kredi olarak  kredi kalemi olarak değerlendirilip likit 

aktifler içinden çıkarıldığında elde edilen likit aktiflerin toplam aktifler içindeki payı 

1991-1997 döneminde % 28 olmuştur.  

1980 sonrası aktif yapısında meydana gelen diğer bir değişiklik donuk aktiflerin 

payındaki artıştır. Planlı dönemde sanayi yatırımlarının finansmanı için bankalar 

öncelikli sektörlere kredi vermekle kalmamış aynı zamanda bu sektörlerdeki 

iştiraklerini de önemli miktarlarda artırmışlardır. 1980 sonrası bankaların iştiraklerinde 

azalma meydana gelmiş, bununla birlikte iştirakler ile bazı sabit kıymetlerin enflasyon 

oranında yeniden değerlenmesine izin verilmesine bağlı olarak donuk aktifler bir miktar 

artmıştır.  
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Bu değerlendirmeler ışığında, bankacılık sektörünün, 1980 sonrasında uygulanan 

ekonomi ve banka politikaları gereği  aktif kalitesinin bozulduğu görülmüştür 

Tablo 2: Banka Gruplarına Göre Aktif Yapısı (yüzde) 

Dönem 1959-64 1965-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-97 1998-2001 

Sektör         

Likit Aktifler 22,5 19,8 24,3 29,5 31,8 36,3 37,4 33,4 

Krediler 47,9 53,9 55,9 55,0 46,5 44,1 42,5 31,5 

Donuk Aktifler 14,0 10,7 8,9 5,5 5,2 7,9 7,6 16,4 

Diğer Aktifler  15,6 15,6 11,0 10,0 16,4 11,7 12,6 18,7 

         

Özel B.          

Likit Aktifler  45,0 42,8 41,7 45,7 41,0 44,2 41,8 38,9 

Krediler 38,4 44,8 48,7 45,7 43,5 38,3 40,8 34,8 

Donuk Aktifler 9,0 7,1 5,5 4,4 5,9 8,1 6,8 16,2 

Diğer Aktifler 7,7 5,4 4,0 4,1 9,6 9,4 10,7 10,1 

         

Kamu B.          

Likit Aktifler  12,4 12,6 17,2 20,7 26,2 32,1 33,6 21,8 

Krediler 51,6 51,9 50,4 53,1 45,3 46,1 41,8 24,6 

Donuk Aktifler 17,9 16,6 14,3 8,5 5,4 8,1 9,4 18,8 

Diğer Aktifler 18,1 18,9 18,1 17,8 23,1 13,7 15,2 34,8 

         

Yabancı B.          

Likit Aktifler  49,2 40,7 38,2 47,2 42,0 48,4 57,4 18,0 

Krediler 43,3 46,6 51,6 38,7 31,4 38,5 30,6 68,2 

Donuk Aktifler 2,4 3,3 3,3 2,3 2,1 3,0 4,0 8,0 

Diğer Aktifler 5,1 9,4 7,0 11,9 24,4 10,2 8,0 5,8 

         

Kalkınma Y.         

Likit Aktifler  8,6 3,1 2,4 2,0 2,3 12,5 17,4 58,9 

Krediler 63,0 77,0 90,8 91,9 83,6 66,8 63,8 21,5 

Donuk Aktifler 4,6 0,6 1,1 0,8 1,3 7,6 5,4 9,9 

Diğer Aktifler 23,7 19,8 5,8 5,3  12,7 13,2 13,5 9,7 

Kaynak: BDDK 

 Bankaların aktif kalitelerinin bozulma nedenlerinden biri de holding 

bankacılığıdır. 
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 Bankacılık sektörünün eksik rekabet piyasası özelliği taşıması dünya genelinde 

normal kabul edilen ve hatta sistemin doğası gereği olarak görülen bir özellik olsa da 

kamu bankalarının ağırlığının belli bir oranın üzerinde olması, diğer özel sermayeli 

bankaların davranışlarını serbest piyasa doğrultusunda saptırabilecek ve mikroekonomik 

açıdan hem miktar hem de fiyat dengesizliğine yol açabilecek bir sorun kaynağı 

olabilecektir. Sektörde yoğunlaşmanın özellikle yukarıdaki başlık altında tartışılan 

makro ekonomik koşullardan da beslenen holdingleşme eğilimi ile birleşmesi ise 

bankacılık sektörünü sistemik risklere açık ve daha duyarlı hale getirmiştir. Dünya 

genelinde hem gelişmiş ülkelerde hem de yükselen piyasalarda başgösteren büyük 

bankacılık krizlerinin hemen hepsinde bankaların finansal kesim dışında faaliyet 

gösteren grup şirketleriyle ve iştirakleriyle doğrudan veya dolaylı kredi ilişkisine  girmiş 

oldukları gözlemlenmiştir. 

 2.2.2.6. Küçük Ölçekli ve Parçalı Bankacılık Yapısı 

 Sektörün bir sorunu da gerek aktif gerekse sermaye büyüklükleri açısından 

küçük bankaların çoğunlukta oluşudur. Sektörde banka sayısı 1980’lere göre artmış 

olmakla birlikte, bazı  bankalar hem toplam aktifler hem de özsermaye büyüklüğü 

açısından son derece yetersiz olup, bu bankaların fon kaynağı sadece interbank veya 

uluslararası finans piyasalarıdır. Bu nedenle bu bankaların gerek iç piyasada, gerekse 

uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek güçleri yoktur. 

 Geçmişte, sektöre giriş imkanının kolaylaşmasına karşılık çıkışın, kamuoyunda 

yaratacağı olumsuz etki nedeniyle pek normal karşılanmaması serbest piyasa şartlarını 

bozan diğer bir önemli faktör olmuştur. Bu durum risk faktörüne karşı duyarlılığı 

azaltmış ve haksız rekabete yol açmıştır. Zira piyasalara giriş ve çıkış serbestisi tam 

rekabet piyasasının en önemli kuralıdır. Bu olgu hem bazı banka yönetimlerinin aşırı 

risk almalarını, hem de mevduat sahiplerini banka ayrımı yapmadan yüksek faiz veren 

bankaya mevduat yatırmalarını teşvik etmektedir. Çünkü bir anlamda devlet garantisi 

olduğu düşünülmektedir. 
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 2.2.2.7. Saydamlık Eksikliği 

 Bankaların faaliyette bulundukları sahalardaki kurumsal yapının zayıflığı ile 

performansları ters yönde işlemektedir. Aralarında bazı farklılıklar olmasına rağmen 

genellikle yükselen ekonomilerde piyasa disiplininin işlemesini ve etkin bankacılık 

denetiminin uygulanmasını engelleyici nedenler olarak, bankaların muhasebe 

sistemlerindeki değişiklik, kamuya yeteri kadar bilgi verilmemesi ve yasal baskılar 

gösterilmektedir. 

 Birçok ülkede banka varlıkları bozulmuş ve  muhasebeleştirme yöntemleri, 

bankaların güçlük içindeki borçlulara daha fazla kredi açarak batık kredilerini  iyi 

göstermelerini de önleyememektedir. Kredilerin sınıflandırılması borçlunun kredi 

değerliliği ve gösterilen teminatın piyasa değerinden çok, yalnızca ödeme durumuna 

dayandığında, bankacıların  kredi  zararlarını gizlemeleri  kolay olacaktır. 

 Sorunlu krediler sistematik bir şekilde düşük gösteriliyorsa, kredi zararları için 

karşılık ayırma yetersiz olacak ve bankanın raporlanan net gelir ve banka sermayesi 

ölçüleri sistematik bir şekilde yüksek gösterilecektir. 

 Sağlıklı bankaları sağlıklı olmayanlardan ayırmayı; bankaların konsolide riski 

hakkındaki mali tabloların bir ülke içinde bankalar için yeknesak raporlama olgusunun, 

ülkeler arasında muhasebe standartlarındaki farklılıklar, münferid bankalar hakkında 

yayınlanmış temel finansal verilerin denetim otoritelerine ve kamuya sunulan doğru 

olmayan raporlar konusunda ciddi cezaların yetersizliği ve yükselen ekonomilerdeki 

bankalar için özel kredi derecelendirmelerinin azlığı temel sorunlardan bir tanesi 

olmuştur (PARASIZ, İstanbul, 2000, s.259, b). 

              2..3. BANKACILIK KRİZİNDE GERİ DÖNMEYEN 

KREDİLERİN  YERİ  VE ÖNEMİ 

             Yukarıda incelenen bankacılık sorunları, bankacılık sektörünü iç ve dış şoklara 

karşı oldukça duyarlı ve kırılgan hale getirererek, ülkemizde yaşanan bankacılık krizine 

sebep olmuştur. Özellikle, bankaların özkaynak yetersizliği ve geri dönmeyen kredileri 



 52 

 

krizin oluşmasında en önemli iki neden olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bağlamda, 

aşağıda, bankaların geri dönmeyen kredileri ve bunun bankacılık sektöründe yaptığı 

tahribat ele alınarak krizdeki rolü açıklanmıştır. 

         2.3.1. Donuk Aktifler 

Donuk aktifler reel bazda 1960-1975 yılları arasında hızlanarak artmış ancak 

1976-1980 döneminde negatif büyüme oranı gerçekleşmiştir. 1981-1990 döneminde 

tekrar hızlanarak artış eğilimi gösteren donuk aktiflerin 1991-1997 döneminde reel 

bazdaki artış eğilimi azalmıştır. Donuk aktiflerde en hızlı büyüme oranı 1998-2001 

döneminde yaşanmıştır.  

          Tablo 3: Donuk Aktiflerdeki Reel Büyüme (%) 

 

 

 

 

                  Kaynak: BDDK 

Donuk aktifler içindeki iştiraklerin payı 1959-1975 döneminde genel olarak 

azalma eğilimi göstermiş ancak 1976-1985 döneminde tekrar artmıştır. Planlı dönemde 

sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla bankaların sanayi kuruluşlarına iştirak 

etmeleri özendirilmiş ve bu uygulamanın ülkemizin sanayileşme sürecine önemli 

katkıları olmuştur. 1980 sonrasında banka kaynak maliyetlerinin artmasına bağlı olarak 

iştirakler bankalar için karlı bir plasman alanı olmaktan çıkmıştır. 1986 yılından 

başlayarak bankalar planlı dönemdeki iştiraklerini satma eğilimine girmişler ve İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’nın açılmasının ardından bu piyasada işlem gören iştirak 

hisselerinin değerlerinde meydana gelen hızlı artışlar iştirak satışı sürecini 

hazırlandırmıştır. Donuk aktifler içinde iştiraklerin payı 1997 yılında % 5’e kadar 
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gerilemiştir. Son yıllarda yeni banka iştiraklerinin önemli bölümünü mali iştirakler 

oluşturmaktadır.  

Donuk aktiflerin içinde sabit kıymetlerin payı özellikle son yıllarda önemli 

oranda artmış, bu oran 1995 yılında % 74 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sabit 

kıymetlerdeki artışın en önemli nedeni 1987 yılında getirilen uygulama ile bankaların 

arsa dışındaki sabit kıymetleri için enflasyon oranında yeniden değerlendirme 

yapmalarına izin verilmesidir.  

       Tablo 4: Donuk Aktiflerin Yapısı (%)  

 

 

 

 

 

             Kaynak: BDDK 

           2.3.2 Takipteki Alacaklar 

1980 sonrası bankacılık sistemini en çok etkileyen olaylardan birisi takipteki 

alacaklardaki artış olmuştur. Hem pozitif reel faiz politikası hem de bu dönemde 

yaşanan yüksek enflasyon sonucu kur ve faiz riskinin artması, bankaların kaynak 

maliyetlerini arttırmış, kredi faizlerinin bu nedenle artması sonucu düşük  riskli plasman 

olanakları azalmıştır. Vadesinde ödenmeyen alacaklar kaynak maliyeti baskısının daha 

da yükselmesine neden olmuştur. Bankaların takipteki alacaklar için yeterli karşılık 

ayırmalarını sağlamak amacıyla Karşılık Kararnamesi çıkarılmış ve takipteki alacakların 

teminatlara göre gruplandırılması uygulaması getirilmiştir. 1986-1990 döneminde 561 

milyon dolara tekabül eden karşılık sonrası takipteki alacaklar 1991-1997 döneminde 

378 milyon dolar seviyesine, benzer şekilde toplam aktiflere oranı % 1,7’ten % 1,6’ya, 
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kredilere oranı ise 3,2’den 1,3’e gerilemiştir. Takipteki alacakların  azalmasının en 

önemli nedenleri bankaların daha seçici bir kredi politikası uygulamaları, yasal 

düzenlemeler sonucu daha gerçekçi karşılık ayrılmaya başlanması ve ekonomideki 

büyümenin kredilerin geri dönüşü üzerine yaptığı olumlu etkidir (Türkiye Bankalar 

Birliği, İstanbul, 1998, s.10) . 

2000 yıl sonunda 4 katrilyon lira olan brüt takipteki alacaklar, 2001 yıl sonu 

itibariyle  9,9 katrilyon liraya yükselmiş, buna paralel olarak, aktif büyüklüğü içindeki 

payı söz konusu dönemde % 3,85’den % 5,96’ya ulaşmıştır.  

