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ÖNSÖZ 

 Bu tez çalışmasının amacı, günümüzde ihraçları giderek artan özel sektör 

tahvillerinin ülkemizdeki tarihsel gelişimini incelemek, günümüz uygulamalarını 

irdelemek ve temel makroekonomik göstergeler ile ilişkisini ortaya koymaktır. 

 Ayrıca, özel sektörün tahvil ihraçları dönemler olarak analiz edilmiş, tahvil 

ihraçlarını etkileyen düzenlemelerin ve ekonomik olayların nedenleri ve sonuçları 

araştırılmıştır. 

 Çalışma, günümüzde artan tahvil ihraçlarının, fon temini açısından şirketlerin 

bankalara olan bağımlılığının azaltılması, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi ve 

sermaye piyasalarının derinlik kazanması açısından önem arz etmektedir. 

 Tez çalışmamda, beni yönlendiren, bana yeni ufuklar açan ve çok değerli 

tecrübelerini esirgemeyen danışmanım ve hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Bekir Murat 

BUKET’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 

 Tez çalışmam süresince, çalışmalarımı destekleyen ve bana kuvvet veren eşim 

Canan Sever ŞAHİN’e en içten dileklerimle teşekkür ederim. 

 Desteklerinden ve benim için temin ettiği kaynaklardan dolayı sevgili dostum 

Yunus Emre ŞIVGIN’a teşekkür ederim. 

 Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve beni daima en iyisi için motive eden 

aileme teşekkür ederim. 

 Bu çalışma, rahmetli babam Hasan ŞAHİN’e atfedilmiştir.   
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ÖZET 

 

ŞAHİN, Vehbi Murat. Türkiye’de Özel Sektör Tahvil İhraç Performansı ve Temel 

Makroekonomik Göstergeler ile İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014. 

 Bu çalışmada, özel sektör tahvillerinin Galata Bankerlerinden günümüze kadar 

tarihsel gelişimi incelenmiştir. Bu süre zarfında, uygulanan iktisat politikalarının ve 

ekonomik olayların özel sektör tahvil ihraç performansı üzerindeki etkileri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

 Çalışma içerisinde, özel sektörün finansman kaynakları incelenerek, özel sektör 

tahvillerinin diğer finansman kaynaklarına göre tercih edilme ve edilmeme nedenleri 

araştırılmıştır. Tahvillerin ikamesi olan orta/uzun vadeli banka kredileri ve diğer 

sermaye piyasası araçları mukayese edilmiştir. Ayrıca, özel kesim tarafından ihraç 

edilen tahvillerin sektörel dağılımları yapılarak, reel kesim ve finansal kuruluşların özel 

sektör tahvilleri aracılığıyla temin ettikleri fonlara dair istatistiki bilgiler sunulmuştur. 

 Sonuç olarak, son yıllarda gelişen özel sektör tahvillerinin temel makroekonomik 

göstergeler ile ilişkisi ortaya konmuştur. Özel sektör tahvil piyasasının şirketlerin 

finansman ihtiyaçlarını ne derecede karşılayabileceği değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

Özel sektör tahvil piyasasının gelişimi, hem makro anlamda ülke ekonomisine önemli 

katkı sağladığı hem de mikro anlamda şirketlerin sağlıklı ve uzun vadeli 

borçlanabilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Özel Sektör Tahvilleri, Sermaye Piyasaları, Tahvil Piyasaları 
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ABSTRACT 

 

ŞAHİN , Vehbi Murat . Corporate Bond Issue Performance in Turkey and Relationships 

Between Basic Macroeconomic Indicators, Master Thesis , İstanbul 2014. 

In this study, the historical development of corporate bonds from Galata 

Bankers to today was examined. The effects of economics programs which applied 

during that time and economic events on issue performance of corporate bonds were 

determined. 

Within work, reasons of why prefered or not in funding sources of corporate 

bonds were studied by examining funding sources of private sector. Medium / long-

term bank loans and other capital market instruments that were substitution of bonds 

were compared. By making the sectoral distribution of bonds that issued by private 

sector, the statistical information on the funds of real sector and financial instutions that 

provide through corporate bonds was presented. 

As a result, the relationship between corporate bonds that develop in recent 

years and basic macroeconomic indicators was presented. Additionally, it has been 

determined that corporate bond market is one of the main sources that companies can 

meet the financing needs. The development corporate bond market is important for 

both in the macro sense contributed significantly to the country's economy and in the 

micro sense in terms of companies able to borrow healthy and long-term. 

 

  Keywords: Corporate Bonds, Capital Markets, Bond Markets 
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GİRİŞ 

 Globalleşen dünya ve buna bağlı olarak artan rekabet, özel sektörün finansman 

ihtiyaçlarını da arttırmış ve çeşitlendirilmiştir. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek 

ve avantaj sağlayabilmek yeni fon kaynakları gerektirmektedir. 

 Ülkemizde, ekonomik istikrarın sağlanması ile birlikte özel sektör, ihtiyacı olan 

fonları sermaye piyasalarından etkin bir şekilde faydalanarak tedarik etmeye 

başlamıştır. Sermaye piyasalarının önemli araçlarından biri olan özel sektör tahvilleri, 

sermaye piyasalarının derinlik kazanmasına paralel olarak gelişim göstermektedir. 

 Kamu kesimi, uzun yıllar boyunca sabit getirili menkul kıymetler piyasasını 

kaplayarak özel sektörü bu piyasadan dışlamıştır. Ancak, son yıllarda artan ekonomik 

istikrarın etkisiyle 1998 yılından beri ihraç edilmeyen özel sektör tahvillerinin, 2006 

yılından itibaren tekrar ihraç edilmeye başlanmış ve kısa sürede hızlı bir gelişim 

göstermiştir. 

 Gelişen özel sektör tahvil piyasasının hem reel kesim hem de finansal kuruluşlar 

tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanması böyle bir çalışmayı kaçınılmaz 

kılmaktadır. 

 Birinci bölümde, finans ve sermaye piyasalarına kısaca değinilecek, tahvillerin 

tanımı, sınıflandırması ve ihraçlarına ilişkin bilgiler verilecektir. 

 İkinci bölümde; 

- Galata Bankerlerinden başlayarak sermaye piyasası hareketleri ve tahvillerin 

gelişimi incelenecektir. 

 - Cumhuriyet döneminde (1923-1960) uygulanan iktisat politikaları ve sermaye 

piyasaları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, bu dönemde dünyada sermaye piyasaları 

gelişim gösterirken, ülkemizde sermaye piyasalarının gelişmeme nedenleri üzerinde 

durulacaktır. 
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 - 1960-1980 yılları arasında özel sektör tahvil ihraç performansı ve sektörel 

dağılımları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bunun yanında, tahvil ihraçlarının 

uygulanan iktisat politikaları ile ilişkisi irdelenecektir. 

 - 1980-1998 yılları arasında özel sektör tahvil ihraçları, tahvil ihraçlarına ilişkin 

yasal düzenlemeler, sermaye piyasalarından özel sektörün dışlanması konuları 

işlenecektir. 

 - Türk ekonomisinin 2001-2002 krizi sonrası toparlanma dönemi olan 2006-

2013 yılları arasında gerçekleştirilen tahvil ihraçları, özel sektörün fon kaynakları ve 

bankalarla olan ilişkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 Üçüncü bölümde, özel sektör tahvillerinin makroekonomik göstergeler ile 

korelasyon analizleri yapılarak ilişkileri saptanmaya çalışılacak ve buna dair analizlerin 

yorumlarına yer verilecektir. 

 Sonuç bölümünde, ülkemizde tahvil piyasalarının genel değerlendirmesi 

yapılarak, çalışma neticesinde faydalı olacağı düşünülen hususlar özetlenecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.FİNANSAL PİYASALAR VE TAHVİLLER 

1.1. Finansal Piyasalar 

Finansal piyasalar, fon arz edenler ile fon talep edenler arasında fon akımlarını 

düzenleyen kurumlar ve bunları düzenleyen kurallardan oluşan piyasalardır. Finansal 

piyasalar beş ana unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar: 

- Fon arz edenler (Tasarruf sahipleri) 

- Fon talep edenler (Yatırımcılar) 

- Yatırım ve finansman araçları 

- Yardımcı kuruluşlar 

- Hukuki ve idari düzen 

Finansal piyasa; para ve sermaye piyasalarından daha geniş ve bu piyasaları 

da kapsamına alan bir kavramdır. Organize finansal piyasa, menkul kıymetlerin ihraç 

edildiği ve kurallı bir işlem süreciyle el değiştirdiği sistemdir. Birikmiş kamu 

tasarruflarının yatırıma dönüştürülmesi, dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanması 

açısından finansal piyasaların gelişmişliği son derece önemlidir (Karacaer, 2009). 

1.2. Finansal Piyasaların Sınıflandırılması 

 Finansal piyasalar çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir. Bunlar: 

- Para piyasaları 

- Sermaye piyasaları 

- Altın piyasaları 

- Döviz piyasaları 

- Vadeli piyasalar 
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1.2.1. Para Piyasaları 

 Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Bu piyasalarda bir 

yıldan kısa vadeli işlemler yapılır. Para piyasalarında vade kısa olduğundan borcun geri 

ödenmeme riski azdır. Genellikle işletmelerin günlük faaliyetlerini devam ettirecek 

sermayenin karşılandığı piyasalardır. 

 Para piyasasının temel yapı taşını ticari bankalar oluşturmaktadır. Çünkü 

işletmelerin kısa vadeli nakit ihtiyacı genellikle ticari bankalardan sağlanır. Bankalar 

sistemi aynı zamanda örgütlenmiş para piyasaları içerisinde yer alır. Bankalar, 

işletmelere kısa vadeli fon arz ederken genelde ticari senet, poliçe ve çek gibi 

enstrümanlardan birini kullanır. 

 Örgütlenmemiş para piyasaları, bankalar sisteminin dışında kalan piyasalardır. 

Bankalar sistemi dışında kalan kişi ve kuruluşlar, işletmelerin kısa vadeli fon 

ihtiyaçlarını çeşitli şartlar altında kullanıma sunabilmektedirler. 

1.2.2. Sermaye Piyasaları 

 Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını sağlayan aracı 

kurumlar ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı 

kuruluşlardan oluşan modern finansman sistemidir. Uzun vadeli fon arz ve talebinin 

karşılaştığı ve temel taşı menkulleştirme yoluyla, fonlara, geleneksel sistemden daha 

kolay ve daha ucuz el değiştirme imkanı veren piyasadır (Tanör, 1999). Diğer bir 

ifadeyle sermaye piyasası, işletmelerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamak 

için halka açık şirketlerce ihraç edilen menkul kıymetlerin arz ve talep edenlerin 

karşılaştığı piyasadır. 

 Halka açık şirketler, hisse senetleri tasarruf sahiplerinin elinde bulunan ve 

menkul kıymetleri, organize veya organize olmayan piyasalarda alınıp satılan anonim 

şirketlerdir. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, “Payları borsada işlem gören 
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ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz 

olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar” şeklinde 

tanımlanmıştır.        

Sermaye piyasası; fon arz edenler, fon talep edenler, fon arz ve talebinin 

karşılaştığı borsalar, fon arz ve talebini sağlayan menkul kıymetler ve buna aracılık 

eden finansal kuruluşlar olmak üzere beş temel unsurdan oluşmaktadır. 

1.3. Sermaye Piyasasının İşlevleri 

 Civan (2010)’a göre sermaye piyasası oluşma nedenleri; 

1. Sermaye piyasaları aracılığıyla yeni yatırımlara kaynak sağlanması ve bu 

kaynakların üretken ve verimli alanlara yönlendirilmesidir.  

2. Sermaye piyasasının menkul kıymet ihraç eden kurumlar hakkında doğru, 

zamanında ve güvenilir bilgi verebilmesi sayesinde, tasarruf sahipleri spekülatif 

alanlar yerine verimli alanlara yönelmektedirler. 

3. Gelişmiş bir sermaye piyasası, bankaların fon piyasasındaki tekelciliğine son 

vererek yatırım kararları üzerinde olumlu sonuçlar yaratabilmektedir. 

4. Sermaye piyasalarının gelir dağılımını düzenleyici rolü, küçük tasarruf 

sahiplerinin menkul kıymet alımını sağlaması ile üretim malları üzerindeki 

mülkiyet hakkı daha geniş halk kitlelerine yayabilmektedir. 

5. Sermaye piyasasının, sermayeye hareketlilik kazandırma ve sanayide yapısal 

değişikliği kolaylaştırma fonksiyonu vardır. Örneğin, ekonomide bir sektör 

diğerine göre hızlı bir gelişme sağladığında, sermayenin o yöne kayması 

sermaye piyasası aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca; güçlü şirketlerin, mali 

durumları bozulan şirketlerin hisselerini düşük fiyatlarla ele geçirmeleri ile 

sanayide yapısal değişiklik sağlamış olur. 

6. Şirketlerin uzun ve orta vadeli finansman ihtiyaçları sermaye piyasalarından 

karşılanabilmektedir. 
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7. Uzun vadeli duran varlıkların finansmanı açısından, sermaye piyasası en ucuz 

fon kaynaklarının sağlandığı piyasadır. 

1.4. Sermaye Piyasası Türleri 

1.4.1. Menkul Değerlerin Pazara İlk Defa Arz Edilip Edilmemelerine Göre 

1.4.1.1. Birincil Piyasalar 

 Özel şirketler ve kamu kesimi fon temin etmek için ihraç ettikleri menkul 

kıymetlerin, ilk defa fon fazlası olanlarla karşılaştığı piyasalardır. Fon ihtiyacı olan 

şirketler, doğrudan tasarruf sahipleri ile ilişki kurmak suretiyle menkul kıymet ihracı 

gerçekleştiriyorlarsa “doğrudan arz”, aracı kurumlar vasıtasıyla fon ihtiyaçlarını 

karşılıyorlar ise “dolaylı arz” yapmış olurlar. 

1.4.1.2. İkincil Piyasalar 

 Birincil piyasalar daha önce sunulmuş ve halen dolaşımda olan menkul 

kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. İkincil piyasalar menkul kıymetlerin likiditesini 

artırarak birincil piyasalara talep yaratmakta ve birincil piyasaların gelişimine katkı 

sağlamaktadır. 

 Türkiye’de ikincil piyasalarda menkul kıymet alım satımı büyük ölçüde “tezgâh 

üstü” piyasalarda gerçekleşmektedir. Tezgâh üstü piyasalarda menkul kıymetler borsa 

gibi belirli bir mekânda alınıp satılmazlar. Takas işlemi, borsanın dışında aracıları 

birbirine bağlayan elektronik sistemler vasıtasıyla ve aracıların kendi aralarında 

gerçekleştirilir. 

 Tezgâh üstü piyasaların başlıca gelişme nedenleri arasında; borsaya kote 

edilmeyen menkul kıymetlerin işleme konu olması, borsanın İstanbul’da olması ve 

finansal varlıkların değer artışıyla ilgili vergileme hükümleri gösterilebilir (Civan, 2010). 
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1.4.2.Kurumsallığa Göre 

1.4.2.1. Organize (Örgütlenmiş) Sermaye Piyasaları 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler esasında belirli bir disiplin ile çalışan bina, tesis 

gibi fiziki bir yere sahip, üyeleri, kuralları ve yöneticileri olan piyasalardır. Bu piyasalara 

en iyi örnek menkul kıymet borsaları gösterilebilir. Bu piyasalarda menkul kıymetler 

aracılar vasıtasıyla el değiştirir. Menkul kıymet ihraç eden şirketler hakkında güncel, 

doğru ve ulaşılabilir bilgiler mevcut olduğundan daha şeffaf bir piyasadır. Menkul 

kıymetlerin her an nakit paraya çevrilebilmesinden dolayı likidite bir pazardır. 

1.4.2.2. Organize Olmayan (Örgütlenmemiş) Sermaye Piyasaları 

 Organize sermaye piyasalarında borsa kotuna alınan menkul kıymet alım satımı 

açık artırma usulü ile gerçekleştirilirken, organize olmayan piyasalarda borsaya kote 

edilmeyen menkul kıymetlerin ticareti alıcı ve satıcı arasındaki pazarlık ile gerçekleşir. 

Diğer bir ifade ile menkul kıymetlerin borsa dışında el değiştirdiği piyasadır. Bu 

piyasalardan az tanınmış yerel işletmeler ve mali durumları iyi olmayan işletmeler sıkça 

faydalanmaktadırlar. 

1.4.3. Diğer Sınıflandırmalar 

 Sermaye piyasalarını coğrafi, menkul kıymet türü ve orijinine göre de 

sınıflandırmak mümkündür. 

Coğrafi olarak; 

- Yöresel piyasalar 

- Milli piyasalar 

- Uluslararası piyasalar 

Menkul kıymet türüne göre; 

- Tahvil piyasası 
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- Hisse senedi piyasası 

- Diğer menkul kıymetler piyasası 

Menkul değerin orijinine göre; 

- Özel kesim menkul değer piyasaları 

- Kamu kesimi menkul değer piyasaları 

1.5. Tahviller 

 Tahvil, Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlerin ödünç para bulmak için 

itibari kıymetleri ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri olarak 

tanımlanmıştır. 

 SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Borçlanma Araçları 

Tebliği’nde ise “İhraççıların bu tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip 

sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdü içeren, 

vadesi 365 gün veya daha uzun borçlanma aracı” şeklinde tanımlanmıştır. 

 Kamu ve özel kesimin, orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak 

için ihraç ettikleri borç senetleri olan tahviller, hisse senetlerinden daha az risk 

taşıdığından, risk sevmeyen tasarruf sahipleri açısından çekici bir borçlanma aracı 

olarak görülmektedir. Ayrıca ortaklığın iflası durumunda, tahvil sahiplerinin alacaklarını 

hisse senetlerine göre öncelikli tahsil etme hakları vardır. Halka açık olarak yapılan 

ihraçlar itfa fonu aracılığıyla yapılmaktadır. İhraççı şirket her yıl itfa fonu için belirli 

miktarda para yatırarak ihraç ettiği tahvilleri geri almaktadır. İtfa fonlu tahvillerin riski 

daha az olduğundan faiz oranları da daha düşüktür. 

1.5.1. Tahvillerin İhracı 

SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği 

esasları doğrultusunda, tahviller halka arz edilerek veya edilmeden ihraç edilebilirler. 
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Halka arz edilmeden yapılan satışlar; tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere 

iki şekilde yapılmaktadır. 

Tahvil ihracı için ortaklık genel kurulunun karar alması zorunludur. Tahvil gibi 

borçlanma araçlarının ihraç yetkisi esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. 

Böyle bir durumda esas sözleşmede, yönetim kurulunun borçlanma araçları ihraç 

yetkisine sahip olduğu açıkça yer verilir. 

 Tahvillerin halka arz yoluyla ihraç edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi 

için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin SPK tarafından 

onaylanması zorunludur. SPKn’na göre izahname; “İhraççının ve varsa garantörün 

finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç 

edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve 

bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin yatırımcıların bilinçli bir derecelendirme yapmasını 

sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesi” olarak 

tanımlanmıştır. 

 İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuru, tüm belge ve bilgilerin tam olarak 

SPK’a sunulmasından itibaren 15 iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir. 

Bu süre ilk halka arzlarda 20 gün olarak tespit edilmiştir. İzahnamenin geçerlilik süresi 

değişiklik yapılmadığı takdirde 12 ay olarak belirlenmiştir. 

 Tahviller halka arz edilmeden ihraç edilecekse, tahvilin niteliği ve satış şartları 

hakkında bilgileri içeren ihraç belgesi hazırlanır ve SPK tarafından onaylandıktan sonra 

satışı yapılabilmektedir. 

 İhraç edilecek tahvillerin limiti, SPK’nun borsada işlem gören ortaklıklar için 

belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelere göre tanzim edilmiş, 

bağımsız denetimden geçmiş son hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar esas 

alınmaktadır. Halka açık anonim ortaklıkların ihraç limiti; özkaynak tutarının beş katını 

geçemezken, halka açık olmayan ortaklıklar için özkaynak tutarının üç katı ile 
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sınırlandırılmıştır. Ortaklıkların (halka açık veya halka açık olmayan) konsolide finansal 

tablo hazırlaması durumunda, ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınmaktadır.

 Tahvillere ödenecek faiz oranı ve ödeme ile ilgili esaslar izahname ve ihraca 

ilişkin diğer belgelerde açıkça belirtilmek şartıyla ihraççı şirket tarafından 

belirlenmektedir. Değişken faizli tahvillerin ihracında, esas alınacak faiz oranı SPK’na 

başvurmadan tespit edilmek zorundadır. 

 Tahviller; iskontolu, primli veya nominal bedeli üzerinden kupon ödemeli olarak 

ihraç edilebilir. Tahvillerin ana parası vade bitiminde bir defada veya vade içinde 

taksitler halinde ödenebilir. Bankalar tarafından ihraç edilen tahviller vadesi boyunca 

satılabilir.  

İzahnamenin onaylanmasını müteakip ihraç olunan tahvillerin tamamen ve 

nakden ödenmesi ve satış esnasında alıcıya teslimi şarttır. Borçlanma aracının 

yatırımcı hesabına aktarıldığı gün vade başlangıç tarihidir. İhraççı şirket, nakit para 

karşılığı talepte bulunan tasarruf sahibinin talepte bulunduğu gün ile vade başlangıç 

tarihi arasında geçen sürede sağlanması muhtemel getiriden mahrum kalmasını 

önleyecek tedbirleri almaktan sorumlu tutulmuştur. 

 Yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçları, MKK nezdinde elektronik ortamda 

kayden ihracı ve bunlara ilişkin hak sahipleri bazında incelenmesi zorunlu tutulmuştur. 

1.5.2. Tahvillerin Sınıflandırılması 

 Tahviller çeşitli çalışmalarda çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Çalışmamızda 

konumuza uygun olarak tahviller iki ana grup altında sınıflandırılmıştır. 

1.5.2.1. Kamu Tahvilleri 

 Devlet tarafından ihraç edilen, vadesi 365 günden fazla olan borçlanma 

araçlarıdır. Devletin kamu açıklarını dış kredi kullanmak yerine iç piyasadan tedarik 
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etmek, yatırımları için finansman sağlamak ve devlet tahvilleri vasıtasıyla ülkedeki para 

arzını kontrol etmek için ihraç ettiği borçlanma senetleri olarak tanımlanabilir. 

 Devlet tahvillerinin işlenmiş faizi ile her an paraya çevrilebilir olması ve 

ihalelerde teminat olarak kabul edilmesi gibi avantajları vardır. Devlet güvencesi altında 

olduğundan geri ödenmeme riski son derece düşüktür. 

1.5.2.2. Özel Sektör Tahvilleri 

 Şirketlerin orta ve uzun vadeli finansmanlarında kullandığı borç senetleridir. 

Şirketler kısa vadeli ihtiyaçlarını bankalar sisteminden temin ederken uzun vadeli 

ihtiyaçları için sermaye piyasasına yönelir. 

1.5.2.2.1. Primli Tahviller 

 Eğer tahviller üzerinde yazılı olan nominal değerden daha yüksek bir fiyatta 

satılıyor ise primli satış gerçekleşmiş oluyor demektir. Satış fiyatı ile nominal değer 

arasında fark prim tutarını göstermektedir. 

1.5.2.2.2. İskontolu Tahviller 

 Eğer tahviller üzerinde yazılı olan nominal değerden daha düşük bir fiyatta 

satılıyor ise iskontolu satış gerçekleşmiş oluyor demektir. Satış fiyatı ile nominal değer 

arasında fark iskonto tutarını göstermektedir. (İhraç sırasında SPK %5 oranında 

iskonto uygulamasına izin vermektedir.) 

1.5.2.2.3. Başa Baş Tahviller 

 Tahvil, üzerinde yazılı nominal değer ile satışa çıkartılmışsa başa baş tahvil adı 

verilmektedir. 

1.5.2.2.4. İkramiyeli Tahviller      

 Tahvilin satışını teşvik etmek maksadıyla ihraççı şirket tarafından, hediye 

çekilişleri ve tahvilin faizini erken ödemek gibi avantaj getirici uygulamalar ile tahvillerin 
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satılmasıdır. Türkiye’de tahvil ihraçlarının başladığı ilk yıllarda, tasarruf sahiplerine 

tahvil numarasına göre yapılan çekilişler ile ev, araba ve para ödülleri dağıtılmıştır. 1 

Temmuz 1987 yılında bu tür uygulamaların tümüne son verilmiştir.         

1.5.2.2.5. Nama ve Hamiline Yazılı Tahviller 

 Tahviller nama ve hamiline yazılı olarak ihraç edilebilmektedirler. Nama yazılı 

tahvillerde; tasarruf sahibinin adı, soyadı ve ticaret unvanı gibi aitliği gösteren bilgiler 

yer almaktadır. Nama yazılı tahvillerin devri için devir beyanının imzalanması 

gerekmektedir. 

 Hamiline yazılı tahvillerde sahiplik, tahvili elinde bulundurandadır. Tahvillerin el 

değiştirmesi için herhangi bir belge imzalanması zorunlu değildir. Bu tahvillerin 

piyasada dolaşım hızı son derece yüksektir. Ancak tahvillerin sahipliğinin belli 

olmaması vergilendirilememesi anlamına gelmemektedir. Tahvillere gelir vergisine 

göre menkul kıymet stopajı uygulanmaktadır. (GVK’na göre ülkemizde bu oran 

%10’dur.) 

1.5.2.2.6. Garantili ve Garantisiz Tahviller 

 Tahvil ihracında bulunan şirket tahvil satışlarını artırmak için ihraca aracılık 

eden banka veya holding garantisi altında satışı gerçekleştirebilir. Bazı tahviller için 

teminatlar verilmiştir. Bu teminatlar tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin zamanında 

yapılması için verilmektedir.  

Çıkarılan tahvilin satışını artırmak için bankanın veya şirketin bağlı olduğu 

holdingin garantisi sağlanır. Banka veya holding garantisi, tahvillerin anapara ve faiz 

ödemelerini kapsamaktadır. Tahvili çıkartan şirket piyasada tanınmış olmamasına 

rağmen büyük bir holdingin bağlı kuruluşu olabilir. Bağlı olduğu holdingin garantisi 

aracılığıyla satış şansını artırabilir.        
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 Garantisiz tahviller herhangi bir banka veya holding nezdinde 

gerçekleştirilmeyen sadece şirketin kendi başına ihraç ettiği tahvillerdir. 

1.5.2.2.7. Değişken ve Sabit Faizli Tahviller      

Sabit faizli tahviller; vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi 

garanti etmektedir. Sabit faizli tahvillerde, yatırımcının vade sonunda elde edeceği getiri 

vade başlangıcında bilinmektedir. 

Yüksek enflasyonun olduğu durumlarda cari faiz oranı enflasyon oranının 

altında kalabilir. Bu durumda tasarruf sahibi pozitif reel faiz alamaz. Tahvil ihracının 

cazibesini artırmak ve tasarruf sahiplerinin enflasyon karşısında birikimlerinin erimesini 

engellemek için değişken faizli tahvil ihraç edilebilir. 

Değişken faizli tahvillerin amacı; vade başlangıcı ile vade sonu arasındaki 

dönemde faiz oranlarında oluşabilecek aşırı oynaklığa karşı yatırımcıyı korumaktadır. 

Piyasa koşullarına göre değişen tahvil faiz oranı tahvil sahibi için faiz riskini azaltmakta, 

tahvil ihraççısı için de uzun vadeli borçlanmayı mümkün kılmaktadır. 

1.5.2.2.8. Endeksli Tahviller       

Enflasyon ortamında tahvil sahiplerinin korunması için ana para ve faizin, ihraç 

esnasında belirlenen bir değişkene endekslenmesidir. Endeksleme ile enflasyonun 

olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu metot enflasyona bağımlı 

olabileceği gibi altın, döviz vb. tasarruf araçlarına da endekslenebilir. Bu sayede 

özellikle küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasasına yönlendirmesi 

amaçlanmaktadır. 

1.5.2.2.9. Kara İştirakli Tahviller       

 7 Haziran 2013 tarihli Borçlanma Araçları Tebliği’nin 16. maddesinde tahvillere 

kardan pay verilmesi şu şekilde düzenlenmiştir:    

 İhraçta bulunan şirketler esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında 
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hüküm bulunmak suretiyle tahvillere kardan pay verebilir. Kar payının belirlenmesinde 

şu esaslar dikkate alınır:        

-     Faiz ve buna ek olarak kar payı verilmesi, 

- Kar payının faizden daha az olması durumunda, faiz ödemesi; faiz getirisine 

eşit veya daha fazla kar payı tahakkuk etmişse kar payının ödenmesi, 

- Bir faiz oranı belirlenmeden tahvile kardan pay verilmesi. 

1.5.2.2.10. Rüçhan Haklı Tahviller 

Şirketler, ihraç ettikleri tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir 

bölümüne, belli bir yüzdesine ya da belli bir limitin üstünde kalan kısmına ileride 

yapılacak ilk sermaye artırımından rüçhan hakkı tanıyabilmektedirler. Bu özellikte 

tahviller rüçhan haklı tahvillerdir. 

1.5.2.2.11. Paya Dönüştürülebilir Tahviller 

 SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Borçlanma Araçları 

Tebliğine göre; ihraççı şirket tarafından çıkarılan ve ihraççı anonim ortaklığın sermaye 

artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar 

çerçevesinde temin edilen ihraççıya paylara dönüştürme hakkını veren menkul 

kıymetlerdir. 

 PDT’lerin vadesi 365 günden az olamaz. PDT’lerin paya dönüştürülmesi vade 

başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir. PDT’ler paya 

dönüştürülürken üzerlerindeki nominal değer üzerinden işlem görürler. Dönüştürme 

esnasında karşılaşılan tüm masraflar ihraççı şirkete aittir. 

 Dönüştürme fiyatı, PDT sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında 

verilecek paylar için esas alınacak fiyattır. Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında 

PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek 
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PDT oranına ilişkin rapor, yetkili kuruluşlar tarafından PDT’lere ilişkin izahname ya da 

ihraç belgesinin onaylanmak amacıyla kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır. 

1.5.2.2.12. Değiştirilebilir Tahviller 

 İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda veya teşkilatlanmış diğer 

piyasalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait hisselerle değiştirme hakkı veren menkul 

kıymetlerdir. 

 DET’lerin vadesi 365 günden az olamaz. DET’lerin paya dönüştürülmesi vade 

başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir. DET’ler paya 

dönüştürülürken üzerlerindeki nominal değer üzerinden işlem görürler. Dönüştürme 

esnasında karşılaşılan tüm masraflar ihraççı şirkete aittir. 

 İhraççılar tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen 

değiştirme haklarını kullanmak istemeyen DET sahiplerinin değiştirme hakları ortadan 

kalkar. Bu durumda DET sahipleri ana para ve işlenmiş faizlerini alırlar. 

Dönüştürme fiyatı, DET sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında 

verilecek paylar için esas alınacak fiyattır. Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında 

DET’in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek 

DET oranına ilişkin rapor, yetkili kuruluşlar tarafından DET’lere ilişkin izahname ya da 

ihraç belgesinin onaylanması amacıyla kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır. 

1.6. Tahvillerde Getiri Kavramı, Hesaplanması ve Fiyatlandırma 

1.6.1. Tahvil Değerlemesi 

Tasarruflarını tahvil ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar, fonlarını belirli bir 

süre ödünç vermeyi, ödünç verdiği süre zarfından dönemsel faiz kazancı elde etmeyi 

ve vade sonunda tahvilin üzerinde yazılı olan nominal değeri alırlar. Bu tanımdaki 

kavramlar; 



16 
 

Nominal Değer: Vade sonunda tahvili elinde bulundurana ödenecek olan değerdir.  

Vade: Tahvili elinde bulundurana ödemenin yapılacağı zamanı ifade eder. 

Kupon Oranı: Tahviller için yapılan ara ödemelerdir. 

Vadeye Kadar Getiri: Tahvili vade sonuna kadar elde tutulduğu takdirde yatırımcıya 

getireceği kazançtır. 

 Tahvilin değeri, yatırımcının gelecekte elde edeceği nakit akımlarının bugünkü 

değeri olarak ifade edilebilir. 

1.6.1.1. Nominal Getiri 

 Tahvilin nominal değeri üzerinden yüzdelik olarak elde edilen kupon getirisidir. 

Bu getiriye ulaşabilmek için tahvilin nominal değerinden alınıp satılması, vade sonuna 

kadar fiyatının değişmeden beklenilmesi gerekmektedir (Karacaer, 2009). 

          C1           C2           Cn 

P=            +                   +……………………..+  

        (1+r1)         (1+r2)2        (1+rn)n 

 

P: Tahvilin değeri 

C: Yıllık faiz ödemeleri 

r:  İskonto veya piyasa faiz oranı 

n: Tahvilin yıl cinsinden vadesi 

 

 Yukarıdaki formülden görüldüğü gibi, tahvilin değeri; her dönem elde edilen faiz 

tutarı ile vade sonundaki anaparanın belirli bir iskonto oranından bugüne indirgenmiş 

değerlerin toplamıdır.  

1.6.1.2. Cari Getiri        

 Tahviller likidite özelliğe sahip olduğundan, tasarruf sahibi elinde bulundurduğu 
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tahvili vade sonuna kadar elinde tutmayabilir. Tasarruf sahibinin tahvili, elde tuttuğu 

süre için hesaplanan ve bu süre zarfı içerisinde elde ettiği gerçek getiriyi hesaplamada 

kullanılan basit bir getiri hesabıdır.  

 Örneğin; Nominal değeri 1000 TL ve yıllık %10 kupon faizli olan tahvil 800 TL’ye 

alınıp bir yıl sonra nominal değerden satılsın. Bu durumda; 

(1000-800)+(1000*0,10)=200+100=300 TL 

Yıl boyunca getiri oranı: Toplam Gelir/Yatırım Tutarı formülü ile cari getiri oranını 

hesaplayabiliriz. Örneğimiz için bu oran (300/800)=0,375=%37,5 olur. 

 Cari getiri sermaye kayıplarını göz önüne alan bir hesaplama değildir. 

Örneğimizde yıllık enflasyon oranının %50 olarak gerçekleştiğini düşünürsek %12,5 

oranında sermaye kaybı yaşanmış olur. 

1.6.1.3. Vadeye Kadar Getiri 

 Cari getiriden farklı olarak vadeye kadar getiri, tahvilin vade sonuna kadar elde 

tutulmasından elde edilen getiridir. Vadeye kadar getiri hem kupon faizini hem de 

anapara ödemesini ve sermaye kazancı/kaybını dikkate alır. Vadeye kadar getiri 

tahvilin iç karlılık oranını ifade eder. 

          C1           C2           Cn  M 

P=            +                   +……………………+              + 

        (1+r1)         (1+r2)2        (1+rn)n              (1+rn)n 

 

P: Tahvilin değeri 

C: Yıllık faiz ödemeleri 

r:  İskonto veya piyasa faiz oranı 

n: Tahvilin yıl cinsinden vadesi 

M: Tahvilin nominal değeri        

 Yukarıdaki formülden anlaşıldığı üzere vadeye kadar getiri, vade sonuna kadar 
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elde edilen faiz getirileri ile vade sonunda elde edilecek nominal değerin belli bir iskonto 

oranıyla bugüne indirgenmesidir.      

 İskonto oranı ile nominal faiz oranı arasındaki farklılık, tahvilin piyasa değerini 

farklılaştırır. Dönemsel faiz tutarı ve vade sonunda ödenecek anapara tutarı belli 

olduğuna göre, tahvilin piyasa fiyatını belirleyecek olan değişken iskonto oranıdır. 

İskonto oranı kişisel beklentilere ve yatırımın riskine göre değişmektedir (Korkmaz ve 

Ceylan, 2012).  

 Örneğin; Tanınmış bir holding tahvilin iskonto oranı daha düşükken, tanınmayan 

küçük bir şirketin tahvil iskonto oranı daha yüksektir. Çünkü tanınmış holdingin halk 

nazarında güvenirliği ve faaliyetlerinin bilinirliği risk faktörünü düşürmektedir.   

Bunlara ek olarak, cari faiz oranı ve bu oranın gelecekte alacağı değer hakkında 

genel sübjektif faktörler iskonto oranını düşürür. Tahvillerin değerini sadece iskonto 

oranı belirlemez, iskonto oranının yanında tahvilin vadesi de belirler. Vade 

getirisini belirleyen asıl etken iskonto olsa da vadenin önemini küçümsememek gerekir. 

Çünkü vade sermaye kaybını ya da kazancını belirlemektedir. Tahviller vadelerinden 

önce faiz oranlarındaki değişikliğe bağımlı olarak satılırsa sermaye kaybı veya kazancı 

yaşanabilir. Ayrıca, vade uzadıkça sermaye kaybı riski yükselebilir. Bu nedenle uzun 

vadeli tahvillerin faizleri genellikle kısa vadeli tahvillere göre daha yüksektir. 

Tahvil değerlemesi yaparken enflasyon ve faiz oranları göz önünde tutulması 

gereken iki önemli husustur. Faiz oranları ve tahviller arasında sıkı bir ilişki vardır. Faiz 

ile ilişkisini açıklamak için nominal değeri 100 TL olan ve bir yıl vadeye sahip tahvili ele 

alalım.  

1.Durum: Tahvilin bugünkü değeri 90 TL 

2.Durum: Tahvilin bugünkü değeri 70 TL 
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1.Durum Faiz Oranı    2. Durum Faiz Oranı 

         100                     100 

90=          = %11,11                 70=          = %42,86             

        (1+r)1                                 (1+r)1 

 Verilen durumda görüldüğü gibi tahvil fiyatı ile faizi arasında negatif yönlü bir 

ilişki vardır. Faiz oranı arttıkça tahvil fiyatı düşmekte, faiz oranı düştükçe tahvil fiyatı 

artmaktadır. Bu sebepten dolayı tahviller faiz oranı riski taşımaktadırlar. 

 İskonto oranı (cari faiz oranı) ile kupon faizinin arasındaki ilişkiden yola çıkarak 

tahvilin cinsini belirlenebilir. Diğer bir deyişle, tahvilin bugünkü fiyatındaki değişikliklere 

göre vadeye kadar getirisinin değiştiği aşağıdaki örneklerde incelenmiştir. 

1. Durum: 100 TL nominal değerli, %7 kupon ödemeli, %7 getiri beklenen bir yıl vadeli 

tahvil; 

          7         100            

P=            +                   = 100 TL (Başa baş tahvil) 

      (1+0,07)       (1+0,07)         

 

2. Durum: 100 TL nominal değerli, %7 kupon ödemeli, %4 getiri beklenen bir yıl vadeli 

tahvil; 

          7         100            

P=            +                   = 102,88 TL (Primli tahvil) 

      (1+0,04)       (1+0,04)  

3. Durum: 100 TL nominal değerli, %7 kupon ödemeli, %10 getiri beklenen bir yıl vadeli 

tahvil; 

          7         100            

P=            +                   = 97,27 TL (İskontolu tahvil) 

      (1+0,10)       (1+0,10)  
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 Yukarıdaki hesaplamalara göre tahvilin nominal değeri ile bugünkü değeri 

arasındaki ilişki (Yalta, 2011); 

Başa baş tahvil; 

Bugünkü fiyat = Nominal Değer 

Vadeye Kadar Getiri = Kupon Oranı 

Primli Tahvil; 

Bugünkü fiyat › Nominal Değer 

Vadeye Kadar Getiri ‹ Kupon Oranı 

İskontolu Tahvil; 

Bugünkü fiyat ‹ Nominal Değer 

Vadeye Kadar Getiri › Kupon Oranı 

 Benzer şekilde tahvillerin enflasyonla bir ilişkisi olduğundan enflasyon riski 

taşımaktadırlar. Tahvillerin üzerinde nominal faiz oranı yazılıdır. Böylece enflasyondan 

arındırılmış reel getirisini hesaplamak mümkündür. 

 

          1+Nominal Faiz Oranı                   

1+Reel Faiz Oranı =               

        1+Enflasyon Oranı 

  

100 TL nominal değerinde, %10 nominal faizli ve 1 yıl vadeli tahvilin reel getirisi 

bu formülle hesaplanabilir. Enflasyon oranı %5 olarak gerçekleşirse; 
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 1+0,10                   

1+Reel Faiz Oranı =               

   1+0,05 

Reel Getiri Oranı=%4,76 

 Buradan TL cinsinden reel getiri tutarı =100*0,0476=4,76 TL olur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL PİYASASININ GELİŞİM SÜRECİ 

2.1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM 

2.1.1. Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Galata Bankerleri 

 Sanayi devriminin getirdiği makineleşme süreci emekçe-yoğun, sermayece-

düşük ilkel üretim modelini az emek ve sermayece-yoğun modern üretim modeli ile 

değiştirmiştir. İngiltere’nin bu süreçte öncü olması yeni ekonomik düşüncelerin 

doğmasında etkili olmuştur. Üretimin seri halde yapılması maliyetleri düşürmüş, iç 

talebi karşılamış ve üretim fazlalığı olan mallar için yeni pazarlara ihtiyaç duyulmuştur. 

Üretimin devamlılığı ve maliyetlerin düşük tutularak uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilmesi açısından hammadde temini, kurulan yeni ekonomik sistemde hayati bir 

önem taşımıştır. Osmanlı Devleti’nin coğrafik ve nüfus büyüklüğü, sanayileşme 

sürecine kayıtsız kalarak el tezgâhları ile üretime devam etmesi, hammadde yönünden 

zengin olması onu mükemmel bir pazar haline getirmiştir. Oysa diğer batılı ülkeler 

İngiltere’nin ezici rekabet üstünlüğü karşısında gümrük vergilerini arttırarak 

ekonomilerini koruma yoluna gitmişlerdir (Tayanç, 1973). 

 1838 yılında dış ticaret serbestiyeti getiren Balta Limanı Ticaret Antlaşması 

Osmanlı’yı açık pazar haline getirmekle kalmamış, ülke içerisinde faaliyet gösteren 

küçük sanayi kollarını yok etmiştir. İngiltere’ye tanınan düşük gümrük vergi ayrıcalıkları, 

kısa bir süre sonra diğer batılı ülkelere de imzalanan benzer antlaşmalarla sağlanmıştır. 

Bu antlaşmalar neticesinde ucuza alınan hammaddeler işlenerek tekrar Osmanlı’ya 

yüksek fiyatlarla (ancak iç piyasasından daha ucuz) satılmıştır. Sermaye yönünden 

değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti’nden batılı ülkelere bir sermaye aktarım 

mekanizması otomatik olarak kurulmuştur.  

 Batılı ülkelerle artan ticari ilişkiler, ticaretin doğasında olan para ve kredili alım-

satım işlemlerinin doğmasına, dolayısıyla sermaye piyasası hareketlerinin 
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başlamasına öncülük etmiştir. Osmanlı Devleti’nde ticaretle uğraşan ve ticarete yön 

veren ecnebi tebaa bu işlemlerden doğan karları elde etmek amacıyla adını aldığı 

Galata civarında bankerlik işleriyle uğraşmıştır. Galata Bankerleri ellerinde bulunan 

sermayeyi ticari aracılık faaliyetlerinde kullanmışlardır. Ülke paralarının farklı 

değerlerde olması onları mal ticaretinin yanında para ticaretine de yönelmeye sevk 

etmiştir. Antlaşma öncesinde uygulanan kapalı ekonomik sistem ithalatı düşük 

seviyelerde tutmuştur. Bu nedenle döviz kurları ülke içi üretim ve tüketimi 

etkilememiştir. Ancak antlaşmadan sonra kurlar tüketim malları fiyatları üzerinde 

belirleyici faktör olmuştur (Kazgan, Ateş ve Tekin, 1999). 

