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GiRi~:

Banka, halkm belli zaman icinde harcad191 paralan kabul ederek,
bunlan nema getirir sekilde ikraz ve plase eden, odernelerde aracrlrk, para
nakli, senet tahsili, emanet kabulU gibi 9e~itli gorevler yuruten ve ozel onemi
olan kurumdur.

GUnUmUzde bankalar ekonomik hayatm vazqecilrnez bir ogesidir.
Gecrniste ticaretin bslamasiyla
birlikte bankacrhk geli~mi~, SUmerleri,
Babillerin,
Eski M1s1rltlann ve Eski Yunanltlann
ozel · bankacrliqrn
geh~mesmde bOyOk etkileri olmustur. Daha sonra Roma ve Venedikte ozel
yasalara kavusan bankacrlik, orta 9agda Yahudilerin eline ge9mi~. yeni 9agda
tekrar geli~me gostermi~. EndUstri devriminden sonra ozellikle Londra,
Amsterdam ve Hamburg'ta g09IO Bankactltk Merkezleri kurulmu~ ve gonomoz
bankacrlrk anlayismm temelleri atrlrmstrr,

Bankalar kU90k veya bUyOk banka, uzmanlasmrs veya Genel Bankalar
olarak aynlabilmektedir. GUnUmUzde tom Olkelerde bankac11tga cesitli devlet
mudahalelerl yapilarak bu sektorun, gUvenli ve iktisadi yasama dinamizm
kazandiracak bicirnde geli~mesine ozen gosterilmektedir.

Tork Ticari Bankacrlik sisteminin geli~imi Osmanh lrnparatorluqu
doneminden baslamaktadir, 'ancak ger9ek anlamdaki Ulusal Bankacihk
Cumhuriyet donemi ile kurumsallasmrstrr.

Tork Bankacrhk sisteminin uzmanlasmrs ve bOyOk bankalar yarunda
kU9Uk banka tiplerininde ge9erli oldugu bir sistem olarak kabuf edebiliriz. Ozel
sektor bankalannm ozenmedigi Kredi alantanndaki bankacihk a9191da Kamu
bankalan kurularak giderilmi~tir ve bu TUrk Bankacihk Sisteminin en belirgin
ozelligi olmustur.

---~

-

1- K.K.T.C. BANKACILIK UYGULAMALARI:

1.1- K.K.T.C.'de Bankalarin Durumu:
K.K.T.C.'de 1974 Barrs hareketinden sonra Tork kesiminde bulunan
yabanct bankalar ( Barckleys bank ve Grindlays bank) krsa sOrede subelerinl
kapatrnrslardrr.Turkiye menseli bankalar TUrkiye I~ Bankasi ve T.C. Ziraat
Bankasi aynca 1974 oncesi Kibns Turk Menseli ile Turk Bankasi Ltd. , Kibns
Turk Kooperatrf Merkez Bankasi Ltd. bankacrhk islevlerini halen K.K.T.C.'de
yurutmektedlrler. Bunlara ek olarak K.K.T .C.'de 25 yerel banka kurulrnus ve
mevcut olanalar subelerini 9ogaltm1§lard1r.

K.K.T.C.'de 18 Ticari banka, 1 Kalkmma bankasr, 2 Kooperatif bankasr,
1 Islam bankasi, 3 TUrkiye menseli banka ( T.C. Ziraat Bankasi, T.C. I~
Bankasi, T. Halk Bankasi) Bankacihk hizmeti sunrnaktadrr. Bunun yanmda 24
off-shore Bankasi K.K.T.C.'de vbankactlrk hizmeti vermektedir.

1.2- K.K.T.C.'de Bankalarm Kurulusuna lli§kin Genel Htiktimler:

K.K.T.C.'de banka kurulusu veya yabanct bir bankarnn sube acmasi
Bakanlar Kurulunun iznine baglld1r. Basvuru Ekonomi ve Maliye Bakanhqma
yaprhr. Bakanlik
Ticaret ve Sanayii Bakanllg1 ve Merkez Bankasmm
gora~lerine basvurur.

** K.K.T.C.'de halen yOrOrlOkte clan 11 I 1976 sayih
maddesi uyannca Bankalar Ltd. Sti. olarak kurulurlar.

Bankalar Yasasmm 4.

Sermayeyap1s1; K.K.T.C.'de 19.12.1992 tarihinden once kurulmus olan
bankalann fiilen odenrnis sermayesi 10 Milyar , bu tarihten soma kurulacak
bankalanrn sermayesi ise 25 Milyar Lira olarak tesbit edilrnistir. 31 Mayrs 1995
tarihiniden itibaren ise odenmis sermaye miktan 50 Milyar TL.'ye cikanlrmstrr.

**
Basvurularda istenecek belgeler ve kurucu sayrsi Maliye Bakanhqr'run
tebligi He dOzenlenir. Su anda banka kurulusu ic;in gerekli ortak sayrsi 10 dur.

Kurulus izni verilen bankanm izin tarihinden itibaren bir y1I icerislnde
faaliyete ge9memesi durumunda izni iptal edilrnis sayrhr.

·---.--~

** K.K.T.C.'de Bankalar" Sirketler Mukay1thg1 " adt verilen kurulusa Ltd. Sti.

olarak tescil islemlerlni yaptmrlar.
Bankalar acacaklan her sube icin Ekonomi ve Maliye Bakanhqmdan
izin almaya ve subelennrn a91l1~ tarihinden itibaren 15 gan icerisinde Merkez
Bankasma bildirmek zorundadir.
K.K.T .C.'de bir veya birden fazla subesi faaliyette bulunan yabanci
bankalar subelerlnden birini Genel Merkezi temsile yetkili kilmak zorundadrr.