2001 yılı sonu itibariyle sektörün takipteki alacaklarının % 10,2’sı TMSF 

bünyesindeki bankalar, % 36,1’i kamu bankaları, % 44,9’u özel bankalar, % 4’ü 

kalkınma ve yatırım bankaları ve % 0,7’si yabancı bankaların takipteki alacaklarından 

oluşmaktadır.  

Takipteki alacaklar için ayrılan toplam karşılıklar 2000 yıl sonunda 2,5 katrilyon 

liradan 2001 yılı sonu itibariye 5,6 katrilyon TL’ye yükselmiş ve karşılıkların takipteki 

alacaklara oranı bir önceki yıl sonuna göre 8 puan azalarak  % 55 olmuştur. Böylece, 

2001 yılı sonu itibariyle  itibariyle, bankacılık sektörünün  takipteki alacakları geçen yıl 

sonuna göre % 194 oranında artmıştır.  

2001 yıl sonu itibariyle özel bankaların takipteki alacakları için ayırmış oldukları 

karşılıklar bir önceki yıla göre 855 trilyondan 1.557 trilyon TL’ye çıkarken, TMSF 

bankalarının takipteki alacaklar karşılıkları 1,3 katrilyon liradan 900 trilyon liraya 

gerilemiştir.  

2001 yılının ikinci yarısında TMSF tarafından devralınan bankaların problemli 

kredilerinin tahsilinin hızlanması TSMF bankalarının takipteki kredilerini azaltmış, 

buna karşılık 2001 yılının ilk aylarında yaşanan finansal kriz özel bankaların 

bilançolarında takipteki alacaklarının artmasına neden olmuştur.   
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Bu gelişmeler sonucunda, kredilerin takibe dönüşüm oranı 2000 yılında % 11 

iken, 2001 yılı sonunda % 17,6’ya çıkmıştır. Gerek 2000 ve 2001 yıllarında TMSF 

bünyesinde katılan banka sayısındaki artış, bu bankaların takipteki alacak oranlarının 

yüksek olması gerekse 2001 yılında yaşanan krizin kamu ve  özel banka bilançolarına  

etkisi kredilerin takibe dönüşüm oranlarını artırmıştır. 

2001 yılı sonu itibariyle TMSF bankalarının açmış oldukları kredilerin takibe 

dönüşme oranı % 66,6 ile grup bazındaki en yüksek oranı temsil etmektedir. TMSF 

Bankalarından sonra % 28,9 ile kamu bankaları ikinci sırada yer almaktadır.  

 Tablo 5: Kredilerin Takibe Dönüşme Oranları 

 

Yüzde 

2000 

Haziran 

2000 

Aralık  

2001 

Aralık 

Kamu Bankaları 10,4 11,6 28,9 

Özel Bankalar 3,1 6,0 15,1 

TMSF İdaresindeki Bankalar 65,5 41,8 66,6 

Yabancı Bankalar 2,6 2,6 5,1 

Kalkınma ve Yatırım B. 3,7 2,5 7,0 

Sektör  9,5 11,0 17,6 

Kaynak: BDDK 

Risk Santralizasyonu Merkezi verilerine göre, Haziran 2001 itibariyle toplam 

tasfiye olunacak kredilerin % 20,9’unu tekstil sektörü, % 15,7’sini inşaat sektörü, % 

10,9’unu gıda sektörü % 9’unu ise ticaret sektörü oluşturmaktadır  

 Yukarıda belirtildiği üzere 1980 sonrası bankacılık sistemini en çok etkileyen 

olaylardan birisi geri dönmeyen kredilerdeki artış olmuştur. Hem pozitif reel faiz 

politikası hem de bu dönemde yaşanan yüksek enflasyon sonucu kur ve faiz riskinin 

artması, bankaların kaynak maliyetini artırmış, kredi faizlerinin bu nedenle artması 

sonucu düşük riskli plasman olanakları azalmıştır. Geri dönmeyen krediler kaynak 

maliyeti baskısının daha da yükselmesine neden olmuştur (Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Ankara, Haziran 2001, s.24 b). 
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 Bankacılık krizinin oluşum temeline baktığımızda, likidite yetersizliğinin olduğu 

açıkça görülmektedir. Likidite yetersizliğini ise özkaynak yetersizliği ve geri dönmeyen 

kredilerin oluşturduğu aşikardır. 

Türk bankacılık sektörü incelendiğinde; sektörün, kuruluşundan bu yana 

özkaynak yetersizliği içinde bulunduğu ve aktif büyüklüğünün düşük olduğu 

görülmüştür. Zaman içinde de, özkaynak yetersizliği Türk bankacılık sektörünün en 

önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bankaların bu yetersiz özkaynaklarına 

rağmen banka ve bankacıların kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine yeterli düzeyde 

riayet etmemelerinden ve çoğu banka sahiplerinin kendi şirketlerine kullandırdıkları 

krediler geri ödememesinden dolayı, bankaların sorunlu kredilerinde büyük oranda 

artışlar meydana gelmiştir. Bu durum da, bir çok bankanın faaliyetlerinin devam 

edememesine yol açmıştır. Bu sebeple, 1999 – 2002 yılları arasında, Tassarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen 20 adet banka  bunların en belirgin örnekleridir. 

Faaliyetlerine son verilen bankalar sadece kendi tüzel kişiliklerine zarar 

vermekle kalmamış, bankacılık sektörüne ve ülke ekonomisine de büyük kayıplar 

vermişlerdir. Zarara düşüp faaliyetlerine son verilen bankaların zararları Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karşılanmış, sektörde çalışan yaklaşık 60.000 kişi ise 

işsiz kalmıştır. Aktif yapısı bozulan bankacılık sektörünün devlete 20 milyar dolar 

civarında yük getirdiği tahmin edilmektedir. 

 Türk bankacılık sektöründeki likidite yetersizliğine, dolayısıyla bankacılık  

krizine, salt bankaların  zayıf özkaynakları değil, asıl; banka kaynaklarının rasyonel bir 

şekilde kullanılmaması sonucunda, geri dönmeyen kredilerin bu özkaynakları eritmesi 

neden olmuştur. Bankalar zayıf olan özkaynaklarını rasyonel kullanmış olsalardı, bu 

kaynaklar tekrar bankalara  dönecek ve aktif yapıları bozulmayacaktı. Bu bağlamda, 

eğer banka ve bankacılar, kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine riayet edip, 

kullandırdıkları kredilerin sağlıklı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayabilselerdi,  

Türkiye’de  likidite yetersizliği  ve dolayısıyla bankacılık krizi de olmayacaktı. 

Yukarıda belirtildiği gibi Türk bankacılık krizinin asıl sebebi olarak bankaların 

geri dönmeyen kredilerini göstermek mümkün olmuştur. Bu nedenle, 3.Bölümde; banka 
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kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayıp geri dönmeyen kredileri en aza indirmek 

amacıyla banka ve bankacıların uymaları gereken kredilendirme ve risk yönetim 

süreçleri incelenmiştir. Böylelikle, olası banka krizlerinin sebepleri bertaraf edilmeye 

çalışılmıştır. 
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3. BÖLÜM 

GERİ DÖNMEYEN KREDİLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

             2.Bölümde belirtildiği  üzere bankaların finansal krizlerle karşılaşmasını 

önleyecek en önemli tedbirin geri dönmeyen kredileri en aza indirmek olduğu açıkça 

görülmüştür. Bu bağlamda; banka kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayıp geri 

dönmeyen kredileri en aza indirmek amacıyla banka ve bankacıların uymaları gereken 

kredilendirme ve risk yönetim süreçleri aşağıda incelenmiştir.  

3.1. KREDİLENDİRME SÜRECİNİN TANIMI 

Kredilendirme süreci, kredi talebi ile başlayarak kredinin analizi, kredinin 

yapılandırılması ve kredinin yönetimi aşamalarını mantıksal sıra içinde takip eden bir 

süreçtir (BODUR, İstanbul, 1998, s.38). 

3.2. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN FİRMAYLA ÖN          

GÖRÜŞME YAPILMASI 

Bu aşama firmanın talep ettiği kredinin amacını, vadesini, tutarını bankaya 

iletmesinden oluşur. Firma bankaya kredi ihtiyacını iletebileceği gibi, görüşme sırasında 

banka kredi ihtiyacını saptayıp, bunu şubede değerlendirmek üzere de çalışma yapabilir. 

Görüşmede firmanın ünvanı, firma ile ilgili bilgiler, talep edilen kredinin türü, 

miktarı, niçin talep edildiği, ne şekilde ve ne zaman kullanılacağı, firmanın bankayla ve 

diğer bankalarla ilişkileri, talep ettiği kredi için önerdiği teminatlar üzerinde durulur 

(UZUNOĞLU, İstanbul, 1996, s.48). 

3.3. KREDİ İSTEĞİNİN İNCELENMESİ 

Bu aşama kredi değerliliğinin saptanması amacıyla yapılan bir ön çalışmadır. 

İncelemenin sonucuna göre kredi analizine geçilir veya olumsuz sonuçlanması 

durumunda kredi talebi reddedilir. 
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Şube yöneticisi, bu noktada kredi amacının bankanın kredi politikasına aykırı 

olduğunu saptarsa, kredi talebini reddedebilir. Analize devam etme kararı aldığı 

taktirde, yeni ek bilgiler alınır ve istihbarat yapılır. 

3.3.1. Müşteri Hakkında İstihbarat Yapılması 

Kredi sürecinin bu aşamasında yer alan en önemli çalışma kredi talep eden firma 

hakkında yapılacak istihbarattır. 

Tanım olarak istihbarat, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak gerçek ve tüzel 

kişiler hakkında ticari, mali ve moralite yönlerinden araştırma yapılması, bilgi 

toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesidir. 

           İstihbaratın amacını; firmaların genel durumları hakkında bilgi sahibi olmak, 

işletmenin ödeme gücünü tespit ederek kredi riskini kontrol altına almak ve firma 

ortaklarının moralitesi konusunda bilgi sahibi olmak şeklinde özetleyebiliriz.  

İstihbarat yapılırken sınırlı kaynaklara bağlı kalınmamalı her türlü kaynaktan 

yararlanılmalıdır. İstihbarat kaynaklarını aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz: 

i. Ortaklık Sözleşmeleri, 

ii. Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Notları, 

iii. Resmi ve Yarı Resmi Kayıt ve Belgeler, 

iv. Ticaret Sicil Kayıtları, 

v. Meslek Kayıtları, 

vi. Tapu Kayıtları, 

vii. Vergi Daireleri, 

viii. Bankalar, 

ix. Diğer Kamu Kuruluşları, 

x. Merkez Bankası Kaynakları, 

 x.i.   Risk Santralizasyonu, 

 x.ii.  Protestolar, 

 x.iii. Karşılıksız Çekler 
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  x.iv.  Piyasa İncelemeleri, 

  x.v.   Firma-Banka İlişkileri. 

3.3.2. Kredi Talep Eden Firmadan Alınacak Belgeler 

 3.3.2.1. Hesap Durumu, Açıklayıcı Notlar 

Bankalar açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte 

bulunanlardan Türkiye Bankalar Birliğince saptanan örneklerine uygun ve yetkililerin 

imzalarını taşıyan en son hesap durumunu almak zorundadırlar. Bu hesap durumlarının 

kredilerin kullanıldığı sürece her yıl hesap dönemini izleyen 7 ay içinde alınmasına 

devam edilir. 

Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri T.C. Merkez Bankası ile Türkiye 

Bankalar Birliği’nin görüşü alınarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca saptanır ve 

ilan olunur. 

3.3.2.2. Ticaret Sicil Belgesi 

Ticaret siciline kayıtlı kişilerden Ticaret Sicil Memurluğu’nca onaylı Ticaret 

Sicil Belgesi alınır. 

Esnaf ve küçük sanatkarların, ticaret siciline tescilleri aranmadığından, bağlı 

bulundukları esnaf derneklerine kayıtlı olmalarının belgelendirilmesiyle yetinilir. 

3.3.2.3. İmza Sirküleri 

İmza sirküleri bir firmayı temsil edecek olan kimselerin yetki derecelerini, 

kapsamını ve bu yetkileri kullanırken tek tek veya birlikte atacakları imzaların 

örneklerini gösteren belgedir. 

Tüzel kişilerden şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza örneklerini içerir 

noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerden bankayla yapacakları işlemlerde 

kullanacakları noter onaylı imza örneği alınmalıdır. 
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3.3.2.4. Şirket Ana Sözleşmesi 

Kredi verilecek kişi bir şirketse, şirket ana sözleşmesinin noterden onaylı bir 

örneği alınır. 

3.3.2.5. Tapu Senetleri Fotokopileri 

Kredi talep eden şirketlerin sahip olduğu gayrimenkuller çoğu kez kredinin 

teminatını da teşkil eder. Bu nedenle gayrimenkullere ilişkin tapu senetlerinin 

fotokopilerinin asılları ile karşılaştırılarak alınmasına özen gösterilmelidir. 

3.3.2.6. Vekaletname 

Kredi işlemleri üçüncü bir şahıs tarafından vekaleten yürütülecekse, bu konuda 

duraksamaya meydan vermeyecek nitelikte düzenlenmiş noter onaylı genel vekaletname 

ve vekilin yine noter onaylı imza örneği alınmalıdır. 