 Dış ticaretin serbestiyeti sebebiyle verilen bütçe açıkları kaimelerin (Osmanlı 

devletinde ilk menkul kıymet ihracı; Abdülmecit saltanatının ilk yıllarında ihraç edilen 

“Kaime-i Muteberi-yi Nakdiye” ismini taşıyan kıymetli evraklardır. Kaimeler sekiz yıl 

vadeli olup yıllık %8 getiri sağlamaktaydı (Kazgan, 1995). İlerleyen yıllarda kaimelerden 

yüksek getiri sağlamak isteyen kişiler tarafından spekülasyonlara maruz kalacak ve 

devlet tarafından dış borçlanma yapılmak kaydı ile piyasadan çekileceklerdir.) altın 

karşılığı değerini düşürmüştür. 1845 yılında Alleon ve Baltazzi (halk arasında Baltacı 

olarak bilinir) Osmanlı hükümeti ile anlaşarak sterlin kurunu 110 kuruş karşılığında ihraç 

ettikleri senetlerle hem sabit tutmuşlar hem de döviz sıkıntısını gidermişlerdir (Kazgan, 

Ateş ve Tekin, 1999).  

 Bu operasyonla birlikte Osmanlı hükümeti ile bankerler arasındaki ilişkiler 

gelişmiştir. Sağlanan bu güven ortamı sayesinde Alleon ve Baltazzi’ye, 1847 yılında 

Banque de Constantinople bankasını kambiyo borsasını sabit tutmak için kurmalarına 

izin verilmiştir. Osmanlı Devleti içinde bulunan ecnebi azınlıkların etkinlikleri ve saraya 

yaklaşmalarına olanak sağlayan bu hadiseler aynı zamanda spekülatif hareketlerin 

artmasına da neden olmuştur (Kazgan, Ateş ve Tekin, 1999). 1854 Kırım 

Savaşının finansmanı sağlamak maksadıyla, Mısır eyaletinin vergileri teminat 

gösterilerek %12,5 faizli ve 5.000.000 £ değerinde tahvilin ihraç edilmesiyle birlikte 
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Galata borsası canlı bir piyasa haline gelmiştir (Tanör, 1999). Bu ilk dış borçlanma 

Osmanlı finans yapısında kapanmayacak yaralar açmış ve borcu borçla kapatma 

alışkanlığını getirmiştir. Aynı zamanda Galata’yı uluslararası finans merkezleri ile yakın 

ilişkiler içerisine sokmuştur.  

2.1.2. Osmanlı’da İhraç Edilen Tahvil Çeşitleri 

 Yabancı ülkelerden borç almak, eski zamanlarda gelenek olmadığından, 

hazinece ihtiyaç görüldükçe gerekli olan para iç borç olarak sağlanmış ve bu iç 

borçlanmalar; hisse senedi, sergi ve tahvil ihracı ile gerçekleştirilmiştir (Borsa Rehberi, 

1990). 

Esham-ı cedide; bankerlere olan borçların karşılanması amacıyla 

konsolidasyon sonucu çıkartılan “konsolid” ve “hava oyunları” olarak anılan borçlanma 

senetleridir. Sergi; %6 faizli ve beş yılda itfa edilen Esham-ı cedidenin ürünü olarak 

ihraç edilmiştir. Tahvilat-ı Mümtaze; konversiyona tabi tutulmuş tahvillerin değiştirilmesi 

amacıyla piyasaya sürülmüştür (Tanör, 1999).  

Osmanlı hükümeti, kaimeleri piyasadan çekmek için 1858 yılında Dent, 

Palmers&CO. nun aracılığı ile % 6 faizli, 5.500.000 liralık ve 1862 yılında yine kaime 

itfası için Ottoman Bank Deveaux aracılığı ile % 6 faizli borçlanmalar gerçekleştirmiştir. 

Dönemin diğer önemli borçlanmaları şu şekildedir: 

1855: Rotschilds aracılığı ile gerçekleştirilen borçlanma, 

1865: Erlanger ve Credit General aracılığı ile %5 faizli, 36.200.000 Osmanlı 

Liralık borçlanma, 

1869: Comptoire d’Escompte aracılığı ile %6 faizli, 24.400.400 Liralık 

borçlanma,          

 1870: Baron Hirsh’in aracılık ettiği ve Rumeli demiryollarının yapımında 
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kullanılması için ihraç edilen %3 faizli, 34.348.000 Liralık borçlanma (ilk yatırım amaçlı 

borçlanma senetleridir) (Tanör, 1999).         

2.1.3. Osmanlı’da Borsanın Gelişimini Etkileyen Faktörler 

 Osmanlı hükümetinin ihraçları sayesinde Galata’da resmi olmayan bir borsa ve 

ikincil piyasa oluşmuştur. Ağırlığı ecnebi azınlıklardan oluşan Galata Bankerleri, elde 

ettiği karlarla sermaye birikimlerini arttırarak bir süre sonra aracılık faaliyetlerinin 

yanında devleti finanse eden bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu sayede çeşitli 

ayrıcalıklardan faydalanarak daha sistematik ve daha resmi kuruluşlar olma isteği 

içerisinde olan bankerlere, çeşitli bankalar kurmalarına izin verilmiştir. 1868 yılında 

kurulan Credit General Ottoman Bankası bu hususta bir örnek teşkil etmektedir 

(Kazgan, Ateş ve Tekin, 1999).  

 Ancak borsayı düzenleyen herhangi bir kanun ve düzenlemenin olmaması, etik 

olmayan ve haksız kazançlara olanak sağlayan bir borsa yapısı oluşturmuştur. Zaten 

spekülatif olan Galata Borsasının güvenirliğine ve işlerliğine zarar veren bu durum, 

1871 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması ve resmiyete 

kavuşturularak giderilmeye çalışılmıştır. Atanan komiser ile maliye bakanlığına 

bağlanan borsanın faaliyetleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır (Fertekligil, 1993). 

 Galata borsasının işlem hacminin büyük bir kısmını devlet tarafından çıkarılan 

tahviller oluşturmuştur. İmparatorluğun artan borçları devletin gelir-gider dengesini 

kökten sarsmış ve nihayetinde borçlarını ödeyemez hale gelerek 1875 yılında 

moratoryum ilan etmiştir. Her kaynak ihtiyacında bankerlere başvurmayı gelenek haline 

getiren hazinenin bu tutumuna karşı bankerler, bu tarihten sonra açtıkları kredi ve 

avanslar için teminat karşılığı olarak devlet gelir kalemlerini kendi nüfuzlarına 

geçirmiştir.  

 Dış borçlanmada ise karşımıza çıkan tablo son derece ürkütücüdür. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 1854 yılında dış borçlanmalara başlanmış ve 1874 yılına kadar 15 



26 
 

ayrı dış borçlanma yapılmıştır. Bu dönem içinde 239 milyon lira borçlanıldığı halde, 

hükümetin eline yalnızca 127 milyon lira geçmiştir (www.wikipedia.com).  

 Tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında, Rusların 

İstanbul kapısına dayanması sonucu teklif edilen ateşkes antlaşması ile Rusların talep 

ettiği tazminatı karşılamak için Galata Bankerleri tarafından devlet gelirleri teminat 

gösterilerek kredi verilmiştir. Savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması 

hükümlerince Osmanlı’nın savaş tazminatı olarak Ruslara 802.500.000 Frank savaş 

tazminatı ödemesine karar verilmiştir. (www.e-tarih.org). 

 Hâlihazırda bulunan borç yükü, 93 Harbinin finansmanı, savaş sonrası 

tazminatı, kaybedilen topraklardan artık vergi alınamaması, dış ticaret serbestliği ile 

bozulan ticari düzen ve mali disiplinsizlikler, Osmanlı’nın ekonomik düzenini günden 

güne çürütmüştür. 

2.1.4. Muharrem Kararnamesi 

 1881 yılında borçlarını ödeyemeyen imparatorluk, dış devletlerin ve banker 

lobisinin baskılarına daha fazla dayanamayarak “Muharrem Kararnamesi”ni imzalamak 

zorunda kalmıştır. Bu kararname ile Duyun-u Umumiye İdaresi, alacaklılar tarafından 

teşkil edilmiştir. Damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm 

geliri iç ve dış borçlara ayrılmıştır. Bu vergileri toplama ve alacaklılara ödeme görevi de 

yeni kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi’ne verilmiş ve bu kurum kurulduktan sonra da 

Osmanlı İmparatorluğu mali sıkıntılar nedeniyle dış borç almak zorunda kalmıştır. 

Tablo-1’de Muharrem Karanamesi’nde belirlenen borç miktarları yer almaktadır 

(Fertekligil, 1993). 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.e-tarih.org/
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Tablo-1: Muharrem Kararnamesine Göre Devlet Borçları Listesi 

İstikrazın İsmi 
8-20.12.1881 tarihindeki 

tedavüldeki miktarı 

Muharrem 
Kararnamesi 

ile kabul olunan 
miktar 

Kesin olarak 
kabul 

edilen miktar 

1858 4.053.225 3.789.848 
7.831.870 

1862 5.407.490 4.112.411 

1860 1.808.730 1.148.621 

11.049.307 1863-1864 5.618.730 4.371.050 

1872 5.302.220 5.745.482 

1865 4.437.950 3.212.784 

33.604.176 1869 22.715.000 14.174.160 

1873 29.916.414 16.528.818 

1865/73/74 95.917.096 48.365.235 48.017.162 

Rumeli 
Demiryolu 
Tahvilleri 

34.652.640 15.632.548 15.632.548 

Ramazan 
Tahvilleri 

1.939.558 - - 

1881 Mümtaze 
Tahvilleri 

8.169.986 8.169.986 8.169.986 

Muharrem Kararnamesinde Yer Almayan Borçlar 

İstikrazın İsmi 
8-20.12.1881 
tarihindeki 

tedavüldeki miktarı 

Muharrem 
Kararnamesi 

ile kabul olunan 
miktar 

Kesin olarak 
kabul 

edilen miktar 

1854 borçlanmasının 
 tahvil olunduğu 

 1877 istikrazı 
1.952.660 

  

1.952.660 
  

1855 İstikrazı 4.196.720   4.196.720 

1871 borçlanmasının 
 tahvil olunduğu 

 1877 istikrazı 
5.783.140   5.783.140 

1877 Müdafaai 
Milliye İstikrazı 

5.294.740   5.294.740 

GENEL TOPLAM 237.138.819   141.505.309 

Kaynak: Fertekligil, A. (1993). Türkiye’de Borsanın Tarihçesi, İstanbul: İMKB Yayınları 

s.13 
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2.1.5. Muharrem Kararnamesinden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar ve 

Düzenlemeler 

2.1.5.1. 1895 Altın Şirketi Krizi 

Osmanlı Bankası müdürlerinden Sir Edgar Wincent, altın bulmak için Güney 

Afrika’ya gitmiş, daha gideceği yere varmadan altın bulduğuna dair bankasına beyanda 

bulunmuştur. Arkadaşlarına derhal bir şirket kurma ve hisse senetlerini satışa 

çıkarmalarını bildirmiştir. Altın bulunduğu haberini alan halk, hisse senetlerine yüksek 

meblağlar ödemiştir. Kısa bir süre sonra olayın aslı öğrenildiğinde hisse senetleri yok 

pahasına geri satılmıştır. Osmanlı Bankası da bu hadiseden ötürü iki milyon lira zarar 

etmiştir. Bu kriz daha sonra tüm borsaya yayılmış ve borsa dört ay kapanmıştır 

(Fertekligil, 1993). 

2.1.5.2. Esham ve Tahvilat Borsası 

Bozulan borsa disiplini ve 1895 yılında cereyan eden Altın Şirketi Krizi ile borsa 

etiğine uymayan hareketlerin önlenememesi, yeni bir tüzüğün hazırlanmasına hasıl 

olmuştur. 

1906 yılında yürürlüğe giren Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü dokuz bölüm 

ve seksen maddeden oluşmuştur. Dersaadet Tahvilat Borsasının ismi Esham ve 

Tahvilat Borsası olarak değiştirilmiş, borsanın tanımı, işleyişi ve fonksiyonları hakkında 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Yabancı paraları, vadeli ve peşin işlemlerin kurallarını 

düzenlemiştir (Fertekligil, 1993; Tanör, 1999).  

2.1.5.3. Borsa Muamelatı Resmine Dair Nizamname     

Yirmi maddeden oluşan bu tüzükte borsa alım satım işlemlerinden alınacak 

vergiler düzenlenmiştir. Bunun yanında belirtilen hükümlere ve gerçeğe aykırı beyanda 

bulunanlara uygulanacak cezai işlemleri düzenlemiştir (Fertekligil, 1993). 

 



29 
 

2.1.5.4. Teşviki Sanayi Kanunu 

Abdülhamit saltanatında yerli şirketlerin borsaya kaydettirilmesi yasaklanmıştır. 

Bu durum yerli şirketlerin kaynak bulma konusunda güçlüklerle karşılaşmasına neden 

olarak yerli sanayinin gelişmesinde caydırıcılık etkisi yaratmıştır.  

1908 Meşrutiyeti ile Osmanlı Milleti yaratma düşüncesi ortaya çıkmış ve yerli 

sanayi girişimleri hızlanmıştır. Bu amaçla çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu ile 

şirketleşme ve yerli sermaye yatırımları teşvik edilmiştir.  

Bu dönemde borsaya kote edilen yerli anonim şirketler Tablo-2’de, ihraç edilen 

ÖST’leri Tablo-3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo-2: Borsaya Kote Edilen Yerli Anonim Şirketler 

Şirketin Adı     Kuruluş Yılı  Sermayesi 

-  İp ve Keten Eşya A.Ş.    1910       10.000.- 

- Osmanlı Anonim İttihat Şirketi   1910      100.000.- 

- Osmanlı Lastik A.Ş.    1911        20.000.- 

- Mermer Taşı Osmanlı Şirketi   1910        25.000.- 

- Türkiye Neft Sanayi Şirketi   1916      250.000.- 

- Dersaadet Peynirci Taavün Şirketi  1911        25.000.- 

- İttihat Değirmencilik Şirketi   1910        77.000.- 

Kaynak: Fertekligil, A. (1993). Türkiye’de Borsanın Tarihçesi, İstanbul: İMKB Yayınları 

s.52 
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Tablo-3: 1914 Yılına Kadar İhraç Edilen Özel Şirket Tahvilleri 

S.NU. ŞİRKET ADI 
FAİZ 
(%) 

ANA PARA 
TÜRK LİRASI 

NOMİNAL 
DEĞER 

1 
Anadolu Demiryolu I 
Tertip 

4,5 80.000.000 500 Frank 

2 
Anadolu Demiryolu II 
Tertip 

4,5 80.000.000 500 Frank 

3 
Anadolu Demiryolu III 
Tertip 

4,5 60.000.000 500 Frank 

4 
İzmir Kasaba ve 
Temdidi Demiryolu Şt. 

4 120.000.000 500 Frank 

5 
Galata-Beyoğlu 
Tahtelarz Demiryolu 
"Tünel" 

5 165.000 5 TL 

6 Dersaadet Tramvay Şt. 5 600.000 5 TL 

7 
Dersaadet Rıhtım, Dok 
ve Antrepo Şt. 

5 23.875.000 22 TL 

8 İzmir Rıhtım Şt. 6 7.500.000 500 Frank 

9 
Üsküdar-Kadıköy Su 
Şt. 

5 2.500.000 500 Frank 

10 İzmir Su Şt. 4 5.069.500 500 Bel.Fr. 

11 İzmir Su Şt. 5 3.376.200 510 Frank 

12 
İstanbul Türk Anonim 
Su Şt. 

4 3.216.500 500 Frank 

13 Ereğli Maden Şt. 4,5 15.000.000 500 Frank 

 

Kaynak: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, (1993). Borsa Rehberi, İstanbul: İMKB 

Yayınları s.165 

2.1.5.5. Birinci Dünya Savaşı 

Savaşın başlaması ile borsada görev yapan aracı ve diğer alım satım işleriyle 

uğraşan kişilerin silâhaltına alınması, ekonomik durgunluk ve 24 Ekim 1914 yılında 

çıkarılan kararname hükümlerince, savaş içinde bulunan devletlere ödeme 

kısıtlamaları borsanın faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Savaştan bir yıl sonra 

borsa yöneticilerinin teklifi ile borsa süresiz olarak kapatılmıştır (Fertekligil, 1993). 
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2.2. CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1960) 

2.2.1. Genel Bir Değerlendirme 

Dönemin sermaye piyasasını değerlendirebilmek için Cumhuriyet’in kuruluş 

yıllarından itibaren izlenen mali politikalar ve genel ekonomik görünümü ana hatlarıyla 

kronolojik bir sıra içerisinde incelenecektir.  Çünkü bu döneme ait ekonomi programları 

genç Cumhuriyetin ekonomi yaşamında uzun yıllar yer almış, halen tartışılan konular 

arasında güncelliğini korumuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın batılı ülkelerin açık pazarı haline gelmesinden 

sonra tarım ekonomisine dayanan bir ekonomik sistemi benimsemek zorunda kalmıştır. 

Bu durum emperyalist ülkelerin pazarlarının devamlılığı ve tarım sektöründen ithal 

ettikleri ucuz hammadde kaynakları açısından son derece önemlidir. Osmanlı’nın 

sömürge ülke pozisyonundan kurtulabilmesi sanayileşme hareketleri ile mümkün 

olabilirdi.  1908 Meşrutiyet ilanından beri aydın kesim içerisinde başlayan bağımsız 

ekonomi düşünceleri daha Kurtuluş Mücadelesinin hazırlık safhalarında, Erzurum ve 

Sivas Kongrelerinde açık bir dille ifade edilmiştir. Ancak ülke kaynaklarının savaşların 

finansmanında kullanılması, yatırımların yapılmasına ve idamesini sağlayacak gerekli 

sermayenin oluşmasına engel teşkil etmiştir. 1921 yılında sanayi kolunun durumunu 

ortaya koymak için iktisat bakanlığı tarafından sanayi sayımı gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki tablodan (Tablo-4) da anlaşılacağı üzere ülke içerisinde bulunan 

sanayi kuruluşları atölye niteliğinde hafif sanayi olarak gelişme göstermiştir. İşgal 

altında bulunan İstanbul, Adana ve İzmir gibi şehirler sayıma dâhil edilmese de ülkenin 

genel sanayisi hakkında fikir verebilecek niteliktedir. Daha Cumhuriyet kurulmadan 

Şubat 1923’te Türkiye İktisat Kongresi tertip edilerek ülkenin iktisadi geleceği 

hakkındaki sorunlar masaya yatırılmıştır. 
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Tablo-4: 1921 Yılı İktisat Bakanlığı Sanayi Sayımı Sanayi Kuruluşları 

Sanayi Dalı Kuruluş Sayısı Yüzde  İşçi Sayısı Yüzde 

Dokuma  5.347,0 16,2 35.316,0 46,3 

Deri 20.057,0 60,7 17.964,0 23,6 

Maden 3.273,0 9,9 8.021,0 10,5 

Tahta 2.067,0 6,3 6.007,0 7,9 

Gıda 1.273,0 3,8 4.493,0 5,9 

Kimya 337,0 1,0 803,0 1,1 

Toprak 704,0 2,1 3.612,0 4,7 

Toplam 33.058,0 100,0 76.216,0 100,0 

Kaynak: Tökin, İ.H. (1946). İktisadi ve İçtimai Türkiye Rakkamlarla: Türkiye’de Sanayi, 
Ankara: T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayını s.24 

                       

2.2.2. Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-04 Mart 1923)   

 Kepenk’e göre (2012); iktisat kongresi iki amaçla toplanmıştır. Birincisi; tüccar, 

sanayici, işçi ve çiftçinin isteklerini bir bütünlük içinde siyasal yönetim tarafından 

bilinmesini sağlamaktır. İkincisi; yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte 

alacağı biçimi açıklamaktır. Daha net bir ifadeyle iç ve dış sermaye kesimlerine 

güvence vermektir. 

 Kongre sonucunda sermaye piyasalarını ilgilendiren kararlar şu şekilde 

özetlenebilir(Şahin, 2011): 

1. Hükümetin de ortak olacağı bir ticaret ana bankası kurulması (Kepenek, 2012), 

2. Yerli üretim teşvik edilmeli, lüks ithalattan kaçınılmalı, 

3. Tekelciliğin önlenmesi, 

4. Yabancı sermayeye ülke kanunlarına uymak kaydı ile izin verilmesi, 
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5. Sanayicinin teşvik edilmesi, sanayi bankasının kurulması, gümrük yolu ile 

sanayinin dış ticaretten korunması. 

Kongrenin diğer önemli bir sonucu ise ithal ikameci bir sanayileşme politikasının 

filizlenmesidir. Bu anlayış, uzun yıllar ülkenin sanayileşme çabalarında rehberlik görevi 

yapacak, hemen hemen tüm kalkınma planlarında yer alacaktır. 

Özel sektör açısından değerlendirildiğinde, iktisat kongresi kararlarının 

felsefesinde devlet tarafından oluşturulan tekellerin özel sektöre devredilmesi vardır. 

Savaşlar sebebiyle ülke kaynakları azalmış, nitelikli insan gücü kaybedilmiş, ülke 

ekonomisi batılı ülkeler tarafından pazar haline dönüştürülmüş, sanayi için gerekli 

atılımlar yapılamamış ve tarım ekonomisi benimsenmiştir. Bu nedenlerden dolayı 

sanayi koluna yatırım yapacak yeterli sermaye, bilgi, tecrübe ve altyapı 

bulunmamaktadır. Özel sektörün ve sermaye piyasalarının yetersizliği ilerleyen yıllarda 

kamu kesiminin lokomotif unsur olarak benimsenmesine yol açacaktır.  

İktisat kongresinin amaçları doğrultusunda yabancı sermayeye hoşgörülü bir 

tutum sergilenmiş, yerli sermaye sahipleriyle ortaklık şeklinde yabancı yatırımlara 

öncelik tanınmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarında 1920-1930 yılları arasında 

Türkiye’de kurulan 200 kadar anonim şirketin üçte biri yabancı ortaklık durumundadır 

(Boratav, 1988). Bazı yabancı sermaye odakları ise şirket ve firmalar vasıtasıyla ülke 

içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Tablo-5’ te yabancı sermayenin imalat sanayisi içinde 

sektörel dağılımı gösterilmiştir.  
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Tablo-5: Türkiye’de İmalat Sanayisinde Yabancı Sermaye (1924-1930 yılları) 

Sektör 
Yabancı 
Toplamı 

Yerli 
Toplamı 

Yabancı Genel 
Toplam (%) 

Dokuma Sanayi       

Firma Sayısı 3 9 25.00 

Nominal Sermaye 3.666.400 2.810.000 56.61 

Ödenmiş Sermaye 3.666.400 1.421.198 70.32 

Gıda Sanayi       

Firma Sayısı 3 11 21.43 

Nominal Sermaye 3.650.000 2.678.000 57.68 

Ödenmiş Sermaye 3.425.000 1.731.548 66.42 

Çimento Sanayi       

Firma Sayısı 3 1 75.00 

Nominal Sermaye 4.100.000 120.000 97.15 

Ödenmiş Sermaye 3.850.000 60.000 98.46 

Kimya Sanayi       

Firma Sayısı 2 2 50.00 

Nominal Sermaye 144.000 185.000 43.77 

Ödenmiş Sermaye 69.000 141.250 32.82 

* Sermaye artırımları dikkate alınmamıştır. 

Kaynak: Ökçün, A.G. (1971). 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk A.Ş.’lerinde 
Yabancı Sermaye, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını Çizelge 
7. 

2.2.3. 22 Ağustos 1923 Esham ve Tahvilat Borsası Ek Tüzüğü 

 Osmanlı Devleti’nden kalan kurumlardan birisi de Esham ve Tahvilat Borsasıdır. 

1. Dünya Savaşı’ndan sonra belirsizlik içerisinde olan borsaya ilişkin düzenlemeler 22 

Ağustos 1923 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla alınan ek tüzükle yapılmış ve radikal 

kararlar alınmıştır (Borsa Rehberi, 1928).  

 Hükümet, dönemin ünlü maliye müfettişlerinden Adil Bey’i borsa komiseri olarak 

atamıştır. Yeni tüzük hükümlerince borsayı kozmopolit unsurlardan temizlemek ve 

kaçakçılık yuvası olan Kambiyo Kulübünü kapatmak Adil Bey’in ilk icraatları olmuştur. 
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Böylece kambiyo alım satımı ile ilgili işlemler yeniden borsaya dönmüştür (Borsa 

Rehberi, 1928; Fertekligil, 1993). 

 Bu tüzük ile beraber acenta sayısı 60 (13.02.1927 tarihinde çıkarılan ek 

yönetmelikle bu sayı 35’e düşürülmüştür) olarak sınırlandırılmış ve borsa faaliyetleri 

Türk tebaası kontrolü altına girmiştir. Borsa işlemleri içerisinde olabilmek için 25 yaş alt 

sınırı getirilmiştir. Ayrıca, acenta, simsar ve coberlerden tahsis edilen yıllık aidat ve 

teminat karşılıkları yıllara göre artan bir eğilim içinde olmuştur (Borsa Rehberi, 1928). 

 Bağımsız bir ekonomi için sermaye piyasalarının da millileştirilmesi prensibi ile 

alınan bu kararların maksadı, yıllardır süregelen spekülatif hareketlerin 

engellenebilmesi için kısıtlayıcı özellikler arz etmektedir.  

2.2.4. Lozan Barış Antlaşmasının Ekonomik Hükümleri 

 Lozan antlaşması sadece Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında yaşadığı parlak 

zaferlerin bir göstergesi değil, aynı zamanda ekonominin dış ilişkilerini düzenleyen bir 

antlaşmadır. Osmanlı’dan kalan yabancılara tanınan ekonomik ve ticari ayrıcalıklar 

kaldırılmış, Kabotaj hakkı Türk denizciliğine teslim edilerek yabancılar bu haktan 

mahrum bırakılmıştır.  

 Osmanlıdan kalan borçlar 1929 yılından itibaren belirlenen bir plan 

çerçevesinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre Türkiye; 1912 yılından önceki 

borçların %62’sini, 1912 yılından sonrasına ait borçların %79’unu ödemeyi kabul 

etmiştir. Ancak, bu mesele ile ilgili görüşmeler devam etmiş, 1933 yılında 8,5 milyon 

altın lira (yılda 700 bin lira olmak üzere, anapara %7,5 faizle) ödenmesi hususunda 

anlaşılmıştır. 1954 yılında bu borçların tamamı ödenmiştir (Kepenek, 2012). 

 Gümrük tarifeleri konusunda, Osmanlının 1916 tarifesinin beş yıl süreyle 

tedavülde kalmasına ve 1929 yılında Türkiye’ye gümrük vergilerini düzenleme yetkisi 

verilmesine taraflarca karar verilmiştir. Bu hükümle birlikte, Türkiye’de özellikle sanayi 
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kesimi dış rekabete maruz kalmıştır. Türkiye’den ihraç edilen hammaddelerin vergiye 

tabi olmamasına karşın, 1924 yılında çıkarılan yasa ile sanayi kesimi tarafından ithal 

edilen hammaddeler, ucuz girdi sağlamak maksadıyla gümrük vergilerinden muaf 

tutularak sanayinin rekabet edebilir düzeye çıkartılması amaçlanmıştır. 1929 yılında 

1499 Sayılı “Gümrük Tarifeleri Kanunu” yürürlüğe konularak yüksek vergiler ile yurt içi 

sanayi korunmaya çalışılmıştır (Kepenek, 2012).   

2.2.5. Bankacılık Sektörü 

  Ekonominin tüm kesimlerinin gelişebilmesi için gerekli olan sermayeyi özel 

sektöre sağlayacak, tecrübe ve bilgi aktarımında bulunabilecek bir bankacılık sektörü 

sistemine ihtiyaç vardır. Ayrıca, etkin ve efektif bir sermaye piyasasının oluşabilmesi 

için bankacılık sisteminin düzgün bir yasal zemin üzerinde güçlü bir yapıya sahip olması 

gerekmektedir. 

 Bu durumun farkında olan dönemin yöneticileri Türkiye İktisat Kongresi kararları 

doğrultusunda, 1924 yılında yarı resmi özellik taşıyan İş Bankası’nın kurulmasına 

önayak olmuşlardır. İş Bankası, Cumhuriyet dönemine ait özel sermayeli ilk Türk mali 

kuruluş olma özelliğine sahiptir (Sarç, 1983). 

 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası, Osmanlı’dan devralınan devlete ait 

bazı sanayi kuruluşlarını özel sektöre devredilinceye kadar işletmek ve özel sektör 

tarafından kurulacak sanayi ve maden tesislerine kredi açmak amacı ile kurulmuştur. 

Ancak, bu dönemde devlete ait hiçbir sınai kuruluş özel sektöre devredilememiştir. 

Kısıtlı sermayesini, yönettiği veya yönetimine katıldığı kuruluşların finansmanında 

kullanan banka, başka sanayi ve madencilik teşebbüslerine kredi sağlayamamıştır. 

Amaçlarına ulaşamadığı gerekçesiyle 1932 yılında sanayi işletmeciliği faaliyetleri 

Devlet Sanayi Ofisi’ne bırakılmıştır (Şahin, 2011).    

Cumhuriyetin ilk on yılında bankacılık sektöründe yabancı bankaların hissedilir 

ağırlığı olmuştur. Çünkü milli bankalar, yerel düzeyde faaliyetlerde bulunmuş, çok 
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şubeli bankacılık anlayışını benimseyememiş veya bu imkânı bulamamışlardır. 1923 

yılında 18 adet, 1928 yılında 39 adet ulusal banka vardır. 1930’lu yıllarda 13 adet 

yabancı sermayeli banka mevcuttur. Toplam mevduatın; 1924 yılı için %78’i, 1924-

1929 döneminde ortalama %57’si, 1935-1938 yılları arasında ortalama %22’si yabancı 

bankalara aittir. Kredilerde ise aynı dönemlere ait sırasıyla %53, %47; % 25 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Özellikle İş Bankası’nın kurulması ve Ziraat Bankası’nın sermayesinin 

attırılması bankacılık faaliyetlerinde milli sermayenin ağırlığını arttırmıştır (Tezel, 1982). 

2.2.6. 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu 

 Cumhuriyet döneminde borsa ve sermaye piyasalarını düzenleyen yasa, bildiri 

ve tüzükler Osmanlı borsasının devamı niteliğindedir. Borsa, 1447 sayılı kanun ile 

yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Ancak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 

borsalarının ortak yönü ikisinin de aslında bir kambiyo borsası olmasıdır (Fertekligil, 

1993). 

 30 Mayıs 1929 tarihinde yürürlüğe giren 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 

Kambiyo Borsaları Kanunu 7 bölüm ve 59 maddeden oluşmaktadır. 

2.2.7. 1715 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Kanunu 

 Piyasalardaki döviz kuru dalgalanmaları, 24.03.1930 tarihinde Maliye 

Bakanlığı’nın da katıldığı bir “Bankalar Konsorsiyumu” ile kontrol altına alınmaya 

çalışılmıştır. Osmanlı Bankası’na bir devlet bankasına özgü imtiyazlar verilse de, 

ekonominin “Milli” nitelikte olabilmesi için para piyasasını düzenleyen yabancı 

sermayeli bir bankadan daha ziyade, yasalarla desteklenmiş milli bir merkez bankasına 

ihtiyaç duyulmuştur (Fertekligil, 1993).     

 11.06.1930 yılında kabul edilen yasa ile Merkez Bankası’nın kuruluşu, tahvil ve 

döviz piyasalarının yetkili ve güvenli bir banka nezdinde faaliyetlerine devam etmesi 

bakımından son derece önemlidir. 
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2.2.8. 1923-1960 Yılları Arasında Sermaye Piyasalarının Gelişimini Kısıtlayan 

Faktörler 

 Cumhuriyet’in kuruluşu ile planlanan ülke ekonomisinde özel sektöre büyük 

önem verilmiş, kalkınma ve ekonomik büyüme için vazgeçilmez yapı taşlarından biri 

olarak görülmüştür.  

 Ancak, özel sektörün yetersiz sermayesi, ülkede oluşmayan sermaye piyasası 

ve bankacılık sektörünün kırılgan yapısı sanayileşme hamlelerini devlet eliyle 

yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

 İlk yıllarda, özel sektörün önünü kesmek için değil, bir sanayileşme hareketi 

düşüncesi ile ortaya çıkan “Devletçilik İlkesi”, sonraki yıllarda devletin ana ekonomi 

stratejisi halini almıştır. Bu düşünce ışığında özel sektörün ve sermaye piyasasının 

gelişememesi gayet doğaldır. 

 Olalı (1969), Türkiye’de sermaye piyasasının gelişememe nedenlerini şu 

şekilde açıklamıştır: 

2.2.8.1. Tarihi Sebepler 

a. Politik İstikrarsızlıklar 

b. Kapitülasyonlar 

c. Dış Borçlar 

2.2.8.2. Milli Ekonominin Yapısal Özelliğinden Doğan Etkenler 

Türkiye’nin belirtilen döneme ait ekonomi yapısı tarıma dayanmaktadır.  Tablo-

6’da tarım ve sanayi kollarının üretime göre ulusal gelir içindeki payları gösterilmektedir. 

Tablodan anlaşılacağı üzere tarım, ekonominin bel kemiği niteliğindedir. 
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Tablo-6: Seçilmiş Yıllarda Üretim Kesimlerine Göre Katkılı Ulusal Gelir 

(Yüzde ile) 

YILLAR TARIM SANAYİ 

1923 39,8 13,2 

1926 49,0 10,1 

1929 51,9 9,9 

1932 40,2 14,1 

1935 35,4 18,0 

1938 40,2 16,7 

1941 37,1 19,6 

1944 44,1 15,5 

1946 45,8 15,2 

1950 41,7 14,6 

1955 39,0 16,0 

1960 37,9 17,2 

Kaynak: Kepenek, Y. (2012). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi s.52,115 

2.2.8.3. Demografik Şartlardan Doğan Etkenler 

Gelişmeden kaynaklanan gelir artışı süratle artan nüfus (0-20 yaş arası genç 

nüfus fazlalığı) tarafından yoğaltılmış ve sermaye birikimine olanak tanımamıştır. 

Tablo-7’de nüfus artış bilgileri yer almaktadır. 
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Tablo-7: Nüfus Artış Hızı 

SAYIM DÖNEMLERİ NÜFUS ARTIŞ HIZI (%) 

1927-1935 21,3 

1935-1940 19,8 

1940-1945 10,7 

1945-1950 22,0 

1950-1955 28,1 

1955-1960 29,3 

Kaynak:Hiç, M. (1980). Türkiye Ekonomisinin Analizi, İstanbul: Güryay Matbaacılık 
s.73 
 

2.2.8.4. Fert Başına Düşen Gelir 

Kurtuluş Mücadelesinin ekonomik yaraları sarılmaya çalışılırken beklenmeyen 

Büyük Buhran ekonomi taşlarını yerinden oynatmış, tekrar toparlanma döneminde 

patlak veren İkinci Dünya Savaşı ile alınan sıkı mali politikalar neticesinde halkın refah 

seviyesi istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Tablo-8’de fert başında düşen GSMH 

bilgileri yer almaktadır. 

Tablo-8: Yıllara Göre Kişi Başına Düşen GSMH 

YILLAR 
1923-

24 
1925-

29 
1930-

32 
1938-

39 
1942-

43 
1944-

45 
1948 1952 1956 1960 

GSMH Kişi 
Başına (TL) 

85,5 122,1 93,2 
114,5 

* 
95,5 

* 
79,4 

* 
438,3 546,9 818,1 1549,3 

* 1938 faktör fiyatları ile, diğer veriler cari fiyatlarla verilmiştir. 

Kaynak:Şahin, H. (2011). Türkiye Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi s.40, 86, 107 

2.2.8.5. Sosyal Sebepler        

 (a) Dini Davranışlar        
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 İslam inanışına göre; faiz haram olarak kabul edildiğinden fertler tasarruflarını 

menkul kıymetler borsasında değerlendirmek yerine altın ve gayrimenkul 

yatırımlarında kullanma eğilimi içerisindedirler.                   

(b) Kadının Sosyal Hayatta Gerçek Mevkiini Alamamış Olması 

 (c) İnsanların Zaman İçerisindeki Tutumları 

Türk toplumunun ekonomik yatırımlarının geçmişten günümüze kadar konut 

sektöründe gerçekleştirmek istediklerini söylemek yanlış bir ifade olmaz. Tablo-9’da 

gayrimenkul yatırımlarının yıllar itibari ile artan bir eğilim içinde olduğu görülmektedir. 

Tablo-9: Tasarrufların Muhtelif Yıllara Göre Dağılımı (% ile) 

  1950-1960 1958-1960 1960 

Efektif Para 17 10 15 

Mevduat 
(%82'si vadesiz) 

24 20 12 

Gayrimenkul Alımı 59 70 73 

Kaynak:Olalı, H. (1969). Teşebbüs Finansmanı ve Teşebbüslerin Finansal Yönetimi, 
İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları s. 188  

 

(d) Politik Davranışlar  

Siyasi partilerin özel sektöre karşı tutumları farklılıklar arz etmektedir. CHP yönetimi 

devletçilik ilkesini benimserken, daha sonra iktidara gelen DP yönetimi özel 

teşebbüslerin desteklenmesini ve kamunun sanayileşme hamlelerini durduracağını 

beyan etmiştir.  

2.2.8.6. Bankacılık Sisteminin Özelliğinden ve Para Politikasından Doğan 

Etkenler 
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İkinci Dünya Savaşı sürecinde savaş tedbirleri olarak alınan ithalat-ihracat 

kısıtlamaları, harcamaların orduya dönük genişletilmesi ve genç nüfusun silahaltına 

alınarak üretimin düşmesi enflasyonist baskılar oluşturmuştur. Bu para politikası 

çerçevesinde yeni yatırımlar için gerekli kaynaklar yaratılamamıştır.   

Bankaların uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olması yatırımcılar üzerinde 

caydırıcı bir etki yaratmıştır. Bankaların mevduat toplamak için gayrimenkul ve para 

ikramiyeleri dağıtmaları, tasarruf sahiplerinin menkul kıymetler araçlarına yönelmelerini 

engelleyen niteliktedir.  

2.2.9. Türkiye’de Sermaye Piyasalarının ve Özel Sektörün Gelişme Eğilimi (1950-

1960) 

2.2.9.1. Sermaye Piyasalarının Gelişme Eğilimi  

Bu süre zarfında devlet ve belediyeler tahvil ihracında bulunmasına rağmen 

özel sektör, fon temini için banka kredilerini tercih etmiştir. Ancak, bankacılık sisteminin 

gelişmemiş olması ve yüksek faiz oranları, kredi maliyetlerini yüksek seviyelerde 

tutmuştur. Kamu bankalarının ağırlıklı olarak KİT’leri desteklemesi özel sektörün 

ulaşılabilir kaynakların daralması ile sonuçlanmıştır. Tablo-10’da banka kredilerinin 

sektörel dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo-10: Seçilmiş Yıllarda Banka Kredilerinin İşlevsel Dağılımı (% ile) 

 TARIM SANAYİ DİĞER TOPLAM 

1950 31,67 - 68,33 100 

1955 30,78 2,73 66,49 100 

1960 24,81 2,31 72,88 100 

Kaynak: Kepenek, Y.(2012). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi s.94 



43 
 

Bu sebeplerden dolayı özel sektörü destekleyecek ve yol gösterecek bir 

bankaya ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası, 1950 yılında Dünya 

Bankasının desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaret bankalarının 

işbirliği ile kurulmuştur. TSKB’ nin kuruluş amacı: 

1. Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörlerdeki 

girişimlere ait yatırımları desteklemek, 

2. Yabancı ve yerli sermayenin, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketlere 

iştirakine yardımcı olmak, 

3. Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı olmak şeklinde 

özetlenebilir (www.tskb.com.tr). 

TSKB 1950-1962 yılları arasında 500 milyon TL dolayında kredi dağıtmış, bu 

kredilerin büyük bir kısmı temel tüketim sanayilerine verilmiştir (Kepenek, 2012). 

Diğer önemli bir gelişme ise 1958 yılında, maliye bakanlığı kararı ile döviz 

işlemleri borsadan alınıp Merkez Bankası’na devredilmesidir. Her ne kadar devlet ve 

belediye tahvilleri bir piyasa oluştursa da borsanın faaliyetleri kambiyo piyasası 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu karara yüksek sesli itirazlar oluşmuş, ancak hükümet 

tarafından geri adım atılmamıştır. Kambiyo borsasının Merkez Bankası’na 

devredilmesi, borsanın faaliyetlerini menkul kıymetler üzerinde odaklanmasına ve 

derinlik kazandırması açısından son derece önemlidir. 

2.2.9.2. Özel Sektörün Gelişme Eğilimi (1950-1960) 

1950’li yıllara kadar özel sektör buhranlarla, savaşlarla ve devletçilik ilkesinin 

ürünü olan KİT’lerin ezici ağırlığı karşısında çok fazla varlık gösterememiştir. İkinci 

Dünya Savaşından sonra değişen ekonomi yapısı çerçevesinde Türkiye liberal 

ekonomiye geçiş yapmak istemiştir. Liberal ekonomi kapsamında gelir ve kaynak 

dağılımı sorunlarına çare aranmıştır. İkinci Dünya Savaşı süresince olası savaşa girme 

http://www.tskb.com.tr/
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ihtimali ile uygulanan katı ekonomik tedbirler sermaye birikiminin artmasına yol 

açmıştır. Bu sermaye birikiminin de verdiği güvenle 1948-1952 yıllarını kapsayan özel 

kesime endeksli bir kalkınma planı hazırlanmıştır.   

 DP iktidarında, kalkınma ve sanayileşme devlet tekelinden ziyade özel sektör 

tarafından gerçekleştirme fikri ileri sürülmüştür. Devletin alt yapıyı genişletici 

faaliyetlerde bulunması, özel sektörün ise kurulan altyapı vasıtasıyla sanayileşme 

hamlelerini yapması öngörülmüştür. Devletin ekonomik faaliyet alanlarından elini 

alabildiğince hızla geri çekmesi, KİT’lerin özel sektöre devredilmesi planlansa da bu 

dönemde hiçbir KİT devredilememiş ve özel sektör gerekli yatırımları 

gerçekleştirememiştir. Bu dönemde istikrarlı bir büyüme ve sanayileşme çabaları 

sonuçsuz kalmıştır (Kepenek, 2012). 

Özel sektör sanayileşme hamlelerinin başından beri kendisine tevdi edilen 

temel tüketim maddeleri üretimine bu dönemde de ağırlık vermiştir. Hızla artan ülke 

nüfusu ve rekabetin düşük yoğunlukta geçmesi, pazar bulma konusunda tereddütleri 

yok etmiştir. Üstelik bu dönemde karayolları yapımının genişletilmesi İstanbul ve 

civarında toplanan üretim birimlerinin Anadolu’ya mal ve hizmet götürme olanaklarını 

arttırmıştır.  

Ancak, özel sektör özellikle sanayi dalında faaliyet göstermekten imtina etmiştir. 

Bunun yerine kısa sürede kar getirecek ticaret ve konut dallarında faaliyet göstermiştir. 

Sanayi sektörüne yatırım yapacak yeterli uzun süreli sermaye kaynaklarının olmaması, 

altyapının istenilen seviyeye ulaşamaması ve diğer sektörlere göre daha riskli bir yapı 

içerisinde olması, kamunun tekrar bu dönemde de devreye girerek ağır sanayi 

girişimleri yapmasına neden olmuştur. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ve Türkiye 

Selülöz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi (SEKA) bu dönemin ürünleridir (Şahin, 2011). 

 Yabancı sermayeyi ülke içine sokmak maksadıyla çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır. Ancak, dış kaynaklar buna çok fazla itibar etmemişlerdir. Türkiye bu 
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dönemde yatırımların finansmanı için ülke kaynakları kullanımı prensibini terk etmiş ve 

yoğun bir biçimde dış borçlanma yapmaya başlamıştır. Her ne kadar ithal ikameci 

anlayış ile döviz tasarrufu sağlanmak istense de 1954 yılında üretimin yavaşlaması, dış 

ödemeler dengesinin bozulması, döviz kıtlığı ve enflasyon ile sonuçlanmıştır (Kepenek, 

2012).           