1.3- K.K.T.C.'de Bankalarda A~1lanHesaplar :
Bankalar kayrtlanna tevdiatta bulunan ger9ek ve tuzel ki~iler itibariyle ve
mevduatlann vadeli olup olmadiqma gore yapmak zorundadirlar.Mevduat
sahiplerinin paralanru diledikleri anda geri alma haklan hicbir sekilde
onlenemez ve smrrlandrnlamaz. Ancak vade ve ihbar konusunda banka ile
tevdiat sahibi arasmda onceden anlasrnak suretiyle kararlastmlnus kosullar
ge9erlidir.

1.4- K.K.T.C.. 'de Bankalarm Disponibilite ve Yasal Karsrhklan :
Bankalar, tahhOtlerine karsihk en az % 10 oranmda disponibilite tahsis
etmek zorundadir. Bankalar aynca ay sonu itibariyle dazenliyecekleri mevduat
cetvelindeki toplam mevduatlann banka arast mevduatlarm indirilmesinden
sonra kalacak bakiye azerinden ve % 25 oraruru ge9memek % 15 'den az
olmamak uzere Maliye Bakanhqrrun onerlsi azerine Bakanlar kurulunca
saptanacak oranda Merkez Bankasi nezdinde ozel bir hesapta nakden yasal
karsihk tahsis etmekle yUkUmlOdOrler.Su anda bu oran % 15 dir.
Merkez Bankasi nezdinde toplanan yasal karsihklann en 90k % 50'si
K.K.T.C. Ekonomik kalkmmasi arnactyla kalkmma planlannda tesvikl
ongorOlenyatmm faaliyetlerinin finansman ihtiyacmda kullanrlabilir. Bu amacla
kullandmlacak yasal kar~1l1gm miktan, kullandrrma kosullarr, faizi, vadesi, geri
odeme zamanlan Bakanlar Kurulu karanyla saptarur.

- -

----------

1.5- K.K.T .C. Bankalannda Mevduat Sigorta Fonu Uygulamas1 :
Bankalar, tasarruf mevduatlanni bakalann aize dusrnesi halinde
mudilerin belli miktarda koruma altma almak rnaksadryte sigorta ettirmek
zorundadirlar. Yasa ile ilgili mevduat sigorta fonu K.K.T.C. Merkez Bankasi
tarafmdan yonetilmektedir. Bankalann acze dusrnesi durumunda ger9ek kisi
tasarruflannm 2000 GBP Ilk krsmi Mevduat Sigorta Fonu tarafindan
karstlanmastru ongormektedir.

1.7-

K.K.T.C.'de Banka Yonetlcilerine
Krediler :

ve Ortaklarma Kullandmlan

Bankarun yonetim kurulu veya Oyeleri ve denetcilerine verebleceqi
krediler toplarm banka ozkaynaklanmn % 8 'ini veya mevduatlann % 5'ini
ge9emez. Yine bu yoneticilerin hepsine birden tazminatstz olarak verilecek
kredi toplarru 25.000 Krbrrs lirasiru veya Banka ozkaynaklanrun % 2'sini
ge9emez.
Bankalarm dogrudan dogruya kuracaklan muessese ve ortaklanna
verecekleri kredi tutarlan ozkaynaklann % 15'ini ge9emez. Ancak tesviki
oncelikli sektorlerde bu % 25'e kadar crkabiiir.
Yoneticiler ve ortaklar dogrudan dogruya veya dolayh olarak
sermayelerinin
%
20'sine sahip bulunduklan lstirakleri banka hisse
senetlerini alamazlar rekrn olarak kabul edemezler ve mukabilinde avans
veremezler.

1.8- K.K.T.C.'de Bankalarm Kredilendirme Sistemleri
11 / 1976 sayrh Bankalar Yasasmda Genel Kredi Sistemi belirlenmernis
ancak Bankalann alabilecekleri kredi limitleri belirtilmistir. Daha sonra K.K.T.C.
Merkez Bankasi Yasasina gore krediler Genel Krediler ve KontrollU Krediler
olarak tasnif edilmistir. BugUne kadar crkan Bankalar ve K.K.T.C. Merkez
Bankasi Yasalannda kredileerin vadesi belirtilmernistir. Her banka kendi
bUnyesinde kredilerin tUrUne gore vade belirlemekte serbesttir.

K.K.T.C.'de krediler 2 gruba aynlrnaktadrr.

KontrollU Krediler : Tanm, Turizm, Sanayi, lhracat ve kU9Uk esnaf gibi tesviki
onqorulen sektorlere kullandmlan tercihli kredilerdir.

Genel Krediler : Yukanda gosterilen bu kredilerin dismda ve her bankanm
kendi uygulamasma gore verdigi kredilerde Gene! Krediler olarak islern
gormektedir.

Bankalar yasasma gore bankalarca ger9ek veya tuzel bir ki~iye
verilbilecek her turlu krediler toplarru banka ozkaynaklanrun
% 20'sini veya

mevduatlannm % 5'ini ( hangisi daha fazla ise) ge9emez. Ancak K.K.T.C.'ye
veya onun garanti ettigi tUzel kisilere verilecek krediler bu limite dahil degildir.
K.K.T.C.'de kredi faizleri Merkez Bankasmm 22.05.1991 tarihli ve 223
sayih karan ile serbest brrakrlrrnstrr. Kredi faizlerine her 09 ayda bir faiz
tahakkuk ettirilip ana paraya ilave edilmekte ve faize faiz almmaktadrr. Bu
uygulama borclu cari hesaplarina da yapilmaktadrr. Yalruz bu uygulamalan
KTKMB. Ltd. T.C. Ziraat Bankasi ve T. Halk Bankasi uygulamamaktad1r.