Ayrıca gerekli durumlarda aşağıdaki belgeler istenir; 

i. Ticaret şirketlerinin esas sözleşmelerinde akitlerin (kefalet akdi, ipotek akdi vb.) 

yapılabilmesi için belirli bir organın önceden karar alması şart koşulmuş ise, bu 

yönde alınmış noter onaylı karar örneği, 

ii. Kollektif ve Komandit şirketlerin kefil olabilmesi için bütün ortakların bu konuda 

ortaklaşa karar almış olmaları gerektiğinden, bu yönde alınmış noter onaylı karar 

örneği, 

iii. Limited şirketlerde bir ortağın payını başka bir kişiye devretmesi halinde, tescil ve 

ilan zorunluluğu olmadığından, limited şirket durumunda olan müşterilerden ilk 

kez kredi ilişkisine girerken, daha sonra da yıl başlarında ve gerek görülen 

zamanlarda, şirket ortaklarının isimleri şirketteki sermaye tutarını belirten belge,  

iv. Kefalet vekil aracılığı ile yerine getirilecekse, vekilin kefil olabilmesine izin veren 

noter onaylı genel vekaletname ve vekilin yine noter onaylı imza örneği, 
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iv.i. Sanayici belgesi, 

iv.ii. Yurtdışı müteahhitlik belgesi, 

iv.iii. İhracat veya yatırım teşvik belgesi. 

          3.4. FİRMANIN KREDİ DEĞERLİLİĞİNİN HESAPLANMASI 

3.4.1. Genel Anlamda Kredi Analizi 

Kredi analizi, geniş anlamıyla kredi talebinde bulunan kişi veya kuruluşun kredi 

değerliliği konusunda bir karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve 

etkenlerin değerlendirilmesini ve sonucunda müşterinin hangi şartlarda ve tutarlarda 

kredilendirilmesi gerektiğinin, bankaca ne kadar risk alınması gerektiğinin 

hesaplanmasıdır. Kredi analizi, sadece kredi kullandırım öncesi  yapılacak bir çalışma 

olarak değerlendirilmemeli, kredi kullandırımından  kredinin kapanmasına kadar geçen 

sürede kredi izlemeyi, kriz yönetimini, müşterilerin ödeme güçlülüğü içine düşmesinden 

kaynaklanan problemli ve tahsili gecikmiş kredilerin analizini de kapsamalıdır 

(BODUR, İstanbul, 1998, s.42). 

Kredi analizinin ana amacı, kredi isteklisinin, sözleşme şartlarına uygun olarak 

krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını saptamak suretiyle 

kredi riskini azaltmaktır  

Kredi analizi kredi isteminde bulunan firmanın mali tablolarının incelenmesini, 

ilgili firmanın geçmiş, güncel ve en önemlisi gelecekteki sonuçlarını, performansını 

etkilemiş ve etkileyebilecek tüm etmenlerin değerlendirilmesini içerir. 

Kredi analizi ile bir kredi müşterisine belirli bir süre için verilecek belirli 

tutardaki kredinin taşıdığı risk saptanmaya çalışılmaktadır. Her kredi değişik ölçüde de 

olsa, geri dönmeme olasılığı diğer bir deyişle kredi riski taşır. Kredi analizi, talep edilen 

kredinin risk derecesini belirleyeceği gibi, buna ek olarak kredi müşterisinin mali 

durumu ve ekonomik faaliyetlerinin, banka kaynakları ve kredi politikası gözönünde 

tutularak, incelenmesini de içerir. 
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Kredi analizinin bir diğer amacı, kredi isteklisinin, sözleşme şartlarına uygun 

olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığının saptamak 

suretiyle kredi riskini azaltmaktadır (AKGÜÇ, İstanbul, 1991, s.2 a). 

Kredi analizinde amaçlanan, borçlunun kredi sözleşmesine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmek kapasitesinin olup olmadığını saptayarak, kredi 

riskini azaltmak olmakla beraber, diğer bir amacı da firmanın finansman  gereksinimine 

doğru teşhis koymak ve firmanın finansman gereksinimlerine uygun düşecek tutar, vade 

ve koşullarla kredi verilmesini sağlamaktır. 

3.4.2. Kredi Analizinde Dikkate Alınacak Faktörler 

 Kredi analizi sonucunda firmaya kullandırılan bir kredide üstlenilen kredi 

riskini doğrudan etkileyen faktörler vardır. Analizde sağlıklı sonuçlar elde edebilmek  

için bu faktörlerin tamamının incelenmesi ve olası risklerin ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Bu faktörleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (BODUR, İstanbul, 1998, 

s.43). 

3.4.2.1. Kişisel Nitelikler (Moralite) 

Kredi analizinde dikkate alınması gerekli en önemli faktör kredi kullanan 

müşterinin moralitesidir. Öyle ki, niyeti kötü olduktan sonra bankalar diğer faktörleri ne 

kadar analiz ederse etsin, teminatını alırsa alsın, kredide problem yaşama olasılığı o 

kadar yüksektir. Bu nedenle kredi müşterisinin dürüstlüğü, içtenliği, bilgisi, sağlık 

durumu hakkında hiçbir şüphenin veya olumsuz koşulun olmaması gereklidir. 

3.4.2.2. Mali Faktörler 

Krediyi kullanacak müşterinin krediyi geri ödeyebilmesi için mali faktörlerin 

incelenmesi, ilk etapta firmanın faaliyetlerinin yeterince gelir yaratacak derecede 

olması, ikinci etapta firmanın sermayesinin de kullandırılacak ve mevcut durumda 

kullanmış olduğu kredilerle orantılı olması gerekmektedir. 
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3.4.2.3. Ekonomik Faktörler 

Daha makro düzeyde olup, kredi kullanan müşterinin borç ödeme gücünü 

etkileyen faktörlere ekonomik faktörler denir. Firmanın içinde bulunduğu sektörlerdeki 

gelişmeler, döviz kurları, faiz oranları, vergi mevzuatı gibi makro ekonomik düzeydeki 

gelişmeler ve politik gelişmeler ekonomik faktörlerdir. Sözkonusu faktörler her ne 

kadar kredi borçlusu dışında da gelişse, firmanın olası etkiler için tedbirini almış olması 

gerekmektedir. 

3.4.2.4. Diğer Faktörler 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan firmanın hukuki yapısı, kredinin teminatı, 

karlılığı gibi faktörler bu başlık altında toplanabilir. 

3.5. KREDİDE  5K 

Tüm bu faktörleri bünyesi altında toplayan ve hatırlamada kolaylık sağlaması 

nedeniyle bankacılık literatürüne geçmiş 5C formülünü belirtmekte fayda vardır. 

İngilizce olarak belirtilen 5C formülü, Türkçe'ye 5K olarak adapte edilmiştir. 

Tablo 6: Kredide 5K 

5C (İngilizce) 5 K (Türkçe) Açıklama 

Character Karakter Moralite 

Capacity Kapasite  Gelir Yaratma Kapasitesi 

Capital  Kapital Sermaye 

Conditions Koşullar Ekonomik Etkenler 

Collateral Karşılık  Kredinin Teminatı 

Kaynak: Volkan BUDUR, Kredilendirme Teknikleri, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 

İstanbul, 1998,  s. 40. 
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 3.5.1. Karekter 

Kredi talep eden müşterinin aldığı borcu geri ödeme istekliliği ve karlılığını 

ifade eder. Müşterinin kredi karakteri, zor zamanlarda, kötü iş koşullarında nakit 

sıkıntısında, yetersiz kredi gündeme geldiğinde daha iyi ortaya çıkar. Eğer müşterinin 

karakteri iye değilse, istihbaratı ve analizi derinleştirmeye gerek yoktur. 

3.5.2. Kapasite 

Kapasite değerlendirmesinde firmaların sahip ve yöneticilerinin fiziksel ve ruhi 

yapıları, tecrübeleri, kararlarındaki isabetlilik, iş başarma yetenekleri, koşullardaki 

değişime karşı uyumları ve her türlü olasılıklara karşı tedbirli olabilme yetenekleri 

gözönünde bulundurulur. Kapasite, firma yönetiminin, firmanın tüm yükümlülüklerini 

karşılayabilecek düzeyde nakit yaratabilme yeteneğine denir. Kredi borcu firmanın 

faaliyetleri sonrasında yarattığı nakit ile geri ödenir. Finansal tablolar firmanın 

kapasitesi hakkında bilgi verirler. Bunun dışında yöneticilerin yaşı, deneyimi, uzmanlık 

dereceleri hakkındaki bilgiler de kredi değerliliğini saptamak için faydalı verilerdir 

(UZUNOĞLU, İstanbul, 1996, s.49). 

3.5.3. Kapital 

Kapital veya sermaye bir işletmenin verimli bir şekilde çalışarak nakit akışı 

yaratabilmesi ve rekabetin giderek yoğunlaştığı iş ortamında etkinliğini artırarak 

faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan fon miktarına denir. Kredi talebini kapital 

açısından incelerken, bakılması gereken önemli noktalardan biri, sermayedarların 

işletmeye sermaye olarak yatırdıkları fonların yeterliliği ve bu fonların ne derecede 

etkin olarak kullanıldığıdır. Finansal tablolar firmanın sermaye tabanı ve kullanımdaki 

etkinliği hakkında bilgi sağlarlar. 

3.5.4. Koşullar 

Çevresel faktörlerin ve ekonomik durumun firmanın finansal sağlığı üzerindeki 

etkilerini belirtmektedir. 
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3.5.5. Karşılık 

Karşılık veya teminatlar firmanın kapasitesindeki, kapitalindeki veya 

koşullarındaki zayıflıkları gidermek üzere her koşulda değerini koruyan varlıkların 

bankaya ipotek veya rehin edilmesi veya güvenilirliği yüksek olan bir kişi veya 

kuruluşun kefaletinin alınması olarak ifade edilebilir. 

Teminatın kendisi kredinin geri ödenmesinde bir ödeme aracı olmadığı için 

teminatın sağlamlığına dayanarak olumlu kredi kararı vermek yanılgıya neden olabilir. 

Teminatın alınma sebebi, işletmenin normal faaliyetleri sonucunda yarattığı nakdin, 

kullanmış olduğu  krediyi geri ödemesinde yetersiz kalması durumunda, bankayı 

güvence altına alan bir unsur olmasıdır. 

3.6. FİNANSAL ANALİZ 

Kredi Değerliliğinin hesaplanması kapsamında yapılması gereken çalışmalardan 

en önemlisi finansal analizdir. 

Finansal Analiz; bir işletmenin durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansmanın 

kaynaklarındaki değişimin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir analitik 

çalışmadır. Bu analiz sonucunda hem işletmenin geçmişi belirlenmekte, hem de 

geleceği konusunda tahminde bulunulmaktadır. Finansal analizin amacı, tabloların 

düzenlendiği tarihte firmanın borç ödeme gücü olup olmadığını, borç ödeme gücünün 

gelecekte devam olasılığını, firmanın gelirlerinin geçmiş dönemlerde göstermiş olduğu 

eğilimi ve firmanın gelecek dönemlerde talep ettiği krediyi geri ödeyebilecek ölçüde fon 

yaratıp yaratamayacağını saptamaktır (İYİGÜN, Ankara, 1986, s.46). 

Genel olarak finansal analiz teknikleri dört gruptan oluşmaktadır: 

i. Oranlar Yöntemi, 

ii. Karşılaştırmalı Analiz, 

iii. Yüzde Yöntemi, 

iv. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi. 
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3.6.1. Oranlar Yöntemi 

Kredi analizlerinde oranların kullanılmasının nedeni, kredi talebinde bulunan 

firmanın malî gücü, likidite durumu, kaynak kullanımında etkinliği, kârlılığı, büyüme 

hızı hakkında sağlıklı yargılara varabilmektir. Malî tablolarda  yer alan rakamlardan 

çok, çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin incelenmesi firmanın likidite durumunu, malî 

gücünü, verimliliği ve kârlılığını daha iyi ortaya koyabilmektedir. 

Oran, mali tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin basit bir 

matematiksel ifadesi olarak tanımlanabilir. Mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler 

arasında çok sayıda oran hesaplamak, tüm kalemleri birbirleriyle karşılaştırmak, anlamlı 

olmamakla beraber olanaklıdır. Analizde önemli olan, çok sayıda oran hesaplayarak, bir 

rakam yığını veya geniş bir oranlar kümesi oluşturmak değil, sınırlı sayıda fakat 

firmanın borç ödeme yeteneği, mali bünyesi, kârlılığı, iktisadi değerlerini etkin biçimde 

kullanıp kullanmadığı konularındaki sorulara ışık tutarak oranları hesaplamaktır 

(AKGÜÇ, İstanbul, 1991, s.116, a). 

      3.6.1.1.Firmanın Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar  

Likidite oranları, firmanın kısa süreli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme  

sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılmaktadır. 

Firma, kısa süreli yükümlülüklerini vadelerinde derhal yerine getirebilecek 

midir? Bu sorunun yanıtı, gerek firmanın yöneticileri, gerek firmaya kredi verenler 

açısından büyük önem taşır. Firmanın faaliyetine devamı ve varlığını sürdürebilmesi 

için, kısa süreli borçlarını ödeme gücüne sahip olması gerekir. Geleceği çok parlak 

olabilecek bir firma, kısa süreli borçlarının vadelerinde ödenmesine gereken önemi 

vermemesi nedeniyle başlangıçta başarısızlığa uğrayabilir. Bankalar, verilen kredileri 

geri alamamak gibi bir durumla karşılaşmamak için kredi isteklisi firmanın, borç ödeme 

gücünü araştırmak, bu gücü ölçmek, değerlendirmek zorundadırlar. 

