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Para, mal ve hizmet
detlitiminde genel olarak herkes taraf1ndan kabul edilen umumi bir mUbadele
arac1d1r. DiDer bir
deyiJle, para i9in herkesin kabul ettiai bir deffitim arac1 da
diyebiliriz. Asl1nda, halk1n; para olduguna inand1h1 her iey,
parad1r. Ancak psikolojik dUtUnce, halk1n para itlevini gdren
araca gUvenmesinde
en dnemli yeri tutar. Halk1n
paraya olan
gUvenini de, paran1n yerine getirdiDi itlevler belirler.
Paran1n genel olarak alt1 itlevi oldugu kabul edilmektedir. Paran1n daha
az kullan1ld1a1 dnceki
yUzy1llarda
hesap
birimi, mUbadele arac1, veya gelecek ddnemler
i9in bir dl9Ut
olmak Uzere
temelde U9 1,1evinden
sdz edilmektedir ve GUnUmUzde para ekonomisinin
geni,lemesi
paran1n iJlevlerini art1r~11t1r. Bunlar; paran1n ekonomik faaliyetleri tetvik etmesi ya da kdsteklemesi,
geliri
yeniden
dag1tma ve egemenlik
iJlevleridir.

OSMANLI

iMPARATORLU~UNADA

KA~IT PARA

<KAiME>

Osmanl1 Tarihi'nde
Kanuni Sultan SUleyman'dan sonra gelen hLikUmdarlar aras1nda en bLiyUklerinden biri olarak
nitelendirilen Sultan II. Mahmut, Yeni9eri OcaD1'n1n
kald1r1lmas1n1n yan1s1ra (Vak'a-i Hayriyye) 9eJitli alanlarda da
bat1l1la1ma hareketlerini ba1arabilmii bir padi,aht1r.
Merkezci
bir sistemle
idareyi
istanbul'a
bahlayan; Harbiye, T1bbiye
gibi 9agdai egitim kurumlar1n1n a91lmas1n1
saglayan, ger9ek1e,tirdihi k1yafet ink1lab1yla topluma kavuk yerine fesi
benimseten, setre ve pantolonu
kabul ettiren,
gazete yay1nlatan, saray te,kilat1n1 yenileJtiren
II. Mahmut, 1808 y1l1nda
batlay1p, otuz bir y1l sLiren saltanat1 s1ras1nda bu arada bir
dizi d1J meseleyle de ugra,m1Jt1r. BLikrei Ant1a,mas1'yla sona
eren 1812 Rus Sava11, iki y1l kadar sLiren ±ran Sava,1 ve 1821
y1l1ndaki
Mora ±syan1'ndan sonra ruslar 1828 y1l1nda yeniden
Osmanl1
topraklar1na girerek doguda Erzurum'a bat1da Edirne'
ye kadar ilerlemi,lerdir.
D0nanmas1
Navarin'de yok edilmit,
kald1r1lan
Yeni9eri Ocag1'n1n yerine
modern
ordusunu henLiz
kuramamit olan Osmanl1lar, 1829 y1l1nda
Yunanistan'1n baij1ms1zl1h1n1 da i9eren
Edirne
AntlaJmas1'n1 imzalamak bu arada
hayli ag1r mali
hLikUmleri de kabul etmek
zorunda kalm11t1r.
Antla§maya gdre Dsmanl1 ±mparatorluDu'nun
un milyon dQka alt1n1 tutar1nda
savai tazminat1, ayr1ca sava1tan zarar gdrmUt
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Rus tUccarlar1na da
1,5 milyon dQkal1k ekonomik tazminat
bdenmesi gerekiyordu. Sonradan Rusya'ya gbnderilen bir Osmanl1
heyeti sava1 tazminat1n1n
yedi milyona
indirilmesini, bunun
da bir k1sm1n1n mal olarak bdenmesini sahlam11t1r. 1836'da da
henUz bdenmemit 3,5 milyon dQka alt1n1n yakla11k yar1s1 affedilmit, kalan1 da devlet hazinesiyle hazine-i hassadan ve nihayet hall-dar, "iar,e" yoluyla t1:1planarak tediye edilmittir. Bu
arada, M1s1r Hidivi Kavalal1 Mehmet Ali Pa1a'n1n isyan1yla da
uara1an ordunun ihtiya9lar1,
Dsmanl1
Hazinesi'nin iyice zay1flamas1na yol a9m11t1r. Paditah AbdUlmecid 1839 y1l1nda henUz onalt1 ya11ndayken tahta 91kt1g1nda meskUkat o derece bozulmu1tu ki,
kalpazanlar1n
daha ucuza imal ederek, piyasaya
sUrdUkleri kal1p paralar, devletin bast1g1 paralardan daha aran1r hale gelmitti.
Sultan II. Mahmut dbnemindeki sava1lar,
imparatorlugu~ bUyUk
miktara
varan harcamalar yapmas1n1 gerektirmit, bu harcamalar i9in de taDtit mekanizmas1n1n sonuna
kadar kullah1lmas1
zorunda
kal1nm1,t1.
Avrupa Ulkelerinden
yeterli miktarda
bor9 para temin
edilemeyince de,
ilk kez
devlet taraf1ndan
kag1t para
ihrac1 usulUne ba§vurulmujtur.
Kaime-i
Mutebere-i
Nakdiye ad1yla 1840 y1l1nda devlet taraf1ndan tedavUle 91kar1lan toplam 160 bin liral1k birinci parti kaimeler asl1nda paradan 90k, faiz getiren hamiline ait ve
11 Tazbelirli sUreli devlet tahvili niteliDindeydi. Bunlara
m i na t Kaimeleri" de der,ilmittir. Ka i me , a Lt i n para yerine kaim olan para.anlar111ndad1r. ilk kaimeler
50, 100, 250 ve 500
kuru1luk kupUrler halinde, bUyUk
boy kah1tlara, el yaz1s1yla
dUzenlenmiJtir.
Faizi, alt1 ayda bir getirip
gcisterene cidenirdi. Faizin Hdenmesi s1ras1nda bu husus, bir mUhUr ile belirtilir, ilaveter, be nkno+ ,
f ai zi n
oder,di'g'i y i Li belirleyem
bir damga ile delinirdi.
Kaimelerin halka
alt1n para yerine
verildiDi, sekiz y1l sonra bunlar1n alt1n parayla
deDi§tirilecehi ilan edilmit, ek olarak ~ 12,5 oran1nda faiz bdenece'g'i
devlet9e taahhUt olunmu1tu. Kaimelerde s1ra numaras1 bulunmad1a1ndan piyasaya
verilmi~
olan gerqek
miktar1n
tespit ve
kontrolU mUmkUn olam1yordu.
Taklit edilmeleri
kolay olan bu
kaimeler
k1sa bir sUre sonra
tedavUlden
kald1r1lm1tt1r. Bu
ilk kaimelerden gUnUmUze hi9bir ornek kalmam1Jt1r.
Az rnasrafla bolca satin alma
gUcUne kavuJan Osmanl1 Maliyesinin 1840 y1l1
EylUl'Unde,
400 bin
liral1k kaime daha
ihra9 etti't;firii gciri.iyoruz.
Bu yeni parti
kaimeler 50, 100 ve
250 kuru1luk olmak Uzere U9 ayr1 kupUr
olarak dUzenlenmi,ti.
1840 y1l1 Ekim ay1nda tedavUle verilen U9UncU Tertip Kaimeler
50, 100 ve 250 Kuru1luk
kupUrlerin
yan1s1ra 500 ve 1000 Ku-

ruJluk kupUrlerden oluJuyordu. ikinci ve U9UncU tertip kaimelerde de seri numaras1
yoktu, ancak
dl9Uleri kU9UltUlmUttU.
Silinmez mUrekkeple yaz1l1 kabartma
padiJah tutjras1na ilaveten, maliye nezaretinin
mUhUrlerini ta,1d1klar1 halde, bu el
yazma kaimeler de kolayca taklit edilmittir.
1843 y1l1na kadar 91kart1lan kaimelerin miktar1n1 belirleyen kay1tlar1n tutulmam11
olmas1na
kar§1l1k,
bu kaimaler
i9in harcanan mUrekkep ve kaD1d1n
bedellerine ilijkin ayr1nt1l1 kay1tlar1n
mevcudiyeti,
ybneticilerin bu alandaki iyi
niyetleriyle birlikte
tecrUbesizliklerini
de g6stermektedir.
Kaimelerin
ba1lang19ta i9 piyasada halktan olduk9a ilgi g6rmUt olduklar1 an1a,1lmaktad1r.
CUnkU bir sUre sonra kaime sahipleri,
faizinden
yararlanabilmek
i9in kaimeleri ellerinde
bekletip tedavUle 91karmamaya ba1lad1lar. KupUrlerin bUyUk oluju da kaime tedavUlUnU zorlajt1ran bir batka nedendi.
KupUrlerin 20 ve 10 kuruJluija kadar indirilmesinin
yan1
s1ra, faiz haddinin de 1844 y1l1nda ~ 6'ya dU;UrUlmesi, kaime
tedavUlUnU h1zland1r1c1 bir etken olmu1tur. % 6 faiz oran1 18
y1l sUreyle sabit kalm11t1r.
Kaimelerin tedavUlUnde kar11la11lan ilk gU9lUk, bunlar1n
bl9Ulerinin bUyUklUDUnden ileri gelmi§, tedavUle uygun
olmayan bl9Uler
zamanla
kU9UltUlmU1tUr.
Yava1 yava1
belirmeye
batlayan
taklit ve taayir
tehlikesine kar,1, faiz haddi ile
vadenin kaimelere sabit mUrekkeple yaz1lmas1, dn yUzUne tuara
ve maliye naz1r1n1n mUhrUnUn, arka yUzUne de maliye nezaretine ait damgan1n bas1lmas1 gibi Hnlemler geliJtirilmiJtir.
ilk 91kar1lan kaimelerin basit
§ekilleri ve el yazmas1
olmalar1 bunlar1n
kolayl1kla taklit
edilmelerine yol a~t1.
Bunun dnlenmesi i9in, Kaimelerin
1842'den itibaren matbaada
bas1lanlarla deaittirildiklerini
gdrUyoruz.
Bu arada 90k kU9Uk kupUrlU olup, adet ufak para defferindeki 20 ve 10
kuru;luk
kaimeler de 91kar1lmaya
batlanm1;,
bunlar1n
faizleri pek az tuttuijundan, faizsiz tedavUl etmeleri kararla1t1r1lm1Jt1r.
Ancak kU~Uk kupUrlU kaimeler 9abuk
el degi;tirmeleri nedeniyle
sUratle y1prand1klar1ndan
bunlar1n her y1l yenileri ile deaittirilmeleri
yoluna
gidilmi1;
her y1l bi~imleri de deffiJtirilen kU9Uk
kupUrlU
kaimelerin,
sahteleriyle mUcadele edilmesi bu nedenle daha kolay olmu,tur

3

BUyUk kupUrlU
kaimelerin ise her alt1 ayda bir hazine
taraf1ndan muayene
edilip mUhUrlenmeleri usulU getirilmitti.
Taklit kaimelerin
saptanmas1
amac1yla halka ek bir kolayl1k
olmak Uzere, ellerinde
JLipheli
kaime
bulunanlar1n, bunlar1
muayene i9in
ilgili daireye serbest9e gbtUrUp gbsterebilmesi
olanaa1 da saglanm11t1r.
Ayr1ca, ta1rada sahteleriyle hakikilerinin
birbirlerinden ay1rdedilebilmeleri
hayli zor olduijundan, kaimelerin para
gibi tedavUlU sadece istanbul'a <Der-Saadet) tahsis olunmu§tu
Eyaletlerde, gene sadece madeni paralar ge9erliydi.
Getirilen
bUtUn bu bnlemlere,
idarenin bunca 9abas1na
ragmen, piyasaya sahte kaime sUrUlmesine engel olunamam1Jt1r.
TUrlU Ulkelerin kalpazanlar1 adeta seferber olup, taklidi hem
kolay,
hem ucuz olan
kaimeleri d1J
Ulkelerde bast1r1l1p i9
piyasaya sokmaktayd1. Sadece Amerika'da bas1lm11 kamelerin on
iki milyon liradan fazla oldugu ileri sUrUlUr.
Ba1lang19ta kaimeler madeni paralara
etdeger olacak dU1Uncesiyle tedavUle verilmitti.
Ancak bu mUmkUn olamam1Jt1r.
Kaimeler
devlet dairelerinde ve maliyede madeni paralara e1deger olarak kabul g6rmU1tUr.
HUkUmet kaimelerin d1J bdemelerde ge9erliliffini safflama
amac1yla Avrupa devletlerine ba§vurarak, kaimeleri
para olarak kabul etmeleri
i9in kendi
tebaalar1na emir
vermelerini
talep ettiyse de, kar,1l1g1 bulunmayan kag1t paraya fazla gUvenilmeyeceDi cevab1yla
karJ1latt1.
Ger9ekten de,
kaimeler
i9in k1ymetli maden olarak
herhangi bir oranda
kar11l1k ayr1lmam1Jt1. Devlet, vergi ve sair alacaklar1 i9in bu kaimeleri aynen
nakit gibi kabul
ettiDinden, degerlerini
ancak bu
iekilde muhafaza etmit oluyordu.
Bu nedenle, kaimeler
ancak
i9 piyasada ge9erli oldugundan, d1i piyasadaki 6demelerin eskiden olduffu gibi madeni
paralar
esas1
Uzerinden yap1lmas1
sUrdUrUlmU,tUr.
5 Deak 1844 tarihinde Takvim-i Vekayi'de yay1mlanan ''UsulU Cedide Uzere Tashihi Ayar''
kararnamesiyle Osmanl1 y6netimi, ayarlar1 bozuk madeni paralar1
disiplin alt1na almak isterken uzun d6nemde kaimeden
kurtulmay1 da ama9l1yordu. Yeni
para sisteminin ba1ar1l1 olmas1, eskilerinin piyasadan toplanabilmesine baQl1yd1. Gerek ayar1 bozuk madeni paralar1n, gerekse kaimelerin piyasadan 9ekilebilmeleri
ise her Jeyden 6n-
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ce saal1kl1 bir paran1n
var11a1na baa11yd1. Oysa, imparatorluDun mali durumu bbyle bir operasyonu batlatmaya da elveri5li detfilc:li. 1847 y i La ncl.a y a z a Lm r s o l a n bir Meclis-i \.'ala tez-keresinden, kaimelerin tedrici
usulde iftaya tabi tutulmalar1n1n
kararla1t1r1lm15
oldugu
anla11lmaktad1r.
Bunun i9in,
ba5ta saray olmak Uzere, devlet
ybneticilerinden,
tUccar ve
emlc:\k sahiple?rir,der,, "iar·,e-·i 1.m11.m1iyy€.-')
ad1 a lt r nd a , bir defa . ·ya mahsus olmak Uzere bir bu9uk milyon lira toplanm11t1r.
11

Bir k1s1m kaimelerin alt1n para
kar11l1g1nda
piyasadan
9ekilmesi, bu arada taklit kaimelerin de piyasadan ay1klanmas1 ama~1yla ger9ekle5tirilmi5
bu para operasyonunun
ba5ar1l1
olduiju pek sbylenemez. CUnkU, iane yoluyla saglanan paralar1n
ancak dbrtte biri kadar1, piyasadan olu5an kaimelerin itfas1na tahsis edilebilmittir.
Degerleri sarraf piyasas1nda yUzde k1rka kadar dU5mU5 clan kaimelerin devlet9e ba,a bat degerinde ve alt1n para kar11l1g1 toplanmaya
ba5lanmas1
Uzerine degerleri yUkselmit ve
para operasyonu, Galata Sarraflar1'na bnemli kazan9lar saglam15t1r.
Kaimelerin tedrici itfas1 operasyonunu yar1da kesen olay
Arabistan isyan1'd1r. isyan Uzerine, toplanm15 clan ianelerin
geriye kalan dbrtte U91Uk k1sm1n1n sarf yeri deDittirilmii ve
iane paralar1 zorunlu olarak askeri harcamalara ayr1lm15t1r.
Bu durumda, hUkUmet, Galata Sarraflar1'nca
kurulmu5 bir
5irketle anla1arak, piyasadaki bakiye kaimelerin toplan1p imha edilmesi ve buna kar51l1k da devletin
iirket
bor9lanmas1
yolunu se9mi,tir.
Ancak
tirketin henUz
faaliyete ba5lad1g1
bir s1rada,
Osmanl1 imparatorluau
bu kez de K1r1m Sava51'na
kat1lmak zorunda kalm15t1r.
Osmal1 imparatorlugu, ilk d15
bor9lanmaya
K1r1m Sava51
s1ras1nda gitmittir. K1r1m Sava,1'na kadar ingiltere ve Fransa'n1n Osmanl1 imparatorluffu'na her alandaki ilgisizliginin
imparatorlugun Rus istilas1yla birlikte
par9alanma tehlikesi
gbstermesi,
dolay1s1yla
Avrupa'n1n politik dengelerinin bozulmas1 olas1l1g1yla deiji§tigi gbrUlmektedir. 1854 y1l1na kadar Osmanl1 imparatorluffu, d1J borcu bulunmayan ender devletlerden biriydi. 1854'te ilk kez M1s1r Cizyesi kar51l1k gtisterilmek suretiyle
Frans1z
Goldschmid ve
ingiliz Dent Palmer
Jirketlerinden al1nm1§ U9 milyon
sterlin tutar1ndaki bor9la,

5

K1r1m Sava11 nedeniyle oluJmuJ bUti;e a91g1n1n ancak bir k1sm1
kar, 1 1 ar1ab i lm i ,ti r. Ai;1 Il 1 r, ka La n kr ssm i i se "Ord u ka imes i" ad 1
alt1nda yeni bir para 91kar1lmas1
suretiyle kapat1lmaya 9a11,1ln11,t1r.
Ordu kaimesi, ordu birliklerinin bulunduklar1 bblgelerde
tedavUl etmek Uzere bast1r1lm1,t1r. Tazminat kaimelerinin kdtU an1s1 henUz unutulmam1J olduaundan, halk, ordu kaimelerine
ilgi gdstermemiitir. Ayr1ca, savaia, ±ngiltere ve Fransa ile
birlikte
girildiginden,
her iki Ulkeye ait alt1n paralar da
±stanbul piyasas1nda tedavUl etmeye ba1lam1,t1r.
Bu nedenlerle, ordu
kaimelerinin deDeri h1zla dUJmUt ve
bunlar sarraflar taraf1ndan yUzde otuz eksigine al1nmaya ba1lanm1tt1r.
HUkUmet,
±stanbul'daki sarraflardan 100 kuruiluk
kaime alana ayr1ca 10 kuru1 da madeni para verdirerek, halk1n
kaimeye olan talebini
yUkseltmeye
i;al11m11t1r. Devletin bu
tUr a91k piyasa iJlemleriyle ordu kaimelerinin degerini korumaya <;al1Jmas1 ba1ar1l1 olmu1 ve ordu kaimeleri daha sonralar1 sarraflar taraf1ndan sadece yUzde on eksigine degi,tirilmeye ba1lanm11t1r.
Piya~aya hesaps1z miktarda sUrUlmUt olan ordu kaimelerinin itfas1 s1ras1nda yeterli kaynak satilayamayan Hazine, bunlar1 vergi alacaa1
kar,111a1nda
kabul ve ele gei;irdiklerini
imha etmek suretiyle itin Ustesinden gelebilmittir.
MUttefiklerin destegi ile K1r1m Sava11'n1n kazan1lmas1ndan sonra
Hazine'nin ±ngiliz
piyasalar1ndan
satlad1g1 bori;
paralarla
tazminat kaimesi sahiplerine, ellerindeki kaimelerin ~ 40' 1 kadar madeni para
ddenmit, kalan
% 60' 1 kar11l1111r1da isEi "Esham-1 C€~dide" ad i y l a <;1kart1lm11 devlet tahv:ilat1 verilmittir.
Bdylece
Hazine,
gelirlerinden bir k1sm1n1,
Galata Sarraflar1'na kapt1rmaktan kurtuluyordu. Hazinenin kaimeleri vergi ddemelerinde kabul etmesi
zorunlulurtu, hep Hazine aleyhine sonu9 vermittir. Vergi mUkellefleri kendi vergi
bor9lar1n1, Galata
sarraflar1ndan ucuza
toplad1klar1 kaimelerle bdemek suretiyle devleti vergi kayb1na ugrat1rken, sarraflar da bu mekanizmadan pay sagl1yorlard1.
B6ylece, ilk 91kar1l1J1ndan ancak 22 y1l ge9tikten sonra
yok edilebilen Tanzimat Kaimeleri'nin piyasadan 9ekilebilmesi
i9in Hazine atarf1ndan
kaime
sahiplerine U9 milyon
Osmanl1
alt1n1 ile ±ngiliz ve Frans1z
liras1, bir milyon lira tuta-

f:,

r1nda mecidiye
ve alt1 milyon
liral1k da
devlet tahvili
ver i lm i <gt i r. Ha 1 k ar-a s i nd a
l'\i:•l"1S0 lid
<Ci:,nsi:, l i ch.0) ad i y l a t an1 11
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nan bu yeni devlet tahvilat1na,
ba1lang19ta gbsterilmi§ olan
ilginin,
Konsolidelerin
sUresinde
itfa edilmemeleri sonucu
giderek azalml§ olduTiunu burada belirtmekte yarar vard1r.
Osmanl1lar1n ikinci kez kaime ihra9 etmeleri,
halk aras1nda 93 Harbi diye bilinen
1876-1877 Osmanl1-Rus Sava11 s1ras1nda ve askeri zorunlulukla olmu1tur. Sultan AbdUlaziz ddneminin ydneticileri ise, sadece kaD1t, mUrekkep ve bask1 giderleriyle
Hazineye milyonlar
getiren bu gelir kaynaD1ndan
dikkatsizce
yararlanarak, hUkUmdar1n s1n1rs1z israf1n1 adeta
teJvik etmi<glerdir. D0lmabah9e Saray1'n1n inta giderleri i9in
Hazine-i Hassa'dan ne kadar harcama yap1ld1D1n1 soran padi§aha, devri·f"1 rnaliye ria z i r-a ,
bu nun ''sadece 3500 kur-u s " i:,ldutlul",u
sdylemi<gtir. Bu tutar, bast1r1lan kaimeler i9in kaa1da ve mUrekkebe harcanan miktard1r.

"Galata'da bi:\l"1kEirlik Bizar,s devrinde Cenevizliler'e tan1nm1J olan bankerlik konular1 ile ilgili imtiyazlar sayesinde sekizinci as1rdan itibaren bnemli bir kurum olmuJtur.
11

Fatih Sultan Mehmet' in ±stanbul Bizans kap1lar1na geldihi gUnden 1930' lar1n sonuna kadar,
zaman zaman bzelliklerini
ve gUcUnU kaybetmesine ratjmen, daima pusuda bekleyerek ortam1
mUsait bulundugunda yine memleket
ekonomisine hakim olan Galata Liberalizmi, bize gdre, Osmanl1
Devletinin kaderi Uzerinde de etkili olmuJtur. Hatta, bugUnkU 9agda tarih anlay1i1
ile Galata Liberalizmi'nin
tarihinden soyutlanm1; bir Osmanl1
tarihi.
Galata Bankerleri veya Galata Sarraflar1 diye an1lan ki§iler ve bunlar1n 19. asr1n ikinci yar1s1ndan sonra kurduklar1 bankerlik itletmeleri, Osmanl1 mali tarihi yan1nda,
bzellikle TUrk-islam tebaan1n her kat1n1n ekonomik hayat1n1, hatta gUnlUk yaJam ko§ullar1n1
etkilemede bUyUk rol oynam1jlard1r.
Bu bankerlerin tarihimizde
oynad1klar1
bu dnemli role
ragmen, bugUn bunlar hakk1nda sentezlejtirilmit
bilgiye sahip
deailiz.
Osmanl1 tarih9ilerinden Cevdet Pa<ga ve LUtfi Efendi
ya,ad1klar1 zaman1n tarihini kaleme
al1rken, zorunlu gbrdUkleri hallerde, ancak bunlar1n birka91n1n ad1n1 vermekte fakat
ijlemleri ve 9evrelerine etkilerin
her nedense konu etmemi;lerciir. Nitekirn Cevdet Pa§a a1at)'1da gdrecetlirniz gibi, Maru-zat''1nda 19. asr1n ikinci yar1s1ndan itibaren d1; istikrazlar
11

7

ve tUketim toplumuna ge9iJi veciz bir Jekilde kaleme al1rken,
Galata Bankerleri'nin
saray, vukela,
esnaf ve halk ile olan
ili§kilerini olaDan
bir olay olarak
yaz1p ge9mektedir. Buna
kar11l1k, Osmanl1 imparatorlugu'nun mali ve iktisadi tarihini
yazan bat1l1 yazar ve ara1t1rmac1lar
her konuda kendi a91lar1ndan bir sentez
olu1turmak amac1nda olduklar1 i9in, konuyu
bugUnkU anlayi§ ve deUerlendirmeler
a91s1ndan
pek az ilgin9
k1lmaktan bteye gidememitlerdir.
Son y1llarda ise, TUrkiye'nin d11 bor9lar1n1n yeniden i9
mesele olmaktan 91k1p bir dUnya finans konusu olmas1 baz1 bat1l1 ve TUrk ara1t1rmac1lar1n1
bu ybnden konuya eailmeye sev1-(etmitletir. Dig"er taraftan, Necibf:? Sevgen;
"Belgelerle TUrk
Nas1l SbmUri.ildUk Sarraflar" ba111·g'll'n taTarihi" dergisinde
11yan ve tamamen belgelere dayanan bir yaz1 dizisi yay1nlam11
t1r.
Bu ilgin9 ara1t1rma ne yaz1k ki tamamlanamam11 ve ancak
18. asr1n ortalar1na
kadar konuya
l§lk tutabilmittir.
Oysa
"Gali:,d:;a Br,kerlc>ri
n i r. TUrk
ekonomisind€~ki a s i I i:ineml i r-o l u
Bat1'daki sanayi
devrimi ile ag1rl1k
kazanmakta ve Osmanl1
imparatorluffu'nun
Bat1 i9in devaml1
pazar haline getirilmesinde bu bankerlerin rolU konuya bUtUn a91kl1g"1n1 getirmektedir. Sultan II. Mahmut devrinde,
baJta istanbul olmak Uzere,
izmir ve differ GUney
limanlar1 ile Karadeniz limanlar1na kadar Sanayi Devrimi'nin 9e1itli ve ucuz mallar1,
Galata Sarraflar1 ile onlar1n bu liman kentlerindeki acente ve ortaklar1n1 k1sa zamanda
daha da zenginle1tirmi1ti.
istanbul ba1ta
olmak Uzere bzellikle liman kentleri ile baz1 bnemli kentlerde bu uc uz ~e <;:·e,itli
mcdlara
talep sadece sarc:\y, vi.ikel.!~ ve
b1;1y-pa,alardar,
g1;1lmeyip, islarn-·Ti.irk h a Lk i da bu me l Lar-a tercih eder duruma dUJUnce, bankerlerin i' hacmi bir anda geni1lemi1ti. Galata Bankerleri, imparatorlutjun hemen her taraf1nda kredi itlerine hakim olarak,
bir taraftan
yerli
tUccar1
ve diaer taraftan da tUketiciyi
finanse etmek
durumuna girmitlerdir. dzellikle yerli Rum bankerler ti.iccar ortaklar1 ile
faiz haddi nisbi olarak di.itUk, Bat1'dan getirdikleri ve kredi
ile :::-at1n alcl1klar1 rnallar1,
imparatorluk
h ud ut La r i
i c i nd e
pe1in para ile satarak
ellerinde
biriken
paralar1, birka9
misli faiz ile bu mallar1 pazarlayanlara ve tUketicilere kredi olarak veriyorlard1.
Bu tUccar-banker
ortakl1tj1, Osmanl1
imparatorlugu hudutlar1 i9inde, Bat1'ya ihra9 edilen mallar1n
(bzellikle tar1msal ham madde ve tah1llar1n) ucuza kapat1lmas1n1 da sagl1yordu. Kurduklar1
finansman aDlar1 ile Ureticilerin mallar1n1 mahsUl
daha ha21r olmadan, 90k dUtUk fiyatla
satin al1yorlard1.
11
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Rum bankerlerin Rum tUccarlar1 ile bu ortakl1a1, finansman aglar1 sayesinde
onlar1 adeta
monopolcU sat1c1 ve monopolcU al1c1 olarak gU9lendirirken, Ermeni ve Yahudi sarraflar
daha ziyade i9 tUketimi ve 6zellikle saray, vUkela ve yUksek
memurlar1n artan tUketim
ihtiya9lar1n1
finanse eder
duruma
girmitlerdir. Fakat, bu arada geleneklere uygun olarak
6ze1likle Ermeni bankerler, 9e1itli vergilerin iltizam1nda devlet
sarrafl1ff1n1 yUrUtUyorlard1. Yahudi sarraflar ise daha ziyade
saray ve vUkela ile baz1 yUksek memurlar1n tUketim
masraflar1n1n finansman1nda bUyUk rol oynamaya ba1lam1Jlard1r.

CUMHURiYET

DoNEMiNDE

KA~IT PARA

29 Ekim 1923 tarihinde kurulan TUrkiye
Cumhuriyeti'nin,
kendine ait yeni madeni ve kaa1t paralar1 yoktu.
Piyasadaki madeni paralar1, Osmanl1 Devleti'ne ait alt1n
ve gUmUt meskUkat ile Sultan Retad ve Vahdeddin devrinde darb
edilen
kU~Uk deherlerde
nikel paralar teJkil ediyor ve yine
Osmanl1 Devl~ti'nden devreden kag1t paralar <Evrak1
Nakdiye)
Cumhuriyet HUkUmetinde de tedavUl ediyordu.
TUrkiye Cumhuriyeti'nde tedvaUl eden kaa1t paralar,
senesi baJlar1nda iki ayr1 grupta toplanm11t1r.

1924

<

Birinci
Grup:
30 Mart 1331 ( 1915 M.), 18 Te5riY-i:ievvel (Ekim)
1331
(1915),
2~::: Kanunuevvel
U1rallk) 1331 (1915 M.), 1:; 1~"g'ustos 1332 (1916 M. >, 4 5ubat 1332 (1916),
28 Mart 1333
(1917),
28 Mart 1334
(1918)
tarihli Kanun ve Ge9ici Kanunlarla 7 ter-

tipte tedavUle 91kar1lan
Osmanl1 Devleti evrak1
-(Kay1t paralar1) ki bunlar1n Uzerinde ta11d1klar1
kur-u s , 20 kur-u s ,
1000 1 i ra id i ,

1/4,

1/c~,

1,

2 1/2,

5,

10,

as,

nakdiyeleri
degerler
5

50,

100,

GUndelik al11 verit bu k&a1t paralar ve yukar1da
dilen madeni paralar ile yap1l1yordu.
ikinci

Nisan

Grup:
Osmanl1 Devleti
1914
(27 Cemaziyelevvel

!'500,

s6zU e-

ile Osmanl1 Bankasi aras1nda 13
-::, 7 ..;1 WW\.J'
30 Mart 1331) tarihinde
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imzalanan anla;maya dayan1larak,
Dsmanl1 Bankasi kasalar1nda
kar~1l141 alt1n olarak bulunan ve Uzerinde Sulhun aktini takib eden alt1 ay i9ersinde kar;1l1g1 alt1n olarak tediye edilecektir.
ibaresi
okunan ve Osmanl1 Bankas1'n1n garantisini
ta11yan, ilk 91k11ta 6.583.094 liradan ibaret Osmanl1 Bankasi
Banknotlar1 idi.
11

11

Bu ikinci gruptaki
kaD1t paralar, kar,1l1klar1n1n alt1n
olarak bdenecehinin garantisini ta11d1klar1 i9in, ge9erli olduklar1 halde
piyasada pek rastlanm1yor, daha 90k bUyUk tUccarlar aras1nda birbirine aktar1lan garantili ticari bono ijlemi g6rUyorlard1.
Bu banknotlar1n Uzerlerindeki degerler 1,
a, 5, 10, 50,100 Li r-a idi.
Bu kar;1l1D1 alt1n olarak 6denecek olan ve tedavUlde bulunan Osmanl1 Bankasi kaij1t paralar1 hakk1nda
Cumhuriyet'in
ilan1ndan sonraki ilk bilgimiz,
10 Mart 1924 tarihinde imzalanan anla,ma ko1ullar1ndan elde
edilmektedir. Adi ge9en anla1man1n 6.maddesine g6re, 1914 senesinde Osmanl1 Bankasi taraf1ndan tedavUle 91kar1lan 6.583.094 liral1k alt1n karJ1l1g1
banknottan, tedavUlde 891.475 liral1k bakiye
kalm1,t1r. Arta
kalan k1s1m,
Osmanl1 Bankasi kasalar1na geri d6nmU1tUr. 1924
y1l1 anlajmas1, o gUnlerde
piyasada bulunan
891.475 liral1k
Osmanl1 Bankasi
banknotlar1n1n tedavUle devam
edecegini belirtirken piyasadan 9ekilen 5.691.619
liral1k banknotun tekrar tedavUle 91kar1lmas1n1 yasakl1yor ve bunlar1n imha edilmesi konusunda taraflar anla1maya var1yorlard1.
\

TUrkiye Cumhuriyeti'nde
kag1t paralarla ilgili ilk 91kar1 lan kanun,
12 ~·~ar-.i..ir,sarii 19,:::€:. tc:~rih ve 701 say1 l 1
Mevcut
Evrak1 Nakdiyenin Yenileriyle istibdaline
(degi,tirilmesine)
dai r
kartuncf ur-,
11
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Bu kanun hUkUmlerine g6re
TUrkiye Cumhuriyeti HUkUmeti,
9e1itli tarihlerde tedavUle
91kart1lan
161.018.663
liral1k
banknotta, o gUne
kadar
deffitik nedenlerle,
imha edilen
7.270. 100 liral1k
kaa1t
paradan
sonra
tedavUlde
bulunan
15.374.856.360
liral1k
kaa1t paraya denk tutarda yeni kaD1t
para bast1r1lacak ve bu kaa1t
paralar1n tedavUle 91kmas1ndan
sonra eski
Osmanl1 Devleti kaff1t paralar1 bu yeni Cumhuriyet
D6nemi katj1t paralar1 ile degittirilecektir.
mayan

Bu kanunun yay1n1ndan sonra,
toplam deaerleri fazla ol(2 1/2 ve 25 liral1k)
kag1t paralar1n
25 Mart 1926'da
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tedavUlden kald1r1lmalar1n1
izleyerek 5, 20 kurut ve 1/4 liral1k kag1t paralar da May1s 1926'da ge9erliliklerini
kaybetmiJlerdir.
Bunlardan sonra yine piyasada az tutar olarak bulunan 1/2 liral1klar tedavUlden kald1r1lm11t1r.
701 say1l1 kanunun yay1m1ndan sonra bu kanunun
hUkUmlerine uyularak TUrkiye Cumhuriyeti'nin
ilk bas1lacak kag1t paralar1n1n 6zellik ve bask1 Jekillerine karar vermek Uzere Maliye Vekaletinde Mustafa AbdUlhalik Bey' in reisliDinde ve kanuriurt
6r,~16rdU9'U
Ziraat, it, Osmc:ml1, r c i b ar-i Milli, Akhisar
TUtUncUler,
Aktehir
Bankalar1 ve TUrkiye'de
bulunan diDer
bankalar1n birer temsilcisir,der, oluJar, "Evr-e ki l\lakdiye l·<omis-·y oriu " goreve b a s Larn i ~t 1 r.