1.9- K.K.T.C.'de Faiz ve Faiz Farki Fonu Uygulamalan

:

1.6.1995 tarihinden itibaren K.K.T.C. Merkez Bankasirun faiz oranlanrn
serbest brrakrlrrnsnr.
Tesviki ongorUlen sektorler ve kamular icin tercihli faiz oranlanrun
uygulanmasm, kotaylastuma« amacryle K.K.T.C. Merkez Bankasmm
bUnyesinde Faiz Farkt Fonu kurulmast 35 I 1987 sayih K.K.T.C. Merkez
Bankasi Faiz Farkt Fonu olusturulrnast tUzUgUn 7. maddesine gore fonu
kaynaklan sunlardrr :
** Devlet buteesine bu amaela konacak odenek

** K.K.T.C. Merkez Bankasi nezdindeki Hazine fonlan faizlerine karsihk olarak

banka butcesinden aynlacak belirli bir odenek

Bankalar ve yan kuruluslan ile kooperatif bankalan ve mezcut yasalar
altmda kredi vermekle yetkili ktlmrnrs muesseselerin verecekleri her tunu nakdi
krediler ( kontrollu krdeiler haric ) Uzerine uygulanacak azami yasal faiz orant
icinde 2 puan faiz farktntn tahsil edilerek banka nezdinde acuan faiz farkt fonu
hesabma yatmlan miktar

**

** Faiz farklanm zamanmda yat,rmayanlar veya eksik yatiranlara uygulanacak
ayhk % 8 faiz cezasrdrr.

** Faiz iadesi oranlanria gore kredi tUrleri :

Tanm ( ayni) , Tanrn ( nakdi ) , KU~Uk esnaf ve sanayici kredisi ,
Tunzm kredisi , Sanayici kredisi ve lhracatct kredisi.
1.10- K.K.T.C.'de Bankalann Denetimi

K.K.T.C. Bankalar yasasrrun 14. maddesi geregi bankalar K.K.T.C.
Merkez Bankasi ve Maliye Bakanlrqrnca denetlendikleri gibi aynca ozel
donatrrn firmalannca'da denetlenirler.

1.11-K.K.T.C.'de

BankalarA~1smda Vergi

Bankalar Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine tabi olmakla birlikte T .C.
kokenli bankalann K.K.T.C. devletine saglad191 kredilerin faiz geliri vergiden
muaf tutuimaktadir.

2- K.K.T.C. BANKACILIGINDA SON ZAMANLARDA MEYDANA

GELEN

DIKKA T CEKICI GELl$MELER

:

Son zamanlarda K.K.T.C.'de banka sayrsinda artrs gozlenmektedir.
Bunun a~ag,da siralanan nedenlerden kaynakland191musahade ediimistir.
a) Banka kurma prosedUrUnU~K.O.C.'de daha sUratli ve kolay olrnasr.

b) Merkezi K.K.T.C.'de kurulduktan sonra, basta Avrupa Ulkeleri olmak uzere
diger Olkelerde acilacak subelere ag1rllk verilerek faaliyetlerini bu subeler
Ozerine yogunla~mas1.

c) lleride Rum kesimi ile bir federasyon kurutmasi Ozerine Ktbnstn Avrupa
Birligine girmesi kacrrulrnaz olacaktrr. Bunun getirecegi avantajlar icin
sirndiden uygun zemin hazrrlanmastnm uzun vadede yararlar sagl1yacag1
dusuncesiniin belirmesi.

d) TUrkiye'de 150 milyar olan sermaye alt smmrun K.K.T.C.'de 50 milyar TL.
olrnasi.

e) Disponibilite oramrun disponibe
getirisi yoktur)

degerine bakrlmaksrzm

% 10 olmasi (

f) Mevduat turune bakrlmaksizm % 15 munzam karsrhk bulundurmamas, ve
buna K.K.T.C. Merkez Bankasi'mn vadesiz mevduatfaizi uygulamast ( % 12)

g) Off-shore Bankalartn asgari $ 500.000 ile kurulabilmesi munzam karsihk
likidite gibi riske karsi rezerv kullandtrma zorunluluklanntn bulunmamast
-- US $ 10.000 karstllgmda lisans alabilmesi
-- GUmrOk vergilerinden muaf tutulmasi kurumlar vergisini ise % 2 oranmda
odemesi.

h) Personelin " yabanci
personal " statusUnde bulunmasi ve Ucretlerine
tahakkuk eden vergilere % 50
oranmda indirim uygulanmastntn getirdigi
maliyet dO~UklUgU bulunmast.

3- T.C. BANKACILIK UYGULANMASI ·

3.1 T.C.'de Bankalarm Durumu
Turk bankac1l1g1 Osmanll lmparatorluqu zamanmda baslarrustrr. X I X
yuzyrhn ilk yansmdan sonlanna kadar para islemleri Galatalt Bankerler
tarafmdan yaprtrnrstrr. Osmanll zamanmda kurulan ilk banka Istanbul

Bankasidrr. Daha sonra kapitilasyonlarin yardrrm ile yabanci bankalar acrldi,
Cumhuriyet doneminde deblet bankac1hga yoneldi. T.C. Merkez Bankasi,
SUmerbank, Emlak Kredi Bankasi, Etibank, Iller Bankasi ve Halk Bank kuruldu.
I~ Bankasida ozel bir tesebbus yardrrm ile~91ld1.