Kamu kesimi faaliyetleri bu dönemde özel sektör üzerinde dışlama etkisi 

yaratmamıştır. Aksine birbirine destekler nitelikte olmuştur. Kamu kesimi, özel kesim 

için ara mal üreten bir yapıya dönüşmüştür. Tablo-11’de imalat sanayinin kamu ve özel 

sektör ağırlıkları verilmiştir.  

Tablo-11: İmalat Sanayisinde Kamu Ve Özel Kesim Ağırlıkları 

Yıllar ve  
Kesimler 

Kuruluş 
Sayısı 

Sabit Sermaye Yatırımları 
(Milyon TL) 

Katma Değer 
(Milyon TL) 

1950  K: 
          Ö: 

103 
2.515 

43 
36 

428 
306 

1952  K: 
          Ö: 

115 
2.913 

58 
66 

682 
430 

1954  K: 
          Ö: 

146 
3.704 

179 
112 

764 
747 

1956 K: 
          Ö: 

169 
4.443 

315 
201 

1.022 
1.151 

1958  K: 
          Ö: 

195 
4.926 

244 
184 

1.699 
2.069 

1960  K: 
          Ö: 

219 
6.639 

260 
277 

3.505 
2.425 

10’dan fazla işgücü çalıştıran büyük sınai işletmeler 

Kaynak:Şahin, H. (2011). Türkiye Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi s.113 

 Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı üzere, özel sektör kuruluşlarının nicel olarak 

sayıları kamu kesiminden fazla olmasına rağmen kamunun yarattığı yatırım miktarı ve 

yarattığı katma değer ekonomik faaliyetlerdeki aktifliğini göstermektedir. Belirtilen 

dönemde ekonomi tüm sektörlerde gelişmiştir. Ancak, bu büyüme dağınık bir yapı 

içerisindedir. Bunun neticesinde dönemin siyasileri planlı bir kalkınma modeli ile 
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belirtilen hedeflere ulaşılabileceğini düşünmüş ve böylece Türkiye Ekonomisi’nde planlı 

dönem olarak anılan sürecin temelleri atılmıştır. 
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2.3. 1960-1980 DÖNEMİ 

2.3.1. İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi 

Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin sanayileşme süreçlerinin ilk 

dönemlerinde başvurulan ithal ikamesine dayalı sanayileşme modeli; yerli üretimi 

yüksek gümrük vergi duvarları, ithalat yasakları ve kota kısıtlama araçları ile korumayı 

amaçlamaktadır. Çünkü bu gruba giren ülkeler genellikle tarıma dayalı bir ekonomik 

sisteme sahip olduklarından mevcut ya da kurulacak olan sanayi girişimleri şiddetli bir 

rekabete maruz kalacaklardır. İçe dönük bir sanayileşme politikası özelliği taşıyan bu 

strateji, sanayinin uluslararası arenada rekabet edebilir düzeye gelinceye dek para ve 

mali politikalar ile ithal ürünlere karşı avantajlı bir pozisyona getirilmeye çalışılır. Döviz 

kuru yüksek tutularak ithal mallara olan talep azaltılırken yerli mallara olan talebin 

arttırılması hedeflenir. Böylece iç pazar canlılığının artmasının yanında döviz tasarrufu 

da sağlanmış olur. Bu tasarruflar gelişmekte olan ülkelerin kronik rahatsızlığı olan dış 

ticaret açıklarının dengelenmesine ve zamanla yatırım alanlarına kaydırılarak sanayi 

çeşitlenmesine, nihayetinde ekonominin yapısal bir değişim gerçekleştirmesine 

yardımcı olmaktadır (Eşiyok, 2004). 

Sanayi üretiminin artması, tarım alanında yoğunlaşan ve gizli işsizlik olarak 

ortaya çıkan kesim için yeni istihdam alanlarının yaratılması anlamına gelmektedir. Bu 

durum kırsal kesimden kentlere olan göçün altında yatan temel etkenlerden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bu stratejinin birinci aşamasında; tüketim mallarının, ikinci aşamasında; ara ve 

yatırım mallarının yerli üretimi veya ihracata dayalı sanayileşme modeline geçilmesi 

öngörülür. Birinci aşamanın sonunda yani yurtiçi kapasitenin doygunluğa 

ulaşmasından sonra bazı uzak doğu ülkeleri teşvik ve özendirmeler ile ihracata 

yönlenirken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke ise ara ve yatırım malları 

üretimine geçiş yapmışlardır. Özellikle ilk aşamada istenilen seviyelerde ekonomik 
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gelişme gösterilmesine rağmen ikinci aşamada azalmalar hatta negatif yönlü 

gelişmeleri gözlemlemek mümkündür. Çünkü tüketim malları için gereken sermaye ve 

teknoloji ihtiyacı daha basit ve kolay iken ara ve yatırım malları üretimi daha karmaşık 

bir yapı ve daha büyük sabit sermaye yatırımları gerektirmektedir (Egeli, 2001). 

İthal ikamesinin amaçlarından biri; yerli üretimi, korunmuş bir pazarda 

gelişmesine olanak sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmaktır. Ancak, ara ve yatırım 

mallarının önceden düşük maliyetlerle elde edilmesi, yerli üretim ile maliyetleri artırıcı 

bir etki yaratabilir. Bu durum sanayinin ürettiği malların maliyetlerini artırıcı bir etken 

oluşturup ihracat yapabilme yeteneğini köreltmekle sonuçlanabilir. Firmalar bu olumsuz 

etkileri ortadan kaldırabilmek ve maliyetleri düşürebilmek için daha ucuz ithal ara 

mallara yönelerek toplam ithalatın artmasına sebep olabilmektedirler.  

İthal ikamesinin amaçlarından biri de; döviz kıtlığı ve ödemeler dengesi 

güçlüklerini aşma gayesidir. İthal ikamesi ile yapılan yeni sanayi atılımları için gerekli 

olan ara ve yatırım malları ihtiyacı, ithalatı körükler bir özelliğe bürünebilmektedir. 

Kısacası, ithal ikamesi teoride dışa ve ithalata bağımlılığı azaltma olsa da, ithalatın 

şeklini ve amacını değiştirerek artırıcı bir etkiye sahiptir. Artan ithalat tekrar dış ödeme 

açıkları kısır döngüsüne yol açabilmektedir. İthal ikamesi politikasını sıkı bir şekilde 

uygulayan devletler ara ve yatırım mallarının ithalatına önemli kısıtlamalar koyması 

durumunda, iç girdi maliyet oranlarının yüksek olmasından dolayı tarım, tarıma dayalı 

sanayi ve imalat sanayinin gelişmesinde engelleyici bir rol üstlenmiş olurlar. 

2.3.1.1. Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesine Dayalı Büyüme Stratejisi  

1950-1960 yılları arasında uygulanmaya çalışılan liberal ekonomi hareketi, 

ülkenin arzu edilen sanayileşme çabalarını tam olarak gerçekleştirilemediği gibi 

uygulanan politikalar; enflasyon, bütçe açıkları ve döviz yetersizliği ile sonuçlanmıştır. 

Enflasyon; sermaye kayıplarına, döviz kıtlığı; üretim için hammadde girdi ithalatının 

yapılamamasına ve bu iki etmen geniş bütçe açıklarına ve dış ödemeler dengesinde 
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aksaklıklara yol açmıştır. 1961 yılında çıkarılan anayasa ile ekonominin bir plan 

dâhilinde yönetilerek yatırımların “sosyal devlet” olgusu içerisinde kamu yararına 

olması yasalarla teminat altına alınmıştır. Bu felsefenin başarılabilmesi kamu ve özel 

kesimin birbirini tamamlar nitelikte çalışan karma ekonomi prensipleri ile mümkün 

olabileceği egemen görüş olmuştur (Kepenek, 2012).  

Bu anlayış dönemim popüler Keynesyen politikaları ile paralel bir yapıdadır. 

Birçok ülke tarafından uygulanan bu politikanın temelinde, reel ekonomik büyüklüklerin 

müdahaleler yoluyla devletçe belirlenebileceği kanısı mevcuttur. Bu nedenle bütün 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan Keynesyen iktisat politikaları, uzun süre 

ekonomik canlanmayı sağlamakla birlikte geniş kamu açıkları ile sonuçlanmıştır 

(Akyıldız ve Eroğlu, 2004).       

1960-1980 yılları arasında ithal edilen malların yurtiçi üretimi ile ülke dışına 

döviz çıktısı engellenerek hem dış ödeme dengesinin rayına oturtulması hem de 

enflasyonist etkilerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu amaç ile özel kesime 

ayrılacak kaynak ve teşvikler nedeniyle yurtiçi sanayicilerinden destek görmesinin 

yanında döneme ait uluslararası ekonomi politikaları ile uyum içerisindedir. Ekonominin 

bir programa dayalı yönetilmesi dış kredi sağlayan ülkeler tarafından da teşvik edilmiş, 

ülkenin dış ödemelerde yaşadığı problemler giderilmek istenmiştir (Şahin, 2011). 

2.3.1.2. İthal İkamesi ve Özel Sektör 

Türkiye ekonomisinde planlı dönem olarak adlandırılan ithal ikamesine dayalı 

kalkınma stratejisine geçiş yapılmıştır. Özel sektör 1950-1960 yılları arasında temel 

tüketim mallarının yurtiçi talebi karşılayacak kapasiteye zaten ulaşmıştır. Yeni 

dönemde ise tüketim malları ve kendisine tevdi edilen “Dayanıklı Tüketim Malları” 

üretimini üstlenmiş, sabit sermaye yatırımlarının yüksek olduğu ara ve yatırım malları 

üretimini KİT’ler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kar marjı düşük ve özel sektörün 
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yatırım yapmak istemediği sektörlerde devlet üretici aktör olarak devreye girmiştir (I. 

BYKP, 1963). 

KİT’lerin ara ve yatırım mallarının maliyetleri altında özel sektöre servis etmesi 

aslında bir kaynak aktarımı olarak düşünülebilir. Özel kesimin sermayeye ulaşım 

imkânlarının kısıtlı olmasından kaynaklanan bu duruma devlet tarafından alınan bir 

tedbir olarak uygulamaya konmuştur. Zaman içerisinde artan görev zararları ilk önce 

Merkez Bankası kaynaklarından sonrada emisyon hacminin artırılarak karşılanması 

enflasyonist baskılara neden olmuştur (Kepenek, 2012).  

Planlı dönemde, her ne kadar kamu kesiminin öncü unsur olarak görev yapması 

belirtilmiş ise de izlenen politikalar özel sektör lehine bir gelişim göstermiştir. KİT’lerden 

özel kesime yapılan kaynak transferlerinin yanında sabit döviz kuru sanayicilerin ithalat 

yapabilme kabiliyetini arttırmıştır. İthal edilen ara malları nihai mallara çevirerek yüksek 

oranlarda kar elde edebilmişlerdir. Özel sektörün sermaye birikimine olumlu katkı 

yapan bu durum genel ekonominin dış ticaret dengesinin negatif yönlü gelişmesine 

neden olmuştur.   

2.3.1.3. GSMH ve Ekonominin Genel Görünümü 

 Bu dönemde GSMH’nın sanayiye bağlı olarak büyümesi temel hedeflerden biri 

olmuştur. Gerçekten planlı dönemde Türkiye ekonomisi korunmuş piyasanın 

avantajlarından faydalanarak konulan GSMH hedeflerine hemen hemen ulaştığı 

söylenebilir. İlk iki beş yıllık kalkınma planlarında elde edilen başarılı sonuçlar dönemin 

siyasi iradesini cesaretlendirerek Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında hedef 

yükseltmesine olanak sağlamıştır. Ancak, bu dönemde dünya çapında meydana gelen 

petrol krizi ve Kıbrıs Barış Harekâtının vuku bulması, plan hedefinin çok altında bir 

büyüme hızı gerçekleşmesine neden olmuştur. İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında ara ve yatırım malları üretimine önem verilmesi dikkat çekici noktalardan 

birisidir. KİT’ler aracılığıyla ara ve yatırım malları üretilerek iç talep karşılanmaya 
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çalışılsa da tam olarak istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bunun neticesinde ithalat ve 

dış kaynak kullanımında artışlar gözlemlenmiştir. Tablo-12’de Planlı Dönem’e ait 

GSMH büyüme bilgileri yer almaktadır. 

Tablo-12: Planlı Dönem GSMH Büyüme Hızları 

  1963-1967 1968-1972 1973-1977 1978 

  P G P G P G P G 

GSMH 7,0 6,6 7,0 6,3 7,9 5,2 6,1 1,2 

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler (1950-2006) 

GSMH’nın büyümesi kadar yatırımların GSMH’ya oranında da bir gelişme 

göstermesi tüm beş yıllık planlarda ele alınan önemli sorunlardan biri olmuştur. Planlar 

kamu kesimi için emredici, özel sektör için rehberlik görevi yapacak şekilde 

tasarlanmıştır. Her ne kadar rehberlik görevi olarak adlandırılsa da özel sektörün konut 

yatırımlarını azaltıcı tedbirler alarak fonların sanayi alanına yönlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Buradaki amaç sadece özel sektörü sanayi dalına yönlendirmek değil 

aynı zamanda halkın tasarruf anlayışını, konut ediniminden farklı sermaye piyasası 

alternatif araçlarına kaydırmaya çalışarak bu piyasanın gelişimine katkı sağlamaktır.  

Planlı dönemde yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek için bir takım 

düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, plan hedeflerinin çok iyimser bir şekilde hazırlanması, 

ekonominin dalgalı bir seyir izlemesi ve siyasi istikrarsızlık gibi sebeplerden dolayı 

hedeflenen oranların aşağısında kalmıştır. Tablo-13’de Planlı Dönem’e ait yatırım oranı 

bilgileri yer almaktadır. 
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Tablo-13: Planlı Dönem’de Yatırım Oranları 

Sabit Sermaye  
Yatırımları 

1.BYKP 2.BYKP 3.BYKP 4.BYKP 

P G P G P G P G 

KUG/GSMH İçindeki  
payı (%) 

18,3 16,0 21,3 16,1 21,9 20,2 24,4 19,7 

İç Kaynaklar  14,8 14,2 19,4 15,5 21,1 16,0 22,4 17,4 

Dış Kaynaklar 3,5 1,8 1,9 0,6 0,8 4,2 2,0 2,3 

Kaynaklar: 4.BYKP s.32; 4.BYKP s.211; 5.BYKP s.9-10 

GSMH’daki ve sanayideki yüksek tempolu büyüme performansının arkasında 

yatan temel dinamik, ekonomiye önemli boyutlara varan dış kaynağın enjekte 

edilmesidir. Özellikle Amerika kaynaklı yardımlar önemli bir yer tutmaktadır. İlerleyen 

yıllarda Batı Almanya ve Sovyetler Birliğinin proje ve program kredileri sayesinde 1975 

yılına kadar döviz sıkıntısı ile karşılaşılmamıştır. Batılı ülkelerin bu kredileri 

sağlamasının altında yatan neden, açtıkları kredilerin dolaylı veya direkt olarak Türkiye 

tarafından ithal edilen malların finansmanında kullanılarak iki yönlü kazanç sağlamaktır. 

Daha açık bir ifadeyle, iki yönlü kazanç; kredilerin ödenmesinde elde edilen faiz kazancı 

ve aynı kredilerin kendi ülkelerinden ithal edilen ara ve yatırım mallarının ödemelerinde 

kullanılmasından elde edilen kazançlardır (Eşiyok, 2004). Tablo-14’te planlı döneme ait 

dış borçlanma bilgileri gösterilmiştir. 

Tablo-14: 1964-1980 Yılları Dış Borç Özet Tablosu 

  1.BYKP 2.BYKP 3.BYKP 1978 1979 1980 

Döviz Borçlanmaları 
Toplam (Milyar $) 

4,6 9,7 16,8 6,2 9,2 11,3 

Kamu Kesimi 3,6 9,1 15,0 5,4 8,5 10,8 

Özel Kesim 1,0 0,6 1,8 0,8 0,7 0,5 

TL Borçlanmaları 
Toplam (Cari 
Fiyatlar/Miyar TL) 

9,8 18,1 17,4 4,0 4,9 9,6 

Kamu Kesimi 6,4 11,2 10,5 2,4 2,8 5,3 

Özel Kesim 3,4 6,9 6,9 1,6 2,1 4,3 

Kaynaklar:DİE, TİY 1968, s.339;TİY 1968, s.391; DİE, TİY 1981, s.394 
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2.3.1.4. Krize Götüren Nedenler 

 1970 yılına kadar başarılı bir şekilde devam ettirilen ithal ikamesine dayalı 

sistem, 1970 yılından sonra artan petrol fiyatlarının sürekli artan bir grafik çizmesi ara 

ve yatırım mallarının fiyatlarına yansımıştır. Bunun yanında, artan kredi hacminin ticari 

alanda genişlemesi yatırımların üretken birimlere yönelimini engellemiştir. Yüksek 

enflasyon oranlarının sanayi dalında elde edilen kar oranlarını düşürmesi, uzun 

dönemli yatırımların yapılamamasına neden olarak verimsiz bir sanayi yapılanması ile 

sonuçlanmıştır. 

Türkiye’nin 1960-1980 yılları arasında ekonomik anlamda karşılaştığı en büyük 

problemlerden birisi döviz yetersizliği olmuştur. İthal ikamesine dayalı stratejide amaç, 

dövizi kazanmak değil tasarruf etmeyi ön plana çıkarmaktır. Yıllık ortalama 400-800 

milyon dolar olan ihracatın büyük bir kısmı tarım ürünlerinden elde edilmiştir. Diğer bir 

döviz kaynağı ise yurtdışında yaşayan işçilerin anavatana gönderdiği tasarrufları 

olmuştur. 1970 yılına kadar her alanda başarılı sonuçlar alınsa da ihracat ve işçi 

dövizlerinin düşmesi ekonomiyi bir darboğaza sürüklemiştir. Dış kaynak kullanımı 

olmadan üretim yapamayan ve üretimden daha fazla tüketen bir ekonomi görüntüsü 

ortaya çıkmıştır. 1970 yılında yapılan devalüasyonla ihracat ve işçi dövizlerinde artış 

beklenmiştir (Şahin, 2011).  

 Artan döviz ihtiyacı dönem hükümetini alternatif döviz kaynaklarına yöneltmiştir. 

Artan dış borç stoğunda ödemeler dengesinde kolaylık sağlamak, ithalat ve kredi 

piyasalarına gerekli kaynaklara ulaşılmasını tesis etmek maksadıyla DÇM 

uygulamasına geçilmiştir. Özel sektör tarafından oldukça rağbet edilen bir finansman 

kaynağı olmasının yanında devletin döviz sıkıntısını bir nebze olsun hafifletmiştir. 

Yurtdışından getirilen dövizlerin faiz oranları yurt içi ile mukayese edildiğinde çok düşük 

seviyelerde olmuştur. Ayrıca, kur dalgalanmalarından doğan farklar kamu tarafından 

karşılandığından özel sektör için son derece güvenilir bir yapıya sahiptir. Ancak, bu 
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iyimser hava çok kısa sürede bozulmuştur. 1975 yılında yoğun olarak başvurulan 

DÇM’ler 1977 yılında artan kredi hacmi nedeniyle yabancı bankaların kredileri 

azaltmasına neden olmuştur. Artan kur fiyatları, hazinenin Merkez Bankası’na olan borç 

yükünü arttırmıştır (Kepenek, 2012).  

 Türkiye’de, ithal ikamesi kapsamında yürütülen korumacı ve popülist 

uygulamalar, ülkeyi üretmeden tüketir hale getirmiştir. Özel sektör daha karlı bulduğu 

iç pazara yönelmiş, ithalata bağımlılık artmış ve ithal ikamesinin dışarısı ile rekabet 

edecek ve ihracat yapabilecek bir sanayi yapısı oluşturulamamıştır. Dönem içerisinde 

işçi dövizleri, DÇM ve kolay bulunabilen kısa vadeli borçlar, söz konusu yapıyı 1979 

yılına kadar idare edebilmiştir. Ancak, bu yıllarda yeni petrol zamları, vadesi gelen dış 

borçlar ve siyasal istikrarsızlıklar ülkeyi tam bir çıkmaza sokmuştur (Pamuk, 1987). 

2.3.2. Özel Sektörün Sermaye Problemi 

 Özel sektörün tahvil ihraç performansını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek 

için bu bölüme kadar olan süreçte, sermaye piyasası ile özel sektörün gelişimi ve içinde 

bulunduğu durum özetlenmiştir. Buna paralel olarak Türkiye’nin sanayileşme 

çabalarının sermaye piyasaları ile ilişkilendirilmesinin amaçlarını şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

1. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri ilke edinilen kalkınmanın sanayileşme ile 

olabileceği ve tüm ekonomi politikalarının bu eksen etrafında toplanması, 

2. İthal ikameci sanayileşme modelinin benimsenmesinin dolaylı ya da 

dolaysız olarak özel sektörün yatırım faaliyetlerini yönlendirmesi, 

3. Tahvillerin orta ve uzun vadeli yatırımlarda fon kaynağı olarak 

kullanılmasıdır. Ticaret işletmeler; genellikle kısa vadeli fon kaynaklarına 

ihtiyaç duyarken, sanayi işletmeleri; duran varlıkları finanse etmek için orta 

ve uzun vadeli fonlara gereksinim duymaktadır. 
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 1950-1960 yılları arasında izlenen ekonomi programında özel teşebbüsün 

önderliği her platformda vurgulansa da bunun için gerekli bileşenler tam olarak tesis 

edilemediğinden, sanayileşme atılımları devlet eli ile yapılmaya devam edilmiştir. 

Sermaye piyasasının gelişmemiş olması ve sanayi kesimini destekleyecek ticari 

bankaların uzun vadeli kredilerde yüksek faiz oranları uygulaması, yeni yatırımların 

gerçekleşmesine engel teşkil etmiştir. Özel sektörün en büyük problem sahalarından 

birisi; bina, makine, teçhizat gibi duran varlıklar kalemlerinin uzun vadeli fon kaynakları 

yerine kısa vadeli banka kredileri ile finanse edilmesidir. Bu durum kredilerin geri 

ödenmesinde zorluklarla karşılaşılmasına ve işletmelerin verimsiz çalışmalarına neden 

olarak çarpık bir sanayileşme yapısının oluşması ile sonuçlanmıştır. Uzun vadeli fon 

kaynaklarını sağlayabilecek bir sermaye piyasası olmadığı gibi bankalardan kredi temin 

edebilmek yakın ilişkiler vasıtası ile mümkün olmuştur.  

 Özel sektörün ileri teknoloji ve işletmecilik faaliyetlerinden yoksun olduğu sürekli 

olarak belirtilmiş ancak problemin ana nedenlerine değinilmemiştir. Küçük sanayi 

işletmelerinin mevcut kapasite ve üretimlerini arttıracak sermaye kaynaklarının 

olmaması, işletmelerin dengeli ve sürdürülebilir büyümesine imkân vermemiştir. Ancak, 

1960’lı yıllara gelindiğinde kazanılan tecrübe ve özel sektörün gelişimi ile kalkınma 

gayretlerinin altında yatan iki temel sorunun sermaye eksikliği ve vasıflı eleman ihtiyacı 

olduğu kendini hissettirmeye başlamıştır. Peki, bu sermaye ihtiyacı hangi kaynaklardan 

ve hangi şartlar altında giderilmeye çalışılmıştır? 

2.3.3. Banka Kredileri 

Sanayileşmek isteyen az gelişmiş ülkelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan 

birisi sermaye eksikliğidir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında samimi bir itirafta 

bulunulmuş ve uzun vadeli fon yaratımında, adil bir şekilde dağıtımın 

yapılamamasından, yatırım kredilerinin yanında işletme kredileri konularına gereken 

önemin verilemediği belirtilmiştir. Kaldı ki, kamu kesimi de aynı dönem içinde 
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finansman zorlukları ile karşılamış, neticesinde Merkez Bankası kaynaklarına yoğun bir 

şekilde başvurarak emisyon hacmini arttırmış ve nihayetinde enflasyonist baskıların 

oluşmasına sebebiyet vererek plansız dönemdeki kısır döngüden kurtulma imkanına 

sahip olamamıştır (I. BYKP, 1963).  

TSKB kısıtlı sermayesi ile özel sektörün tamamına kredi sağlama olanağına 

sahip olmadığı ve TSKB’dan başka uzun vadeli fon sağlayabilecek yatırım bankalarının 

yokluğu, Merkez Bankası’nın duruma müdahil olmasını gerektirmiş, Merkez Bankası 

kaynakları, kamunun yanında özel kesim tarafından da yoğun olarak kullanılmıştır. 

Dışa olan bağımlılığın azaltılması, bankacılık sisteminin yeteri kadar gelişim 

gösterememesi ve halkın tasarruf tercihlerinin sermaye piyasası araçlarından uzak 

olması gibi sebeplerden dolayı; özel kesimin sermaye ihtiyacı devlet kanalı ile 

giderilmeye çalışılmıştır. Tablo-15’te TCMB kredilerin dağılımı yer almaktadır. 

Tablo-15: TCMB Kredilerinin Kamu ve Özel Dağılımı (1963-1977 / Milyon TL ve %) 

Dönemler 
Kamu Kesimine 
Açılan Krediler 

Özel Kesime 
Açılan Krediler 

Toplam Krediler 

1963-1967 
16.344 
%59,7 

11.015 
%40,3 

27.359 
%100 

1967-1972 
46.404 
%63,2 

27.056 
%36,8 

73.460 
%100 

1973-1977 
272.669 
%61,9 

167.551 
%38,1 

440.220 
%100 

1963-1977 
335.417 
%62,0 

205.622 
%38,0 

541.039 
%100 

Kaynak: TCMB, Yıllık Raporları 

Büyük holding ve kuruluşlar hisse senedi ve tahvil ihraç etmek yerine, 

kendilerinin kurduğu ya da bir şekilde organik bağ oluşturduğu ticari/yatırım bankaları 

aracılığıyla düşük maliyetli kaynak temin etme yoluna gitmişlerdir. Böyle bir yapılanma 

içerisinde yer almayan şirketler kredi talebinin yüksek, arzının düşük olmasıyla yüksek 

maliyetlerde borçlanmak zorunda kalmışlardır (Şahin, 2012).    
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 Bu duruma Akbank güzel bir örnek teşkil etmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra, Hacı Ömer Sabancı, Adanalı sanayici Ahmet Sapmaz ve Bekir Sapmaz 

kardeşler, Adana’nın sanayi kuruluşu Milli Mensucat’ın sahipleri dört işadamı; Nuh Naci 

Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür ve Seyit Tekin ile birlikte bir banka kurmaya karar 

vermişlerdir. Kurucuların hepsi, Adana’da yaşayan Kayserili işadamları idi. Amaçları 

bölgenin pamuk üreticilerine finansman sağlamaktı. Banka, 12 Nisan 1947 tarihinde 

"Adana-Kayseri Bankası" adıyla finans sektöründe yerini aldı. İki şehrin baş harfleri 

nedeniyle “Akbank” adıyla anıldı. Bu isim, aynı zamanda bölgede yetişen pamuğu 

temsil ettiği için seçilmişti. Tek şube ile küçük bir mahalli banka olarak kurulan Akbank, 

o dönem faaliyette olan dört bankanın en küçüğü idi (Wikipedia). Tablo-16’da banka ve 

sahiplikleri gösterilmiştir. 

Tablo-16: Banka ve Sahiplikleri 

BANKA ADI SAHİP OLAN KİŞİ – KURULUŞ 

Akbank Sabancı Holding 

T.Garanti Bankası Koç Holding 

Pamukbank Çukurova Holding 

Yapı ve Kredi Bankası Çukurova Holding 

Uluslar arası Endüstri ve Ticaret Bankası Yapı ve Kredi Bankası 

Kocaeli Bankası Garanti Bankası 

Demirbank Nuri Çıngıllıoğlu 

Egebank Özakat Holding 

Orta Doğu Bankası Acerer Holding 

Eskişehir Bankası Zeytinoğlu Holding 

Hisarbank Ö.Çavuşoğlu-Kozanoğlu 

İstanbul Bankası Has Holding 

İşçi Kredi Bankası Emin Hattat grubu 

T.Dış Ticaret Bankası T.İş Bankası 

T.İmar Bankası Yapı ve Kredi Bankası 

T.Sınai Kalkınma Bankası 
T.İş Bankası ağırlıklı bir grup banka 
(Osmanlı Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) 

Sınai Yatırım ve Kalkınma Bankası 
T.İş Bankası ağırlıklı bir grup banka 
(Osmanlı B., Garanti B., Akbank, Vakıflar B.) 

Kaynak: Sönmez, M. (1982). Türkiye Ekonomisinde Bunalım, İstanbul: Belge Yayınları 
s.75  
 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_%C3%96mer_Sabanc%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Milli_Mensucat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuh_Naci_Yazgan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuh_Naci_Yazgan
http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Nisan
http://tr.wikipedia.org/wiki/1947
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Tablo-17: Banka Kredilerinin Sektörel Dağılımı 

SEKTÖR 1962 1.BYKP 2.BYKP 3.BYKP 1978 

Tarim 18,8 22,0 22,0 21,5 16,8 

Sanayi 3,2 3,8 5,1 3,9 4,5 

Esnaf 1,8 2,1 2,9 3,3 4,7 

Konut 10,9 9,5 5,9 2,8 2,4 

Ticaret 51,2 49,0 54,8 58,3 62,5 

Kamu Kesimi 14,0 14,8 9,3 10,0 9,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Milyar TL (Cari Fiyatlarla) 14,4 85,0 196,6 726,0 294,4 

 Kaynak: DİE, TİY 1968 s.245; TİY 1973 s.295; TİY 1979 s.266 

 Tablo-17’den görüldüğü üzere, sanayi kredilerinin düşük seviyelerde olması, 

ekonominin üretken kesimlerinden ziyade ticari kanadına daha fazla yatırım ve önem 

verildiğinin bir göstergesi olabilir. Sanayi kesiminde üretim karlarının düşük seviyelerde 

olması, yatırımcıları daha karlı ve daha az riske sahip ticaret alanına (bununla birlikte 

karaborsacılığın o dönem yaygın bir ticaret anlayışı olduğu da hesaba katılırsa) 

yönlendirmiştir. Ticaretin süratle gelişmesinin nedenini sanayi alanına yatırımların 

yetersizliği ile açıklamak tek başına bir sebep olarak sayılamaz. Kentleşmenin artması 

ve tüketim anlayışının kabuk değiştirmesi, üretimin aynı seviyelerde ve fiyatlarda 

kalmasına rağmen üretim çıktılarının değerlerini değiştirerek kar oranlarını yüksek 

tutmakta etkili olmuştur (Şahin, 2011). 

  1962-1965 yılları arasında 285 sanayi şirketi arasında yapılan araştırma 

sonuçlarından anlaşılacağı üzere, şirketler sabit yatırımlar için kendi öz kaynaklarını 

kullanma yolunu seçerken, üretimi gerçekleştirebilmek için banka ve diğer kredilere 

başvurmuştur. Bu kredilere ulaşmak ise bankalar tarafından %200’e varan gayrimenkul 

teminat istekleri, reeskont kısıtlama uygulamaları, yüksek kredi maliyetleri 

sebeplerinden ötürü kolay olmamıştır. Tablo-18’den anlaşılacağı üzere uzun vadeli 

kredilerin toplam kredilerin içindeki payı %22,17 ile son derece düşük seviyede olması, 

yeni yatırım veya kapasite geliştirme olanaklarından özel şirketlerin olumsuz yönde 
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etkilenmesine neden olmuştur.  Bu yüzden sanayi sektörünün gelişim hızı diğer 

sektörlere göre oldukça yavaştır (II. BYKP, 1968). 

 Türk bankacılık sisteminin kısa vadeli fonlama imkanları ve özellikle mevduatın 

kısa vadeli olması, orta/uzun vadeli kredilere uzun yıllar boyunca sıcak bakmamalarına 

neden olmuştur. Orta/uzun vadeli krediler proje bazında (back to back)  Dünya Bankası 

ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlardan finansman sağlayan TSKB dışında ticaret 

bankalarınca kıt kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bankaların yurt dışından 

sendikasyon ve seküritizasyon yolu ile fonlama imkanı eksiklikleri de orta/uzun vadeli 

kredi kullandırımını engelleyen unsurlar olmuştur. 

1970 yılında Merkez Bankası kanununda yapılan değişiklik ile para politikasında 

daha etkin bir rol oynamıştır. Merkez Bankası’nın bankalara getirdiği plasmanlarının 

%10’luk kısmını orta vadeli kredi olarak kullandırma zorunluluğu ve teşvik edici özel 

faiz oranları yatırımcılar üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır.  Aynı zamanda gelişen 

sermaye piyasası karşısında bankaların, pozisyonlarını ve karlılıklarını koruma istekleri 

orta vadeli kredi kullandırma miktarlarını etkilemiştir (III. BYKP, 1973). 

1970’li yıllardan sonra artan mevduat oranları ve DÇM’lardan yaygın bir şekilde 

elde edilen kaynaklar banka kredilerinin olumlu yönde gelişmesinde etkili olmuştur. 

Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli senetleri reeskonta kabul etmesi diğer önemli 

bir gelişme olarak görülebilir (III. BYKP, 1973). 

Tasarrufların efektif kullanımı prensibine dayalı olarak bu dönemde banka 

sayısını arttırmak yerine mevcut bankalar şube sayılarını arttırma yoluna gitmişlerdir 

(Üstünel, 1966).   

Yatırımları üretken alanlara yönlendirmek ve sermaye piyasasının gelişimini 

sağlamak üzere, 13 özel bankanın ortaklığı ile Yatırım Finansman Anonim Şirketi 

kurulmuştur. DESİYAB da benzer bir amaçla faaliyete geçmiştir. DESİYAB, Federal 

Almanya ve Türkiye arasında 1972’de imzalanan Ankara Anlaşması uyarınca Türk işçi 
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şirketlerine finansman desteği amacıyla 1976 yılında kurulmuştur. Özel sektör 

yatırımları için olumlu gelişen bu kuruluşlar orta ve uzun vadeli kredi gereksinimlerini 

karşılayacak düzeye gelememiştir. Yatırım ve ihtisas bankalarının yeteri kadar 

mevduattan yoksun olması, bu bankaların daha çok gelir getiren ticari kredilere 

yönlenmelerine neden olmuştur. Sanayi ve işletme sermayesi için gerekli olan kredi 

ihtiyaçları ticari bankalar aracılığıyla giderilmeye çalışılmıştır. Özel sektöre kaynak 

sağlayabilecek ticari bankaların kaynaklarının büyük bir kısmının kısa vadeli 

mevduatlardan oluşması uzun vadeli kredi sağlamalarına mani olmuştur (Kepenek, 

2012).  

III. Plan döneminde, bankaları orta vadeli kredilerin kaynağı olan mevduat 

karşılıklarını önce %5’e sonra %0’a indirerek, 1976 yılında bankaların kaynak 

büyüklükleri göz önüne alınarak orta vadeli kredilere tahsis yükümlülükleri %10 ve %20 

olarak yeniden saptanmıştır. Yine aynı dönemde işletmelerin orta vadeli kredi 

ihtiyaçlarını gidermek için bir dizi önlem alınmasına karşın istenilen sonuçlar elde 

edilememiştir. Piyasalardaki ve banka mevduat faizlerinin düşük tutulması ve sıkı 

denetim altında olması, örgütlü olmayan para piyasalarında yasal olmayan faiz 

oranlarının gelişimini tetikleyen bir unsur olmuştur. Bununla birlikte, ucuz kredi temin 

etme eğiliminde olan holdingler banka sahipliği elde etme çabalarının arttırmıştır. Bu 

durum belirli bir zümre veya kişilere halkın tasarruflarını kullanarak ekonomi içerisindeki 

egemenliklerini arttırmıştır. Ekonominin istenen yönde gelişmesini ve gelir dağılımı 

açısından sakıncaları da beraberinde getirmiştir (IV. BYKP, 1979). 

Özetle; sanayileşme çabası içerisinde olan ülkelerin karşılaştığı sermaye 

ihtiyacı ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Tasarrufların yetersizliği, 

bankacılık sisteminin gelişmemiş olması ve sanayi kesimine sermayenin yanında proje 

değerlemesi, tecrübe aktarımı vb. yapacak bir mekanizmanın olmaması, özel sektörün 

problem kaynaklarının başında gelmiştir. Yatırım bankalarının işlevlerini kısıtlı olarak 

yerine getirmesi sonucunda Merkez Bankası kaynaklarından ayrılan krediler ile bu 
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boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında KİT ara malları maliyetleri altında 

özel sektöre satılarak, özel sektörün sermaye birikimine katkı yapılmıştır.          
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Tablo-18: Özel Sektöre Ait 285 Sanayi Kuruluşunda Yapılan, Incelemeye Göre 1962 - 1965 Devresinde Sektörlerde Yatırım Ile Öz Sermaye ve 
Uzun Ve Kısa Kredi Ihtiyacı Arasında Bağlantılar 

 

Sektör 

Net Sabit Kıymetlerin Dağılımı Banka Kredileri Diğer Krediler Toplam Krediler 
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Gıda 35 75.503 5,93 100,0 124,6 43,1 40,7 83,8 36,6 3,1 39,7  79,7 43,8 123,5 

Dokuma (İplik,Boya  
Apre dahil) 

72 631.197 49,4 100,0 157,4 
111,

7 
24,7 

136,
4 

79,8 6,4 86,2 191,5 31,1 222,6 

Giyim 11 16.162 1,27 100,0 196,2 85,3 11,1 96,4 
116,
2 

5,5 
121,

7 
181,7 16,6 218,1 

Kauçuk-Lastik 12 144.187 11,3 100,0 108,7 20,5 46,2 66,7 15,0 18,7 33,7 35,5 69,9 100,4 

Kimya 23 33.072 2,59 100,0 323,4 
148,

8 
32,0 

180,
8 

161,
7 

88,8 
250,

5 
310,5 120,8 431,3 

Plastik İşleme 8 19.579 1,54 100,0 173,1 
177,

9 
13,4 

191,
3 

 61,4 - 61,4 239,3 13,4 252,7 

Demir-Çelik Metalürji 24 97.990 7,69 100,0 121,7 52 35,6 85,6 27,6 3,1 40,7 89,6 38,7 126,3 

Madeni Eşya 37 69.124 5,42 100,0 164,7 63 27,8 91,3 60,8 4,6 65,4 124,3 32,4 156,7 

Makine İmalat Sanayi 6 30.691 2,41 100,0 197,7 75,7 14,9 90,6 
169,

1 
11,7 

180,
8 

244,8 26,6 171,4 

Elektrikli Alet ve 
Cihazlar 

13 36.929 2,85 100,0 205,4 
132,

3 
31,6 

163,
9 

122,
2 

- 
122,

2 
254,5 31,6 286,1 

Diğer Sanayi 44 119.960 9,41 100,0 120,0 86,9 29,7 
116,

6 
82,9 23,9 

106,
8 

69,8 53,6 223,3 

285 Kuruluş Toplamı 
ve Ortalaması 

285 
1.274.39

4 
100,

0 
100,0 151,5 69,5 29,4 98,9 71,6 10,8 82,4 141,1 40,2 181,3 

Kaynak: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Programı, s.87  
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2.3.4. 1960-1980 Yılları Arasında Sermaye Piyasası Hareketleri 

2.3.4.1. Hürriyet İstikrazı Tahvilleri 

 Gerekli yatırımların yapılamaması, kalkınmanın arzu edilen seviyelere 

ulaşamaması, dış kaynak kullanımının artan bir seyirde olması ve verilen bütçe 

açıkları neticesinde 11.07.1960 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hürriyet 

İstikrazı hakkında geçici kanun ile maliye bakanlığına 500 milyon TL’ye kadar devlet 

tahvili ihraç etme yetkisi verilmiştir. Hürriyet İstikraz tahvillerini diğer devlet 

tahvillerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de küçük tasarruf sahiplerini hedef 

almasıdır. Büyük bir propaganda yapılarak satılan tahviller %6 faiz oranı ve 

vergilerden muaf olarak ihraç edilmiştir. Ancak, dönemin ortalama mevduat faiz 

oranlarının %6,5 seviyelerinde olması, tahvil sahiplerini ellerindeki menkul kıymetleri 

bir an evvel paraya çevirme imkânını aramaya itmiştir. Bunu fırsat bilen bazı kimseler 

tarafından, iskonto etmek suretiyle nakit paraya çevrilerek ikinci el piyasasının 

kurulmasına önayak olmuşlardır. Hatta bir bisküvi firması, satışlarını arttırmak için 

yaptığı çekilişler ile her gün bir talihliye 500 TL tutarında Hürriyet İstikraz Tahvili 

hediye etmeye başlamıştır.    

   

 Şekil-1: Bir Bisküvi Firmasının Tahvil İkramiye Dağıtan Reklamı 
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Şekil-2: Hürriyet İstikraz Tahvillerinin Satış Reklamı 

Kaynak: http://gecmisgazete.com/kupur_goster.php?kupurid=13736 
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İstikraz tahvilleri bir süre sonra para gibi değişim aracı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Aşağıda döneme ait Milliyet Gazetesi arşivlerinden elde edilen ilanlar: 

  

  

 

 

 

 

 

 

Şekil-3: Tahvillerin Para Gibi İşlem Gördüğü Alışveriş İlanları 

2.3.4.2. Özel Sektör Tahvil İhracı 

 Ülkemizde ilk ÖST ihracı, Garanti ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankalarının da 

hissedarı olduğu Elka Elyaflı Plaka Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi tarafından 1961 

yılında toplam değeri 5 milyon TL, 10 yıl vadeli ve yıllık %9 faiz kupon ödemeli olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu ilk borçlanmanın maliyetinin %90 ve uzun vadeli banka 

kredilerinin 1961 yılı için ortalama yıllık %14-18 olduğu göz önüne alınırsa, o dönem 

için son derece makul sınırlar içindedir. Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde, bir 

yıldan fazla vadeli mevduat faiz hadleri aynı yıl içerisinde %6-6,5 civarındadır.  

 Ancak, bu ihraç diğer şirketler üzerinde cesaretlendirici ve özendirici bir tesir 

yaratamamıştır. Şirketler sermaye piyasası araçlarından tahvil yerine sayıları az da 

olsa hisse senedi ile kaynak yaratma yoluna gitmişlerdir. 
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2.3.4.2.1. I BYKP Döneminde Özel Sektör Tahvil İhraçları 

 Tahvil ihraçlarını iyi bir şekilde değerlendirebilmek ve gelişimini doğru bir 

şekilde analiz edebilmek için planlı dönemlere göre incelenmiştir. Bundaki amaç; 

alınan kararların ve ekonomi politikaların tahvil ihraçları üzerindeki etkisini görebilmek 

ve geniş bir zaman aralığını belirli bölümlere ayırarak detaylı bir şekilde 

yorumlayabilmektir. 

I. BYKP dönemi içerisinde toplam iki adet ÖST ihracı gerçekleşmiştir. 

Bunlardan ilki; 1964 yılında Tifdruk Matbaacılık Sanayi A.Ş.’nin Yapı ve Kredi Bankası 

aracılığı ile %9 faizli toplam değeri 10 milyon TL değerinde 5 yıl vadeli ihracı, diğeri; 

1967 yılında Mensucat Santral T.A.Ş.’nin TSKB aracılığıyla %12 faizli 5 milyon TL 

tutarında 5 yıl vadeli ihracıdır. 

 Bankaların mevduat toplama yarışına girmeleri sermaye piyasasının gelişimini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bankalar mevduat toplamak için ev, araba, para vb. 

ikramiyeler dağıtarak küçük tasarruf sahiplerini cezp etmeye çalışmışlardır.  