Komisyonun 9a11,malar1nda
gozonUne al1nan en 5nemli konu
yeni bast1r1lacak banknotlar1n taklit edilemiyecek ve sahtesi
bas1lamayacak tUrden olmas1n1 saglamak olmu,tur.
Yerli bas1mevleri ile yap1lan g6rU1meler, kabartma olarak ve filigranl1
kaa1t paralar1n o gUnkU kotullar alt1nda Ulkemizde bas1lmas1n1n olanaks1z oldugunu ortaya ~1kartm1,t1r. Bunun Uzerine yabanc1 bas1mevleri ile ilitki zorunlulugu dogmut ve komisyonun
betinci toplant1s1na,
Bradbury-Wilkinson,
Thomas de la Rue,
Harison, Waterlow and Sons
(ingiliz)
firmalar1 ile birlikte
Amerikan, Frans1z ve bir de Hollanda firmas1, temsilcisi
kat1lm1,t1r.
Komisyon,
kag1t paralar1n
kabartma olarak
bas1lmas1n1
saglc.\yacak "Taydus" yi:ir,temini
be;r,imsemit ve bu sistem bask1·n1n da o tarihlerde ancak ingiliz ve Amerikan
bas1mevlerinde
yap1labileceDi anla11lm11t1r.
S0nu9 olarak, uzun tart11malar sonunda resimlerin
Evkaf
MUzesi MUdUrU, ressam Ali Sarni Bey taraf1ndan yap1lmas1 ko1uluyla, kah1t paralar1n ingiliz 'Thomas de la Rue' firmas1 taYaf1nd~n 88.000 ingiliz liras1na bast1r1lmas1na karar
verilmi,tir.
0 gUnkU
Cumhuriyet
HUkUmeti'nin ya1ad1g1
gU9 ekonomik
koJullara ragmen bu kadar bUyUk bir bask1 bedeline raz1 olmas1, yukar1da belirtildihi gibi Osmanl1 Devleti'ni zaman zaman
90k zor durumlara dUJUren kag1t paralar1n sahtelerinin
yap1labilmesi korkusu olmu1tur.
Bu surE"~tle;
1, 5, 10, 50,
100,
500,
1000
Li r-a Lak o l ma k
Uzere 7 muhtelif degerde kag1t paralar1n bast1r1lmas1na
ba1La nm i

~t

i

r-,
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Ressam Ali Sami Bey' in haz1rlad1g1 resimler, Temmuz 1926
da tamamlanm11
ve bunlar1n,
komisyonda
uygun g6rUlmesinden
sonra, Londra'daki bas1mevine Cumhuriyet Dcinemi kag1t paralar1n1n bask1 haz1rl1klar1na
ge9ilmesi emri
verilmiJtir. Daha
sonra Avrupa'da haz1rlanan kliieler peyderpey Ankara'ya getirilmit ve komisyon taraf1ndan
tetkik edilmiJ. Uygun g6rUlenler •'Thomas de la Rue' Bas1mevi'ne
gcinderilmi§tir. Bask1 i1lerine nezaret etmek Uzere,
4 ki§ilik bir heyet de Londra'ya
gitmiJtir.
Bu suretle batlayan 9al1Jmalar, dokuz ayl1k bir sUre sonunda sonu9lanarak
May1s 1927'den itibaren,
muhtelif kupUrlere sand1klar
peyderpey
istanbul'a
getirilmii ve bunlar1n
say1m ve dag1t1m1 ile g6revlendirilmit
bulunan Osmanl1 Bankasi kasalar1na tevdi edilmittir. Bu i,lerde, o tarihlerde mevcut clan nadir milli bankalar1m1zdan
Ziraat ve
it Bankalar1
da yard1mc1 olarak gcirevlendirilmiilerdir.
Li:,ndra' daki "Thorne s de la l~ue"
Bas1mevi' nin May1s 1927'
de baJlayan banknotlar1 teslim
etme i;lemi, ayn1 senenin EylUl ay1na kadar sUrmUt ve say1m iJleri de sonraki aylarda tamamland1D1ndan 5 Kanunuevvel (Aral1k) 1927 gUnU TUrkiye Cumhuriyeti'nin ilk kaij1t paralar1 tedavUle 91kr1lm1Jt1r.
Bu ilk banknotlardaki yaz1lar eski Arap harflari ile yaz1lm1Jt1r ve zaman1n Maliye Vekili
Mustafa AbdUlhalik Bey' in
imzas1n1 ta;1maktad1r.
TUrkiye maliye tarihinde BiRiNCi EMiSYON olarak isimlendirilmi§ ola~ bu 7 deDerdeki kaD1t paralar, 5 Kanunevvel 1927
gUnUnden itibaren eski k&g1t paralar ile deffi;tirilmeye
ba1lan1lm11t1r.
Osmanl1 Devleti'nin
son kaD1t
paralar1na, 4 Kanunevvel
1927'den itibaren
6 ayl1k bir tedavUl sUresi verilmit
fakat
sonra gcirUlen lUzum Uzerine bu sUre 3 ay daha uzat1lm1Jt1r.
Bu suretle
4 EylUl 1928 gUnUne
kadar
Osmanl1 Devleti'
nden devral1nm1§ olan kag1t paralar
piyasada ge9erli
olmu§,
ancak bu tarihten itibaren ge9erlilikleri son bulmu,tur.
~3 ~-:ar-,ur,uevvel
1927 tarihiiriir-,, boylelikle, "Ttlr-k i y e Cum-huriyeti'r,ir, ker-,di
paralar1r-,a
kc.~vu~tugu gUr-1
olarak i:inemli
bir yeri vard1r.
Eski TUrk
gelenekleri
bag1ms1zl1k 1art1n1
11
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Sultan ad1na hutbe
okunmas1 ve sikke bas1lmas1 ile tan1mlarlar. Bu suretle bir bak1ma TUrkiye Cumhuriyeti'nin hutbesi 29
Te§rinievvel 1923'de okunmut ancak sikke
bas1lmas1n1n sonu9land1g1 tarih 5 Kanunuevvel 1927 olmu,tur.
Cumhuriyet HUkUmeti bu ddnemde tedavUle fazla katj1t para
91karmamak i9in dzellikle bUyUk titizlik gdstermi§ ve piyasada kurumsal olarak var olan
158.748.563
liral1k kaff1t
para
bast1r1lm1tt1r.
Paralar1n yenileri ile deDi§tirilmesi sonucu
9e§itli nedenlerle zayi olmu§ eski banknot kar,1l1klar1n1n da
Maliye Vekaletinde yedek olarak saklanmas1 ve derhal piyasaya
91kart1lmamas1na
karar verilmittir.
1928 y1l1, kaD1t paralar a91s1ndan yeni bir sorun ortaya
91karm11t1r. Bu y1l, bilinctiai gibi harf devrimi yap1lm1§ ve
TUrkiye Cumhuriyeti
eski Arap
harflerini
terkederek
Latin
harflerini kabul etmi§ti.
Bu devrim,
bUyUk emek,
masraf ve
9al11ma sonucu tedavUle 91kar1lan ilk Emisyon kag1t
paralar
i9in bir talihsizlik
olmut ve Cumhuriyet
HUkUmeti'nin yeni
kaD1t
para
bast1rmaya o gUnkU
ekonomik
gUcU yetmediDinden
1928'den sonra, TUrkiye'de her tUrlU bas1m yeni, Latin harfleri ile yap1ld1D1 halde eski harfli banknotlar1n ge9erlilikleri 10 y1l daha sUrmU1tUr.
4 EylUl 1928 tarihinde eski
Osmanl1 Devleti kaa1t paralar1, yeni Cumhuriyet kaD1t paralar1 ile deDi§tirilme sUresini dolciurarak ge9mez hale geldikleri halde,
dzel bir anla§ma
ile Osmanl1 .Bankasi taraf1ndan 91kart1lan ve kar11l1klar1n1n
alt1n olarak 6denecegi Osmanl1 Bankas1'n1n
garantisi alt1nda
clan kaa1t paralar tedavtil etmeye devam etmi§lerdir.
30 Haziran 1930 tarih ve 1715 say1l1 kanun ile, TUrkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankasi
kurulmu,tur.
Bu kanun, geregince
her tUrlU yini banknot 91kar1lmas1 Maliye Vekaletinden
al1nm1§ ve Merkez Bankas1'na verilmiJtir. Bu suretle 5 Kanunuevvel 1927 tarihinde tedavUle 91kar1lan eski harfli
banknotlar
da bu yeni kurulu§a devredilmi,tir.
24 Haziran 1933'te
2292 say1l1
kanunla Osmanl1 Bankasi
ile Cumhuriyet HUkUmeti aras1nda yeni bir anla1ma yap1lm11 ve
Bankan1n TUrkiye'deki ~ali§ma
imtiyaz sUresi 1 Mart 1952 tarihine kadar uzat1lm1§ ve Osmanl1 Bankas1'n1n 91kard1g1 banknotlar1n ge9erlilik sUresi de asgari 31 Birincikanun 1941 tarihine
kadar
ertelenmittir.
Cumhuriyet HUkUmeti, ayr1ca bu
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tarihten sonra bu reJ1me son verme yetkisini tek tarafl1 olarak kendisine alm1J ve Osmanl1 Bankas1'n1n alt1n 6deyerek katl1t paralar1n tedavi.ilden kald1rma
sorununu ikinci bir anla1maya kadar uzatm1,t1r.
Ti.irkiye Cumhuriyeti'nin
kag1t
para tarihinde
ikinci 6nemli devre, 1937'de
batlar.
1927'de
91kar1lan eski Ti.irk9e
harfli banknotlar1n ge9erlilik si.irelerinin
10. y1l1n1 tamamlad1g1 1937 y1l1nda, harf devrimi de 9.senesini bitirmi; oluyor ve bu si.ire boyunca Cumhuriyet Hi.iki.imeti'nin
bi.iti.in
bas1m1
yeni harfler ile oldugu halde
tedavi.ildeki kag1t paralar yine
eski harfli banknotlardan ibaret bulunuyordu.
Merkez Bankasi 1930 tarih ve 1715 say1l1 kanunun verdigi
yetkiye dayanarak piyasadaki banknotlar1 deDittirmek karar1n1
a Irm s ve yer,i paralar1n b ass i rn i,i.r,i de yiir,e Londrc.~'dal-d. "Thc,mas de la Ru€.~" firmas1r,a vermi?t ir.
Bu suretle 2. Emisyon diye adland1r1lan yeni harfli. Cumhuriyet Banknotlar1, Atati.irk resim ve filigranl1 olarak
peyderpey piyasaya 91kar1lmaya baJlanm1,t1r. Bu emisyonu oluJturar, paralar1n i Lk i , 15.10.1937'de .tedc:,vi.ile 91kc:~rt1lar, 5 l:ira··l1k kupi.irdUr. Yeni paralar1n tedavUle 91kar1ld1klar1 ayn1 gUn
e,degerdeki eski harfli 1. Emisyon kag1t paralar1 da tedavi.ilden 9ekilmeye
baJlan1l1yor ve bu banknotlara
bej y1ll1k b:ir
piyasada zorunlu
ge9erlilik ve ikinci
bir be, y1l da Merkez
Bankasi tarf1ndan kabul sUresi tan1n1yordu.
Yaln1z
1937 ve 1938 y1llar1nda,
yeni harfli 2. Emisyon
banknotlar1n1n 5, 10, 50 ve 100 liral1klar1 tedavUle 91kar1ld1ktan sonra TUrkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu e1siz
AtatUrk1
Un 10.11.1938
tarihindeki HlUmU, AtatUrk resimli
2. Emisyon
banknotlar1n tamam1n1n tedavUle
91kmas1n1
engelledi.
Ger9i
kliie ve kal1plar1 evvelce
haz1rlanm1~ olan
AtatUrk resimli
500 ve 1000 liral1k kaa1t paralar, 1939'da
tedavUle ~1kar1ld1, yaln1z kararla1t1r1lan
tutar1n tUmU
ayn1 resimde bast1r1lmad1 ve bu bUyi.ik
kupUrlerin ikinci, k1sm1 AtatUrk'Lin cilUmU Uzerine
CumhurbaJkan1 olan inHnU'nLin resimlerini ta,1maya
ba~lad1.
Bu ikinci tertip 500 ve 1000 liral1k
banknotlar1n
yaln1zca 6n yUzlerindeki ve filigrandaki resimler degitmit fakat
kag1t paralar1n arka yUzleri cincekilerin ayn1 olarak
kalm1Jm1~t1r. Banknotlar1n
renklerinde de herhangi bir degi§iklik
yap1lmam11t1r.
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Bu tarihlerde 2.Cihan Sava11 da baJlamit ve bUtUn Avrupa
k1tas1
cehennemi bir ate§ alt1na girmittir. Bu sava11n kaff1t
paralar1m1zla
ilgili en dnemli olay1;
ufak para s1k1nt1s1n1
kar11lamak Uzere ingiltere Bradbury firmas1nda bast1r1lan
50
kuru§luk kag1t paralar1 getiren vapurun, Pire liman1nda Alman
u9aklar1 taraf1ndan bombalanmas1 sonucu denize dbkUlmesi
suretiyle halk1n eline ge9mesi ve bunun Uzerine ad1 ge9en kag1t
paralar1n tedavUle 91kmadan
tedavUlden
kald1r1l11
Jeklinde
olmuJtur.
2. Emisyon grubunda
yer alan AtatUrk portreli 100 liral1k banknotun, ayn1 boyut, renk ve kompozisyonda olmak
Uzere
±smet indnU
portreli olan1na da rastlan1ld1h1 ve hatta
baz1
kolleksiyonerler
taraf1ndan elde edildiffi bir ger9ek olmakla
birlikte ad1 ge9en banknotun resmen tedavUl etmedigi
ilgililerin sdzlU beyanlar1ndan anla§1lm11 bulunmaktad1r.
Bu tarihten sonra,
ingiltere'de
bast1r1lan mor 1 liral1klar ile bu kez ilk defa Alman Devlet
Matbaas1nda bast1r1lan 50 kuru1luk banknotlar, 2. Emisyonun son kupLirleri olarak
tedavUle 91kar1lm11lard1r.
Bu suretle AtatUrk resimli olarak
batlayan ve indnU resimli
olarak devam
eden 2. Emisyon sona
ermiJtir.
Bu konuda Merkez Bankas1'nca tedavLile 91kart1lan
banknotlarda dikkat edilecek en bnemli konu herhangi bir Emisyona
bagl1 paralar1n tedavLile 91k1§ tarihlerinin birbiri i9ine karl§ffll§ olmas1d1r.
Bu nedenle, tarih
bak1m1ndan Emisyonlar1n
s1n1rlar1n1 9izebilmek
mUmkUn
olmamaktad1r.
D0lay1s1yla 3.
Emisyona ait bir banknottan daha dnce tedavUle
91kar1labilmektedir. Bu yUzden 2,3,4 LincU Emisyonlar birbirlerine girift
bir §Bkilde baglanMl§lard1r.
TLirkiye Cumhuriyeti
kaD1t paralar1
tarihinde, 14 Mart
1947 tarihi bnemli
bir yer tutar.
Bu gLin yay1nlanan 3/5481
say1l1 Bakanlar Kurulu
karar1
ile Osmanl1 Bankasi ile daha
bnce sdzedilen
anla§ma hLikLimleri ile ge9erlilikleri sLirmekte
olan Osmanl1 Bankasi banknotlar1nin 1 Nisan 1947 tarihini izleyerek 1 y1l i9inde alt1n kar11l1g1
Hdenmesi karar1a,t1r1lm1i ve bu konuda
Osmanl1 Bankas1'na
talimat verilmittir. Bu
suretle Cumhuriyetin 24. senesinde
Osmanl1 Devleti'nin kaD1t
paralar ile ilgili anlaJmalar1n1n
sonuncusu da tasfiye edilmittir.

15

1950 senesinde
Cumhuriyet
HUkLimeti'nde
90k parti
sistemine ge9i' ve se9im sonucu
iktidar deaitikligi,
tesirini,
kah1t paralarda
da g6stermii
ve Merkez Bankasi
1951 senesinden
itibaren
5. Emisyon
ad1 alt1nda
AtatUrk
resimli
ve filigranl1
yeni kag1t paralar1
tedavUle
91karmaya
ba1lam1§t1r.
Bu yeni
Emisyon
kag1t paralar1n,
tedavUle
91kmas1
ile birlikte
2, 3,
4. Emisyona
ait banknotlar,
belirli
tedavUl
sUreleri
sonunda
ge9erliliklerini
kaybetmitlerdir.
Burada
kaydedilmesi
gereken
Hnemli bir konu, 1. ve 2. Emisyon sUrelerince
TUrkiye
Cumhuriyeti'nde
kag1t para ile altin para aras1ndaki
orant1n1n
tUmUyle
ayn1 olarak
korunmut
oldutludur. 1 alt1n lira 9 kaD1t lira kart1l1D1nda
oldugundan,
bu devir 1000 liral1k kupUrUn deUeri yak1a,1k olarak
110 al-

tin lirad1r. Bu bUyUk kupUrlU
kag1t paralar, enflasyon devri
paralar1 olmay1p ge9erli olduklar1 sUrelerde gayet bUyUk al1t
gUcU olan paralar
olduklar1ndan,
kolleksiyon i9in saklanml§
olmalar1 hemen hemen olanakl1 degildir.
Bu suretle, 1951 senesinden
itibaren 5. Emisyon ad1 alt1nda ve 9e§itli tertiplerde yeni kag1t paralar tedavUle
91kar1lmaya ba§lanm1Jt1r.
5. Emisyondaki 9eJitli tertipler, 90k kez Merkez Bankasi
y6netici kadrosundaki
meydana gelen
degitiklikler
dolay1s1
ile 9eJitli imzalar ile 91km1§ ve her yeni tertip
banknotta
6n yUzde ayn1 renk korunmut olmas1na kar,1n arka yUzUn
rengi
genellikle degittirilmittir.
5. Emisyona
ait sonuncu kupUr,
2.8.1971 tarihinde tedavUle 91kar1lan 50 liral1k banknottur.
~':i. Emisyc:,r,ur, ilk tertipleri,
y i ne , "Tb oma a de le\ Rue" ve
"Bradbury lrJilki1r1so1'1
bas1mevleri1'1de bas1lm1Js,a da si:ir,ralarJ.
1958 senesinden itibaren Ankara'da kurulan Devlet Banknot Bas1mevi'nde bas1lmaya ba1lanm11t1r.
11

26 Deak 1970 gUnU ve 13409 say1l1 Resmi Gazete'de yay1nlanan 1211 say1l1 'TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi Kanunu?
ile o gUne kadar kaa1t paralar ile ildili 91kan bUtUn
kanunlar yUrLirlUkten kald1r1lm1J ve bunlar1n
yerine, bahis konusu
kanun yUrUrlUae girmittir.
Daha si:inra,
6. Emisyi:ina dahil kag1t paralar1n bas1m1na
ba1lanm1§ ve 15.6.1966 tarihinden 21.6.1983 tarihine kadar olan 17 y1ll1k d6nemde 9e1itli deDer ve tertiplerde olmak Uzere, 18 deijitik kaa1t para tedavUle 91kar1lm1,t1r.
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Son olarak, 1979-1983 y1llar1 dbneminde ise, kU9UltUlmUj
yeni boyutlar1 ile 7. Emisyon grubuna dahil, 5 detji~ik kag1t
para daha tedavUle 91kar1lm1§t1r.
Gerek 6. ve gerekse 7. Emisyonlara dahil katj1t paralar1n
tUmU, Ankara'daki Devlet Banknot Matbaas1'nda bas1lm1tt1r.
ilgililerden ve yetkili kurulutlardan edinilen bilgilere
gbre, bundan bbyle,
5, 10 ve 20 liral1k kab1t paralar1n yeni
bas1mlar1 yap1lmayacak, bunlar1n yerine, madeni paralar bas1lacakt1r. S0nu9 olarak, TUrkiye Cumhuriyeti'nin
kurulu?undan,
1 Temmuz 1983 tarihine
kadar,
7 Emisyon, grubunda toplanmak
ve 12 ayr1 detjerden olmak Uzere 83 adet detjiJik Jekil vetertipte katj1t para bas1lm1i ve tedavUle 91kar1lm11t1r.

1.7.1983 tarihi itibariyle,
bu kag1t paralardan toplam
64 adedinin tedavUlden kald1r1lm1t oldutjunu, sadece
19 adedinin ge9erliliklerini
koruduklar1n1 belirterek, TUrkiye Cumhuriyetinin 60 y1ll1k kag1t paralar1n1n kisa tarih9esini
burada bitirmak istiyoruz.

PARANIN

GELENEKSEL

i$LEVLERi

1- Hesap Birimi Olarak "Para"
Pararnr, bu i?levir,e "cletjer blc;'i.isi.i" ya da "muhasebe biri-··
mi" gibi bail·<c.~ isimler de verilir.
Hesap birimf, mal ve h i z+
metlerin detjerini belirlemede, mal varl1tj1n1 ve kredileri hesaplamada
yararl1
olmakta,
mal ve hizmetlerin fiyatlar1n1
bl9mektedir. Paran1n
olmamas1 durumunda,
tekdi.izen bir hesap
birimi de olmayacakt1r.

Ekonomide
paran1n sadece
bir hesap birimi olarak i§lev
gdrmesi 90k nadir bir olayd1r. Para ayn1
zamanda hem bir hesap birimi hem de bir deffiiim arac1d1r. Para bir detji§im arac1 olarak gbrev yapmakla
birlikte
fiziksel varl1tj1 olmayan
bir hesap birimi olarak da dUJi.ini.ilebilir.
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2- De~i~im

Arac1 Olarak Para

detfi1=1ir11 arac1
Parc:-\n1r, di·~er i§levi,
olarak hizmet
mesidir. Para, iki mal aras1nda yer almaktadir.
11

11

et-·

GUnLimLizde,
madeni
para, k&tj1t
para ve vadesiz mevduat
paras1, temel deDitim
arac1 olarak
dLitLinUlmektedir. Deai§im
arac1 olarak paran1n, yasal bir fiyat1 vard1r. BLitLin bor9lar
para ile bdenebilir. Hi9 kimse takas 1eklinde bir bdeme isteyemez. Nihayet,
para bir detfitim arac1
olduaundan piyasaya
arzedilen herhangi
bir mala dbnU1tUrUlebilir.
CUnkU paran1n
bir satin alma gUcU vard1r.

Deai§im arac1 olarak
lerinin olmas1 gerekir:

kullan1lacak

paran1n

baz1 bzellik-

a) Birim Ba~1na Uygun Bir Fiyat
Para olarak se9ilecek mal 90k ender bulunur olmamal1d1r.
Bir mal1n para olabilmesi i9in birim ba11na
mant1kl1 bir fiyat1n1n olmas1 gerekir. Mal paran1n deheri, bUtUn
al1Jveri§lerin ger9ekleJtirilmesini
mUmkUn k1lacak bir dUzeyde olmal1d1r. 0 halde, mal paran1n degeri
ne 90k dU§Lik ne 90k yUksek
olmal1d1r.

b) Para, Dayan1kl1

Olmal1d1r

Bir mal1n, para olarak
kullan1labilmesi
i9in 90k 9abuk
bozulmamas1 gerekir. brneDin; demir mal para olarak kullan1lamaz. CUnkU demir 9abuk paslan1r. Dayan1kl1l1k
depolama s1ras1nda da 90k az bozulmay1 zorunlu
k1lmaktad1r. Bu gibi nedenlerle pek qok maden para olarak kullan1lamam1J, alaJ1mlar1
yap1lm11t1r.

c) Para, Standart

ve BolUnebilir Olmal1d1r

Takas ekonomisinin en belirgin
gU9lUDU bir mal1n sat1l1p, arzulanan ditjer mal1n satin al1nmas1
s1ras1nda kar11la§llan 90k say1daki itlemdir. Para takas
sUrecindeki zinciri
iki k1sma ay1rmaktad1r. Bir mal1n para i9in sat1lmas1 ve arzulanan mal i9in paran1n
sat1lmas1, ali§vari§ler 90k 9e~itli
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deherlerde yap1lmaktad1r. Bu yUzden, mal paran1n mUmkUn oldugunca bblUnebilir olmas1 gerekir. ±;te bu nedenle mal para olarak alt1n ve gUmUtUn kullan1lmas1 bUyUk avantaj saglam1tt1r

3- Tasarrur Arac1 Olarak Para
Para, kara gUnler i9in deDerli
olan her §ey gibi saklanabilir. GUnUmUzde
bir9ok kimse otomobil gibi dayan1kl1 bir
tUketim mal1n1 bir stok deDeri olarak elde tutmaktad1r. Ancak
elde otomobil tutman1n en bnemli nedeni, otomobilin saijlad1g1
hizmete bir talebin olmas1d1r. Otomobil talebi
dUterse, otomobili tasarruf arac1 olarak elde bulundurman1n
nedeni ortadan kalkacak, elde otomobil
tutmak degersiz
olacakt1r. Ayn1
mant1k, para i9in de ge9erlidir.
Pek 90k mali itlem,
belli bir sUre sonra baz1 bdemeler
gerektirdiginden,
belli degitmez bir bl9UnUn bulunmas1 zorunlu olmaktad1r.
Para, degitimlerde
arac1l1k
nitelitliyle, bu
gbrevi her zaman
yapabilir.
Lllkemizde, hesap
birimi olarak
TL, sat1lan ekonomik mallar1 degerlendirdiginden,
malvarl1g1n1 ve bor9lar1
bl9tUgUnden, ertelenmit
bdemeler i9in de bir
bl9Ut olarak kullan1labilir.

PARANIN

1-

MODERN

i~LEVLERi

Ekonomik Faaliyetleri Te~vik Edici ya da Kostekleyici Olarak Para

Paran1n ekonomide i§lemleri kolayla§t1r1c1, Uretimi te1vik edici ve yat1r1mlar1 finanse edici bnemli bir itlevi vard1r. Para arz1nda bir art111n ve bunun sonucu
olarak faiz oranlar1nda
bnemli bir dUtUJUn
ortaya 91kt1tj1n1 varsayal1m,
bunun sonucu olarak ekonomide fiyat art1Jlar1 meydana gelebilir. Ancak ekonomik birimler
(firma ya da hane halk1) yUksek
fiyatlar kar11s1nda
para ankeslerine
ilavede
bulunmazlarsa
(paran1n satin alma gUcU azald1g1 i9in) mal talebinde bir azal1§ olacakt1r. §iddetli ve sUrekli
depresyon dbnemleri d111nda ekonomik birimlerin likit ankeslerini takviye
etme yd-
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nUnde gidecekleri varsay1m1n1n ger9ekle§me olas1l1g1 zay1ft1r
Tersine, ekonomik
birimler,
istedikleri her zaman s1k1nt1ya
katlanmaks1z1n dU§Uk faizle bdUn9 para bulabileceklerinden
emin olduklar1nda ya da ileride fiyatlarda ortaya 91kacak yUkselmelerden korktuklar1ndan ellerindeki itletilmeyen para ankeslerini azaltacaklard1r.
Bunun sonucu olarak mal talebindeki bir art1§, ayn1 anda hem tUketim hem de yat1r1m harcamalar1n1 art1racakt1r.

2- Gelirleri Yeniden Dag1tma Arac1 Olarak Para
Para, gelir yarat1c1 etki de oluJturabilir. Banka kredileri, bundan yararlanan bzel ki§i ve i§letmelerin iJ hacimlerini ve dolay1s1yla net k~rlar1n1
art1rmalar1na izin vermektedir. cite yandan, baz1 sektbrlere
kredi verilmesinin reddedilmesi o sektcirlerin geli§mesini frenleyecek, bciylece kredi
politikas1 bir yandan dogrudan kredi hacmine mUdahale ederken
bte yandan da dolayl1 olarak iJletmelerin k~r hacmine mUdahale etmektedir. S0nu9ta her
iki §ekilde de, ulusal gelir Uzerinde etkili olmaktad1r.
Enflasyon dcineminde kredi politikas1n1n ayr1ca gelirleri
yeniden dag1t1c1 bir etkisi de vard1r. Tasarruf
sahipleri ve
sabit
gelirltler satin
alma gU9lerinin
azald1ff1n1 kolayca
farkedebilirler.
Buna
karJ1l1k cidUn9 alanlar, enflasyondan
yararlan1rlar. CUnkU
ald1klar1 bor9lar1, ileride deaeri dU§mU§ olan para ile cideyeceklerdir. Bciylece bu kitilerin ya da
iJletmelerin lehine, satin alma gUcU
yeniden dag1t1lm1J olacakt1r.

3- NUfuz Ara~1 Olarak Para
Geien asr1n
ekonomistlerinin
tersine, gUnUmUzUn ekonomistleri paraya
sahip olan birimlerin baz1 isteklerini diger
ekonomik birimlere
benimsetmek
i9in paradan
ald1klar1 gUcU
kullanabileceklerini
kabul etmektedir. Bu alanda cirnegin bankalar1n sahip olduklar1 gUcU dUtUnUrsek, bankalar 9e§itli faliyetlere kredi verilmesini kabul ya da reddederek
ekonomiye
ycin verebilirler.
Bankalar baz1 itletmelerin
iflas1na engel
sektcirlerde yeni teknolojilerin geli§mesine

olabilirler.
katk1da bu-
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lunabilirler. Bu yUzden, bankalar1n Uretim politikas1n1n
lendirilmesindeki etkileri olduk9a fazlad1r.

ATATuRK

DoNEMiNDE

(MERKEZ BANKASI
PARA POLiTiKASI

KURULMADAN

ybn-

oNCE)

Kurtulu§ Sava§1n1 enflasyonsuz ge9irmeyi bataran TUrkiye
Cumhuriyeti HUkUmeti, kazand1g1 baff1ms1zl1ff1, iktisadi baij1ms1zl1kla bUtUnle§tirmek karar1ndayd1.
AtatUrk ve arkadatlar1
9e§itli
vesilelerle, TUrk paras1n1n
defferini korumak
konusundaki azimlerini
ifade etmitlerdir.
Hi9bir zaman, paran1n
defferini dU§Urmeyi, enflasyon ve devalUasyon
yapmay1 ak1llar1ndan ge9irmemitler ve bunu samimiyetle belirtmi§lerdir.
Bilindigi gibi bir Ulkede, para yaratan kurumlar, merkez
bankas1, hazine ve bankalard1r.
Merkez Bankasi - kaa1t para,
hazine - ufakl1k, bankalar da - kaydi para yarat1rlar. Bu donemde merkez bankas1 yoktu, ama onun fonksiyonlar1n1
yUrUten
Osmanl1 Bankasi bulunuyordu.
1923' lU y1llarda, gen9 TUrkiye Cumhuriyeti HUkUmeti'nin,
Osmanl1 imparatorluffu'ndan devraldrij1 paralar ve bankalar bulunuyordu.