Turk bankacihqt genel olarak U9 evreyi icine alarak geli~tne gosterdi:
a) Yabanci Bankalar
b) Ozel yasalarla kurulmus bankalar
c) Milli bankalar

A) Yabanc1 Bankalar :

Bunlar halen TUrkiyede faliyet gosteren yabanci sermayeli bankalardir.
Osman II zamanmdan beri faaliyet gosteren Osman II Bankasi, Selanik
Bankasi, Banko De Roma, Banka Commarcialize Italian gibi bankalar yanmda
Cumhuriyet donerninde kurulan bircok yabanct bankayi gostermektedir.

B) Ozel Yasa ile Kurulan Bankalar : Bu bankalar devlet destegi ile yada
arac1l191 ile kurulmus olan bankalardrr. T.C. Ziraat Bankasi 9iftciye kredi
saglamak amact ile kurulrnus daha sonra T. Ermlak Kredi Bankasi,
belediyelere para saglamak amaci ile kurulan ve daha sonra Iller bankasi
olarak faaliyet gosterecek Belediyeler Bankasi, Devlet maden Yatmrnlanru
finanse edecek Etibank, kU9Uk esnafa kredi saglacak olan T. Halk Bankasi
kurulmustur. Bunlann drsmda T. Vak1flar Bankasi ve T.C. Turizm Bankasi ozel
yasayla kurulmustur.

C) Milli Bankalar : Bu bankalar , Ticaret, kalkmma ve yatmm bankalan ile
Mahalli bankalar bicimindedir. Ticaret Bankalan : Akbank , Anadolu Bankasi,
Demirbank, Egebank, Eskisehir Bankasi, Istanbul Bankasi, Pamuk Bank,
Seker Bank, T. Garanti Bankasi, T. I mar Bankasi, T. I~ Bankasi, Tutun Bank,
Yapi ve Kredi Bankasi gibi bankalardrr,

Kalkmma ve Yatmrn Bankalan : T. Sinai Bankasi, Sinai Yatmrn ve
Kalkmma Bankasi, T. Maden Bankasi, Devlet yatmm Bankasrdrr.

Mahalli bankalar ise bolgenin bankacrlik faliyeti bakrrrundan ihtiyacrru
karsttamak icin kurulan bankalardir. Bunlar: Adapazan Emniyet Bankasi,

Denizli lktisat Bankasi, Elaz1g lktisat Bankasi, Afyon Terakki Servet Bankasi,
ve Sagllk Barrkasrdrr.

Turk bankac1l1g1 Cumhuriyet donerni ile geli~me gostermi~tir. Bugon
TOrkiye bankac1llg1 o kadar 90k geli~mi~tir ve geli~mektedir ki Avrupa ve
Donya Bankacrhk sisteminde saygm bir yere oturrnustur. Tork bankac1llg1
TOrkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa GOmrOk Birligine 1996 yrlrna girmesi

ile TUrkiyenin Avrupa devletleri ile Ticari ili~kilerinde 90k bOyUk bir rot
oyruyacak ve TOrkiyenin geli~mi~ bir Ulke olmasrnda soz sahibi olacaktrr.

3.2 T.C. Bankalarmm Kurulusuna ili§kin Hukiimler :
TUrkiyede banka kurulmasi veya yabanci bir Ulkede kurulrnus bir
bankanm TUrkiyede ac;acag1 bir sube icin Bakanlar kurulundan izin almas,
sarttrr,
TUrkiyede kurulacak bankalar Anonim ortaklik olmasi, kurucularm yuz
kizartict suclardan hokum yememesi, devlet sirlanru ac;1ga vurma ve vergi
kac;akc;1hg1 suclanndan veya tesebbus sucundan dolayh hukum bulunmamasi

**

Hisse senetlerinin tamarmrun ada yazrh olmasr, nakit kar~1llg1 crkarmasi,
itibari degerlerinin 100 milyon lirayi gec;memesi ve menkul
kiymetler
borsasma kote edilmesi
**

** Odenrnis sermayenin 2 Trilton liradan az olrnasi

** Ana sozlesrnelerinin kanun hOkOmlerineuygun olmasi sarttir.

Bir ki~inin banka sermayesinin % S'ini ve daha fazlasrm temsil eden
paylan edinmesi veya bir ortaga ait paylann banka sermayesinin % 5, % 20,
% 33 veya % SO'sini asmast sonueunu veren hisse edinimleri ile bir ortaga ait
paylann yukandaki oranlann altma dusrnesi sonucunu veren hisse devirleri
mustesarhqrn iznine tabidir.

**

Ortak sayrnm S'ten asag1 dusmasme yol acan islemler ile bu frkraya gore
izin almmadan yapilan devirler pay defterine kaydolunmaz. Bu hUkUme ayllk
olarak yapilan kayrtlar hukumsuzdur,
**

TOrkiyede sube acrnak soretiyle faliyet gosterecek yabanci bankalann
odenmis sermayesi 1 trilyondan az olamaz.

** Kurduklan veya faliyet--gosterdikleri Olkelerde mevduat kabul etmelerinin
veya bankacrlrk islernleri yapmalan yasaklanrnarms olmast sarttrr,

- Kurulus veya TUrkiyede sube acilmasma izin verilmesine iliskin Bakanlar
Kurulu karannm yay1mmdan itibaren bir y1I icinde faliyete ge9ilmezse izin
ge9ersiz olur. Aynca mevduat kabulu veya bankactltk islemlerl yapmak icin bir
beyannam ile mustesarhga basvurutur.