Buna karşılık tahvil ihraç eden şirketler aynı yola başvurarak ikramiye dağıtma 

yoluna gitmişlerdir. Örneğin; Tifdruk Matbaacılık A.Ş. yatırımcıları çekebilmek için her 

yıl 300 bin TL ikramiye dağıtmıştır. Bu durum toplam maliyetin üzerine %15’lik bir 

maliyet daha eklenmesi anlamına gelmektedir. Tahvil toplam faizinin %45 olduğu ve 

%15 ikramiye masrafları göz önüne alındığında, 5 yıl borçlanmanın vergi ve resimler 

hariç %60 olarak yüksek meblağlarda gerçekleştiği görülmektedir. İhraç sahibinin kar 

elde edebilmesi ve yatırımlarının sürekliliği için kullandığı kaynak üzerinden en az 

%60 kar oranına ulaşması gerekmektedir. Ancak, şirketlerin bu yüksek maliyetlere 

katlanmasının altında yatan sebeplerden biri; yüksek faizli ve belirtilen oran üzerinde 

olan banka kredileri, diğeri; enflasyonun yüksek oranlarda artan bir eğilim içerisinde 

olmasıdır. Enflasyon sayesinde para değer kayıpları ihraç tarihini müteakip yıllarda 

tahvil itfalarının zorlanmadan yapılmasına olanak sağlamıştır. 



67 
 

2.3.4.2.2. II BYKP Döneminde Özel Sektör Tahvil İhraçları 

İkinci plan döneminde günden güne artan sermaye ihtiyacı, banka kredilerinin 

kısa vadeli ve yüksek faizlerle olması, öz kaynaklarla yapılamayacak büyüklüklerde 

yatırım maliyetleri, özel sektörü alternatif borçlanma araçlarına yöneltmiştir. Yeni 

yatırımların yanında çağa ayak uydurmak için modernize çalışmaları ve artan üretim 

kapasiteleri, işletme sermaye ihtiyaçlarını da arttırmıştır. Önceden birkaç örneği olan 

tahvil ihraçları bu dönemde hızlı bir gelişme göstermiştir.  

 1968 yılında özel şirketler fon temini için sermaye piyasası araçlarına 

başvurmaya başlamışlardır. Şirket sahipleri hisse senedi çıkararak ortak sayısını 

arttırmak istememeleri ve yönetimdeki ağırlıklarını korumak için tahvil ihracını daha 

cazip bulmuşlardır. Hisse senedi satışı daha çok TSKB’nın kendi portföyündeki 

şirketlere ait hisseleri satışa çıkarması şeklinde olmuştur.  

Sermaye piyasasını yönlendirecek, halka şirketler hakkında bilgi verecek ve 

halkın tasarruflarını toplu bir şekilde değerlendirecek aracı kuruluşlar olmadığından, 

şirketler basın yolu ile duyurular yaparak direkt olarak halkın tasarruflarını hedef 

almışlardır. Şirketler, tahvil satışlarını ve itfalarını anlaştıkları bankalar aracılığıyla ve 

şirket merkezlerinde gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir. Halk tasarruflarını 

enflasyondan korumak ve kar elde edebilmek için konut alımı veya banka mevduat 

faizlerinden yararlanma olanaklarına sahiptir. Banka mevduat faizlerinin ortalama 

olarak %6-6,5 olması ve küçük tasarrufların konut alımı için yetersiz oluşu, %13 faiz 

seviyelerinde olan tahvillere talebi arttırmıştır.  

İkinci plan döneminde cari fiyatlarla toplam 1.061.000.000 TL tahvil ihraç 

edilmiştir. Yıllara göre tahvil ihraçları Grafik-1’de yer almaktadır. 
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Grafik-1: 1968-1972 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(Cari Fiyatlarla) 

 

      Kaynak: T.C.M.B. 

1970 yılı, İkinci Plan Döneminde en fazla tahvil ihracının yapıldığı yıldır. Bunun 

nedenleri arasında aynı yıl içerisinde yaşanan devalüasyon ithalata dayalı mallar için 

kaynak ihtiyacını arttırmış olabilir. Diğer bir nedeni; tahvillerle ilgili düzenleme 

yetkisine sahip Merkez Bankası’nın 2 Haziran 1970 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınladığı ve tahvillerin faiz oranları ile satış şekillerini düzenlediği tebliğdir. Bu 

tebliğe göre tahvil faiz oranları azami %15 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tahvillerin 

nominal değeri altında satılamayacağı, satışların bir banka aracılığı ile yapılma 

zorunluluğu, tahvil vadelerinin 5 yıldan aşağı olamayacağı, tahvil satış süresinin 3 

aydan fazla olamayacağı, nakdi ikramiyeler haricinde menfaat sağlanamayacağı, 

tahvil sahiplerine hisse senedi satışında öncelik tanınabileceği değişikliklerini 

getirmiştir. 

1971 yılında tahvil ihraçlarında keskin bir düşüş gözlemlenmiştir. Bunun üç 

nedeni olabilir. Birincisi; 1971 yılında yaşanan ordunun muhtıra yayınlayarak siyasi 

iradeyi yönetimden çekmesi siyasi belirsizlik olarak sermaye piyasalarını etkilemiş 

1968 1969 1970 1971 1972

103.500.000

170.500.000

375.000.000

136.500.000

275.500.000
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olabilir. Diğer bir nedeni; 1970 yılında Merkez Bankası kanununda yapılan değişiklik 

neticesinde Merkez Bankası’nın bankalara plasmanlarının %10’unu orta vadeli kredi 

olarak kullandırma zorunluluğu getirmesidir. Bunun etkilerinin 1971 yılında ortaya 

çıkması ve bankların gelişen sermaye piyasalarında konumlarını yitirmemek için tahvil 

ihracı ile rekabet halinde olması denilebilir.  

Üçüncü ve en kuvvetli neden; 1971 yılında keskin bir şekilde artan 

enflasyondur. Devalüasyonun da etkisiyle 1970 yılına göre yaklaşık %100 değer 

kaybeden TL ve %21 olarak gerçekleşen TÜFE oranı, yasal faiz oranı %15’in oldukça 

üzerindedir. Tahvil ihraç eden şirketler bu yolla “bedava kredi” temin ederlerken, 

Merkez Bankası’nın faiz hadlerini yükseltmemesi ve hayat pahalılığı nedeni ile halkın 

tasarruf yapma gücünü yitirmesi tahvillere olan talebi düşürmüştür. Tablo-19’da 

döneme ait temel ekonomik göstergeler yer almaktadır. 

Tablo-19: II BYKP GSMH, Büyüme, Enflasyon ve Emisyon Rakamları 

YILLAR 
GSMH  

(MİLYON TL) 
REEL  

BÜYÜME 

TEFE  
DEĞİŞİM 

ORANI (%) 

TÜFE  
DEĞİŞİM 

ORANI (%) 

M2 
(MİLYON TL) 

1968 163.893 6,7 3,2 4,1 31.398 

1969 183.356 4,3 7,2 5,7 36.566 

1970 207.815 4,4 6,7 11,8 44.300 

1971 261.073 7,0 15,9 21,8 56.600 

1972 314.140 9,2 18,0 15,3 70.900 

   Kaynak: TUİK İstatistiki Göstergeler 1923-2007, s. 598,674, 732 

1970 yılından sonra çift haneli rakamlarda seyreden enflasyon oranlarının faiz 

hadlerinin altında olması, tasarruf yapma eğilimleri üzerinde negatif bir etki yarattığı 

söylenebilir. Merkez Bankası mevduat faizlerini 1970 yılında %6 seviyesinden %9’a 

çıkararak talebi olumlu yönde etkilemek istemiştir. Dönemin geneline bakıldığında, 
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yüksek enflasyon ve mevduat faizlerinin %9 olduğu bir ortamda %15 faizli tahviller 

yatırımcıların tasarruflarını korumak ve gelir elde etmek için iyi bir alternatif olmuştur.  

Ancak, şu noktaya dikkat çekmek gerekir. Bankalar düşük faiz oranı sebebiyle 

mevduat toplama konusunda çeşitli sıkıntılarla karşılaşmışlar ve kendi aralarında 

şiddetli bir rekabete girişmişlerdir. Nakdi, ev, araba vb. ikramiyeler dağıtarak kısıtlı 

tasarrufları çekmeye çalışmaları kredi maliyetlerini artıran bir unsur olmuştur. 

Sermayeleri ve topladıkları mevduatların düşük olması, sanayi kesimine orta ve uzun 

vadeli kredi sağlamalarına olanak vermemiştir. Topladıkları mevduatların ve 

ikramiyelerin maliyetlerini karşılayabilmek için kısa vadeli ticari krediler dağıtma 

yoluna gitmişlerdir.   

2.3.4.2.2.1. II BYKP Dönemi ÖST İhraçlarının Sektörel Dağılımı 

İkinci dönemde tahvil piyasası bir gelişme göstermiş olmasına karşın arzu 

edilen seviyede değildir. Banka kredileri ile mukayese edildiğinde 1 milyar TL tahvil 

ihracı yapılmışken, 187 milyar TL banka kredisi kullanılmıştır. 

İkinci plan döneminde cari fiyatlarla toplam 1.061.000.000 TL tahvil ihraç 

edilmiştir. Milliyet gazetesi arşivlerinden 950.350.000 TL tutarındaki tahvilin hangi 

şirket tarafından ihraç edildiği ve diğer tahvil bilgilerine ulaşılabilmiştir. Grafik-2’de tüm 

ihraçlar yer almamaktadır. Ancak, genel bir değerlendirme ve fikir verebilecek 

niteliktedir. 

İkinci plan döneminde özel sektörden beklenen dayanıklı tüketim malları 

üretimini gerçekleştirmek için kaynak arayışı içerisinde olduğu görülürken dokuma, 

gıda gibi temel tüketim malları üretiminde de sermaye ihtiyacı görülmektedir. Hızla 

artan nüfus temel tüketim maddelerine olan talebi arttırdığından, bu sektörlerde üretim 

yapan şirketler kapasite artırımı yoluna giderek talebi karşılamaya çalışmışlardır. 
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Otomotiv sektörü 1960 yılından sonra (TOFAŞ 1968, BMC 1964, TOE 1960) 

yabancı iştirakler ile ülkemizde gelişim göstermiştir. Yüksek üretim ve yatırım 

maliyetleri nedeniyle tahvil ihraç ederek sermaye ihtiyaçlarını karşılama yoluna 

gitmişlerdir. Grafik-2’de döneme ait ÖST’lerin sektörel dağılımı yer almaktadır. 

Grafik-2: 1968-1972 Yılları Arasında İhraç Edilen ÖST’lerin Sektörel Dağılımı 

(Cari Fiyatlarla / Milyon TL)

 

2.3.4.2.3. III BYKP Döneminde Özel Sektör Tahvil İhraçları 

 Korunmuş ve doygunluğa ulaşmamış iç pazar avantajlarından faydalanmak 

isteyen sanayi şirketleri, kendilerinin kurduğu ya da ortaklığına katıldığı yeni şirketleri 

bünyesine katarak holdingleşme olarak adlandırılabilecek bir yapıya bürünmüşlerdir. 

Holdingleşme sürecindeki bu gelişmeler, 1970 yılından sonraki dönemde tekelleşme 

ve yoğunlaşma eğilimini hızlandıran bir faktördür. Ticari şirketler, faaliyetlerinden elde 

ettiği sermaye birikimini sanayi alana yönlendirerek piyasaya egemen olmak 

istemişlerdir Bu dönemde sanayide yaşanan gelişmeler kapitalist anlamda sermaye 

birikiminin oluştuğunu göstermektedir. Banka sahipliği ile birlikte kazanılan sermaye  
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gücü sayesinde holdingleşme ve sonrasında tekelleşme eğilimlerini barındırmaktadır 

(Yılmaz, D.Ö. ve Yılmaz R.K. 2011).                      

Holdingleşme ile birlikte artan sermaye ihtiyacı, bu kuruluşları daha ucuz 

kaynak bulmak için banka edinimine yönlendirmiştir. 1970’lerden sonra holdingler 

arasında artan rekabet neticesinde bankaların önemi giderek artmıştır.  1979 yılı 

itibariyle Türkiye’de mevcut 24 özel ticari bankadan 15’i bir veya iki aile ya da sermaye 

grubu ortaklığı olarak görünmektedir (Arıman, 1982). 

 Alak ve Büyükkaya (1975) 1973 yılı sonu itibariyle holding sayısını 60 olarak 

tespit etmişlerdir. Tekeli ve Menteş (1977) 1976 yılında bu rakamın 115’e çıktığını, 

Arıman (1982) ise 1979 yılında 210’a çıktığını tespit etmişlerdir (aktaran Yılmaz, D.Ö. 

ve Yılmaz R.K. 2011). 

 Bu durumu ÖST’ler açısından değerlendirdiğimizde, artan sermaye ihtiyacını 

tek başına bankalardan sağlamak mümkün olmadığından, holdinglerin yoğun bir 

şekilde tahvil ihraç ettikleri gözlemlenmiştir. Bunun nedenleri arasında halen aile 

şirketi durumunda olan grupların hisse senedi ihraç ederek yönetimdeki 

sorgulanamaz egemenliklerinden vazgeçmemek şeklinde yorumlanabilir. Grafikt-3’te 

yıllara göre ihraç tutarları yer almaktadır. 

Grafik incelendiğinde 1974 yılında bir önceki yıla oranla düşüş gerçekleştiği 

görülmektedir. Aynı yıl içerisinde Kıbrıs Barış Harekâtının finansmanını sağlamak için 

maliye bakanlığı tarafından büyük bir propaganda yapılarak “Barış Harekâtı 

Borçlanma Tahvilleri” ihraç edilmiştir. Bu tahviller vergiden muaf tutulmuş, %11 faizli 

ve erken alanlara iskontolu olarak satışa sunulmuştur.  Siyasi çalkantıların yoğun 

olarak yaşandığı bu dönemde Kıbrıs için yek yürek olan halk, bu tahvillere büyük 

rağbet göstermiştir. Bu durum ÖST’leri olumsuz bir şekilde etkileyerek bir önceki yıla 

göre ihraçların azalmasına sebep olmuştur. 
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Grafik-3: 1973-1977 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(Cari Fiyatlarla) 

 

Kaynak: TCMB Raporları 

 1975 yılında ise tahvil satışları bir önceki yıla göre %100’den daha fazla bir 

artış göstermiştir. Bunun nedeni; 7 Aralık 1974 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 

Merkez Bankası tebliği ile tahviller üzerinde yeni düzenleme ve faiz oranlarının 

yükseltilmesi olmuştur. Tebliğden önce, enflasyon oranlarının tahvil faiz oranlarını 

aşması tahvile olan talebi düşürmüştür. Bu tebliğ ile %15 olan özel sektör tahvil faiz 

oranları %18’e çıkartılmıştır. 

 Her ne kadar çıkarılan faiz oranı %18 olsa da tahvil sahibinin eline bu faiz 

miktarı tam olarak geçmemiştir. Çünkü tahvil faizleri %20 gelir vergisi stopajına tabi 

olduğundan net getirisi %14,4 olarak gerçekleşmiştir.   

 Şirketler açısından değerlendirildiğinde, tahvil giderlerinin masraf kabul 

edilerek vergilendirilmemesi, yatırım indirimi uygulanması, tahvil borçlarının öz 

sermaye kaynakları arasında gösterilmesi, tahvillerin gerçek maliyetleri altında ihraç 

edilmesine olanak sağlamıştır.      
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 Aynı yıl içerisinde banka kredilerinin %20 oranını geçen bir faiz uygulaması ve 

dokuz ay vadeli olması, kredi teminatı için ipotek ve teminat istemeleri şirketleri tahvil 

yolu ile kaynak yaratma çabasına itmiştir.  

 Aynı tebliğle, tahvil ihraçları hakkında bazı düzenlemeler de mevcuttur. 3 ay 

olan satış süresinin 4 aya çıkarılması, tahvillerin itfa tablosundan önce de alıcılara 

satış sırasında taahhüt ve duyurulması şartıyla ödenebileceği yenilikleri getirilmiştir. 

Bununla birlikte, satışa aracılık edecek bankanın satışa arz tarihinden en geç 15 gün 

içinde ve satış süresinin bitiminden 15 gün sonra satış sonuçlarını gösterir belgeyi 

Merkez Bankası’na gönderilme yükümlülüğü getirilerek, yatırımcılar koruma altına 

alınmaya çalışılmıştır. Tahvillerle ilgili faiz, satış süresi, kupür adedi, aracı kuruluş 

veya bankalar, ihraç edilecek toplam tahvil tutarı ve şirketçe lüzum görülen diğer 

bilgilerin İstanbul ve Ankara’da yayınlanan yüksek tirajlı en az iki gazete ile ayrıca 

şirketin lüzumlu gördüğü diğer illerde alıcılara ilanı zorunlu hale getirilmiştir.  

 1975 yılında artan tahvil ihraçları beraberinde firmalar arası rekabeti 

artırmıştır. Tahvilleri daha cazip ve avantajlı hale getirmeye çalışan şirketler, tahvilleri 

işlenmiş faizleri ile birlikte her an paraya çevrilebilir hale getirmişlerdir. 

 Bazı şirketler yıllık tahakkuk eden faizleri altı aylık dönemlerde ödeme yapma 

imkânını sunmuşlardır. Rekabeti daha uygun şartlar altında gerçekleşmesi ve 

yatırımcının korunması esasları ile Merkez Bankası 4 Nisan 1975 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınladığı tebliğ ile tahvil faizlerinin vadesinde ve bir defada ödeme 

zorunluluğu getirmiştir. 

 1976 yılı belirtilen dönem içinde tahvil ihracının en fazla olduğu yıl olmuştur. 

Özellikle holdingler sayıları yükselen şirketlerin yatırımlarının finansmanında ve 

işletme sermayelerinin temini için tahvil ihraçlarını arttırmışlardır.  

 Bunun yanında, Merkez Bankası tahvil ihraçlarını kontrol ve denetim altında 

tutabilmek maksadıyla 25 Şubat 1976 tarihli Resmi Gazete’de tebliğ ve ilan ettiği 
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üzere ihraç olunacak tahviller için Merkez Bankası’ndan yazılı müsaade alınma 

zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca, tahvillerin satış süresindeki aylara isabet eden faiz 

tutarları nominal bedellerinden düşülmek suretiyle aylık satış fiyatları tespit edilme 

imkanı sağlayarak iskontolu tahvil uygulamasını kısmen hayata geçirmiştir.                  

Tahvillerin borsaya kote ettirilmesi zorunluluğu bu tebliğde de bir kez daha 

vurgulanmıştır.  

 Enflasyon oranlarının artması 1976 yılının ortalarına doğru tahvil piyasasının 

durgun geçmesine sebep olmuştur. Merkez Bankası 14 Haziran 1976 tarihli Resmi 

Gazete’de tahvil faiz oranını %21’e çıkarmıştır. Tablo-20’de döneme ait temel 

ekonomik göstergeler yer almaktadır. 

Tablo-20: III BYKP GSMH, Büyüme, Enflasyon ve Emisyon Rakamları 

YILLAR 
GSMH  

(MİLYON TL) 
REEL  

BÜYÜME 

TEFE  
DEĞİŞİM 

ORANI (%) 

TÜFE  
DEĞİŞİM 

ORANI (%) 

M2 
(MİLYON TL) 

1973 399.089 4,9 20,5 15,8 90.300 

1974 537.678 3,3 29,9 15,4 113.300 

1975 690.901 6,1 10,1 19,0 146.600 

1976 868.066 9,0 15,6 16,4 181.200 

1977 1.108.271 3,0 24,1 22,5 243.600 
Kaynak: TUİK İstatistiki Göstergeler 1923-2007, s. 598,674, 732 

 Faiz oranının arttırılması ile enflasyon oranı üzerinde bir gelir elde edecek 

(%20 stopaj nedeniyle ele geçen net faiz %16,8 ve 1976 yılı için TÜFE oranı %16,4) 

olması, yatırımcıların tahvillere olan talebini arttırarak rekor düzeyde gerçekleşmiştir. 

 ÖST ihraçları 1977 yılında ise bir önceki yıla göre %24 azalış göstermiştir. Bu 

azalışın nedenleri arasında; %9,1 olarak gerçekleşen devalüasyon, genel ekonomik 

bunalım, dış ödemeler sorunu ve yüksek orandaki enflasyon artışı sayılabilir. Ayrıca, 
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1977 yılında seçim olması, piyasaların seçim sonucuna kadar nötr pozisyonlarını 

muhafaza etmelerine neden olmuştur. 

2.3.4.2.3.1. III BYKP Dönemi ÖST İhraçlarının Sektörel Dağılımı 

Üçüncü plan döneminde cari fiyatlarla toplam 5.767.850.000 TL tahvil ihraç 

edilmiştir. Milliyet gazetesi arşivlerinden 4.429.150.000 TL tutarındaki tahvilin hangi 

şirket tarafından ihraç edildiği ve diğer tahvil bilgilerine ulaşılabilmiştir. Grafik-4’te 

döneme ait tahvil ihraçlarının sektörel dağılımı yer almaktadır. Ancak, tüm ihraçlar yer 

almamakla birlikte genel bir değerlendirme ve fikir verebilecek niteliktedir. 

Grafik-4 :1973-1977 Yılları Arasında İhraç Edilen ÖST’lerin Sektörel Dağılımı 

(Cari Fiyatlarla / Milyon TL) 

 

*TSKB dışındaki bankaların ihraçlarına yer verilmemiştir. TSKB ihraçları toplamı 200 

Milyon TL olan ihraçları Holding ve Diğer sektörde gösterilmiştir.  
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**Tamcam Otocam Sanayi A.Ş.’nin 1977 tarihinde ihraç ettiği %18 faizli 15 Milyon TL 

tutarındaki ihracı Cam Sanayi içerisinde gösterilmiştir.                                             

***Türk Telefon Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon Endüstrisi A.Ş.’nin 

1976 yılındaki %18 faizli sırasıyla 12 Milyon TL ve 20 Milyon TL tutarındaki ihraçları 

Elektrikli Alet ve Cihazlar sektöründe gösterilmiştir. 

İhraç edilen tahvillerin sektörlere göre dağılımında 1976 yılında olduğu gibi 

1977 yılında da ilk sırayı holdingler, ikinci sırayı dokuma sanayi almıştır. Bu bölümün 

başında bahsedilen holdingleşme hareketinin özel sektör tahvil ihraçlarına yansıdığı 

açık bir şekilde görülmektedir. Bir önceki döneme göre %1000 oranında bir artış hızı 

yakalamıştır.  

Grafikte dikkat çeken diğer bir sektör metalürji sektörüdür. Bir önceki döneme 

göre yaklaşık %500 oranında artış göstermiştir. 3. Plan Döneminde, özel sektörün de 

ara ve yatırım malları üretiminde yer alması planlanmıştır. Bununla birlikte, bu 

dönemde artan sanayi üretimi hammadde ihtiyacını arttırmıştır. İthal edilen 

hammadde mallarını devalüasyonlar ve döviz kıtlıklarından dolayı iç pazardan temin 

etme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamıştır. 

Özellikle 1970’li yıllardan sonra otomotiv sektörü büyük bir atılım 

gerçekleştirmiştir. Bu gelişimin tahvil ihraçlarını da etkilediği yukarıdaki tablodan 

açıkça görülmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra büyük önem verilen yol yapımı 

sayesinde binek otomobil, kamyon, traktör ve diğer motorlu araç sayılarında önemli 

artışlar olmuştur. Bu dönemde kurulan yabancı ortaklıklarla birlikte bu sektörde 

rekabet ortamının oluştuğunu kolayca söyleyebiliriz.  

Özetle, tüm sektörlerde ihraç hacmi artmıştır. Ancak, bu ihraçların yatırım 

amaçlı mı yoksa işletme sermayesi olarak mı kullanıldığına dair net bilgilere 

ulaşılamamıştır. Dönem gazetelerinin ekonomi sayfalarında genelde işletme 
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sermayesi olarak kullanıldığına dair birçok bilgi olmasına rağmen bilimsel olarak 

herhangi bir kanıt ya da istatistikî bilgi yer almamaktadır.               

2.3.4.3. 1978-1979 Yıllarında Yaşanan Ekonomik Durgunluk  

İthal ikameci sanayileşme stratejisi ve onun tamamlayıcı öğesi olarak 

uygulanan korumacı dış ticaret politikası, sabit döviz kuru ve kambiyo kontrolü rejimi 

aşırı değerlenmiş kura neden olmuştur. Bu durum ithalatı ve döviz harcamalarını 

teşvik ederken, yerli sanayi mallarına talebi ve ihracat faaliyetleri üzerinde olumsuz 

bir rol oynamıştır. İthal ikamesi stratejisi ile döviz tasarrufu sağlanarak dış ödemeler 

dengesini koruma amacı tam tersi bir sonuç vermiş ve ithalata olan bağımlılığı 

arttırmıştır (Alkin, 1981). 

Bununla birlikte Ekim 1973 yılında Arap-İsrail savaşının başlaması ile petrol 

üretimi yapan Arap ülkelerinin silah alımı ve savaşın finansmanı için petrol fiyatlarında 

artışa gitmişlerdir. 1974 yılından itibaren sürekli bir artış seyreden petrol fiyatları 

Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı ülkeler üzerinde ciddi ekonomik baskılar 

oluşturmuştur.  

Seyidoğlu (1982) çalışmasında 1973 yılı bir ton petrol fiyatını $30.6, 1977 

yılında $99.9, 1979 yılında $145.2, olarak tespit etmiştir. Ancak, diğer batılı ülkeler 

artan petrol fiyatları karşısında tedbir alma yoluna giderken, Türkiye’de üretimi 

düşürmemek için petrol fiyat seviyeleri muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Aradaki zarar 

ise hazinece karşılanma yoluna gidilmiştir. Sanayi çıktıları ve ara mallarının petrol 

fiyatlarına bağımlı olarak paralel fiyat artışları ithalat maliyetlerinde de artışa neden 

olmuştur. Bunun sonucunda üretim maliyetlerinin artması fiyatlar genel düzeyinde 

keskin yükselişlere neden olmuştur. 

Özel sektör açısından değerlendirildiğinde, artan bu maliyetler üretim 

kapasitelerinin düşmesine ve işletmelerin verimsiz bir biçimde çalışmalarına yol 

açmıştır. Üretim birimlerin eksik kapasite kullanımı ve üretim miktarındaki düşmeler, 
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işsizliğin artmasına ve temel tüketim maddelerinin yeteri kadar üretilememesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu durum uzun kuyrukların oluşmasına ve karaborsacılığın gelişimine 

olanak sağlamıştır. Sadece ekonomik anlamda değil sosyal anlamda da halkın 

devlete ve sermaye sahiplerine bakış açısını olumsuz yönde değiştirmiştir. 

Petrol krizinin yanında 1977 yılında vadesi gelen DÇM borçları ve faizleri 

ödenememiş, ödemeler dengesinde ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Bu durum 

karşısında dönemin siyasileri günlük tedbirler alma yoluna gitmişler, dış borçlanma 

miktarını arttırırlarken vadelerini düşürmüşlerdir. Öyleki toplam borçlar içerisinde kısa 

vadeli borçların miktarı 1977 yılında %24 iken 1979 yılında %57’ye ulaşmıştır 

(Kazgan, 1984). 

Özetle; bir yandan kamu kesimi açıkları ve ek finansman gereği para arzını 

genişletirken, döviz darboğazı, enerji darboğazı, politik grev ve işi yavaşlatma 

eylemleri sanayi üretimde düşmelere ve verimsizliğe dolayısıyla enflasyonist 

baskıların artmasına neden olmuştur. Enflasyonist baskı ekonomide kaynak dağılımı 

ve gelir bölüşümü üzerinde bozucu etkisini göstermiş, istikrarsızlık ve belirsizlikler her 

alandaki spekülatif eğilimleri kamçılamıştır. 1970 yılından başlayan durgunluk 1978 

yılında zirve noktasına ulaşmış, IMF ile bir stand-by anlaşması imzalanarak 

ekonominin dış kaynak ihtiyacının giderilmesi ve dış kredilerin belirli bir erteleme ve 

plan dahilinde ödenmesi öngörülmüştür. Bu maksatla 1978 ve 1979 yılında iki 

anlaşma imzalanarak ekonominin istikrarlı bir yapıya dönüşmesi için iki istikrar 

programı yürürlüğe konmuştur (Şahin, 2011). 

Bu istikrar programlarının amaçları doğrultusunda TL 1978-1979 yıllarında 

sırasıyla %23, %26,3 oranında devalüe edilerek döviz kurundaki aksaklıklar 

giderilmeye çalışılmış ve daha gerçekçi bir kur rejimi uygulanmak istenmiştir.   

KİT’lerin bozulan yapısının düzeltilmesi ve kendilerini finanse eden bir yapıya 

dönüşebilmesi için KİT düzenlemeleri ve KİT ürünlerine zam yapılmıştır. Bu hadise 
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özel sektöre maliyetleri altında ara ve yatırım malları temininin sonuna gelindiğinin bir 

emaresidir. Ancak, buradaki asıl amaç KİT’lerin ve kamu kesimi harcamalarının 

azaltılarak Merkez Bankası kaynaklarına daha az başvurulmasını sağlamak, böylece 

emisyon hacminin azaltılması ve enflasyon üzerindeki baskının giderilmesidir (Şahin, 

2011). 

İthalatın düşürülmesi ve ihracatın teşviki ile döviz darboğazı giderilmek 

istenmiştir. Ancak, bu dönemde ithal ara malları olmadan iç üretim neredeyse 

imkansızdır. Bu sebeple yatırımlar düşürülmüş ve ona paralel olarak kalkınma hızı 

yavaşlamıştır.  

2.3.4.4. 1978-1979 Yıllarında Özel Sektör Tahvilleri 

Bu dönemde ihraç edilen tahvilleri sadece özel şirketler açısından 

değerlendirmek çok doğru bir anlayış olmaz. Çünkü tahviller yüksek enflasyonların 

yaşandığı bu dönemde halk tarafından ek gelir kaynağı olarak görülmüştür. Grafik-

5’te dönemsel TÜFE, Mevduat ve ÖST faizleri yer almaktadır. 

Grafik-5: Seçilmiş Yıllara Göre Enflasyon-Özel Sektör Tahvil ve Mevduat Faiz 

Oranları 

 

1963 1968 1973 1978 1979

Enflasyon 6,5% 4,1% 15,8% 53,3% 62,0%

ÖST Faizi 9,0% 13,0% 15,0% 21,0% 25,0%

Mevduat Faizi 6,0% 6,5% 7,0% 12,0% 20,0%
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* Mevduat faizi oranları için 1 yıl ile 2 yıl arasındaki mevduatlar baz alınmıştır.  

Yukarıdaki grafikten anlaşılacağı üzere, 1970’li yıllardan sonra artan enflasyon 

oranları hayat pahalılığına neden olmuştur. Enflasyonun yıkıcı etkilerinden kurtulmak 

isteyen halk, alternatif gelir kaynaklarına yönelmiştir. Mevduat faizlerinin düşük olması 

özel sektör tahvillerini daha cazip bir hale getirmiştir. Bankalar ise kendileri için 

olumsuz olan bu durumu telafi edebilmek için otomobil, ev ve nakdi ikramiye 

dağıtımlarını arttırma yolunu seçmişlerdir. 

 Ancak, 1978 yılında yaşanan yüksek enflasyon sebebi ile hiçbir yatırım aracı 

enflasyon oranının üzerinde gerçekleşme imkânını sağlamamıştır. Faiz hadleri 

Merkez Bankası tarafından belirlendiği için ne bankalar ne de tahvil ihraç eden 

şirketler faiz oranlarını artıramamışlardır. Diğer bir deyişle, şirketler yüksek enflasyon 

oranının çok altında olan faiz oranları yüzünden borçlanma güçlükleri ile karşılaşırken, 

halk yine yüksek enflasyon sebebi ile tasarruflarının değer yitirme tehlikesi ile 

karşılaşmıştır.  

 Bu dönemde daha önce de var olan, ancak, çalışma alanları hisse senedi ve 

tahvil alım satım işleri ile uğraşan “Borsa Bankerleri” canlanma göstermiştir. 

Kendilerine banker diyen kişiler tasarruf sahipleri ile borçlanmak isteyen şirketler 

arasında bir nevi aracılık görevi yaparak mevcut resmi faiz hadleri üzerinde bir oranla 

borçlanmalarını sağlamışlardır.  

 Yüksek banka kredi faiz oranlarının yanında kamu kesiminin ihraç ettiği tahvil 

faiz oranlarını 1979 yılında %18’e yükseltmesi, vergiden muaf olmaları ve her an 

paraya çevrilebilir özelliği taşımaları şirketleri bu yola iten diğer etmenler arasında 

gösterilebilir. 

 Bu gelişmeler ve enflasyon oranları karşısında Merkez Bankası 14 Haziran 

1978 yılında Resmi Gazete’de yayınladığı tebliğle, özel sektör tahvil faiz oranlarını 
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%21’e, istikrar programının başarısız olması ve 1979 yılında artan enflasyon ile 12 

Mayıs 1979 yılında yayınladığı tebliğ ile %25’e yükseltmiştir.  

 Artan faiz oranları ile 1978 yılında 63 firma tarafından 1.975.235.000 milyar TL 

tahvil ihraç edilmiştir. Arşiv araştırmalarımızın sonucunda, bu miktarın 1.544.000.000 

milyar TL’lik kısmının hangi şirket tarafından ihraç edildiği ve diğer tahvil bilgilerine 

ulaşıla bilinmiştir. 1979 yılında 121 firma tarafından 4.755.570.000 milyar TL tahvil 

ihracı gerçekleşmiş ve bu miktarın yalnızca 2.492.550.000 TL’lik kısmına ulaşıla 

bilinmiştir. Özellikle 1979 yılında artan bankerlerin etkinliği ve bunun sonucu olarak 

ihraçların bankerler üzerinden gerçekleşmesi, ihraçların hangi şirket ve diğer bilgilere 

ulaşılmasını zorlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yüzden, 1979 yılında 

yapılan ihraçların sektörel dağılımlarının sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vereceğine 

inancımız olmadığından böyle bir sınıflandırma yapılmamıştır.  

1978 yılına ait elde edilen verilerin resmi rakamlarla paralelliği ve fikir 

verebilecek boyutta olmasından dolayı sektörel dağılım grafiği hazırlanmış ve Grafik-

6’da sunulmuştur.  

Grafik-6: 1978 Yılında İhraç Edilen ÖST’lerin Sektörel Dağılımı  

(Cari Fiyatlarla / Milyon TL) 
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Grafik incelendiğinde ilaç, kimya ve gübre sanayi sektöründe ihraçların rekor 

düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde tarımda modernleşme hareketleri 

ve verimliliğin yükseltilmesi için gübre kullanımının arttığı gözlemlenmiştir. Özetle, bir 

önceki yıla göre tahvil ihraçlarında holdingler hariç genel bir yükseliş söz konusudur. 
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2.4. LİBERAL EKONOMİ’YE GEÇİŞ DÖNEMİ (1980-1998)  

2.4.1. 24 Ocak Kararları ve 1980-1983 Yılları Arasındaki Gelişmeler 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler genellikle tarıma dayalı ürünlerin ihracatı 

karşılığında ara ve yatırım malları ithal ederek dayanıklı tüketim maddeleri üretimini 

gerçekleştirmişlerdir. 1960’lı yılların başından itibaren uygulanan ithal ikamesine 

dayalı kalkınma stratejisi ile dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Beklentilerin 

aksine ithalatın artması ödemeler dengesi açığının yükselmesine dolayısıyla 

enflasyonun yükselmesine neden olmuştur. Bu olumsuzlukların yanında siyasi 

istikrarsızlık yabancı sermaye kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Tüm 

bu olumsuz faktörler sonucunda dış borç krizi ve ithalata bağımlı bir büyüme sürecine 

giren ülke ekonomisinde büyüme hızı düşmüştür. Döviz darboğazının aşımı için DÇM 

uygulamasına gidilmiş, DÇM faiz ve borçları ödenemeyince Merkez Bankası para 

basma yoluyla bütçe açıklarını kapatmaya çalışmıştır. Tüm bu politikalar enflasyonu 

körükler bir yapıya bürünmüş ve 1970’li yılların sonuna doğru ekonominin ağır 

buhranlarla karşılaşması ile sonuçlanmıştır. 

Neo liberal iktisatçılara göre; enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıklar devletin 

ekonomiye aşırı ve gereksiz müdahalelerin para arzını şişirmesinin, ekonomiden çok 

fazla kaynak çekmesinin ve etkisiz kullanmasının bir ürünüdür. Enflasyonu önlemek 

için para arzının kontrol altında tutulması, etkin para politikası, devletin ekonomik 

müdahalelerini kaldırması, ekonomiden çok fazla kaynak çekmemesi, bütçe 

açıklarından kaçınması ve ekonomide arz talep dengesinin piyasaların işleyişine 

bırakılması sağlanmalıdır (Kazgan, 1994). 

İthal ikamesine dayalı büyüme stratejisinde Keynesyenci politikalar ışığı 

altında ülkeler, 1945 yılından 1970’li yılların ortasına kadar tempolu bir büyüme 

yaşamışlardır. Bu altın çağın ardından yeniden yapılanma politikaları ile işgücü 

piyasalarında ve kamu üretim birimlerinin özel şirketlere devri gibi araçlar ile serbest 
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piyasa ekonomisine geçiş yapmışlardır. Türkiye ise bu dönemde uygulamakta olduğu 

ithal ikamesi stratejisini krize kadar devam ettirmiştir (Eşiyok, 2004).  

1978 ve 1979 yılında uygulamaya konulan istikrar programları ekonominin 

içine girdiği bunalımdan çıkmasına yardımcı olamamıştır. Temel tüketim mallarında 

kıtlıklar, enflasyonun önlenemez yükselişi, ciddi boyutlara ulaşan döviz kıtlığı, siyasi 

ve toplumsal istikrarsızlık CHP ve bağımsız milletvekillerinden oluşan hükümeti istifa 

etmeye zorlamıştır. Yeni kurulan azınlık AP hükümeti ekonomik bunalımı 

sonlandırmak ve ekonomiyi sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etmek için 24 

Ocak Kararları olarak bilinen IMF güdümlü istikrar programını hayata geçirmiştir. Bu 

programla ekonominin geleneksel sanayileşme ve dış ticaret stratejisinde ve 

kuramsal yapısında değişiklikler amaçlanmıştır. Devletin ekonomik aktiviteler 

içerisindeki yerini daraltıcı ve devlet müdahalelerinin ortadan kaldırılması 

amaçlanmıştır. Mevcut bunalımı değil temel yapısal nedenleri ortadan kaldırmak 

üzere dizayn edilmiştir (Şahin, 2011). 

2.4.1.1. 24 Ocak Kararlarının Hedefleri 

IMF denetimindeki bu istikrar programının en temel amaçlarından birisi; 

ekonominin dışa açılması ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesidir. Bu kapsamda, ithal 

ikamesine dayalı stratejiden vazgeçilerek ihracata dayalı büyüme stratejisine geçiş 

yapılmıştır. Bu stratejinin uygulanmasında, devletin üretken birimler tesis etmekten 

ziyade serbest piyasa koşullarında, özel sektörün önderliğinde bir üretim modeline 

geçiş benimsenmiştir. Bu açıdan bakıldığında diğer istikrar programlarının aksine 24 

Ocak programı uzun vadeli bir istikrar programıdır (Kepenek, 2012). 

İhracata dayalı bir stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi dış dünyaya 

uyum ve esneklikle mümkün kılınabileceğinden piyasa ekonomisine geçiş yapılmıştır. 

Piyasa ekonomisi ise liberalleşmeyi gerektirmiştir. Bu kapsamda: 

 Mal ve hizmetlerin liberalleştirilmesi 
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 Mali kesimin liberalleştirilmesi 

 İthalatın liberalleştirilmesi 

 Ödemeler dengesinin sermaye hareketleri kalemlerinin liberalleştirilmesi 

amaçlanmıştır (Uras, 1993). 

Programın bu uzun vadeli amaçlarının yanında kısa dönemde ödemeler 

dengesinin tekrar bir düzene oturtulması, enflasyon hızının düşürülmesi, atıl kapasite 

kullanımının harekete geçilmesi gibi hedefleri belirtilmiştir. 

2.4.1.2. 24 Ocak Kararları Doğrultusunda Uygulanan Politikalar 

 Programın ilk amaçları arasında yer alan enflasyon oranının düşürülmesi için 

iç talebin kısıtlanması yolu seçilmiştir. Bu maksatla KİT ürünlerine yüksek oranlarda 

zamlar yapılmıştır. Programın temel göstergeleri arasında gösterilen para arzı kontrol 

altına alınmıştır. İthalatın serbest bırakılması ile üretimin verimliliği yükseltilmeye 

çalışılmıştır. Bununla birlikte, kuyruklara neden olan temel tüketim maddeleri, temin 

edilen krediler ile ithal edilerek giderilmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda, 1980 yılında 

%108 olan TÜFE, 1981 yılında %36,8, 1982 yılında %27,1 oranına çekilmiştir (Şahin, 

2011). 

 Devletin ekonomik aktivitelerinin azaltılması amacı ile Fiyat Tespit ve Kontrol 

Komiteleri kaldırılarak ekonominin serbest piyasa koşullarında işlemesi sağlanmıştır. 

KİT ürünlerinin fiyat politikası KİT’lerin kendileri tarafından belirleme imkanı yasalarla 

teminat altına alınmıştır. Ayrıca KİT’lerin özelleştirilerek devletin ekonomik etkinliğinin 

azaltılması amaçlanmıştır (Kepenek, 2012).  

 24 Ocak kararları doğrultusunda devalüasyon uygulaması sonucunda 1 

Amerikan Dolarının değeri 47,1 TL’den 70 TL’ye yükseltilerek TL’nin değeri 

düşürülmüştür. Bu devalüasyonu takip eden küçük devalüasyonlar ile kur ayarlaması 

ve düzenlemeler yapılmıştır (Şahin, 2011).  
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2.4.1.2.1. Kur Politikasında Liberalleşme 

1980 yılına kadar sabit kur rejimi uygulanmıştır. Sabit kur rejimi; döviz kurunu 

sabit tutarak paranın iç ve dış değerini muhafaza etmeye çalışmaktır şeklinde 

tanımlanabilir. Bu döneme kadar olan süreçte Türk Lirasının değeri diğer ülke para 

birimleri karşısında aşırı değerlenmiştir. Ödemeler dengesinde verilen açıklar 

neticesinde ve ithalat yapılamadan üretim yapılamaması dövize olan talebi artırmıştır. 

Uygulanan ekonomik sistem, döviz kazanma amacı değil tasarrufu sağlamak 

olduğundan döviz arzı genişlememiştir. Bunun sonucunda resmi olmayan piyasalarda 

ikinci bir döviz fiyatı oluşmuştur. Dolar’ın karaborsa fiyatı 1971 yılında 15,35 TL, 1975 

yılı sonunda 16,85 TL, 1976 yılında 18,10 TL, 1977 yılında 26,25 TL, 1978 yılında 

37,90 TL, 1979 yılında 54,00 TL olmuştur. Bu tarihler arasındaki resmi kur fiyatı ise 

ortalama 14,00 Türk Lirası olarak devam etmiştir ( Uzunoğlu, Alkin ve Gürlesel, 1995). 

 24 Ocak Kararları ile yapılan devalüasyonlar resmi kuru karaborsa fiyatına 

yaklaştırma amacı gütmektedir. 1980 yılının sonlarına doğru döviz tutma yetkisi sahip 

bankaların döviz tevdiat hesabı açmalarına izin verilmiştir.  

1 Mayıs 1981 tarihinde kurların uluslararası piyasalarda Türk ekonomisindeki 

gelişmeler dikkate alınarak günlük olarak tespit ve ilanı konusunda Merkez Bankasına 

yetki verilmiştir. Böylece bir yandan günlük kur uygulamasına geçilirken, diğer yandan 

kurların Maliye Bakanlığınca belirlenmesine son verilmiştir (Apak, 1993).   

2.4.1.2.2.Faiz Hadlerinin Serbestleştirilmesi 

 Buraya kadar olan süreçte 24 Ocak Kararlarının genel yapısından özetle 

bahsedilmiştir. Bizim çalışmamızın ana konularından birisi olan faiz hadlerinin serbest 

bırakılması ayrı bir bölüm olarak incelenmiştir.     