Bir firmanın kısa vadeli borç ödeme gücünü değerlendirmek için kullanılan 

başlıca oranlar ve göstergeler aşağıdaki gibidir: 
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3.6.1.1.1. Cari Oran  

Cari oran veya kredi taleplerinin değerlendirilmesinde ilk kez bankalar 

tarafından kullanıldığı için banker oranı da denilen bu oran, dönen varlıkların; diğer bir 

deyişle firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamakta kullanabileceği iktisadi 

değerlerin, kısa süreli borçlara bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

Firmanın net işletme sermayesi, dönen varlıklarla kısa süreli borçlar arasındaki 

fark olduğu halde, cari oranı, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi yolu ile 

bulunmaktadır. 

Cari oran, bankalar tarafından kredi isteklisi firmanın kısa süreli borçlarını 

ödeme gücünü değerlendirmede yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

Cari oranın hesaplanmasında amaç, firmanın kısa süreli borçlarını ödeme 

gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmektedir. 

Cari oranın, firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünü, net işletme  sermayesi 

tutarına kıyasla daha iyi gösteren bir ölçü olduğu genellikle  kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte, cari oran değerlendirilirken, firmanın net işletme sermayesi tutarının 

da göz önünde tutulması yararlıdır.  

Genel   olarak,  cari oranın 2 olması yeterli  kabul edilmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde likidite düzeyi  yüksek olmadığından, bu ülke sınai ve ticari işletmelerinin cari 

oranın 1,5 veya %150 olması yeterli görülmektedir. Cari oranın 1’den yüksek olması 

işletmenin likit varlıklarının kısa vadeli borçlarından fazla olduğunu ve kısa vadeli 

borçlarını ödeyebileceğini göstermektedir. Cari oranın yüksek olması ise, işletmenin 

cari faaliyetleri için ihtiyaç olduğundan daha fazla likit varlığa, yani atıl kaynaklara 

sahip olduğunun bir göstergesidir. Cari oranın 1’den küçük olması, işletmenin likit 

varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyemeyeceğini, yani borçlanma yoluna gideceğini 

göstermektedir. 

3.6.1.1.2. Likidite Oranı  

Likidite oranı, cari oranı tamamlayan, onu daha anlamlı hale getiren bir orandır. 

Bu oran hesaplanırken dönen varlıklar iki gruba ayrılmaktadır; (i) Para mevcudu ve 
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kolaylıkla değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilen iktisadi değerler, (ii) Likiditesi 

nisbeten düşük değerlerdir. Para mevcudu ve kolaylıkla nakde çevrilebilen iktisadi 

değerlere Hazır Kıymetler de denilmektedir. Likiditesi yüksek değerlerin kısa süreli 

borçlara bölünmesi, Likidite Oranı  olarak isimlendirilmektedir.  

    Kasa + Bankalar + Menkul Değerler + Kısa Süreli Alacaklar 

Likidite Oranı  =  

                                  Kısa Süreli Borçlar 

Likidite oranının %100 veya 1 dolayında olması yeterli olarak kabul 

edilebilmektedir. Likidite oranının %100 veya 1 dolayında olması, firmanın likiditesi 

yüksek değerlerini paraya çevirdiği takdirde kısa süreli borçlarını ödeyebileceğini 

göstermektedir. 

3.6.1.2.  Aktivite Oranları  

            Varlık ve kaynakların ne ölçüde etkin, ekonomik kullanıldığı, aşağıdaki oranlar 

aracılığıyla ölçülebilmektedir: 

3.6.1.2.1. Stok Devir Hızı 

            Bir işletmedeki stokların  satışa çevrilme hızını bulmak için kullanılan  

orandır.Stok devir hızı, bu çevrilme çabukluğunun bir ölçüsüdür. Stok devir hızı, satılan 

mal maliyetinin ortalama stok miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Stok 

devir hızının yüksek olması, genellikle işletmenin daha fazla kar elde etmesine olanak 

verdiği gibi, daha az sermayenin stoklara yatırılmış olduğunu ifade eder.  Stok devir 

hızının düşük olması ise işletmenin satış hacmine kıyasla aşırı stok tuttuğunu 

göstermektedir. 

3.6.1.2.2. Alacak Devir Hızı 

            Peşin satışlar dışında işletmenin en önemli para giriş kaynağı alacaklardır. Bu 

nedenle, alacakların tahsil kabiliyeti  işletmeler için çok öemlidir. Alacak devir hızı bir 

işletmenin alacaklarının tahsil kabiliyetini, likiditesini gösteren iyi bir ölçüdür.  
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Alacak devir hızı, bir hesap dönemi içindeki kredili satışlar tutarının, senetli ve 

senetsiz ticari alacaklar toplamına bölünmesi suretiyle  hesaplanmaktadır.  

Alacak devir hızının yüksek olması, işletmenin alacaklarının tahsil kaabiliyetinin  

iyi olduğunu ve daha az   işletme sermayesini alacaklara bağladığını göstermektedir. 

Alacak devir hızının düşük olması ise, işletmenin; alacaklarının tahsilinde güçlüklerle 

karşılaştığını, rekabet gücünün zayıf olduğunu ve etkili bir tahsilat politikasından 

yoksun bulunduğunu gösterebilmektedir. 

3.6.1.3. Mali Bünye  Analizinde Kullanılan Oranlar 

Firma ölçülü bir şekilde finanse edilmiş midir? Firmaya kredi verenlerin, 

özellikle orta ve uzun vadeli kredi verenlerin emniyet payı yeterli midir? Firma, uzun 

vadeli yükümlülüklerini karşılayabilir mi? Bu ve benzeri soruları yanıtlamak için 

genellikle firmanın kullandığı yabancı kaynaklarla  öz sermaye arasında hesaplanan 

çeşitli oranlardan yararlanılmaktadır. Mali bünye analizinde kullanılan oranlar başlığı 

altında toplanan oranlar, firmanın faaliyet sonucu zarar etmesi, varlıklarının değer 

yitirmesi veya gelecek yıllarda tahmin edilen tutarda fon yaratamaması halinde söz 

konusu firmanın, uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği 

konusunda da önemli ipuçları sağlarlar. 

Bankalar Birliğince düzenlenen “Mali Tahliller Tablosunda” bu konuya ilişkin 

olarak iki oranını hesaplanması öngörülmüştü. Bunlar: (i) Borçlar toplamının maddi öz 

sermayeye oranı,  (ii) Maddi sabit değerlerin öz sermayeye oranıdır. Firmanın mali 

bünyesini daha iyi analiz edebilmek için, bu iki oranını yanı sıra, borçlar toplamının 

aktif toplamına oranı ve kısa vadeli borçların aktif toplamına oranlarının hesaplanması 

firmanın borç yapısı ile öz sermaye yapısının incelenmesi açısından yararlı 

görülmektedir. 

         3.6.1.3.1. Borçların Öz Sermaye  Oranı 

         Borçların öz sermaye oranı, bankaların kredi analizlerinde üzerinde önemle 

durdukları, kredilendirme kararlarında etkili olan oranlardan biridir. Anılan oran 

firmanın kısa ve uzun süreli borçları toplamının, öz sermayeye bölünmesi suretiyle 

hesaplanmaktadır.Bu oran, firmanın borçlanma yoluyla sağladığı işletme dışı veya 

yabancı kaynak ile, firma sahip veya sahiplerini kattığı sermaye arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 
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3.6.1.3.2. Kısa Süreli Borçların Öz Sermaye Oranı 

Bu oran, borçların öz sermaye oranından bir anlamda farklı olup, yalnız kısa 

süreli borçların öz sermayeye oranı şeklinde borç yükünü ölçmektedir. Kısa süreli 

borçlar uzun süreli borçlardan daha büyük boyutlarda dalgalanma gösterdiği gibi, daha 

kısa süre içinde ödenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle eğer bir firmada borçların öz 

sermayeye  oranının yüksekliği kısa süreli borçlardan kaynaklanıyorsa, bu durum daha 

riskli olarak yorumlanmaktadır. Borçların öz sermayeye oranının yüksekliği, uzun süreli 

borçlardan kaynaklanıyorsa, bu tür firmalarda borç yüksekliği, en azından kısa sürede 

daha az sorun yaratır. 

Eğer firmanın uzun süreli borcu yoksa veya ihmal edilebilir boyutta ise, ayrıca 

kısa süreli borçların öz sermaye oranının hesaplanmasına gerek yoktur. 

3.6.1.3.3. Borçların Varlık  Toplamına Oranı 

Kaldıraç veya borçlanma oranı olarak da nitelendirilen bu oran, varlıkların yüzde 

kaçının borçlarla  finanse edildiğini belirler. Söz konusu oranın yüksek olması, firmanın 

spekülatif tarzda finanse edildiğini, kredi verenler açısından emniyet marjının dar 

olduğunu, firmanın faiz ve anapara taksitlerini ödeyememe nedeniyle mali yönden güç 

durumlara düşme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.   

3.6.1.3.4. Kısa Vadeli Borçların, Kaynaklar Toplamına veya Varlık       

Toplamına Oranı 

           Kısa vadeli borçların toplam finansman kaynaklarına veya aktif toplamına oranı, 

firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçını kısa süreli yabancı kaynaklarla finanse 

ettiğini ortaya koyar. 

3.6.1.3.5. Maddi Duran Varlıkların  Sermayeye Oranı 

Söz konusu oran hesaplanırken, maddi duran varlıkların net tutarına, diğer bir 

deyişle maliyet bedellerinden birikmiş amortismanlar  indirildikten sonraki kalıntı 

değerine oranın payında yer verilir. 
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Anılan oran, firmanın duran varlıklarının finansmanında ne ölçüde öz sermaye 

kullandığını ortaya koyar. Söz konusu oranın 1’den küçük olması  maddi duran 

varlıkların tamamının öz sermaye  ile finanse edildiğini gösterir. Genellikle bir sınai 

firmada maddi duran varlıkların net tutarının tamamının öz sermaye ile karşılanması 

beklenir. Bu nedenle sınai firmalarda incelenen oranını 1’den veya %100’den küçük 

olması normaldir. Oranının 1’den veya %100’den büyük olması, firmanın tüm dönem 

ve bağlı varlıklarının dışında maddi duran varlılarının finansmanında dahi yabancı 

kaynaklara başvurduğunu göstermektedir. 

3.6.1.3.6. Borç Yapısı ve Kaynakları 

Bir dizi oranla firmanın borç yapısı ve borç kaynakları irdelenebilir: 

 3.6.1.3.6.1. Kısa Süreli Borçların Toplam Borçlara Oranı 

Anılan oran firmanın borçlarının vade yapısı konusunda bir fikir verir. 

Türkiye’de anılan oran yüksek olup, emek yoğun teknoloji kullanan endüstri kolları ile 

ticari işletmelerde %100 veya bu düzeye yakındır. 

 3.6.1.3.6.2. Banka Kredilerinin Toplam Borçlara Oranı 

Toplam borçlar içinde banka kredilerinin payını gösteren bu oran, firmanın 

yabancı kaynakları hakkında bir görüş verir. Oranın yüksekliği, firmanın işletme dışı 

kaynak olarak daha çok banka kredisi kullandığını, oranın düşüklüğü ise firmanın 

finansman kaynağı olarak banka dışı kaynaklardan  yararlandığını ortaya koyar. 

Finansmanda banka kredisi  kullanan firmalarda, banka kredilerinin 

finansmandaki payını görebilmek, banka kredilerinin toplam varlıklara ve banka 

kredilerinin öz sermaye oranları da hesaplanabilmektedir. 

 3.6.1.3.6.3. Banka Kredilerinin Toplam Varlıklara Oranı 

Türkiye’de banka kredi müşterisi profili, Batılı gelişmiş ülkelerden farklıdır. 

Türkiye’de daha çok büyük firmalar, banka iştirakleri, banka kredisi kullanmaktadır. 

Batılı ülkelerde ise büyük firmalar menkul değer çıkarak ve bunları doğrudan tasarruf 
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sahiplerine satarak fon sağlamaktadırlar. Bu nedenle bu ülkelerde bankaların kredi 

müşterisi daha çok orta çaplı firmalardır. 

Türkiye’de imalat sanayi genelinde banka kredilerini varlık finansmanındaki 

payının ortalama %20-%25 dolayında olduğu gözlenmektedir. Bu oran orta ve küçük 

boy firmalarda çok düşük düzeylerde bulanmaktadır. 

3.6.1.3.6.4. Banka Kredilerinin Öz Sermayeye Oranı 

Banka kredilerinin öz sermayeye oranı, firmalarda banka kredilerinin ağırlığı 

konusunda bir görüş verir. Kullanılan banka kredilerinin firmanın öz sermayesini 

aşmaması, bu oranın %100’den veya 1’den küçük olması gerektiği genel bir kural 

olarak söylenebilir. 

3.6.1.4. Karın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar 

Kapitalist bir ekonomide firmalar, kâr sağlamak amacıyla kurulmuş 

olduklarından, kâr, firma sahip veya sahipleri açısından büyük önem taşır. Kâr elde 

etmeyen firmaların uzun süre faaliyetlerini sürdürmelerine, varlıklarını devam 

ettirmelerine olanak yoktur. Zarar, firmanın öz sermayesinde azalışa ve uzun sürede öz 

sermayenin tamamen yok olmasına yol açar. Zarar bir yana, firmanın sermayenin 

alternatif kullanım alanlarına kıyasla daha düşük oranda kâr sağlaması dahi, firmanın 

varlığını tehlikeye düşürerek uzun sürede tasfiyesine yol açabilir (AKGÜÇ, İstanbul, 

1991, s.146, a). 