3.3-T.C. Bankalarmda A~1lanHesaplar:
Bankalar kayrtlarda tevdiat ve mevduat hesaplanru ger9ek ve tozel
kisilere gore acabilrnekte vadeli ve vadesiz olma durumlanna gore islerni
yapmaktadtr. Mevduat sahipleri paralanru diledileri anda geri alma haklan hi9
bir suretle onlenernez ve smrrlandmlarnaz, Ancak vade ihbar konusunda
banka ile mevduat sahibi arasmda onceden
anlasmak sureti ile
karartastmfrrns sartlar ge9erlidir. MUste~arhktan ahnmak Uzere basvurulan
mevduat kabul islerni en ge9 iki ay icinde bankaya izin verilmek suretiyle
yUrUrlOge girer. Bankanin mevduat kabulu sakmcali gorunmesi halinde T.C.
Merkez Bankasi goru~u altnarak mevduat kabul islerni iptal edilir. Aynca
herhangi bir bicirnde 6 ay sure ile bankacrlik islemlerine ara veren bankanm
mevduat kabul izni iptal edilir

3.4- T.C. Bankalarmm Disponibilite ve Yasal Karsihklan :
TOrkiyedeki bankalarm Disponibilite ve yasal kar~1llk ayrrmalan Merkez
Bankasi yasalan ile dUzenlenmis ve Merkez Bankasmm belirledigi oranlarda
tutulmaktadtr.

3.5- T.C.'de Bankalarm Yedek Ak~eleri ve lhtiyatlari :
Bankalar Tork Ticaret Kanununun ve ana sozlesmeierinin aynlmasim
zorunlu k1ld191 yedek akcelerden baska yilhk safi karlanrun % 15'ini odenmis
sermayaleri tutanna ulasmcaya kadar muhtemel zararlar kar~1l1g1 olarak
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ayirrnak zorundadrr. Bu karsrlrklar ancak zararlann mahsubunda kullct~.
Mahsub sonuvu ortaya cikan noksanlllk giderinceye kadar karsihk aynlmas 'fi ..( S'V3 'o'':,,./
devam-edilir. Bankalarca verilen kredilerin durum ve ozelliklerini goz onUnde --=:;::::.::::/
bulundurarak dogabilecek muhtemel zararlar icin karsihk aynlmasma ve
bunlara ili~kin usul ve esaslan tesbite yetkilidir.Bankalar, Bakanlar Kurulu
karan uyannca ayrrrnak-zorunda kaldrklan karsihklann teminatsiz kalan
kredilere tekabul eden krsimlan ayrrdrklan yrlda kurumlar vergisi matrahlannm
tesbitine gider olarak kabul edilir.
Bankalar yrllrk btlancolarmin genel kurullarmca onaylanrnasrm izleyen
15 gun icinde kanuni karsrlik T.C. Merkez Bankasi nezdindeki Hazine adma"
Kanuni Yedek Akceler Kar~1l1g1 Devlet Tahvil Hesabma "yatirmak zorundadir.

3.6- T.C.'de Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu Uygulamas1
Bankalarda tasarruf mevduanrn sigorta etmek arnacryla tUzel ki~ilige
haiz tasaruf mevduat sigorta fonu kurulmustur.
Sigortanm arnaci Sigorta kapsammda bulunan mevduat tutanm
asrnamak ve sermayenin asgari % S'ine sahip olmak kaydt ile bankanm
zaranru devralmaktadrr. Sigorta fonu her turlu resmi vergi ve harctan muaftir.
MUste~arhkfonun hasap ve islemlerint denetlemek icin bu hususta fondan her
turlu bilgiyi istemeye yetkilidir. Bir bankanin sermayesinin % 10 ve daha
fazlasma sahip ortaklar ile Yonetirn Kurulu Oyeleri, genel mUdUrlerve aileleri
ait tasaruf mevduati sigortaya tabi degildir. Bazi istisnalar drsmda bankaya ait
en 90k 3 milyon lirahk tasaruf mevduatrru sigortaliyabilir. Son yapilan yasa ile
tom tasaruflar devlet gOvencesi altma alrnmrstrr.

3.7- T.C.'de Banka Yoneticilerine ve Ortaklanna Kullandmlan Krediler:
Bankanm sermayesinin % 10 ve daha fazlasma sahip ortaklanna ve
bunlardan dolayi kredi kapsamma giren ger9ek veya tuzek kisilere verecegi
kredilerin toplarm banka ozkaynaklanrun yansmt asmaz.
Yonetirn kurulu baskan ve Uyeleri, gene! mudur ve yardtmcilan kredi
acmaya yetkili diger mensublanna ve ailelerine ve sermayenin % 25 de daha
fazlasma sahip ortaklara kredi veremezler.
Banka mensublarma teminat kar~1hgmdave ayllk Ucretleri toplammm 5
kanru asmarnak Uzere verilebilir.
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Yonetlm kurulu Uyeleri , banka kredi komitesi baskan ve Uyeleri yakm
akrabahq: bulunan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin

gorU~Ulmesinive bu islernler hakktnda oy kullanamaz.

3.8-T.C.'de Bankalann Kredilendirme Sistemleri

Bir bankanm vereceqi nakdi krediler ve satin alacag, tahvil ve benzeri
sermaye piysasi araclanmn tutan ile teminat mektublan kefalet, aval, ciro ve
kabuller gibi gayri nakdi kredilerin toplarm ozkaynaklanrun 20 katrru asamaz.
Ancak ayrn sekil ve sartta nakdi kredi verecekse bu defa ozkaynaqrnm %
20'sini gec;memek uzere verebilir. Bu oran yurtdist mutehatlik hizmetlerinde
kullamlacak ise % 25' dir.
Bankalar sermayesinin yansmdan fazlasi ayn ayn veya genel ve katma
% 60'1 kadar
arttrrabllir.
butcedeki dairelere ve KITlere acrlan krediler ozkaynaklarm

Bankanm dolaylt kredi ili~kisi icinde bulunan gerc;ek ve tuzel kisilerin
tumune ac;acag1 kredilerin toplarm banka ozkaynaklanrun % 75'ini asrnaz.