Şüphesiz 24 Ocak Kararlarının en önemli sonuçları arasında faiz hadlerinin 

serbest bırakılması ön plana çıkmaktadır. Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye 
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de 1980 yılına kadar düşük faiz politikası uygulayarak, sanayi kesiminin ihtiyaç 

duyduğu kaynakları ucuz maliyetlerle temin etmesine olanak sağlamıştır. Ancak, 

enflasyonun artması ve mevcut faiz oranları enflasyonun çok altında gerçekleşmesi 

negatif faizlerin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle tasarruf sahipleri büyük 

ölçüde reel kayıplar yaşamış ve tasarruflar verimsiz alanlara yönelmiştir. 

 Negatif reel faiz uygulamasının tasarruf sahipleri aleyhinde olup, işletmeler 

lehinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Düşük faiz, işletmelerin finansmanın 

maliyetlerini düşüren ve enflasyonist baskıyı azaltan bir araç olarak görünmektedir. 

Ancak, düşük faiz nedeniyle işletmeler öz kaynakları yerine yabancı kaynaklarla 

çalışmayı tercih etmişler ve işletmelerin öz kaynak/yabancı kaynak dengesi önemli 

ölçüde bozulmuştur. Sağlıklı bir borçlanma yapısı içerisinde olmayan kuruluşlar, 

pozitif reel faiz uygulamasına geçildiğinde ciddi sıkıntılar ile karşılaşmışlardır. Aynı 

zamanda negatif faiz uygulaması yatırım kararları üzerinde etkinlik, verimlilik gibi 

kriterlerin göz ardı edilerek rekabet gücü olmayan verimsiz işletmelerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur ( Uzunoğlu, Alkin ve Gürlesel, 1995). 

Serbest faiz uygulamasıyla bankaların faiz rekabeti içerisine girerek reel 

faizlerin ortaya çıkması, bu sayede bankacılık sistemine yönelen kredi arzının 

yükselmesi ve kredi faizlerinin düşmesi öngörülmüştür (Ulagay, 1987).  

Bankaların centilmenlik anlaşması ile faiz hadlerini kendi aralarında 

belirlemeleri, pozitif reel faizlerin ancak 1981 yılının 3. çeyreğinde oluşmasına olanak 

sağlamıştır.  

Belgin’in (1995 aktaran Uzunoğlu, Alkin ve Gürlesel, 1995) hesaplamalarına 

(Tablo-21) göre; 1980 yılının ilk çeyreğinde -%50 olan reel faizler, son çeyrekte -

%35,10 olmuştur. Bankaların centilmenlik antlaşmasını bozarak faiz oranlarını 

yükseltmesi ve enflasyon oranındaki azalışlar ile 1981 yılının ilk çeyreğinde -%1,8 ve 
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ikinci çeyreğinde -%0,4 olarak gerçekleşmiştir. 3. ve 4. çeyreklerde sırasıyla %4 ve 

%13 oranlarında ilk defa pozitif reel faizler oluşmuştur. 

Tablo-21: 1980-1983 Yıllar Arasında Mevduat Faizlerinin Gelişimi 

YILLAR  
ENFLASYON 

ORANI 
NOMİNAL 

FAİZ ORANI 
REEL FAİZ 

ORANI 

1980 1 131,90 16,00 -50,00 

 2 106,40 16,00 -43,80 

 3 100,90 26,00 -37,10 

 4 94,70 26,00 -35,10 

     

1981 1 40,00 38,00 -1,80 

 2 37,90 38,00 -0,40 

 3 36,90 42,00 4,00 

 4 25,60 42,00 13,00 

     

1982 1 29,30 42,00 9,90 

 2 25,40 42,00 13,20 

 3 26,50 42,00 12,30 

 4 22,90 42,00 15,50 

     

1983 1 28,40 36,00 5,90 

 2 28,10 36,00 6,10 

 3 28,50 32,00 2,70 

 4 40,10 47,00 5,10 

 

Kaynak: Belgin, A.: Banka Ekonomik Yorumlar, Nisan 1995 s.30 

Tasarruf sahipleri, tasarruflarını enflasyon altında olan faiz oranlarından daha 

yüksek faiz getirisi sağlayan örgütlenmemiş para piyasalarında değerlendirmişlerdir. 

Zor durumda olan veya kredi arzının düşük talebin yüksek olmasından dolayı gerekli 

kaynakları bulamayan sanayici ve iş adamları, bu piyasadan %100’ün üzerinde 

maliyetlerle borçlanmak zorunda kalmışlardır. Bunun doğal sonucu olarak bu 

piyasadaki işlem hacmi gözle görülür bir şekilde artmıştır. Diğer taraftan bankerlerin 

ortaya çıkması ve mevduat faizleri ve tahvil getirilerinden daha fazla faiz vermeleri bu 

piyasaların gelişimine katkı sağlamıştır. Faiz oranlarının serbest bırakılmasında etkili 
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olan diğer bir etmenin holdinglerin tekelinde olan bankaların baskısı gösterilebilir. 

Bankerlerin etkinliğinin artması ve yıllar içerisinde düşen mevduatlar karşısında 

haksız rekabet koşullarının oluştuğu gerekçesi ile faiz oranlarının yükseltilmesini her 

platformda belirtmişlerdir. Toplam banka mevduatları 1977 yılında %79, 1978 yılında 

%74 ve 1979 yılında %72’ye düşmüştür (Sönmez, 1993). 

 Bankalar ve iş adamları daha sağlıklı bir ortamda borç ilişkilerini yürütebilmek 

ve örgütlenmemiş piyasalarda tefeciliğin artması ile 24 Ocak Kararları doğrultusunda 

1 Temmuz 1980 yılında faiz oranları serbest bırakılmıştır. 

 Diğer bir ifade ile spekülatör, kaçakçı ve karaborsacı gibi kesimlerin finansman 

kaynağı olan organize olmamış piyasaların etkinliğinin kırılması, böylece hem bu 

rantlara el koyan kesimlerin finansman kaynaklarının engellenerek rantların 

önlenmesi hem de bu kaynakların sanayi burjuvazisinin egemen olduğu bankalara 

akarak onların hizmetine girmesini sağlayıcı bir işlev görmesi beklenmiştir denilebilir 

(Sönmez, 1992). 

 Aslında faiz oranlarının serbest bırakılması ekonomideki durgunluğu 

gidermesi ümidi taşımaktadır. Faiz oranları serbest kalınca, sanayicinin ihtiyacı olan 

hammadde girdileri temin edilebilecek ve elde edilen hammaddelerin üretime girerek 

atıl kapasite kullanımının tetiklenmesi düşünülmüştür. Bunların sonucundan işsizliğin 

azalması ve üretimin ihracat ile sonuçlanması tahmin edilmiştir.   

1982 yılında yaşanan kriz, bankalar arası rekabet ve ekonomik gelişme için 

banka kaynaklarının ülke amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak 

maksadıyla, 19 Aralık 1983 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 83/7507 sayılı karar 

ile mevduat faizlerinin Merkez Bankası güdümünde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Yine aynı karar ile kredi faiz oranlarının (ihracat, tarım, döviz kazandıran işlemler 

haricinde) bankalar tarafından serbestçe belirleme düzenlemesi getirilmiştir. Bu karar 



91 
 

ile bankaların kredi açmak için rekabet edecekleri ve bunun sonucunda kredi 

faizlerinin düşeceği öngörülmüştür.     

2.4.1.2.3. 1 Temmuz Bankacılığı  

Yukarıda belirtilen nedenler ve serbest piyasa koşulları gereği 04.06.1980 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 8/909 sayılı kararname ile faiz oranları serbest 

bırakılmıştır. İlgili kararname 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu 

uygulamaya 1 Temmuz Bankacılığı denilmiştir.  

Bankalar, mevduat toplama yarışına girebileceği ve aralarında sert rekabetin 

yaşanacağından, bu hadiselerin vuku bulmaması için 19 Haziran 1980 tarihinde faiz 

hadlerini belirlemek üzere Ankara’da toplanmışlardır. Alınan kararlar bankalar 

tarafından bir protokol çerçevesinde 29 Haziran’da imza altına alınmıştır. Bu protokole 

göre uygulanacak faiz hadleri Tablo-22’de gösterilmiştir. 

Tablo-22: 04.06.1980 Tarihinde Bankalar Arası Centilmenlik Antlaşmasında 

Belirlenen Faiz Hadleri 

Tasarruf 
Mevduatı Vadesiz 5% 

 6 ay-1 yıl 15% 

 2 yıla kadar 33,3% 

 3 yıla kadar 34% 

 4 yıldan fazla 36% 

Kredilerde Kısa Vadeli Krediler  

 İhracat Kredileri 22% 

 DiğerKredileri 31% 

   

 Orta Vadeliler  

 Teşvik Belgeli İhracat Garantili 24% 

 DiğerKredileri 33% 

   

 Uzun Vadeli Krediler 36% 
 

Kaynak: Kafaoğlu, A.B.(1982). Bankerler Olayı, İstanbul: Cemmay s.83 
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Tablo incelendiğinde dönemin koşullarına göre gerçekçi hazırlanmadığı 

kolayca fark edilebilir. Bankerlerin ortalama yıllık %30 gelir sağladığı bir ortamda 

stopaja uğramadan %15 oranında yıllık kazanç vaadi halkın yeterince ilgisini 

çekmemiştir. Nitekim bankalar imzalamış oldukları centilmenlik anlaşmasını sırayla 

ihlal etmeye başlamışlar ve mevduat toplamak için çetin bir mücadele içerisine 

girmişlerdir. 15 Temmuz itibari ile bir yıllık mevduata %30 vermeyen bankanın 

kalmadığı vurgulanmaktadır. Özellikle küçük bankaların büyük bankaların reklam ve 

diğer iletişim araçlarında üstün olmasından dolayı daha fazla faiz vererek mevduat 

toplama yarışını kızıştırmışlardır (Kafaoğlu,1982).  

2.4.1.2.4. Mevduat Sertifikaları 

 04.06.1980 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamenin 8. Maddesinde, 

bankaların altı ay ile iki yıla kadar vadeli hamiline yazılı mevduat sertifikası 

çıkarabilecekleri ve bu mevduatların tasarruf mevduatı hükümlerine tabi olacağı 

belirtilmiştir. Yani, tasarruf sahibi bankaya para yatırdığında banka tarafından ona bir 

hesap cüzdanı veya paranın sahipliğini gösterir bir belge vermek yerine, mevduat 

sertifikası verme uygulaması olarak tanımlanabilir. Mevduat sertifikasını elinde 

bulunduran herhangi biri belirtilen miktarı kullanmak veya diğer işlemleri yapma 

hakkına sahiptir. Buradaki amaç; dolaşımda olmayan kara paranın piyasa içerisine 

çekilmesidir.          

1 Temmuz bankacılığını takip eden ilk üç ay içerisinde mevduat toplamaya 

yetkili 38 bankanın 27’si vadeli mevduat karşılığında hamiline yazılı vadeli mevduat 

hesabı ya da mevduat sertifikası vereceklerini duyurmuşlardır. 1981 Ağustos ayında 

mevduat sertifikası dağıtan banka sayısı 31’e yükselmiştir. Bazı mevduat sertifikaları 

tahvil gibi üzerinde değerleri ve kuponları yazılı şekilde düzenlenerek hizmete 

sunulmuştur. Çeşitli uygulama şekilleri olan mevduat sertifikalarının halk tarafından 

rağbet gördüğü Tablo-23’te açıkça görülmektedir (Çelebican, 1981).  
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Tablo-23: Mevduat Sertifikaları Yoluyla Toplanan Mevduat 

Tarih 
Miktar/ 

Milyar TL 
Tarih 

Miktar/ 
Milyar TL 

25.07.1980 1,8 31.12.1980 17,9 

01.08.1980 3,3 30.01.1981 24,8 

08.08.1980 3,7 27.02.1981 34,8 

15.08.1980 4,0 27.03.1981 42,8 

22.08.1980 4,4 24.04.1981 49,7 

29.08.1980 4,9 27.05.1981 57,8 

26.09.1980 6,9 26.06.1981 66,0 

31.10.1980 10,7 31.07.1981 77,3 

28.11.1980 13,1   
  

Kaynak: Çelebican, G. (1981). Mevduat sertifikaları. Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, cilt 36, s. 1-4.   

Bankalar mevduat faizlerinin üzerinde bir oran uygulayarak tasarruf sahiplerini 

cezp etmeye çalışmışlardır. Mevduat sertifikalarının yapısı incelendiğinde kısa veya 

orta vadeli tahvillerle benzerlikleri olduğu görülmektedir. Sadece bankalar tarafından 

ihraç edilebilmesi onu tahvillerden ayırmıştır. Mevduat sertifikası uygulaması ile 

piyasaya çeşitli nedenlerle sürülemeyen veya kara paranın piyasaya çekilmesi 

planlanmıştır.     

Mevduat sertifikalarının amaçları dışında kullanılması ve Bankerler Krizinde 

alınan dersler neticesinde 19.12.1983 yılında yapılan düzenlemeler ile peşin faiz 

verme işlemleri ve mevduat sertifikaları üzerinden kupon ödemesi ve diğer 

uygulamalar kaldırılmıştır. 
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2.4.1.2.5. Sermaye Piyasası Kurulu       

Faizin serbest bırakılması ve sermaye piyasalarının gelişim göstermesi ile 

1929 yılında yürürlüğe konan bir kanun ile yürütülmesi imkânsız hale gelmiştir. 

Aslında bu kanun 1960’lı yılların başından beri sürekli gündeme gelmiş ancak bir türlü 

meclisten geçirilememiştir.  

Faiz serbestiyetinden önce tahvillerin ihracına ilişkin düzenlemeler Merkez 

Bankası tarafından yayınlanan tebliğlerle yürütülmüştür. Bankalar üstünde faiz 

uygulamaları hususunda sıkı bir denetimi olan Merkez Bankası’nın, söz konusu 

bankerler olduğu zaman aynı kuralları uygulamaya yönelik bir yaptırımı yoktu. 

Sermaye piyasası kanunu veya benzer bir yönetmelik olmadığından bankerler, 

istediği faiz oranlarını belirleme konusunda herhangi bir problemle 

karşılaşmamışlardır. 

Faizlerin serbest bırakılmasından sonra ise ikincil piyasalar son derece canlı 

bir piyasa haline dönüşmüştür. Ancak, hukuki olarak herhangi bir düzenleme yoktu 

veya mevcut düzenlemeler günün gereklerini ve koşullarını yerine getirebilecek bir 

yapı içerisinde değildiler. 

Söz konusu piyasanın belirli bir düzen içerisinde işlemesi ve faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ismi ile 30.07.1981 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Adı geçen kanunun yürütülmesi 1982 Ocak ayında 

Sermaye Piyasası Kurulunun teşkili ile gerçekleştirilmiştir. 

Bankerlerin yaygın bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri, bu kuruluşların hukuki 

sınırlarının belirgin olmaması ve bu sınırları ihlal etmeleri, bu kanunun çıkışını 

hızlandıran etmenler arasında gösterilebilir. Bu kanunun birinci maddesinde; 

“Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın 

bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasına güven, açıklık ve 
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kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını 

düzenlemek ve denetlemektir” denilmektedir. 

Bu kanun ile sermaye piyasasının güven içerisinde çalışmasını ve ihraçlara 

ilişkin düzenlemeler belirlenmiştir. 07.02.1982 yılında yayımlanan tebliğ ile tahvillerin 

miktarını, faiz oranlarını ve satışının nasıl yapılacağı Merkez Bankası tarafından tespit 

edilmeye devam edilmiştir. Ortak sayısı 100’ün üzerinde olan anonim ortaklar 

SPK’dan izin alırken bu sayının altındaki ortaklıklar Merkez Bankası tarafından izin 

almaları gerektiği belirtilmiştir. ÖST’ler açısından bakıldığında iki başlı bir 

uygulamanın söz konusu olduğu görülebilir. 

2.4.2. Bankerler Krizi        

 Önceleri gazetelerde küçük ilanlar vererek tahvil ve hisse senedi alım satım 

işleri ile uğraşan bankerler, 1975 yılından sonra tahvil ihraçlarının artması ile 

varlıklarını daha belirgin hale getirmişlerdir. Yüksek enflasyon dönemine girildiğinde 

resmi faiz kısıtlamaları bankerler açısından bir avantaj olmuştur. 1970’li yılların 

sonuna doğru artık şirketleşmiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadırlar. 

 Banker Kastelli olarak bilinen Abidin Cevher ÖZDEN, Transtürk Holding’e ait 

Meban Bankerlik ve Eczacıbaşı Holding bankerlik sektörünün ileri gelen 

kuruluşlarıdır. Diğer taraftan, bu piyasadaki canlanmanın farkına varan bankacılık 

sektöründeki holdingler bankerlik kuruluşları kurarak bu piyasaya girmişlerdir. Yapı ve 

Kredi Bankası ve Pamukbank bankalarını kontrol altında tutan Sapmaz Holding, 

Genborsa bankerlik şirketini kurmuştur. Benzer olarak Sabancı Holding; Akbank 

Menkul Kıymetler, İş Bankası; İş Bankası Menkul Kıymetler şirketlerini kurarak 

piyasaya girmişlerdir. 13 bankanın ortak kurduğu Yatırım Finansman A.Ş. de 

bankerlik faaliyetlerini yürüten kuruluşlar arasındadır (Coşkun, 2012).  

 Banker Kastelli’ye burada ayrı bir paragraf açmak gerekir. Kastelli şirket olarak 

bankerlik faaliyetlerini yürütmeye başlamasını müteakip, kısa zamanda büyük halk 



96 
 

kitlelerinin ve şirketlerin güvenini kazanmıştır. Kısa bir süre sonra görsel ve yazılı 

basında verdiği birçok reklam ile boy göstermiştir. Etkinliğinin artması ile birlikte 

bürokratlar, bakanlar ve diğer devlet yetkilileri ile görüşmeleri gazete sayfalarını 

süslemiştir. Burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan birisi; tıpkı Osmanlı 

döneminde Galata Bankerlerinde olduğu gibi bu dönemde de benzer görüntülerin 

yaşanmasıdır. Bunun yanında halkın desteğini alan bankerler bürokraside 

etkinliklerini arttırmışlardır. 

 Faiz hadlerinin 1 Temmuz 1980 tarihi itibari ile serbest bırakılması ve 

bankerliğin popülaritesinin artması, köşe başı bankerlerinin türemesinde etkili 

olmuştur. Yukarıda sayılan bankerler haricinde dönemin diğer büyük bankerleri 

arasında “Banker Bako, Banker Kral, Banker Bahar, Banker Zeki, Banker Selban” 

gösterilebilir (Coşkun, 2012). 

 Tahvil faiz oranları da aynı yıl içerisinde yükseltilmiş ve bankerlerin rekabet 

edebilme yetenekleri artmıştır. Ancak, Kastelli’nin öncülük ettiği ve bankaların 

mevduat toplamak için bankerleri kullanması, bankerciliğin gelişimine katkı 

sağlamıştır. Kastelli, Meban gibi kuruluşlar karşısında şansı azalan köşe başı 

bankerleri, çareyi faiz oranlarını yükseltmekte bulmuş ve yıllık %144’e varan faiz 

oranları vadetmişlerdir. Televizyon ve gazeteler vasıtası ile ağır bir banker reklamı 

yapılmıştır (Kafaoğlu, 1982). 

 Bankerlik sisteminin işleyiş tarzını Kafaoğlu (1982) şu şekilde 

örneklendirmiştir; 1 milyarlık tahvili banker, 780 milyon TL’na ihraççı şirketten satın 

alıp nominal değer üzerinden satarsa 220 milyon TL kar elde etmiş olur. Ancak, 

banker bu şekilde bir hareket tarzı sergilemekten imtina eder. Çünkü faiz %15 gibi 

düşük bir oranda olursa satışta düşük olur. Banker, tahvil iki yıllık ise her yıl %7,5’tan 

%15 oranında müşteriye faiz olarak ödemeyi göze alır ve tahvili verirken yılda %22,5 

faizi (bu hadise aynı zamanda “gölge faiz” olarak adlandırılır) kendi üstlenir. Böylece 
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faiz oranı %22,5’e çıkınca daha çekici ve satışı daha kolay olur. Banker, bu tahvillerin 

780 milyon TL bedelini tahvili ihraç eden şirkete ödemeyi taahhüt etmiş ve her ay 200 

milyon TL değerinde tahvil satmışsa 1,5 sene sonra karı şöyle olacaktır:  

                           

Aldığı Paralar: Tahvil bedeli      1.000.000.000 

      Yıllık faiz (net)        112.750.000 

      Beş ayda satışı bitirdiği için 1 milyar TL sının  

      bir aylık faizi          11.275.000 

      Toplam      1.123.975.000 

Ödediği Paralar: Tahvil bedeli          780.000.000 

Ödediği Faiz:            225.000.000 

        Toplam       1.005.000.000 

 Kafaoğlu’nun verdiği bu örnekte işlem bittiğinde kar 118.975.000 TL’dır. Bu 

denklemin saç ayaklarını oluşturan banker, tasarruf sahibi ve şirket kazançlı çıkmıştır. 

Banker; elde ettiği kar ile, tasarruf sahibi; resmi faiz oranının üstünde kazanç sağladığı 

için ve şirket; 780 milyon TL için 150 milyon TL (Bu oran banka faiz oranı %20 

altındadır) faiz ödemiştir.  

 Bankerler Ponzi Finansmanını uygulayarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. 

Ponzi Finansmanın, borcu, sürdürülemez bir döngüde borçla finanse eden, öz 

kaynağı zayıf finansal kurumların finansman biçimi olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Söz konusu sarmala neden olan olguların başında; 1980 sonrası bankerlerin ve 

bankaların faiz verme yarışı gelmektedir. Bankerlerin uzun vadeli yönetim 

stratejisinden son derece uzak fırsat yaratıcılığı, yoğun rekabet güdüsü ve gevşek 
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resmi disiplin yapısı ile şekillenen faiz yarışı, bankacılık sektörünün risklerinin önemli 

bir şekilde artmasına neden olmuştur (Coşkun, 2012). 

 Söz konusu gelişmeleri belli bir düzene sokmak için 15.09.1981 yılında Resmi 

Gazete’de yayınlanan 2520 sayılı kanun ile 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 

Kanununun 1. Maddesi; “Bankalar kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre 

yetkili kılınan kuruluşlar dışında, faizden para kazanmak için ödünç para verme 

işleriyle uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler 

bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığından ruhsat almak mecburiyetindeler” 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu kanun ardından 23 Aralık 1981 yılında yayınlanan tebliğ 

ile aracılık faaliyetlerini düzenlenmiştir. Bu tebliğ hükümlerince; aracılık yapabilmek 

için anonim ortaklık şeklinde teşkilatlanmaları, kurulacak şirketin 200 milyon TL dan 

az bir sermaye ile kurulamaması ve hisse senetlerinin %51’i nama yazılı olması 

zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı düzenleme ile kendi mali taahhütlerini belirten 

belge veya menkul kıymetlerden farklı olarak kendi mali taahhütlerini tazammun eden 

belgeler ihraç etme, satışa sürme, alım ve satım yapmalarını yasaklamıştır. 

 Yukarıda belirtilen düzenlemeler, küçük ölçekli bankerlerin yükümlülüklerini 

getirmek istememeleri, kendi çek ve bonolarını pazarlamaları ve ekonomik yetkililerin 

umutsuz söylemleri panik havası yaratmıştır. 1981 yılının ikinci yarısından itibaren 

küçük bankerler mevduat sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirememeye 

başlamış ve iflas etmişlerdir. 

 Küçükten büyüğe doğru bankerlerin iflas açıklamaları ve piyasanın amacından 

sapması ile Maliye Bakanlığı 17 Eylül 1981 tarihinde bankaların mevduat sertifikası 

ihracını ve 23 Kasım 1981 tarihinde de piyasa bankerliğini yasaklamıştır. Bu dönemde 

2 banker öldürülmüş, 10’u kaçmış, 5’i gözaltına alınmış, 5’i tutuklanmış ve 12’sinin 

iflası istenmiştir (Kurdoğlu, Tüzün ve Yüksel 2010).  
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 Bu ilk krizden tahminlere göre; bankerlere yatırılan tasarrufların %70’ine 

yakınını elinde bulunduran Kastelli, 1982 yılının ortalarında küçük ölçekli bankaların 

mevduat toplama yarışında mevduat faiz oranlarına %70-80 seviyelerine çıkarması 

ile ciddi bunalımlarla karşılaşmıştır. Bunun yanına büyük bankalar da bu yarışa 

katılınca Kastelli’ye parasını yatıranlar daha cazip faiz oranlarına yatırım yapmak için 

tasarruflarının iadesini talep etmişlerdir. Kastelli’nin yurtdışına çıkarak bir dönem 

ülkeye dönmemesi de bir panik havasının oluşmasına neden olmuştur. Bu yarış 

sonunda İstanbul Bankası, Hisarbank ve Odibank yönetimleri devralınmış, 1983 

yılında Ziraat Bankası’na devredilmiştir. İşçi Kredi Bankası’nın ise sadece faaliyetleri 

durdurulmuştur. 1984 yılında Bağbank faaliyetleri durdurulmuş, İstanbul Emniyet 

Sandığı Ziraat Bankası’na devredilmiştir (Coşkun, 2012).  

Merkez Bankası bankalar ve banker krizlerinde (Kastelli, Meban vb.) başlayan 

krizin ardından yaşanan mevduat çekişlerinde son kredi mercii görevini başarı ile 

yerine getirmiş ve sistemin tıkanmasını önlemiştir (Karacan, 1996).  

Kastelli sisteminin riskli yanları şu şekilde özetlenebilir: (1) Şirket tahvilleri 

vadeli iken banker senetlerinde istendiğinde hemen ödeme taahhüdü veriliyordu. (2) 

Şirket tahvilleri ile mevduat sertifikalarının üzerinde yazılı faizden daha fazla faiz 

ödenmesi gerekiyordu. (3) En önemlisi ise anapara yükümlülüklerinin karşılığı teminat 

vadeli-vadesiz olarak ya tahvil olarak ya da mevduat sertifikası olarak muhafaza 

edilmiştir (Bu nedenle tasfiye sonunda Kastelli’den anaparasını alamayan 

kalmamıştır) (Uras, 2008). 

 Özetle; 24 Ocak Kararları ile bankacılık sistemine girişin kolaylaştırılması ve 

serbestleştirilmesi bankacılık alanında rekabeti arttırmıştır. Ancak, sektördeki payın 

aynı kalmasına rağmen banka başına düşen pay azalmıştır. Bankerler, bankaların 

yaptığı gibi fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar arasında aracılık faaliyetinde 

bulunmaktan çok, bankalar ile fon piyasaları arasında aracılık yapmışlardır. Rekabetin 
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yoğun olduğu bu piyasada plansız ve uygulanamaz faiz savaşları neticesinde 

bankerler iflas etmişlerdir.        

Bu krizin maliyeti üzerinde net bilgilere ulaşılamamakla birlikte çeşitli yazarlar 

farklı bilgiler sunmaktadırlar. Ertuna (1986) 200 milyar TL, Tokgöz (2001) ise dönemin 

döviz kuru üzerinden 350 milyon dolar olarak hesaplamışlardır (aktaran Coskun, 

2012). 

 Bankerlerin tasfiyesi uzun yıllar sürmüştür. 14 Ocak 1982 yılında Resmi 

Gazete’de yayınlanan 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile esaslar 

belirlenmiştir. Ancak, ilerleyen dönemlerde işlemlerin karmaşıklığı yeni düzenlemeler 

gerektirmiştir. Bu maksatla 37, 38, 39, 40 sayılı KHK ile bunlara ilişkin tebliğler 

vasıtasıyla tasfiye işlemleri gerçekleştirilmek istenmiştir.  

2.4.3. 1980-1983 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri 

 24 Ocak Kararları sonrasında serbest bırakılan mevduat faiz oranları 

neticesinde, kısa bir travma geçiren ÖST’ler, 23 Temmuz 1980 yılında Resmi 

Gazete’de yayınlanan tebliğ ile hem tahvil ihracına ilişkin hem de faiz oranlarında yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu tebliğ ile tahvil ihraç edecek şirketlerin Merkez 

Bankası’ndan yazılı izin alma zorunluluğu devam ettirilmiştir. Bu tebliğin en önemli 

düzenlemelerinden birisi; tahvilleri kısa vadeli ve uzun vadeli olacak şekilde ihraç 

etme yeniliği getirmesidir. Buna göre, kısa vadeli tahvillerin son itfa vadesi 3 yılı 

aşamazken, uzun vadeli tahvillerin son itfa tarihi beş yıldan aşağı olamayacak şekilde 

düzenleme getirilmiştir. Grafik-7’de döneme ait özel sektör tahvil ihraç performansı 

yer almaktadır. 

Kısa vadeli tahvillerin faiz oranı %32, uzun vadeli tahvillerin ise %28 olarak 

belirlenmiştir. Faiz oranlarının yükseltilmesi ile birlikte özellikle bankerler aracılığı ile 

tahvil ihraçları 17 milyar TL’nı aşmıştır. 24 Ocak kararları doğrultusunda izlenen sıkı 

para-kredi politikası ile parasal darboğaza düşen kuruluşlar tahvil ihracına 
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yönelmişlerdir. Yine aynı yıl alınan kararlar ile iç talebi kısıtlama yoluna gidilmesi 

enflasyonu artırmış ve %101,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu enflasyon oranlarının 

yaşanması, sermaye sahiplerini mevcut tasarruflarını muhafaza etme yolunu 

seçmeye itmiştir. 

Grafik-7: 1980-1983 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(Cari Fiyatlarla/Milyon TL) 

 

Kaynak: T.C.M.B. 

Enflasyonun ve sıkı para politikasının etkisiyle krediye olan talep artmış ve bu 

talep ticari bankalar tarafından karşılanamayınca bankerler devreye girmiştir. Şirketler 

bu dönemde ihtiyacı olduğu işletme sermayelerini, bankerler aracılığı ile ihraç ettikleri 

tahvillerle kısa sürede gidermişlerdir. Bunu gerçekleştirmek için tahvilleri bankerlere 

nominal değerlerinin çok altında satması maliyetleri artıran bir unsur olmuştur. Grafik-

8’de döneme ait TÜFE oranları bilgisi yer almaktadır. 
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Grafik-8: 1980-1983 Yılları Arasında Tüfe Oranları (Yüzde ile) 

                                    

 Kaynak: TUİK İstatistiki Göstergeler 1923-2009, s.624 

 Krizler sonrasında sermaye eksikliğinin getirdiği başlıca problem sahası 

sanayinin tam kapasite ile çalışamaması olmuştur. İşletme sermayesinin ihraç edilen 

tahvillerle temini, kapasite kullanımı üzerinde olumlu etkileri olmuştur.  

 1981 yılına gelindiğinde, bankaların mevduat toplama yarışları faiz 

artırımlarına neden olmuştur. Bir yıllık mevduata ortalama %50 verildiği bir ortamda 

%32 faizli tahvillere olan talep düşmüştür. Bankaların yanında artan bankerler daha 

yüksek faizler vererek tasarruf sahiplerini çekmişlerdir. 

Bunun üzerine, Merkez Bankası şirket tahvillerine uygulanan faiz oranlarını 3 

Temmuz 1981 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı tebliğ ile serbest bırakmıştır. 

Faiz serbestliğinin yanında tahvil ihracına ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. İlk defa 

değişken faizli ve sabit faizli tahvil uygulamasını başlatmıştır. Buna göre, sabit faizli 

tahviller ihraç edilirken faiz oranı şirket tarafından belirlenecek ve üzerine “Sabit faizli 

tahvildir” ibaresi yazılması, aynı şekilde değişken faizli tahvillerde “Değişken faizli 

tahvildir” yazılması kararlaştırılmıştır. Değişken faizli tahvillerde, değişken katsayısı 

Merkez Bankası’nca her altı ayda bir belirleneceği belirtilmiştir. Böylece tahvil kupon 

ödemeleri altı ayda bir yapılması imkânı doğmuş ve yasalaşmıştır. 
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Bu kararın altında yatan iki etmen şu şekilde açıklanabilir; ilki, 1980 yılında 

faizlerin serbest bırakılması sonucunda bankaların mevduat toplama yarışına 

katılmaları kredi maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle üreten kesimin 

maliyetlerini artırıcı bir etki yapmıştır. Üretimdeki maliyet ise enflasyonu tetiklemiş ve 

daha önce belirttiğimiz gibi %101,4 oranında enflasyon gerçekleşmesine neden 

olmuştur. İkinci neden olarak ise; bankerlerin, şirket tahvilleri faiz oranlarının sabit 

olmasından faydalanarak tahvil ihraçlarında aracılık faaliyetlerine girişmiş ve artan 

sayılar neticesinde kontrol edilemez bir hal almıştır. Dahası şirketler tahvillerini 

uygulanan faiz politikaları sebebi ile başa baş fiyatlarının altında satarak kredi 

maliyetlerini yükseltmişler ve bunun önlenebilmesi için şirket tahvilleri üzerindeki faiz 

kısıtlamaları yukarıda adı geçen düzenleme ile kaldırılmıştır.  

1981 yılında 127 kuruluş tahvil ihraç ederken, bu sayı 1982 yılında 52’ye 

düşmüştür. 1982 yılına gelindiğinde, bankerler krizinin patlak vermesi tahvil 

ihraçlarının düşmesine ve halkın bu piyasaya güveninin zedelenmesine neden 

olmuştur. Bankerlerin batışları ve aracı kurumların yetersizliği, tahvil ihraçlarını 

azaltan etkenler arasında gösterilebilir. 

 Tahvil piyasasındaki düşüş nedenleri arasında; işletmelerin sermaye 

artırımına gitmeleri ve alternatif bir yatırım aracı olan KOB’lara yönelmeleri 

gösterilebilir. Özellikle bu dönemde artan Arap ülkeleri ilişkileri münasebetinden ve 

muhafazakâr kesimin tasarruflarını sermaye piyasasına çekebilmek için KOB’lara 

ihtiyaç duyulmuştur.     

04.02.1982 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile kısa vadeli 

tahvillerin süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. Diğer önemli bir düzenleme ise tahvil 

ihraçlarındaki her türlü ikramiyenin yasaklanmasıdır. Tahvil faiz oranlarının serbest 

bırakılması ile artık tasarruf sahiplerine faiz dışında başka bir menfaat teklif 

edilmesinin gerekliliği ortadan kalkmıştır.      
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 05.10.1982 tarihinde yayınlanan tebliğde ise, tahvil faiz oranlarının %45’ten az 

olmamak kaydıyla belirlenmesi düzenlenmiştir. Aynı yıl içerisinde değişken faizli tahvil 

uygulamasına son verilmiştir.  

 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun teşkili ve faaliyetlerine başlaması 

ile 14.09.1982 tarihli 54 sayılı KHK ile piyasadaki tahvil arz ve talep arasında oluşan 

dengesizlikleri gidermek için ve tahvil piyasasının istikrarını sağlamak için “Menkul 

Kıymetler Tanzim Fonu” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.  

 1983 yılında 54 firma tarafından tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu yıldaki bir 

önceki seneye göre artışın nedeni, değer artış fonlarının sermayeye katılmasının ve 

Sermaye Piyasası Kanunun halka açık anonim ortaklıklarda tahvil çıkarma sınırının 

yükseltilmesi biçiminde açıklanabilir (Ertuna, 1986). 

 Ayrıca, bazı şirketlerin ve buna bağlı olarak bazı bankaların içinde bulunduğu 

darboğazı gidermek amacıyla izlenen politika sonucu, ekonomideki likiditenin 

genişlemesi, faiz oranlarının düşürülmesi sonucunda düşen reel faizleri 

değerlendirmek isteyen firmalar, tahvil ihraçlarını arttırarak ucuz kredi temin etme 

yoluna gitmiş olabilirler (Parasız, 1998). 

 Bu döneme ait tahvil ihraçları ağırlıklı olarak bankerler tarafından 

gerçekleştiğinden, ihraç bilgilerinin büyük bir çoğunluğuna ulaşılamamış ve sektörel 

dağılım yapılamamıştır. 

2.4.4. 1984-1994 Yılları Arasında Sermaye Piyasası Reformları 

 24 Ocak Kararları ile faizlerin serbest bırakılması sermaye piyasası açısından 

olumlu bir etki yaratmış olsa da, finansal serbestleşme için tek başına yeterli değildir. 

Pazar ekonomisine geçiş süreci sadece devletin ekonomi üzerindeki etkinliğinin 

azaltılması değil, sermaye piyasalarının liberalleşmesi ile mümkün olabileceği 

öngörülmüştür. Geçiş sürecinin ilk aşaması, yani faiz serbestiyetinden sonra vuku 
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bulan askeri darbe ve onu müteakip banka / bankerler krizinin ortaya çıkması, finansal 

serbestleşme için gerekli adımların atılmasını kısa bir süre geciktirmiştir. 1983 yılı 

sonlarına doğru yapılan seçimler, devlet yönetiminin yeniden siyasi iktidara 

devredilmesi, iktidara gelen siyasi iradenin başında pazar ekonomisine geçişin mimarı 

olan Özal’ın bulunması, finansal serbestleşme yolunda diğer faaliyetlerin yürürlüğe 

konması açısından önem arz etmektedir. Bu bölümde literatüre “Ekonomide Özal’lı 

Yıllar” olarak geçen ve finansal liberalleşme için yapılan düzenlemelerin özel sektör 

tahvilleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

2.4.4.1. TPKK Hakkında 30 Sayılı Karar 

 24 Ocak Kararları kapsamında, daha gerçekçi bir döviz kuru politikası 

yürütülebilmesi, Merkez Bankası’nca günlük belirlenen döviz kurları ile 

gerçekleştirilmek istenmiştir. Ancak, bu politika daha çok karaborsacılığa karşı 

konulan bir tedbir ve ihracatın teşviki için yapılan girişimler olmuştur. 

 TPKK Hakkında 30 sayılı karar 07.07.1984 tarihinde yürürlüğe konularak 

kapalı kur rejimden yarı açık kur rejimi sistemine geçiş yapılmıştır. Bu karar ile yurt 

içinde yerleşik kişilere döviz tutabilme ve döviz hesabı açma özgürlükleri verilmiştir.  

 Özel sektör açısından ise yurtdışından kredi kullanma imkânı bakanlığın iznine 

tabi olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, DÇM’lerden alınan dersler neticesinde kredi 

ile ilgili işlemlere devlet müdahalesi bulunmamaktadır. Ayrıca, bu kararın 15. 

maddesinde belirtildiği üzere, menkul kıymet alımları TL’ye çevrilmek suretiyle 

serbest bırakılmıştır. Bunun anlamı ülkeye doğrudan yatırımlar haricinde aynı 

zamanda dolaylı yatırımların da girmesi demektir. Tablo-24’te ödemeler dengesindeki 

sermaye gelirleri hesabında artışlar dikkat çekicidir. 
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Tablo-24: 1984-1989 Yılları Ödemeler Dengesi Sermaye Gelirleri (Milyon $) 

Yıllar 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Sermaye Gelirleri 4.729 3.822 4.610 5.523 5.340 6.049 

Kaynak: T.C.M.B. 

     * Uzun vadeli sermaye girişleri baz alınmıştır. 

 Kararın çıkması ile 1984 yılının ikinci yarısında dövize olan talep artmış ve 

bankalarda döviz hesapları kabarmıştır. Bankaların döviz toplama yarışına girmeleri 

sonucunda ekonomide ciddi bir nakit ihtiyacı ortaya çıkmış, Merkez Bankası döviz 

rezervleri rekor düzeylere ulaşmıştır. Bu nakit ihtiyacının sadece döviz işlemleri ile 

ilgili olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım tarzı olmaz. Enflasyonu kontrol altına 

almak için uygulanmaya devam edilen sıkı para politikası neticesinde likidite ihtiyacı 

artmıştır. Bu ihtiyacı gidermek ve mevduatı daha cazip hale getirebilmek için faiz 

oranları birkaç defa yükseltilmiştir (Şahin, 2011). 

 Döviz kurlarının piyasa koşullarına göre belirlenmesi amacıyla TCMB 

bünyesinde; kur belirleme seansı ve Bankalarası Döviz Piyasası çalışmaya 

başlamıştır. Serbest piyasada (ağırlıklı olarak Tahtakale’de bulunan) belirlenen 

fiyatlar ile Merkez Bankasının belirlediği fiyatlar arasında farklılıklar olması, dövizin 

bankalar sistemine girmesine engelleyen bir unsur olmuştur. 8 Ağustos 1988 

tarihinden itibaren her gün kur belirleme seansı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeleri 14 

Eylül 1988 tarihinde TL Karşılığı Döviz Alım Satım ve TL Karşılığı Efektif Alım Satım 

Piyasaları, 21 Eylül 1988 tarihinde ise Döviz Karşılığı Döviz ve Efektif Satım, Efektif 

Karşılığında Efektif Alım Satım Piyasaları faaliyete başlamıştır. 10 Nisan 1989 yılında 

yapılan düzenleme ile Döviz Karşılığı Altın Piyasası kurulmuştur. Tüm bu 

düzenlemeler ile sermaye hareketlerinde 1984-1989 yılları gözlemlenmiştir 

(Uzunoğlu, Alkin ve Gürlesel, 1995). 
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2.4.4.2. Mevduat Munzam Karşılık Sisteminde Düzenlemeler 

 1985 yılına kadar zorunlu karşılık oranları aşırı derecede yüksek olduğundan, 

bankalar yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmışlar ve dolayısıyla fiili karşılık 

oranları daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu aksaklık, oran değiştirmesi yoluyla 

parasal büyüklüklerin kontrol edilmesini sağlayan para politikası araçlarından birinin 

etkin olarak kullanılmasına olanak vermemiştir. Karşılıkların altı haftalık bir süre 

içerisinde olması ise esnek bir para politikası aracı kullanılmasını engeller özelliktedir. 

Bankaların yükümlülüklerini yerine getirmesi için teşvik amaçlı karşılıklara ödenen faiz 

yüksek tutulmuş, bu ise Merkez Bankası’nın para arzını kontrolünde güçlükler 

yaratmıştır (Kesriyeli, 1997).        

Zorunlu karşılıkları etkin bir para politikası aracı haline getirmek için 20 Mart 

1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile munzam karşılık oranı %25’ten 

%21’e düşürülmüştür. DTH ve Dövize Dönüştürülebilir TL mevduat hesapları, 

mevduat munzam karşılıklarına tabi tutulmamıştır. Altı haftalık karşılık yatırma süresi 

3. madde ile iki haftaya indirilerek esnek bir para politikası aracı olması hedeflenmiştir. 

Merkez Bankası nezdinde tesis edilen mevduat munzam karşılıklarına vade ayrımı 

yapmadan %0,5 haftalık faiz oranı uygulamasına başlanmıştır.  

 Mevduat munzam karşılık oranları 1985 yılının sonuna doğru %19, 1 Mart 

1986 yılında yayınlanan tebliğ ile  %15 oranına düşürülmüştür. Zorunlu karşılıklara 

ödenen faiz ise 1985 yılı boyunca azaltılmış, 1 Ocak 1986 yılında yayınlanan tebliğ 

ile tamamen kaldırılmıştır. Aynı tebliğ ile bankaların disponibl değerlerini aylık bazda 

yönetimini düzenlemesi, 6 Eylül 1986 yılında yayınlanan tebliğ ile haftalık olarak 

düzenleme imkanı vermiştir (Kesriyeli, 1997).  

 Bu kararların altında yatan etmenin 1984 yılından itibaren uygulanan sıkı para 

politikası ve sonucunda likidite yoksunluğunu yattığını söylemek yanlış bir ifade 

olmaz. Piyasaların ihtiyaç duyduğu nakit parayı emisyon yolu ile gidermek 
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istenmemesi ama aynı zamanda nakit ihtiyacının giderilmesi, bu para politika aracının 

daha etkin kullanımı için zemin oluşturmuştur. 