3.6.1.4.1. Kârın Öz Sermayeye Oranı 

Firmanın kârlılık durumu analiz edilirken kârın öz sermaye oranı anlamlı bir 

ölçüdür. Kârın öz sermaye oranı iki şekilde hesaplanabilir: (i) Net kârın öz sermayeye 

oranı, (ii) Vergi öncesi kârın öz sermayeye oranıdır. 

i. Net karın öz sermayeye oranı: 

Söz konusu oran vergi sonrası net karın öz sermayeye bölünmesi ile 

bulunmaktadır. Bu oran, firma sahip veya sahipleri tarafından sağlanan sermayenin bir 
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birimine isabet eden kar nisbetini ortaya koyar. Üzerinde durulması gereken iki önemli 

noktadan biri, karın, firmanın normal faaliyeti sonucu oluşup oluşmadığı, diğeri de, 

oranın paydasında yer alan rakamın firmanın gerçek öz sermaye tutarını gösterip 

göstermediğidir. 

ii.  Vergi öncesi kârın öz sermaye oranı: 

Firma yöneticileri, firmaya kredi verenler ve firmanın sahip veya sahipleri 

açısından önem verilen oran, vergiden sonraki net karın  öz sermayeye oranı olmakla 

beraber, firmanın karlılığının analizinde, vergiden önceki bilanço karının öz sermayeye 

oranının da hesaplanması yararlı olmaktadır. 

3.6.2. Karşılaştırmalı Analiz 

Birbirini izleyen iki veya daha fazla döneme ait mali tablolardaki aynı tür 

hesaplarda meydana gelen artış ve azalış şeklindeki değişimlerin, mutlak değer ve yüzde 

olarak hesaplanması ve yorumlanmasından oluşur. 

Bu yöntemin en büyük avantajı, mali yapısı incelenen işletmenin, gelişme yönü 

hakkında yeterli bilgileri sağlamasıdır (BODUR, İstanbul, 1998, s.43). 

Karşılaştırmalı analiz, farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan 

kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin 

değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı analiz, dinamik bir analizdir. Gerçekten 

karşılaştırmalı analizde, belirli bir tarihte düzlenmiş mali tablolarda yer alan kalemler 

arasındaki ilişki değil,  bu kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış veya azalışlar 

incelenmektedir. 

Karşılaştırmalı analizin en büyük üstünlüğü, incelenen işletmenin gelişme yönü 

hakkında görüş verecek verileri sağlamasıdır. Gerçekten mali tablolarda yer alan 

kalemlerdeki değişikliklerin incelenmesi, işletmenin ve onun mali karakteristiklerinin 

hangi yönde gelişmekte olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca 

karşılaştırmalı analiz, işletmenin gelecekteki gelişmesi hakkında tahminlerde bulunmak 

yönünden de yararlıdır. Koşullarda büyük değişiklik olmadığı sürece, işletmenin, 
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geçmişteki eğilime uygun düşen bir gelişme göstereceği beklenebilir (AKGÜÇ, 

İstanbul, 1995, s.313, c). 

3.6.3. Yüzde Yöntemi 

Bu analiz yöntemi, bilançodaki aktif pasif toplamı ve kar zarar tablosundaki 

toplam satışlar 100 kabul edilerek diğer kalemlerin toplam içindeki payının 

saptanmasından oluşur (BODUR, İstanbul, 1998, s.44). 

“Ortak esasa indirgenmiş tablolar”, “Dikey analiz” olarak da isimlendirilen bu 

analiz tekniğinde, mali tablolarda yer alan her bir kalemin, toplam içerisindeki payı 

yüzde olarak ifade edilir. Bu analiz metodunun, diğer tekniklere kıyasla iki büyük 

üstünlüğü vardır: 

i. Diğer analiz teknikleri, mali tablolarda yer alan  kalemlerin toplam içinde göreli 

önemlerini göstermedikleri halde, bu yöntem, herbir kalemin toplam içindeki 

yüzdesini, payını açıkça ortaya koyar. 

ii. Mali tablolar ve bu tablolarda yer alan kalemlerdeki değişiklikler salt rakamsal 

olarak ifade edildiği takdirde, aynı endüstri kolunda benzer işletmeler arasında 

anlamlı karşılaştırmalar yapmak olanağı yoktur. 

iii. Yüzde metodu ile analiz tekniği, aynı endüstri kolunda çeşitli işletmeler arasında 

karşılaştırma yapılmasına ve her endüstri koluna ait ortalama  nispetlerin 

hesaplanmasına olanak vermesi yönünden de yararlıdır. İşletmeler arası 

karşılaştırmalarda, endüstrilere ait karakteristik ortalamalar ilişkin veriler 

yapılacak analizin değerini ve yararını büyük ölçüde artırır (AKGÜÇ, İstanbul, 

1995, s.313, c). 

3.6.4. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi 

Bu yöntemde, mali tablolarda bir döneme ait tutarlar 100 kabul edilir ve bunu 

izleyen dönemlere ait aynı tür değerlerin, ilk döneme göre yüzde olarak değişimi 

hesaplanır (BODUR, İstanbul, 1998, s.44). 
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Mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman için göstermiş oldukları eğilimlerin 

saptanması ve incelenmesi ile mali tablolar analize tabi tutulabilir. 

Eğilim yüzdeleri metodu, işletme için her yönden normal olan bir temel yıla 

kıyasla izleyen yıllarda mali tablolarda yer alan kalemlerdeki göreli değişiklikleri 

gösteren bir endeks olarak da düşünülebilir. 

Eğilim yüzdeleri metodu, belli bir tarih veya dönemler arasında mali tablolarda 

yer alan kalemlerdeki artış veya azalışları ve bu değişikliklerin temel yıla kıyasla göreli 

önemlerini açıkça ortaya koyarak dinamik bir analiz yapılmasına olanak vermektedir. 

Gerçekten mali analist, bu yöntemle, mali tablolarda yer alan kalemlerin göstermiş 

oldukları eğilimleri karşılaştırarak, inceleme dönemindeki olumlu veya olumsuz 

gelişmeler hakkında sonuçlara varmaktadır. 

iv. Eğilim yüzdeleri metodunun uygulanabilmesi için, inceleme döneminin oldukça 

uzun olması gerekir. İnceleme dönemi birkaç hesap dönemini kapsaması halinde, 

eğilim yüzdeleri hesaplanmasının fazla anlamı yoktur (AKGÜÇ, İstanbul, 1995, 

s.314, c). 

3.7. RİSK ANALİZİ VE RİSK SINIFLANDIRMASI 

3.7.1. Risk Analizi 

Kredi değerliliğinin hesaplanması aşamasında firmaya kredi kullandırılması 

durumunda üstlenilen risklerin analizi yapılmalıdır. Risk analizi yapılırken üstlenilen 

riskleri aşağıdaki gruplar halinde incelemek mümkündür: 

    i. Ticari Risk,                        

ii. Müşteri Riski,         

   iii. Finansal Risk,        

iv.Yetersiz Özkaynak,                                                               

v. Kötü Yönetim,         

   vi. Politik Durum,         

  vii. Ekonomik ve Konjonktürel Durum. 
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Yapılan risk analizi sonucunda kredi portföyönün risk sınıflandırması yapılır 

(BODUR, İstanbul, 1998, s.12). 

Bankalar, kullandırdıkları kredilere bağlı olarak çeşitli riskler üstlenirler. 

Sözkonusu risklerin açıklanmasından önce riskin tanımını yapılmasında fayda vardır. 

Risk, çeşitli değişkenlerin, varsayımların olumsuz yönde gerçekleşme 

olasılığıdır. Örneğin, bir bankanın açık pozisyon taşıdığı bir durumu düşünelim. Döviz 

kurlarını artışı TL faizlerinin çok üstünde de gerçekleşebilir veya tam tersine TL 

faizlerin altında da kalabilir. Bu durumda dövizin artmaması bankanın kârlılığını 

arttıracağı için bir risk değildir. Buna karşılık yüksek oranda bir devalüasyon bankayı 

zarara sokacaktır. Devalüasyonun gerçekleşmesi bankanın kârlılığının olumsuz yönde 

etkileyeceği için bankanın devalüasyon riski taşıdığı söylenebilir. 

Bankacılıkta, ayrıca bir firmaya kullandırılan kredi tutarına da risk denir. 

Firmanın bir bankadaki belli bir tarihteki riski, o tarihte kullanmış olduğu ve halen 

kapanmamış kredilerin toplamını ifade eder. 

Bankaların mevcut kredi portföylerinden kaynaklanan risklerini aşağıdaki 

şekilde açıklayabiliriz. 

3.7.1.1. Kredi Riski 

Genel tanım olarak kredi riski, verilen bir kredinin ya da girişilen bir taahhüdün 

tahsil edilmesinde veya yerine getirilmesinde kredi koşullarına uyumsuzluk olasılığı 

olarak tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi kredi riski hem nakit hem de 

gayrinakdi krediden kaynaklanabilir. 

Unutulmamalıdır ki her kredi, şartları ne olursa olsun banka için bir kredi riski 

taşır. Kredi riskinin banka yönetimince kontrol altında tutulması ve mümkün olduğunca 

düşürülmesi gereklidir. 

Kredi riskini düşürmenin ilk yolu kredi analizini çok detaylıca yapılması, uygun 

kredi yapılandırılması ve kredi kullandırımından sonra da kredinin izlenmesi ve 

yönetimidir. 
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3.7.1.2. Faiz Riski 

Kullandırılan nakit kredilerin faizlerinin belirlenmesine bağlı olarak faizlerin 

yükselmesi veya düşmesi bankanın kârlılığını etkileyen nedenlerden biridir. Örneğin 

ortalama mevduatı 6 ay vadeli ve %85 maliyetli olan bankanın %95 değişken faizle 

kredi kullandırması durumunda  banka, faizlerin düşme riskini taşımaktadır. 

3.7.1.3. Kur Riski 

Faizlerdeki değişimde olduğu gibi döviz kurlarında ve paritede de beklenin 

üstünde veya altında gelişme bankanın kârlılığına olumsuz yansıyacaktır. 

3.7.1.4. Likidite Sıkışıklığı Yaşanması 

Bankaların ana faaliyet konusu kendilerine çeşitli şekillerde kaynak sağlamak ve 

bunları çeşitli alanlara  plase etmektir. Bu işlemi yaparken yine aktif pasif yönetimine 

bağlı kalarak kaynak yapısı ile plasman yapısını vadelerini iyi yönetmek durumundadır. 

Bankanın yurtdışından sağladığı 1 yıl vadeli bir döviz kredisini 1 yıl vadeli olarak döviz 

kredisi olarak kullandırması ve müşterisinin krediyi geri ödeyememesi durumunda 

bankaya likidite problemi yaşatacaktır. Çünkü banka krediyi tahsil edemese de 

yükümlülüğü olan yurtdışı krediyi başka kaynaklardan temin ederek ödeyecektir. 

3.7.1.5. Bankanın Uluslararası İtibarının Zedelenmesi 

Bankalar çeşitli rating kuruluşlarınca derecelendirilir. Bu, bankanın 

kredibilitesini, yurt dışında itibarını belirleyen çok önemli faktörlerden birisidir. 

Bankalar yurt dışından daha düşük maliyetlerle borçlanabilmek için S&P, Moody’s gibi 

rating kuruluşlarından iyi not almaya çalışırlar. 

Bu rating kuruluşlarını değerlendirme kriterlerinden birisi de bankanın mevcut 

kredi portföyünün analizidir. Kullandırdığı krediler ne kadar sağlam, hareketli ve kârlı 

ise rating notu o derece olumlu etkilenir. Aksine kredi portföyünün zayıf olması 

durumunda firma yurt dışından kredi temininde zorluk çeker. 

Ayrıca, bankaların yurtdışı itibarını etkileyen bir diğer konu da poliçelere verdiği 

avallerin yurtdışında yüksek fiyatlarla kırılmasıdır. 
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3.7.1.6. Teminat Mektubu/Harici Garanti Muhatabının Kötü Niyeti 

Bankanın kredili müşterisinin talebi sonucunda düzenlenmiş teminat mektubu 

veya harici garanti de muhatabın kötü niyeti, teminat mektubunun nedensiz olarak 

tazminine neden olacak ve krediyi problemli hale dönüştürecektir. Bu durumda kredili 

müşterinin kendini savunma amaçlı aldığı mahkeme kararı sonucunda bankanın itibar 

açısından puan kaybetme olasılığı yüksektir. 

          3.7.1.7. Akreditif Kredisinin Vadesinde Tahsil Edilememe Riski 

Kredi Riski başlığı altında değerlendirilebilecek Akreditifin ödenmeme riskini 

ayrı olarak belirtmekte fayda vardır. Akreditif kredisi, her ne kadar gayrinakit kredi 

olarak tanımlansa da vadesinde bankanın ödeme  taahhüdünün bulunması  nedeniyle, 

bankaca ödenmesi ve firmadan tutarın tahsil edilememesi durumunda bankanın 

pozisyonunu ve likiditesini etkiler. 