3.9-T.C.'de Bankalann

Denetimi

TUrkiyede faliyet gosteren butun bankalar tuzet ki~ilige haiz TUrkiye
Bankalar birligine bankalar rnesleqinin gerektirdii disiplin icinde ekonomik
ihtiyaclarina uygun olarak cahsmasrru saglamak bankalar arasi haksiz rekabeti
onlemek arnact ile gerekli her turlu tedbir almak ve uygulamak icin yetkilidir.
Bankacihk islemlerinin denetimi bankalann varltklan, alacaklan,
ozkaynaklan, borclan, kar ve zarar hesaplan arasinda ki ve mali bUnyeyi
etkilemeyen diger tum unsurlan tesbit ve tahlili bankalar yeminli mUrakipler
tarafindan yaprlrr.

3.10- T.C.'de Bankalar A~1smdj.n Vergi :
Bankalar Gelir Vf'$isi ve Kurumlar Vei~ine tabidirler.
~1.-

4-) T.C. BANKACILIK SISTEMINI REGULE EDEN KURUMLAR :
4.1-T.C. Merkez Bankasi
Bankacilrk sisteminin disponibilite oraruru, yasal karsihk tesisini
dUzenler. Aynca " Interbank " islemlerini dUzenler, acik piyesin islemleri
yaparak devletin resmi para politikast ile para proqramlanru uygular.
Gecmiste oncelikli sahalara reeskont kredisi ( faiz tercihli ) saglamakta
olan T.C. Merkez Bankasi son zamanlarda deviate ( hazineye) ve Ozel Ticaret
kesimine saglad191 finansmanm azaltrmstrr.

4.2- Hazine ve 01§ Ticaret Muste§arhg1:
Hazine ve Dt~ Ticaret MUste~arllg1 bUnyesinde bulunan bankacrlik
direktorlUgU ( The General Directorate of Banking ) kurulacak yeni bankalara
izin verip ve bankalann faaliyetlerini kontrol etmekle sorumludur. Deneylemeler
sonucu Bankalann kapanlmalanru tavsiya etme yetkisi vardir.

4.3- Maliye Bakanhg1
Bankacihk sistemini vergi mevzuan ile ilgili konulan yurutur ve kontrol
eder.

4.4- Sermaye Piyasasi Kurulu
HUkUmettarafmdan atanan sermaye piyasas, kurulu, birincil ve ikincil
piyasalan dUzenleyip bu piyasadaki islernlere darusmanlrk hizmetleri
yapmaktadtr.
Sermaye piyasasma menkul kryrnet ihrac edecek banka ve diger mah
mueseseler SPK'nin kurallanna uymak zorundadrr. Bu kurallar arasmda bu
muesseseler her 09 ayda bir denetlenrnis gelir ve gider tablolan ile
bllancolanru SPK'ya sunmak ve yaymlamak zorundadirlar.

SPK ihrac edilecek menkul kiymetlerin miktarini vadelerini tesbit etme
yetkisine sahiptir.

5- T.C. BANKACILIK SiSTEMiNiN ULUSLARARASI

BANKACILIK SiSTEMiNE UYUMU VE SiSTEM iCiNDEKi YERi
/LE T.C. BANKACILIK SiSTEMiNDE GELi$MELER:

TOrkiyede 1980'1iyillardan itibaren benimsenip uygulanmaya konan ve
kapah ekonominin dunyaya acrhp uluslararasi finansman ile globalle~mesi
politikalarinin neticesi olarak 1980 yitmda 11 milyar $ olan d1~ ticaret hacmi
1993 yihnda 45 milyar $ yokselmi~tir.
Bu geli~meler bankacilrk sisteminde uluslararasi iliskilerin temelini
atrmstir. 1980 yihnda aktif toplam 17 milyar $ olan Tork Bankacihk sistemi
ge~en bu 13 yrlhk sUrede aktif toplamm 1993 sonu itibariyle 65.2 milyar $
olmustur.
1980 yihnda Turkiyede yabanct ortakhk payi ile faliyet gosteren sadece
2 yabanci banka varken 1993 y1I sonu itibariyle bu say, 12'ye yukselmistir.
Sistemin geli~mesi diger yonleriyle asadrdaki bashklarda verilmistir.

5.1- Tek Duzen Hesap Plam Uygulamas1 :
TOrkiyedeki bankalar 1982 yihndan itibaren tek dozen hesap plan, ve
muhasebe prensiplerini uygulamaya baslarmslardir.
Bu uygulamayla bankalara d1~ denetrmcner tarafmdan denetlenme
zorunluluqu ve uluslararasi muhasebe prensiplerine ( enflasyon rnuhasebesi
ve amortisman haric ) uyum sam getirilmi~tir.

5.2- Bankalarm

Yurtdrsma A~1lmas1 :

Bu donem sOrecinde T.C. Merkez Bankasrntn yurtdis: ofisleri 4'ten 8'e,
ticari bankalann yurtdrs: subeleri ise 8'den 16'ya ve temsilciliklerinin sayrsrda

28'den 71 'e yuselrnistir.
1993 yrl sonu itibariyle sermaye i~tiraki ile yurtdismda kurulan Tork
Bankalanntn sayrsi 18'e yukselrnistir. Bunlardan on tanesi Avrupa Birligi
Ulkelerindefaliyet gostermektedir.
Bu bankalar Avrupa Birligi Ulkelerinin 09UncU Olkelere saglam,~ oldugu
haklardan yararlanmaktadrrlar. T.C. bankalan ayrrca eski Sovyetler Birliginde,
ozellikle Turki Cumhuriyetlerinde de ortakhk ile istirak bankacihk faliyetleri
kurmuslardrr.