2.4.4.3. İhaleli Devlet Tahvili Uygulamasına Geçiş 

 1984 yılından sonra para arzının kontrol edilememesinde, kamu kesimi 

finansman açığının büyümesi ve bu açığın iç borçlanma yolu ile karşılanması 

politikası izlenmiştir. Başka bir ifadeyle, bu dönemde para arzı bütçe politikasına 

fazlaca bağımlı hale gelmiştir (Kazgan, 1999). 

 1985 yılına kadar hükümetler finansal açıklarını kapatmak için DİBS ihraç 

etmek yerine yoğun bir biçimde Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans kullanmayı 

tercih etmişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak para politikası maliye politikasına dayalı 

olmuştur. İlk kez Mayıs 1985 tarihinde hükümet bütçe açıklarını kapatmak için devlet 

tahvili ve hazine bonosu ihraç etmiştir (TCMB, 2002). 

 Hazinenin bütçe açıklarının finansmanı için 1985 yılında uygulanmaya 

başlayan ihaleli devlet tahvil satışları ile başka bir boyut kazanmıştır. DİBS’lerin ihale 

ile satışları kamu kesimi finansman açıklarının para ve sermaye piyasalarından 

karşılanarak Merkez Bankası kaynaklarına olan ilgi azaltılmıştır. Merkez Bankası 

kaynaklarına başvurulmaması, emisyon oranının düşürülmesi ve onun sonucu olarak 

enflasyonun kontrol altına alınması anlamına gelmektedir. 

 Bununla birlikte Merkez Bankası’nın APİ yapabilmesi için atılan adımlardan 

birisi olarak görülebilir. Çünkü; Gray ve Hoggarth (1996) doğrudan para politikası 

araçlarından dolaylı araçlara geçiş döneminin başlangıcını DİBS ya da Merkez 

Bankası senetlerinin satmaya başladıkları tarih olarak varsaymışlardır (aktaran 

Önder, 2005)  

 Tahvillerin vergiden muaf olmalarının yanında yapılan düzenlemeler ile suni 

talep oluşturulmuştur. Tahvillerin %75’lik kısmının disponibilite olarak sayılması, 
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bankalara hem atıl parayı değerlendirme hem de yasal zorunluluklarını yerine getirme 

fırsatı vermiştir (Cahit Düzel, Milliyet, 03.06.1985). İlk ihalelerin vadeleri bir yıl olup 

son derece başarılı geçmesine karşın piyasada likidite sorununa neden olmuştur.  

Merkez Bankasınca çıkarılan bono ve tahviller vergiden muaf olarak ihraç 

edildiğinden kurumsal yatırımcılar ve bankalar için karlı bir yatırım aracı olarak 

görülmüştür. 

2.4.4.4. T.C.M.B. Bankalar Arası Para Piyasalarının Kurulması 

 Bankalar arası para piyasası kısa dönem likidite ihtiyacının giderilmesi, 

bankalar arası rezerv hareketlerini desteklemek, sistemdeki likiditenin düzenlenmesi 

ve dengeli bir biçimde bankalar arasında dağılımına yardımcı olmak ve kaynakların 

daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 Nisan 1986 tarihinde 

kurulmuştur. Merkez Bankası bünyesinde kurulan bu sistem, TL hareketlerini teşvik 

etmek ve bankacılık sisteminde kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlamıştır. 

Kuruluş tarihinden itibaren kısa dönem nakit fazlası olup bunu plase edemeyen 

bankalar ile kısa vade nakit ihtiyacı bulunup bu ihtiyacını uzun dönemli varlıklarını 

elden çıkarmadan karşılamak isteyen bankalar, Merkez Bankası aracılığında 

karşılaşarak söz konusu ihtiyaçlarını gidermişlerdir. 21 Mart 1988 tarihinden itibaren 

de Merkez Bankası ihtiyaç duydukça piyasalara aktif olarak müdahale ederek alıcı ya 

da satıcı tarafında yer almıştır (Yiğit, 2002).  

  Aslında Interbank’ın teşkilinden önce “bankalar arası mevduat” şeklinde bir 

uygulama konulmuş ancak etkin kullanılamamıştır. Çünkü şiddetli bir rekabet 

içerisinde olan bankalar rakiplerine kolaylık sağlamak istememişlerdir. Bankalar arası 

piyasanın kuruluşu ile Merkez Bankası para piyasalarını kontrol edebilmek için 

APİ’nin temellerini atmıştır.  
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2.4.4.5. İMKB’nin Kuruluşu 

 Sermaye Piyasası Kanunun kabulünden sonra, menkul kıymetler işlemlerinin 

alım-satım işlemlerinin belirli bir düzen içerisinde yürütülebilmesi ve sermaye 

piyasalarının daha etkin bir biçimde işlemesi için bir borsa sistemine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu çerçevede sermaye piyasası kurulu tarafından hazırlanan 91 sayılı 

KHK, 6 Ekim 1983 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak borsa ile ilgili hukuksal 

zemin hazırlanmıştır.  

 6 Ekim 1984 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Menkul Kıymetler 

Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Türkiye'de menkul 

kıymetler borsalarının kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları 

ile borsa üyelerinin kuruluş, çalışma ve yükümlülükleri düzenlenmiştir (SPK 2005 Yılı 

Yıllık Raporu).  

 19 Ekim 1984 tarihinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının onayı 

ile kurulmasına karar verilen borsanın başkanlığına 1985 Mart ayında Muharrem 

Karslı atanmıştır. 26 Aralık 1985 tarihinde borsa resmi bir törenle açılmış, SPK’nın 

yayınladığı XI/11 sayılı tebliği ile Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir 

(Fertekligil, 1993).  

 Borsanın kurulması sadece birincil piyasalar açısından değil ikincil piyasalar 

olarak adlandırılan piyasaların da düzenleme, denetleme ve belirli bir sistem 

içerisinde çalışmalarını sağlamak olmuştur.  

 Borsanın ilk yılında ticaret bankalarının (20) ağırlığı dikkat çekmiştir. Borsa 

bankerlerinin ve aracı kurumlarının toplam sayısı 10 iken kalkınma ve yatırım bankası 

sayısı 3 olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda, geçmişte yaşanan hadiselerden dolayı 

bankerlerin tüzel kişilik almaları yönünde izlenen politika ile borsa komisyoncuları 

1991 yılında varlıklarını yitirmişlerdir (Fertekligil, 1993). 
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2.4.4.6. Açık Piyasa İşlemlerine Başlanması 

 Açık piyasa işlemleri en geniş anlamıyla; Merkez Bankası tarafından açık 

piyasada hazine bonosu, devlet tahvili ve birinci derece özel sektör senetlerinin birincil 

veya ikincil piyasalarda alım-satım yaparak bankacılık sisteminin toplam rezervlerini 

daraltarak veya genişleterek, ülkenin para arzını etkilemektir.  

 Bankalar arası para piyasasının kurulması Merkez Bankası’na parasal 

gelişmeleri yakından izleme olanağı sağlarken, İMKB’nin açılması ise ikincil 

piyasalarda işlem hacmi arttırmıştır. APİ’nin tanımında belirtildiği üzere mali araçların 

çeşitlenmesi ve ikincil piyasaların genişlemesi, Merkez Bankası’nca para politikasının 

daha etkin yürütülmesine yardımcı olacak gelişmelerdir. Yine 1985 ve 1986 yıllarında 

DİBS’lerin ihale ile satılmaya başlanması, munzam karşılıklarında ve disponibilite 

oranlarında yapılan düzenlemeler APİ’nin uygulanabilmesi açısından temel teşkil 

etmiştir. Bu sürece kadar izlenen politikalar ve yapılan düzenlemeler Merkez 

Bankası’nın para politikalarını etkili bir şekilde yürütebilmesi amacını gütmüştür. 

Nihayetinde Merkez Bankası 4 Şubat 1987 yılından itibaren APİ’ye başlamıştır. APİ 

mekanizması para politikası aracı olmakla beraber DİBS’lerin alım satıma konu 

edilmesi ve devlet tahvilleri için ikincil bir pazar oluşturmasına ve iç borçlanma 

politikasının günün koşullarına uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamıştır 

(Kesriyeli, 1997). 

2.4.4.7. Faiz Hadlerinin Serbest Bırakılması ve Diğer Düzenlemeler 

 1988 yılı içerisinde doların yükselen hızı karşısında alınan önlemler yeterli 

olmamıştır. Hem doların ateşini söndürmek hem de finansal liberalleşme adımlarının 

devamı için 12 Temmuz 1988 tarihinde resmi mevduat hariç mevduata ve kredilere 

uygulanacak faiz oranları serbest bırakılmıştır.  

 Mevduat faizlerinin yükselerek sermaye piyasası araçları üzerinde olumsuz 

etki yapmasını önlemek için 3 Kasım 1988 tarihinde özel sektör tarafından ihraç edilen 
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tahvillerin faiz oranları serbest bırakılmıştır.      

2.4.4.8. TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar 

 11 Ağustos 1989 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan TPKK Hakkında 32 

Sayılı Karar ile yarı açık kambiyo rejiminden tam açık kambiyo sistemine geçiş 

yapılmıştır. Bu karar kapsamında, döviz uygulamaları serbest bırakılarak ülkeye 

sermaye giriş ve çıkışlarında mevcut engeller kaldırılmıştır. 

 Kararın 4. maddesinin (a) fıkrasında; “Türkiye’ye döviz ithali serbesttir, hiçbir 

kayda tabi tutulamaz ve menşei araştırılamaz” ibaresi yer alırken, (b) fıkrası yerleşik 

kişilerin döviz işlemlerini düzenlemiştir. Aynı kararın (c) fıkrasında, Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yaptıkları işlemlerden dolayı yurtdışı yerleşik kişilerden döviz kabul etmeleri 

serbest bırakılmıştır. 

 Bu kararın konumuz ile ilgili en önemli maddesi, 15. maddede esasları 

belirtilen menkul kıymetler hakkında yapılan düzenlemedir. Bu madde ile “Dışarıda 

yerleşik kişilerin, (Yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları dahil) borsada 

kote edilmiş her türlü Türk menkul kıymetlerini, Türkiye’de Sermaye Piyasası 

Kanununa göre faaliyet gösteren bankalar dahil aracı kurumlar vasıtasıyla satın 

almaları, satmaları, bu kıymetlere ait gelirler ile bunların satış bedellerini bankalar ve 

özel finans kurumları aracılığıyla transfer etmeleri ile, Türkiye’de yerleşik kişilerin 

bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yabancı borsalarda kote edilmiş menkul 

kıymet satın almaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini yurtdışına transfer etmeleri” 

serbest bırakılmıştır. 

 Bu karar ile Türkiye sermaye hareketleri bakımından dünyanın en serbest 

ülkelerinden biri olmuş, bunun sonucunda mali piyasalarda tam olarak 

liberalleştirilmiştir.  

 Bu liberalleşmenin teknolojiden bağımsız ve ilkel yöntemlerle alım satım işleri 

ile olamayacağı aşikardır. Bu nedenle aralarında TCMB’nin de bulunduğu 25 banka, 
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6 Mart 1989 tarihinden itibaren Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Kuruluşu 

(Society for Worldwide Financial Telecommunication: SWIFT) aracılığıyla mesaj alış 

verişine başlamıştır (Kuzu, 2003). 

 Sermaye hareketlerindeki serbestleşme iç ve dış sermaye hareketleri için 

spekülatif bir zemin hazırlamıştır. 1990’lı yıllarda döviz kuru mal ticaretinden çok, kısa 

dönemli sermaye hareketlerine duyarlı olması sonucunu doğurmuş ve döviz kuru 

esas işlevini yerine getiremez bir hal almıştır. Yani, döviz kuru ile mal hareketleri 

arasında arz-talep bağlantısı ortadan kalkmıştır. Mali serbestleşme ve artan kamu 

açıklarının etkisiyle pozitif reel faiz uygulaması sonucunda, faiz ile döviz kuru 

arasındaki makas açılmış ve mal hareketlerine bağlı olmaksızın bir sermaye hareketi 

gözlemlenmiştir. 15. maddenin getirdiği serbestlik ile yurtdışından sağlanan ucuz 

dolar kredileri TL’ye çevrilmiş ve yüksek faiz getiren DİBS’lere yatırım yapılmıştır. Elde 

edilen yüksek kazanç tekrar yabancı paraya çevrilmiş, yerli paranın vade dönemi 

içinde değer kazanması durumunda ek bir kazanç sağlanmış ve bu kazanç arbitraj 

olarak adlandırılmıştır. Yüksek faiz oranı ve değerli döviz kuru spekülatif sermaye 

girişini hızlandırmıştır (Sönmez, 1998). 

 Genellikle spekülatif amaçlı olan aşırı sermaye girişi sonucunda GOÜ’de kamu 

borçlanma oranını yükseltmektedir. Öyle ki, 1986 yılında dış borç ödemeleri 4,7 milyar 

iken 1988-1991 yılları arasında toplam 29,1 milyar dolar olmuştur. 1990’lı yıllarda aşırı 

borçlanma eğilimi hızlanmış ve borcu borçla ödeme kısır döngüsüne yakalanmıştır 

(Ardıç, 2004). 

2.4.5. Diğer Tahvil Benzeri Sermaye Piyasası Araçları 

 Yukarıda sözü edilen düzenlemeler özel sektörün borçlanma araçlarının 

çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. SPK öncesi döneme kadar özel kesimin 

finansmanını sağlayabilecek imkânlar son derece kısıtlı olmuştur. Şirketler 

bankalardan ya da sermaye piyasası araçlarından tahvil ve hisse senedi ile fon 
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bulabilmekteydiler. SPK’dan sonraki dönemde Kar/Zarar Ortaklığı Belgeleri, Varlığa 

Dayalı Menkul Kıymetler ve Finansman Bonosu gibi alternatif borçlanma araçları ile 

tanışılmıştır. 

2.4.5.1. Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi 

 1980’li yılların başından itibaren Ortadoğu ve Arap ülkeleri ile ilişkiler artmıştır. 

Finansman konusunda bu ülkelerden elde edilecek fonlara yasalar engel olmuştur. 

KZOB hem muhafazakâr kesim için hem de dış finansman kaynaklarından fon temin 

edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. 15 Ocak 1982 yılında KZOB’lerin çıkarılabileceği, 

15 Haziran 1982 tarihinde ihraç şekilleri ve şartları belirlenmiştir. Anonim Şirketler 

tarafından ödenmiş sermaye ve kanuni ihtiyatların toplamından varsa birikmiş 

zararların çıktıktan sonra kalan miktarın 7 katı azami ihraç limiti olarak belirlenmiştir. 

Kar veya zararın en fazla %80 oranında iştirak edilebileceği diğer önemli bir ayrıntıdır. 

KZOB’lerin en önemli özelliği ise yurtdışına satışları TL veya döviz fiyatları ile 

satılabilir olmasıdır. Menkul kıymet bazında ilk liberalleşme hareketi olarak görülebilir. 

 Yurtiçinde yaşayan muhafazakâr kesimin yüksek enflasyon ortamında 

tasarruflarını değerlendirmesinin yanında muhafazakâr işletmeler de faizsiz 

finansman kaynağı bulmuşlardır. KZOB’in kar paylarının ortaklık tarafından gider 

olarak gösterilebilmesi Kurumlar Vergisi yasasında belirtilmiştir. 

2.4.5.2. Finansman Bonosu   

 Grunewald ve Nemmers (1970) finansman bonosunu, daha çok büyük ve 

kredi riski düşük olan firmaların kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, 

aracı kurumlara veya doğrudan yatırımcılara sunmak amacıyla ihraç ettikleri ve 

iskonto edilerek satılan bir finansal araç olarak tanımlamıştır (aktaran Önal, 1998). 

 Sıkı kredi politikalarının uygulandığı dönemlerde, finansman bonosu 

ihraçlarına daha sık başvurulmaktadır. Kısa vadede faiz dalgalanmalarının daha az 
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risk taşıması ve finansman bonolarının banka kredi maliyetlerinden düşük olması 

avantajları arasında gösterilebilir (Henning ve diğ., 1981, aktaran Önal, 1998). 

 Ülkemizde finansman bonoları ihraç ve şekilleri 24.12.1986 tarihinde Resmi 

Gazete’de SPK tarafından yayınlanan tebliğ ile belirlenmiştir. Bu tebliğe göre; hesap 

dönemi sonu itibariyle düzenlenmiş ve kurullarınca onaylanmış ortaklıkların zararları 

düşüldükten sonra kalan sermayeleri en az 2 milyar TL olan ortaklıkların başvurabilme 

şartı getirilmiştir. Kupür büyüklüğü 5 milyon TL’den az olmamak kaydıyla 90 gün ile 

360 gün arasında, 30 gün katları arasında vade belirlenir hükmü getirilmiştir.  

 Ülkemizde finansman bonoları, 1987 yılından itibaren özel şirketler tarafından 

kısa vadeli borçlanma enstrümanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Finansman 

bonolarının kısa vadeli oluşu yatırımcı ve uluslararası sıcak para kaynakları için 

yüksek faizli kazanç kapısı olmuştur. 

2.4.5.3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) 

  İngilizce karşılığı “Securitization” olan menkul kıymetleştirmenin tanımı, dar ve 

geniş anlamda olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Geniş anlamda menkul 

kıymetleştirme, mali sisteme doğrudan finansmana yönelmeyi ifade eden bir 

uygulamadır. Dar anlamda ise, bir finans kurumunun bazı alacaklarını teminat 

gösterecek veya devrederek karşılığında menkul kıymet ihraç etmesidir (Aydoğan ve 

Çapoğlu, 1989). 

 Ülkemizde menkul kıymetleştirme uygulamasının alacaklara dayalı bir türü 

olarak türetilen VDMK, 1992 yılında düzenlenmiş ve sermaye piyasasında işlem 

hacmi en yüksek olan kıymetli evrak olmuştur. Bu uygulama ile çok sayıda borçlunun 

bulunduğu, belli bir zaman yayılmış ve belgelenmiş alacaklı kalemleri ile bir yıldan 

uzun dönemde nakde dönüşebilecek varlıkların bir kısmının menkul kıymete 

dönüştürülerek firmalara kaynak sağlaması söz konusu olmuştur (Önal, 1998). 
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2.4.6. 1984-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen ÖST 

2.4.6.1. 1984-1988 Yılları Arasındaki Gelişmeler 

 Pazar ekonomisine geçiş ve sermaye piyasalarında yapılan düzenlemeler ile 

ÖST ihraçları bu dönemde altın çağını yaşamıştır. İthalattaki kısıtlamaların kalkması 

özel sektörün rekabet gücünü gözden geçirmesini gerektirmiştir. 1980-1983 yılları 

arasındaki gelişmeler yeni ekonomik sisteme entegrasyon sağlanması ile geçtiğini 

söyleyebiliriz. 1984 yılı, rekabet edebilirlik düzeyine ulaşabilmek için modernizasyon 

ve diğer gerekli yatırımların yapıldığı dönemin başlangıç yılıdır. Tüm bu nedenler özel 

kesimin finansman ihtiyacını artıran unsurlar olmuştur. 

 Negatif faiz uygulamasının olduğu dönemde şirketler özkaynakları ile yatırım 

yapma ihtiyacı hissetmemiş ve olabildiğince minimum seviyede tutmuşlardır. Yeni 

dönemde ise hem pozitif reel faiz uygulaması hem de tasarruf sahipleri açısından özel 

sektör tahvillerini ikame edebilecek yüksek faiz oranlarına sahip mevduat, döviz ve 

vergiden muaf kamu sektörü borçlanma araçları mevcuttur. 

 1984 yılında kamu kesimi süper faizli hazine bonoları (%50 faizli 6 ay vadeli) 

ve yüksek faizli tahvillerle borçlanmıştır. Bunların yanında, köprü ve barajların 

finansmanı için ihraç edilen gelir ortaklığı belgeleri ile birlikte 250 milyar TL’nı aşan 

menkul kıymet ihracında bulunmuştur. Kamu kesiminin bu kadar yüksek miktarlarda 

borçlanması özel kesim üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Oysa, 1983 yılında 

toparlanan tahvil piyasası 1984 yılı için beklentileri yükseltmiştir. İhraç miktarının 

düşmesinin yanında ihraççı şirket sayısının 34 olması da dikkat çekicidir. Ekim ve 

ağustos aylarında hiç ÖST ihracı gerçekleşmemiştir. Böyle bir duruma son yıllarda hiç 

karşılaşılmamış olması, 1984 yılının tahvil ihraçlarında kötü bir yıl geçirdiğinin 

işaretidir. Grafik-9’da döneme ait ÖST ihraçları yer almaktadır. 
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Grafik-9: 1984-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(Cari Fiyatlarla/Milyar TL)

 

Kaynak:1984 ve 1985 yılları Ertuna, Ö.(1986). Finansal Kurumlar, Ankara: Teori 

Yayınları s.177, 1986-1994 yılları SPK       

 1985 yılı devlet tahvillerinin bankalara ve aracı kuruluşlara ihale ile satılmaya 

başlandığı yıldır. Devlet tahvillerinin disponibiliteye kabul edilmesi, bankalar 

sisteminin devlet tahvillerine kanalize olmasını sağlamıştır. 

 1985 yılında ÖST ihraçları, alternatif borçlanma araçlarının çoğalmasına 

rağmen bir önceki yıla göre hızlı bir artış eğilimi kazanmıştır. Bankalar kesiminin 

DİBS’lere yönelmeleri ya da diğer bir ifade ile devleti finanse eden kuruluşlar haline 

dönmeleri ve sıkı para politikasının uygulandığı ekonomik bir ortamda özel kesim, 

ihtiyaç duyduğu kaynakları tahvil veya dış kaynak kullanımı ile karşılamaya 

çalışmıştır. 

 28 Aralık 1985 tarihinde yayınlanan tebliğ, tahvil faizlerinin mevduat faizlerinin 

1,3 katına kadar ayarlayabilme ve faiz ödemelerinin 3,6 ve 12 aylık dönemlerde 
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ödeyebilme olanağını vermiştir. Bu serbestlik tahvillerin 3 aylık mevduat karşısındaki 

pozisyonunu güçlendirmiştir. Bu düzenlemeler ile ÖST’ler daha kısa vadede ve 

mevduattan daha yüksek faiz sağlayan bir tasarruf aracı haline dönüşmüştür. 

 1986 yılında İMKB’nın faaliyete geçmesi tahvil ihraçlarında hızlı ve ani bir 

yükselişe neden olmuştur. Bu yükselişin gerçekleşmesinde İMKB’nın açılmasının 

yanında, şüphesiz 30 Ekim 1986 tarihinde ticari bankaların tahvil ihraç etmesinin 

yasaklanması önemli rol oynamıştır. Mevduat faizlerinin de aynı tarihten itibaren 

enflasyonun düşeceği beklentisi ile %7-12 oranında düşmesi, ÖST’lere olan talebi 

arttırmıştır. (Bu döneme ait mevduat faizleri Tablo-25’te verilmiştir.) ÖST faizleri ise 

ortalama %55 oranında gerçekleşmiştir. 1985 yılında sadece 50 ortaklık tarafından 

ihraç edilen tahviller 1986 yılında 116 ortaklığa yükselmiştir. 

1986 yılında iç talepteki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin getirdiği canlılık 

1987 yılı sonlarına kadar devam etmiştir. Piyasadaki bu gelişmeler GSMH oranında 

önemli artışlara sebep olmuştur. Ancak, kamu kesiminin ağır bir şekilde borçlanmaya 

başlaması özel sektörün sermaye piyasasından yeteri kadar pay almasını engeller bir 

görünüme başlamıştır.        

1987 yılında uluslararası piyasada mal fiyatları düşüşünü özel sektör iyi bir 

şekilde değerlendirmiştir (Nitekim %27’lik bir devalüasyon yaşanmıştır). TL’nin reel 

efektif değeri %0,94 olarak yüksek tutulmuştur. İthalatta liberalleşme oranı 

yükseltilmiştir. Bunun neticesinde ithalat 3 milyar dolar yükselerek yeni bir rekora imza 

atmıştır. Özel sektör, tahvil ihraçlarıyla geniş çapta ucuz kredi temin etmiştir. Banka 

kredileri zorlanmadığından faizin yükselmesi frenlenmiştir.(Tablo-25’te döneme ait 

mevduat faizlerinin gelişimi gösterilmiştir.) Ucuz kredinin diğer bir kaynağı Merkez 

Bankası reeskont kredilerinden seçkin firmalar fon temini için bu kaynağa başvurmaya 

devam etmiştir. Bu olumlu gelişmelere rağmen bankaların açtığı reel kredilerde %20 

artış yaşanmıştır. 1987 yılı ihracat bakımından da altın yılını yaşamıştır. AT ve OECD 
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ülkelerine sırasıyla bir önceki yıla göre 1,6 ve 2,1 milyar dolar daha fazla ihracat 

yapılmıştır (İçöz, 1993). 

Tablo-25: 1984-1993 Yılları Arasında Mevduat Faizlerinin Gelişimi 

YILLAR  E.O. N.F.O. R.F.O. YILLAR  E.O. N.F.O. R.F.O. 

1984 1 36,30 53,00 12,30 1989 1 61,80 65,00 2,00 

 2 58,20 57,00 -0,90  2 70,00 57,00 -7,60 

 3 57,30 59,00 0,80  3 75,50 57,00 -10,30 

 4 53,50 59,00 3,30  4 68,00 53,00 -8,70 

          

1985 1 60,10 59,00 -1,00 1990 1 67,10 51,00 -9,80 

 2 36,40 59,00 16,30  2 54,10 51,00 -2,10 

 3 36,60 50,00 10,10  3 48,90 51,00 1,37 

 4 38,30 50,00 8,80  4 49,30 52,80 2,35 

          

1986 1 29,30 49,00 15,50 1991 1 50,70 64,40 9,09 

 2 30,90 47,00 12,00  2 57,03 61,90 3,10 

 3 29,10 47,00 13,60  3 56,30 71,90 9,98 

 4 24,50 43,00 14,90  4 59,20 72,70 8,48 

          

1987 1 26,20 39,00 9,80 1992 1 68,10 71,70 2,14 

 2 30,50 39,00 6,20  2 57,80 74,70 10,71 

 3 34,40 47,00 9,60  3 60,10 73,90 8,62 

 4 48,90 48,00 -0,60  4 61,40 74,20 7,93 

          

1988 1 65,00 58,00 4,10 1993 1 53,30 74,00 13,50 

 2 67,60 58,00 -5,60  2 60,60 74,60 8,71 

 3 71,70 57,00 -8,30  3 60,00 74,50 9,06 

 4 69,70 75,10 3,19  4 55,70 74,70 12,20 

 

Kaynak: Belgin, A.: Banka Ekonomik Yorumlar, Nisan 1995 s.30* E.O.=Enflasyon 

Oranı, N.F.O.=Nominal Faiz Oranı, R.F.O.=Reel Faiz Oranı    

 1 Temmuz 1987 yılında, faizlerin tekrar serbest bırakılması ile birlikte bankalar 

tekrar bir centilmenlik antlaşması yoluna giderek kolektif bir tavır sergilemişlerdir. ÖST 

faizleri ise dalgalı bir yapı izlemektedir. Bu konuda şüphesiz SPK’nın düzenlemeleri 

ve tutumu tekrar bir bankerler faciasının yaşanmasını engellemiştir. Faizlerin serbest 

bırakılması ile ÖST ihraçları 1987 yılında parlak bir yıl geçirmiştir.  
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1987 yılında toplam 131 ortaklık tarafından tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 

Tahvil ihracında bulunan şirketlerin, sermaye piyasasından elde ettiği fonlar ile ucuz 

olan ithal malları satın alarak üretim ve kapasite kullanımlarını arttırmışlardır. 

1986 yılında fiyat artış hızı yıllık ortalama bazında %30 iken, 1987 yılında %32 

olmuştur. Bu iki yıldaki fiyat artış oranları, birbirine yakın olmasına rağmen farklı 

eğilimler göstermektedir. Nitekim bu fiyat hareketleri daha yakından izlendiğinde 

üzerinde durulması gereken iki önemli özellik ortaya çıkmaktadır. İlki, 1986 yılında 

gözlenen fiyat artış hızlarının düşme eğilimi 1987 yılında terse dönmüştür. İkincisi ise, 

1987 yılında kamu kesimi fiyat artışlarının özel kesimin altında kalması iyice 

belirginleşmiştir. 1987 yılında kamu açıklarının büyümeye, enflasyonun yükselmeye 

başlaması, yılın sonlarına doğru mali piyasalardaki dengesizliklerin artmasına yol 

açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Türk parasından kaçma eğilimi güçlenmeye 

başlamıştır (Saraçoğlu, 1989).     

Özetle; 1984-1987 dönemindeki olumlu ekonomik gelişmede dış konjonktürün 

etkisi de büyüktür. Türkiye uluslararası mali piyasalardan borçlanma imkanına 

sahiptir. Ayrıca, uluslararası piyasalarda ithalat talebi canlıdır. Mal piyasalarında artan 

üretimin getirdiği iyileşme, kapasite kullanım oranlarındaki artış hızlarıyla da 

desteklenmiştir. Bu dönemde gerek kamu gerek özel kesim kapasite kullanımları 

artmıştır (Abaan, 1992 s.5). Özel kesim bu olumlu gelişmeleri iyi değerlendirmiş, 

sermaye piyasasından etkili olarak faydalanmış ve tahvil ihraçlarını artırmıştır.  

1988 yılında TL’nin aşırı değerlenmesi, döviz açığı büyüme trendi ile 

sonuçlanmıştır. Resmi piyasalardaki döviz fiyatları ile serbest piyasa döviz fiyatları 

arasında farkın yükselmesi, devalüasyon beklentisi oluşturmuştur. Bu beklentinin 

sonucunda TL’den kaçış olmuş, sermaye piyasaları ve ÖST bu durumdan olumsuz 

etkilenmiştir. Nihayetinde TL %77 oranında devalüasyona uğramıştır. 



121 
 

 Mali piyasalardaki dengesizlikleri gidermek ve TL’den kaçışı durdurmak için 

Şubat 1988’de bir takım düzenlemeler yapılmıştır. TL cinsinden tutulan tasarrufların 

çekiciliğini ve TL talebini artırıcı bu önlemlerin amacı, ithalatı azaltıp ihracatı 

yükseltmek ve kamu harcamalarını kısmaktır. Bu bağlamda. 19 Şubat 1988 tarihinde 

tahvil faizlerine, mevduat faizlerinin azami 1,20 oranına kadar belirleme kısıtlaması 

getirilmiştir.  

 Alınan faiz kararı uygulaması finansman maliyetlerini artırıcı bir etki 

yaratmıştır. Üretimin yavaşlamasının yanında ithalat maliyetlerinin artmasına yol açan 

düzenlemeler ithalatı düşürmekte başarılı olmuş, ihracatı teşvik için alınan kararlar ve 

iç talebin kısılması, ihracatın artmasına sebep olmuştur. Ancak, kamu fiyatlarındaki 

artışların şok şeklinde olması ekonomide enflasyonist baskı yaratmıştır. 1987 yılı 

sonlarında KİT fiyatlarına ortalama %20 oranında zam yapılması, özel sektör 

fiyatlarının da artmasına sebep olarak kısa sürede hızlı fiyat artış sürecine girilmiştir. 

Ayrıca, kamu açıklarının azaltılmasının neredeyse tümü kamu yatırımlarını kısma yolu 

ile yapılmaya çalışılması, özel sektörün yatırım ve üretim kararlarını olumsuz yönde 

etkilemiştir. Tüm bu belirsizlikler özellikle 1988 yılının ikinci yarısından itibaren üretim 

seviyelerini düşürmüştür (Saraçoğlu, 1989). İthalata bağımlı bir üretim modeli 

olduğundan, ithalattaki reel düşmeler üretim kapasitelerinin ve dolayısıyla işletme 

sermayelerinde düşmelere neden olmuştur. Bu dönemde de planlı dönemde olduğu 

gibi tahvillerin orta/uzun vadeli kullanımı yerine işletme sermayesinde kullanımı 

yaygın bir uygulamadır. Tüm bu olumsuz etkenler ÖST ihraçlarının 1988 yılında 

keskin bir düşüş performansı göstermesine neden olmuştur.  

 1988 yılında Merkez Bankası piyasadaki likiditeyi çekerek enflasyonu 

düşürme çabası içerisine girmiştir. Enflasyonun tekrar tırmanması ile ÖST ve diğer 

faizler tekrar serbest bırakılmıştır. Bunun sonucunda banka kredileri %180 oranlarına 

kadar yükselmiştir. Bu yüksek faiz oranlarına rağmen özel kesim ağırlıklı olarak banka 

kredilerini kullanma eğilimi içerisine girmiştir. ÖST faizleri 1988 yılı içinde %100 
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sınırına dayanmıştır. Bu kadar yüksek faizlerde borçlanmak gelişmiş ülkelerde 

mümkün olmazken, ülkemizde tahvil ihraç performansının faiz oranları ile doğrusal bir 

oran içerisinde olduğu görülmektedir. Grafik-10’da özel sektör tahvil faizleri verilmiştir. 

Grafik-10: 1984-1994 Yılları Arasında Ortalama ÖST Faiz Oranları 

 

Kaynak: SPK 

1988 yılında ihraç miktarında çarpıcı bir düşüş yaşanmasına karşın, ihraççı 

şirket sayısında buna benzer bir düşüş gerçekleşmemiştir. Bir önceki yıla göre yedi 

şirket eksik ile bu yılda 124 ortaklık tarafından tahvil ihracında bulunulmuştur.  

2.4.6.2. 1989-1990 Yılları ve Mali Liberalleşme  

 1988 yılında büyüme hızının düşmesi ve stagflasyonun aşılması için 4 Şubat 

1989 yılında alınan parasal ve mali önlemler ile aşılmaya çalışılmıştır. Bu kararlar 

çerçevesinde bankaların karşılık oranları %23 oranından %27’e yükseltilmiş, yeni 

vergi düzenlemelerine gidilmiştir. İthalatı düşürmek için ithalat depozitoları %15 

oranına yükseltilmiştir. Dış kaynak girişini teşvik amacıyla mevduat faiz oranları 

artırılmıştır. Kamu kesiminin borçlanmasını kolaylaştırabilmek için DİBS’lerden alınan 

stopaj kaldırılmıştır. Bu uygulamalar sonunda dolar rezervleri artmış ve finansal 
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piyasalardaki kriz kontrol altına alınabilmiş ise de enflasyon oranındaki tırmanış 

devam etmiştir (Kazgan, 2005). 

1989 yılının ilk altı ayı 1988 yılında yaşanan olumsuzlukların devamı 

niteliğinde sürmüştür. 1989 yılının ikinci yarısında, 1980 yılından itibaren tüketicilerin 

aleyhinde bozulan gelir dağılımını düzeltmek için yüksek oranlarda maaş ve ücret 

düzenlemeleri yapılmıştır. Bu olumlu hava iç talebi tetiklemiştir. Maaş ve ücret 

düzenlemesi bir yandan tüketimi artırırken bir yandan tasarrufları artırmıştır 

(Saraçoğlu, 1989). 

 Ancak, 4 Şubat kararları ekonomide istenilen sonuçların yaratılmasında etkisi 

kısıtlı olmuştur. Türkiye finansal dengesizlikleri gidermenin sermaye piyasalarının 

serbestleşmesi ile mümkün olabileceği kanısına kapılmıştır. Bu kapsamda 11 Ağustos 

1989 tarihinde TPKK Hakkında 32 Sayılı karar yürürlüğe konmuştur. Bu karar ile 

yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye’den menkul kıymetlere yatırım yapmasının önü 

açılmıştır. Yüksek faizli ÖST’ler bu tür yatırımlar için son derece karlı bir araç 

olmuştur. 

Türk Lirası’nın konvertıbl olması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, 

ülke ekonomisine büyük oranda sermaye girişinin önünü açmıştır. Bunun neticesinde 

Merkez Bankası rezervleri artış göstermiştir. Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanında 

Merkez Bankası’nın döviz kuru ve faiz oranları üzerindeki etkinliği azalmıştır (Yeldan, 

2002). 

Aynı yıl özel kesimdeki fiyat artışlarındaki düşme, kredi faizlerindeki azalma 

ve döviz kurlarının enflasyonun altında gelişmesi, özel kesim açısından maliyetleri 

düşürücü bir etki yaratmıştır. Bu gelişmeler üretim kapasitelerini arttırmış ve faizleri 

yüksek olan ÖST’lerini diğer yatırım araçları karşısında güçlü bir pozisyona getirmiştir. 

1989 yılında ÖST ihraç eden şirket sayısındaki düşme eğilimi devam etmiş ve 

105 şirket tarafından ihraç yapılmıştır. Yüksek enflasyon ortamında borçlanmak 
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istemeyen şirketler kaynak yaratmak için hisse senedi ihracına yöneldiklerini 

söyleyebiliriz. Çünkü 1988 yılında hisse senedi ihracında bulunan şirket sayısı 502 

iken bu sayı 1989 yılında 687 olmuştur (Şahinkaya, 1994). 

Sermaye hareketlerinin liberalleşmesi ve sermaye piyasalarının artan kamu 

kesimi ihtiyaçları neticesinde kamu kesimi tarafından domine edilmeye başlanması, 

özel kesimi uluslararası piyasalardan fon bulmaya itmiştir. Ülke içerisinde kredi faiz 

oranlarının yüksek olması, uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan 

ülkelere kayması, özel sektör ihtiyacı olduğu ucuz krediyi bu piyasalardan 

karşılayarak karlılıklarını artırma yoluna gitmiştir.  

1989 yılında tahvillerle ilgili yeni bir düzenleme ise tahvil bant sistemi olmuştur. 

Bu sistem tahvil ihraççılarını enflasyonun ve faizlerin değişken yapısından korumak 

maksadıyla uygulamaya konmuştur. Faiz bandı uygulaması, tahvil ihraçlarında SPK 

iznini alırken, şirketler tarafından belirlenen alt ve üst faiz oranları bildirilmektedir. Bu 

faiz oranları SPK onayından sonra, tahvillerin satışı başlamadan önce sabitleştirilerek 

nihai faiz oranı belirlenmektedir. 

 Örneğin, bugün %10 faizli tahvil ihraç izni alınmış olsun ve satış iki ay sonra 

gerçekleştirilsin. Bu durumda iki ay sonraki genel tahvil faiz oranları %15 olduğunda 

izin alınan %10 faizli tahvillerin satışı istenilen düzeyde gerçekleşmeyecektir. Bu yeni 

uygulama ile izin esnasında tahvil faiz oranı %10-%20 bandı olarak belirlensin. Tahvil 

genel faiz oranları iki ay sonra %15 olduğunda, satıştan önce SPK’ya başvurularak 

tahvil faiz oranı %15 düzeyine çıkarılarak şirketin daha uygun şartlarda borçlanması 

sağlanmaktadır. Bu uygulama ile faiz ve enflasyon oranlarındaki artışlarda SPK’dan 

tekrar sil baştan izin alma zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve esnek bir yapıya 

çevrilmiştir. 

Türkiye ekonomisi 1988 ve 1989 yıllarında yaşanan durgunluğun ardından 

1990 yılına aşırı değerlenmiş TL ve kamu harcamalarının iç talebi genişletmesi ile 
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girmiştir. 4 Şubat kararları ile stagflasyonun önlenmesi için uygulanan aşırı değerli 

kur, yüksek faiz ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi kanalıyla ithalata dayalı 

büyüme olarak adlandırılabilecek yapay bir canlanma dönemine girmiştir (Karluk, 

2007).           

1990 yılında ithalatın arttığını, ithalata bağımlı olarak üretim kapasitelerinin 

arttığı gözlemlenmiştir. 1988 ve 1989 yıllarındaki neredeyse durma noktasına gelen 

büyüme oranları, sıçrama yaparak 1990 yılında %9,4 oranında bir büyüme 

performansı göstermiştir. 

Özel sektör bu olumlu gelişmeleri iyi değerlendirerek hem tahvil ihracını hem 

de 1987 yılından itibaren düşüş gösteren ihraççı şirket sayısını artmıştır. 1990 yılında 

tahvil ihracında bulunan şirket sayısı 112 olarak gerçekleşmiştir (Şahinkaya, 1994).  

1984-1990 yıllarını genel olarak değerlendirildiğinde, sermaye piyasalarının 

istenilen seviyede olmasa da gelişim gösterdiği açıktır. DİBS’lerin ihale ile satılması 

para ve sermaye piyasalarının gelişimi için önemli aşamalardan birisidir. Interbank’ın 

kurularak bankalar arası nakit akışı sağlanmış ve akabinde APİ’ye başlanarak para 

piyasalarının etkili bir şekilde işlemesini sağlayacak ortam yaratılmıştır. Bu işlemler 

sayesinde ekonomimizde birbirine girmiş bulunan para ve sermaye piyasaları İMKB 

ve SPK’nın özverili çalışmaları ile ayrılmaya başlamıştır. 

Sermaye piyasası, Ağustos 1989’dan sonra dışarıya açılma ile birlikte süratli 

bir genişleme kaydetmiştir. Fakat bu genişlemede senetlerin yurtdışındaki 

vatandaşların ve yabancıların yanında, yurtiçindeki tasarrufçular için alternatif 

plasman imkanlarının karlılığının azalmasının da rolü büyük olmuştur. Nitekim banka 

faiz oranları ve döviz fiyat artışları enflasyonun altında tutulmuştur. İthalatın serbest 

bırakılmasıyla altın fiyatları artışı da yavaşlamıştır. Taşınmaz alımı ise küçük 

tasarrufçunun satın alma gücünün üstünde olmuştur (Hiç, Milliyet, 30.11.1990). 
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Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi 1987 yılından itibaren 

kronik yüksek enflasyon olarak adlandırılan sürece girmiştir. Buna paralel olarak özel 

sektör tahvil ihraçları altın yılını yaşadığı 1987 yılından itibaren sabit fiyatlarla düşüş 

trendini sürdürmüştür. Enflasyonun yanında kamu kesiminin aşırı iç borçlanma gereği 

ÖST ihraçları üzerinde “dışlama etkisi” yapmıştır. Grafik-11’de 1987 yılı sabit 

fiyatlarıyla ÖST ihraçları yer almaktadır. 

 

Grafik-11: 1986-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(1987 Sabit Fiyatlarıyla/Milyon TL) 

 

Kaynak: SPK  

 

2.4.6.3. 1991 Yılı, Körfez Krizi ve Tahvil ve Bono Piyasasının Kuruluşu 

1991 yılına gelindiğinde, 1989 yılından itibaren ülke ekonomisine uluslararası 
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döviz ve para politikaları ile destekleyerek sıcak para olarak adlandırılan kısa vadeli 

sermayeyi ülke ekonomisine sokmuştur. 
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beklentisini hazırlayan diğer etkenlerin de bulunduğu görülmektedir. 1991 krizini 

tetikleyen 2,5 milyar dolara yakın tutarda sermaye kaçışının görünür nedeni Körfez 

Savaşıdır. Bunu kötüleştiren içsel olay, 1990 yılında TCMB’nin “sıcak para” çekmek 

için uyguladığı politikanın cari işlemler bilançosunda yarattığı 2,5 milyar dolarlık 

açıktır. Döviz fiyatının artacağı beklentisi zaten ortaya çıkmışken buna eklenen Körfez 

Savaşı, sıcak para kaçışını tetiklemiştir. Bu krizin reel ekonomi üzerindeki etkisi bir 

yılda atlatılmış, ancak özellikle devletin borçlarını katlama ve emek piyasasını 

daraltma yönündeki etkisi geleceğe devredilmiştir. Ekim 1990 ile Ekim 1991 arasında 

işsiz sayısındaki artış 160 bin kadardır (Kazgan, 2002). 

Özellikle, Irak’a ambargo uygulaması nedeniyle petrol fiyatlarında meydana 

gelen artışlar maliyetleri artırırken, Irak’a yapılan ihracattaki düşmeler özel sektörün 

pazar kaybetmesine sebep olmuştur. Bu krize paralel olarak 1991 yılında, özel 

sektörün ihraçlarında bir önceki yıla göre artış kaydedilirken, ihraççı ortaklık sayısında 

bir düşüş yaşanmış ve ihraççı sayısı 83 olmuştur. 