3.7.1.8. Sermaye Yeterliliği Rasyosuna Uyumsuzluk Olasılığı 

Bankaların belli dönemler itibarıyle kullandırmış olduğu kredilerin bankanın öz 

sermayesi ile orantılı olması gereklidir. Döviz kurlarındaki  yüksek artışlar, buna karşın 

özsermayenin TL bazında sabit kalması sermaye yeterliliği rasyosunu olumsuz etkiler 

ve bankanın idari merciler karşısında itibarını sarsar. 

3.7.1.9. Döviz Pozisyon Riski 

Döviz kurlarındaki  artış oranı, bankaların açık veya kapalı pozisyon seçimlerini 

etkileyebilmektedir. 

3.7.1.10. Müşterinin Karakter Riski 

Bankanın üstlendiği kredi riskini etkileyen en önemli faktör müşterinin  

karakter riski diğer bir deyişle moralitesidir. Kredinin koşulları ne kadar banka 

lehine olursa olsun, müşterinin ödememe isteği bankaya problem yaşatacaktır. Bu 

nedenle kredi analizinde müşterinin niyetinin ve moralitesinin çok iyi analiz yapılarak 

saptanması gereklidir. 
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3.7.1.11. Müşterinin Performans Riski 

Bankanın kredi riskini etkileyen bir diğer konu ise müşterinin faaliyetleri ve 

yönetiminde gösterdiği performansıdır. Sözkonusu performanstaki düşüklük bankadaki 

kredide problem yaşanmasına neden olacaktır. 

3.7.2. Risk Sınıflandıma 

Risk Sınıflandırma, kredi portföyündeki her kredinin geriye dönmeme riskini 

rakamsal olarak ölçme çabasıdır. Tutarlı bir şekilde uygulandığı taktirde, krediler 

arasında mukayese yapma ve zarar etme olasılığı en yüksek olanları ortaya çıkarma 

imkanını verir. Risk ölçümünün en önemli yararı, bir firmanın kredi tahsis aşamasında 

taşıdığı risk derecesinin sonraki aşamalarda ne yönde değiştiğinin izlenebilmesine 

olanak sağlamasıdır. 

3.7.2.1. Risk Derecelendirme ve Tanımları 

Firmalar en az riskli gruptan, en yüksek riskli gruba doğru; A, B, C, DD olmak 

üzere 4 gruba ayrılarak incelenmiştir: 

3.7.2.1.1.   A Grubu 

A grubunda, kredi kullanacak firmanın, borçlarını  zamanında ödeme kapasitesi 

ve isteği kısa ve uzun vadede çok yüksek ve tartışılmazdır. Firmanın değişen konjonktür 

ve ekonomik koşullardan negatif etkilenme payı minimumdur. Dolayısıyla bu kriterlere 

uygun firmaların risk derecelendirmeleri A olarak değerlendirilmektedir. 

3.7.2.1.2.  B Grubu 

B grubuna giren firmaların borçlarını zamanında ödeme kapasitesi yeterlidir. 

Ancak, değişen konjonktür ve ekonomik koşullar, firmanın normal şartlar altında yeterli 

olan geri ödeme kapasitesini zayıflatabilmektedir. Bu durum; firmanın kısa vadeli 

borçlarını etkilemezken uzun vade de pasif yapısını bozabilmektedir. Bu kriterlere 

uygun riskler  B olarak isimlendirilmiştir.  
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3.7.2.1.3.  C Grubu 

 Bu grupta; kredi kullanacak firma borçlarını bu gün için zamanında 

ödeyebilmekte, ancak olumsuz gelişen ekonomik ve finansal koşullar, geri ödeme 

kapasitesi ve isteğini  B Grubu’na göre daha da çok zayıflatabilmektedir.  Bu gruba 

dahil firmaların taahhütlerini yerine getirememe olasılığı yüksektir. 

3.7.2.1.4.  DD Grubu  

DD grubuna giren firmaların borçlarını geri ödeme kapasitesi, tamamen iyi ve 

olumlu finansal ve ekonomik şartlara bağlı olmaktadır. Finansal ve ekonomik koşulların 

olumsuzlaşması durumunda, bu gruba giren firmaların borçlarını ödeyememe ve 

taahhütlerini yerine getirememe riskleri çok yüksektir. Bu nedenle bu gruba dahil 

firmaların kredi değerlendirilmesi DD “Değerlendirme dışı” olarak adlandırılmıştır. 

3.8. KREDİNİN YAPILANDIRILMASI VE             

KULLANDIRILMASI 

Yapılan görüşmeler ve analizler sonrasında kredi tahsis edilmesine karar 

verildikten sonra, kredi sürecinde kredi yapılandırılması aşamasına gelinmiş olur. 

Kredinin yapılandırılması, uygun kredi türü, vade, teminat, fiyat ve diğer özel şartların 

bankanın ve firmanın karşılıklı çıkarları ve hedefleri doğrultusunda belirlenmesidir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer konuları aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz (BODUR, 

İstanbul, 1998, s.47). 

3.8.1. Kredi Vadesinin Belirlenmesi 

Kredinin vadesinin borçlunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi 

gereklidir. Vade belirlenirken, kredinin kullanım amacı ve kredinin nasıl kapanacağı 

saptanmalıdır. Kredi analizinde firmanın  nakit akım tabloları oluşturularak krediye ne 

zaman ihtiyacı olacağı ve ne zaman kapatabileceği, dolayısıyla kredinin vadeleri 

belirlenir. 
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3.8.2. Kredinin Teminatlandırılması 

Banka bir firmaya kredi kullandırırken hangi şartları sağlarsa sağlasın mutlaka 

bir kredi riski üstlenmektedir. Bu riskin yönetilmesinde ve minimize edilmesinde 

teminat konusu gündeme gelmektedir. Kredinin teminatları belirlenirken, üstlenilen 

kredi riskinin düşürülmesi hedeflenmeli buna karşılık firmanın faaliyetlerini 

sürdürmesinin engellenmemesi gerekmektedir. 

Bir krediye teminat alırken öncelikle: 

i. Genel olarak firmanın mali ve kredibilite durumu ve teminatın gereklilik 

derecesine, 

ii. Kullandırması söz konusu olan kredinin dayandığı projeye dikkat edilmeli ve 

teminat da buna göre temin edilmelidir. 

3.8.3. Kredinin Fiyatlaması 

Krediler bankaların en önemli ve en büyük gelir kaynağı yaratan aktiflerini 

oluştururlar. Kredi fiyatlama sistemleri bankaların kredilendirme fonksiyonu içinde 

banka karlılığını oluşturan faktörleri kapsayacak şekilde oluşturulur. 

Fiyatlama Metodları ve özellikleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

3.8.3.1. Maliyete  Kar Marjının Eklenmesi 

Fiyat belirlemede en kolay yöntemdir. Belirlenene bir kâr marjı hizmetin veya 

ürünün maliyeti üzerine bindirilir. Yöntemdeki esas zorluk maliyeti belirlemede ortaya 

çıkar. 

3.8.3.2. Başabaş Noktası Yöntemi 

İkinci maliyetle ilgili yöntem başabaş noktasının hesaplanarak fiyat belirleme 

yöntemidir. Bu yöntemde işlem miktarı analizin içine dahil edilir. Toplam gelirler ile 

sabit ve değişken maliyetlerden oluşan toplam giderlerin çakıştığı nokta başabaş nokta 

için gerekli olan işlem miktarını verecektir. Bu doğrultuda belirlenecek fiyatların piyasa 
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fiyatları ile bağlantılı olmaması bankayı maliyet ve pazar payı konularında hesaplamalar 

yapmaya itecektir. 

3.8.3.3. Kullanım Değeri Yöntemi 

Bu yöntemde bankalar maliyet yapılarından değil verdikleri ürünlerin 

tüketicilerde yarattığı değeri, fiyatlamalarına baz alırlar. Bu noktada yöneticilerin asıl 

planlamaya çalıştıkları, ürünün adeti ve kalitesidir. 

3.8.3.4. Pazar Fiyatı 

Bu sistem dahilinde banka, kendisinin seçtiği aynı tür bankaların uyguladıkları 

fiyatları kendi müşterilerine uygulamayı seçer. Pazar payları düşük bankalar ise 

“Liderini takip et” prensibi ile fiyatlamalarını belirler. Bu yöntem maliyetlerin tam 

bilinememesinden ötürü belki de en çok kullanılan fiyatlama yöntemdir. 

3.8.3.5. Özel İlişki Fiyatlaması 

Bu yöntemde müşterinin genel verimliliği düşünülerek fiyatlama yapılmaktadır. 

İşlem bazında maliyetlerin altında fiyat verilse bile müşteriden sağlanan toplam 

verimlilik önem kazanmaktadır. Bu sistemin geliştirilmesi amacıyla bankalarda müşteri 

verimlilik raporları geliştirilmektedir. 

3.8.3.6. Pazara Girme Fiyatlaması 

Eğer pazar fiyatlara duyarlıysa ve banka pazara yeni giriyorsa bilerek 

rakiplerinden daha düşük fiyatlama yapması yöntemidir ve bankalarca sık uygulanır. 

3.8.3.7. Pazar Kaymağını Alma Yöntemi 

Bu yöntem pazara girme yönteminin tam tersi olarak kaliteli ve farklı ürün 

sunulduğu imajı verilerek müşteriye mümkün olduğu kadar yüksek fiyat uygulamayı 

içerir. 
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3.8.4. Kredinin Kullandırımı 

Bütün bu aşamalardan sonra talep edilen kredi tutarı şube limitleri içerisinde 

kalırsa, şube kredi komitesi toplanır, değerlendirme yapar ve karar tutanağı 

düzenleyerek kredinin açılması için servise talimat verilir. Talep edilen kredi limitleri 

genel müdürlük onayına tabi ise, o zaman gerekli dökümanlar genel müdürlük kredi 

tahsis birimine gönderilerek, kredinin onaylanması beklenir. Kredi onayının 

gelmesinden sonra kredi kullandırılır. 

3.9. KREDİ YÖNETİMİ  

Kredi verildikten sonra kredi yöneticisinin görevi krediyi kontrol altına almak ve 

izlenmesini sağlamaktır. İyi bir kredi yönetimi müşterinin performansının ve kredi 

sözleşmesindeki koşullara uyumun izlenmesini içerir. Banka yönetimi, kredilerin 

yeniden değerlendirilmesi fonksiyonu sonucunda borçlunun durumu hakkında bilgi 

sahibi olur. 

Kredide geri ödeme zorlukları ortaya çıkar ve kredi riski artarsa, ortaya çıkan 

sorunlara çare bulana kadar yöneticiler sorunlu hale dönüşmek üzere olan kredilere 

çözüm yolu bulmaya çalışırlar. Bu çözüm yolları kredinin ek teminatlarla 

sağlamlaştırılması yanında, firmaya finansal danışmanlık verilerek, mali açıdan içine 

düştüğü zorluktan çıkabilmesini sağlamak şeklinde de olabilir. Banka, kredi 

müşterisinin her zaman yanında olmaya çalışmalı ve ortaya çıkacak problemlere beraber 

çözüm yolu bulma hedefini edinmelidir. Bu sayede hem kredinin riskinin artmasının 

önüne geçilmesi sağlanabilir, hem de kredinin ve aynı zamanda firmanın da iyi 

yönetilmesi sağlanmış olur (BODUR, İstanbul, 1998, s.49). 

Kredi yönetimi, kredilendirme süreci içinde bankanın politikalarını, 

organizasyonunu ve yönetim sistemlerini birleştiren destek fonksiyonu niteliğindeki en 

son aşamadır. 

Kredi yönetimi, bankanın kredilendirmeye ilişkin uygulamalarının banka 

politikaları ile tutarlı olması ve kredi portföyünün krediye ait faiz ve anapara 

ödemelerinin zamanında yapılması ve problemlerin önceden teşhisini sağlayacak 

şekilde yönetilmesi çabalarını içerir. 
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Kredi yönetimini bankanın büyüklüğüne ve organizasyon yapısına, kredi 

fonksiyonunun niteliğine, tepe yönetiminin amaçlarına ve eldeki personele göre 

bankadan bankaya farklılık gösterir. Genellikle büyük bankalarda kredi yönetimi daha 

kapsamlı ve daha uzmanlaşmış bir fonksiyon niteliğindedir. Daha küçük bankalarda ise 

tüm kredi fonksiyonu tek bir servis tarafından yürütülebilir. Şekli ne olursa olsun etkin 

bir kredi yönetimi sağlıklı bir kredi politikası, bu politikanın uzman krediciler ve 

yöneticiler arasındaki koordinasyonu ve bankanın ihtiyaçlarına yönelik organizasyon ve 

sistemler ile desteklenmesi sonucu gerçekleşir (SEVAL, İstanbul,1990, s.251) 

Bu ayrımda kredi yönetiminin aşağıdaki safhaları üzerinde ayrıntılı olarak 

durulacaktır. 

3.9.1. Kredi Politikası 

Kredi politikası bankanın temel yönetim felsefesi ile kredilere ilişkin 

prosedürlerin  birleştirilmesi  olarak tanımlanabilir. Kredi  politikası bankanın tüm 

yönetim tarzını yansıtır ve bankanın kredilere yaklaşımın tutucu mu yoksak liberal mi 

olacağını önemli ölçüde belirler. Bankanın varlıkları  arasında en önemli payı kredi 

portföyünün oluşturduğu gözönünde bulundurulursa sözkonusu portföyün yönetimine 

ilişkin politikanın tüm banka organizasyonu üzerinde önemli bir etkisi olacağı kesindir. 