Bu geli~meler bankalanma uluslararasi sermaye piyasasindan ozellikle
orta ve uzun vade borclanabilmelerine olanak saglam1~trr.1986 ile 1993 yillan
arasrnda Turk Bankalannrn uluslararast piyasalardan saglad1klan kredilerin
toplarru 5.1 milyar dolar olarak ger9ekle~mi~tir.
5.3- Faliyet sonuclan lie llgili Uhislararasr Standartlara Uyum
5.3.1- Sermaye Rasyolan :
Bankalann uluslararasi iliskllerinin geli~meye baslamasi ile uluslararasi
bazi gereklerde yerine getirilmeye baslarrustrr.
Kasim 1989'da uygulamaya konan minimum net worth I assets rasyonu
1989 yrlrnda % 5.5 iken, 1992 yrhnda % 8 olrnustur. Aynca" Bask Accord
"On sermaye yeterliligi konusundaki ( Capitol Adequacy ) tom gerekleri de
yerine getirmi~tir.

5.3.2- Elektronik Bankac1hk :
Tork Bankac1hg1 butun TOrkiye capmda bilgisayar network agiyla islem
yapmaktadtr.

1993 y11t itibariyle 52 Tork
bankasi BrUkseldeki Donya Interbank
Kurulusu olan SWIFT Oyesidir. Aynca ATM cihazlan ile 24 saat bankacrhk
II

II

ve kredi kartlan uygulamalan tom dOnyadaki uygulamalar paralelinde devam
etmektedir.

6- K.K.T.C. BANKACILIK SiSTEMiNiN SORUNLARI:
O\kemizin diger dOnya Olkeleri tarafmdan diplomatik olarak tarunrrus
olrnasma ragmen bu Olkelerleticari ili~kiler devam etmektedir. Bankalar gerek
bu Olkelere yapilan ticaretlerde gerekse bu Olkelerden yapilan ticaretlerde
onemli rol oynamaktadir.
Ancak kucuk bir piyasa potansiyeliine sahip ekonomimizde 1990
ythndaki Korfez Krizi, buna takiben Polly Peck krizi ile son ABAD kararlan ve
1994 yilmdaki TUrkiyedeki Ekonomik geli~meler bOyOmeyi yavaslatmrs,
tcaret hacmi daralrrus bunlann paralelinde bankalarda bu ekonomik
bunahmdan etkilenmistir.
TUrkiyede 1994 yilmda vuku bulan ekonomik kriz Tork Lirasinr yabanct
paralar karsrsmdaki develiasyonu ile Tork lirasi faiz oranlan ve buna paralel
olarak Tork Iirast kredi faiz oranlan da bir bucuk yrldan beridir % 150 civarina
annrmsnr. Bu geli~meler aynr Milli paryt kullanan Olkemizedeyansrrnrsnr.
Bankalar boyle yOksekfaiz oranlan ile musteri bulmakta zorlanmakta ve
yeni yatmm alanlan aramaktadrrlar.
TOrkiye Sermaye Piysasi, Borsa, Interbank gibi piyasalar bankalann atrl
fonlannr heran kullanabilecekleri piyasalardir.
Olkemizde boyle piyasalann bulunmayan yasalanrmztn ise bankalann
Tork lirast fazlalanrun yurtdrsma gotormesini yasaklamasi bankacrhk sistemini
zora sokrnaktadrr.
Sorunlar a~ag1dakigibi stralanabilir :
** Dar piyasa kosullan ve fazla para ( atrl kaynak) degerlendirilmemesi oneri
Merkez Bankasi nezdinde bir " Interbank kurulmall veya yasalarda gerekli
revizyonlar yapilrp T.C.'deki borsa , sermaye piyasasi ile lnterbanka
kullanrlmasma olanak saglamas1
II

Merkez Bankasi sistem Ozerinde etkinligini arttrrmah. Denetim ve
bankac11tg1 geli~tirecek fonksiyonlarrnr geni~letmeli.

**

Turkiye Bankacihk Sistemi, GumrOk Birligi takiben Avrupa Birligine giri~
icin tom hazrrlrklanm tamarnlamrstrr. Gerek uluslararasi muhasebe
standartlanna uyum gerekse denetim ve diger konularda tom gerekler yerine
getirilmi~ti.
**

K.K.T.C.'de ise bu yonde hie; bir gel~me yoktur.

K.K.T .C.'de bankalann tek dozen muhasebe plan, mevzuatle ilgili
uluslararasi standartlara uyum calrsmalan yaprlrnah .