Yurt içinde faiz oranlarının yüksek olması maliyetleri artıran bir unsur olmuştur. 

Maliyetleri düşürmek ve karlılıklarını artırmak maksadıyla dış kaynak kullanımının 

arttığı gözlemlenmiştir. Özel kesimin 1990 yılından 1993 yılına kadar orta ve uzun 

vadeli dış kaynak kullanımı sırasıyla; 1,7 milyar dolar, 2,2 milyar dolar, 3,1 milyar 

dolar, 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ( Uzunoğlu, Alkin ve Gürlesel, 1995). 

 Özel sektörün ihraçlarının düşmesinde etkili olan diğer bir neden kamu 

sektörünün giderek bozulan mali yapısıdır. Bütçe açıklarının, hem sermaye 

piyasalarından DİBS ihraç ederek hem de dış borç şeklinde finanse edilmesi özel 

sektörün sermaye piyasalarından etkin bir şekilde yararlanmasını engellemiştir. 

1991 yılına ait önemli gelişmelerden birisi de; İMKB nezdinde “Tahvil ve Bono 

Piyasası”nın 17 Haziran’da faaliyetine başlamasıdır. Böylece tahvil ve bonoların ikincil 

pazarı borsa çatısı altında gerçekleşme imkânına kavuşarak likiditesi artmıştır. Ancak, 
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ilk etapta kamu kesimi tahvil ve bonoları bu piyasaya girmiş, 18.01.1992 tarihinde ise 

ÖST ve finansman bonoları aynı piyasada işlem görmeye başlamıştır. Grafik-12’de 

döneme ait ÖST ikinci el piyasası işlem hacmi verilmiştir. 

Grafik-12: 1986-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvil İkinci El 

Piyasası İşlem Hacmi (Cari Fiyatlarla / Milyar TL) 

 

Kaynak: SPK 
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gelmiştir. Grafik-13 ve 14’te birincil piyasa ve ikincil piyasa işlem hacimlerinin 

karşılaştırılması verilmiştir. 
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satım fiyatlarını gazete ilanlarıyla halka duyurmuşlardır. Bir bankanın ihracına aracılık 

ettiği tahvil, diğer bir banka tarafından kabul görmemiştir. Bunun neticesinde alınan 

tahvilin alım/satım işleri banka şubelerinde gerçekleştirilebilmiştir.  

Grafik-13: 1986-1994 Yıllarında ÖST Birincil ve İkincil Piyasa İşlemleri 

(Cari Fiyatlarla / Milyar TL) 

 

Grafik-14: 1986-1994 Yıllarında ÖST Birincil ve İkincil Piyasa İşlemleri 

(1987 Sabit Fiyatlarıyla / Milyar TL) 

 

Kaynak: SPK 
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2.4.6.4. 1992-1994 Yılları Arasında Yaşanan Gelişmeler 

1991 Körfez Savaşının olumsuz etkilerinden kurtulmak için ithalattaki kotaların 

kaldırılarak iç üretim artırılmaya çalışılmıştır. 1991 yılında tahvil ihraçlarında cari 

fiyatlarla zirve noktasına ulaşılmış olunsa da 1992 yılında tahvil ihracında ve ihraççı 

sayısında dramatik düşüşler yaşanmıştır.  

 Ülkedeki politik istikrarsızlıklar ve kamunun hem DİBS ihraçları ile hem de 

ihtiyacından fazla dış kaynak kullanımına gitmesi, özel sektörün yatırım kararlarında 

ve dolayısıyla tahvil ihraçlarında düşüşe sebep olmuştur. 1992 yılında, 1991 yılına 

göre, ihraççı ortak sayısında %38,55 azalarak 51 ortaklık tarafından tahvil ihracı 

gerçekleşmiştir. 

 Tahvil ihraçlarındaki düşüşün diğer ve en önemli etkilerinden birisi de 

31.07.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konulan VDMK 

ihraçlarıdır. Bankalar kesiminin VDMK ihracına yönelerek mevduat maliyetlerini 

düşürmeleri ve bu yeni enstrümanın yüksek faiz oranlarında gelir sunması, 

yatırımcıların VDMK’lara olan ilgisini artırmıştır. Özel sektör hâlihazırda kamu 

kesiminin sermaye piyasasında ezici üstünlüğü karşısında ezilirken, VDMK’ların 

piyasaya girişi ile hareket sahası iyice daralmıştır. Bankalar kesiminin, sermaye 

piyasasına menkul kıymet arz edici olarak girerek bu piyasadaki fonların da bankalar 

sistemine yönelmesine neden olmuştur. 

Tasarruf sahipleri ise yüksek enflasyonun etkilerinden kurtulmak için 

birikimlerini; döviz, mevduat, VDMK gibi araçlar arasında oynak bir yapı içerisinde 

kısa vadede gelir getirecek değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Grafik-15’te VDMK 

ihraçları yer almaktadır. 
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Grafik-15: 1992-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen VDMK’ler 

(Cari Fiyatlarla / Milyon TL) 

 

Kaynak: SPK 

VDMK ihracı ile birlikte ÖST’lerin özel kesim tarafından ihraç edilen menkul 
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 ÖST’ler ile ilgili diğer önemli bir gelişme, SPK’nın 14 Temmuz 1992 yılında 

yayınladığı ve tahvil ihracına ilişkin düzenlemeleri içeren tebliğdir. Bu tebliğ ile tahvil 

ihraç limiti, halka açık anonim şirketler için genel kurulca onaylanan son bilançoda 

görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerleme 

değer artış fonunun toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı 

aşamayacak olarak düzenlenmiştir. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ise, son 

bilançoda yer alan ödenmiş sermaye ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamını 

geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Tahvil vadesi 2 yıldan az olmamak kaydıyla 

serbest bırakılmıştır. 

1993 yılında ekonomi hızlı bir şekilde büyümüştür. Yüksek büyüme hızının 

altında iç talep genişlemesi yatmaktadır. İç talep genişlemesinin üç temel nedeni 

bulunmaktadır. İlki; yüksek kamu açığının GSMH içindeki payının 1980 yılından sonra 

tarihsel olarak en yüksek düzeyine ulaşması, ikincisi; yurtdışından ucuz kaynak 

sağlayan bankacılık sektörünün kredilerindeki önemli reel artışın yarattığı finansman 

desteğidir. Sonuncusu ise; 1989-1990 döneminde kurlardaki değerlenmenin yüksek 

büyümeyle beraber yatırım talebini artırmasıdır. Tüm bu gelişmeler sonucunda 

dışarıdan kaynak ihtiyacı artmış ve cari işlemler açığının GSMH’ya oranı 1980 

yılından bu yana rekor düzeye ulaşmıştır. 1993 yılı para ikamesinin hız kazandığı bir 

yıl olmuştur. Döviz tevdiat hesaplarının kabul edilmeye başlandığı 1984 yılından 

itibaren ilk defa DTH’ların GSMH içerisindeki payı, vadeli tasarruf mevduatının payını 

geçmiştir (Binay ve Kunter, 1998). 
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Tablo-26: 1986-1994 Yılları Arasında Özel Sektör Kesimi Tarafından İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Dağılımı 

  
HİSSE  

SENEDİ 
TAHVİL F.BONOSU VDMK KZOB BB/BBG MKYF/KB TOPLAM 

1986  37,2% 40,5% - - 0,3% 22,0% - 100,0% 

1987  27,4% 46,5% 8,2% - 0,1% 11,2% 6,6% 100,0% 

1988  32,0% 18,5% 23,8% - 0,0% 20,9% 4,7% 100,0% 

1989  42,1% 26,3% 20,2% - 0,1% 4,3% 7,0% 100,0% 

1990  45,5% 19,2% 5,4% - 0,1% 8,3% 21,5% 100,0% 

1991  61,2% 13,8% 11,3% - 0,3% 12,3% 1,1% 100,0% 

1992  21,9% 3,6% 4,6% 65,8% 0,3% 3,5% 0,4% 100,0% 

1993  11,7% 1,0% 1,7% 74,6% - 3,4% 7,6% 100,0% 

1994  40,6% 0,6% 0,2% 53,3% 0,0% 2,5% 2,8% 100,0% 

Kaynak: SPK
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Grafik-16: 1986-1994 Yılları Arasında Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Menkul 

Kıymetlerin İçinde ÖST’lerin Payı (Yüzde ile) 

 

  Kaynak: SPK 

Özel sektör, kamu harcamalarının reel faizlere duyarlı olmadığını fark etmiş 

ve “yatırım davranışını” buna uygun bir biçimde değiştirmiştir. Özel sektör yatırımları 

“reel faize” değil, kamu harcamalarının artışına dayalı iç talep gücüne duyarlı hale 

gelmiştir. Bunda, büyük özel sektör gruplarının banka sahibi olması sonrasında, artan 

iç borçlanma sıkıntısı nedeni ile Hazine ve Merkez Bankası’nın gözetim ve denetim 

sonuçlarını daha az dikkate almasının etkisi vardır. İç faizlerin, vergi planlaması ya da 

reel sektördeki şirketlere kaynak aktarımı aracı olarak kullanılmasının ve denetimli dış 

piyasaların anlatılan teorik çerçevede hareket etmesinin de özel sektör yatırımlarını 

iç faizlere duyarlılığını ortadan kaldırılmasında önemli rolü olmuştur. Denetimsizlik 

gereği, artan reel faizler, az riskli müşteriyi dışlamış, az riskli müşteri denetimli dış 

piyasalardan çok daha düşük maliyetlerle kredi bulmuştur. Banka sahibi grupların 

bankalarının kullandırdıkları krediyi (yüzde 100 mevduat sigortası nedeni ile) sadece 

mali bünyeleri ya da ödeyecekleri vergi sebebi ile bir muhasebe rakamı olarak 
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görmeleri sonucu, iç faizlerin özel sektörün yatırım davranış ile olan ilişkisi çok büyük 

ölçüde kopmuştur (Binay ve Kunter, 1998). 

 Dövizin bu denli oynak ve yüksek getiri sağladığı bir ortamda ÖST ihraçları 

1993 ve 1994 yıllarında önemini yitirmiştir. Reel faizlerin yüksekliği, daha öncede 

belirttiğimiz gibi, özel sektörün yatırım finansmanını düşük faizli dış kaynak 

kullanımına itmiştir. 

2.4.6.5. 1984-1994 Yılları Arasında Sermaye Piyasaları ve Dışlama Etkisi 

 Ekonominin liberalleşmesi ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu fon kaynakları 

artmıştır. Yurtiçi fon kaynaklarının sınırlı olması, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin başlıca problemlerinden birisidir.  

 Özellikle 1985 yılından sonra kamu kesimi açıkları artmış ve bu açıklar iç 

borçlanma ile kapatılmaya çalışılmıştır. Kamu kesiminin aşırı iç borçlanmaya 

yönelmesi ve ihraç ettiği menkul kıymetlerin yüksek faizli ve kamu garantili olması, 

1987 yılından sonra özel sektörü sermaye piyasalarından dışlamıştır. 

Bakkal ve Gürdal (2007) dışlama etkisini; “ Kamu kesiminin büyük ölçülerde 

borçlanmaya giderek ekonomi içinde genişlemesi ve mevcut fonlara ulaşmada özel 

kesim ile arasında eşit olmayan bir rekabet yaratarak özel kesimi adeta piyasadan 

dışlaması” olarak tanımlamıştır. 

Kamu kesiminin artan ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla kaynak elde etmek 

için faiz oranlarını yükselterek ve vadeyi kısaltarak borçlanması, yurtiçi tasarrufların 

edinimi için özel kesimin rekabet edemeyeceği bir boyuta getirmiştir. Kamunun 

yüksek faizlerle borçlanması, özel kesimin borçlanma maliyetlerini artırırken miktarını 

düşürmüştür.          

Özel kesim tasarruf ve yatırımları 1986-1993 yılları arasında artış göstermiştir. 

Ancak özel kesim yatırımları tasarrufların gerisinde kalmış ve tasarruf-yatırım farkı 
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pozitif yani bir tasarruf fazlası olmuştur. Özel kesim yatırımlarının finansmanında 

başarılı olurken, kamu kesimine ait tasarruf-yatırım farkı yıllar itibariyle büyüyerek 

kamu açıkları oluşmuş, kamu kendi yatırımlarını yapamamış ve dışarıdan kaynak 

sağlamak zorunda kalmıştır.  Kamu kesiminin bu durumu sermaye piyasalarını 

doğrudan etkileyerek ekonomi üzerinde baskılar yaratmıştır (İnağ, 1994).  

Kamu kesiminin sermaye piyasalarından yoğun şekilde faydalanması, özel 

kesimin bu piyasadan ucuz fon temin etmesini engellemiştir. Bu durumda özel kesim 

yüksek faizli bankalar kesimine yönelmiş ve maliyetlerde yükseliş gerçekleşmiştir.  

 Özel kesim bu dönemde finansman kaynaklarını mevduat bankalarından 

sağlama yolunu seçmiştir. Çünkü kamu kesimi tahvil, bono ve gelir ortaklığı belgeleri 

ihraç etmek suretiyle sermaye piyasası kaynaklarının büyük bir bölümünü kullanmıştır 

(İnağ, 1994). Grafik-17’de sermaye piyasasındaki kaynakların özel kesim ve kamu 

kesimi olacak şekilde ayrımı gösterilmiştir. Grafikten de anlaşıldığı gibi artan kamu 

kesimi açıkları, sermaye piyasalarından karşılanarak özel sektörün sermaye 

piyasalarından yeteri kadar pay almasını engellemiştir. 

Özel kesime kaynak sağlayabilecek olan özel bankalar kesimi yüksek reel 

faizlerinde etkisiyle, ekonomiye reel kaynak sağlamaktan uzaklaşarak kamu açıklarını 

finanse etmeye yönelmişlerdir. DİBS’lerin mevduat bankalarının toplam aktifindeki 

payı 1990 yılında %10 iken, 1999 yılında %23 oranına yükselmiştir. Aynı dönemde 

özel sektöre açılan kredilerin toplam aktifler içindeki payı %36’dan %24’e düşmüştür. 

Böylece bankalar reel üreticiyi ve reel ekonomiyi yeterince destekleyememişlerdir 

(Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 2001). 
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Grafik-17: 1986-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Kamu Kesimi 

ve Özel Sektör Oranları 

 

Kaynak: Özel kesim: SPK, Kamu Kesimi: DPT Temel Ekonomik Göstergeler, çeşitli 

yıllara ait  

 DİBS’lerin en büyük alıcısı konumundaki bankaların toplamış oldukları 

mevduatı hem krediye dönüştürme hem de oluşan yüksek faizler nedeniyle yatırımlar 

üzerinde caydırıcı bir etki meydana getirmiştir. Asıl fonksiyonu küçük fonları 

birleştirerek büyük fonlara dönüştürmek ve bunları üretken kesimlere yönlendirmek 

olan bankalar sisteminin bu işlevi terk etmesi, yatırımların finansmanına, işsizliğin 

azaltılmasına, ekonominin büyümesine ve üretimin artmasına gerekli katkıyı 

sağlayamamasına yol açmıştır (Kır, 1997). 

 Üretken kesimlerinde DİBS’lere yönelmesi ise üretimde ve kapasite 

kullanımlarında düşmelere ve büyüme oranlarında düşüşler göstermesine neden 

olmuştur. Yüksek faiz oranları, özel kesimin yatırım yapmak yerine kamuya borç 

vererek risksiz ve yüksek getiri sağlamasına yöneltmiştir. Dolayısıyla, özel sektör reel 

ekonomiden rant ekonomisine dönüşmüştür (Orhan, 1996).  
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2.4.6.6. ÖST’lerin Genel Değerlendirilmesi  

 ÖST’lerin kamu kesimi tahvil ve bonoları ile rekabet edememesi, 1992 yılından 

sonra tahvil özelliği taşıyan VDMK’ların banklar kesimi tarafından yoğun bir şekilde 

ihraç edilmesi, özel sektörü hisse senetleri ile kaynak bulma yoluna itmiştir. Aşağıdaki 

tablolarda özel sektör tarafından ihraç edilen hisse senetleri bilgisi yer almaktadır. 

Sermaye piyasalarında kamu kesiminin ağırlığı özel sektörü dışladığı 

aşikârdır. Ancak, sermaye piyasalarının gelişimi ve özel sektörün ihraç ettiği yeni 

borçlanma araçlarının da ÖST’ni dışladığını söyleyebiliriz. ÖST’lerin sabit getirili ve 

uzun vadeli yapısı, piyasaların sürekli değişen dinamikleri karşısında yeteri kadar 

reaksiyon göstermesine olanak vermemektedir. Diğer bir deyişle, piyasadaki 

belirsizlikler nedeniyle ani devalüasyonlar döviz getirisini artırırken, altın fiyatlarındaki 

ani artışlar ve sürekli yüksek enflasyon, ÖST’lere olan talebi düşürmüştür. Grafik-

18’de döneme ait mevduat ve ÖST faizleri, kur değişim, TÜFE oranları verilmiştir. 

Grafik-18: 1986-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Hisse Senetleri 

(Cari Fiyatlarla/ Nominal Satış Fiyat / Milyar TL) 
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Grafik-19: 1986-1994 Yılları Arasında İhraç Edilen Hisse Senetleri 

(1987 Fiyatlarıyla/ Nominal Satış Fiyatı / Milyar TL) 

 

 

Kaynak: SPK 

Grafik-20: 1986-1994 Yılları Arasında Mevduat ve ÖST Faizleri, Kur, TÜFE Değişim 

Oranları 

 

Kaynak: Mevduat faizleri TCMB, ÖST faizleri SPK, Kur ve TÜFE değişim oranları 
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Grafik-21’den görüldüğü üzere, ÖST faizleri dönem içerisinde yüksek faiz 

oranlarına sahip olmasına rağmen ihraçların yeterince gelişmiş olmadığı 

görülmektedir. Kamu kesimi borçlanma araçlarının vergiden muaf olarak ihraç 

edilirken, %10 stopaj ÖST’lerin getirisini düşürmüş, dövizden elde edilen kazançlarda 

böyle bir vergi söz konusu olmamıştır. 1988 ve 1989 yılları hariç döviz fiyatlarındaki 

artışı TÜFE oranına çok yakın ya da daha fazla olmuştur. Bu durum tasarruf 

sahiplerinin ve yatırımcıların dövize yönelmelerini sağlamıştır.  

 Bankalar kesimi topladıkları mevduatları kredi olarak dağıtmak yerine DİBS 

alımında kullanmayı tercih etmişlerdir. Daha düşük faiz oranları ile topladıkları 

mevduatları, yüksek kazançlı DİBS’lere yönelterek, kamu kesiminden bankalar 

kesimine doğru kaynak transferi gerçekleştirmişlerdir. 

2.4.7. 1995-1998 Yılları Arasında ÖST İhraçları 

1995-1998 yılları arasında ihraç edilen ÖST ihraçları sınırlı sayıda ve 

miktarlarda gerçekleşmiş ve 1998 yılından sonra ÖST ihracı durmuştur. Belirtilen süre 

zarfında özel kesim sermaye piyasalarından hisse senedi ihracı vasıtasıyla 

faydalanmıştır. Tablo-27’de tahvil ve hisse senedi ihraçları yer almaktadır. 

Sabit getirili menkul kıymetler piyasası sağlıklı bir biçimde gelişememiş ve 

1990’lı yıllarda tamamen ortadan kalkmış gibi görünmektedir. Sabit getirili menkul 

kıymet piyasaları bankacılığa alternatif bir konuma gelerek fon dağıtımında etkinliğe 

katkıda bulunamamıştır. Bu durumda, şirketler kesiminin mali piyasalar vasıtasıyla 

finansmanında bankacılık kesiminin önemi sürmektedir (Özatay, Öztürk ve Sak, 

1996). 

Bozulan mali disiplin, sermaye piyasalarında kamu kesiminin egemenliği, 

kurların yüksek seyretmesi ve kronik yüksek enflasyon özel sektörün borçlanma 

sınırlarını daraltmıştır. 
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Tablo-27: 1995-1998 Yılları Arasında İhraç Edilen Hisse Senedi ve ÖST 

(1994 Fiyatlarıyla / Milyon TL) 

YILLAR 
HİSSE SENEDİ  

NOMİNAL FİYATINA 
GÖRE 

HİSSE SENEDİ  
SATIŞ FİYATINA 

GÖRE 
TAHVİL 

1995 22.994.972,6  27.598.200,2  1.012.419,4  

1996 27.275.944,2  31.235.448,1  375.600,2  

1997 36.213.512,7  51.383.540,8  251.337,8  

1998 43.045.769,6  68.155.493,4  247.726,9  

 

Kaynak: SPK 

 Bu olumsuz tablonun daha vahim olan tarafı, üretken kesimlerin de DİBS’lere 

yönelerek risksiz kazanç sağlamaya başlamalarıdır. Yüksek kronik enflasyon 

Türkiye’de makroekonomik dengesizlikleri beslemesinin yanı sıra, göreli fiyatlardaki 

değişimi kolaylaştırarak gelir dağılımını bozmakta, yarattığı belirsizlik sonucu yatırım 

ve üretim potansiyelini düşürmektedir. Yüksek kamu açıkları özellikle 1990’lı yıllarda 

mali piyasalar ve para politikası üzerinde baskı yaratarak enflasyon beklentilerine 

süreklilik kazandırmıştır. Son on yıllık dönemde yıllık ortalama enflasyon oranı yüzde 

70’ler düzeyinde gerçekleşmiştir. Kronikleşen yüksek enflasyon talep ve maliyet 

kaynaklı nedenleri yanında, ülkenin yaşadığı hızlı değişim (kentleşme, nüfus artışı 

gibi), kaynak dağılımındaki etkinsizlik ve piyasa yapısı gibi faktörlerden de 

etkilenmektedir. Yüksek enflasyonun neden olduğu belirsizlikler, ekonomik birimlerin 

piyasa sinyallerini doğru olarak algılamalarını güçleştirmiştir. Bu durum özellikle mali 

piyasalarda risk priminin yükselmesine neden olmuş ve reel faizler sanayi yatırımlarını 

ve kaynak dağılımını olumsuz etkileyecek biçimde artmıştır. İstanbul Sanayi 

Odası’nın 500 büyük firma ile ilgili 1998 yılı anketinde özel firmaların vergi öncesi 
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faaliyet dışı karının toplam kar içindeki payını yüzde 87,7 olarak hesaplamıştır. Bu 

durum, yüksek enflasyon ve reel faizlerin üretim ve yatırım üzerinde yarattığı tahribatı 

gösteren bir gelişmedir. Yüksek enflasyon, kamu kesimi açıkları ve diğer belirsizlikler, 

özellikle orta ve uzun dönemli bir bakış açısı gerektiren üretim ve yatırım politikalarının 

oluşmasını engellemektedir (TCMB, 1999).  
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2.5. 2006-2013 DÖNEMİ 

2.5.1. Krizler Sonrası Türkiye 

 Türkiye 2000’li yıllara ekonomik krizler ile merhaba demiştir. 1999 yılından beri 

süregelen krizler, IMF programları ile giderilmeye çalışılsa da ekonominin yapısal 

reformlara ihtiyaç duyduğu açıktır. 14 Nisan 2001 tarihinde uygulamaya konan “Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı” çerçevesinde alınan tedbirler ile bankacılık kesimi, kamu 

finansmanı ve reel sektör ile ilgili düzenlemeler yapılarak ekonomiye yeniden şekil 

verilmek istenmiştir. 

 2002 yılında yapılan genel seçimler sonucunda tek parti iktidarı ile yeni bir 

sürece giren Türkiye, ekonomik anlamda da istikrarı sağlayacak bir dizi tedbirler 

almıştır. Siyasi irade, “Acil Eylem Planı” adı altında kamu maliyesi, gelirler politikası, 

özelleştirme, bankacılık, reel sektör, alt yapı yatırımları ve eğitim gibi alanlarda üçer, 

altışar ve bir yıllık bir programlar uygulayacağını ve IMF ile yapılmış olan anlaşma ve 

taahhütlere bağlı kalacağını bildirmiştir (Turan, 2010). 

Tablo-28: 2000-2005 Yılları Arasında GSMH, Reel Büyüme ve TÜFE Oranları 

Yıllar GSMH  Reel Büyüme TÜFE 

2000 125.596.128.755 6,3 54,90 

2001 176.483.953.021 -9,5 54,40 

2002 275.032.365.953 7,9 45,00 

2003 356.680.888.222 5,9 25,30 

2004 428.932.343.026 9,9 10,60 

2005 486.401.032.274 7,6 10,10 

Kaynak: TÜİK İstatistiki Göstergeler 1923-2007 s.598, 677, 732 

 Tablo 28’de 2000-2005 yılları arasında Reel Büyüme, GSMH ve TÜFE 

oranları yer almaktadır. Uygulamaya konan sıkı para ve mali politika gerek kurlar 

üzerinde gerekse enflasyon oranın düşmesinde etkili olmuştur. Bunun yanında 

bankalar sisteminin güçlendirilmesi ve dış ekonomik konjonktürün etkisi büyüktür. Bu 
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politikalar neticesinde Türkiye Ekonomisi reel olarak büyürken enflasyon kontrol altına 

alınmıştır.  

2.5.2. 2006-2013 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri 

 Ağırlıklı olarak kamu sektörü finansmanına yönelmiş olan İMKB’nin, özel 

sektör finansmanına uzun yıllar aktardığı fonların esasen hisse senedi finansmanı 

kaynaklı olduğu ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında özel sektör borçlanma 

araçları ihracıyla sağlanan kaynakların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Özel 

sektör borçlanma araçları piyasasının ülkemizde az gelişmiş olmasının altında yatan 

nedenlerin başında, dışlama etkisi ve alternatif finansman olanaklarının kullanılması 

gelmektedir (Coşkun, 2011). 

 Türkiye’de yıllarca yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, yüksek 

enflasyon, düşük kur-yüksek faiz politikası gibi nedenlerle döviz kurunda ortaya çıkan 

ani hareketler ve yaşanan devalüasyonlar, tasarrufların bir yatırım aracı olmamasına 

rağmen bir yatırım aracı olarak algılanan Dolar ve Euro gibi yabancı para birimlerinde 

tutulmasına neden olmuştur. Ayrıca tasarrufların önemli bir kısmı ile geleneksel bir 

yatırım aracı olan altına yatırım yapılması veya bankalardaki mevduat hesaplarında 

değerlendirilmesi, zaten yetersiz olan tasarrufların sermaye piyasaları vasıtasıyla 

uzun vadeli yatırımlara ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılması sınırlandırılmıştır 

(Ersoy, 2012). 

 Ekonominin istikrara kavuşması ile enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler, 

kur oynaklığının minimum seviyede tutulması, bankacılık kesiminin sağlam mali ve 

yasal zemine oturtulması sermaye piyasalarının gelişimi için olumlu gelişmelerdir. 

Tablo 29’da 2006-2013 yılları arasında Reel Büyüme, GSYH ve TÜFE oranları yer 

almaktadır.                      
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Tablo-29: 2006-2013 Yılları Arasında GSMH, Reel Büyüme ve TÜFE Oranları 

Yıllar GSYH (Milyon TL) Reel Büyüme TÜFE 

2006    758.391 6,9 9,65 

2007    843.178 4,7 8,39 

2008    950.534 0,7 10,06 

2009    952.559 -4,8 6,53 

2010   1.098.799 9,2 6,40 

2011   1.297.713 8,8 10,45 

2012   1.416.798 2,1 6,16 

2013   1.561.510 4,0 7,40 

Kaynak: TUİK İstatistiki Göstergeler 

 Ekonominin istikrara kavuşması, sermaye piyasalarında 1999 yılından itibaren 

ihraç edilmeyen ÖST’lerin 2006 yılında tekrar ihraç edilmesine olanak sağlamıştır. 

Grafik-21’de ÖST ihraçları yer almaktadır. 

Grafik-21: 2006-2013 Yılları Arasında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri  

(Cari Fiyatlarla/Milyon TL) 

 

Kaynak: SPK  
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01.01.2006 tarihi itibari ile özel kesimin ve kamu kesiminin ihraç ettiği sabit 

getirili menkul kıymetlerden alınan stopaj vergisi %10 olarak eşitlenmiş, böylece kamu 

borçlanma araçlarının özel kesim ihraçları karşısındaki avantajı eşit seviyeye 

getirilmiştir. 

 2007 yılında yapılan düzenlemede ise tahvil piyasasının gelişimini 

desteklemek için ihraç tutarı üzerinden %0,6 oranında alınan damga vergisi, SPK 

kayda alma ve İMKB kotasyon ücretleri yarı yarıya düşürülmüştür 

2006 yılına ait ihraçlar sabit faizli ve yurtiçinde gerçekleşirken, 2007 yılındaki 

ihraçlar borçlanma maliyetlerini düşürmek için değişken faizli olarak ihraç edilmiş ve 

aynı yıl ilk defa yurtdışına satış işlemi gerçekleşmiştir. 

 2009 yılında ihraççı şirket sayısı artarken, ihraç miktarında düşüş yaşanmıştır. 

Enflasyonun düşmesi ve ona paralel olarak faiz oranlarındaki azalışlar, ihraççı 

şirketlerin borçlanma maliyetleri üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. 

 2009 yılında yaşanan diğer bir önemli gelişme, canlanan tahvil piyasasının 

etkisi ile ortak kuralların yaratılması amacıyla, borçlanma araçlarına ilişkin 

düzenlemeler tek bir tebliğ altında toplanmıştır. Bu doğrultuda, önceki yedi tebliğ ve 

bir sirküler yürürlükten kaldırılarak, yerine “Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına 

Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” getirilmiştir (Çikot, 2012). 

 21 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

tebliğde; borçlanma araçlarının tanımı, ihraç limitleri ve satış şekilleri belirlenmiştir. 

Tebliğ, tahvili; bir yıldan uzun vadeli borçlanma aracı olarak tanımlamış ve tahvil 

çeşitleri hakkında da detaylı bilgi vermiştir. 

 Bu tebliğde, satışlar halka arz edilerek veya tahsisli satış şeklinde 

yapılabileceği, tahsisli satışlarda yatırımcı sayısı 100 üst sınırı ile sınırlandırırken, 

nitelikli yatırımcılarda böyle bir sınırlama olmadığı belirtilmiştir. Tahsisli satışlar 
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yalnızca bu yatırımcılara bilgi verilmek kaydı ile yapılmaktadır. Nitelikli yatırımcılar,  

finansal kuruluşlar (fonlar, banka, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar) ve 1 milyon TL 

ve üzeri portföyü olan gerçek/tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. 

 İhraç limitleri halka açık şirketler için özkaynak tutarının 6 katından 10 kata en 

fazla yarısı halka arz edilmek suretiyle çıkarılmıştır. Halka açık olmayan şirketlerde 

ise mevcut özkaynak tutarının 6 katı ihraç limiti korunurken, en fazla yarısının halka 

arz şeklinde satılabileceği şartı getirilmiştir. 

 Yukarıda sözü edilen vergi düzenlemeleri ve 2008 krizinden sonra ihraçların 

teşviki için SPK tarafından yayınlanan tebliğ ile yasal zemin hazırlanmaya 

çalışılmıştır.  

Bu düzenlemelerin yanında iktisadi konjonktür de ÖST ihraçlarının lehine 

olmuştur. Kamu kesiminin kamu borçlarını çevirme oranını %100 ve üzeri oranlardan 

%80’lere düşürmüş olması, diğer bir deyişle piyasada para bırakmış olması, özel 

sektörün bu piyasadan borçlanabilme imkanını beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan 

reel faiz oranlarının da aşağıya gelmesi ÖST’lerin yüksek miktarda talep görmesine 

neden olmuştur. Eğer eskiden olduğu gibi DİBS reel getirileri yüksek oranlarda 

gerçekleşmiş olsaydı, ÖST piyasasının gelişimine olanak sağlanmamış olacaktı 

(Kural ve ark., 2013).  

2010 yılına kadar ihraçların ortalama vadesi iki yıl olmuştur. 2010 yılından 

sonraki süreçte ise ihraçların vadeleri yükselmiş, 10 yıl vadeli ihraçların sayısı 

artmıştır. Bankacılık sektörünün ihraçlarını ağırlıklı olarak yurtdışında yerleşiklere 

gerçekleştirirken, diğer sektörler yurtiçine satış yapmayı tercih etmektedirler. Bankalar 

yurtdışında ihraç ettiği tahviller vasıtasıyla elde ettikleri düşük faizli kaynakları, yurt 

içinde kredi olarak kullandırarak fonlama maliyetlerini düşürmüşlerdir. 

Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan 

değişiklik, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun çağın gereklerini 
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karşılayamaması ve gelişen sermaye piyasalarının önünü açmak için 30.12.2012 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

borçlanma araçlarının ihracına ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir. 

Kanunun gerekçesinde, Sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak: 

1. Mevcut Kanun’da yer alan sermaye piyasası araçlarının Kurul kadına alınma 

sistemi kaldırılarak yerine AB mevzuatına uygun olarak, izahnamenin Kurulca 

onaylanması sistemine geçilmiştir. 

2. Mevcut Kanun’da 250 ortak olan halka arz olunmuş sayılma kriteri, 500’e 

çıkarılmış ve ortaklıkların halka açık ortaklık statüsüne kavuştuktan sonra en geç 

iki yıl içerisinde işlem görmek için borsaya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 

3. Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraçlarına ilişkin limit 

belirleme yetkisinin, halka açık ortaklıklar için Kurul’a, halka açık ortaklıklar 

dışında kalan ihraççılar için ise ilgili Bakan’da olduğu düzenlenmiştir. 

2.5.3. Özel Sektörün Finansman Kaynakları ve Sermaye Piyasası 

 Sermaye piyasalarının ekonomik açıdan en önemli görevlerinden biri finansal 

piyasalara likiditenin yanında bilgi sağlamak, fiyat oluşum mekanizmasının etkin bir 

şekilde çalışmasına katkıda bulunmaktır. Bu açıdan, piyasa dengesini belirleyen arz 

ve talep unsurlarının doğru bilgi temelinde karşılaşmaları, ekonomideki kaynakların 

etkin dağılımını etkilediği için önemli bir yere sahiptir (TOBB, 2008). 

 2006 yılından sonra sermaye piyasalarında tahvil ihraçlarının başlaması, 

sermaye piyasalarının derinlik kazanması ve alternatif borçlanma araçlarının gelişimi 

açısından umut vericidir. 2006-2010 yılları arasında ihraç edilen tahvillerin finansal 

hizmet veren kuruluşlar ile reel sektör tarafından gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

2010 yılından itibaren ihraçların çarpıcı bir şekilde arttığı görülmektedir. 

BDDK’nın bankaların tahvil ve bono ihracına izin veren 30 Eylül 2010 tarihli kararıyla 
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birlikte hızla artan ihraç hacmi, 2011 yılı sonunda 18,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Bankalar kesimi için finansman çeşitliliği sağlanmış ve pasif vadesinin uzamasına 

önemli bir katkı sağlanmıştır (BDDK, Aralık 2011). 2010 yılından sonra tahvil 

piyasasında ihraççılar açısından bankaların ağırlığı dikkat çekmektedir. Grafik-22’de 

ihraçların sektörel dağılımı yer almaktadır. 

Toplam ihraç içinde reel sektörün dışında kalan tüm şirketler finansal 

kuruluşlardır. Varlık çeşitlenmesine giderek kısa vadeli mevduata duyarlılığı azaltarak 

uzun vadeli fonlara erişmelerine olanak sağlanmıştır (BDDK, 2012).  

Bankaların güçlü dağıtım ağları ve hem bireysel hem de kurumsal olarak 

yatırımcıyla olan irtibatları, gerek kendi ihraçları gerekse grup şirketleri 

diyebileceğimiz faktoring, leasing şirketlerinin ihraçlarının dağıtımında, bu dağıtım 

kanallarının çok büyük katkısı olduğu söylenebilir (Kural ve ark., 2013). 

Grafik-22: 2006-2013 Yılları Arasında İhraç Edilen ÖST’lerin Sektörel Dağılımı 

 

* Yabancı para cinsinden yapılan ihraçlar, ihraç tarihindeki kur fiyatı üzerinden TL’ye 

çevrilmiştir. 
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Reel sektör ise özellikle bankacılık kesiminin gelişimi ile artan rekabetin 

getirdiği avantaj ve kredi temin etme prosedürünün kolaylığı gibi nedenlerden ötürü 

sermaye piyasalarından fon temin etmek yerine banka kredilerini kullanma yolunu 

seçmektedir. Reel sektörün esas fon temin etmek için yurtdışı ve yurt içi kredi 

vasıtalarını kullanmayı tercih etmektedir. 

2.5.3.1. Yurt Dışı Kredileri 

Uluslararası piyasalarda faiz oranlarının düşüklüğü ve bolluğu, reel sektörün 

2001 yılı krizinden sonra borçlanma maliyetlerini düşürmek için geniş çapta 

başvurduğu bir yol olmuştur. Tablo-30’da özel sektörün yurtdışından temin ettiği uzun 

vadeli kredi bilgileri yer almaktadır. (Uzun vadeli krediler tahvillerin ikamesi niteliğinde 

olduğundan alınmıştır.) 

Tablo incelendiğinde, reel sektörün yıllar içerisinde yurt dışı kredilerden 

sağlanan kaynakları yaygın bir şekilde kullandığı görülmektedir. Ekonominin istikrarlı 

bir yapıya bürünmesine karşın, faiz oranlarının göreli yüksekliği ve kamu kesiminin 

hem sermaye piyasalarındaki kaynakların büyük kısmını kullanması hem de bankalar 

kesimi kaynaklarını DİBS vasıtasıyla elde etmesi, reel sektörü yurt dışından daha 

düşük faizli kaynak kullanımına itmiştir.  

 Diğer önemli bir nokta ise 2010 yılından itibaren reel sektörün yurt dışında 

gerçekleştiği tahvil ihraçları ile borçlanma enstrümanlarını çeşitlendirmesidir. Yıllar 

içerisinde artan bir eğim ile ihraçların yükseldiği görülmektedir.  
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Tablo-30: Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (Milyon Dolar) 

Borçluya Göre Dağılım  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 1-Finansal   Finansal Toplam  28.481 41.879 41.204 35.418 34.447 46.805 54.467 70.158 

   i-Bankalar  22.057 30.931 30.017 27.946 28.564 34.801 40.877 54.652 

       Krediler 22.057 30.931 30.017 27.946 27.564 31.504 30.468 38.624 

       Tahvil  0 0 0 0 1.000 3.297 10.409 16.028 

   ii-Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar  6.424 10.948 11.187 7.472 5.883 12.004 13.590 15.506 

       Krediler  6.341 10.698 10.706 7.347 5.764 11.746 13.293 13.658 

       Yabancı Sermaye Sayılan Krediler  83 250 481 125 119 258 297 353 

       Tahvil  0 0 0 0 0 0 0 1.495 

 2-Finansal 
Olmayan  

 Finansal Olmayan Toplam  54.130 80.497 100.484 93.884 85.466 79.566 84.016 85.435 

       Krediler  52.166 77.116 95.406 87.772 78.976 73.785 76.328 76.033 

       Yabancı Sermaye Sayılan Krediler  1.596 2.966 4.482 5.588 5.678 5.257 5.821 5.675 

       Ticari Krediler  368 415 596 524 612 318 460 379 

       Tahvil  0 0 0 0 200 206 1.407 3.348 

   Genel Toplam  82.611 122.376 141.688 129.302 119.913 126.371 138.483 155.593 

Kaynak: TCMB 
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2.5.3.2. Yurt İçi Banka Kredileri 

 Gelişmekte olan ülke konumunda bulunan Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki gibi, 

banka dışı mali aracıların gelişmemiş olması ve sermaye piyasasının henüz gelişme 

aşamasında olması nedeniyle, bankalar; mali sistemin temelini oluşturmakta, 

ekonominin işleyişi, halkın tasarruflarının toplanması ve kullanım alanlarına 

dağıtılması açısından önemli rol oynamaktadırlar (Arslan ve Yapraklı, 2008). 

 Finansal piyasalarda bankaların toplam pay içerisindeki payı %80 üzerinde 

seyretmektedir.  Bunun doğal sonucu olarak reel sektörün ihtiyaç duyduğu kaynaklar 

bankalar kesimi tarafından tedarik edilmektedir. Yurtdışından kredi temin etme 

kapasitesine sahip olmayan ve sermaye piyasası araçlarından faydalanmayan 

şirketlerin başlıca fon kaynağını bankalar kesimi oluşturmaktadır. 

 Bankacılık sisteminin mali yapısının güçlenmesi, sektöre yabancı bankaların 

katılımı bankalar arası rekabeti artırmıştır. Bu rekabetin getirdiği avantajlar 

doğrultusunda banka kredileri, reel sektörün ana finansman kaynaklarından birisi 

olmuştur. Tablo-31’de 2006-2013 yılları arasındaki banka kredileri bilgileri yer 

almaktadır. 

 Reel sektöre kaynak aktaran bankalar içerisinde mevduat bankalarının ağırlığı 

dikkat çekmektedir. Ülkemizde katılım ve yatırım bankalarının gelişmemiş olması, 

mevduat bankalarının holdingler bünyesinde olması gibi tarihsel sebeplerden dolayı, 

bu bankaların reel ekonomide ve reel sektöre fon tesis etmede geniş bir yere sahiptir. 

Grafik-23’te bankalar kesiminin açtığı kredilerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır. 
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Tablo-31: 2006-2013 Yılları Arasında Bankalar Kesimi Tarafından Reel Sektöre Açılan Krediler (Bin TL) 

Kaynak: TCMB

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MEVDUAT BANKALARI KREDİLERİ   

Mali Olmayan Şirketler 71.388.020 92.979.628 115.493.061 130.631.897 207.466.295 289.339.257 343.680.856 482.670.414 

Bireysel İşletmeler 22.629.623 25.332.445 27.942.031 26.137.757 35.074.276 47.281.301 56.027.500 75.465.009 

TOPLAM 94.017.643 118.312.073 143.435.092 156.769.654 242.540.571 336.620.558 399.708.356 558.135.423 

KALKINMA ve YATIRIM BANKALARI  
KREDİLERİ 

  

Mali Olmayan Şirketler 2.994.286 3.666.330 5.146.737 6.378.511 8.176.131 13.544.265 19.635.650 30.834.997 

Bireysel İşletmeler 92.211 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 3.086.497 3.666.330 5.146.737 6.378.511 8.176.131 13.544.265 19.635.650 30.834.997 

KATILIM BANKALARI KREDİLERİ   

Mali Olmayan Şirketler 7.295.344 10.626.074 13.754.802 18.437.027 25.540.871 30.535.580 37.588.789 47.554.344 

Bireysel İşletmeler 0 0 0 0 22.887 300.796 403.154 576.618 

TOPLAM 7.295.344 10.626.074 13.754.802 18.437.027 25.563.758 30.836.376 37.991.943 48.130.962 

GENEL TOPLAM 104.399.484 132.604.477 162.336.631 181.585.192 276.280.460 381.001.199 457.335.949 637.101.382 
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Grafik-23: 2006-2013 Yılları Arasında Bankalar Kesimi Tarafından Reel Sektöre 

Açılan Kredilerin Bankalara Göre Dağılımı 

 

* Tablo-31’deki veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

2.5.3.3. Banka Dışı Mali Kuruluşlar 

 Ekonominin ve sermaye piyasalarının gelişimi, ekonominin istikrarlı bir yapıya 

bürünmesi bankacılık dışı mali kuruluşların yapısı üzerinde de olumlu bir etki 

yaratmıştır.  

 Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem 

taşıyan bankacılık dışı finansal sektörler Türkiye’de henüz gelişme aşamasında 

olmakla birlikte, finans sektörü içerisindeki payları her geçen gün artış göstermektedir. 