TuRK PARASININ

DURUMU

TLlrk Liras1 1924'ten,
1929 y1l1 ba§lar1na kadar milletleraras1 kambiyo piyasalar1nda fazla
bir gerileme
kaydetmemittir. Bu donemde isvi9re Frang1 34 kuru,tan 37 kuruta, Amerikan D0lar1 187 kuru,tan 196 kuruia, ingiliz
Sterlini 835
kuru,tan 956
kuruia, Alman Marki
44 kuru,tan 46 kuru,a yilkselmittir. TUrk
Liras1na
ve alt1na
oranla en degerli para
"sterliY1 ,:,l.~rak belirler,mi§tir. Buda 19i::5 Nisar·, ay1r1de.':\ Go Ld
Bullion Standart
Kanun'un
yUrUrlUge
konmas1 ile, sterlinin
sava, orn:-esi, a Lb in paritesiY,e baglar,arak "kuvvetli pe."lra" du-···
rumuna ge9mesinden kaynaklan1yordu.
11
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TUrk Liras1n1n
defferinin en h1zl1
dUttUau
zaman,
19291930 dbnemidir.
Bunun nedeni
ise;
GUmrUk tarifelerini
TUrk
HUkUmetince
baD1ms1z
olarak tespit
edilmesini
k1s1tlayan
Lozan Ticaret
Anlaimas1,
1929 Agustos'unda
son
bulunca,
gUmrUk
vergileri
oraninda
deffitiklikler
yapan
1499 say1l1 kanun 9ikar1lm11t1r.
Sonu9ta,
1929 y1l1nda
d1j ticaret
a9191 101 milyon liraya ula1m11t1r.
A§iri ithalat egilimi,
TUrk
paras1nin
deDerinin
dUtmesine
yol a9m1,t1r.
Diger bir sebep de, o zamana kadar ihra9 bankasi
gbrevini
gbren Osmanl1
Bankas1'nin
hUkUmete kar11 tak1nd1g1
tavr1 degi,tirmesidir.
HUkUmet,
Merkez
Bankasi
kurma 9al1Jmalar1
i9indeyken,
Osmanl1
Bankasi
da bu
durum kar,1s1nda,
TUrk Liras1 tutmakatan
ka91nm11t1r.
Bu y1llara
kadar, TUrk paras1n1n
d1J de9eri,
arz ve talep dalgalanmalar1na
b1rak1lm11t1.
Ulkede
para
91kar1lmas1
serbestti,
ithalat
k1s1tlamas1
yoktu ve spekUlasyon
hareketlerinin yogunla1mas1
yUzUnden,
kambiyo
fiyatlar1
yUkseldiginden a91k piyasa
itlemleriyle,
mUdahale
edecek
bir kambiyo
denkle1tirme
fonu bulunuyordu.

rine,

HUkUmet,
kambiyo
bir
"tedbirler

kurlar1n1n
istikrar1ni
kaybetmesi
Llzepaketi" h a z i r-La d r , Resmi d o v i z alimlar1

du rd ur-u l du , d a s bor9lar1r1 bdEinmesi bir
''mi:,ratorium'' la erte-···
lendi, bUt9eden tasarruf yap1ld1 ve Maliye Bakanl1D1 ile TUrkiye'deki yabanc1 bankalar,taraf1ndan
gerektik9e, a91k piyasa
i1lemlerine giri;ecek
1 milyon 250 bin Sterlin sermayeli bir
"ki::ir,~~orsi yum" c:~d 1 r,1 verd i k 1 er i
bi r kamb i yo d e rik l eJt i rme fonu
kur-u l d u •

d1.
d 1,

•:::o §ubat 192:0'da "Ti..irk Paras1n1 Kor-uma
~<ar,unu" i;,-1kc,rt1lBu kanunla, TUrk
paras1n1n
konvertibilitesini
kald1r1li thal at 1 i sansl ara ve kont er,jar, l c:\ra ba·~ lar,d 1.

TUrk Paras1n1n
K1ymetini
Koruma Kanunu
ile sonu9lanan
kamb i yo kr-Lz i , Ar,karada'da er,diJe uyc:1nd1rm1;t1. 1 Ka s i m 1930'
da y1l1nda AtatUrk meclisin 9al1Jma
y1l1n1 a9arken, bu kanunu n c;.-1kart1lmas1n1 g1:-irektiren sebepleri, "Milli pc~ra buhran1
ve "Milleti1r, ya~ama h e kki na i ne nc i n i ortaya koy an sorun" soz-·
leriyle a91klam1Jt1r.
11

Art1k hUkUmet, Merkez Bankas1'n1n
n1 istiyordu. Bu ama9la, 24 May1s 1930
Konsorsiyumu kurulmuJtur.
Buna
Maliye
bul'da 13 banka kat1lm1~t1r. 200.000' i

bir an bnce kurulmas1tarihinde bir Bankalar
Bakanl1g1 ile, ±standevletten, geri kalan1
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da bankalardan
olmak Uzere, 1.040.000
ingiliz Sterlini
saijlanarak TUrk Liras1'n1n
degerini
destekleme
yoluna gidilmijtir.
Konsorsiyum,
Merkez Bankasi
faaliyete
ge9inceye
kadar 9a11,m1,t1r.

MERKEZ

BANKASININ

KURULU§UNDAN

SONRAKi

PARA POLiTiKASI

Osrna1ril 1 Dev let i' F,den 1·'.c.·day·, bi:,n;alar, (DUy(in-u Umum i y ss i ,
ingiliz ve Frans1z sermayeli Osmanl1 Bankas1'n1n emisyon yetkisine sahip olujundan geriye kalan
k6tU tecrUbeler, TUrkiye
Cumh uri yeti' rii
orti:,doks bi r para pol it i kas 1
tak i p et rneye
y6r,eltmijtir. Bu po Lt t i ke , parasal istikrar1r,, parar,1r, a lc i na
baglanmas1yla elde edilecegi inanc1n1n egemen
olduaunu ifade
eder. Bu nedenle,
Merkez Bankasi
kurulduktan sonra, evr&k-1
nAkdiye kald1r1lm11t1r. Oysa ayn1 d6nemde, bUyUk depresyondan
etkilenen Ulkeler, paralar1n1 alt1ndan ay1rmak yolunu se9mi1lerdir. Bunu
nedeni de
I. DUnya Sava11
sonras1 deneylerin,
saglam parar,1n alt1r,c.~ kor,vertibl para de"f:Jil, istil-<.rarl1 para
olduftunu ortaya
koymu1
olmas1d1r.
Bu gelitmelere kar11l1k,
TUrkiye'de alt1n stoklar1n1n da azald1g1 bir d6nemde kar§1l1h1 alt1n olan para 91kartmakta 1srar edilmittir.
II

11

Bu d6nemde,
1933-1937 y1llar1n1 kapsayan bei y1ll1k bir
sanayi plin1 uygulanm11t1r. 1933-1937 y1llar1n1 kapsamak Llzere, "ill-<: Be;, Yr Ll r k Sanayi Plan1
n i n u y q u Larid r q i bu d6nemde,
statik para politikas1 ilkeleri
9er9evesinde, ortodoks
para
politikas1 ve genel ekonomi
a91s1ndan
da bir anlamda kendi
kendine yeterlilik ilkelerini benimsedigi s6ylenebilir. ~LlnkLl
bu d6nemde, Merkez Bankas1'n1n kurulmu;; olmas1na
kar§1l1k emisyon hacminin 1srarl1 say1labilecek
bir bi9imde
sabit tutulmaya 9a11,1ld1g1 kliring ve takas sistemleri uygulanmas1yla r Li s k i L] olarak, d i s ticc.~retin ss i n i r-Li kaldJ.t11, bi..it9elE?rdE'
denklik ilkelerine 6nem verildigi ve ekonomik kalk1nmada devlet9ilik gdrLltUnUn 6ncelik kazand1g1 gdrUlmektedir.
11

TURK PARASININ

KIYMETiNDE

Bilindihi gibi fiyat art1,1ar1;
dengesizli1inden,
diter
bir deyiile

GoRULEN

DU§UgLER

toplam talep, toplam arz
talebin fazla, arz1n az
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olmas1ndan kaynaklan1r. Bu dbnemde de, aktif
erkek nUfusunun
bUyUk bir yUzdesinin askere al1nmas1, Ulke i9i Uretimin azalmas1na sebep
olmu,tur. Ayr1ca
sava, s1ras1nda,
dli ticaret
yollar1n1n t1kanmas1, ulait1rma gU9lUkleri, arz yetersizliDine yol a91yordu. S0nu9ta fiyatlar, h1zla artmaya bailam13t1r.
1954'te savat bittigi zaman TUrkiye, resmi para kuru ile
d11 ticaretini yUrUtemeyecek
durumdayd1.
Uluslararas1 ticarette ise hakimiyet Amerika'n1n eline ge9mi,ti.
Bu y1llarda bUyUk Jehirlerde
gbrUlen a9l1k
tehlikesini
bnlemek amac1 ile T.M.O. kurulmu3tur .. Bu ofis a91k finansmanla
kar51lanm1,t1r. Bas1lan paralar, yat1r1ma dehil, varolan1
korumaya ybnelik kullan1lm11t1r.
Bunlar, TUrk Paras1n1n k1ymetinde dU3melere
ve alt1n
fiyatlar1n1n
yUkselmesine neden
o l mu s+ ur-,

PARA POLiTiKASI

ARA~LARI

Bankalar1n ge9ici likidite
ihtiya9lar1n1
kar,1lamak i9in; Merkez Bankasi
kredilerine ihtiya9
duymalar1, devletin
bankerlik hizmetlerini Merkez Bankas1'na
gbrdUrmesi, bu bankaya, para arz1n1 ve kredi hacmini ulusal ekonominin yarar1na
ve devlet9e izlenen ama9lara gbre ayarlama olanaa1 vermektedir.
Merkez bankas1, para
kas1 ara9lar1 ile ayarlar.
I-

A91k Piyasa

arz1 ve kredi hacmini

para politi-

i~lemleri

A91k piyasa
i3lemleri
politikas1, merkez
bankalar1n1n
bono, tahvil satin almak
ya da satmak
suretiyle
bankalar1n
kasa likiditelerini, dolay1s1yle bdUn9 verebilecekleri
fonlar1n miktar1n1 etkilemeye ydnelik bir politikad1r. Para otoritelerine piyasadaki para miktar1n1, ekonominin ihtiyac1na gbre ayarlama imkan1 saa1amaktad1r.
A91k piyasa iJlemleri, ekonominin harcama
potansiyeline
(likiditesine) sadece para miktar1n1 degil, ayn1
zamanda se-
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netlerin likidite
(paraya 9evrilmesi) derecesini de, art1r1p
eksiltmek suretiyle etkilemektedir. Ger9ekten, Merkez
8ankas1'n1n piyasadan devaml1 olarak senet almakta oldugu bir devrede bireyler, ellerindeki senetlere paraym1§ gibi bak1p at1l
para stoklar1n1 kullanarak, azaltmakta bir sak1nca g6rmezler.
BHylece
harcama
miktar1, bir de tedavUl h1z1n1n
artmas1yla
yUkselmiJ olur.
Dikkat edilecek bir diger nokta, a91k piyasa
itlemlerinin senetlerin fiyatlar1na ve dolay1s1yla faiz oranlar1na etki edeceaidir. Piyasadan senet al1nmaya
ba§lanmas1, senetlerin fiyatlar1n1
yUkseltecek, faiz oranlar1n1n
da dU§mesini
saa1ayacakt1r. CUnkU,
Merkez
Bankalar1'n1n tahvil
al1tlar1
kar~1s1nda, piyasaya 91karacaklar1
para, tUketim
eYiliminin
ve dolay1s1yle talebin artmas1na neden olacak, fiyatlar1 yUkselterek, tasarruf egiliminin artmas1n1
saglayacakt1r. Buda
banka mevduat1n1 yUkselterek, faiz oran1n1n dU§erek, kredilerin bolla§mas1n1 saa1ayacakt1r.
Faizin dU§mesi ve tUketim eailiminin artmas1, halk1n likidite egilimin daraltacak, i§ hacmini
geni§letecek ve gelir
dUzeyini yUkseltecektir. A91k piyasa itlemleri ayr1ca, spekUlatif ama~lara kullan1lan para miktar1n1 azaltmak
suretiyle
faiz oranlar1n1 yUkseltecektir.
A91k piyasa i§lemlerinin, piyasada para dar11a1n1 gidermek i9in uygun bir ara9
niteliiji ta§1d1ff1 ve devletin
bor9
yUkUnLi hafifletici bir Hzelligi oldugu s6ylenebilir.
Hazinenin devlet
bor9lar1 idaresi ve tahviller Uzerine a91k piyasa
i§lemlerini etkili
bir ;ekilde yLirUtmesi, modern sistemlerde
90k etkili olmaktad1r.
S0nu9 olarak, a91k piyasa itlemleri
gUnUmUzde, para politikas1 arac1 olarak kullan1lan
en etkili ve en el~stik politika ara9lar1ndand1r.
Ayr1ca, bu politika arac1n1n, ticaret
bankalar1n1n, Merkez Bankas1'ndaki rezervlerini ayarlamada ve
konjonktUrU etkisiz hale
getirmede de ba§ar1l1 olduhu s6ylenebilir.

II-

Reeskont

Haddi

Ciskonto Oranlar1ndaki

De~i~meler)

K1sa bir sUre i~inde nakit
paraya ihtiyac1
clan ve birinci derecede likit k1ymet say1lan k1sa vadeli
alacaklardan
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bir k1sm1n1 nakde 9evirmek isteyen bankalar taraf1ndan Merkez
Bankas1'na verilen ticari senetler hakk1nda
uygulanan itleme
"r·eeskorrt" ve bu araca da "reeskor·,t" haddi ad i verilir.
Reeskont politikas1, Merkez Bankas1'n1n ticari senetleri
iskonto etmek Uzere ileri sUrdUDU 1artlar1 kapsamaktad1r.Bankalar1n Merkez Bankas1'na arzettikleri senetlerin k1sa vadeli
olmas1 ve ticari ihtiya9lara
clayanmas1 Jeklindeki s1n1rland1rmalar ile kredi arz1na talepteki dalgalanmalara uyan esnek
bir yap1 kazand1r1rken enflasyon ve kredi bolluhuna yol a9mas1 ama9lanmaktad1r.
Bu politika Ulkede likidite s1k1nt1s1 belirdihinde daha 90k
anlam ta11r.
Bciyle bir durumda reeskont
oranlar1 dUJUrUlerek, ticaret bankalar1n1n daha 90k kredi talep etmeleri saalanabilir.
Bbylece, iskonto oranlar1n1n dUimesiyle faiz ucuzlay1p para arz1n1
genitleten bir etki yarat1r, Merkez Bankasi kaynaklar1n1n
piyasaya ak111n1 h1zland1r1l1r.
Bu politikan1n diger bir dnemi de, kredi bUnyesindeki el&stikiyet ve al1ikan11a1n art1r1lmas1d1r. Merkez Bankas1'n1n
reeskont arac1l1D1yla saijlad1ij1
bu elAstikiyete raijmen, otomatik olarak
reeskont
oranlar1n1n
art1r1l1p azalt1lmas1yla
istenen sonuca ula1mak
kolay bir hedef dehildir.
bzellikle
faiz haddine kar,1 kredi talep el&stikiyetinin
az olduau durumlarda, faiz oranlar1n1n yUkseltilmesi kredi taleplerini azalt1r, fakat
yat1r1mlar1n
k&rl1l1k derecesi
yUksek ise bu
etki azalabilir.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ayr1ca, reeskont oranlar1 ile limitlerini farkl1laJt1rmak suretiyle Merkez Bankasi
kaynaklar1 ile finansman1n belli sektbrlere ybnelmesine 9al111r.

III- Kanuni

Kar~1l1k

Oran1ndaki

De~i~meler

Merkez Bankas1'n1n bankalar1n
kabul ettikleri
mevduata
kar11l1k bulundurmakla yUkUmlU
olduklar1 kanuni
kar11l1klar
oran1n1 (kasa likiditesi ve munzam
kar,1l1k oran1n1)
dea1,tirmek suretiyle,
bankalar1n bdUn9
verebilecekleri
fonlar1n
miktar1n1 etkilemeye ybnelik bir politikad1r.

la,

Bankalar1n bdUn9
verecekleri fonlar1 deDittirmek yoluykredi arz1n1 etkileyen
kanuni kar§1l1klar politikas1, b-
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zellikle a91k piyasa
itlemlerinin
yap1lmad1a1 Ulkelerde etkili bir ara9 olarak
kullan1lmamaktad1r.
Bu ara9, dzellikle,
banka sisteminin genit bl9Ude mevduat
yaratma imk&n1na sahip
oldugu Ulkelerde daha etkin kullan1lmaktad1r.
Kanuni kar11l1klar oran1n1n deDiJtirilmesi amac1 iskonto
politikas1 ve a91k piyasa itlemleri gibi dteki para politikas1 ara9lar1yla desteklendiDinde
daha etkili bir gUce sahip olacakt1r.

IV- ithalat Teminatlar1

Politikas1

Bir9ok Ulkede,
ithalat
i9in ddvizlerin
kar,111a1 olan
milli para tutar1n1n belli bir yUzdesi, bzel sektbr ihtiya9lar1 taraf1ndan dnceden Merkez Bankalar1'na
yat1r1lmaktad1r.
Genellikle 9-12 ay sUre ile piyasadan 9ekilen bu teminatlar1n
bUyUk k1sm1 kredi kaynaklar1 zorlanarak
saglanmaktad1r. Bdylece elde edilen krediler, sonradan ana kredi
kaynaa1 olarak
±thalat Teminatlar1 ad1 alt1nda
Merkez Bankalar1'na yat1r1lmaktad1r.
bzellikle az gelitmi§ Ulkelerde; sermaye birikimi yetersiz, sermaye piyasas1 te§ekkUl
etmemit, kredi ihtiyac1 bUyUk
kredi kaynaklar1
dar ve pahal1
olduDundan
bUyUk miktarlara
varan ek kredi yarat1lmas1, toplam likidite
Uzerine Jiddetli
etkiler yaratmaktad1r.
bdeme ara9lar1n1n
tedavUl h1z1n1 azaltan ve dolay1s1yla
para ve kredi darl1g1 yaratan bu teminatlar1n, daha k1sa devrelere baDlanmas1 ve teminat hadlerinin dUtUrUlmesi gibi tedbirlerle piyasay1 istikrara kavuJturmak gerekir.
Bdylece ith&l teminat1 i9in ddenecek paralar1n miktar1nda hi9bir degi,iklik
olmam11, miktar
teorisine uygun olarak
efektif ve kaydi paran1n miktar1nda deDitiklik yap1lmacian tedavUl sUratleri art1r1larak
fiyatlarda istikrar saglanmit olur.

TURKiYE

CUMHURiYET

MERKEZ BANKASI

PARA POLiTiKASI

Yakla11k olarak kirk y1l yUrUrlUkte
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
Kurulut

kalan
1715 say1l1
Kanunu, yUrUrlUkte
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kald1D1 sUre i9inde 22 kez deaittirilmit ve gUnUn k0Jullar1na
uydurulmaya 9al1J1lm1,t1r. Vasa da yap1lan degitiklikler daha
90k Banka'n1n Hazine'ye ve Kamu iktisadi
TeiekkUllerine daha
fazla kredi vermesini saglamaya
ybnelik olmu,tur.
A91k
finansman
yollar1 yasalla1t1r1lm1,t1r.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi zaman i;inde devlete ve Maliye Bakanl1g1'na karJ1
bag1ms1zl1D1n1 bUyUk bl9Ude yitirmit, baJlang19ta banknot 91karmas1na
ilitkin olarak
getirilen s1k1
s1n1rlar k1sa sUre
sonra genitlemit, Banka'n1n temel itlevi etkin bir para politikas1 yUrUtmekten ve ekonomik kalk1nmaya katk1da bulunmaktan
90k, kamu kesiminin finansman
a91klar1n1 kapatmak
olmu,tur.
ikinci Bet Y1ll1k Kalk1nma Plan1'nda
1930 y1l1ndan beri
yUrUrlUkte clan Merkez Bankasi Kanunu'nun dengeli kalk1nma i9in gerekli etkin ve esnek bir para
politikas1n1n
uygulanabilmesini saglamaktan uzak oldugu
belirtilerek, para politikas1nin Plan' in bngbrUldUgU ilkelere etkili bir ,ekilde uygulanabilmesi i9in Merkez
Bankasi Kanunu'nun degittirilmesi ve
Merkez Bankasi'nin
Hazine ve bankalar
ile ilitkilerinin modern ekonomik ve mali anlayi§a uygun olarak dUzenlenmesi ilke
olarak benimsenmittir.
ikinci Bet Yillik Kalk1nma Plan1'nda bngbrUlen
esaslara
uygun olarak, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, 26 Deak 1970
tarihinde yUrUrlUge
giren
1211 say1l1
kanun ile,
gUnUn ve
planl1 ekonominin koiullarina uygun olarak
yeniden dUzenlenmiJ, gbrev ve yetkileri belirlenmittir.
1211 sayil1 TUrkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanunu'nun bazi maddeleri daha sonra 3098, 3291 ve 3985 sayil1 yasalar ile deDitikliDe ugramiitir.
Merkez Bankas1'n1n ilk kurulut yasas1nda Hazine'ye avans
vermesi
bngdrUlmemittir.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi,
Hazine'ye 250 milyon TUrk Lirasi tutarindaki ilk krediyi 1942
yilinda altin kartiliginda vermittir. ikinci DUnya Sava11'ndan
sonra genitletici iktisadi politikalarin1n uygulanmasina ba1lanmasi dolayisiyla
devletin finansman
ihiyacinda ciddi art1ilar kendini gHstermiJtir. Bu nedenle, 1947 y1l1ndan itibaren Hazine'nin bUt~e bdeneklerinin % 15' ine kadar bir kismin1
Merkez Bankasi'ndan
kisa vadeli avans olarak
kullanilmasina
imkan verilmi§tir. 1960 ±htilali sonrasinda kisa vadeli avansin limiti k1sa bir sUre i9in bUt9enin
~ 5'ine
indirilmi§se
de, yeniden % 15'e ~1karilmi§tir.
Vil i9inde bUt9eye konulan
bdenekler de bu s1nirin hesab1nda dikkate al1nm1§tir. BHylece
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Merkez Bankas1'n1n Hazine'ye a9m1J oldugu k1sa vadeli avanslar dola11ma banknot 91karman1n en bnemli kaynaQ1 haline gelmiJtir.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasi, iktisadi
Devlet Te§ekkUllerinin ve ekonomik alanda faaliyet gbsteren katma bUt9eli idarelerin dUzenleyecekleri
bonolar1 veya Hazine kefaletini haiz bonolar1 iskonto etmek veya kar,1l1D1nda avans vermek yoluyla, sbzkonusu kurulu1lar1 finanse etmektedir. Merkez
Bankasi; KiT ler ve diDer kamu kurulu1lar1na yat1r1m ihtiya9lar1n1 kar11lamak i9in kredi vermez. Merkez Bankas1'n1n yasas1nda kamu kuru1u,1ar1na verdiai en 90k gay vadeli olan krediler Uzerinde
kontrol yetkisi olmas1na kartin, bu yetkisini
etkili bir §ekilde kullanamaz.
TUrk ekonomisinde
kamu
kesiminin sUrekli a91k vermesi,
Merkez Bankas1'n1n Hazine ve diger kamu kurulu§lar1na verdigi
kredileri denetim
alt1na almas1n1
gU9le§tirmekte ve verilen
krediler zaman zaman konsolide
edilerek .uzun sUreli bor9lar
bi9imine dbnU1tUrUlmektedir.
1994 y1l1nda mali kesimde ekonomiyi krizin eJigine kadar
getiren bir 10k ya,anmas1,
Merkez Bankas1'n1n kamu kesiminin
finansbrU olmaktan 91kart1lmas1 geregini a91k bir tekilde ortaya koymuJu. S0nu9ta 21 Nisan 1994 tarihi ve 3985 say1l1 yasa ile TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi Yasas1'nda deDitiklik y ap i Lar-ak , "Ha z i nea ve Kamu MUe~5E5eseleri ile i'§lemler" bblUmU yeniden dUzenlenmi§tir.
Buna gbre;
Banka, her y1l
genel
bilt9e cidenekleri toplam1n1n, bir
bnceki mali y1l genel bUt9e bdenekleri toplam1n1 a,an tutar1n
% 12'sini ge9memek Uzere Hazine'ye k1sa vadeli
bir avans hesab1 a9ar.
1986 y1l1, para
politikas1 uygulamas1 a91s1ndan bir ge9i§ dbneminin batlang1c1 olmu,tur. Sbzkonusu
ge9iJ dbneminin
bzelliai, bzel kesim ve kamu kesiminin
portfby yap1s1na dogrudan mUdahaleye
dayal1 para
politikas1 yerine,
toplam rezervlerin kontrolUyle §ekillenen para ve kredi
politikas1n1n
uygulanmaya baJlamas1d1r.
Toplam para ve kredi arz1n1,
toplam rezervle~in kontrolU yoluyla
ybnlendirebilmek
i9in, kurumsal
alanda bir dizi
dilzenlemeler yap1lm1Jt1r. Kamu finansman a91klar1n1n otomatik

29

6larak Merkez Bankasi bilan9osuna yans1mamas1
i9in, ilk ad1m
May1s 1985'ten Hazine'nin ihaleli bono ve tahvil sat1i sistemine ge9ilmesiyle at1lm1ttir.
Bir para politikasi araci olarak "1'.:!1;1k Piayc~sa ±ilemleri", 1211 s ay r Li
TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi Kanunu'nda yer almasina ragmen, 1986 y1linda,
ilgili Kanunun 52. maddesinin
3291 sayili Kanun ile degittirilmesi sonucu itlerlik
kazanmittir.
Gerqek uygulamaya Mart
1987'de bailanm1tt1r. A91k Piyasa
±ilemleri bu tarihte uygulamaya konulmasina karti, fiilen istenilen dUzeyde alim sat1m
ger9ekletmemesi Uzerine,
1211 say1l1
kanunun 5. maddesinde
yapilan degi§iklikle
Merkez Bankas1'na
a9ik piyasa itlemlerinde repo veya ters repo anla1masi
yapabilme yetkisi verilm r s t i r-,
21 Mart 1988 tarihinde
Bankalararas1 Para
Piayas1'nda
9ift ybnlU kotasyona olanak saglayan yeni bir piyasa a91lm1§t1r. Bu piyasada Merkez Bankas1'nda 9ift ybnlU fiyat verebilmekte ve piyasaya para arz etmekte veya
9ekebilmektedir.
Bu
yeni piyasan1n ama9lar1ndan en bnemlisi k1sa dbnemde a91k piyasa i§lemlerine
yard1mc1
olmakt1r. Bbylece, Merkez Bankasi
a9ik piyasadakine
benzer i§lemleri
daha bUyUk
bir piyasada
yapabilme olanaa1na kaVUJMU§ Ve ekonominin likiditesi ijzerindeki denetimi art1rm1ttir.
A91k piyasa faiz oranlari,
genelde
Bankalararasi Para
Piyasas1'ndaki,
kar,ila§t1r1labilir
vadedeki itlemlere uygulanan faiz oranlar1ndan 5-6 puan daha dUtUktUr. Ancak bu fark
iki piyasa arasindaki vergilendirme farkl1l1D1ndan kaynaklanmakta, net getiri iki piyasa aras1nda etitlenmektedir.
Mali piyasalarda yap1lan
bir diger kurumsal degitiklik,
Agustos 1988 tarihinde ddviz kurlar1n1n piyasa
k0Jullar1 taraf1ndan belirlenmesi amac1yla Merkez Bankasi bUnyesinde a9ilan dbviz ve efektif piyasalarid1r. Bu 1ekilde, Merkez Bankasi'nin kur politikas1na yardimci olacak bir ara9 saa1anmakta
ve bankacil1k sisteminde dbviz ve efektif rezervlerinin etkin
kullanim1 ybnUnden bnemli bir adim atilm1§ olmaktad1r. Merkez
Bankasi'nin para politikasini uygulamadaki etkinliDini artirmaya ybnelik son dUzenleme Nisan 1989'da iJlerlik kazanan Dbviz Kartiliai Altin Piyasas1'dir
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi artik diger bati Ulkelerinin merkez bankalari gibi para ve kredi arzin1n kontrolU,
bankac1lik sisteminin
ybnlendirilmesi
i~in gerekli kurum ve
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enstUrUmanlara sahip bir para otoritesi gbrUntUsUne sahip olmu,tur. TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
ger9ekten de 1987'
den itibaren giderek para, kredi, dbviz, menkul kiymetler piyasalarinda giderek artan bl9Ude
rol Ustlenmeye ba,lami,tir.
Ku,kusuz, Merkez Bankas1'n1n bu tUr finansal piyasalarda saalad1ij1 geli,meler ekonomide bazi olumlu sonu9lar dogurmu,tur.
Ancak bUtUn bu modern aletlerle bile olsa, Merkez Bankas1'n1n
ger9ek bir para otoritesi olarak ekonomide para politikas1nin
yUrUtUlmesinde sbz sahibi
olduffunu sbylemek
olduk9a zordur.

1990 ba1lar1nda Merkez Bankasi tarihinde ilk kez uygulayacaa1 para politikas1n1 a91klami1 ve kontrol etmeyi dU,UndUgu de1i;kenler i9in orta vadeli hedeflerini de belirlemi;tir.
Merkez Bankas1'n1n
a91klad1g1
parasal
program, bzUnde, hem
kamu hem de bzel kesim
i9in bUt9e
kis1t1nin bnemini gUndeme
getirmeyi ama9lam1,t1r. Parasal program bu kis1tlara uyulmasi
durumunda Merkez Bankasi'n1n
finansal piyasalarin istikrarli
9al1§mas1ni sarjlama gbrevini bn plana
91karmaktad1r. TUrkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasi toplam bilan90 bUyUklUgu, toplam i9
yUkUmlUlUkler, toplam i9 varliklar
ve Merkez Bankasi Paras1
Uzerine koyduhu hedeflerini 1990 yili itibariyle bUyUk bl9Ude
ger9ekle1tirmi,tir.

Merkez Bankas1'n1n
1990'da uygulad1g1
para program1n1n
baJar1l1 olmas1na ragmen, 1991'de i9 ve d1i koJullar,
Kbrfez
Sava11 ve erken se9im karar1 sonucu, bir para program1 yUrUrlUije konulamami;t1r. S0nu9
olarak, 1991'de, faiz oranlar1 ve
dbviz kurlar1 kararl1 bir gelitme gbstermiJse de, Merkez Bankasi Paras1'n1n olabildigince dbviz satin al1narak yarat1lmas1 politikasi sUrdUrUlmU1tUr.

1992'de TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi orta vadeli ama9lara dayal1 yeni bir para program1 a91klam11t1r. Ancak Hazine, daha y1l1n ilk aylar1nda Merkez Bankas1'ndan kullanabilecegi kaynaklar1n s1nir1na
gelmit ve bunun
bir sonucu olarak da para program1n1n ama9lar1ndan, yil1n ikinci U9 ayindan
sonra sapmalar
ba1lam1, ve yil sonunda
program
ama9larin1n
d111na ~1kilm1tt1r. Yani
kamu kesiminin
yoDun bir bor~lanma
sUrecine
girmesi, para
programin1n
uygulanmas1n1 olanaksiz
k1lm11t1r.
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BANKANIN
Banka terimi;

TANIMI

VE igLEVLERi

italyanca

kelimesinden

di r.

gelmekte-

BugUnkU ekonomik ve ticari
ilitkiler
i9inde 90k dnemli
bir yer tutan banka; sermaye, para ve kredi
konular1na giren
her 9eiit
iJlemleri
yapan ve dUzenleyen,
dzel veya kamusal
kitilerle itletmelerin bu alandaki her tUrlU gereksinimlerini
kar51lama faaliyetlerini temel ugrai konusu olarak se9en ekonomik birimdir. Ancak
zaman1m1zda, bankalar o kadar
9e1itli
konularda faaliyet gdstermektedirler
ki, bu gUnkU nitelikleri
kapsayan bir tan1m vermek olduk9a gU9tUr.
bzellikle ticaret veya mevduat bankas1 olarak nitelendirilen bankalar1n temel itlevleri, mevduat kabul etme ve kredi
verme olmakla beraber bankalar1n sunduklar1
finansal hizmetler, yapt1klar1 itlemler ayr1nt1l1 olarak ,byle
belirtilebilir:

- Mevduat
kabulU ya da
(fon) sa~lama,

diger bor9lanma

yollar1

- cidUn9 verme - kredilendirme
<tUketici kredileri,
kontosu, factoring, forfaiting dahil),
- Kabul, aval, garanti,
diler verme,
Finansal

kiralama

Para g6nderme

teminat

mektubu

fatura

is-

gibi gayri nakdi kre-

(leasing),

(havale, para transferi)

Kendi ya da mUJteri

ile kaynak

itlemleri,

hesab1na;

Para piyasas1 ara9lar1
<mevduat sertifikas1, hazine bonolar1, finansman bonolar1, diger finansman
kurumlar1 taraf1ndan kabul edilmit veya aval verilmiJ poli9eler),
a)

b)

Do v i z ,
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Menkul detjer,

d)

TUrevsel
leJmeleri),

e)

menkul

degerler

(finansal futures,

ops i yon so z--

al1m sat1m yapmak;

- bdeme ara9lar1n1n
seyahat "travelers"

91kar1lmas1 ve ybnetimi
9ekleri gibi),

(kredi kartlar1,

- Menkul deger 91kar1lmas1na kat1lmak ve bu 91kar1m iJleriyle
ilgili mUJterilere hizmet s unme k (1.mderwritir,g arac1 y ii kiirnli ,
taahhUtlU, sat1§
star,d-by underwritir,g "yedek a Li c i olarak
91kar1m1r1 baJiiH'1l1 o Lma s i n i
garar,ti etmek"
q i s e hizrnetleri
gibi),
11

11,

Portfby

ybnetimi

ve mi.i§teriye dan1tmanl1k,

Para komisyonculugu
ler),
Finansal
Kiral1k

varl1klar1n

(para piyasas1

muhafazas1

ajan1 olarak

faaliyet-

(korunmas1),

kasa hizmetleri,

Kredi referans

hizmetleri,

Ulkemizde ticaret
<veya mevduat) bankalar1 olarak nitelendirilen finansal kurumlar, dogrudan finansal kiralama (leasing) d111nda yukar1da say1lan ti.im itlemleri yapmaktad1rlar.
GeliJmeler, bankalar1n her ti.irli.i finansal
hiz~eti sunduklar1
Universal veya genel banka tipi ybni.indedir.
Bankalar, diger finansal
kurumlar1n yeterli
ol9Ude gelitmemi§ oldugu ekonomilerde, finansal sistemin veya pazarlar1n temel ta1lar1n1 oluttururlar.

deki

Bankac1l1g1n, bzellikle ticaret
bankac1l1g1n1n
temel itlevleri a1aa1daki gibi ozetlenebilir:

gi.ini.imUz-
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Arac1l1k:

Bankalar1n temel itlevi arac1l1kt1r. Bankalar, ellerinde
fon fazlas1 olan kiti ve kurulutlarla, faaliyetlerini yUrUtebilmek i~in ek kaynaklara gereksinme duyan kiti ve kurulutlar
aras1nda arac1l1k yaparlar; fon fazlas1 olan kiti ve kurulu1larla, fon isteminde bulunanlar aras1nda
kbprU gbrevi gbrUrler. Bankalar,
fon arz edenlerle
fon talep
edenler aras1na
girerek arac1l1k itlevi yaparken risk Ustlenmektedirler.
Kaynaklara

Ak1c1l1k

Saglamak:

Bankac1l1k
sistemi, ulusal, hatta
kaynaklara ak1c1l1k safflar.
Fonlar1

uluslararas1

dUzeyde

Hareketlendirme:

Bankalar, ekonomide aylak
kalabilecek
fonlar1
sisteme
9ekerek fonlar1 hareketlendirmektedirler
(mobilize etmektedir
ler).