Aslında kredi politikası, kredi yönetimin ilk unsuru olarak da niteleyebileceğimiz, kredi 

yönetimini diğer aşamamalarının bu politika etrafında oluşturulduğu en önemli 

başlangıç noktasıdır. Tercihen yazılı bir belge şeklinde oluşturulması gereken kredi 

politikası kredi fonksiyonunun sınırlarını tanımlar ve kredi yöneticilerinin bu sınırlar 

içinde karar almalarını sağlar. Belirli bir kredi politikası olmaması halinde her yönetici 

kendi standartlarına ve birikimine göre karar alacağından yönetim açısından 

bütünlükten uzaklaşma sorunları ortaya çıkabilecektir. 

Bir bankanın kredi politikasında mutlaka bulunması gereken unsurları şöyle 

sıralayabiliriz (ÇİLOĞLU, Ankara, 1988, s.37): 

i. Kredilerin onaylanmasına ilişkin sistemin ana hatları, 

ii. Kredilerin sınıflanmasına ilişkin anahatlar, 

iii. Kredi onay mercilerinin limitleri, 

iv. Kredilerin izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin bir sistem, 
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v. Kredilendirme standartları, 

vi. Kredilendirme standartlarına ve onay uygulamalarına istisna teşkil eden durumlar. 

         Birçok kredi politikasını aşağıdaki unsurları da kapsaması mümkündür: 

a) Tercih edilen ve edilmeyen kredilere ilişkin açıklamalar, 

b) Kredi türleri, 

c) Kredi vadeleri, 

d) Teminatlara ilişkin belirlemeler, 

e) Fiyatlama politikası, 

f) Coğrafi Pazar tanımları, 

g) Belgelemeye ilişkin yöntemler ve uygulamalar. 

Kredi politikası çoğunlukla tepe yönetimi tarafından belirlenir ve yönetim kurulu 

tarafından onaylanır. Politikanın izlenmesi ve gözden geçirilmesi kredilerden sorumlu 

tepe yöneticisinin sorumluluğundadır (SEVAL, İstanbul,1990, s.252). 

3.9.2. Kredilerin İzlenmesi 

Kredi izlenmesi,  kredi talebi kabul edilip kredinin kullandırımından  sonra  geri 

ödeme vadesine kadar geçecek sürede kredinin takip aşamalarıdır (BODUR, İstanbul, 

1998, s.49). 

Tahsisi aşamasından sonra krediyi tamamen unutup bir kenara koymak ve 

soruna bitmiş gözüyle bakmak mümkün değildir. Kredinin tahsisi ile geri dönüşü 

arasında geçen süre içinde kredi müşterisinin kredi değerliliği artabilir, tamamen yok 

olabilir veya bu iki sınır arasında değişiklikler gösterebilir. Kredi kalitesinin hiç 

değişmeden sabit kalması son derece nadir rastlanan bir durumdur. Kredi izlemeden 

sorumlu olan yönetici elindeki sınırlı imkanla çok sayıda kredi müşterisini izlemek ve 

mevcut kredi ilişkilerini gözden geçirmek durumundadır. 

Bu imkanların etkin bir şekilde amaca yöneltilmesi önemli ölçüde yaratıcı bir 

yönetim becerisini gerektirir (SEVAL, İstanbul,1990, s.252). 

Kredileri izlemenin ve belirli aralıklarla gözden geçirmenin bankaya 

sağlayabileceği çeşitli yararlar arasında kredi müşterisinin kredi sözleşmesi koşullarına 
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uygun hareket edip etmediğinin saptanması, problem yaratan ve yaratmaya yatkın 

kredilerin vakit geçirmeden belirlenmesi, sorun yaratan kredilerin çözümü için 

önlemlerin gecikmeden alınabilmesi, banka yönetimine kredilerin kalitesi, tahsil 

kabiliyeti ve kredi portföyünün yapısı hakkında bilgi sağlaması ve bankanın şüpheli 

krediler karşılığının veya sermayesinin uğranılabilecek zararlar için yeterli olup 

olmadığı konusunda yönetime fikir vermek gibi faktörler sayılabilir (AKGÜÇ, İstanbul, 

1991, s.147, a). 

            Yukarıda belirtildiği gibi kredi izlenmesinin dört amacı vardır: 

i. Kredi politikası ile uyumun tesbiti, 

ii. Kredi kalitesindeki herhangi bir bozulmanın tesbitine yardım etmek, 

iii. Kredi geri ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceğini belirlemek, 

iv. Kredi kayıplarının engellenmesi ya da en azından azaltılmasına yardım   

etmektir. 

            Bankaların kredi portföyünün denetimini, düzenli aralıklarla denetim ve 

olağanüstü durumlarda denetim olmak üzere iki kısımda incelemek mümkündür. 

           3.9.3. Kredi İzlenme Yöntemleri 

Kredilerin etkin bir şekilde izlenebilmesi için mutlaka bir risk ölçme sisteminin 

bulunması ve kredinin onay aşamasında riskinin derecesinin belirlenmesi gerekir. Risk 

derecesinde meydana gelebilecek değişimlerin izlenmesi kredinin izlenmesi ve kontrolü 

fonksiyonunun en önemli araçlarından biridir. 

Kredi izleme işlevi pahalı bir işlevdir. Bu nedenle her risk derecesindeki 

firmanın aynı yoğunlukta izlenmesi  beklenemez. Doğal olarak riski yüksek olan düşük 

notlu firmalara ayrılan zaman ve gösterilen çaba düşük riskli yüksek kredi kalitesine 

sahip müşterilere ayrılan zamandan daha fazla olacaktır. Kredi izleme bölümü, kredi 

politikasının bir parçası olarak hangi risk türündeki firmaların ne sıklıkta izleneceğini 

belirleyebilir (SEVAL, İstanbul, 1988, s.24). 

Kredi izleme yöntemlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 

i. Finansal tabloların değerlendirilmesi: 
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Riski daha yüksek bir firmanın, örneğin; B risk sınıfına giren bir firmanın her üç 

ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez değerlendirilmesi gereklidir. Bu 

değerlendirmenin yapılmasında temel amaç firmanın yeni risk derecesinin belirlenmesi 

ve firmanın ve piyasanın bugünkü koşulları  çerçevesinde aynı koşullarla bu krediyi 

verir miydik sorusuna cevap aramaktadır. Burada en önemli sorun çoğu büyük firmalar 

da dahil olmak üzere bir çok firma ara dönemlerde finansal tablo hazırlayamamaktadır.  

ii. Özel Amaçlı Raporlar: 

Ara  dönemlerde finansal tabloların çıkmaması nedeniyle bazen de gerek 

finansal tabloların yetersiz kaldığı, gerekse tamamlandığı dönemlerde firmanın içinde 

bulunduğu sektöre bağlı olarak özel raporlar geliştirilebilir.  

Taahhüt sektörü için hazırlanacak ve projelerin aşamasını gösteren proje statü 

raporu bu tip raporlara bir örnektir. 

iii. Firma Ziyaretleri: 

Bir kredinin tahsisinden önce ve sonra yapılacak en iyi gözlem firmanın 

faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikanın veya büroların ziyaret edilmesidir. Firma ziyareti 

yapılmadan firma değerlendirmesi ve buna bağlı olarak da kredi değerlendirilmesi 

yapılamaz. Tahsis sonrası yapılacak izlemeler ve yeniden değerlendirmeler için de firma 

ziyaretleri zorunludur. Firmanın bankaya vermiş olduğu finansal tabloların ne denli 

gerçekleri yansıttığı ancak firmaya yapılacak ziyaretlerle anlaşılabilir. Yapılacak en 

ayrıntılı bir finansal analiz dahi firma ziyareti yapılmadığı takdirde eksik kalacaktır. 

Kredi tahsis edilirken mutlaka belirli koşullarla bağlanır. Alınacak kredi ile 

hangi işin yapılacağı, hangi teminatların verileceği, vadelerin neler olacağı yapılandırma 

aşamasında belirlenen ve belgeleme aşamasında dökümante edilen kredi koşullarıdır. 

Bu koşullardan herhangi birisinin yerine getirilmemesi ilerde ortaya çıkabilecek 

sorunların bir ön habercisi olabilir. Bu olumsuzluklara mahal vermemek için Risk 

Yönetim Komiteleri ve Yakın Takip Komiteleri çeşitli raporlama yöntemleriyle 

farklılıkları ortaya koymakta ve bu farklılıkların giderilmesinde takipçi olmaktadırlar. 

 



 89 

 

3.9.4. Erken Uyarı Sistemlerinin Kurulması 

Kredinin problemli hale dönüşmesi bir anda gerçekleşmeyip bir süreç dahilinde 

oluşmaktadır. Problemli krediyi çözmenin en iyi yolu, problemi çıkma aşamasında 

tespit etmek ve problemin oluşmasını, gelişmesini engellemektir. Bu aşamada çözüm, 

kredinin problemli hale dönüşmesinden sonra başvurulacak çözümden gerek zaman 

gerek tutar gerekse işgücü açısından çok daha ekonomiktir. 

Problemin erken teşhisi için gerekli en önemli şart kredinin izlenmesidir. 

Kredinin izlenme aşamasında problemin erkenden teşhisi amacıyla bankayı problemin 

oluşma aşamasından önce uyaracak modeller geliştirmek mümkündür. Bu modellere 

“erken uyarı sistemleri” denir. Bankanın kendi sratejilerine paralel erken uyarı sistemini 

kurması mümkündür (İYİGÜN, Ankara, 1996, s.50). 

3.9.5. Problemin Belirlenmesi 

Bu aşama, kredinin geri ödemesini etkileyecek ve devamı durumunda krediyi 

sorunlu kredi haline dönüştürecek problemlerin saptanmasıdır. Problemlerin erken 

teşhisi, kredinin sağlıklı ve verimli bir şekilde kapanmasının en önemli şartlarından 

biridir. 

3.9.6. Sorunlu Kredilerin Yönetimi 

Problemin teşhisinde geç kalınması veya erken teşhis edilmiş olsa bile 

problemin çözümlenmemesi sonucunda kredi, sorunlu kredi haline dönüşür. Bu 

aşamadan sonra kredinin banka stratejilerine paralel olarak en uygun şekilde kapanması 

için geçen sürece sorunlu kredi süreci denir. Bu süreç aynı zamanda idari takip olarak 

da adlandırılır. 

3.9.7. Kanuni Takip 

Bir kredi alacağı hakkında kanuni takibe geçebilmek için öncelikle alacağın 

muaccel olması, yani alacaklının borçludan ödemeyi talep ve dava edebileceği anın 

gelmiş olması gerekir. 
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Sorunlu kredinin idari takip aşamasında çözümlenemediği durumlarda kredinin 

kapanması için başvurulacak çözüm yasal yollar, diğer bir deyişle hukuktur. Bu aşama, 

kredi sürecinde kredinin kapanmasından önceki son aşamadır (İnterbank Uluslararası 

Eğitim Merkezi Yayınları, İstanbul, 1986, s.108). 

3.10. KREDİNİN SONA ERMESİ 

Kredilerin sona ermesi, krediyi kullanan müşterinin arzusu veya bankanın gerek 

duyması sonucunda gerçekleşir. Kredi müşterileri bankaya olan borçlarını ve risklerini 

tasfiye etmek şartıyla, istedikleri anda hesaplarını ve kredilerini kapatabilirler. 

Kredi müşterilerine imzalatılan kredi sözleşmeleri uyarınca, kredilerin 

bankaların talebi ile her an sona erdirilmesi mümkündür. 

Haciz iflas, konkordato, ölüm, mahkumiyet, devamlı protesto, ticari terk, 

şirketlerde tasfiye, aşırı borçlanma, finansal durumun aşırı derecede bozulması vb. 

nedenlerle, gerçek ve tüzel kişilerin durumlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler, 

kredinin geri ödenmesini tehlikeye sokacağından, bu gibi durumlarda kredilerin 

tasfiyesi yoluna gidilebilir (BODUR, İstanbul, 1998, s.52). 
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SONUÇ 

 

Türk bankacılık sektöründeki krizin nedeni geri dönmeyen krediler mi? 

Sorusuna cevap bulmak için üç bölüm halinde hazırlanan bu tez çalışmasında aşağıdaki 

sonuçlara varılmıştır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde ülkede 

yaşanan ekonomik kriz, ülke içindeki tüm sektör ve grupları yakından etkilemiştir. Bu 

kriz ile birlikte, ülkede gayrisafi milli hasıla, dolayısıyla kişi başına düşen reel gelir 

önemli oranda düşmüş, kaynak maliyetlerinin artması ve talep yetersizliğinden dolayı 

da bir çok işletme kapanmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde görüldüğü üzere ülkemizde de genel 

ekonomik krizin  tetikleyicisi, bankaların  oluşturduğu finansal krizdir. 