Özellikle, 13 Aralık 2013’de yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktöring ve 

Finansman Şirketleri Kanunu” ile getirilen yenilikler bahsedilen sektörlerin geleceği 

açısından önem taşımaktadır (BDDK, Aralık 2012). Reel sektöre kaynak 

sağlayabilecek kuruluşların artması ülke ekonomisinin gelişimi açısından son derece 

önemlidir. Grafik 24’de bankacılık dışı kuruluşların payları yer almaktadır. 
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Grafik-24: Bankacılık Dışı Finansal Sektör Payları 

 

Kaynak: BDDK 

 Bankacılık dışı finansal kuruluşların gelişimine ekonomik istikrarın yanında 

tahvillerin etkisi de büyük olmuştur. Bu kuruluşlar tahvil ihraç ederek kaynak yaratmış 

ve pasiflerini çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Diğer taraftan ise aktif tarafta iş yapabilirlik 

kapasitelerini artırmıştır (Kural ve ark., 2013). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ÖST İHRAÇLARI ve BAZI TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGERLER İLE 

İLİŞKİ MODELİ 

3.1. Yöntem ve Veriler 

 Makroekonomide ve para politikalarının uygulanmasında en temel 

parametrelerin, faiz oranları ve kurlar olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon da bu 

parametrelerin hem sebebi hem de sonucu durumundadır (Akgül, 2005). Özel sektör 

tahvillerinin ekonomik parametreler ile ilişkisini ortaya koymak için SPSS 15.0 istatistik 

paket programı ile korelasyon analizi kullanılmıştır. Bununla birlikte, tahvillerin ikamesi 

durumunda olan banka kredileri ile ilişkisi incelenmiştir. Özel sektörün üretim 

yapabilmesi için maliyet avantajı nedeniyle ara ve yatırım mallarına ihtiyacı vardır. Bu 

sebepten dolayı, özel sektör tahvilleri ile ithalat ve ihracat oranları arasındaki ilişki 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak tahvil ihraçları ile GSYİH arasındaki ilişki 

incelenerek, ekonominin genel düzeyi ile ilişkisi görülmek istenmiştir. 

 Yukarıda belirtilen değişkenler ile özel sektör tahvilleri arasında korelasyon 

analizi seçilmiştir. Korelasyon: y bağımlı değişken (y; x’e göre değiştiği için bağımlı 

değişken denir) ve x ise bağımsız değişken (x her türlü değeri alabildiği için x’e 

bağımsız değişken denir) olmak üzere y ile x arasındaki ilişki y=ax şeklinde tanımlanır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesine korelasyon denir.   

Bu iki değişken arasındaki ilişki ise Pearson Katsayısı (a)’nın aldığı değer ile 

belirlenir. Korelasyon katsayısının aşağıdaki değerlerine göre veriler arasındaki ilişki 

yorumlanır. “a” değeri genellikle -1 ile +1 arasında değer alır. Buna göre:        

a=-1 ise değişkenler arasında mükemmel negatif ilişki vardır. 

a=+1 ise değişkenler arasında mükemmel pozitif ilişki vardır. 

a=0 ise değişkenler arasında ilişki yoktur. 
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0,7< I a I < 1 ise değişkenler arasında yükseğe yakın bir ilişki vardır. 

0,3< I a I < 0,7 ise değişkenler arasında orta düzeyde bir ilişki vardır. 

0 < I a I < 0,3 ise değişkenler arasında düşük düzeyde bir ilişki vardır. 

Korelasyon analizinin anlamlılık seviyesi ≤0,05 olmalıdır. Bu değerin üzerinde olması 

durumunda analiz anlamlı değildir. 

Özetle, korelasyon analizinin seçilmesinin nedeni; değişkenler arasında bir 

ilişki olup olmadığını, varsa ne derecede olduğunu incelemektir. Çoklu korelasyon 

analizi yerine, değişkenlerin özel sektör tahvilleri ile ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. 

Korelasyon analizi için 1993-2013 yıllarına ait her bir değişken için 84 adet 

dönem verileri kullanılmıştır. Veri grubunun 1993 yılından başlatılmasının nedeni, 

SPK kayıtlarında aylık tahvil ihraçlarının 1993 yılına kadar ulaşılabilmesidir. Ayrıca, 

bu tarihten önceki diğer değişkenlerin farklılık göstermesidir. Yapılan korelasyon 

analizi için; 

1. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda ihraç edilen ÖST’ler, 

2. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda mevduat faiz oranları, 

3. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda Amerikan Doları TL karşılığı, 

4. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda özel sektöre açılan banka 

kredileri, 

5. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda ithalat, 

6. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda ihracat, 

7. 1993-2013 yılları arasında dönem bazda GSYİH, 

verileri cari fiyatlar ile kullanılmıştır. İthalat ve ihracat bilgileri döneme ait Amerikan 

Doları’nın karşılığı TL ile çarpılarak oluşturulmuştur. Kullanılan veriler Ek-1 

bölümünde yer almaktadır. 
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3.2. Analiz Sonuçları ve Yorumları 

 Özel sektör tahvillerinin belirtilen değişkenler ile ilişkisi aşağıda ayrı ayrı 

incelenmiş ve korelasyon ile ilgili bilgiler istatistik paket programının oluşturduğu 

tablolarda yer almıştır. Tablolarda N harfi ile belirtilen değer değişken miktarını 

göstermektedir. 

3.2.1. Özel Sektör Tahvilleri ve Mevduat Faiz Oranı Arasındaki İlişki 

Çalışmamızın başında ÖST’ler ile mevduat faiz oranları arasında negatif bir 

ilişkinin olmasını bekliyorduk. Çünkü yatırımcı açısından değerlendirildiğinde, rakip bir 

finansal ürün olması açısından yüksek mevduat faizlerinin tahvil talebi üzerinde 

olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirilmişti. Ancak, korelasyon analizi anlamlı 

(0,05’den küçük) olmasına karşın, sonuçları sürpriz bir şekilde hem pozitif çıkmış hem 

de ÖST ihraçları ile düşük düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

Tablo-32: ÖST ve Mevduat Faiz Oranı Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci 

Mevduat Faiz 
Orani 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 ,277(*) 

Sig. (2-tailed)   ,011 

N 84 84 

Mevduat Faiz Orani Pearson Correlation ,277(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,011   

N 84 84 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

 Böyle bir sonuç ile karşılaşılmasının nedeni, bankaların güçlü iletişim ağları ve 

müşteri ilişkileri sayesinde mevduat sahiplerine kendilerinin ihraç etmiş olduğu 

tahvilleri pazarlama imkânının olması olarak değerlendirilmektedir. ÖST ve mevduat 

faiz oranları birbirlerine yakın olmalarına rağmen, ÖST’lerin stopajı %10 iken 

mevduatın %15 olması ÖST’lere vergi avantajı getirmektedir. Dolayısıyla mevduat 
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miktarı arttıkça bankaların müşterilerine tahvil pazarlama olanaklarını beraberinde 

getirmektedir. 

3.2.2. Özel Sektör Tahvilleri ve Döviz Arasındaki İlişki 

 Döviz olarak Amerikan Doları baz alınmıştır. Döneme ait kullanılan diğer 

yabancı paraların Avrupa Birliği’nin Euro’ya geçişi ile tedavülden kalkması ve 

Türkiye’nin dış ticaretinde ağırlıklı olarak kullandığı yabancı paranın Amerikan Doları 

olması nedenlerinden dolayı, sadece bu para cinsi seçilmiştir. Merkez Bankası 

tarafından düzenlenen ve TL’den 6 sıfır atılması ile hesaplanan veriler kullanılmıştır. 

 Çalışmamızın başında negatif yönlü bir ilişkinin olacağını tahmin etmiştik. 

Korelasyon analizi sonucunda anlamlı ve beklediğimiz gibi negatif yönlü bir ilişki 

çıkmıştır. Ancak, düşük düzeyde bir ilişki mevcuttur. 

Tablo-33: ÖST ve Kurlar Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
USD $ 

Duzenlenmis 
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci 

USD $ Duzenlenmis Pearson Correlation 1 -,262(*) 

Sig. (2-tailed)   ,016 

N 84 84 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation -,262(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,016   

N 84 84 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Negatif yönlü bir ilişki olması beklentisi içerisinde olmamızın iki yönlü bir 

nedeni vardı. Bunlardan ilki; yatırımcı açısından, diğeri; ihraççı açısından 

değerlendirilmişti.  

Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde, ülkemizde yaşanan devalüasyonlar 

nedeniyle yabancı paralar bir yatırım aracı olarak görülmüştür. Bu durum, tahvil 

alınarak yatırım yapılması önünde bir engel teşkil etmiştir. Daha geniş bir ifade ile 

sürekli yaşanan TL değer kayıpları tasarruf sahiplerinin, sermaye piyasası araçlarını 
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kullanarak tasarruflarını değerlendirmek yerine tahvil getirisinden fazla gelir imkânı 

sağlayan dövize yönelmelerine neden olmuştur. Bunun yanında, döviz getirisi 

herhangi bir vergiye tabi olmazken, tahvillerdeki stopaj vergisi tahvil getirisini 

düşürmüştür. 

İhraççı açısından değerlendirildiğinde ise, yüksek kur seviyesi veya kurların 

yükselmesi yabancı para cinsinden yapılan ihraçlarda borçlanma maliyetlerini 

artıracaktır. Dolayısıyla, böyle bir durum yabancı para cinsinden ihraçların üzerinde 

olumsuz bir etki yaratacaktır. 

Korelasyon analizinde negatif yönlü bir ilişki olmasına rağmen düşük düzeyde 

bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında ülkemizde özellikle son 

yıllarda kur oynaklığının minimum düzeyde tutulması olarak görülebilir.  

3.2.3. Özel Sektör Tahvilleri ve TÜFE Arasındaki İlişki 

 Enflasyon oranının yüksek seviyelerde seyretmesi, nominal faiz oranlarının da 

yükselmesine neden olacaktır. Tasarruf sahiplerinin yatırımlarının hem enflasyon 

karşısında erimesini engellemek hem de bunun üzerine getiri elde edebilmek için reel 

faizlerin yüksek olması gerekmektedir. Tüm bu etmenler nominal faiz oranlarının 

yükselmesine neden olmaktadır. İhraççı açısından bakıldığında, yüksek enflasyon 

ortamında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı borçlanma maliyetlerini artmasına 

neden olmaktadır. Çalışmamızın başında bu nedenlerden dolayı ÖST ile TÜFE 

arasında negatif bir ilişki olacağını tahmin etmiştik. Korelasyon analizi sonucunda 

tahminlerimizde belirttiğimiz gibi anlamlı ve negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ancak, 

ÖST ihracı ile TÜFE arasındaki ilişki düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

 Bunun nedenleri arasında 1993-2006 yılları arasında yaşanan dönemde 

yüksek enflasyon oranlarının yaşanmasına karşın ÖST ihraçlarının düşük seviyelerde 

olması olarak görülebilir. Ayrıca, 1998-2006 yılları arasında ÖST ihracının olmaması 

bir etken olarak değerlendirilebilir. 
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 Enflasyon oranlarının düşük seviyelerde tutulması ve ekonomik istikrarın 

sağlanması neticesinde ÖST ihraçları 2006 yılında tekrar başlamıştır. 2006-2013 

yılları arasında düşük enflasyon oranları ve reel faizlerdeki düşüşler nedeniyle ihraçlar 

giderek artmıştır. 2006-2013 yılları arasında TÜFE’de ekonomik istikrarı bozabilecek 

dalgalanmaların yaşanmaması, TÜFE ve ÖST ihraçları arasındaki ilişkinin düşük 

seviyede olmasının altında yatan temel etmen olduğu değerlendirilmektedir. 

Tablo-34: ÖST ve TÜFE Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor Tahvil 

Ihraci TUFE 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 -,241(*) 

Sig. (2-tailed)   ,027 

N 84 84 

TUFE Pearson Correlation -,241(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,027   

N 84 84 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3.2.4. Özel Sektör Tahvilleri ve Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri Arasındaki 

İlişki 

 Ülkemizde özel sektör fon temini için yoğun bir biçimde banka kredilerine 

başvurmaktadır. Tahvillerin ikamesi olarak orta ve uzun vadeli banka kredileri 

görülebilir. 

Banka Kredileri analiz verileri için özel sektöre mevduat bankaları, kalkınma 

ve yatırım bankaları ve katılım bankaları tarafından açılan krediler kullanılmıştır. Bu 

bankaların aynı döneme ait çeyrek dönemlik verileri toplanarak toplam banka kredileri 

verileri elde edilmiştir. 

 Çalışmamızın başında ÖST ihraçları ile banka kredileri arasında negatif bir 

ilişki olabileceği değerlendirilmişti. Çünkü özellikle reel kesim tahvil ihraç ederek 
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banka kredilerine olan bağımlılığı azalacağı öngörülmüştü. Ancak, 2010 yılından 

sonra bankalar kesimine verilen tahvil ihraç etme yetkisiyle birlikte, bankalar kesimi 

yurtdışında düşük faizli ihraçlar ile kaynak yaratarak bu kaynağı uygun faiz oranları 

ile özel sektöre kredi olarak servis etmektedir. İhraçların %80’ine yakın kısmı bankalar 

kesimi tarafından gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, pozitif ve güçlü bir ilişkinin 

olması gerekmektedir. 

Tablo-35: ÖST ve Banka Kredileri Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci 

Toplam Banka 
Kredileri 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 ,689(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Toplam Banka Kredileri Pearson Correlation ,689(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korelasyon analizi sonucunda; yukarıda açıklandığı gibi tahvil piyasasının 

bankalar güdümüne girmesi, bankların tahvil ihraçları sayesinde pasiflerini 

çeşitlendirerek kredi açma olanaklarını artırması sebebinden dolayı kredi ve ÖST 

ihraçları arasında anlamlı, pozitif ve kuvvetliye yakın bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

3.2.5. Özel Sektör Tahvilleri-İthalat ve İhracat Arasındaki İlişki 

Türkiye ekonomisinde üretim için ara ve yatırım mallarının çoğu ithal edilerek 

gerçekleştirildiği 2.3. 1960-1980 Dönemi bölümünde açıklanmıştı. Özellikle 1980 

yılından sonra ihracata dayalı sanayileşme stratejisine geçilmesi, ÖST’nin ithalat ve 

ihracat ile ilişkisinin olup olmadığı sorularını da beraberinde getirmiştir. Çünkü ihraç 

edilen tahvillerden elde edilen kaynaklar, üretim için gerekli bileşenlerin (bina, 
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teçhizat, ara ve yatırım malları gibi) ediniminde kullanılacağı düşünülmüştür. İthalat 

ve ihracat bilgileri döneme ait Amerikan Doları’nın karşılığı TL ile çarpılarak 

oluşturulmuştur.  

  Tablo-36: ÖST ve İthalat Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci Ithalat TL 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 ,483(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Ithalat TL Pearson Correlation ,483(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Tablo-37: ÖST ve İhracat Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci Ihracat TL 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 ,475(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Ihracat TL Pearson Correlation ,475(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 Korelasyon analizi sonuçlarında, analizlerin anlamlı, pozitif ve orta düzey bir 

ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, ekonomide üretken kesimlerin büyük 

kısmının tahvil ihracı ile kaynak yaratmadığı ülkemizin gerçeğidir. Peki, o zaman bu 

anlamlı ilişki nasıl açıklanabilir? Yine bankalar sisteminin özellikle yurtdışı ihraçları ile 

elde ettiği kaynakları ekonominin üretken kesimlerine aktarması şeklinde 
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yorumlanabilir. Bizi bu sonuca götüren neden ise banka kredilerinin ithalat ve ihracat 

arasındaki korelasyon analiz sonuçları ile ÖST ve Banka Kredileri korelasyon analiz 

sonuçları olmuştur. 

 Tablo-38: Banka Kredileri ve İthalat Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    Ithalat TL Toplam Kredi 

Ithalat TL Pearson Correlation 
1 ,925(**) 

Sig. (2-tailed) 
  ,000 

N 
84 84 

Toplam Kredi Pearson Correlation 
,925(**) 1 

Sig. (2-tailed) 
,000   

N 
84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Tablo-39: Banka Kredileri ve İhracat Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    Ihracat TL Toplam Kredi 

Ihracat TL Pearson Correlation 1 ,915(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Toplam Kredi Pearson Correlation ,915(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 Tablolarda görüldüğü üzere banka kredilerinin ithalat ve ihracat arasındaki 

ilişki çok kuvvetli ve pozitif yöndedir. ÖST’nin ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiye 

paralel bir sonuç olduğu aşikârdır. 

 Bu sonuçtan, banka tahvil ihraçlarından elde edilen kaynakların dolaylı olarak 

ekonomide üretken kesimlere aktarıldığı anlamı çıkarılabilmektedir. Yine bu sonuçtan, 
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üretken kesimlerin özkaynak ve sermaye piyasası araçları ile değil ağırlıklı olarak 

banka kredileri ile üretimlerini gerçekleştirdiği sonucu çıkarılabilir. Bankalar sisteminin 

ekonomideki etkinliği ve ağırlığı diğer bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

3.2.6. Özel Sektör Tahvilleri ile Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Arasındaki İlişki 

 Bilindiği gibi GSYİH; bir ülkenin kendi sınırları içerisinde bir yılda üretilen mal 

ve hizmetlerin piyasa fiyatları üzerinden toplam parasal değeridir. Tanımdan da 

anlaşılacağı üzere GSYİH’daki büyümelerin ekonomide mal ve hizmetlerin artması 

anlamına gelmektedir. 

 ÖST ile elde edilen kaynakların ekonominin genel görünümüne katkı yapıp 

yapmadığını anlamak için ÖST ve GSYİH arasındaki korelasyon analizine bakılmıştır. 

Çalışmamızın başında 1998-2006 yılları arasında tahvil ihracı gerçekleşmediği göz 

önüne alınarak düşük düzeyde bir ilişki olacağını tahmin etmiştik.  

Tablo-40: ÖST ile GSYİH Arasındaki Korelasyon Analizi 

Correlations 
 

    
Ozel Sektor 
Tahvil Ihraci 

Gayri Safi Yurt Ici 
Hasila 

Ozel Sektor Tahvil Ihraci Pearson Correlation 1 ,508(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 84 84 

Gayri Safi Yurt Ici Hasila Pearson Correlation ,508(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 84 84 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 Korelasyon analizi sonucunda ÖST ve GSYİH arasında anlamlı, pozitif ve orta 

düzey bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ekonomisinde ister reel kesim tarafından ister 

bankalar kesimi tarafından ihraç edilen tahviller sayesinde yaratılan kaynakların, mal 

ve hizmet üretimine olumlu katkı yaptığı şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile sermaye piyasaları arasında güçlü 

ve ayrılmaz bir ilişki vardır. Diğer bir ifade ile sermaye piyasalarının gelişmişliği ve 

derinliği, kamu ve özel kesime kaynak aktararak genel ekonominin gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Çünkü ekonomik birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynakları tek başına 

bankalar sisteminin veya özkaynaklar ile sağlanamayacağı muhakkaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından itibaren ekonomide çeşitli zorluklar 

ile karşılaşılmış ve bu güçlüklerin üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler 

benimsenmiştir. Bu güçlüklerin başında özel sektörün oluşması için yeterli sermaye 

kaynaklarına ulaşamamasının geldiği değerlendirilmektedir. 

Sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı yeterince genişlik ve derinliğe 

ulaşamayan sermaye piyasaları, Türkiye ekonomisinde1960’lardan sonra sermaye 

sahibi aileler tarafından bankaların kurulmasına ve holdinglerin oluşmasına neden 

olmuştur. Holding bünyesindeki bankalar topladıkları mevduatları yine holding 

bünyesindeki şirketlere aktararak ucuz kredi temin ederken, holding dışı kuruluşlar ya 

yüksek maliyetli kredilere ya da tahvil ihraç ederek sermayeye ulaşabilmişlerdir. 

1961 yılından 1980 yılına kadar tahvil ihraçları özel sektör tarafından yoğun 

bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 1980 yılından sonra yaşanan yüksek enflasyonlar ve 

faiz kısıtlamaları neticesinde bir nevi aracılık yapan “Bankerler” ortaya çıkmıştır. 

Bankerler zaman içerisinde ilk kuruluş amaçları dışına çıkarak mevduat toplamaya 

başlamış ve tahvil yerine kendi bonolarını ve senetlerini pazarlamışlardır. 

Faiz hadlerinin serbest bırakılması, bankalar ve bankerler arasında mevduat 

toplama yarışına dönüşmüş,  neticesinde 1981 yılı sonlarından başlayarak ve 

literatüre “Bankerler Krizi” olarak geçen bankerlerin ve bazı bankaların batması ile 

sonuçlanmıştır. Bu hadiseden sonra, sermaye piyasaları, yapılan düzenlemeler ve 

kanun değişiklikleri ile yasal bir zemine kavuşmuştur. 
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1980 yılına kadar etkili bir şekilde ihraç edilen ÖST’ler, 1990 yılından sonra 

kamunun makroekonomik dengesizlikler yüzünden aşırı borçlanması nedeniyle 

azalmıştır. Sermaye piyasasında kamunun egemenliği, özel sektörü bu piyasalardan 

dışlamıştır. Bu tarihten sonraki ihraçlar küçük çaplı olmuş ve 1998 yılından sonra 

durmuştur. 

 2001 yılından sonra ekonomide yapısal reformlar gerçekleştirilmiş, 

makroekonomik dengesizler giderilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca, tek 

partili iktidarın yönetimde olması siyasi istikrarı sağlamıştır. Bunun sonucunda, 

enflasyon kontrol altına alınmış, kurların oynaklığı minimum seviyeye indirilmiş, TL’ye 

olan güven artmıştır. Bu olumlu gelişmeler neticesinde, reel faizler düşmüş ve 1998 

yılından beri ihraç edilmeyen ÖST’ler 2006 yılından itibaren tekrar ihraç edilmeye 

başlanmıştır. 

 2006 yılında sadece birkaç firmanın ihraç ettiği tahviller, yıllar içerisinde 

artmış,2010 yılında BDDK tarafından bankalara tahvil ihraç etme yetkisi verilmesiyle 

birlikte tahvil piyasasında egemen güç bankalar olmuştur. 

 Bankalar yurtdışından gerçekleştirdikleri ihraçlar aracılığıyla elde ettikleri 

kaynakları yurtiçinde kredi olarak kullandırmaktadırlar. Çalışmamızda yapılan ÖST ve 

banka kredileri korelasyon analizi bu durumu desteklemektedir. Konumuz ile yapılan 

analizler içerisinde en yüksek orana (0,689) sahiptir. 

 Özetle; Türkiye’de özel sektör tahvil piyasası; 1961-1975 döneminde doğmuş, 

1975-1982 yılları arasında bankerlerin güdümüne girmiş, 1985-2010 yılları arasında 

kamu tarafından dışlanmış ve 2010-2013 yılları arasında bankaların kontrolü altına 

girmiştir. Belirtilen bu durumlar, özellikle reel kesimi kaynak ihtiyacı için bankalara 

bağımlı hale getirmiştir. 

Bankalar ise, mevduatın ülkemizde kısa vadeli olması ve bunun doğal sonucu 

olarak mevduatın krediye dönüşme oranı düşük olmasından dolayı, sektörde artan 
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rekabet karşısında ayakta kalabilmek için yoğun bir şekilde uzun vadeli tahviller ihraç 

etmektedirler. 

 Tahvillerin aynı zamanda kredi kullanımında teminat olarak kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Tahvil sahipleri yasal düzenlemeler ile iflas, icra, vb. ilk alacak 

önceliğine sahiptir. Tahvillerin bu avantajı sayesinde kredi verecek banka tarafından 

kredi alacak şirketin tahvillerinin tamamını alarak kredi transferi gerçekleştirilmektedir. 

 Uygulamada görülen diğer bir gözlem ise, kamu borçlanma senetleri faizlerine 

bağımlı ihraçların gerçekleştirilmesidir. Kamu tahvil faizleri üzerine, şirketin mali 

yapısına göre faiz oranı eklenerek “spread” oluşturulmaktadır. 

 Tahvillerin makroekonomik göstergeler ile ilişkisi incelendiğinde ise bu 

göstergelere bağımlı olduğu tespit edilmiştir. GSYİH, ithalat ve ihracat ile orta düzeyli 

ilişkiler tespit edilmiştir. Bu üç göstergenin ekonomide üretim ile ilgili olması, tahvillerin 

üretken kesimler için önemini ortaya koymaktadır. Ancak, reel kesim tarafından tahvil 

ihracı yerine banka kredilerini kullanımına daha fazla önem vermektedir. Bunun 

nedenleri arasında; 

1. Krediye kolay ulaşım imkânı, 

2. Şirketlerin halka açılmak istememeleri, 

3. Tahvil ihraç edebilmek için bağımsız denetimden geçme zorunluluğu(hem 

maliyet arttırıcı bir unsur olması hem de şeffaflık gerektirmesi), 

4. Üretken kesimlerin finansal okuryazarlığının az olması, 

5. Tahvil ihraç maliyetlerinin ve bürokrasinin yoğun olması  

olarak görülebilir. 

 SPK tarafından tahvil ihraçlarına ilişkin düzenlemeler ve ihraç maliyetleri 

düşürülmesine rağmen reel kesim tarafından ihraçların az olmasının altında, krediye 

kolay ulaşım ve finansal okuryazarlığın az olması olarak değerlendirilmektedir. 
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 Tahvil ihraçlarının TÜFE ve kurlara bağımlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmamızın başında yaptığımız tahminlerde negatif ve orta düzey bir ilişki 

belirlemiştik. Tahminlerimize paralel olarak negatif ama düşük düzey ilişki ortaya 

çıkmıştır. Bunun nedeni TÜFE ve kur oynaklığının minimuma indirgenmesi olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Çalışmamızda dikkat çeken noktalardan birisi de, tahvil ikincil piyasaların 

oluşmamış olmasıdır. 2006 yılından sonraki ihraçlarda bu piyasa hiç oluşmazken 

1998 öncesi ikincil piyasalar son derece düşük seviyededir. Oysaki ikincil piyasalar, 

birincil piyasaların gelişim için son derece önemlidir. Tahvillerin likiditesini arttıran 

ikincil piyasaların gelişimi için gerekli tedbirlerin alınması her iki piyasanın gelişimi için 

hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir. 

 Sonuç olarak; 2006 yılı ile tekrar başlayan ihraçların ülke ekonomisine katkı 

sağladığı ve özel sektörün sermaye problemini giderebilecek boyutta olduğu 

gözlemlenmiştir. Sermaye piyasalarının gelişiminin sadece tahvil piyasasının gelişimi 

ile olmayacağı aşikârdır. Enflasyon oranı, düşük faiz oranları ve kurlardaki olumlu 

gelişmeler tahvil ihraçları ve tahvil piyasasının gelişimi için uygun zemin hazırlamaktır. 

Bunların yanında, sermaye piyasalarına derinlik kazandırabilecek yasal 

düzenlemelerin yürürlüğe konulması, sürekli gelişim ve güncellenmesi elzemdir. 

Tahvil ihraçlarının, günümüzde olduğu gibi artan bir şekilde devam etmesi, 

ekonomimizin güçlenmesi için önem taşımaktadır.  
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EKLER 

EK-1 

KORELASYON ANALİZİ VERİLERİ 

YILLAR TUFE 
MEVDUAT  

FAIZ ORANI 
KUR ($) 

MEVDUAT  
BANKA KREDILERI 

KALKINMA BANKA  
KREDILERI 

KATILIM BANKA  
KREDILERI 

TOPLAM KREDILER 

1993-I 0,59 0,740200 0,01 195.053,50 14.574,00 0,00 209.627,50 

1993-II 0,64 0,745900 0,01 231.328,00 14.652,00 0,00 245.980,00 

1993-III 0,71 0,745200 0,01 266.206,90 16.890,00 0,00 283.096,90 

1993-IV 0,69 0,747600 0,01 312.325,90 22.035,00 0,00 334.360,90 

1994-I 0,72 0,969000 0,02 346.293,60 27.137,00 0,00 373.430,60 

1994-II 1,14 1,252900 0,03 368.139,00 30.547,00 0,00 398.686,00 

1994-III 1,09 0,980700 0,03 385.217,40 37.304,00 0,00 422.521,40 

1994-IV 1,21 0,955600 0,04 528.429,00 43.943,00 0,00 572.372,00 

1995-I 1,29 0,959700 0,04 620.968,90 47.509,00 0,00 668.477,90 

1995-II 0,87 0,910900 0,04 746.297,60 47.435,00 0,00 793.732,60 

1995-III 0,89 0,864800 0,05 894.563,80 54.501,00 0,00 949.064,80 

1995-IV 0,84 0,923200 0,05 1.277.943,50 76.291,00 0,00 1.354.234,50 

1996-I 0,78 0,926700 0,06 1.517.443,10 87.962,00 0,00 1.605.405,10 

1996-II 0,82 0,915700 0,08 1.748.676,80 98.922,00 0,00 1.847.598,80 

1996-III 0,81 0,932400 0,09 2.157.241,50 125.928,00 0,00 2.283.169,50 

1996-IV 0,80 0,937700 0,10 3.029.298,70 164.283,00 0,00 3.193.581,70 

1997-I 0,77 0,901100 0,12 3.592.026,40 191.306,00 0,00 3.783.332,40 

1997-II 0,78 0,905300 0,14 4.409.986,00 218.023,00 0,00 4.628.009,00 

1997-III 0,88 0,962200 0,16 5.377.717,50 268.967,00 0,00 5.646.684,50 

1997-IV 0,96 0,965600 0,19 6.959.948,60 326.394,00 0,00 7.286.342,60 

1998-I 0,99 0,969000 0,22 8.237.356,60 367.061,00 0,00 8.604.417,60 
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1998-II 0,92 0,928500 0,25 9.753.459,50 369.115,00 0,00 10.122.574,50 

1998-III 0,82 0,915300 0,27 9.526.161,40 430.536,00 0,00 9.956.697,40 

1998-IV 0,73 0,955000 0,29 10.774.211,50 562.371,00 0,00 11.336.582,50 

1999-I 0,64 0,907200 0,34 11.386.023,20 626.724,00 0,00 12.012.747,20 

1999-II 0,64 0,917200 0,39 12.801.204,90 611.396,00 0,00 13.412.600,90 

1999-III 0,65 0,880600 0,44 14.273.913,70 754.657,00 0,00 15.028.570,70 

1999-IV 0,66 0,467300 0,50 15.390.632,00 788.272,00 0,00 16.178.904,00 

2000-I 0,69 0,374000 0,56 17.640.802,00 865.567,00 0,00 18.506.369,00 

2000-II 0,62 0,368900 0,61 20.639.051,00 906.900,00 0,00 21.545.951,00 

2000-III 0,53 0,402300 0,64 23.651.031,00 959.776,00 0,00 24.610.807,00 

2000-IV 0,42 0,456400 0,68 25.561.979,00 1.032.357,00 0,00 26.594.336,00 

2001-I 0,36 0,776900 0,78 28.063.199,00 1.309.758,00 0,00 29.372.957,00 

2001-II 0,52 0,606900 1,18 28.986.324,00 1.640.631,00 0,00 30.626.955,00 

2001-III 0,59 0,666000 1,39 30.921.551,00 1.977.428,00 0,00 32.898.979,00 

2001-IV 0,67 0,625000 1,52 30.776.161,00 1.841.590,00 0,00 32.617.751,00 

2002-I 0,70 0,583200 1,36 29.376.742,00 1.598.415,00 0,00 30.975.157,00 

2002-II 0,47 0,520400 1,40 27.325.726,00 1.906.105,00 0,00 29.231.831,00 

2002-III 0,40 0,533400 1,64 28.939.896,00 2.148.190,00 0,00 31.088.086,00 

2002-IV 0,32 0,481900 1,61 31.971.146,00 2.243.900,00 0,00 34.215.046,00 

2003-I 0,28 0,488900 1,65 36.702.909,00 2.352.720,00 0,00 39.055.629,00 

2003-II 0,30 0,427300 1,51 37.802.142,00 2.173.895,00 0,00 39.976.037,00 

2003-III 0,25 0,343000 1,39 41.285.042,00 2.299.538,00 0,00 43.584.580,00 

2003-IV 0,20 0,285900 1,40 48.889.710,00 2.458.812,00 0,00 51.348.522,00 

2004-I 0,14 0,228100 1,41 53.633.013,00 2.375.219,00 0,00 56.008.232,00 

2004-II 0,09 0,238700 1,42 66.253.071,00 2.709.813,00 0,00 68.962.884,00 

2004-III 0,10 0,234000 1,43 71.353.991,00 2.855.786,00 0,00 74.209.777,00 

2004-IV 0,10 0,220600 1,44 76.602.464,00 2.698.417,00 0,00 79.300.881,00 

2005-I 0,09 0,194500 1,45 84.711.530,00 2.756.732,00 0,00 87.468.262,00 
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2005-II 0,09 0,203100 1,46 96.027.445,00 2.834.413,00 0,00 98.861.858,00 

2005-III 0,08 0,199200 1,47 105.651.010,00 2.947.715,00 0,00 108.598.725,00 

2005-IV 0,08 0,203800 1,48 118.799.132,00 2.963.135,00 6.431.960,00 128.194.227,00 

2006-I 0,08 0,190700 1,49 129.251.662,00 2.951.110,00 7.062.964,00 139.265.736,00 

2006-II 0,10 0,217400 1,50 152.183.836,00 3.280.702,00 7.980.645,00 163.445.183,00 

2006-III 0,11 0,237200 1,51 157.881.458,00 3.173.796,00 8.456.855,00 169.512.109,00 

2006-IV 0,10 0,237200 1,52 167.287.175,00 3.144.952,00 9.172.119,00 179.604.246,00 

2007-I 0,10 0,230200 1,53 173.744.702,00 3.225.135,00 9.917.562,00 186.887.399,00 

2007-II 0,10 0,224000 1,54 185.292.301,00 3.412.600,00 10.894.251,00 199.599.152,00 

2007-III 0,07 0,220300 1,55 196.259.648,00 3.648.448,00 11.955.474,00 211.863.570,00 

2007-IV 0,08 0,210300 1,56 212.649.743,00 3.866.050,00 12.802.493,00 229.318.286,00 

2008-I 0,09 0,211200 1,57 233.880.513,00 4.593.217,00 14.508.031,00 252.981.761,00 

2008-II 0,10 0,226600 1,58 253.405.000,00 4.640.620,00 15.595.991,00 273.641.611,00 

2008-III 0,12 0,238600 1,59 266.223.892,00 4.825.192,00 16.931.626,00 287.980.710,00 

2008-IV 0,11 0,256800 1,60 260.234.146,00 5.394.839,00 16.212.554,00 281.841.539,00 

2009-I 0,08 0,181700 1,61 253.971.257,00 6.411.417,00 16.531.733,00 276.914.407,00 

2009-II 0,06 0,174200 1,62 260.628.499,00 6.422.596,00 18.062.145,00 285.113.240,00 

2009-III 0,05 0,165500 1,63 269.606.490,00 6.512.217,00 19.813.396,00 295.932.103,00 

2009-IV 0,06 0,156700 1,64 285.453.287,00 6.629.709,00 21.630.268,00 313.713.264,00 

2010-I 0,09 0,155300 1,65 310.086.529,00 6.712.608,00 23.138.429,00 339.937.566,00 

2010-II 0,09 0,156700 1,66 349.238.604,00 7.043.398,00 25.616.839,00 381.898.841,00 

2010-III 0,08 0,150800 1,67 370.426.444,00 7.448.785,00 26.775.929,00 404.651.158,00 

2010-IV 0,07 0,129800 1,68 413.146.888,00 8.526.652,00 30.086.941,00 451.760.481,00 

2011-I 0,04 0,121600 1,69 450.504.262,00 9.652.393,00 31.898.039,00 492.054.694,00 

2011-II 0,06 0,148100 1,70 503.470.133,00 10.617.206,00 33.357.578,00 547.444.917,00 

2011-III 0,06 0,149200 1,71 538.635.936,00 12.375.299,00 35.079.899,00 586.091.134,00 

2011-IV 0,09 0,159000 1,72 556.704.706,00 14.317.452,00 37.427.810,00 608.449.968,00 
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2012-I 0,10 0,160000 1,73 574.025.897,00 16.631.649,00 39.318.245,00 629.975.791,00 

2012-II 0,09 0,161200 1,74 607.878.702,00 18.977.065,00 42.529.827,00 669.385.594,00 

2012-III 0,09 0,161100 1,75 625.998.335,00 19.848.286,00 44.713.879,00 690.560.500,00 

2012-IV 0,07 0,160500 1,76 659.597.401,00 20.435.875,00 46.870.003,00 726.903.279,00 

2013-I 0,07 0,158500 1,77 697.707.370,00 21.226.669,00 49.457.908,00 768.391.947,00 

2013-II 0,07 0,155700 1,78 775.476.005,00 25.087.578,00 54.428.541,00 854.992.124,00 

2013-III 0,08 0,147400 1,79 831.524.914,00 29.454.406,00 57.825.611,00 918.804.931,00 

2013-IV 0,07 0,142200 1,80 879.458.965,00 32.572.171,00 60.312.864,00 972.344.000,00 

 

 

YILLAR IHRACAT (TL) ITHALAT (TL) GSYIH OST 

1993-I 36.732,70 59.080,30 306.517,66 135,53 

1993-II 34.772,90 77.782,00 409.043,92 56,00 

1993-III 35.619,80 74.658,70 669.188,63 297,05 

1993-IV 46.325,30 82.762,80 612.572,37 226,65 

1994-I 76.527,20 117.741,80 510.696,95 40,75 

1994-II 114.923,40 148.616,70 786.699,58 89,00 

1994-III 144.455,70 162.488,40 1.296.703,64 174,84 

1994-IV 225.341,60 280.510,40 1.274.329,02 186,50 

1995-I 190.254,40 274.150,00 1.228.157,09 4,10 

1995-II 207.964,80 344.613,20 1.645.856,16 219,00 

1995-III 264.406,50 456.739,50 2.585.297,84 100,00 

1995-IV 319.672,00 555.257,50 2.303.144,98 1.560,00 

1996-I 332.484,60 585.468,00 2.180.545,20 263,00 

1996-II 415.803,20 878.823,20 2.952.399,60 376,83 

1996-III 517.844,70 967.898,70 4.886.468,62 181,71 
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1996-IV 673.168,00 1.212.913,00 4.752.696,77 407,42 

1997-I 729.334,80 1.265.413,20 4.134.733,25 0,00 

1997-II 888.895,00 1.637.330,80 5.846.360,75 0,00 

1997-III 1.041.900,80 2.024.006,40 9.890.148,65 720,00 

1997-IV 1.391.208,50 2.596.984,60 9.406.778,94 775,50 

1998-I 1.481.741,80 2.495.748,20 13.216.010,00 0,00 

1998-II 1.649.232,50 2.993.980,00 15.629.441,00 0,00 

1998-III 1.796.790,60 3.127.053,60 20.852.112,00 0,00 

1998-IV 2.026.244,50 3.195.649,20 20.505.584,00 2.472,76 

1999-I 2.203.210,20 2.740.318,40 19.275.278,00 0,00 

1999-II 2.457.358,80 4.028.664,90 23.401.020,00 0,00 

1999-III 2.846.170,80 4.593.661,60 30.161.687,00 0,00 

1999-IV 3.668.850,00 5.920.730,00 31.757.931,00 0,00 

2000-I 3.753.920,80 6.341.787,20 33.363.460,00 0,00 

2000-II 4.332.579,90 8.633.964,40 38.344.610,00 0,00 

2000-III 4.310.854,40 9.088.038,40 48.240.935,00 0,00 

2000-IV 4.918.555,60 10.080.394,80 46.709.016,00 0,00 

2001-I 5.692.658,40 8.404.523,40 44.416.756,00 0,00 

2001-II 9.513.596,60 11.676.973,20 55.122.680,00 0,00 

2001-III 10.645.996,10 14.405.529,10 71.044.318,00 0,00 

2001-IV 12.638.161,60 15.754.237,60 69.640.328,00 0,00 

2002-I 10.757.654,40 14.156.321,60 69.461.341,00 0,00 

2002-II 11.919.432,00 17.435.306,00 78.985.100,00 0,00 

2002-III 15.248.638,00 22.186.953,20 101.975.294,00 0,00 

2002-IV 16.642.940,30 24.411.335,20 100.054.355,00 0,00 

2003-I 17.102.943,00 23.705.764,50 98.040.157,00 0,00 

2003-II 17.091.342,70 24.870.002,00 105.708.998,00 0,00 

2003-III 16.929.532,80 25.642.344,70 128.512.184,00 0,00 

2003-IV 18.744.782,00 28.076.496,00 122.519.320,00 0,00 
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2004-I 19.038.116,10 29.499.018,90 119.502.314,00 0,00 

2004-II 22.048.212,20 34.634.297,00 130.998.596,00 0,00 

2004-III 22.874.151,30 35.890.683,40 157.689.939,00 0,00 

2004-IV 26.124.667,20 39.066.840,00 150.842.176,00 0,00 

2005-I 24.999.276,00 37.322.666,50 141.085.930,00 0,00 

2005-II 26.490.079,40 42.857.745,20 153.763.755,00 0,00 

2005-III 26.651.982,00 44.444.332,80 181.572.348,00 0,00 

2005-IV 29.542.324,40 46.539.369,60 172.509.679,00 0,00 

2006-I 27.717.576,00 44.024.702,20 160.072.572,00 0,00 

2006-II 31.969.605,00 55.120.545,00 183.652.122,00 0,00 

2006-III 32.442.591,60 54.569.059,50 213.295.396,00 150.000,00 

2006-IV 36.683.740,80 56.458.743,20 201.370.695,00 0,00 

2007-I 35.464.420,80 53.870.152,50 187.950.694,00 0,00 

2007-II 40.719.417,20 64.865.385,20 203.279.705,00 0,00 

2007-III 41.405.413,50 68.749.909,00 232.256.566,00 130.210,00 

2007-IV 48.263.326,80 75.470.132,40 219.691.456,00 20.000,00 

2008-I 52.027.743,30 77.208.204,00 215.605.654,00 50.000,00 

2008-II 56.267.860,60 89.542.028,60 239.363.433,00 0,00 

2008-III 57.932.286,00 91.732.378,80 262.392.170,00 150.000,00 

2008-IV 42.944.848,00 61.473.408,00 233.172.993,00 0,00 

2009-I 39.404.894,90 46.493.322,40 207.925.990,90 0,00 

2009-II 37.645.236,00 54.251.548,20 228.571.898,30 70.000,00 

2009-III 41.363.450,50 62.188.493,50 261.710.448,90 50.400,00 

2009-IV 47.647.526,80 66.271.612,80 254.350.240,70 20.000,00 

2010-I 42.864.475,50 63.516.882,00 241.026.016,00 130.000,00 

2010-II 47.706.524,20 74.538.349,20 265.996.869,00 480.000,00 

2010-III 45.085.591,20 78.750.970,90 295.995.607,00 2.046.200,00 

2010-IV 54.043.096,80 92.383.788,00 295.780.856,00 552.040,00 

2011-I 53.101.997,00 94.756.694,50 289.904.998,00 2.675.100,00 
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2011-II 58.083.203,00 108.231.843,00 317.392.144,00 2.429.418,00 

2011-III 57.893.332,50 105.924.958,20 351.173.122,00 350.500,00 

2011-IV 60.996.755,60 101.759.362,40 339.242.947,00 2.767.732,50 

2012-I 61.077.234,80 96.765.404,80 325.184.111,00 3.423.455,71 

2012-II 67.847.733,00 106.942.488,00 350.160.525,00 5.905.817,50 

2012-III 67.575.760,00 104.278.965,00 377.042.314,00 4.972.598,50 

2012-IV 69.606.768,00 104.829.454,40 364.411.539,00 14.758.535,00 

2013-I 65.472.317,70 103.999.978,50 354.726.912,00 8.490.269,00 

2013-II 67.887.722,60 119.407.437,40 385.483.201,00 9.947.767,20 

2013-III 66.653.281,30 110.598.765,80 415.915.449,00 34.442.460,00 

2013-IV 70.975.494,00 115.242.714,00 405.384.453,00 44.269.700,00 
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