Kaynak Kullan1m1n1

Hareketlendirme:

Bankalar, yeni
bir deffer, yeni bir servet
yaratmamakla
' k&rl1 alanlara, topberaber toplad1klar1 kaynaklar1 verimli,
lumsal ve kUltUrel a91dan bncelikli
sektbrlere aktararak, ekonomide
kaynak kullan1m1n1
etkilemekte, bu yolla
ekonomik
kalk1nmaya katk1da bulunmaktad1rlar.
Bankalar kaynaklar1n iyi
kullan1lmas1n1 saglad1klar1 sUre ve bl9Ude ekonomik gelitmeyi
h1zland1rmaktad1rlar.
K1sa SUreli Fonlar1,
Donu,turme:

BUyUk ol9ekli

Uzun SUreli Fonlar

Haline

Bankalar, bireyler a91s1ndan
k1sa sUreli ve gbreli olarak ufak fonlar1
toplayarak, bunlar1
ekonomide uzun
sUreli
bUyUk bl~ekli fonlar haline
dbnUttUrmekte,
yat1r1mlar1n finansman1 i9in olanak
saglamaktad1r. Bankalar, vade
dbnUtUmU
yaparak elde ettikleri k1sa sUreli
fonlar1 daha uzun fonlara
dbnUttUrdUkleri
gibi, bl9ek
dbnU1UmU yaparak
sunulan kU9Uk
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bl9ekli birikimleri
tedirler.

Kayitsal

bUyUk 6l9ekli

kredilere

dbnU,tUrebilmek-

(Kaydi) Para ve Banka Paras1 Yaratma:

Ticaret veya mevduat
bankalar1n1n en bnemli
ay1r1c1 6zelliffi, bu bankalar1n ekonomide
bor9lanarak, diDer
bir deyi§le mevduat toplayarak, satin alma gUcU yaratabilmeleridir.
Bankalar1n Uzerine 9ek 9ekilebilmesi olanaD1, 9eklerin bir 6deme
arac1 olarak
kullan1lmas1, bankalardaki
paralar1n bir
hesaptan diDer bir hesaba kolayl1kla
aktar1lmas1, bankalar1n
kay1tsal para veya banka paras1
yaratmas1na olanak vermektedir. "Kay rt aa l para" maddi varl1t.f1 olmayan, y e l rt i z c a bar,kalar1n hesaplar1na alacak veya bor9 kayd1 dU§Ulmek suretiyle yarat1lan bir deDi§im, bir bdeme
arac1 olarak
tan1mlanabilir.
Son y1llarda bankalar kredi kartlar1 91karma yoluyla da bdeme
arac1, yayg1n bir deyimle plastik para yaratabilmektedirler.
Kay1tsal paran1n dogmas1 i9in bnceden bankaya para yat1r1lmas1 da zorunlu deaildir. Bankalar1n mU§terilerine kredi a9mas1
ve bu kredi limitleri
i9inde 9ek 9ekme hakk1
tan1mas1 veya
kredi kart1 uygulamas1
ile de kay1tsal
para yaratabilmektedir. Banka
paras1 veya kay1tsal
para gUnUmUzde para arz1n1n
en bnemli 6Desidir.

Para Politikas1n1n Etkinli~ini Artirma:
Bir ekonomide etkili bir para politikas1n1n izlenebilmesi i9in gelitmi§ bir bankac1l1k sisteminin varl1g1 gereklidir
Merkez bankalar1n1n para politikas1na ili§kin
olarak kulland1klar1 tUm ara9lar (avans ve reeskont faiz hadleri, a91k piyasa iJlemleri, kar,1l1k oranlar1n1n
belirlenmesi, se9ici kredi kontrolU, kredi tavanlar1 saptanmas1) ancak geliJmiJ bir
bankac1l1k sisteminin var11a1 ko§uluyla ekonomi
Uzerinde etkili olmaktad1r. Ticaret bankalar1, para politikas1 uygulamas1nda ba§l1ca rolU
oynamakta, tum para
politikas1 aletleri,
bankalar arac1l1g1 ile etkili olmaktad1r. Bir ekonomide hUkUmetler, para politikas1n1
belirlemekte, merkez bankalar1, bu
politikay1
yUrUtmekte, bankalar da, para politikas1n1n yUrUtUlmesinde gerekli ara~lar1 olu§turmaktad1r.
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Uluslararas1

Ticareti

Gelijtirme:

Bankac1l1k sistemi;
geliJtirdigi
bdeme ve kredilendirme ybntemleri ile,
artmas1na katk1da bulunmaktad1r.

Gelir ve Servet Da~1l1m1n1

ve uygulad1g1 9e§itli
uluslararas1 ticaretin

Etkileme:

B-nkac1l1k sistemi izlediai kredilendirme politikas1 ile
ekonomide
gelir
ve servet
dag1l1m1n1. etkileyebilmektedir.
Bankalar,
bu temel
iJlevlerin
yan1 s1ra
ekonomiye 9e1itli
hizmetler de saglamaktad1rlar.
Birikimleri toplama, birikimleri kredilendirmede kullanma, kaynaklara ak1c1l1k saglama, para politikas1n1n
etkinliaini art1rma, kaynak dag1l1m1n1 iyile§tirme, k1sa sUreli fonlar1 uzun sUreli fonlar haline
ddnU§tUrme gibi dnemli i§levleri olan bankac1l1k sisteminin ekonomide bUyUk cinem ta,1d1g1
ortadad1r.

Kalk1nma bankalar1, cizellikle geli§mekte olan Ulkelerde
yat1r1m sermayesi eksigini gidermek ve teknik yard1m saglamak
yoluyla, giritimcilerin temel endUstrilere yat1r1m yapmak konusundaki
kayg1 ve duraksamalar1n1
ortadan
kald1rmak ve bu
yolla endUstriyel gelitmeyi h1zland1rmak amac1n1 gUden finansal kurumlard1r.
Ticaret <mevduat) bankalar1ndan
ayr1 yap1ya sahip olan
kalk1nma ve yat1r1m bankalar1n1n gUnUmUzdeki iJlevleri:
Sanayi sektcirUne uzun sUreli
i~ kaynaklar1
dirmek,

Sermaye

harekete

piyasas1n1n

Giri1imcilere
Yeni yat1r1m

teknik

kredi saglamak,

ge9irerek

gelitmesine
yard1mda

alanlar1nda

sanayi

olanak

sektbrUne

ybnlen-

saglamak,

bulunmak,

bncUlUk yapmak,
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Kalk1nma

planlar1n1n

Umut
verici,
ve ara1t1rmalar

uygulanmas1na

kArl1, uygun yat1r1m
yapmak,

katk1da

bulunmak,

alanlar1

- Yurt d1,1nda bzellikle uluslararas1 finansman kurumlar1ndan
saglanacak kaynak ve teknik
yard1m1 sanayi
sektbrUne aktarmak.

Kalk1nma
bankalar1, bzellikle
II. DUnya Sava,1'ndan bu
ya~a, kalk1nmakta
olan Ulkelerin endUstriyel
gelitimlerinin
h1zlanmas1nda bnemli rol oynamaktad1r.

Sermaye piyasas1n1n en bnemli arac1
kurumu olan yat1r1m
bankalar1,
i5letmelere
dogrudan
kredi
vermemekle beraber,
sermaye piyasas1n1n
gelitmit olduUu
ekonomilerde, bzellikle
menkul deDer ticareti
yapmak veya menkul deger 91kar1mlar1na
arac1l1k yapmak, iJletmelerin orta ve uzun sUreli fon gereksinimlerinin kar51lanmas1nda
bnemli roller oynayan
finansal
kurumlard1r.

Yat1r1m

bankalar1n1n

ekonomideki

baJl1ca

itlevleri;

- Birikimlerin menkul degerlere yat1r1lmas1 yolu ile,
reksinimi duyan iiletmelere akmas1n1 saglamak,
Sermaye

piyasas1rnr, geli,mesine

C1kar1lm1, menkul
kitlelere dag1t1m1n1
- Gerek giri,imcilere,
yapmak,
- Menkul degerlere
korumak.

degerlerin
saglamak,

k a t kr d a b u l u nrne k,
(finansal varl1klar1n)

gerek birikim

yat1r1m

yapan

fon ge-

sahiplerine

birikimcilerin

genii

dan11manl1k
~1karlar1n1
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BANKA

i§LETMECiLi~iNiN

TANIMI

Banka i§letmeciliffi, kendine cizgU para, kredi ve sermaye
i§leriyle uara,an iktisadi
birimlerin ku~ulut, organizasyon,
ycinetim ve her tUrlU faaliyeti ile bunlar1n hesap ve kay1tlar1 kcinusundaki kurallar1 i9eren bir
iJletmecilik dal1d1r. Bu
alana ait bUtUn konular1 inceleyen, ayr11t1ran ve tan1mlamaya
i;al19ar, mesleki bilgiye "Bar,ka :i:JletmeciliDi Bil~1isi11 der,ir.

YABANCI

uLKELERDE

BANKACILI~IN

DD~U§U

Eski i;aglardan baJlayarak bir ticaret tUrU olarak ortaya
i;1kan bankac1l1k, cinceleri GUney ve Kuzey Avrupa liman kentlerinde uygulanm11t1r. Bu limanlarda ticaret iliikilerini kolaylaJt1rmak i9in dnceleri,
senet iskontosu
yani vadesinden
dnce indirimli olarak senedi paraya i;evirme i§lemi, kefillik,
rehin, kredi ve buna benzer iJler yap1l1yordu. Belirtilen iJler gUnUmUzdeki bankac1l1k i§lemlerinin
bir k1sm1n1 oluJturmaktad1r. Orta9ag Avrupas1'nda, dinsel bagnazl1k yUzUnden kilisenin etkisiyle faiz yasaklanm1§t1r.
B6ylece para ticareti
ve dolay1s1yle bankac1l1k yasakland1g1 ii;in bankac1l1k faaliyeti bUyUk bli;Ude musevilerin eline gei;mii bulunuyordu.
Ortai;aa boyunca, belirttiDimiz
bu durum ve para ticaretinin temelini olu§turan
faize olanak
tan1nmamas1 nedeniyle
bankac1l1k; ekonomik
yaJam1
fazla
etkileyememi§tir.
Modern
denebilecek bankalar, ancak
XVI. yUzy1ldan ba§layarak kurulmu§tur.

DuNYADA

BANKACILI~IN

DO~U§U

ve

GELi§iMi

Yakla11k olarak tUm dUnya dillerinde ufak,tefek baz1 de!:fitikliklerle ifade edilen "banka" sozci.q;fUr,Ur1 :i:talyanca "ban-··
cc," kelimesinder, geldii;l"i ve daha s,:,r,ra kelimeriiir, "bar.ka " i:,la····
ak kullar,1ld1g1 san1lmaktad1r.
"Banco" sdzcUgU italyanca'da
asa, s1ra ya da tezgah anlam1na
gelmektedir.
ilk bankerler
say1lan Lombardiyal1 Yahudiler, bankac1l1k iJlemlerini pazarara koyduklar1 birer masa
(banco), Uzerinde
yaparlarm11 Bu
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bankerlerden baz1lar1 taahhUtlerini yerine getirmeyerek iflas
ettigi zaman halk
bbyle
bankerlerin
bancosunu k1rarm11. Bu
nedenle bat1 dillerinde iflas eden kitilere banco kelimesinder, !;Jf:? 1 er, 11 bar,kruptII de1'1 i 1 mf:?kt ed i r.

Tarihte ilk bankac1l1k i§lemlerinin eski SUmer ve Babil~
e kadar uzand1g1 san1lmaktad1r. SUmerler'de M.d. 3500 y1l1nda
11maket",
kur-u l ari
bilir,er, ilk b a nka
ku r u Lu s ud ur-, Maket' in rakipleri ilk bor9 verenlerdir. Maketler, harman zaman1 bdenmek
Uzere
tohum ve buna benzer
hammadde ve te9hizat
al1m1 i9in
9ift9ilere ilk dbnemlerde fiziki (ayni), daha sonralar1 parasal kredi a9t1klar1
kaz1lar
sonucu
saptanm1,t1r. Kaz1larda
91kan belgeler bir hesaptan
diger bir hesaba
transferlerin,
tediye ve teslim emirlerinin, mal belgeleri
talimat1n1n var11g1n1 ortaya koymaktad1r. Maketlerin ba§l1ca ugra§ konular1n1 6dUn9 ve mevduat
kabulU i§lemlerinin
olu§turduijunu ve bu
maketlerde deDitim dUzeninin 90k dUzenli olarak brgUtlendiijini a91k9a ortaya koymaktad1r. UnlU Hammurabi kanunlar1nda maketlerin
bdUn9 itlerini
nas1l
ybnetecegi, borcun vadesinde
nas1l tahsil
olunacaa1, bor9lunun hangi
mallar1n1n ne yolla
borcun tasfiyesinde
kullan1lacag1 yaz1lm1,t1r. bdUn9
i§leri
s1ras1nda, faiz tahsiline de izin verilmekteydi.
Bu faizin oran1, tah1l ya da hurma
ihracat1nda ana sermayenin U9te biri, nakit
para ihracat1nda
be1te biri olarak
saptanm11t1r. Kart1laJ1lan doDal afetler sonucu UrUn elde edilemeyen y1llarda faiz tahakkuk ettirilemeyecegi
borcun tahsiline gidilemeyecegi belirtilmittir. Yap1lan bdUnce kar11l1k
her tUrlU tat1n1r (menkul) mal rehinine, ta11nmaz (gayri menkul) mal ve bzellikle tarla ipotegine, hatta sayg1n kitilerin
kefaletine yer verilmi§tir.

SUmerler, uzak Lilkelerde olan mal deDi§imlerinde
banknot
gibi dola§an (teda~Ul eden 9ek ya da itibar mektuplar1na benzeyen) baz1 belgeler
kullanmas1n1 da biliyorlard1. Daha sonralar1, bankac1l1k hizmetlerinin maketlerin tekelinden 91kt1g1n1, ticaretle uara1an baz1 zenginlerin bankac1l1k hizmetlerinde uzman1a,t1klar1 gbrUlUyor.
Eski M1s1r, Yunan ve Roma'da banka itlemleriyle
ugra1an
kurumlar1n var oldugu, hatta eski
M1s1r'da tefeciligi ve biletik faizi
yasaklayan yasalar1n
var olduDu
bilinmektedir.
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Eski Yunan'da da, ticaretin gelitmesi ve halk1n zenginle§mesi
ile, Atir,a'daki zengin maketlerin y e n i a i r-e
"trapezitai" adl.1
bzel bankerler ortaya 91km1§t1r. Eski
Yunan'da faize bir s1n1rlama getirilmemit, faiz oranlar1n1n yLiksekliDi kar§1s1nda
bag1ms1z
siteler ve devletler belli
ba,11 kentlerde
devlet
bankalar1 kurmaya ba§lam1,1ard1r.
1453'te istanbul'un fethi ve bunun neden oldugu RBnesans
hareketi ve bir sLire sonra
yeni k1talar1n
keJfi, ticaretin
okyanuslara kaymas1 ve geniilemesi, bugUnkU bat1
Ulkelerinde
o zamana kadar ge9erli clan kilise hukukunun yerini
Roma Hukuku'nun almas1na neden oldu ve kilise
hukuku degiiti. 0 zamana kadar yasal say1lmayan faiz, kabul edilmeye ba,1and1, bu
geli§melerin, bankac1l1ff1n geli§mesinde bUyUk katk1s1 oldu.

TURKiYE'DE
I-

BANKACILI~IN

Cumhuriyet'ten

DO~U§U ve BANKA SiSTEMiNiN

OLU§UMU

cince TUrk Bankac1l1g1

TUrkiye'de bankac1l1D1n gelitimi ditjer bat1 kaynakl1 kurumlar1n geli§imi gibi 90k yava1 olmu1tur. Avrupa'da bankac1l1D1n doaup gelitmesinden yaklaJ1k
U9 as1r
sonra
Ulkemizde
ilk banka kurulmuJtur.
19. yUzy1l1n ikinci
yar1s1, tanzimat
dbnemine gelinceye kadar banka ya da benzeri bir kurum Osman11 imparatorluffu'nda yoktur. Bunda TUrkler' in askerlik ve ybneticilik gibi itlerle uara,malar1, ticaret, sarrafl1k, faizcilik gibi meslekleri
TUrk ve MUslUman olmayan kimselere b1rakmalar1n1n bnemi bUyUktLir.
Lllkemizde bankac111a1n geliJmemesinin as1l Bnemli nedeni
Osmanl1 Ekonomisi'nin
Bat1 Avrupa'da ger9eklettirilen
sanayi
devrimine ayak uyduramamas1 ve yak1n zamanlara kadar esnaf ve
zanaatk&rlara dayanan kapal1 bir ekonomik dUzen i9inde kalmas1d1r.
Bui-11.mlc:1
birlikte,
Osmanl1 devrir,de, k1smen de olsa
bankac1l1k iJlemlerine benzer
9al1Jmalarda bulunan ve kendilerinf? "sarraf" ve "galata bar,kerleri" ad1 veirilen b.a z a k:iti·er mevcuttur. Onlar Osmanl1 Hazinesi'nin para bak1m1ndan s1.1nt1ya dUJmesi
oran1nda
etkinlik ve sayg1nl1k kazanm1~lard1r. Osmanl1 Devleti'nin iktisadi
olarak sUrekli k6tLiye git-
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mesi, devleti, mali olanaklar1 sarraflardan yaratmaya yoneltmi1tir. Sarraflar bu durumda, ekonomide gittik9e etkinle1mi1lerdir. Sarraflar1n ba1l1ca yapt1klar1 itler;
Devlete

bdUn9 para vermek,

Para 9e1itleri

aras1nda

Menkul deaerlerin
CeJitli
letmek.

degii toku1 yapmak,

al1m ve sat1m1n1

kurum ve kitilere

ait

yapmak,

tasarruflar1

onlar ad1na

i1-

19. yUzy1l1n ikinci yar1s1ndan itibaren Osmanl1 Devletinin Bat1 Avrupa Ulkeleri ile olan
ticaretinde bUyUk geli1meler olmu1, bunun
sonucunda para ekonomisi
istanbul'da para
oiyasas1n1 olu1turabilecek dUzeye ula1m11t1r.
1839 y1l1nda tanzimat1n
ilan1 ile birlikte
artan gider
nedeni ile para arz1nda
bUyUk bir daralma
ortaya 91km11, bu
dur umu onl er11€~k i ci n 18'+0 y 1 l 1 nda "Kai mei r,·1ute)beri Nakd i YE~" a-··
di alt1nda ilk Osmanl1 banknotu 91kar1lm11t1r.

Kaimelerin
90k ge9meden
deaerlerinin dUJmesi, devleti,
ambiyo kurlar1n1n devaml1 dengesini saalamak amac1yla tedbir
almaya ydneltti. iki Galata Sarraf1 ile bir anla3ma yap1ld1.
evlet bu sarraflara
y1lda U9 milyon kuru1 tazminat vermeyi,
~una kar11l1k da Fransa ve ingiltere Uzerine (1 ingiliz liras1 110 kuru1 Uzerinden) poliqe 9ekmeyi yUkUmlendiler.
iki y1l sonra, ger9ek anlam1 ile ilk bank.a, hUkUmetin de
ard1m1 ile J. Alleon ve Thedor Baltazzi adl1 iki galata baneri taraf1ndan,
1847
y1l1nda
istanbul
Bankasi (Banque de
onstantinople) ad1yla
kurulmu1tur.
Sarraflar ayn1 zamanda,
-e1itli sikke ve paralar1n
kurlar1nda meydana gelen farklaran yararlanarak bUyUk
bl9Ude
spekUlasyon yap1yorlard1. isanbul Bankasi da spekUlasyona giri1ti, bununla beraber polie 9ekmek sureti ile devlete para sa9lamaya 9al111rd1. Banka,
ambiyo kurlar1n1 sabit tutarak Bnemli
hizmet gdrmU§tLlr. Faat, bdeme yetenetjini tehlikeye dU1Uren
i,lemlere girijmesi
e spekUlasyon
yapmas1
yUzUnden, 1852
y1l1nda zarar ederek
apanm11t1r.
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Ka r am Harbin'den
sor,ra
18~56 y i Li nd a
yay1nlanan "Hatti
HumayUn'' d a hi_iki.lmet ir, bir bar,ka kurarak ekon,:,mid.-~ parasal kurumlar1n olu1turulmas1 amac1n1 ortaya koymu1tur. Buna dayan1larak 1856 y1l1nda bir
ingiliz §irketine,
sermayesi 500 bin
sterlin olan Bank1 Osmani (Ottoman Bank) ad1 alt1nda bir bank.a kurulmas1 i9in izin verilmi§tir. Bu bank.a daha sonra bank.not 91kartma tekelini de eline alarak mali sistemin hakim kurumu haline gelmi§tir. Ancak bank.a 1863 y1l1nda Frans1zlar1n
da ortak olmas1 i le "Be rrkr Dsmani !;,ahar,e"
( Imperial Dtti:,man
Bank) ad1n10smanl1
al1p Ulkenin ilk emisyon
bankas1 olmu,tur. Halen
i.ilkemizdE."?
Bar,kas1" acf i alt1nda faaliyetird si..irdi.lrer1
bu banka, 1930 y1l1nda
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi kurulana kadar bank.not 91karma yetkisini sUrekli elinde tutmuJtur. 1870 y1l1nda devletin resmi bankas1 olmak amac1yla kurular·, "Ti.irkiye Bamkas1
ise ar,cak bir y i I faaliyet gi:isterebildikten sonra iflas ederek
kapanm1§t1r.
bzellikle K1r1m Harbin'den sonra
Osmanl1 imparatorlugu'nun tamamen yabanc1 sermayeye a91k duruma gelmesi ve d11
bor9lanmalar1n da gittik9e
artmas1 nedeni ile, TUrkiye'de
bir 90k yabanc1 bank.a kurul11

11

mu se ur-,

1881 y i Li rrda
"Di.inya Umumiyc~ idc:\resi" n i n kur-u Lmae a ile
vergilerin ti.im tahakkuk ve kullan1m1 bu kuruma
verilmi§tir.
Bu kurumun faaliyete ge9mesinin ard1ndan
Ulkede yabanc1 sermayeli bir9ok
banka
jube a9arak
9al1§maya
ba§lam1§lard1r.
Bur,lar aras1nc:la r ss t arrbu I ve i:rn1ir'de "Credit Lyone" istar,bul'1
da "(-1lman Deutche Bard.(." "Deutche Drierit Baird.(." V<~ "Rus Ticare-ti Hariciye" ile d ah a s,:,nra i§ Bar,kas1 ile birle§er, "itibari
Millt B.::.w,kas1" n i sayabiliriz.

Osmanl1 Devleti zaman1nda, milli sermaye
ile kurulup da
Cumhuriyet devrine intikal eden en i:inemli bank.a, Ziraat Bankas1d1r.
Ulkemizde, ulusal bankac1l1ff1n geli~mesi
Cumhuriyet di:inewinde
yat1r1m
bankalar1
kurulmas1yla
olmu§tur. Devletin
milli sermaye birikiminde oynad1ff1 olumlu rel, bzel 1ah1slar1
da bank.a kurmaya te1vik etmi~tir. Bu nedenle ikinci Di.inya Sava11'ndan sonra, bu alanda bi.iyi.ik bir gelitme g6rUlmU~tUr.
11

II

Z i rar3t Banka1~1" ve Enm i yet Sar,d 1i;11" g i bi
i:inceder, ber i
faaliyette bulunan kuruluJlar yan1nda, Ulkenin ekonomik hayat1nda mevcut bo§luklar1
doldurmak
Uzere ya doffrudan dotlruya
devlet sermayesi y~da devlet
sermayesinin ittiraki ile bankalar kurulmu,tur.
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Cumhuriyet

1863
1866
1914
1914
1919

yilinda
y1l1nda
yilinda
y1linda
yil1nda

devrine

kadar

kurulan

bankalar:

Ziraat Bankasi,
Emniyet
Sandigi,
Adapazari
:i:slam Ticaret
Bankasi,
Milli Aydin Bankasi,
Adapa2ar1
Emniyet
Sanditji.

Cumhuriyet
devri ile, 9agdaJ anlamda
bankaciligin
dimlari
da atilmaya
batlamittir.
Bu d6nemin
ba,larinda
lan ve bazilari
bugUn halen faaliyette
bulunan
batlica
lar a,agida
belirtilmittir:

ilk akurubanka-

it Bankasi,
Akhisar CTUrkiye) TUtUncUler Bankasi,
TUrkiye Emlak Kredi Bankasi,
(Deniz 1 i) i: kt i sat Baril·<.c.~si,
Eskitehir Bankasi,
Kocaeli Halk Bankasi (TUrk Ekonomi Bankasi),
TUrkiye imar Bankasi,
LUleburgaz Birlik Bankasi,
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi,
SUmerbar,k,
Belediyeler Bankasi (iller Bankasi>,
Et i bar,k,
Halk Bankasi,
Denizcilik Bankasi,
TUrkiye Vakiflar Bankasi,
Turizm Bankasi.

1924 TUrkiye

1924
1927
1927
1927
1927
1928
1929
1930
1 '333
1933
1935
1938
1952
1954
1962

Cumhuriyet devrinde bzel sermaye ile kurulan ulusal banka l a r-a r, en br,emlisi, 192L} y i Lt rid a kurulan ":i:t Banl-<.as1 dir. Bu
banka, TUrk Bankac111a1'n1n
gelitmesinde
6nemli rol oynam1tt1r. Devletin bankacil1k alanindaki
olumlu rolU, dzel bankalar1n
kurulmas1ni
h1zland1rm1t ve muhletif
tarihlerde cizel
sermaye ile 9eJitli bankalar kurulmu1tur. <Akbank
1943, Yapi
ve Kredi Bankasi 1944, $ekerbank 1953 ve bu gibi).
11
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II-

A.

Cumhuriyet

Doneminde

Tlirk Bankac1l1~1

1923-1944 Donemi:

Cumhuriyet'in ilk on yilinda
bankacil1k alanindaki ba§11 ca ge 1 i §me 1 er,
± ~ Bard-<.as 1 r111r1 f aa 1 i yet.-.? ge<;n1<':?s i, Sa nay i ve
Maadini Bankasi'nin kurulmas1, Ziraat
Bankas1'n1n anonim ortakl1k haline getirilmesi, Emlak ve Eytam Bankas1'n1n devreye
girmesi ve Merkez Bankas1'n1n kurulmasid1r. Bu geliJmelere ek
olarak, 1923-1932 dbneminde bankac1l1k sektbrUndeki en belirgin bzellik, i;ok say1da yerel bankan1~ kurulmu§ olmas1d1r. Bu
bankalar bzellikle, yerel
tacirlerin
kredi ve banka hizmeti
gereksinimlerini
kar11lamak amac1yla kurulmujlardir. Bblgesel
gereksinimlerin kar11lanmas1nda olumlu katkilari olan bu bankalar1n ~oQu, 1929 DUnya Ekonomik Krizi'nin olumsuz etkileri
yUzUnden, Ulkemizde jUbe bankacil1g1n1n gelijip yayg1nlajmasi
Uzerine faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmitlardir.
11

11

Bu dcinemin bankac1l1k a<;1sindan en belirgin
niteligi,
bUyUk ve bnemli devlet bankalar1n1n kurulmuj olmas1dir. 1934'
te ba§lat1lan
Birinci Sanayi Plan1'n1n yUrUrlUge
konmas1yla
devlet sermayesiyle ya da sermayesinin bnderliainde oluiturulan bu bankalar bnemli gbrev alm11t1r.
Sanayi ve Madin Bankasi" 1932 yi192~i y i La nd a kurulan
l1nda Sanayi ve Kredi Bankas1'na dbnUJtUrUlmUt ve ybnetimdeki
fabrikalar Sanayi Ofisi'ne baa1anm1§t1r.
11

Bu k1sa dbnemde bzel kanunlarla kurulan
devlet bankalarin1n adlari 1unlard1r:
SUmerbank 1933, Belediyeler
Bankasi
<±ller Bankasi) 1933, Etibank 1935, Denizbank 1938, Halk Bankasi ve Halk Sand1klar1 1938. Bunlardan SUmerbank, s1nai kalk1nmay1 desteklemek;
Halk Bankasi, kU~Uk esnaf ve zanaatkArlara kredi saalamak; iller Bankasi, yerel ybnetimleri kalk1nd1rmak ve §ehir imar planlar1n1
haz1rlamak, su,elektrik, havagaz1, kanalizasyon
gibi altyap1 hizmetlerinin saglanmas1n1
orta ve uzun vadeli kredilerle
desteklemek, Denizbank, Yerli
ve yabanc1 limanlar
aras1nda dUzenli
posta seferleri itletmek, tehir i9i deniz
nakliyat itlerini
tekel halinde yapmak
ve 9etitli liman itlerini yUrUtmek amac1yla kurulmu§tur. 1930
lu y1llar, Ulkemizde
tek Jubeli yerel bankalar1n sona erdigi
y1llardir.
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B.

1944-1980

Donemi:

Bu dbnemde Ulkemizde bzel bankalar1n gelittigi gbrUlmektedir. II. DUnya Sava§1'n1 izleyen y1llarda Ulkemizde i§ hacminin ve bdemelerin h1zla artmas1, yeni bankalara olan gereksinimi h1zland1rm11t1r.
D0lay1s1yla 1944 y1l1nda Yap1 ve Kred i bc:H'·,kas:;i, 1 '364 y 1 l 1 rid a Garar,t i Bar,kas1, 1948' de Akbari!-{ ve
TLirkiye Kredi Bankasi
olmak Lizere dbrt banka
kurulmu§tur ve
bunlardan ilk Li9Li gLinLimUzde de faaliyetlerini sUrdLirmektedir.
bzellikle 1950'den sonra bzel giritimin bn plana 91kmas1
bzel bankalar1n gelitmesinde en etkili rolU oynam1Jt1r. 1958'
de 91kar1lan 7129 say1l1 yeni Bankalar Yasas1 da ddnemin ekonomi politikas1na uygun olarak
haz1rlanm11t1r.
7129
say1l1
yasayla devlet, bankalar1 kredi
alan1nda tUmUyle serbest b1rakm1§ ve kredilerin sektbrler ve ki§iler aras1nda dag1l1m1n1
ekonomide izlenen ama9lar
ybnLinde kontrol etmeyi unutmu1tur.
Yasan1n yUrLirlUge girmesini izleyen
y1llarda, haliyle, serbest rekabet ko§ullar1na dogru gidilmi§ ve bzellikle 1961 y1l1ndan sonra pek 90k yerel ve kU9Uk
banka tasfiye olmu1tur.
1960 11 y1llardan sonra Ulkemizde 90k §Ubeli bUyUk bankac1l1ga dogru bir geli§im
olmu§tur.
1970 li y1llar1n ortalar1nda
da bankalar1n ydnetiminin dzel holdinglerce ele ge9irildi9ine
tan1k olmaktay1z.
Bu olgu, bzellikle 7129 say1l1 Yasan1n 38.
maddesinden kaynaklanm1Jt1r.
Bu madde, bankalar1n en az % 25
sermayesine sahip bulunduklar1
i§tiraklerine
a9t1lar1 kredi
oran1nda List s1n1r1 kald1rm11t1r.
Banka sermayesini halka a9mak ve banka kredilerinden dana genit kesimin yararlanmas1n1 saDlamak amac1yla, 7129 say1l1 Bankalar Yasas1 31/08/1979 gUn ve 28 say1l1 Vasa HUkmUndeki Kararname'yle deDi§tirilmit
olmakla birlikte arzulanan anaca ula11lamam11t1r.

c.