 Türkiye ekonomisinin ve mali sistemin temelini oluşturan Türk bankacılık 

sektörü, tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik koşullara göre yapılanarak hızla 

gelişmiştir. Türkiye ekonomisinin sermaye ve yatırım ihtiyacına cevap vermek, özel 

girişimi ve sanayiyi desteklemek amacıyla  devlet teşvikiyle gelişen bankacılık sektörü, 

devletin ekonomik hayata ve mali sisteme müdahaleleri nedeniyle 1980’lere  kadar 

kapalı bir yapı içinde faaliyet göstermiştir. 1980’den sonra piyasa ekonomisi içinde 

ihracata yönelik üretimi esas alan ve dışa açılan bir kalkınma politikasının 

benimsenmesi, finans sisteminde de liberalizasyon sürecini gündeme getirmiştir. Mali 

serbestleşme döneminde, faiz ve döviz kurları üzerinde devlet kontrolünün kalkması ile 

finansal sistemin sınırları genişlemiş, rekabet artmış, teknoloji ve bilgi birikimiyle 

bankacılık hizmet ve faaliyetleri çeşitlenmiştir. 

 Devletin özel sektör tarafından yapılamayan yatırımları üstlenmesi, gerekli 

finansmanı sağlarken, bütçe olanaklarını zorlamış ve zamanla kamu maliyesinin 

bozulmasına sebep olmuştur. Kamu finansman açıklarının sürekli Merkez Bankası 

kaynaklarıyla karşılanamayacağı görülünce, iç borçlanma  gündeme gelmiş ve mali 

piyasalardan artan oranda kaynak talep edilmeye başlanmıştır. Mali sistem ve reel 

sektör arasında kopukluğa, enflasyonist beklentilerin artmasına sebep olan bu durum, 

enflasyon ve faizlerin yükselmesi sonucunu doğurmuştur.  
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 Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yüksek faiz, düşük 

devalüasyon politikasının uygulandığı 1990’lı yıllar boyunca banka bilançolarında artan 

kur riski, mali piyasalardaki istikrarsızlık ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar, 

1994 kriziyle birlikte bankacılık sisteminin kırılgan yapısını ve artan sorunlarını ortaya 

çıkarmıştır.  

 Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, 1980 sonrası bankacılık sektörünün 

sorunlarının oluşmasında aşağıda belirtilen faktörler etkili olmuştur. ; 

i. Makroekonomik istikrarsızlık, 

ii. Yüksek kamu kesimi açıkları, 

iii. Kamu bankalarının yüksek miktardaki zararları, 

iv. Kredilendirme ve risk yönetim ilkelerinin zayıflaması. 

 1990’lı yıllarda yaşanan yüksek ve değişken enflasyon, büyüme hızındaki 

dalgalanmalar ve sermaye hareketlerinin kırılgan yapısı, geleceğe yönelik belirsizlikleri 

artırmak suretiyle ekonomik birimlerin kısa vadeli bir bakış açısıyla hareket etmelerine 

ve Türk Lirasına olan güveni zayıflatarak para ikamesinin hızlanmasına yol açmıştır. Bu 

sürecin bir sonucu olarak, bankaların kaynaklarının vadesi önemli ölçüde kısalmış ve 

döviz cinsinden yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı, belirgin bir biçimde 

artmıştır. 

           Makroekonomik istikrarsızlığa yol açan kamu kesimi açıklarındaki artış ve bu 

açıkların yüksek reel faizler ile yurtiçi piyasalardan finansmanı, bankaların reel 

ekonomiye kaynak sağlamaktan uzaklaşarak kamu açıklarını finanse etmeye 

yönelmelerine yol açmıştır. Yüksek reel faizlerin ortaya çıkardığı  arbitraj imkanı 

bankacılık kesiminin yurtdışından borçlanarak  kamu açıklarını finanse etmelerini cazip 

hale getirmiş, bu durum bankacılık  sektörünün yabancı para açık pozisyonlarının 

artması ile sonuçlanmıştır. Bu eğilim sonucunda, devlet iç borçlanma  senetlerinin 

mevduat  bankalarının toplam aktifleri içindeki payı, 1990 yılında % 10’dan, son 

yıllarda %25 civarına kadar çıkmıştır. 

Bankaların kamu açıklarını finanse etmeye başlaması ile bu alanda en büyük 

fonksiyonu kamu bankaları üstlenmiştir. Kamu bankalarının görev zararlarının 



 93 

 

zamanında ödenmemesi, ekonomik etkinliğe ters düşen müdahaleler, asli fonksiyonların 

dışında verilen görevler ve yönetimdeki zayıflıklar  sonucunda, kamu bankaların mali 

bünyeleri önemli ölçüde bozulmuştur. Kamu bankalarının finansman ihtiyaçlarını kısa 

vade ve yüksek maliyetle piyasadan karşılamaları, bir yandan zararlarının gittikçe 

artmasına, diğer yandan da mali sektörde istikrarsızlık unsuru olmalarına yol açmıştır. 

Bu durum, piyasalarda faiz oranlarının yüksek  seviyelerde seyretmesine ve kamu 

bankalarının bankacılık işlevlerini yerine getiremez hale gelmesine sebep olmuştur.  

Yukarıda  özetlenen gelişmeler sonucunda; bankacılık sistemi likidite, faiz ve 

kur risklerine karşı kırılgan hale gelmiş, buna rağmen, özellikle 1990’lı yılların ikinci 

yarısında kamu açıklarının finansmanını kolaylaştırmayı gözeten makroekonomik 

politikalar, bankacılık sektörünün bu riskleri algılamasını  ve yönetimini ikinci plana 

düşürmüştür. Mevduat sigorta sisteminden kaynaklanan ve sistemden çıkışa ilişkin 

sorunlar ile gözetim ve denetim kurumlarının idari ve mali özerkliğe sahip olmaması da, 

risk yönetimindeki zayıflıklarda etkili olmuştur.  

Yukarıda belirtilen bu gelişmelerin bir sonucu olarak, Türk bankacılık sistemi 

aşağıda sıralanan yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmış, bu sorunlar da ülkemizde 

yaşanan bankacılık krizine neden olmuştur. Bu sorunları aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür:  

i. Özkaynak yetersizliği,  

ii. Geri dönmeyen kredilerin yüksekliği, 

iii. Kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine yeterince uyulmaması, 

iv. Yetersiz iç kontrol, gözetim ve rasyonel olmayan yönetim, 

v. Zayıf aktif kalitesi,   

vi. Küçük ölçekli ve parçalı bankacılık yapısı, 

vii. Saydamlık eksikliği. 

Yukarıda özetlenen yapısal sorunlar, bankacılık sektörünü iç ve dış şoklara karşı 

oldukça duyarlı ve kırılgan hale getirererek, ülkemizde yaşanan bankacılık krizine sebep  
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olmuştur. Özellikle, bankaların özkaynak yetersizliği ve geri dönmeyen kredileri krizin 

oluşmasında en önemli iki neden olarak karşımıza çıkmıştır. 

Türk bankacılık sektörü incelendiğinde; sektörün, kuruluşundan bu yana 

özkaynak yetersizliği içinde bulunduğu ve aktif büyüklüğünün düşük olduğu 

görülmüştür. Zaman içinde de, özkaynak yetersizliği Türk bankacılık sektörünün en 

önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde, bankaların toplam aktif 

büyüklüğü milli gelirlerinin üç dört katına kadar çıktığı  halde, ülkemizde tersi bir 

durumla karşılaşılmaktadır.  

Bankaların bu yetersiz özkaynaklarına rağmen 1980 sonrasında,  geri dönmeyen 

kredilerinin sürekli artış eğilimine girdiği ve bunun da bankacılık sistemini derinden 

etkilediği görülmüştür. Hem pozitif reel faiz politikası hem de bu dönemde yaşanan 

yüksek enflasyon sonucu kur ve faiz riskinin artması, bankaların kaynak maliyetlerini 

arttırmış, kredi faizlerinin bu nedenle artması sonucu düşük  riskli plasman olanakları 

azalmıştır. Geri dönmeyen krediler, bankaların kaynak maliyeti baskısının daha da 

yükselmesine neden olmuştur. Bankaların takipteki alacaklar için yeterli karşılık 

ayırmalarını sağlamak amacıyla Karşılık Kararnamesi çıkarılmış ve takipteki alacakların 

teminatlara göre gruplandırılması uygulaması getirilmiştir.  

Bankaların, 2000 yıl sonunda 4 katrilyon Lira olan  takipteki alacakları, 2001 

yılı sonu itibariyle ayı itibariyle 9,9 katrilyon Liraya yükselmiş, buna paralel olarak, 

aktif büyüklüğü içindeki payı söz konusu dönemde %3,85’den %5,96’ya çıkmıştır. 

Takipteki alacaklar için ayrılan toplam karşılıklar 2000 yıl sonunda 2,5 katrilyon 

Liradan 2001 yılı sonunda ayında 5,6 katrilyon Liraya yükselmiş ve karşılıkların 

takipteki alacaklara oranı bir önceki yıl sonuna göre 8 puan azalarak %55 olmuştur. Bu 

gelişmeler sonucunda, kredilerin takibe dönüşüm oranı, 2000 yılında %11 den, 2001 yılı 

sonu itibariyle % 17,6’ya çıkmıştır.  

2001 yılı sonu itibariyle sektörün takipteki alacaklarının  %10,2’si Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar, %36,1’i kamu bankaları, % 

44,9’u özel bankalar, %4’ü kalkınma ve yatırım bankaları ve %0,7’si yabancı 

bankalardan oluşmaktadır. Yine, 2001 yılı sonu itibariyle TMSF bankalarının açmış 

oldukları kredilerin takibe dönüşme oranı %66,6 ile grup bazındaki en yüksek oranı 
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temsil etmiştir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalardan 

sonra %28,9 ile kamu bankaları ikinci sırada yer almıştır. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, geri dönmeyen kredilerin en fazla  Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalara ait olması tesadüfi değil, tam 

aksine beklenen bir sonuç olmuştur. Çünkü, bu bankaların yüksek oranlı geri dönmeyen 

kredileri, bu bankaların var olan zayıf özkaynaklarını da eriterek faaliyetlerine devam 

edememelerine, dolayısıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrolmalarına yol 

açmıştır.  

 Türk bankacılık sektöründeki likidite yetersizliğine, dolayısıyla bankacılık  

krizine, salt bankaların  zayıf özkaynakları değil, asıl; banka kaynaklarının rasyonel bir 

şekilde kullanılmaması sonucunda, geri dönmeyen kredilerin bu özkaynakları eritmesi 

neden olmuştur. Bankalar zayıf olan özkaynalarını rasyonel kullanmış olsalardı, bu 

kaynaklar tekrar bankalara  dönecek ve aktif yapıları bozulmayacaktı. Bu bağlamda, 

eğer banka ve bankacılar, kredilendirme ve risk yönetimi ilkelerine riayet edip, 

kullandırdıkları kredilerin sağlıklı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayabilselerdi,  

Türkiye’de  likidite yetersizliği  ve dolayısıyla bankacılık krizi de olmayacaktı. 

Bu görüşlerden hareketle, Türk bankacılık krizinin asıl sebebi olarak, bankaların 

geri dönmeyen kredilerini göstermek mümkündür. 

Bankaların geri dönmeyen kredileri;   zayıf özkaynaklarına rağmen, banka ve 

bankacıların kredilendirme ve risk yönetimi süreçlerine yeterli düzeyde riayet 

etmemeleri nedeniyle ve çoğu banka sahiplerinin kendi şirketlerine kullandırdıkları 

kredileri geri ödememesinden  kaynaklanmıştır. Bankaların geri dönmeyen kredileri, 

bankaların aktif yapılarını bozmuş ve bu durum da birçok bankanın faaliyetlerine devam 

edememesine yol açmıştır. Bu sebeple, 1999 – 2002 yılları arasında, Tassarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna  devredilen 20 adet banka  bunların en belirgin örnekleridir. 

Faaliyetlerine son verilen bankalar sadece kendi tüzel kişiliklerine zarar 

vermekle kalmamış, bankacılık sektörüne ve ülke ekonomisine de büyük kayıplar 

vermişlerdir. Zora düşüp faaliyetlerine son verilen bankaların zararları Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karşılanmış, sektörde çalışan yaklaşık 60.000 kişi ise 
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işsiz kalmıştır. Aktif yapısı bozulan bankacılık sektörünün zaten kaynak sorunu olan 

devlete 20 Milyar Dolar civarında yük getirdiği tahmin edilmektedir.  IMF ile yapılan 

anlaşmalar gereği,  alınan kredilerin çok büyük bir bölümü, geri dönmeyen 

kredilerinden dolayı yetersiz düzeydeki özkaynakları iyice zayıflayan ve bu sebeple 

faaliyetlerine son verilen bankaların zararları kapatılarak sistem rehabilite edilmeye 

çalışılmıştır.  

 Sonuç olarak, bankacılık sektöründe krize neden olan geri dönmeyen krediler, 

sadece kendi sektörünü değil, tüm ülkeyi ve toplumu derinden etkilemiştir. Zira 

yurtdışından alınan krediler ve ülke içindeki kıt kaynaklar bu zararların telafisi için 

harcanmış, ekonomik yük de devlet ve toplum üzerinde kalmıştır. Bu bağlamda, 

ülkemizin yeni bir finansal krizle karşılaşmasını önleyebilecek en önemli tedbir geri 

dönmeyen kredileri en aza indirmektir.  Banka ve bankacıların kredilendirme ve risk 

yönetimi süreçlerine uygun hareket etmeleri halinde, geri dönmeyen krediler en aza 

inecek, dolayısıyla bankacılık sektörü sağlıklı ve etkin çalışarak, ulusal ekonomiye 

olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 
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