7- T.C. K.K.T.C. BANKAC/LIK MEVZUATI MUKAYESESi:
T.C. bankacrhgtrun uzun bir gec;mi~i olmasrna ve Cumhuriyetin
kurulmasrndan sonra hizla geli~mesiine ragmen K.K.T.C. bankacrhqmm uzun
bir gec;mi~i yoktur. 1960'1i yrllardan sonra bankacrltkta bir geli~me baslarmsttr.
K.K.T .C.'de esas bankacrlrk uygulamalan 1974 bans hareketi ile geli~me
saglam1~t1r. Bu geli~meye T.C. bankacrlrqrrun buyuk yardrmlarr olmustur.
T.C.'de ozel yasa ile kurulmus bankalar, milli bankalar, kalkrnma ve
yatmm bankalarr, yabanct bankalar bulunmasrna ragmen K.K.T.C. ticari
bankalar, T.C. kokenli bankalar ve Turkiyede uygulamas1 bulunmayan
Kooperatif Bankac1l191 bulunmaktadir.
TOrkiyede acilacak bir banka bakanlar kurulu karan ile acumasi ve
kurulacak bankanrn anonim ortakltk olmasi sarttrr. K.K.T.C.'de acrlacak
bankalarda bakanlar kurulu iznine tabidir ve kurulacak bankanrn limited sirket
olmasi gerekir.
TOrkiyede banka kurmada odenrnis sermayenin1 trilyon olrnasi ve
sermaye alt smmrun 150 milyar olmasrna ragmen K.K.T.C.'de 25 milyar
T.L.'drr.
K.K.T.C.'de banka kurma proseduru T.L.'ye gore daha suratli
olmaktadrr. Aynca K.K.T.C.'de bankalar birliginin yaptrrnm guco olmamasrna
ragmen T .C.'de bankalar birliginin buyuk bir yaptmm ve denetleme yetkisi
vardrr.

K.K.T.C.'de disponibilite
% 10 olmasrna karsin T.C.'de Merkez
Bankasmm belirledigi oranlarda tutulmakta ve devamh oran degi~mektedir:
K.K.T.C.'de muhtemel zararlara karsm bankalar yrlhk san karlannm
% 10
karsihk olarak ayirrnak zorunda olmasma karsm T.C.'de be oran % S'tir.

K.K.T .C. mevcut sigorta fonu kapsammda yaprlan odeme 2000 sterlin(
yaklasrk 150-170 milyon.) iken T.C.'de bu oran son yapilan yasa ile
250
milyona cikarilmistir.

T.C.'de bankalann
denetimi Bankalar Birligi ve yeminli murakiplar
yaparken K.K.T.C.'de bankalann denetimini Merkez Bankasi ve Maliye
Bakanllg1 yapmaktadir.

K.K.T.C.'nin ayn bir para biriminin olrnarnast ve Tork Lirasintn piyasada
kuhannmast nedeni ile Merkez Bankasi gorevi geregi yapmasi gerek para
basma, tedavOle para sOrme, tedavOldeki parayi denetleme gibi gorevleri
yapmamaktadrr.
K.K.T.C.'de
Merkez Bankasmrn
bankalarr denetleme
gorevinin yanmda T.C.'de Merkez Bankasmrn uygulamada yapmadrgr
ve
K.K.T.C.'de Merkez Bankasirun uygulamaya koyduqu ozel sahislardan
mevduat
kabul islerni ve ozel ve tuzel kisilere resmi kurdan doviz satm
islemleri yapmaktadrr.

8- T.C. 'NiN GUMRUK BiRLiGiNE GiRi$iYLE BANKALARIN
DURUMU:
TUrkiye'nin gOmrUk birligine girisi ile kaliteli ve ucuz mallann TUrkiye'ye
giri~i saglanacak anlasma sayesinde insan haklannda yOksek standart, sosyal,
kulturel, ekonomik ve siyasi alanlardaki mevzuat Avrupa Ulkeleri dOzeyinde
crkanlacak ve bu sayede TUrk halki daha kaliteli bir hayat seviyesine sahip
olacaktir.

TUrkiye
ekonomisi
GUmrUk Birligine girmeye hazlrlandrqtrmz su
gOnlerde bUyUk atrllmlar icinde bulunmaktadir. BUyUk sanayi kuruluslan,
ticaret ve imalat kurutuslari, turizm sektoru GOmrOk Birligiini dort gozle
beklemektedir. Firma, kurulus ve bankalar tum hazirliklarini ( teknolojik,
standartizyon, kalite ve personel egitimi) tamarnlamislardtr. Modern ve Avrupai
bir Olke olan TUrkiye bugUnkU ekonomik durumu ile Avrupayla bUtunlesen bir
TUrkiye Etnik ve Dini catisrnalarla kaynayan bir bolqede istikrar mesalesi
olacaktir. 60 Milyonluk TUrkiye GUmrUk Birligi ile toplam 400 milyonluk bir
tUketici kitlesinden olusan bUyUk bir pazara sahip olacaktir.

TUrk bankac11lg1 GUmrUk Birligi ile 400 milyonluk bir pazara sahip
olacak olan TUrkiyenin buyuk sanayi kuruluslanna,
ticaret ve imalat
kuruluslanna ve turizm sektorune aracrlik yapacak TUrk sanayisinden
Avrupaya ihracat ve Avrupadan ithalat mevzuatlanna bUyUk yardimlarda
bulunacakttr.

Turk ihracatcismm Avrupanm en Ucra koselerine kadar ulasmasrru
saglayacak mallanntn pazarlarup satilmasmda TUrk ihracatctsrrun gozo kulag1
ve sigortas1 olacakttr. Aym zamanda Tork ihracatcrsrrun TOrkiyeye ithal
edecegi mal ve hizmetlerin Ulkeye giri~ini sagalayacak. Bankalar Olkeye gelen
turistlerin parasal konularda her tOrlU sorunlarrru cozerek Olke ekonorrustnm
lokomotifi olacaktt r.

Tork bankalan krsitlrda olsa bircok Avrupa Ulkestnde subelen
bulunrnaktadrr. GUmrOk B1rl1g1 ve daha sonra Avrupa B1rltgtne gm~le tom
Avrupa Olkelermde sube acarak yalruz Turkiye halkina deg1I tom Avrupaya
htzmet gotorecek ve dolayrstyle TOrkiye ekonomisinin kalkmrnasmda oncu
sektor haline gelecektir.
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