1980-1990 Donemi:

1980 li y1llarda TUrk bankac1l1ff1 daha bnceki y1llardaki
9al15ma ortam1yla mukayese edildigi zaman, olduk9a farkl1 ko§Ullar i9inde 9al11mak durumunda kalm1,t1r.
1 Temmuz 1980'den itibaren, faiz oranlar1n1n serbest b1rak1lmas1 ile mevduat ve kredi faizleri h1zla yUkselmeye ba1lam11t1r. Ayn1
ddnemde banker kurulu1lar1n1n h1zla 9offalmas1
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l
ve kendilerine para yat1ranlara yUksek gelir saglamalar1 bankalar1n da modaya uymalar1na
neden olmuJtur. Daha
sonra ise
faiz oranlar1n1n
saptanmas1nda
centilmenlik
anla1malar1n1n
yap1ld1ff1 gbzlenmi,tir.
- Sermaye Piyasas1
Yasas1'n1n
91kart1lmas1, istanbul Menkul
K1ymetler B0rsas1'n1n yeniden canland1r1lmas1
finansman bonosu, mevduat
sertifikas1, tahvil al1m sat1m1, repo ijlemleri,
oay senedi ve bu gibi finansal ara9lar1n h1zla geli,mesi ban:alar1n dUtUk maliyeti fon olanaklar1n1 ortadan kald1rm11t1r.
Tasarruf sahiplerinin bnUndeki se9eneklerin
artmas1 i9in finansal piyasalarda bankalar1n
paylar1n1 azalt1c1
ybnde etki
yapm11t1r.
- Elektronik ve bilgisayar alan1nda ya1anana h1zl1 teknolojik
geliimeler ve bu gelitmelerin
1980' li
y1llarda
Ulkemizdeki
h1zl1 gelitimi, bilgilenme ve haberleime
maliyetlerini h1zla
dUJUrmU1tUr. Bilgiler
art1k daha
kolay ve ucuz
bir ,ekilde
elde edildiai i9in, bankalar1n bilgi
toplamadaki ve bdUn9 a1c1lar1 ybnlendirmedeki avantajl1
durumlar1
azalt1lm11t1r.
D0lay1s1yla banka d111 mali arac1lar, bu alanda
bUyUk bir avantaj yakalam11lard1r.
Ayr1ca bankalar1n yasal dUzenlemelere
bagl1 olmas1na kar11n, finansal piyasalar1n bbyle
dUzenlemelerden uzak olmas1, bankalar,
dUzenlemelerin getirdiDi maliyetlere katlan1rken diger mali arac1lar1n bbyle
bir maliyetten muaf olmalar1 gibi bir durumun ortaya 91kmas1na neden olu,tur.
- Bankalar1n k1sa vadeli likidite gereksinimlerinin
kar11lanas1 ve likidite fazlalar1n1n
degerlendirilebilmesi
amac1yla
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi bUnyesinde interbank
(banalararas1) piyasas1 kurulmu1tur. Bu piyasada itlem hacmi bemli boyutlara ula1m11t1r.
- Az §Ubeli, toptanc1
bankac1l1k yapan banka say1s1nda art1§
lmu;tur. Bunda
bzellikle yabanc1 bankalar1n ve yeni kurulan
Jube ag1 olmayan
bankalar1n bUyUk rolU olmu,tur. Ayr1ca para
oiyasas1ndaki geli;meler de toptanc1 bankac1l1g1n geli§mesine
atk1da bulunmu,tur.
- Bankalar sermaye piyasas1na ybnelik faaliyetlerini
e bUnyelerinde yat1r1m fonlar1 kurmu1tur.
-

1980

l i

y1llarda

yUkselen

faiz

oranlar1na

art1rm1§

paralel olarak,
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mevduatlar1n maliyetleri yUkseltilmittir.
Bankalar bu maliyet
art1tlar1n1 dengelemek i9in daha etkin 9al11ma yollar1 aramaya batlam1,1ar, personel ve differ
i§letme giderlerini dUtUrmeye 9al11m11lard1r.
- Yabanc1 bankalardan
brnek alarak yeni
bankac1l1k UrUnleri
gelittirmitlerdir.
bzellikle 1990 11 y1llara dogru bir9ok ticari banka, teknolojik altyap1 ve otomasyon 9al11malar1n1 tanamlam11t1r.
- Teknolojik geli,melerin yan1 s1ra bireysel
banakc1l1k alan1ndaki k~r potansiyeli
yUksek
ATM, tUketici
kredileri ve
redi kartlar1 gibi yeni UrUn ve hizmetlerin tUketici piyasaar1na sunuldutjunu gdrUyoruz.
- 1990 11 y1llara dotjru ddviz tevdiat hesaplar1 (DTH) yaJanan
ara ikamesi olgusu 9er9evesinde bnemli rakamlara u1a,m1Jt1r.
yr1ca, yaln1z mevduat toplama ve kredi verme
itlemine dayaian klasik bankac1l1k
rolUnUn degiJmesi, bankalar1n aktif ve
asif yap1lar1na da yans1m1Jt1r.
- Bankac1l1k sisteminde
kaynaklar1n daha etkili
bir §ekilde
ullan1m1n1
saglamak i9in 2/4/1986 tarihinde Bankalararas1
-ara Piyasas1 kurulmu1tur. Sistem, elinde kullan1lmam11 nakit
azlas1 olan
bankalardan
nakit
gereksinimi
olan bankalara
vererek kendilerine gelir
satjlamalar1 olanag1 vermekteEkonomi a91s1ndan piyasan1n k1sa ddnemli likidite s1k1n1s1 kalkmakta ve Merkez Bankas1'n1n ek emisyona ba1vurmas1na
erek kalmamaktad1r. B0r9 almak ya da vermek isteyen bir banMerkez Bankas1'na mUracaat ederek bor9 almak ya da vermek
ya da verebileceffi faiz oran1n1 ve vadeyi bildirSon y1llarda
BIS (Uluslararas1 bdemeler Bankasi) standartar1na uygun olarak bankalar1n sermaye aktif oran1 yUkseltil·,tir. Bunun
sonucu olarak aktiflerin
menkul k1ymetle1mesi
Sermaye piyasalar1nda daha 90k yUksek kaliteli
tifler sat1lacaa1 i9in, geri kalan aktiflerin
ortalama katesinde kdtUle~me olgusu sdz konusu olabilir.
Ayr1ca bankalar1n sorunlu
kredilerinin
saptanmas1, yeerli karJ1l1k ay1rmalar1 ve uluslararas1
standartlara uygun
ale gelmeleri i~in ek kar11l1k ay1rmalar1 gUndeme gelmi§tir.
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- 1980 li y1llarda TLirk banka sistemi, dita
a91lmaya paralel
olarak Ulkemizde Jube a9an yabanc1 bankalar1n
yogun rekabetiyle kar,11a,m1,t1r.
Bu rekabet, TUrk
banka sisteminde etkinliffi art1rm1§t1r. Ancak bu dbnemde, TUrk bankalar1 yabanc1
Lilkelerde ,ube a9maya ba,1am1,1ard1r.

D.

1990

S0nras1

Ttirk Bankac1l1~1:

Uzun y1llar Merkez Bankasi ve yat1r1m bankalar1 da dahil
olmak Uzere 44 olarak tutulan
banka say1s1
1990 11 y1llarda
70' leri aim1,t1r. Bu durum,
bankalararas1
rekabeti art1r1c1
etki yapmit ve 1990 11 y1llar1n batlar1nda
banka say1s1 artmaya ba,1am1,t1r. Ancak ayn1 durumda bankalar1n bzelleitirilmesi de gUndeme gelmit ve SUmerbank' 1n bankac1l1k bblUmU faaliyetini 1993 y1l1nda durdurmuitur. Son y1llarda bankac1l1kta
gUven ve istikrar saalamak ad1na rekabeti azaltmak ve piyasada az say1da banka ile yetinmek gibi bir strateji izlenmektedir. Batlayan ekonomik kriz ve daha sonra al1nan 5 Nisan 1994
kararlar1 sonucu, bzellikle dbviz borcu yUksek olan bankalardan Marmara Bank, TYT Bank ve ±mpex Bank' 1n faaliyetleri durdurulmuttur.
Bankalar Kanununda deiji§iklik yap1larak, bankalar1n nakdi ve gayri nakdi kredilerinin, dz kaynaklar1n1n yirmi kat1n1
ge9emeyeceai hLikmU getirilmittir.

TURK BANKA SiSTEMiNiN

oZELLi~i

dzellikle Cumhuriyet' in ilan1ndan sonra olu,an TUrk Banka Sistemi, §Ube
bankac111a1
tipindedir. Bankalar1m1z1n uzmanla1ma konusu olan yat1r1m
alanlar1n1
finanse etmeleri ve
ayn1 zamanda
ticaret bankac1l1g1 dediUimiz k1sa vadeli kredi
alan1nda 9al1tmalar1, TUrk Banka Sistemi'ne, karma sistem niteligi vermektedir.
Bankac1l1g1m1z bu bi9ime, yasalar1n
herhangi bir dLizenleyici ya da itici kuvvetiyle girmit deDildir. Bununla
beraber, Mevduat1 Koruma Kanunu ile eski ve yeni bankalar yasalar1 bir arada
gdz dnUne
al1n1rsa, bankalar1n
karma sistemde
9al1Jabileceffi konusunda
kapal1
bir yasal
iznin varl1g1 da
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ortaya 91kmaktad1r. Bankac1l1ff1m1za
hakim olan bu sistem, 6zel yasayla kurulu ve genii 9al1Jma alanlar1 olan devlet sekt6rU i9indeki bankalarda da uygulanmaktad1r. Yasalar1n kapal1
izni i9inde karma sistem,
yasalar1m1zda a91k tan1m ve ifadesini bulmaks1z1n,
bankac111a1m1zda
kbklU bir yay1l1t gbstermi,tir.

7129 say1l1
Bankalar
Kanunu ve 3182
say1l1 Kanunu ile
sisteme baz1 s1n1rland1rmalar
getirildiijini gbrmekteyiz. brneijin; sbzU edilen yasalar1n yUrUrlUge
girmesine kadar, bankalar, tesis kurma ya da kurulmu, brgUtlere kat1lma konusunda
bUyUk bir serbestlige sahiptiler.
Doffrudan dogruya ya da i§tirak yoluyla sanayi itletmelerine bdenmit sermayeleri ve ihtiyat ak9elerinin toplam1 kadar sermaye tahsis edebiliyorlard1. 7129 say1l1 yasa, bankalar1n
iJtiraklerine veya dogrudan
doijruya kuracaklar1 kurum ve ortakl1klara tahsis edilebilecek
sermayenin genel toplam1, bdenmi§ sermaye ve ihtiyatlar1 toplam1n1n ~ 10'uyla s1n1rland1r1lm1,t1r.
3182 say1l1 yasaya gbre ise, bir bankan1n
1,tiraklerine
yat1racag1
kaynaklar1n
toplam1 bzkaynaa1 a,amaz.
cite yandan 1968 lerden sonra, orta vadeli kredi uygulanmas1n1n geli§mesi, bzellikle
mevduat ve ticaret bankalar1n1n
kredileri ile yat1r1mlar1 desteklemeleri zamanla 9ogalm1,t1r.
Buna raffmen, yeterli finansman kaynaa1 bulunamamaktad1r.
TUrk bankac111a1n1n,
karma bir sistem i9inde geli§mesi,
·1ke ger9eklerine uymaktad1r. Lllkemizin sanayile,mesine duyuan ihtiya9 ve sermaye azl1g1 nedeniyle
bankalar, orta ve uzun vadeli kredileriyle sanayimizin kurulmas1na ve gelitmesi1e bUyUk bl9Ude yard1m etmi,lerdir. Ger9ekten geliJmekte olan
lkelerde sermaye
kit oldutjundan, vadesiz veya
k1sa vadeli
evduat1n, orta veya uzun vadeli finansmana muhta9 yat1r1m aanlar1na
(bzellikle sanayi kollar1na), ticaret
bankac1l1g1
oluyla, kredi olarak aktar1lmas1nda ka91n1lmaz zorunluk var1r. Ancak bankalarda biriken
tasarruflar, tam olarak yat11mlar1n finansman1nda
kullan1lmamaktad1r.
Oysa,
mevduat1n
-~umsenmeyecek bir k1sm1 fiilen vadeli mevduat durumundad1r.
tasarruf sahiplerinin bankalara kar11 olan gUvenii sarsmadan,
bankalar1m121n olduk9a
genit uygulamas1
olan
nai i§tiraklerini
art1rmalar1 ve bu yolu
gelittirmeleri,
onornirni~"l.i-1'"1 sani:.,yile,rnesi
ve sermaye
birikimi
be k i m i nd ar.
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faydal1d1r. Kalk1nma pl&n1nda 6ngbrUlen genel yat1r1m ve Liretim hedeflerine ekonomik istikrar1 bozmadan ula,mak i9in, gbnUllU tasarruflara dayal1 kredilerin ihtiyaca gbre art1r1lmas1, gelittirilmesi ve gelitmesi istenen sektbrlere
ybneltilmesi gerekmektedir.
Yat1r1m bankalar1n1n yeni yeni kurulup
9al11maya ba§lad1D1, gelitme i9indeki
Ulkemizde, orta ve uzun vadeli kredi
ihtiyac1 gUn ge9tik9e artmaktad1r. Bu bak1mdan,
karma sistem
uygulamas1n1n bundan sonra da uzun y1llar devam etmesinin zorunlu oldugu a91kt1r.
Yaln1z,
bankalar1m1z
say1 itibariyle
90k, bUyUklUk itibariyle ise genellikle kU9Uk ve yetersizdir:
Bankalar1m1z1n bu durumdan
kurtulmalar1,
tekelci ybnden gelitmemeleri ve bUvUmeye
ybnlendirilmeleri
ko,ulu ile mUmkUn
olacakt1r.
B6yle~e bUyUk
banka
siste~ne
gidilmeli, bUyUk
banka sisteminin avantajlar1ndan yararlan1lmal1 ve bankac1l1~1n rasyonelligi art1r1lmal1d1r.
Mevduat, bankalar1m1z1n en bnemli kaynaa1d1r. Bankalar1n i z d e ki rneivduat m i kt a r-i onemli 6l9Ude artr,11,t1r. 1985 y a l sc,nu itibariyle banka sisteminde
15 trilyon
dolay1nda mevduat
toplanm11 bulunmaktad1r. Ancak fiyatlar genel dUzeyindeki art11 !sebebiyle, bu "'~rt1,1r-, bir k i am i n i n "gorunu,te art1, ol-·
duaunu unutmarnak gerekir.
Mevduat art111
yan1nda, mevduat1n
birletiminde
vadeli
mevduata
doijru yap1sal
bir deiji$iklik
~eydana gelmi§tir. Ulkemizin geliten bir Ulke olmas1 ve banka
sistemimizin yayg1n bir ticaret bankac1l1g1na
dayanmas1, vadesiz mevduat1n az olmas1n1n nedenidir. ijUphesiz bankalardaki
adesiz mevduat1n tamam1n1 vadesiz olarak
kabul edemeyiz, bu
nevduat1n bnemli bir k1sm1 fiilen vadeli dururndad1r.
11

Ulkemizin bu gUnkU ko,ullarda, tasarruflar1n
(ozellikle
at1l tasarruflar1n) bankalara mUmkUn olan en genii ol9Ude 9eilebilmesi, i:inemli bir konu olarak o~taya
91kmaktad1r.
Bu
onuda ~eJitli i:inlemler dUJUnUlebilir. Tasarruf toplay1c1 kuumlar1n geli§tirilerek, tasarruf sahiplerinin
ayaa1na kadar
gbtUrUlmesi gerekir. Vine bu kalemler
aras1nda, tasarruflar1
ankalara
yat1r1mlar1n
9ekiciliijini art1racak,
c;ekle bdeme
sistemini geliitirecek
bnlemler Uzerinde
durulabilir. Gekle
deme sisteminin geliitirilmesi
i9in, her 1eyden
bnce kar111ks1z c;ek dLizenlemeyi aa1r cezalara
batllamak gerekir.
cite
andan,
iktisadi Devlet
Te1ekkUllerinin
sat1,1ar1nda ~ekle
ap1lan bdemeler i9in bir indirim
uygulanmas1, elektrik, su,
-TT :i.darelerir,in ker-,dilerir,e y e p r l a n
i:iderm?lerir-, c;ekte y ap iI>-
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mas1n1
kolayla,t1rmalar1,
kullanmas1n1 te§vik etmesi,
ne yard1m edebilir.

devletin
vergi
tahsilat1nda 9ek
9ekle bdeme sisteminin gelitmesi-

Bankalara gelen tasarruflar1n bir9ok
Ulkeye gbre yetersiz olduaunu gbzden
uzak tutmamak gerekir. Yaln1z, Ulkemizde
mevduat ybnUnden memnuniyet verici olan durum,
mevduat1n devaml1 art1,1 ve bunun yan1nda mevduat1n hakiki anlamda tasarruflara dayanm11 olmas1d1r.
Banka sisteminin kredi dUzeninde iki ana sorun bulunmaktad1r:
Kredilerin
sektbrler ve bblgeler
aras1 dag1l1m1 ile
kredi imk&nlar1 ve kredinin ger9ek ihtiya9 sahibine akmas1.
Toplam banka kredileri i9inde, ticari
krediler birinci,
tar1m kredileri ikinci s1rada
yer almaktad1r. Ancak, Ulkemizin tar1m Ulkesi olmas1 nedeniyle, tar1m kredilerinin miktar1
yeterli
degildir.
Bu tUr kredilerin
art1r1lmas1 ve yerinde
kullan1lmas1 saglanmal1d1r.
bnemli art11 gbstermelerine ragmen, endUstriyel krediler
toplam krediler i9inde az yer tutmaktad1r. Herne kadar ticai kredilerin
bir k1sm1n1n endUstri
sektbrUne
kayd1U1 bir
er9ek ise de, bunlar1n ger9ek
miktar1 hakk1nda bilgi sahibi
deailiz. Kalk1nma plan1nca bngbrUlen yat1r1m ve Uretim hedeferine ula§mak i9in s1nai kredi
olanaklar1 art1r1lmal1 ve bu
.rediler bngbrUlen alanlara ybneltilmelidir.
Kredilerin bblgesel daD1l1m1 da dengeli degildir. Krediler belli bblgelerde toplanmakta ve az gelitmit bblgelere yeersiz kredi gitmektedir. Kalk1nma plan1 bu bblgelerin geli1irilmesini bnermektedir. Geri kalmi§ bblgelere daha 90k krei akmas1 saijlanmal1d1r.
TUrkiye kredi kaynaklar1, talebe gbre yeterli degildir.
u nedenle
bankalara, kredilerin ger9ek ihtiya9 sahibine ybeltilmesi konusunda bUyUk
sorumluluklar dUJmektedir. Bu soumluluk kuruluJlara; ya,ama ve rekabet gUcU kazand1rma ve eonominin hedeflerini etkileyebilme
ybnUndedir. Ancak bankaar1m1z bu bUyUk
sorumluluga uygun bir davran11
i9ine henUz
irememitlerdir. Bu arada baz1
firmalar1n hizmet ve mal Ureimi k1stas1na bakmadan,
gereginden
fazla kredi verdigi g6·1mektedir. Zamanla, banka sistemimiz, herhalde bu gibi kbtU
ullan1mlar1 bnleyecek ve kredilerin daha iyi dag111m1n1 saaayacak tedbirleri gelittirecek yolar1 bulacakt1r.
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Bankalar1n kredi iJlerine
iliJkin
faaliyetlerinde
talep
ettikleri
Ucretin,
kesinlikle
belirlenmesi
mUmkUn dehildir.
CUnkU faiz s1n1rlamas1
ve faizin
yasayla
tespiti
nedeniyle,
kredi fiyatlar1
ancak Ucretler
yoluyla
yUkseltilebilmekte
ve
bu yUzden hizmet
Ucretleri
bUyUk farkl1l1klar
gdstermektedir.
Bankalar1m1z,
90k pahal1
9al1§maktad1r.
Mevduata
ddedikleri
faizle, verdikleri
kredilerden
ald1klar1
faiz
(hizmet komisyonlar1
dahil) aras1nda
dnemli bir fark olmas1na
ragmen,
banka kArlar1
azd1r. Buda
bankalar1n
rasyonel
9al11mad1klar1n1
gdsterir.
Banka 1ubelerinin
s1n1rland1r1lmas1
maliyetleri
azaltacakt1r.
Etraf1m1za bakacak
olursak,
her gUn, bankalar1n
yeni
1ubeler a9ma haz1rl1ff1nda
oldugunu
gdrmekteyiz.
Bankalar ayn1
mahalle
ya da semtte topluca
8-10
kadar
Jube a9mak suretiyle

gerek kendilerine
ve gerek
ekonomiye
yararl1 olmaya~ a§1r1
bir yogunlajma ve rekabetin i9ine
girmit bulunmaktad1r. Bankac1l1ff1m1z, maliyetlerini
dLiJLirLicLi dnlemler
almak zorundad1r. Durum bdyleyken, yeni §Ube a91lmas1 gibi maliyeti art1r1c1 hususlardan ka91nmak gerekir. 5ubelerin a91lmas1, mevduat1 art1ran bir faaliyettir. Fakat bazen iube a91lmas1 zarar1
faydas1ndan fazla olan bir durum
yaratabilir. Yeni §Ube a9an
bir banka, ayn1 yerde bulunan bankalar1n mevduat1n1n bir k1sm1n1 9ekmekte, bbylece
maliyetlerin art1J1na neden olmaktad1r. Bu yUzden, banka Jubeleri
a91lmas1n1 s1n1rland1rmak geeklidir. Mevduat art111, §Ube a9ma yolundan
baJka yollarla
da saglanabilir.

MERKEZ BANKALARININ GELigME

TARiHi

20. yUzy1ldan dnce merkez bankalar1 ihra9
bankas1 ya da
illi banka olarak bilinirdi.
ihra9 bankalar1n1n her birinin
e1kilat1 uzun bir tarihi geliJme sonucudur. Devletin koydutju
ay1tlar i9inde banknot ihrac1n1n
dLizenlenmesi, alt1n ve gULit esaslar1n1n yLirUrlLikte olduiju yerlerde, bu esaslar1n muafazas1 bu bankalar1n baJl1ca gbrevleriydi.
Eski merkez bankalar1, baz1 memleketlerde ticaret bankaar1n1n §ekil deaittirmesinden meydana gelmi§tir. Bankalardan
iri, banknot
~1karmak ve devletin
banka i;lemlerini yapmak
akk1n1 alarak, zamanla merkez bankas1 vaziyetini elde etmi1r.
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Merkez bard-<.c1s1 ciur-urnunu , ilk once, ±r,giltere Bankasi al·· .
mi, ve onu isve9' in Riskbank' 1 takip etmittir. ingiltere Bankasi'n1n tarihi merkez bankac1l1ffi prensiplerinin ve tekniainin gelitmesine bir i:irnek olmu1tur. ingiltere Bankasi bir kanunla, 1964 y1l1nda bzellikle hUkUmete bdUn~ vermek amac1 ile
anonim ~irket olarak
degi,tirilmi§ ve buna
kar11 da muayyen
baz1 s1n1rlar i9inde
banknot
91karmak, mallar Uzerine avans
vermek, k1ymetli madenler ticareti yapmak
ve ticari senetler
al1p satmak iznini elde etmiJtir.
ingiltere Bankasi,
banknotlar1 en fazla
gUven veren ve
genit tedavUl alan1
bulunan
batlica ihra9
bankas1 idi. 18.
yLlzy1l sonlarinda, diger bankalar gUnlUk ihtiya9lar1n1 kar,1layacak paradan fazlas1n1 ingiltere Bankas1'na yat1rmaya ba1lad1lar, ingiltere Bankasi
bankalara ait
para mevcutlar1n1n
fluhaf1z1 rolUnU yerine getirmeye ba,1ad1.
1854 y1l1nda, muhtelif bankalar aras1nda kar,1l1kl1 bor9
ve alacaklar1n ingiltere Bankasi nezdindeki hesaplar1ndan nail yap1larak takas edilmesi kabul edildi. Bbylece banka, ±ngiliz Bankac1l1k sisteminin merkezi haline geldi.
isve~'te 1668 y1l1nda bzel
bir bankan1n
devlet bankas1
iekline getirilmesinden meydana gelen Riskbank ±ngiltere Banas1'nin yolunu izleyerek
zamanla bir merkez
bankas1 halini
almiitlr. Bu banka, tarihinin i:inemli bir k1sm1nda banknot ihac1 yetkisinden
yararlanm1, ve sonunda
1897 y1l1nda ·ihra~
akk1n1 tek ba,1na elde etmiitir.
Amerika Birleiik
Devletleri'nde,
1913 y1l1nda, her biri
elirli bir bi:ilge Llzerinde yetki sahibi olmak Llzere
12 Fedeal Reserve Bankas1'ndan meydana gelen bir banka
sistemi kularak bunlar aras1nda baglant1 saglamak i~in de Washingtona Federal Reserve Board Unvanl1 bir meclis teikil olundu. Bu
ankalara ihra9 yetkisi verildi ve bunlar
hLikUmetin mutemeteri, ihtiyat bankalar1 ve son i:idUn9 veren gdrevlerini yapmaa ba§lam11t1r.
1920 y1l1nda BLirUksel'de toplanm1,
olan Milletleraras1
aliye Konferans1 henUz merkez bankas1 kurmam1§ bulunan bUtUn
mleketlerin kendi para ve banka
sistemlerinin
yeniden dLii9in bUtUn memleketler aras1nda
bir i~birligi yalmas1 amac1 ile en k1sa zamanda bu eksikliain
tamamlanmas1
akk1nda bir karar ald1. Bundan sonra, bir9ok memlekette merez bankalar1 kurulmas1 yolunda bUyUk bir faaliyet gbrUldU.
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1926
1926
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1931
1932
1934
1934
1935
1935

yil1nda
yilinda
y1linda
yilinda
yilinda
yilinda
yilinda
y1linda
yilinda
yil1nda
yil1nda
y1l1nda
yil1nda
y1linda
yilinda
yilinda
yil1nda
yil1nda
yil1nda
yil1nda
y1l1nda
yilinda
yil1nda
yilinda
yil1nda
yilinda
yil1nda
y1linda
y1linda
yilinda
yil1nda
yil1nda
y1l1nda
yilinda
yilinda
yilinda
yilinda
y1linda
rulmuJtur.

ijili Merkez Bankasi,
Guatemala
Merkez Bankasi,
Ekvator
Merkez Bankasi,
Cin Merkez Bankasi,
iran Milli Bankasi,
Bolivya
Merkez Bankasi,
Yunan Bankasi,
islanda Milli Bankasi,
TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankasi,
Meksika
Bankasi,
Veni Zel&nda
Rezerv Bankasi,
Salvador
Merkez Bankasi,
Kanada Bankasi,
Hindistan
Rezerv Bankasi,
Arjantin
Cumhuriyeti
Merkez Bankasi,
Paraguay
Cumhuriyeti
Bankasi,
Costa Rica Milli Bankasi,
VenezUella
Merkez Bankasi,
Afganistan
Milli Bankasi,
irlanda Merkez Bankasi,
Dominik
Cumhuriyeti
Merkez Bankasi,
Polonya
Milli Bankasi,
Pakistan
Devlet Bankasi,
Birmanya
Bankasi,
Filipin
Merkez Bankasi,
KUba Milli Bankasi,
Irak Milli Bankasi,
Seylan Merkez Bankasi,
Honduras
Merkez Bankasi,
Kongo Merkez Bankasi,
Suriye Merkez Bankasi,
israil Bankasi,
Federal
Alman Bankasi,
Sudan Bankasi,
Fas Bankasi,
M1sir Merkez Bankasi,
LUbnan Bankasi,
UrdUn Bankasi,

BugUn, her memlekette
bir
merkez
bankas1
vard1r.
Hemen
emen her yerde,
bunlara
ayn1
gdrevler
verilmi~tir.
Merkez
ankac111ai
~e,itli
ama~larla
faaliyette
bulunan
diger bankaar arasinda
6zel bir
ihtisas ~ubesi
halini
almi, ve uzun
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y1llar1n denemeleri ile kendine bzgU clan
meydana gelmittir. Bu suretle, bir Merkez
dogmu~tur.

Merkez Bankalar1

genellikle

birtak1m
kurallar
Bankac1l1g1 bilimi

aJaff1daki gbrevleri

yapar:

- Memleket ekonomisinin
ihtiya9lar1na uygun
olarak
banknot
91kar1rlar. Bu ama9la kendilerine banknot 91karma yetkisi verilmiJtir,
Devletin

hazinedarl1k

Mali ve iktisadi
Ticaret

konularda

bankalar1na

Memleketin
ederler,
Reeskont

yaparlar

tanzim

devletin

dan1§man1d1rlar,

bdeme ara9lar1n1

muhafaza

ederler,

muhafaza

ve idare

ve son bdUn9 verme yeridirler,
tasfiye

ve hesaptan

hesaba

nakil mer-

ve kontrol ederler.

ULUSLARARASI
• DUnyadaki
Geli§imi

yaparlar,

ait para rezervlerini

uluslararas1

Bankalar i9in takas,
ezidirler,
- Krediyi

gbrevini

Uluslararasi

BANKACILIK

Bankac1l1k

Faaliyetlerinin

Tarihsel

Uluslararas1 Bankac1l1k, tan1m olarak bankac1l1ga dayal1
-uslararas1 finansal ve ekonomik itlemlerde arac1l1k hizmeterini
kapsar. Bu hizmetler mUJteriler aras1ndaki fon ak1mlave global
bankac1l1k
yap1s1 i9inde
finansal ve finansal
nayan kaynaklar1n transferini i9ermektedir.
D0lay1s1yla uslararas1 bankac1l1k Ulke
gruplar1ndaki finansal ve ekonoJartlarla kar;1l1kl1 bag1ml1l1k i9indedir.
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Uluslararas1 bankac1l1k faaliyetlerinin Avrupa'da, ortaGaDda, :i:talyan bankalar1 taraf1ndan
ba~lat1ld1g1 bilinmektedir. :i:taJ.yar, bankalar1 (merchat)
be nkac i Li k ar1lay1;:1
i<;·ir,de
faaliyet gbsterirlerken, bUyUk Avrupa ?ehirlerini de kapsayan
geni§ bir ticari ve finansal aaa sahip olmu1lard1.
16. yUzy1lda Alman bankalar1 uluslararas1 finansman alan1nda liderliUi ele ge9irmitlerdir. Hindistan ticaret yolunun
ke1fedilmesi ve GUney Asya piyasalar1na
a91lmalar1yla
Alman
bankalar1 uluslararas1 finansmanda
bnemli avantajlar
sa~la111lard1r. Bu yollar1n
daha sonra
Portekizliler
taraf1ndan
B§fi ve kullan1m1, ticari faaliyetleri Akdeniz?den
Atlantik
K1y1lar1na kayd1rm11t1r. Bu gelitmeler Avrupa'da karma11k bir
luslararas1
para piyasas1n1n dotju§una neden olmu1tur. Alman
oankalar1, faaliyetlerini bu merkezlere
kayd1rarak uluslaraas1 bankac1l1kta gUcUnU korumaya 9al1tm11lard1r.
1600 lerde, Amsterdam, dUnyan1n
ekonomik merkezlerinden
biri haline geldi§inden, Hollanda bankalar1
uluslararas1 fiansmanda bn plana ge9mi1lerdir. Ancak :i:ngiltere'nin 18. yUz1l1n ba1lar1nda finans
piyasalar1nda etkin bir gU9 haline
elmesi, Hollanda'n1n bu konudaki bnemini
yitirmesine neden
lmu§tur.
19. yUzy1l boyunca, uluslararas1 bankac1l1k faaliyetleri
·ngiliz sbmUrgeciligi taraf1ndan ybnlendirilmi1tir.
EndUstriel devrimin ilk batlad1g1 yer olmas1, :i:ngiltere'yeendUstriel ve finansal
sermayesini dUnyan1n 90k genit bir bblgesine
ayma imkan1 sa§lam1,t1r. Bu dbnemlerden
I. ve II.
DUnya Saatlar1 aras1ndaki dbneme dek, :i:ngiltere bankalar1, uluslaraas1 finansmanda bUyUk bnem kazanm1ilard1r.

ABD, Kanada ve Japonya gibi uluslar ise, ancak 19. asr1n
talar1nda uluslararas1 bankac1l1k itlemlerine ybnelebilmi~erdir. bzellikle
II. DUnya Sava,1'ndan
sonra, uluslararas1
ankac1l1k alan1nda geliJmelerde en bUyUk pay, ABD bankalar1aittir.
1960 11 y1llardan itibaren geliJmekte olan Ulkelerin bUbl9ekli bankalar1n1n uluslararas1 bankac1l1k
faaliyetlene kat1lmalar1, bu alanda yeni
gelitmelere yol a9m1it1r.
a bnceleri endUstrile?mit
Ulkelerin birka9 bUyUk bankas1noluJan uluslararas1 bankac1l1k
endUstrisinin oligopolisyap1s1, yeni bankalar1n katk1lar1yla degi?ime uffram11t1r.
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Uluslararas1
ticaret ve yat1r1m
dUzeyindeki
art1,1ara
bag11 olarak, bankalar1n deaitik brgUtsel
yap1lar1 kullanmalar1 sonucunda uluslararas1 bankac1l1k faaliyetleri h1zla geli1?mi1?tir. 1960 larda korrl:;r,:,lder, u z a k "euro--para" p i y s s e ss i n in
olu1?mas1yla batlayan bu tUr bankac1l1k,
1970 li y1llarda yap1sal bir degil?ikliije uaram11?t1r. Petrodolarlar1n
dev boyutlara ulatmas1 ve bir9ok Ulkenin bdemeler bilan9osunu denklel?tirme sUrecinde
finansman ihtiyac1n1n art11?1, bu degi?iklige
neden olmu1?tur. Gelitmekte olan Ulkelerin bor9lar1n1 cideyemeyecetji korkusu, maliyetlerin
art111 ve ulusal bankac1l1k piyasalar1nda rekabetin art111na bag11 olarak, 1980 li y1llarda
ortaya 91kan kriz tehlikesi, uluslararas1
faaliyette bulunan
bir9ok bankay1 stratejilerini yeniden gbzden ge9irmeye zorlam11t1r. Bu nedenle gUnUmUzde
uluslararas1
bankac1l1k endUstrisi, selektif iJlemlere ve gUvenligi 6n planda tutan faaliyet alanlar1na atj1rl1k vermeye batlam1Jt1r.

II.

Uluslararas1

Bankac1l1~a

Ge9i~i Belirleyen Faktorler

Uluslararas1
bankac1l1ija ge9iJ
sUreci; ilgili Ulkenin,
bankalar1n1n bzelliklerine ve d11sal faktbrlere gbre 9e1itlilik gbstermektedir. Uluslararas1
bankac1l1tja ge9i§i belirleyen temel faktbrler tunlard1r:

a) Ulkenin

D1~ Ticaret

Hacmi ve Ticaret

Hacminin Kompozisyonu

Uluslararas1 olmay1 etkileyen en bnemli faktbrlerdendir.
Banka, mU1terisini
takip ederek yabanc1 piyasaya girip ge9en
silrede uluslararas1 bankac1l1k faliyetlerine
ybnelebilmekteir.

> Firmalar1n

Faaliyetlerini

Uluslararas1

Alana Yoneltmeleri

ilgili Ulkenin ticari
bankalar1n1n
uluslararas1 faalietlerinin geliJmesine neden olmaktad1r. Bu bankalar hem milJeri ilitkilerini kaybetmemek, hem de yeni deneyimler ve olaklar elde etmek amac1yla d1Ja a91lma ihtiyac1 duymaktad1r.

> Ula~1m ve Haberle~medeki
Bankalar1n

itlemlerini

Teknolojik

Geli~meler

kolaylatt1rarak,

yabanc1

piyasa-
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lar ve mU1terilerle
~UmkUn k1lm1Jt1r.

daha

kolay ve h1zl1

ilitki

kurmalar1n1

d) Avrupa Para Piyasalar1n1n Geli~imi
Avrupa para piyasalar1n1n
geli§imi de uluslararas1 banac1l1h1n yap1s1n1
degiftiren
faktdrlerdendir.
bzellikle u·uslararas1 bir finans merkezi olan
Londra'da bir9ok
banka,
tube a9man1n veya baJka bir tip bankac1l1k
kurumu oluJturma1n k&rl1 oldugunu
gbrdUgUnden, h1zl1 bir Jekilde bu merkeze
_ HnelmiJtir.

e) Fon ihtiyaci
Bankalar1n
belli finans
merkezlerine
ybnelmesinin
edeni de, plasmanlar1 i9in fon temin etmektir.
f) Yabanci

ulkenin

Ekonomik Potansiyeli
Politikalar

bir

ve izledi~i

'

ilgili Ulkede bankac1l1k
faaliyetlerinin
k~rl1
duruma
elmesi, bankan1n
uluslararas1la5mas1n1
etkileyebilmektedir.
~yn1 zamanda ilgili Ulkedeki vergi mevzuat1n1n yabanc1 bankaar a91s1ndan cazip hale getirilmesi, bu bankalar1n faaliyeterinin bu bdlgelerde yoaun1a,mas1n1 h1zland1rmaktad1r.
g) Yabanci

ulkelerdeki

Mevzuat ve Uygulanan Yasal
DUzenlemeler

Yabanc1 Ulkelerdeki mevzuat ve uygulanan
yasal dUzenleeler, uluslararas1
bankac1l1Da ge9iii
belirleyen bir diger
-aktbrdUr. Yasal
k1s1tlamalar, hem kurumsal, hem de itlevsel
arak bankac1l1g1n
uluslararas1 geli5imini
etkilemektedir.
bankac1l1k kurumlar1n1n gelitimi k1s1tlan1rken baz1 banac1l1k i§lemlerine uluslararas1 fon giri§-91k1~1n1 dengeleek amac1yla s1n1rlamalar getirilmektedir.
Avrupa Ekonomik Topluluhu'nda yabanc1
bankalara ydnelik
zenlemeler dzde, toplulutjun menfaatlerini ve faaliyetlerini
s1tlamama esas1
dikkate al1narak belirlenmektedir.
Bununla
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beraber, baz1 Avrupa Lilkeleri, global finansal bag1ms1zl1klar1n1 korumak amac1yla yabanc1 bankalar1n
aktif ve pasif kompozisyonuna iliJkin baz1 s1n1rlamalar ve dLizenlemeler getirmiJtir. brnegin; Londra'da iube a9ma, ilgili yabanc1 bankalar1n baiar1l1
tekilde faaliyette bulunabilmeleri
i9in gerekli
olan kaynak ve itibara sahip olup olmad1g1 konusunda
Bank of
England'1n olumlu gbrLitLine bagl1d1r.
Cetitli Ulkeler yabanc1 bankac1l1k faaliyetleri konusunda deDitik tutumlara sahiptir. Ulusal para ve sermaye piyasas1n1n bUyLik yabanc1 bankalar1n
kontrolUne girmesini dnlemek
amac1yla Meksika, Filipinler, §ili ve baz1 Ortadogu Lilkeleri,
yabanc1 banka
,ubelerinin a91lmas1n1 ya da ulusal bankalarda
hisse sahibi olmalar1n1
engellemek
veya k1s1tlamaktad1rlar.
Baz1 Lilkelerdeki dLizenlemeler ulusal
ekonomik politikalarla uyumludur. drnegin; Malezya, Nijerya ve Kenya'da yabanc1 banka kredilerinin tahsisine ybnelik
dUzenlemeler vard1r.
Kosta Rika ve Yunanistan'da ise kredi ve mevduat faiz oranlar1 konusunda yabanc1 bankalarla ilgili dUzenlemeler sbz konusudur. Japonya'da ise ulusal bankalar1
rekabete kar,1 koruma
ve MUtekabiliyet Prensibine dayal1 dUzenlemeler uygulanmaktad1r.

III. Uluslararas1

Bankac1l1kta Hizmet Birimleri

Bir banka, uluslararas1
hizmetleri sunarken 9eJitli organizasyon Jekillerini se9ebilir. En uygun Jeklin se9imi ise,
ev sahibi Ulkelerin yasalar1, ana bankan1n faaliyet gbstermek
stedigi yerletim alan1nda beklentileri, arzu edilen yat1r1mar1n boyutu gibi bir dizi deDi§kene baffl1 olabilmektedir.
Lllkeler, uluslararas1 bankac1l1k faaliyetlerine
-arkl1 6rgUtsel yap1lar benimsemitlerdir.
Uluslararas1 bankac1l1kta
1da incelenmektedir:

a> Uluslararas1

bail1ca hizmet

ge9erken

birimleri,

a1a-

Bankac1l1k Departman1

Uluslararas1 bankac1l1k hizmetlerinin
sunulmas1nda at1acak ilk ad1m bankan1n merkezinde bir departman1n 01u,turulas1d1r. D11 itlemler bnemli boyutlara ula§1ncaya dek, i§lem-
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lerin 909u genellikle bankan1n
ulusal brgUtU
taraf1ndan ya01lmaktad1r. itlem hacmi belirli bir boyutu aJt1g1nda bnce uluslararas1 departman1n
olu1turulmas1, sonra
bu departman1n
bblUmlere ayr1larak faaliyet gbstermesi
zorunlu hale gelmektedir.
Uluslararas1 bankac1l1k departman1, fonlar ve kredilerle
ilgili uluslararas1 iJlemler ile ihracat-ithalata
ili~kin itlemlerle
ilgilenmektedir. Ayr1ca, muhabirlerle ili1ki kurma,
yabanc1 aktif ve pasiflerin
ybnetimi, dbviz
ticareti ve Ulkelerle ilgili analizler de bu departmanlarda ger9ekle1tirilnektedir.

b) Temsilcilikler
Bir bankan1n, yabanc1
bir Ulkede
kendisini temsil etme
amac1na yHnelik bankac1l1k
kurulutlar1d1r. Baz1 uluslararas1
bankalar, ~ube a9madan bnce ara
bir ad1m olarak
temsilcilik
kurumu
olu1turmay1 tecih
ederler. Bu kurumlar
ayn1 zamanda
_abanc1 ticari bankac1l1g1n
S1n1rland1r1ld191
veya yasaklanltjl Ulkelere giri~ i9in de kullan1lmaktad1r.
Temsilcilikler,
finansal
9evreler ve yerel otoritelerle
1liiki i9inde
olduklar1ndan
bankaya mUtteri
saglama ve ana
bankan1n mU~terilerini bilgilendirme
hizmetlerini
gbrmektedirler. DiDer yandan
muhabirlerle batjlant1 satjlama, Ulkenin
ekonomik ve politik yap1s1yla ilgili bilgi verme, ana
bankan1n hizmetleriyle
ilgili yerel arattirma yapma gibi faaliyet-eri de yUrUtmektedirler.
Ancak, temsilcilikler; mevduat kaoulU, kredi verme, 9ek dUzenleme, kredi
mektuplar1
gibi tUm
bankac1l1k hizmetlerini, kurumsal yap1lar1
geregi saglayamaaktad1rlar.

c) Muhabir

Bankalar

Uluslararas1 bankac1l1k hizmetleriyle
ilgili bir brgUtsel kur-um da,
muh a b i r b arrka 1 ard 1 r.
U l us 1 araras1
bi r bar,ka
faaliyetlerinin ve itlemlerinin nispeten az oldugu Ulkelerde,
~ankac1l1k itlemlerini
ger9eklettirmek amac1yla
yurtd1t1nda
uhabir banka aD1 olu1turmay1 tercih etmektedir.
Uluslararas1 faaliyete ybnelen bir banka, yerel bir bankayla kendi aja1 olarak
faaliyette bulunmak konusunda anla1ma yapabilir. Bu
c ur-umd a yerel y ab arrc r bc:~r,ka
"rnuh ab i r- b arrka "
olarak adlar,d1-'1 lrn~lktad1r.
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Muhabir bankac1l1k ili§kisi en basit
tan1m1yla iki bana aras1ndaki hesap ilitkilerinin dengelenmesidir.
Bu ydntem,
6rgUtsel geni§leme olanaff1 olmayan bir banka
i9in mLijterileine uluslararas1 hizmet saglaman1n
en ucuz yoludur. Yurti9i
1uhabir banka ili~kisine benzemekle
birlikte bu itlev, kredi
olanaklar1n1n saa1anmas1, dan1§manl1k hizmetlerinin verilmesi
ve nakit ydntem hizmetleri ile genitletilmittir.
Muhabirlik ilitkileri, uluslararas1
iJlemlerde kari1laJ1lacak maliyetleri asgariye indirmekte, belirli
bir bdlgede
htiya9 duyulan hizmetleri karJ1lamada ve bankalar1n uluslararas1 mU~terilerine bilgi sunulmas1nda faydal1 olmaktad1r.
Muhabir
ilitkilerinin
en dnemli
dezavantaj1, krediler
.onusunda olmaktad1r. Bir9ok muhabir, kredi bnceliaini, diger
ankan1n mLiJterilerinden qok, kendi yerel
mLi§terilerine verilektedir.
d) §ubeler
Yabanc1 bir Ulkede aktif olarak faaliyette bulunman1n en
ayg1n §ekli, §Ube a9makt1r. Yabanc1 bir §Ube, bu Jubeyi a9an
cankan1n bir bankac1l1k kurumudur ve baa1ms1z
yasal bir var1g1 sbzkonusu
degildir. Yabanc1 Ulkelerde
a91lan ;ubelerin
-aaliyetleri ile ilgili yasal
9er9eve ev sahibi
Lilke ve ana
~Ike taraf1ndan dUzenlenmektedir.
Yurtd1,1nda
§Ube a9ma, bir
bankay1 kendi ihtisas alan1na
giren hizmetleri
sunmada temsilcilik veya muhabir ili;kileriyle i,lemlerini
yLirUten banalara gbre daha avantajl1 k1lmaktad1r.
Bu tip bir brgLitlene, tLim bankac1l1k hizmetlerinin
sunulmas1na olanak satjlamakad1r. Sunulacak krediler ana bankan1n sermaye hacmine baa11d1r. Mevduatlar ise §ubeden 90k, ana
bankan1n garantisi al-1ndad1r. ijube hizmetleri dUnya bl9ehinde mUtteri ilitkileriine dayand1ll1ndan, mu,terilere daha uygun ko~ullar saa1an1r.
Yabanc1 bir Ulkede §Ube a9man1n dezavantajlar1ndan
biri;
ina, arsa, te9hizat ve ileti§im aa1 gibi
yat1r1mlar1n malietlerinin yUksek olmas1d1r. Baz1 Ulkelerde
§Ubelerin faalietlerine getirilen yasal k1s1tlamalar, diter
bir dezavantaj
-larak kabul edilebilir.
e) Ba~li Yan Ku~ulu~lar
Yan kur-u l u s ,

(Subsid.,:~ry BaY-1k)

yabaY-1c1 bir Ulkec:le,

bu i_il-·-
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enin mevzuat1na gcire kurulan, hisselerinin
tamam1 ya da bir
1sm1 ana bankaya ait olan bir 6rgUtlenme §eklidir. Yan kuruolarak
kurulma durumunda,
yabanc1 bankan1n sahip oldugu
oay ·;<. 50'der, f a z La olmcikta ve "y ab e nc a b a rrka " say1lmaktad1r.
Bag11 kurulut (Affiliated Bank) gidilen Ulkenin mevzuat1
yar1nca kurulan ve yerel bir ada sahip olan yabanc1 bir ban.ay1 ifade etmektedir.
Ancak, yabanc1 bankan1n
sahip oldugu
ay1n % 10 - % 50 aras1nda olmas1 nedeniyle yabanc1 banka sa1lmamaktad1r.
Bag11 ve yan kurulut aras1ndaki farkl1l1k yabanc1 banka11n sahip
olduau
hisselerin
boyutundan ve buna
baa11 olan
.ontrol derecesinden kaynaklanmaktad1r.
Bu tip kurulu~lar1n en cinemli
avantaj1, kurulduau Ulkein yasal dLizenlemeleri 9er9evesinde bLitLin bankac1l1k faalietlerini gerqekle§tirme olanag1n1n olmas1d1r. En 6nemli dezavantaj1 ise, ama9lar1n1n
belirlenmesinde ve uygun politikaar1n 01u,turulmas1nda
ortaklar aras1nda
ortaya 91kabilecek
anlaJmazl1klard1r.
Bu a91dan baz1 bankalar ortak ama9lar doffultusunda konsorsiyuma y6nelmektedirler.
Konsorsiyum Bankalar1
Konsorsiyum
bankalar1, genellikle iki ya da daha fazla
nka taraf1ndan ortak giri§im (Joint Venture)
olarak kurul~ olan ve ortaklar1n belirleditli 9er9evede bag1ms1z bir ku·u, olarak
faaliyet g6steren bankalard1r. Bu bankalar, 90k
uslu olmalar1ndan dolay1 herhangi bir Ulkede Merkez Bankasi
steminin denetimine bagl1 degildir.
Konsorsiyum bankalar1 ile bankalar konsorsiyumlar1 farktan1mlard1r. Bankalar
konsorsiyumlar1,
belirli
bir kredi
·emini ger9ekle1tirmek
i9in bir araya gelen ve i§lem bitinda41lan bankalar grubudur. Buna kar§1l1k; konsorsiyum banar1, ayr1 bir hukuki ki;iliae ve sLirekliliae sahiptir.
Konsorsiyum bankalar1n1n temel
ama~lar1ndan birisi, orbir amac1 ger~ekle;tirmek
i9in pay sahibi
bankalar1n ydim ve sermaye
kaynaklar1ndan
yararlanmakt1r. Konsorsiyum
1kalar1n1n en cinemli avantajlar1, bir Uyenin
limitini a;an
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projelerin
finansman1na
olanak saa1amalar1,
Merkez Bankalar1'
n1n kontrolU
nedeniyle
Uye Ulkelerde
yap1lamayan
baz1 bankac1l1k
faaliyetlerini
ger9ekle,tirebilmeleridir.
En
bnemli
dezavantaj1
ise bu tip kurumlar1
destekleyecek
Ulke ve Merkez
Bankalar1
bulunmamas1
nedeniyle
finansal
kriz
durumunda
fon
bulma sorunuyla
kar,1la§malar1d1r.

g) K1y1 Bankac1l1~1

(Off-Shore)

Birimleri

K1y1 bankac1l1g1
Ulke d1,1ndan
saglanan
fonlar1n yine
ilke d1§1nda kulland1r1lmas1n1
ama9layan bir bankac1l1k tUrUdUr. Bu tUr bankac1l1g1n baz1 temel bzellikleri:

- Off shore bankalar, 9al11t1klar1 Ulkelerdeki genel bankac1.1k mevzuat1n1n d1§1nda tutulmakta ve son derece esnek, deneimden uzak, liberal 9a11,ma
esaslar1na
tabi bulunmaktad1rar.
- Off shore bankalar, faaliyetlerini bUyUk dl9Ude Ulke d1§1nan ald1klar1 fonlar1 yine Ulke d111nda kulland1rmak suretiye uluslararas1 dUzeyde
sUrdUrmekte, 90k kU9Uk baz1 istisnaar d111nda yerel piyasalara girememektedirler.
- Uluslararas1 bankalar; kendi Ulkelerinden
getirilen vergi,
ar9, munzam kar,1l1k tutma gibi yUkUmlUlUklerin ve denetimerin d111na
91kmak, yabanc1
para ve sermaye
piyasalar1yla
UtUnle,mek, uluslararas1
i§lem hacimlerini
geni§letmek ve
eaitik Ulkelerde Jubeler a9arak
Ulkelerindeki 9al11ma saati
s1n1rlar1n1 a~mak gibi nedenlerle off shore bankac1l1k itlem·eri yapmaktad1rlar.

V. Uluslararasi

Bankalarin

Sunduklari

Hizmetler

Uluslararas1 ekonomik ili§kilerin sava1
sonras1 ddnemde
1zl1 bir tekilde
geli,mesine
paralel
olarak, uluslararas1
-inansal talep de dnemli dl9Ude artm1§t1r. D0lay1s1yla bir~ok
ke bankas1 veya bankalar1, uluslararas1
bankac1l1k hizmeti
sunan kurumlar1n1 sadece dUnya dl9eginde geni,letmekle kalma13, ayn1 zamanda sunduklar1 hizmeti hem miktar hem de tUr oarak art1rm1~lard1r.
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a)

Fon

Transferi

Uluslararas1 alanlarda faaliyet gbsteren bankalar1n sunuklar1 temel hizmetlerden biri, farkl1 Ulkelerde ikamet eden
eya seyahat eden kitiler aras1nda fon transferi saglamakt1r.
u transfer U9 yoldan saglanmaktad1r: U9ak havalesi, telgraf
avalesi veya yabanc1 boli9e yahut 9ekler.
Fon transferi isteyen mU1teri bankaya tranfer miktar1 ve
la§im masraflar1n1 nakit veya 9ekle bdemektedir. Banka isteilen transfer
yoluna gbre, alacakl1 kimsenin
ikamet ettigi
lkede bir muhabir bankas1na, bdeme miktar1n1 al1c1n1n ad1 ve
adresini, gdnderenin ad1n1 ve yetkili imzalar1n1 bildirmekteBu bilgi ak1§1ndan sonra yabanc1 banka, al1c1 ile irtiat kurmaktad1r. Fonun yerel parayla ddenmesinden sonra, bdeemrini veren bankan1n hesab1na bdeme miktar1 bor9 kaydediecektir. H1z bnemli bir faktbr oldugundan transfer; telgraf,
elefon, fax veya bir batka yoldan yap1lmaktad1r. Mesaj1n ietilme arac1 d1§1nda, sUre9 ayn1d1r.

Yurtd1§1nda fon transferinde en bilinen veya kullan1lan
r yol da dUnyan1n her yerinde kabul edilme bzelliDine sahip
vredilebilir bir ara9 olan seyahat 9ekleridir.
Bu 9ekleri
dece birka9 banka 91karm1§ olsa da her banka seyahat eden
·§terilerinin ihtiya9lar1n1 kar,1lamak
amac1 ile bUyUk bir
n miktar1n1 bu ama9 i9in ay1rmaktad1r. Seyahat 9ekleri, 90nlukla fonlar1n bir Lilkeden diaerine transferinde emniyetli
basit bir ara9 oldugundan turistler
taraf1ndan kullan1lKtad1r.

Yabanc1lardan Menkul KabulU ve Yabanc1lara Kredi Verme
Ulusal oldugu kadar uluslararas1
a91dan da, bankalar1n
mli bir fonksiyonu arac1l1k, yani mevduat toplamak ve krevermektir. Bu geleneksel fonksiyonun yerine getirilmesinde
kalar daima minimum maliyetle mevduat elde etme ve bu fon1 nispeten
dU§Uk riskli mU§terilere kredi olarak vermek
·unu tercih ederler.
Ulusal ~ev9evede oldugu gibi uluslararas1 9er9evede de,
irin en bUyUk kayna§1 kredilerdir. Uluslararas1 kredi vere en aktif olan bankalar, yurtd1§1nda bir 1ubeye veya yac1 piyasalarda benzer gbrevi gdrebilecek
kurumlara sahip
an bankalard1r.
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Yabanc1
krediler,
her biri deaitik
kredi uzman11g1n1
gerektiren
deDitik
tipleri
kapsamaktad1r.
Yabanc1
krediler,
U~
ba1l1k alt1nda
ele al1nabilir:
Yabanc1
bankalara
veya ilgili
Ulkenin
bankalar1n1n
yurtd111
JUbelerine
ydnelik
krediler
(bankalararas1
krediler),
devlet ve resmi
kurumlara
ybnelik
rediler,
iJletmelere
ydnelik
krediler.
±Jletmelere
ydnelik
trediler de
deffitik
a91lardan
s1n1fland1r1labilir.
Bunlar,
abanc1 firmalara,
ortaklara
ve mal sahiplerine
ydnelik
kreailer, firmalara
veya bunlar1n
yabanc1
§Ubelerine
ybnelik
kediler,
proje kredileri
ve diger kredi tUrleridir.

c) Kolleksiyon <Finansal Kaynaklar1n Tahsili

ve ddenmesi)

bdeme kalemi
fonksiyonu gbren
kolleksiyonun, ulusal ve
luslararas1 i9erigi, bzde ayn1d1r .. bnemli fark, bir Ulkenin
ankalar1
Uzerine
dUzenlenmit ve diger bir Ulkenin bankalanda mevduat olarak bulunan 9ek ve diger
devredilebilir
kaemler i9in uluslararas1
takas
odas1n1n yoklugudur. Bundan
~lay1 kolleksiyon, ihracat91lar i9in devredilebilir
kalemle. toplayan (kolleksiyonu yapan bir kurum olarak) ticari banalar aras1nda kar,1l1kl1 ilitkiler sonucu kurulmu,tur.
Bu kolleksiyonlar ya ek bilgiyi
gerektirmeyecek Jekilde
olabilir ya da ek bilgiyi
gerektiren dbkUmanter yap1da
A91k yap1daki kalemler, genellikle
~ekler, seyahat
•leri ve para havaleleri gibi bankalar ad1na bir Ulke paracinsinden dUzenlenen ve daha sonra bir baJka
Ulkedeki yeparayla degi,tirilen
kalemlerdir. Bu 9eklerin al1c1lar1,
saplar1n1 bdemek amac1yla bunlar1 yerel
bankalar1na ybnel~1er. Yabanc1 bankalar, bu kalemleri ilgili Lilkelerdeki muoir bankalar1na genellikle u~akla gdndererek
tahsis etmekirler. D0lay1s1yla, bu tUr
kurumlar ulusal dUzeyde yerine
irdikleri fonksiyonlar1 uluslararas1 dUzeyde de yerine gemektedirler.
Doviz Ticareti
Uluslararas1 itlemin yap1s1 ne olursa olsun, d1~ bdemeyi
ektirdiiji sUrece bir paran1n
diDeri ile degi~imini iqeretir. Bu degitim i9in merkezi bir piyasa sbz konusu olmad1dan ticaret, taraflar aras1ndaki dogrudan iletitime baijl1D0lay1s1yla
piyasa, kurlar1 ve ticaret kurlar1n1 beliren resmi bir kurum i9ermediginden, son derece gayri resmi
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bir bzelliktedir ve genellikle bu piyasa zamanla ortaya 91kan
prensipler yard1m1yla itlemektedir. Bu piyasa belli bir yerde
degildir, dbviz alan ve satanlar1 bir araya getiren bir mekanizmad1r. Bir piyasan1n yapt1g1 fonksiyon
bUyUk bl9ekli ulusal ve yabanc1 bankalar ve birka<; sat1c1dan olu§an kU9Uk bir
nazaran s1n1rl1d1r.

EURO PiYASALAR
Uluslararas1 mali piyasalar1n
bnemli bir bblUmUnU olu,turan Euro-piyasalar, tek tek veya beraber olarak, hUkUmetlerin kontrolUnUn bulunmad141, disponibilite yUkUmlUlUgUnden ve
vergilendirmeden
muaf tutulan piyasalard1r.
Bu piyasalar, genellikle
yerel kanunlar1n mUsait oldugu
Ulkelerde geliJmektedirler.
drnegin; ±ngiltere, Fransa, Luxemburg,
8<-'.?l<;il~.a,
(.:nmanya, Ho Ll a nd e ,
italya ve ±~svic;re gibi
yerel mali piyasalar1n gelitmit oldugu Ulkelerde Euro-piyasalar, bu gU<;lU altyap1n1n
Uzerine
kurulmu1lard1r. Bahamalar,
Kayman Adalar1,
Singapur ve Hong Kong
gibi k1y1 bankac1l1g1
merkezleri ise dogrudan uluslararas1 mali b6lgeler olarak kurulan Euro-piyasalar1n
brnekleridir.

I- Euro-Dolar Piyasas1n1n Dogu~u
Nerede kullan1lmaya haz1r bir para varsa, orada bu paray1 al1p onu bor<; olarak
dag1tacak bir piyasa vard1r. Bu nedenle, dUnyan1n dbrt bir yan1nda dag1lm11 dolarlar1n bollugunun, bir dolar piyasas1 olu§turmas1
kac;1n1lmaz olmu,tur. D0·a1 olarak, bu piyasan1n merkezi de New York olmal1yd1. Ancak
ougUn pek c;ok banka, 90k uluslu
tirketler, petrol zenginleri
le <;ok zengin ki§iler, fazla dolar1n1 Avrupa bankalar1na ya1rmaktad1rlar.
Ortaya 91k1§1 1950 y1llar1na
rastlayan ve 1957'de tamaen brgUtlenen Euro-Dolar piyasas1 90k h1zl1 bir geliJme gbsermi§tir.
(50-57 y1llar1 aras1nda
brgUtlenmesinin nedeni,
vrupa'da kambiyo
kontrolU
olmas1d1r>
Her y1l, bu piyasada
tletilen fonlar ~ 20, baz1 y1llarda ise ~ 50 oran1nda artJt1r.
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~rl1 bir ugra11 alan1 oldugu i9in bankalar mevduat sahipleri
akk1nda ya bilgi vermemekte ya da onlar da bilmemektedirler.
Bu bilinmeyenler d111nda bu piyasaya fon saglayanlar ve
~ piyasan1n mu,terileri, Lllkelerin merkez bankalar1 ve ticabankalar1d1r. cirnegin; Alman Merkez Bankasi, ticari bankaar arac111a1 ile ulusal paras1n1 dolara
dbnLlJtLlrerek i9 li1dite hacimlerini azaltmaya 9al11m1it1r. Bbylece ulusal para
1rimleri ile dolar aras1nda ger9ekle§tirilen arbitraj itlemeri, ekonomik
istikrar1n saglanmas1na
ybnelik ekonomik bnemlerden biri durumuna dbnUimU,tUr. Bu uygulama 1960 11 y1lsonuna dogru, baz1 Avrupa
Ulkelerince de yap1lm1t ve
bylelikle spekUlatif dolar ak1mlar1 h1zlanm1,t1r.
Euro-Dolar piyasasinciaki mevciuat sahipleri; banka d1§1nyat1r1mc1lar,
bUyUk
90k uluslu
ortakl1klar ve sigorta
ru1u,1ar1d1r. Son y1llarda, petrol zenginleri de bu piyasan mUJterisi olmutlard1r.
cizellikle bankalar gibi bUyUk tuarlarda likit aktiflere
sahip sigorta ortakl1klar1 i9in, bu
yasa, oldukqa uygun bir plasman
alan1d1r. Ayn1 §ekilde 90k
uslular da piyasada hem mevduat sahibi, hem de krecii mU§tesi olarak
bnemli bir rol oynarlar. Bir9ok Ulkede ger9ek ve
·zel kiiiler ve hatta bazen bankalar
euro-dolar
piyasas1na
rebilmek ve yabanc1 bankalar
Uzerine mevduat tutabilmek in Ulkelerinin
kambiyo denetimini
yUrUten mercilerden izin
mak zorundad1rlar. Buna raamen, piyasada geli§mit ve az geJMii tUm Ulkelerin merkez
bankalar1n1n,
ticari bankalar1n, sigorta Jirketlerinin, di1er ger9ek ve tUzel kiJileriyle
ra,1 gbsterdikleri bir boyut kazanm1;t1r.
Euro-D0larlar1n Kullan1l1~1
Euro-Dolar piyasas1n1n mUJterileri; ticari bankalar, sirta Jirketleri, ~ok uluslular ve merkez
bankalar1d1r. Merz Bankalar1'n1n bu piyasaya girmeleri, bu konuda 6zel bneme
hi pt i r.
Merkez Bankalar1, ilk bnce bu piyasaya bUyUk fonlar sagam1~lard1r. Ancak son y1llardaki Merkez Bankalar1, bzellikle
z1 Avrupa Ulkelerinin Merkez Bankalar1, 1970'ten 6nce piyadan kaynak safflay1c1 durumdad1r.
Merkez Bankalar1 bu piya·ara hem daha k&rl1 olduffu i9in, hem de kendi para kurlar1sabit tutabilmek amac1yla dbvize gereksinimleri olduaundan
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girmitlerdir.1970
li y1llar1n sonlar1nda ise, geli§mekte clan
~lkeler euro-dolar piyasas1ndan h1zl1 bir bor9lanma yar1,1 i9ine girmi~lerdir.
Gerek gelitmit, gerekse az gelitmi§ Lilkelerin bu piyasadan kaynak kullan1rken, ayn1 zamanda 6dedikleri faizlerle ile bu piyasay1 besledikleri de bir ger9ektir.
Ticari bankalar,
euro-dolar
piyasas1ndan olduk9a fazla
Lizeyde bor9lanmaktad1rlar.
Bunun en bnemli nedeni, vadeli ya
a vadesiz, dolayl1
ya da dogrudan arbitraj
itlemlerini fianse etmeleridir.
Bu bankalar1n arbitraj itlemlerinden sagad1klar1
k&rlar, normal ticari
bankac1l1k iilemlerinin bir
ayli Lizerindedir.
Euro-dolar piyasas1n1n bir diger mLi§terisi de 90k uluslu
Jirketlerdir. Krediler, 90k uluslular1n yat1r1mlar1n1 finanse
etmeye y6neliktir. Ancak
90k uluslu
§irketler, bu piyasadan
aln1zca yat1r1mlar1n1n
finansman1 i9in degil, 90k k&rl1 bir
alan olan faiz arbitrajc1l1ff1 yapmak amac1yla
da bor9lanmak1rlar. cizellikle Amerika Birle,ik Devletleri'nin
rekabetinen bnce, faiz oranlar1n1n
dU§Lik olmas1 ve Amerika
Birle§ik
vletleri'nin 1968'de kendi
Jirketlerinin d1§ar1ya
sermaye
tar1mlar1n1 s1n1rlamas1 Lizerine, Amerika Birletik Devletle91k1§l1 90k uluslu Jirketler, euro-dolar piyasas1na y6nelitir.
Vine 90k uluslular ve 90k uluslu olmayan
firmalar d11am ve sat1mlar1n1n
finansman1
i9in euro-dolar
piyasas1na
~vurmaktad1rlar. BugLin bile uluslararas1 ticaretin en bnemfinansman kaynag1, bu piyasad1r.
Firmalar, d1§al1m cidemeerini en dLiJLik maliyetle ger9ekle§tirmek
i9in, 9al11t1klar1
,kalar arac1l1g1yla bu piyasadan kredi almakta ve gereijinde
kredileri arbitraj
itlemleriyle
daha rantabl
bir dLizeye
irerek cidemelerini ger9ekle1tirmektedirler.
Ayrica Kanada ve Hzellikle ingiliz bankalar1 yerel ycineleri kredi saalamak i9in euro-dolar almakta ve bu euro-do1 ulusal
para birimine dHnLiJtLirerek i9 plasman olanaklar1art1rmaktad1rlar.
Euro-Merkezler
Euro-dolarin ilk merkezi Londra olmu1tur. Daha sonra eudolar kUtlesinin bLiyLimesi ve her ge9en gUn yeni mu,terilepiyasaya girmesi, yeni merkezlerin
gLincieme gelmesine yol
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a9m1,t1r.
1970 sonras1nda, dolar1n
devalUe edilmesi ve yeni
bir devalUasyon beklentisi, ditler bat1 paralar1na olan talebi
art1rm11, daha sonra
Amerika BirleJik Devletleri'ndeki
tavan
faiz s1n1rlamas1n1n benzeri
bir uygulaman1n
Bat1 Almanya ve
isvi9re'de gUndeme gelmesiyle, euro-piyasada
dolajan mark ve
franklar artm11t1r. Bbylece
1970 li y1llara dogru ve 70 sonras1nda
hem euro-paralar1n 9e1idi
artm1J, hem de yeni euro
merkezler gUndeme gelmittir.
1960 11
y1llarda
brgUtlenmesini
iyice tamamlayan euro
piyasada, 9eJitli finansal merkezler aras1ndaki para akljl da
h1zlanm1§t1r. Ulusal para d1J1nda, finansal hizmetler aras1ndaki para ak1J1 da h1zlanm1Jt1r. Ulusal para d1j1nda finansal
hizm<=:~tler sur,an bu merke=-~lere cle euro-·merkez
aci i verilmiitir. Euro mBrkezlerin
uluslararas1 sermayeye
sundu~u kolayl1klar1n ba11nda; kambiyo
denetiminin olmamas1, dbvizin serbest dolaj1m1 VB transferi, vergi kolayl1klar1, rahat 9al1;ma
ortam1 ve ku§kusuz siyasal istikrar garantisi gelmektedir.
11

Avrupa'da

Londra,

Ortadoau'da

11

ZUrih, Amsterdam,

Kuweyt,

_,

BrUksel

Bahreyn

UzakdoDu'da
Kezidir.

Hong Kong ve Singapur

V- Euro-Dolar

Piyasas1

Asya Dolar

pazar1n1n

mer-

Euro-dolar piyasas1n1n geli§imi tUm Ulkelerin para piyasalar 1 VB u 1 usa 1 pc.~ra po 1 it i ka 1 ar 11r11 br,eriil i b l<;Ude et l·( i 1€·?m i ,• i r. Bu etkileri §byle belirtmek mUmkUndUr:
Euro-piyasan1n geli;mesi,
spekUlatif
sermaye ak1mlar1n1n
lkeler aras1nda artmas1n1
doaurmu,tur. Bunun sonucu olarak,
lusal para birimlBrinin dBterinde bnemli
deijijiklikler mey~ana gelmi§tir.
1-

2- Lllkeler aras1ndaki

farkl1 faiz oranlar1 ve dbviz kurlar1njaki sapmalar nedeniylB arbitraj itlemleri, euro-dolar1n ulusal paralar ya da ulusal paralar1n euro-dolarlara
dbnU1tUrUlesi JBklindB yayg1nl1k
kazanm1§t1r.
Euro-dolar piyasas1n1n
elitmesi bUtUn
ulusal para
piyasalar1n1
Amerika
Birle§ik
evletleri'ninkine
bag1ml1 k1lm1,t1r.
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Amerika
egemenliDini

BirleJik Devletleri
sUrdUrmektedir.

BANKA MUHASEBESiNiN

para

piyasas1,

tUm dUnyada

oZELLiKLERi

Banka Muhasebesi banka i§lemlerinin hesap ve defter sisemlerini ve bunlar1n uygulama bi9imini inceleyen bir ihtisas
al1d1r. Banka muhasebesi,
differ iJletmelerin muhasebelerinen farkl1d1r. Ticaret i,letmelerinde mal al1J ve sat111, sayi iJletmelerinde hammadde, i~9ilik ve diger gider unsurlan1n mamul mal haline gelmesi gibi kar1J1k k1ymet hareketleni g6steren
bir faaliyet
alan1 mevcuttur. cizellikle Ulkezde ve hatta Bat1 Ulkelerinin 9ogunda, Banka Muhasebesi sayide oldugu gibi ayr1 maliyet ve iiletme muhasebesine ihtia9 gbstermemektedir.
Halbuki gUnLimUzde, ybneticilerin sorunar1n1n
9bzUmlenmesinde
kullan1lan
ve geliJtirilen ybnetim
hasebesi kural ve ybntemlerinden
faydalanmak art1k ka91n1lbir olay olarak kabul edilmelidir.
Bankalar1n
esas
faaliyetlerini, para ve k1ymetli evrak
eketleri ile kredi itlemleri 01u,turmaktad1r.
Banka
muhaoesinin konusu, bu i,lemlerin kay1t ve izlenmesidir. Bankar, bir taraftan 6z
sermayelerini, diger
taraftan mevduat
linde toplad1klar1 yabanc1 sermayeleri ve bunlara saglanan
alar1 belli
bir k~r yani faiz
kar11l1tj1nda kredi olarak
tiya9 sahiplerine vermektedirler. Bankalarda bz sermaye vemevduat olarak toplanan paralar, kredi yolu ile alacak haie gelmektedir.
Bu alacaklar da tekrar para olarak tahsil
nmaktad1r. Bankalar, kaynaklar1n1n bir k1sm1n1 ayr1ca kamo ve k1ymetli evrak al1m sat1m1na da ay1rabilmektedir.
Banka muhasebesi konusunu; bir taraftan yabanc1 sermayeyani mevduat1n ve bor9lar1n, diaer
taraftan verilen kreer dolay1siyle
meydana gelen alacaklar1n izlenmesi ve dihareketlerin kay1tlara ge9irilmesi oluJturmaktad1r.
Kredi
iJlemleri d111nda; hisse senetleri,
tahviller ve
lar1n kuponlar1 gibi
k1ymetli evrak, ticari senetler, tiet belgeleri ile ilgili 9e1itli
hizmetlerin
kay1t ve izmesi, banka muhasebesinin gbrevleri
aras1nda yer almakta-
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Banka
muhasebesinin 6zelliklerinden biri de bu i§lemler
lay1s1yle beliren sonu9lar1n hemen ilgili sonu9 hesaplar1na
tikal ettirilmesidir. Bankada emniyet ve teminat olarak qetli
k1ymetler mevcut
oldugundan, bunlar1n
izlenmesi i<;in
z1m hesaplara da genii bir yer verilmektedir.
Bankalarda uygulanan muhasebe sistemi, bUnyenin bUyUklUk
kU<;UklLihUne gbre degi,ir.
bnceleri, bankalarda i,lemler
rvisler taraf1ndan haz1rlanan
belgeler ve notlarla muhaseye bildirilir ve muhasebece bunlara
dayan1larak dUzenlenen
, ve primai·,atolarla kay1tlara gei;irilirdi. iii ger,i, ve i,ern 1 er i
f az 1 a
,::, J. an b a nka 1 arda, se•rv isl erder1 ge 1 em evra k ve
gelerin toplanmas1 ve bunlara istinaden kay1tlara haz1rl1k
mak Uzere fii ve primanatolar1n dUzenlenmesi banka
muhaseinde genii bir personel kadrosunu zorunlu k1lmaktayd1. BuraDmen, banka muhasebesinde kay1tlar zaman1nda
yeti,tiriiyor ve bu sebepten muhasebe, gbrevini tam manas1yla baia1yordu. Bu konuda yap1lan arait1rmalarda
bankalarda hesap
emlerinin
basitle,tirilmesi
i<;in i;a11,malar yap1lm1i ve
)Unda banka muhasebesinde rasyonalizasyona
gidilmittir.
Bankalarda, dogrudan do~ruya muhasebeyi ilgilendiren i,ler d1,1nda kalan bUtUn hareketlerin muhasebele§tirilmesiesas te;kil eden fitlerin servisler taraf1ndan haz1rlanmaprensibi kabul edilmi,tir. Bu degi,iklik muhasebede tekrar
, dUzenlenmesini
bnlemiJtir. Fi,lerdeki detji,iklik, bununla
kaJ.mam11 ve banka servislerinden herhangi
bir iJlem dolas1yla dUzenlenmesi gereken belgelerin, fiJlerle birleJtiriek yaz1lmas1
saglanm1,t1r. Bu suretle, kombine emprimeler
tbu evrak)
meydana gelmi§tir. Kombine evrak, araya karbon
1d1 konulan ve 9eiitli
itlere yarayan
bas1lm1, ve ,ekildirilmit
fbylerden ibaret olup, yaz1 makinesinde hepsinin
tek hareketle yaz1lmas1 ile i§ler k1salt1lm1, olmaktad1r.
Kombine emprimelere dayanarak hesap
hareketlerini muhaeleJtiren bankalarda, servislerle muhasebe aras1nda it bbkonusu, ayr1 bir bnem ta§1maktad1r.
Banka itlemleri servislerde yUrUtUlmekte oldugundan, musebe organizasyonunun
i9inde iJlemler ile muhasebe iki grup
kil etmektedir. MU,terilerin mUracatlar1 veya itlemlerinin
ilyil§U dolay1s1yle, servislerde dUzenlenen
evrakla beraber
asebele1tirmeye esas te1kil eden
fi;ler ve diaer belgeler
natik olarak haz1rlanmakta ve muhasebeye verilmektedir.
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Bankalarda muhasebe fi§leri diDer itlemlerde olduau gibi
asa" ve "mahsup"
o Lma k Uz~:?re
ikiye ay r a Lnte kt ad i r-, Fi,ler,
rvise gerekli diDer evrak (makbuzlar, mektuplar, bor9 ve aacak ihbar ni:itlar1)
ile birlikte haz1rlan1r. Kombine i:ilarak
rtip edilen mahsup fitlerinin kar;1l1kl1 hesaplara, ayr1 oarak ihtiyaca yetecek jekilde haz1rlanmas1na
dikkat edilir.
rvislerde ki:imbine olarak haz1rlanan mahsup fiileri, genelde
k tarafl1
i:ilur.
B0r9
ve alacakl1
hesaplar1n1 kar11l1kl1
psayan bir mahsup fiti yerine biri bor9lu,
diaeri alacakl1
sap i9in, iki ayr1 mahsup fiji dUzenlenir. Mahsup fi§lerinhesaplar1n tek tarafl1 olarak yaz1lmas1, yard1mc1 defterere yap1lacak
kay1tlarda ve hesaplar1n
gUnlUk ti:iplamlar1na
yanarak gUnlUk
mizan ve durum
cetvelinin
haz1rlanmas1nda
yUk faydalar saDlar.
Bankalar1n servislerinde bir taraftan kombine emprimeler
anzim edilmekle beraber diger taraftan
iilerin gerektirdiai
ard1mc1 defterler de tutulur ve bu defterlerle muhasebe aranda uygunluk saglan1r. Mahsup fiilerinde, bi:ir9lu hesaplar1
gilendiren
hareketler ayr1 bir fit Uzerine kaydolunur. Bu
kil, itlemlerin yard1mc1 defterlere naklini kolayla1t1r1r.
Banka servisleri muhasebe
fitlerini kombine
olarak harlamaktan ba,ka, yard1mc1 defterlerini ve muhasebedeki baz1
saplar1n taki kay1tlar1n1 yapar veya bu hesaplara ait kartar1 tutar. Kasa fiJleri veznede, mahsuplar ise ait olduklar1
rviste toplan1r. Servislerin, muhasebe de ciahil olmak Uzere
z1rlad1klar1 gUnlUk kasa formUllerinin, kasaya giren ve 91n para toplamlar1n1n
vezne servisi ile uygun olmas1 gerekir
Kasa tahsil ve tediye fitleri,
vezne servisinde tutulan
asdikli kasa yevmiyesine
itlenir. Bankalar1n
muhtelif serslerinin yapm1J
olduklar1 icmallerle
uygunluk sa§lanarak,
sa mevcudunun kontrolU yap1ld1ktan sonra kasa fiileri muhabeye verilir.
Baz1 bankalarda
kasan1n
servislerden gelen
mallerle kontrolU, yukar1daki a91klamaya g6re vezne servisi
rine muhasebece yap1lmaktad1r.
Bu kontrolUn muhasebe
taraf1ndan yap1lmas1, servislerle
rlikte
veznenin de baika
bir k1s1m taraf1ndan
kontrolUnU
glar. Kasa fitlerinden ba1ka mahsup fiJleri de, ayn1 Jekilicmali yap1lmak suretiyle, servisler taraf1ndan muhasebeye
rilir.

73

Muhasebede, kasa ve mahsup fitleri
hesaplar1na gbre ayl1r ve bu hesaplara ait fiJler, yard1mc1
defterleri
tutan
murlara gerekli kay1tlar1n yap1lmas1 i9in verilir.
GUnlUk defteri kebir balans1n1n kasa
bor9 ve alacak sUnlar1na da, mahsup fitlerine ait toplamalar ge9ilir. Bundan
mra; tahsil, tediye ve mahsup
fi§leriyle tespit edilen haketler tahsil, tediye ve mahsup olmak Uzere U9 madde halinyevmiye defterine kaydolunur.
Hatta baz1 bankalarda, gUnk balans1n
benzeri
1ekilde
haz1rlanm11
olan bir deftere
nlUk iilemlerin kayd1yla yetinilir ve bu defter, yevmiye ve
fteri kebir yerine ge9er.
Mizan cetveline kasa ve mahsup iilemlerinin bor9 ve alayekGnlar1
hesap itibariyle
ge9irilir
ve hizalar1na fi§
y1s1 yaz1l1r. Mizanda her hesab1n
kar11s1na, yard1mc1 deftutan memur mutabakat saffland1ktan sonra, imzas1n1 atar.

aK

Bankalar, 90k §Ubeli itlemlere brnektir. Bu sebeple banlar1n JUbeleri
aras1nda
doGan ilitkilerden dolay1, hesapa,malar bzellik gbstermektedir. Bankalarda sadece birka9 1uvarsa, bu 1ubeler
aralar1ndaki
bor9luluk ve alacakl1l1k
rumlar1n1, herhangi bir itletmede U9UncU kiJilerle olan i~kilerde oldugu gibi,
birbirlerine birer hesap a9mak sureyle gbstereceklerdir.
Bu ilitkiyi yUrUten
ana hesab1n ismi
beler Cari Hesab1
d1r. §ubenin ismi tali hesap olarak betilmektedir.
§ubeler
9ogald1k9a ve 1ubelerin
birbirleri
e sUrekli ili§kileri bulunduk9a her ,ubede a91lan bu hesap9ogalacak ve gerek
Jube i9inde, gerekse banka bUnyesinde
mli bir uffra,1 olacakt1r. Dbnem sonlar1nda; genel mUdUrlUk
asebesinde Jubelerin bilan9olar1 bankan1n bilan9osunun 911lmas1 i9in birleJtirildiginde
iUbelerin her birinin sonu9
arak bor9 ve alacak bakiyelerinin birbirine
denk olmas1 a11r. Birbirleriyle
ilijkiyi belirttiginden, denk olmas1 da
ekir.
11

cite yandan, bu ili,kiler Jubelerin birinden digerine paaktarmalar1n1 belirttiainden ve sonu9 olarak alacakl1 olan
elere
bu alacaklar1ndan
btUrU,
bor9lu olan Jubelere bu
cundan btUrU faiz hesaplanmas1, Jubelerin verimlerini helayabilmek ybnUnden bnemlidir. Bankac1l1kta ''istismar faiya da
"ic; f a i z "
deY,iler, bu faizin hese:~plam11as1 yor,Under·,
orta yol olarak, JUbelerin bu ili§kilerin
sonunda bor9lu
da alacakl1 olmalar1n1n saptanmas1 yeterlidir.
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Bu nedenlerle,
ilitkilerin
muhasebelettirilmesinde,
headedini
daraltmak
ve bUnye i9inde
tasarruf
saglamak
i9in
bursman Sistemi'' (hesapla§ma
sistemi)
denilen
bir sistem
'an1lmaktad1r.
Hesapla§ma
sistemine
gbre, §Ubelerde
herbir
i9in hesap a91lmas1
gereksiz
gbrLilmekte, §Ubeleraras1
ii tek bir hesapta
yUrUtUlmektedir.
Buna kar11l1k;
kar,1t1rmay1
ve denetlemeyi
saglamak
ybnUnden;
bu ilitkiler
bir
ezde toplanmakta
ve orada
her bir
§Ube i9in sadece bir
ap a91lmak
suretiyle
muhasebeleitirilmektedir.
Bbylece,
lerin her birinin,
bu ilitkilerden
dolay1 bor9lu ya da aakl1 durumunun
tespiti
ile yetinilmektedir.
Bilindigi
gibi, 9iftyanl1
(muzaaf) muhasebe
ybnteminde,
aplar asli (temel) hesaplar
ve naz1m
(dUzenleyici)
hesapdiye iki bUyUk gruba ayr1l1r.
Bu ayr1l1§1n
nedeni
iJlete doaan ve ger9ek1e,en
mali, ekonomik
ve hukuki
bir9ok oar1n iki
bUyUk gruba
ayr1labilmesidir.
Bu ayr1mda
bl9U,
etmede olan olaylardan
bir k1sm1n1n
itletmenin
var11a1n1
i mevcutlar1,
bor9lar1
ve alacaklar1
derhal etkileyebilmebir
k1sm1n1n
ise derhal
etkileyememesidir.
i§letmenin
1g1n1 derhal etkileyen
itlemler
mali muhasebede
ya da ybim (i§letme)
muhasebesinde
ilgili asli hesaplara
ge9irilir
bu hesaplar1n
kullan1lmas1nda
ve sonu9lar1nda
ele al1nmak
1aa1na kaVU§Ur.
Bilindigi
gibi, muhasebe
kay1tlar1,
bu ana deGerlemeye
dayan1r
ve degerleme
ilkeleri
ile muhasebeirilir.
i§letmenin
asli hesaplar1n1
ilgilendirmeyen
herhangi
bir
ya da durumun
asli
hesaplara
kat1lamayacag1,
dogald1r.
sebeple,
asli hesaplar1n
d111ncia bir hesap grubu ile konurnuhasebele§tirilmesir,e
gidilir
ki , bu hr-2sap grub1. 1r1c.1, "Na··Ht-?saplar"
(di.izt-?nleyici
hf~saplar) derti lmektE.~dir ..
Naz1m hesaplarda
kay1tlanacak
olaylar,
iJletme varl1g1n1
rudan dogruya
etkileyecek
olaylar1n
d111nda
kalan hemen
en her olay istenirse
muhasebeye
ge9irilebilir.
Ancak,
bu
aylar, §byle gruplanabilir;

erhangi
bir maddi
deaerin,
etrne bi.inyesinde bulunmas1n1n

i~J.etme
var11a1n1
izlenmesi,

irinci b6li.ime
in izlenmesi,

akitlerin

kat1lamayacak

etkilemeden

ve detji§im,

gelitme-
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bnem

verilen

hususlar1n

izlen-

brneDin;
emanet olarak
b1rak1lan
mallar1n
saklanmas1,
1lmas1, teslim edilmesi
gibi ili§kilerden
doaan hareketlemeydana
getireceDi
ger9ek bor9luluk
ve alacakl1l1k
durumasli hesaplarda
gbsterilirken,
emanet9i
mallar1n
i§letin var11a1na
yani kendi mallar1na
kar1§t1r1lmaks1z1n
muhakay1tlar1nda
gdsterilmesi,
naz1m hesaplar
yolu ile olur.
iJletme yukar1da
belirtilenlerin
d1j1nda
9e1itli
akitler
ar ve taahhUtnameler
alt1na
girer.
Bunlar1n
akit olarak
enmesi,
ileride
iJletmeye
yUkleyecegi
kUlfetlerin
gdzbnUnbulundurulmas1n1n
satjlanmas1 gibi ydnleri,
yine naz1m helar1n1 ilgilendirir.
brnegin;
kefalet
akdi ile bir borca
-il olan i§letmenin
yUklendi4i
sorumlulugun
muhasebele;tinaz1m hesaplarla
izlenir.
Bunlar1n
d1,1nda,
itletme
i9inde,
baz1 detjerlerin ya da
erli belgelerin,
bulunduklar1
yerler ya da kitiler
ybnUnizlenmesi
gereklidir.
Bu gibi durumlar,
yine naz1m hesapda izlenebilir.
brnegin;
demirba1lar1n
bulunduklar1
yerler
1m1ndan,
iJletmede
bir y1ldan
uzun sUre ile kullan1lan
fasabit k1ymetler
hesaplar1nda
izlenmeyen
e§yan1n,
belli eesi bak1m1ndan
sdzleimeler
gibi kaydedilmemit,
bu bnemli
herhangi
sebeple
ba1kalar1na
teslim
edilmelerinin
edilmesi
bak1m1ndan
izlenmeleri
yine
naz1m kay1tlarla
asebeleJtirilir.

Bu gibi olaylar1n
izlenmeleri i9in, muhasebenin d1J1nda
ar da vard1r ve uygulamada
bu yollardan yararlan1lmaktaAncak muhasebe kay1tlar1;
daha dUzenli ve sUrekli olduan, bu gibi izlemelerin muhasebe
kay1tlar1nda yap1lmas1,
likle ortodoks muhasebe
gdrU§U i9inde
daha 90k bnem ka11akte.'id1r.
Bankalar, yukar1da belirtilen aki!lerle diher itletmelegdre, daha 90k ilgilendiklerinde,
bu konular1 naz1m hesapa izlemeleri bnem
kazanmaktad1r.
Kald1 ki, Ti.irk Ticaret
rru i.~65. maddei;;i "di°fjer taahhUtler"
b.;.:i1J.1g1 a l u i nd a "1-<.efa·. en ve garanti taahhUtlerinden
doaan mUkellefiyetler ve Liu tah1s lehine tesis olunan rehinler bilan9oda veya ekinbirer kalern olarak ayr1 ay r-i
gbsd;erilir" diyerek bu korru+
belli 0?dilmesine di•,em verdiifir,i, belirtmit bu Lurime k t ad i r-,
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TURK BANKACILIK

SEKToRUNUN

TEMEL SORUNLARI

1980 li y1llardan beri bankac1l1k sektdrUnUn ba1l1ca so1lar1; ekonomik
gelitmedeki
istikrars1zl1k, yUksek kaynak
iyeti, haks1z
rekabet ko,ullar1, h1zl1 teknolojik geliJme
hizmet
teknikleri kar~1s1nda
mevzuat1n
yetersiz kalmas1
bi hususlardan kaynaklanmaktad1r.

Enflasyona ve istikrar Kararlarina Bagli Sorunlar
TUrk ekonomisi, son 17 y1ll1k ddnemde serbest piyasa me1izmas1na ge~ii ve d1Ja a91lma
ybnUnden belirli bir aJama
.detmit olmakla birlikte geniJleyen kamu finansman a~1klar1
e birlikte kronikleJen yUksek enflasyonun
etkisiyle istik11 bir geliJme sUrecine girememiJtir. YUksek
enflasyon ve
1nomik konjonktUrdeki dalgalanmalar ddviz kuru ve faiz ris1i art1r1rken; sektdr bUyUk bl9Ude nakite dayanan bzvarl1k1n1 enflasyona kar,1 korumada zorlanmaktad1r.
YUksek oranl1 enflasyon dbnemlerinde bankac1l1k sektbrU,
derece ciddi sorunlarla
karJ1 kar,1ya
kalmaktad1r.
Enasyon dbnemlerinde bankalar1n nominal olarak artmit gdrUnen
lar1, ger9ekte Creel olarak)
azalmakta ve bzkaynaklar1n1n
1 bUyUklUffU dU§mektedir. Enflasyonist koJullar, bankalar1n
_nak maliyetlerini ve itletme giderlerini
art1rmakta, yUken kaynak maliyetlerinin
etkisiyle artan
kredi faizleri,
ellikle dUtUk riskli plasman olanaklar1n1 daraltmaktad1r.
H1zl1 enflasyon ddnemlerinde bankac1l1k
sektbrUnU etki~en diger bnemli bir sorun ise, problemli kredilerin artma1r. cizellikle, artan faiz yUkU, banka alacaklar1n1n tahsii s1n1rland1r1c1 bir etki yaratmaktad1r. Vadesinde bdenmealacaklar banka kaynaklar1n1n ak1§kanl1g1n1 azaltt1g1 gikaynak maliyetinin artmas1 sonucunu da vermektedir. D0las1yla
enflasyonun aiag1
9ekilmesi ile hem banka kredileri
mu, karekterinden kurtulacak~ hem de tahsili gecikmii alalar1n kaynak maliyetine yans1yan yUkU
azaltmi§ olacakt1r.
kalar1n ise; takipteki
alacaklar1n1 teminat ybnUnden gU9dirmesi ve yeni risklerin
olu§mamas1 i9in de gereken tedleri almas1 gereklidir.
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YUksek

Kayr,ak

Mal iyet

i

Bilinditii gibi ticaret bankalar1n1n fon kaynaklar1n1n en
nemlisi, toplad1klar1
mevduatlar1d1r.
Son y1llarda mevduat
01J1 fon temininde kaydedilen gelitmelere ragmen mevduat yine
e sektbrUn kaynaklar1 aras1nda bnemini
korumaktad1r ve mevuata uygulanan faiz oranlar1
ka~1n1lmaz
bi~imde, enflasyon
ranlar1 ile yak1n ili,ki
i~indedir. Serbest faiz sistemine
~e9ilmesiyle faizler enflasyon paralelinde seyretmeye bailaren mevduat
kompozisyonunun
vadeli lehine gelitmesi sonucu,
evduat1n maliyeti bnemli bl9Ude
artm1,t1r. Bu gelitme, serest piyasa
ekonomisi ger~eginin
dogal bir sonucu olmas1na
agmen, kaynak maliyeti, ayn1 zamanda toplam disponibilite ve
evduat munzam
kar,1l1g1 ay1rma zorunlulutju ve Tasarruf Mev1at1 Sigorta Fonu primleri yUzUncien de yUkselmektedir.
Ayr1a Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi, diaer giderler, Kayak Kullan1m Destekleme Fonu primleri, Gider Vergisi kesintikredinin maliyetini yUkselten ditjer unsurlard1r.
Bankalar1n yUksek maliyetlerle toplad1klar1 mevduat kaya~1na kar~1l1k,
disponibilite
ve bu gibi ay1rmalar1 sonucu
ncak bir bblUmUnU kendi insiyatifleri
dogrultusunda
degerendirebilmeleri nedeniyle; mevduat faizi ile bankalar1n plase ed:ilebilir
kayncd<.c:dar1rnn mc.diyeti ara~;;indc:\ bnemli bir
rj
i:,1u,rnal,d;c:1; bi:iylece, bar·il•.c.dar h a kkind e "yLikf.5ek maliyetle
n aktaran verirnsiz kur-u Lu s l ar-"
i mej i
yarat1lmaktad1r.
Bu
rj1 belirleyen en bnemli unsurlardan biri de iiletme gidereridir. itletme giderleri i9erisinde en bnemli pay1 personel
derleri olu1turmaktad1r.
1980 i:incesi ko1ullar1nda,
mevduat
)playabilmek i~in ,ube ag1n1
geni,letmek ve yeni
persenol
stihdam etmek rasyonel kabul ediliyordu. Oysa
1980
li
y1lardan itibaren, reel pozitif faiz
politikas1 ve otomasyonda
elitmeler bir~ok ,ubeyi rantbal olmaktan ~1karm1Jt1r. Bu nenle, bir ara bzellikle bUyUk bankalar,
i§letme giderler:ini
zaltmak arnac1yla §Ube kapatmak ve personel say1s1nda indir:igitme politikas1
izlemitlerdir. Ancak son y1llarda, banka
ktbrUne giritlerin hUkUmet taraf1ndan
engellenmesi, mevcut
nkalar1n JUbe say1lar1n1 yeniden art1rma politikas1 izlemeerine neden
olmu,tur. Bunun yan1nda; son y1llarda bankalar,
omasyona ybnelik bUyUk
yat1r1mlar yapmaya
batlam1Jlard1r.
da, bankalar1n k1sa vadede itletme giderlerinin bnemli blde artmas1na neden
olmu1tur. Gerek
iube ve personel say1da azaltmaya gidilmesi, gerekse otomasyona
aa1rl1k verili itletme giderlerinin
azalt1lmas1na ybnelik dogru politiard1r. Ancak bzellikle bLiyUk bankalar1n bu konuda somut ve
~lu geli§meler gbsterrnesi, zaman alabilecektir.
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Bankac1l1k sektbrU, otomasyonda, k1sa zamanda bUyUk at1lar yapm1,t1r. bzellikle ATM say1s1nda h1zl1 bir artit ol~tur. Ancak, genellikle bankalar, ayn1 gruba bagl1 bankalar
i, ATM aa1n1 kendisi kurma
yolunu se9mit ve bu da i§letme
oerlerini art1rm11t1r. Halen U9 banka ATM lerde
ortak kulan1ma gitmi§lerdir. Bu konuda, bankalar aras1
i§birligi yamas1, giderleri azaltabileceai gibi, mU1terilerinin kullaoilecetji ATM aij1n1 da genitletecektir.
Faiz maliyeti ile kredi faizi aras1ndaki marj1 etkileyen
ger bir fc."'lkti:ir dolayl1 vergileY-1dirme diyebilece'g"imiz mevat munzam
kar11l1klar1
ile disbonibilitedir.
Daha bnce de
saca belirttigimiz bu kalemler, bankalar1n plase edilebilir
_naklar1n1 bnemli bl9Ude azaltt1g1ndan kredi faizlerini ar1c1 unsurlar olmaktad1rlar. Asl1nda mevduat
munzam kar,1lar1 ve disponibilite yUkUmlUlUtjU, para
piyasalar1nda israr ve emniyetin saglanmas1na
ybnelik para
politikas1 a9lar1
mahiyetindedir.
Mevduat
sigortas1n1n
bulundugu ve
kalar1n k1sa vadeli nakit ihtiyac1n1 kar,1lamada interbank
.asas1n1n bnemli rol oynad1D1 bugUnkU
ko,ullarda uygulanan
zam kar11l1k ve disponibilite
oranlar1, dUzenleyici mahitten ziyade kamunun artan fon ihtiyac1n1n sonucu olarak gbmektedir. Yasal kar,1l1klar dUJUrUlerek, bankalar1n kullaabilir fon miktar1 art1r1lmal1 ve bbylece birim kredi mik1 Uzerine dUJen ycinetim ve itletme giderlerinin azalt1lmasaIJlam11al i d i r ,
11

11

Kamunun banka kaynaklar1n1n belirli bir bcilUmUnU mevcluat
zam karJ1l1g1 olarak s1f1r maliyetle kullanmas1n1n dolayl1
vergi maliyeti
ta,1mas1na kar11l1k,
bu durumun
kamuoyu
af1ndan yanlit alg1lanmas1
nedeniyle; bankalar, karlar1na
anla 90k az vergi cideyen, dolay1s1yla daha
fazla vergilenilmesi gereken kurumlar olarak gcirUlmektedir.
Bankac1l1k SektorUnUn DUzenlenmesinden (Regulation) Kaynaklanan Sorunlar
bzel sermayeli
bankalar ile kamusal sermayeli
bankalar
as1nda, yasal ve ybnetsel
dUzenlemelerden dogan baz1 farkbulundugu
gcizlenmektedir. Sbzkonusu
farkl1l1klar1n bir
sm1 kamusal, bir bcilUmU ise cizel bankalar1n yarar1na olarak
sat eJitliaini zedeleyecek boyutlardad1r.
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Kamusal sermayeli bankalar1n ana statUlerinin brgUtlenme
i~imlerinin;
personel
kadrolar1n1n ve sermayelerinin ancak
elirli bLirokratik aJamalardan
ge9ilerek degittirilebilmesi;
UnUmUzde h1zl1 bir deijiJim gbsteren
iktisadi ve mali ko§ulara uyum saglanmas1n1, gerekli
6nlemlerin ve kararlar1n sUatle al1nmas1n1 ve rasyonel
bir iJletmecilik
uygulamas1n1
~orlaJt1rmaktad1r.
Ayr1ca, 9eJitli yasal ve ycinetsel dUzenleeler, kamusal bankalara, bankac1l1k faaliyetleriyle yak1ndan
lgili olmayan
bir9ok gbrevler vermit bulunmaktad1r. Kamusal
sermayeli
bankalara
verilmit bulunan
bu bzel
gbrevler, bu
ankalar1n kaynaklar1n1n ve faaliyetlerinin k1smen de olsa,
antabl
olmayan alanlara,
kaymas1na yol a9makta ve rekabet
~cUnU zay1flatmaktad1r.
Ce1itli
yasal ve ycinetsel dUzenlemeler, resmi mevduat1n
amusal sermayeli bankalara yat1r1lmas1n1 zorunlu k1lmaktad1r
991 y1l1 sonu itibariyle TUrk Bankac1l1k Sistemi'ndeki
(Banalar Mevduat1 ve Ddviz Tevdiat1 hari9) toplam mevduat1n % 3'
,U ''F~esmi Kur-u l u s Ler-" MevclUc:ltl o Lu s t ur-rnu s t ur-, TUrkiye Cu mh u-:
iyet Merkez
Bankas11n1n
12/10/1988 gUnU ve 7 say1l1 tebline gbre, vadeli ve vadesiz resmi kurulu§lar, mevduat hesapar1na uygulanacak y1ll1k azami faiz oran1 % 10 oran1 a§1lmak Uzere, serbest9e saptanabilmektedir.
Bciylece kamusal serayeli bankalar, yakla11k 3.2 trilyon tutar1ndaki resmi kuru;lar mevduat1n1n
90k bnemli
bir bcilUmUnU, dUtUk maliyetli
olarak kullanabilmektedirler.
Lllkemizde, bankalar 90k say1da makam ve merci taraf1ndan
enetlenmektedir.
TUm bankalar1n tabi bulunduklar1 yoaun detime ek olarak, KiT statUsUndeki bankalar, bzel bir denetim
·t1nda tutulmaktad1rlar.
Bankac1l1k sektbrUnde, sektbrUn % 50 civar1nda bir bcilUsahip kamu bankalar1n1n pay1n1n
azalt1lmas1,
kaynaklar1n
rbest piyasa iartlar1nda daha rasyonel daD1l1m1 ve kullan1a91s1ndan yararl1 gbrUlmektedir. CUnkU bu durum, bzel banalara mevduat toplama ve kredi verme konusunda
dolayl1 olaak k1s1tlamalar
getirmektedir. cizellikle mevduat ve kredi
belirlemede bzel bankalar, kamu bankalar1n1 izlemek zonda kalmaktad1rlar.
Sektbre giri§ imk~n1, 1980 li y1llarda
kolayla§t1r1lm1,
cak son y1llarda, kamu
otoriteleri taraf1ndan zorla~t1r1l;t1r. Sektcirden 91k1~1n kamuoyunda
yaratacaa1 olumsuz etki
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,edeniyle pek normal
kar11lanmamaktad1r.
Bu anda
TUrk Banka
Sistemi'ne girit ve 91k111n zor olmas1, serbest piyasa kotular1n1 bozan dnemli
bir faktbrdUr.
Bu durum, risk faktbrUne
ar11 duyarl1l1g1 azaltmakta ve haks1z rekabete
yol a9makta1r. Zira, piyasalara
giri§ ve ~1k1§ serbestisi, tam rekabet
iyasas1n1n en bnemli kural1d1r. Ayr1ca son y1llarda geli§tiilen tam giritli ve 91k1§l1 piyasa (contestabl~ market) teoisi bankac1l1k i9in uygun bir olgudur. Bu olgu hem baz1 bana ycinetimlerinin a11r1 risk
almalar1n1, hem de mevduat saiplerini banka
ay1r1m1 yapmadan, yUksek
faiz veren bankaya
evduat yat1rmalar1n1
te,vik etmektedir. CUnkU
bir anlamda,
evlet garantisi oldugu dUtUnUlmektedir.
Olu1turulan
Mevduat
Sigorta Kurumu ve bu Kurumun;
mali
a91dan zay1f bankalar1n
bUnyelerini kuvvetlendirici ve bankalar1 rehabilitasyona tabi
utucu fonksiyonu vard1r. Bbylelikle mali a91dan zay1f bankaar1n sektdrden 91k1§1,
sistemin
mali istikrar1n1
bozmadan
_er9ekle§ebilecektir.
Ancak,
mevduat
sigortas1 sisteminin,
iskli bankalar1 te§vik
edici ydnUnUn
bulundugu da bir gerektir.
V- ozkaynak Sorunu
TUrk bankac1l1k
sektbrUnUn bnemli
bir sorunu, dzkaynak
etersizliffidir. cizkaynaklar1n gU9lendirilmesi
i9in kAr daa1m politikas1n1n
gbzden
ge9irilmesi ve bdenmit
sermayenin
akit giri§i yoluyla art1r1lmas1 gerekmektedir.
SektbrUn bir sorunu da gerek
aktif gerekse
sermaye bU"klUkleri a91s1ndan kU9Uk
bankalar1n 9offunlukta olutudur.
ktbrde banka say1s1 1980 lere gbre artm1§ olmakla birlikte,
z1 yabanc1 ve milli bankalar hem toplam aktifler hem de bz~rmaye bUyUklUgU a91s1ndan son derece yetersiz olup, bu banalar1n fon kaynag1 sadece interbank veya uluslararas1 finan1 piyasalard1r. Bu nedenle, bu bankalar1n gerek i9 piyasada
erekse uluslararas1
piyasalarda rekabet
edebilecek gU9leri
,ktur. Banka birleJmeleri yoluyla aktif ve sermaye yap1lar1n gU9lendirilmesi,
bir bnlem olarak dUiUnUlebilir.
Bankac1l1k sektdrUnUn diger
bir sorunu,
iJtiraklere ve
bit k1ymetlere yat1r1lan kaynaklar1n bUyLiklUijUdUr. ±§tirakere yat1r1lan kaynaklar1n
bir9ogu yeterli getiriyi sa~lamaktad1r. Ge9miJte
sermaye birikiminin yetersiz olmas1 nedeyle, bankalar iitirakler yoluyla
sanayileJmeye dnemli katlarda bulunmu,1ard1r. Ancak, bu gUn ittirakler bir9ok banka
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9in bUyUk
bir yUk tetkil etmektedir. Bankalar1n, bankac1l1k
aaliyetlerine daha fazla
kaynak ay1rmalar1n1
saglayabilmek
9in yeni Bankalar Kanunu Taslag1'nda bzkaynak
ittirak ili1sinin
% 100'den % 50'ye indirilmesi
bngbrUlmektedir. Baz1
nkalar,
ittiraklerini
elden 91karma
arzusunda olmalar1na
aamen borsadaki durgunluk ve baz1
ittiraklerin bUyUklUgU bu
'ilimi yava1latmaktad1r.
bzel finans kurumlar1na tan1nan ayr1cal1klar, sektbrU oetl-dleyebilmel-(t-edir. Ti.irk Mali
Sistemi i c i nd e
r almakla birlikte, TUrk Bankac1l1k Sistemi d111nda bulunan
say1lar1 giderek artan bzel
finans kurumlar1, bankac111aa
~ benzeyen
itlemler
yapmakta,
ancak
bankalara uygulanan
ayn~,k ku 11 ~'l·r·, 1 n11,
k~'lrJ~ 1 l 1 k ay 1 rma, f i Y-1ar·1sa 1
hi zmet l er g i bi
s1tlamalara aynen
tabi
bulunmamaktad1rlar.
D0lay1s1yla da
'el Finans Kurumlar1
ile bankalar
aras1nda
olmas1 gereken
kabet eJitliDi, bu kurumlar yarar1na bozulmuJ durumdad1r.
H1zl1 Teknolojik Geli~melere Bagl1 Sorunlar
H1zl1 teknolojik geli§me ve dUnya finans
piyasalar1 ile
egrasyon sUrecinde olan bankac1l1k sektbrU, gelitmit Ulkede yayg1n bir §ekilde kullan1lan
leasing, factoring, forting gibi mali
hizmetler ve swap, forward, future, option
i risk ybnetim UrUnleri sunma a,amas1na
gelmi§ bulunmaktaAncak isimleri s1ralanan finansal tekniklerin ve UrUnleuygulamas1 ve kurumsalla,mas1nda,
bu tekniklerin uygulans1 ile ilgili devlet
organlar1n1n
koordineli bir Jekilde
1,amamas1, konuyla ilgili bir mevzuat altyap1s1n1n oluttumamit olmas1 ve ekonomik istikrars1zl1k
nedenleriyle zorlar ortaya 91kmaktad1r.
Gerek bireysel
bankac1l1k
alan1nda, gerek uluslararas1
1kac1l1k 1,1emlerinde
kaydedilen
gelitmeler,
sektbrdeki
asik istihbarat konusuna yeni boyutlar kazand1rm1tt1r. Sekde, etkin bir merkezi istihbarat birimi ve rating kurulut1n1n eksikligi hissedilmektedir.
Mali sistemde, bzel sektbr
yat1r1mlar1 i9in gerek duyuorta - uzun vadeli ve bdeme Jartlar1, yat1r1mlar1n nakit
atma gUcU ile uyumlu yat1r1m
kredisi arz1 yok denecek dUdedir.
TLirkiye Cumhuriyet
Merkez
Bankas1'n1n, reeskont
ceresi uygulamas1n1 baJlatarak orta vadeli reeskont kolaysaglamay1,
1989 y1l1
sonu
itibariyle sona erdirmesine
J1l1k, bu ihtiyac1 kartilayabilecek
bir 9bzLim bulunamam1,-
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, TUrkiye'de bankc1l1k sekt6rUnde yay1nlanan mali tablola~1n tam §effafl1ff1, henUz saijlanamam1,t1r. §u anda ge9erli o:an sisteme g6re, bag1ms1z d1~ denetim firmalar1nca denetlen~it mali tablolar1n yay1nlanmas1 zorunlu deDildir. dzellikle,
~az1 bankalarda
yay1nlanan ve d11 denetim sonucu elde edilen
-ali tablolar aras1nda bUyUk farkl1l1klar olabilmektedir. Bu~un nedeni~ bu bankalarca, genel
kabul gdrmUt m~hasebe prensiplerinin uygulanmamas1d1r.
Kur riski oran1n1n
s1n1rland1r1lmas1,
TUrk
bankac1l1k
sektbrUndeki esnekliai ve canl1l1g1 engellemektedir.
Kur ris~i oran1, bankalar1 bilin9li olarak ya da y6netim aksakl1kla·1 sonucu maruz
kald1lar1 ddviz
pozisyonundan
korumak i9in
saptanm11t1r. Bu limit; bilan90
bUyUklUau, cinsi (kamu, cizel
eya yabanc1) ve ybnetim
yeteneklerinden
tamam1yla baa1ms1z
~larak
tum bankalara
ayn1 Jekilde yUklenmittir. Bu nedenle;
ur riski oran1 s1k s1k bankalar1 salt limitler i9inde kalmak
-~in iJlem yapmaya itmektedir.

ihracat91lar1n
ve mUteahhitlerin,
gelijmi§ Ulkelerdeki
akiplerinin sahip oldugu imkanlarla
donanm1, bir Jekilde u.uslararas1
pazarlarda mUcadele verebilmeleri
i9in dogrudan
-arasal teJviklerin kald1r1lmas1yla ortaya 91kan ihtiya9 Uze:ne kredi, garanti ve sigorta programlar1 ile devreye giren
-Jrk Eximbank'1n
faalliyetlerini
etkin bir bi9imde sUrdUre_1lmesi, her Jeyden bnce gU9lU bir mali yap1ya kavu1turulmas1
e istikrarl1 fon kaynaklar1n1n saglanmas1na bagl1d1r. Ayr1ca
EKimbank
kredilerinin
etkin ve yayg1n
bir Jekilde daa1t1m1
gereken, bzendirici bnlemlerin al1nmas1 gerekmektedir.

Kamu Menkul De~erlerinin Konsolide
Pay~n1n Artmas1

Banka Bilan~osundaki

Son y1llarda, Ulkemizde, kamu
i9 bor9lar1n1n
tutar1n1n
.zla artmas1 ve kamu kaQ1tlar1n1n getirisinin yUkseklitji tiari bankac1l1k
faaliyetleri yerine kamu menkul de~erlerine
-nelik i;lem yapmaya ybneltmittir.
B6ylece; Ulkemizde ticari bankalar adeta geleneksel
-c1l1k faaliyetlerini aksatmaya ba1lam11lard1r.

ban-
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VII~

Ticari Bankalarin Kaynaklar1n1n
diye DonU§ttirmemesi

onemli Bir

K1sm1n1

Kre-

Ulkemizde ticari bankalar1n
mevduat olarak toplad1klar1
-<ayr,aj1H·, hemer, hemer, yar1sJ.n1 bile krediy~ d o :.. ,U,tUremediffi VE?
dbnU,tUrdUklerini
de yUksek maliyetle yapt1a1 gbzlenmektedir.

BANKALAR

KANUNU

~eneJ Htlkum l arAmac;:
DDE 1. Bu kanunun amac1;
tasarruflar1 korumak ve ekonomik
alk1nman1n gereklerine
gdre kullan1lmalar1n1
safflamak ama~1yla bankalar1n
kurulu1unu, ybnetimini, Gal11ma esaslar1n1,
evir, birleJme ve tasfiyeleri
ile denetlenmelerini
dUzenlektedir.

Kapsam:

Tilrkiye'de kurulmut ve kurulacak bankalar ile yabanc1 Ulelerde kurulmut olup da TUrkiye'de iube a9mak suretiyle faayette bulunan veya bundan sonra TUrkiye'de ,ube aGarak faayete geqecek olan bankalar bu kanun hUkUmlerine tabidir.
cizel kanunlarla
kurulan bankalar da kanunlar1nda
Umler d1t1nda bu kanun hUkUmlerine tabidir.
kanunda a91kl1k

olmayan

hallerde

genel hUkUmler

yer alan

uygula-

Tanimlar:
3. Bu kanunun

uygulanmas1nda;

Bakan ve Batbakanl1k; Hazine MUste§arl1tj1'n1n baDl1 bulunbakan1 ve bakan11a1,
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Banka; TUrkiye'de kurulan
·rkiye'de a91lan Jubelerini,

bankalar

ile yabanc1

bankalar1n

Banka 1ubesi; Bankalar1n elektronik itlem cihazlar1ndan iret birimleri hari9 ,ube, ajans ve mevduat
kabUlU veya dier bankac1l1k itlemleri ile uara,an
sabit yada seyyar bUroar1 gibi her tUrlU yerel teJkilat1n1,
- bdenmit sermaye, bankalar1n
U9 ayl1k hesap
bzetlerindeki
ilen 6denmit veya TUrkiye'ye ayr1lm11 ve 6denmit sermayelenden, bilanqoda gbrUlen zarar1n yedek ak9elerle kart1lanmaan k1sm1 dUtUldUkten sonra kalan tutar1,
- Yedek ak9eler; TUrk Ticaret Kanunu ve ilgili
kanunlar ile
nkalar1n anas6zle1melerine
g6re ayr1lan ve bankan1n U9 ayk hesap bzetlerinde gbrUlen yedek akqeler toplam1nda, varsa
lanqo zarar1n1n dU,Ulmesi sonucunda elde edilen tutar1,
bzkaynak; bankalar1n 6denmi, veya TUrkiye'ye ayr1lm11
yeleri ile yedek ak9eleri toplam1n1, ifade eder.

ii-<. a .1 a r 1 r-1_ ~( u r

Kurulu~

ser-

u 1 u ~-l.

ve TUrkiye'de ijube A9ma

izni

DE 4. TUrkiye'de
bir bankan1n kurulmas1 veya yabanc1 Ulkede kurulmu, bir bankan1n TUrkiye'de a9acaa1 ilk §Ubesi iBankalar Kurulu'ndan izin al1nmas1 §artt1r.

Kurulu~

TUrkiye'de

~artlari

kurulacak

Anonim ortakl1k

bankalarin;

olmas1,

Kurucular1n mUflis veya konkordato ilan etmi, veya taksirsu9lar hari9 olmak
Uzere affa
uUram1§ olsalar
dahi ag1r
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veya be;- y i Ld e n fazla hapis
y ah ut, zimmet, ihtilas, i r-«
ri.i§vet,
h r r-s i a Li k, do l e nd a r=i c a Li k, sahtecilik, inar-1cJ.
kullanma,
dolanl1 iflas gibi yUz k1zart1c1 su9lar ile
e istimal ve istihlak
ka9ak91l1g1 d1i1nda kalan ka9ak91l1k
9lar1,
resmi ihale ve al1m sat1mlara fesat kar1§t1rma veya
evlet su9lar1n1
a91ga vurma, vergi
ka9ak91l1g1
veya vergi
a9ak91l1Y1na teJebbUs su9lar1ndan dolay1 hUkUm giymit bulun- Hisse senetlerinin tamam1n1n ada yaz1l1 olmas1, nakit karl1t1 91kar1lmas1, itibari degerlerinin alt1yUz milyon lirage9memesi ve menkul k1ymetler borsas1na kote edilmesi,
bdenmiJ sermayelerinin
- olmamas1,
Anas6zle1melerinin

U9 trilyon

bu kanun hUkmUne

alt1yUz

milyar

uygun olmas1,

liradan
1artt1r.

- 13<:>rmc\YE?S'il'iin yar1s1ndar-, fazlas1
ger,el ve katma
bUt9esi
irelere, yerel t6netimlere veya kamu iktisadi teJebbUsleriait bankalar birinci
f1kran1n (c) bendi hUkmUne tabi
ded:i. r-,

Bir kitinin, banka sermayesinin yUzdebeii ve daha fazla1 temsil eden paylar1 edinmesi
veya bir ortaaa ait payla1
banka semyesinin
% 5, % 20~ ~ 33 veya
~ 50'sini a§mas1
lUCUnU Veren
hisse edinimleri ile bir ortaaa ait paylar1n
ar1daki oranlar1n alt1na dUJmesi sonucunu
veren hisse deleri mUste§arl1D1n iznine tabidir.

I-

Ortak say1s1n1n
5'ten a1aa1 dU5mesine yol a9an itlemler
bu f1kraya g6re izin al1nmadan yap1lan
devirler pay define kaydolunmaz. Bu hUkme ayk1r1 olarak pay defterine
yaan kay1tlar hUkUmsUzdUr.

Sermayenin
% 5 ve daha fazlas1na sahip olacak ortaklar1n
ucularda aranan nitelikleri ta11mas1 §artt1r.
Bu niteliki kaybeden ortaklar temettU d111ndaki ortakl1k haklar1ndan
arlanamaz. Bu halde, diDer ortakl1k haklar1
Tasarruf Mevat1
Sigorta Fonu taraf1ndan kullan1l1r.
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Yabanc1

Bankalarin Tlirkiye'de §ube A~ma §artlar1

DE 6.
TUrkiye'de Jube a9mak suretiyle
bankalar1n;

faaliyet

gtisterecek yaban-

TUrkiye'ye ayr1lan bdenmit sermayelerinin
irtilen miktardan az olmamas1,.

betinci

maddede

Kurulduklar1 veya faaliyette bulunduklar1 Ulkelerde mevdukabul
etmelerinin veya bankac1l1k itlemleri
yapmalar1n1n

- TUrkiye'de 5ube a9an veya a9acak olan yabanc1
bankalar1n
rulduklar1 Ulkelerde
milli bankalar1n tube a9arak faaliyet
istemeleri halinde, o Lilkeler mevzuat1na gbre tabi
acaklar1 iartlar, bu kanunun yabanc1
bankalar i9in koyduau
tlardan daha ag1r oldugu veya sonradan ag1rlaJt1Q1 takdir' Bakanlar Kurulu
kar11l1k olarak ilgili yabanc1 bankalarn ayn1 t~rtlar1 yerine getirmelerini
isteyebilir ve bu tae uymayanlar1n izinlerini iptal edebilir.
Ba~vuru

ve izin

DE 7. Be§inci ve alt1nc1 maddelere gtire yap1lacak baJvuruile kurulut veya TLirkiye'de Jube a9ma izninin verilmesine
r usGl ve esaslar MUste§arl1k
taraf1ndan
91kar1lacak ybmelikte tespit edilir.
de 8.

u11rrr,•11"•••••••rr•"

st••••••i.u•••""""

un

Bu madde yUrUrlUkten
Kurulu~

veya TUrkiye'de

••••

nn•st

•••

kald1r1lm1tt1r.

gube A~ma

izninin

iptali

DE 9. Kuruluja veya TUrkiye'de §Ube a91lmas1na izin veriline ilitkin Bakanlar Kurulu
karar1n1n yay1m1ndan itibaren
y1l i9inde faaliyete
ge9ilmemesi halinde
bu izinler gesiz hale gelir.
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Kurulu~tan Sonra Verilecek

Beyannameler

MADDE 10. KuruluJ veya TUrkiye?de §Ube a9ma
itlemleri tamamlanan bankalar, mevduat kabulU veya bankac1l1k i§lemleri yap~a izni almak i9in bir beyanname
ile MUste1arl1ga baJvururlar. Bu baJvuru ile izr~n verilmesine ili§kin usGl ve esaslar
1Liste,arl1k9a ~1kar1lacak ybnetmelikle tespit edilir.
TUrkiye'de §Ube a9mak suretiyle
faaliyette
bulunan yaanc1 ~ankalar ikinci Jubelerini a9t1klar1
tarihten itibaren
en ge9 bir ay i9inde MUste1arl1ga ayr1ca
bir beyanname vereek TUrkiye'deki
§Ubelerinden birini diger 1ubeleri temsile
etkili ve soru~lu ybnetim merkezi olarak
gbstermek zorunda-

Bankalar1n

i~lemlerine

ve Mevduat

KabulUne

izin

- Onuncu maddede yaz1l1 beyannamenin al1nmas1 Uzerine MUstearl1k; ilgililerin bu kanunda yaz1l1 ,artlar1 yerine getirip
et i rmedi kleri n i , bar1kac1 l 1 k i § lernleri n i , bankac1 l J. k i § lernle-·
ine veya mevduat
kabulUne
baJlamak Uzere
kanunun
gerekli
1ldJ.g1 nitelikleri ta,1y1p ta11mad1klar1n1
inceledikten sona durumlar1 uygun bulunanlara ba1vuru tarihinden itibaren en
~ iki ay i9inde bankac1lJ.k i3lemlerine veya mevduat kabulUba§lamak Uzere izin verir.
- Yap1lan inceleme sonucunda durumlar1 uygun bulunmayanlara
ekli dilzeltmeleri yapmalar1 ve eksikleri
tamamlamalar1 in uygun bir sUre· verilir. Bu sUre i9inde yeniden
ba§vuranhakk1nda birinci f1kra hUkUmlerine gbre yeniden
yap1lan
eleme
sonunda durumlar1 uygun bulunmayanlara sonuq teblitj
nur ve haklar1nda dokuzuncu maddeye gbre iJlem yap1l1r.
Bankac1l1k i~lemleri
nin Kald1r1lmas1
UE

Yapma veya Mevduat

KabulU

izinleri-

12.

Onbirinci

maddede

yaz1l1

izinleri

alm11 clan bir bankan1n
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ankac1l1k
iJlemleri yapmas1nda veya mevduat kabul etmesinde
aha sonra sak1nca gbrUlmesi halinde TUrkiye Cumhuriyeti Merez Bankas1'n1n gtirU§U al1nmak
suretiyle B~kan11a1n
bnerisi
zerine Bakanlar Kurulu
bankan1n bankac1l1k
1,1emleri yapma
eya mevduat kabul
etme iznini
ge9ici veya sUrekli
olarak,
1smen veya tamamen ve tUm te,kilat1n1 veya gerekli gbrUlecek
belerini kapsayacak Jekilde kald1rabilir.
s;ak1ncar,1-.·, or,tadai·, kalkma!51 hal i nd e mevd1.1.~t ka bu I ve
nkac1l1k itlemleri yapma yetkisi Bakanlar Kurulunca ayn1 ulde veri lebi 1 ir.

Herhangi, bir ,ekilde faaliyetlerine sUrekli olarak en az
ay sUre ile ara veren bankalar hakk1nda
bu madde hLikUmuygulan1r.
Mevduat

KabulUne

Yetkili

Olmayanlar

13.

veya bzel kanunlar1na g6re yetkili olanlar d111nger9ek
veya tUzelki§i aslen veya
fer'an
meslek
nerek mevduat
kabul
edemeyecegi ve bankac1l1k
itlemleri
amayacag1
gibi ticaret Unvanlar1
ve her tUrlU
belgeleri
e i Lar: ve rEiklc:,mlar1nda bar1ka
kelimesi ye:\ da mevduat ka- ...
ettikleri veya bankac1l1k i§lemleriyle uara,t1klar1 izlelerini yarat~cak hi9bir kelime veya tabiri kullanamazlar.
11

11

- Bu maddenin
uygulanmas1nda yaz1l1 veya sbzlU olarak veya
hangi bir §ekilde halka duyurulmak suretiyle faiz veya her
ad alt1nda olursa olsun bir ivaz kar1111a1nda istendiginde
a belli bir Vc:\dede iade edilmek i.izere para al1nmas1
"rnev1-uabuli.i" say1l1r.
Kabul edilen para karJ1l1ff1nda mevduat hesap ci.izdan1 yeadi veya ticari senetler, makbuz veya sertifika verilmeourumu deDiJtirmez.
- Resmi ve bzel kurulutlar ile ortakl1klarda; yaln1z
§anlar1na ait olmak Uzere sagl1k ve sosyal yard1m,

kendi
ihti-
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ve tasarruf satllama ama9lar1yla kurulan
sand1klar1n mUn1ran kendi Uyelerinden ve bu ama9lar i9in toplad1klar1 paar bu k.:"tr,un uy q u Lame a i r.d a "mevduat" say1lmaz.
Sermaye Piyasas1 Kanunu hUkUmlerine gbre sermaye piyasas1
ihrac1 hakk1nda bu madde hUkUmleri uygulanmaz.

~ube A<;ma
14.

-~rkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi
hari9 sermayesinin yandan fazlas1 veya ybnetim ve denetimi genel ve katma bUtdairelere, kamu iktisadi te~ebbUslerine veya yerel ybneere ait olan bankalar Bakan'1n izni ile a91labilirler.

Birinci f1kran1n d111nda kalan bankalar, a9acaklar1 1ubea91l1~ tarihinden en az 30 gUn bnceden MUste,arl1tla bilek zorundad1rlar. Bir takvim
y1l1 i9inde
10 aciedin Uzea91lmas1 MUste,arl1ff1n iznine bagl1d1r.
Bu kanunun 56'nc1 maddesine gbre yUrUrlUge konulan stanrasyolar1 tutturamayan bankalar1n jube a9malar1
MUsteG1n iznine tabidir.
ijube a9ma izninin usQl ve esaslar1
bir ybnetmelikle tespit edilir.

~ube A9ma
15.

a

§ubeler
16.

Ill
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~ubelerin
17.

""""""

bzel r,ot:

Birle~tirilmesi
.,,

•••
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1 lat ve. O~l:l§ill..l ar
Bu te?kilat
ve organlar1 yetki
a91s1ndan
en yUksekten
dotjru s1ralamak kanunun daij1lmamas1 bak1m1ndan faydal1-

GENEL KURUL
Genel Kurulda

Dy Hakki ve Kullan1lmas1

18.

nel kurulda ortaklar1n,
aklar1 vard1r.

sahip olduklar1

pay say1s1

kadar

genel
kurullar1nda,
sermayenin
~ 1 ve daha
as1na sahip olan ortaklar ile y6netim kurulu ba?kan ve Ui, denet9iler ve birinci derecede imza yetkisine
sahip
ar vekil olarak oy kullanamazlar.

Temsilci
i§lemlerin ilk elden takibi a91s1ndan
mUste§arl1k taraan gbnderilen bir temsilcinin Genel Kurul'da haz1r bulunfaydal1d1r. Buda ilgili maddede 1Hyle belirtilmi?tir.
19. MUste?arl1k~
durabilir.

banka genel

kurullar1nda

bir temsilci
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Bankalar1n
anasbzletmelerinin
deDiJtirilmesinde
e,arl1ij1n uygun gbrUtU aran1r. MUste,arl1k9a uygun gbrUla1 takdirde, degitiklik tasar1lar1 genel kurul gUndemine
namaz ve genel kurulda gdrU§Ulemez.
Sicil memuru,
MUste·1g1n uygun gbrLi§U olmaks1z1n anasbzle1me degi§ikliklerini
aret Sicili'ne tescil edemez.
Sermayenin mevzuata ayk1r1 olarak
k1sm1, dzkaynak hesab1nda dikkate

YoNETiM
Yonetim

art1r1ld1g1
al1nmaz.

tespit

e-

ORGANLARI

Kurulu

Bankalar1n ybnetim kurullar1
bet ki§iden
az olamaz Banka
mUdUrU bulunmad1ij1 hallerde, vekili
ydnetim kurulunun
ii
Uyesidir. Bu kanunun 24'UncU maddesinde
genel mLidLir ibngdrUlen
§artlar; sUre hari9, ybnetim kurulu Uyelerinin
1dan bir fazlas1 i9in aran1r.

el

- TUrkiye'de §Ube a9mak suretiyle faaliyette bulunan yabanbankalar1n TUrkiye'deki ybnetim merkezlerinde, ydnetim kuu yetki ve sorumluluklar1n1
ta11yan, bankan1n merkez mUdUun de dahil oldugu U9 kitilik bir mUdUrler kurulu kurulur.
Yonetim

Kurulu uyelerinin Hisse Senedi

Tevdi YUkUmlUlUgU

Banka ydnetim
kurulu
baJkan
ve Uyelerinden her
birinin
sermayesinin en az ~ 1' ini temsil eden
hisse senedine
ip olmalar1 ve ybnetim
kuruluna
se9ilmelerinden sonra bu
sse senetlerini
TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1'na veya
amad1ff1
yerlerde
TUrkiye
Cumhuriyeti
Ziraat Bankas1'na
buz kar,1l1g1nda yat1rmalar1 zorunludur. Ancak, banka seresinin % i'i bir milyar ikiyUz milyon liray1 aJ1yorsa faz-
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II- TUrkiye'de faaliyette bulunan yabanc1 bankalar1n mUdUrler
kurulu baikan ve Uyeleri, TUrkiye'ye ayr1lan ve fiilen bdenen
sermaye r~ktar1 Uzerinden hesaplanan meblag1
nakit veya Devlet tahvili olarak yat1rmak zorundad1rlar.

III- Devlet
daire ve kurulu§lar1 ile bankalar ve ditjer kurum
ve ortakl1klar1 temsilen seqilen banka ybnetim
kurulu Uyelerinin hisse senedi tevdi yUkUmlUlUhU, temsil ettikleri daire,
Kurulu§, banka, kurum veya ortakl1klar taraf1ndan
yerine getirilir.
IV- Yukar1daki

hUkUmler geregince tevdi olunan hisse senetlefti veya teminat akqeleri bir borca kar;1l1k gbsterilemez ternin ve ad1na tevdi olunduklar1 kitilerin banka ytinetim kurulu
~yeliiji gbrevinden dogan mali sorumluluklar1 d111nda haczediemez.

Kredi Komitesi
DDE 23.
I-

Bankalarda; kredilerle
ilgili
olarak verecegi
gbrevleri
apmak Uzere, ybnetim
kurulu
taraf1ndan, Uyeleri
aras1ndan
se9ilecek en az iki Uye ile banka genel
mUdUrU veya vekilinen olutan bir kredi komitesi kurulabilir.
ITUrkiye'de §Ube a9mak suretiyle faaliyet gosteren yabanc1
ankalarda, mi.idi.irlt7?r kur-u l u a y rr i zamanda "kredi kom i b e ss i " gbev i n i rJ or ij r.

II- Herhangi bir toplant1ya kat1lamayacak
kredi komitesi
esi yerine gbrev yapmak Uzere iki yedek Uye se9ilir.

U-

- Kredi komitesinin oybirliai ile verditji kararlar dogrudan
-flruya 9otjunlukla verdigi kararlar ybnetim kurulunun onay1n-

Ybnetim kurulu, kredi komitesinin
faliyetlerini
denetlele yi.ikUmlUdi.ir. Yonetim kurulu
Uyelerinden her biri; kredi
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1tesinden, komitenin
istemeye ve gerekli
ilidir.

Genel

faaliyeleri hakk1nda
gbrecegi her tUrlU

her tUrlU bilgikontrolU yapmaya

MUdlir ve Yard1mc1lar1

genel mUdUr ve yard1mc1lar1n1n
hukuk, iktii§letmecilik, maliye, bankac1l1k veya mUhendislik-i1let1lik dallar1nda
yUksek bQrenim gbrmUt olmalar1 ve bankak veya itletmecilik dallar1nda, genel mUdUrlUae atanacaken az 10 y1l, genel mUdUr
yard1mc1l1klar1na
atanacakise en az 7 y1ll1k bir tecrUbe sahibi olmalar1 Jartt1r.

i(; DENETiM
Denet c; i l er
25.

denet9ileri

ikiden az olamaz.

Denet9ilerin yUksek btjrenim gcirmUi ve bankac1l1k,
hukuk
uhasebe konular1nda bilgi ve tacrUbe sahibi kimseler araan se9ilmeleri Jartt1r.

Denetc;i lerir, Gorevi

26. Denet9iler; TUrk Ticaret
Kanunu
hUkUmlerine gdre
a genel kuruluna hitaben
dUzenleyecekleri
y1ll1k
raporan ba1ka y1lbaJ1ndan itibaren her U9 ayda bir bankan1n bu
n ve diijer mevzuat kar11s1ndaki durumuna
ili§kin bir radUzenlemek ve dUzenledikleri raporlar1 ait oldugu ay1 izn bir ay i9inde
banka ydnetim
kuruluna ve MUsteJarl1ga
ermekle yUkUmlUdUr.

Banka MUfetti~leri

27. Bankalar1n, iilemlerinin
bankac1l1k
at1na uygunluijunu denetlemek Uzere yeteri
Jt1rmalar1 zorunludur.

ilkelerine ve
kadar mUfettiJ
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ORTAK

HuKuMLER

Yemin

kurulu batkan ve Uyeleri
ile yabanc1 bankan mUdUrler kurulu
batkan ve Uyeleri, se9ilmeleri veya aalar1ndan ·sonra 22'nci maddede yaz1l1 hUkUmlUlUau yerine
irdiklerini gbsteren
belgelerle birlikte
mahalli ticaret
emesine ba1vurarak, belirtilecek gUnde, sbzU ge9en mahkeuzurunda
gbrevlerini tam
bir dikkat ve dUrUstlUk i9inde
acaklar1na, kanun hUkUmlerine ayk1r1
hareket etmeyecekledair yemin etmekle yUkUmlUdUrler.
Bankalar1n
denet9ileri ile
etmek zorundad1rlar.

genel mUdUr ve yard1mc1lar1

Yemin i9in yap1lan baJvurular mahkemelerce acele i,lerden
l1rlar. Yemin tutanaklar1n1n
mahkemece onayl1 bir brnegi
tarihini izleyen bir hafta i9inde
MUste~arl1Da

- Yemin yUkUmlUIUaune tabi kimseler, yemin
etmeden gbreve
Bu kimselerin, yeminli
buluduklar1
sUrelerin
nda ayn1 gbrevlere tekrar se9ilmeleri veya atanmalar1 hay,er,iden yernir·, etrneleri Qf-:?rekmez.
Mal Beyani
29. Bir dnceki rnaddeye gbre yemin yUkUm1UlU9Une tabi okimseler ile bankalar1n
MUste,arl1k9a belirtilen birinci
cede i mz a yet ki si n i
ha i z di Yer
~Jbrev 1 eri r,de bu l uria n I ar
ve batlad1klar1 ve gbrevden ayr1ld1klar1
tarihler itibaB§
ve velayet alt1ndaki
9ocuklar1n1
da kapsayacak ~eMUste§arl1ga, bu mUste3arl1k9a
tespit olunacak brnege
, olarak mal beyan1nda bulunmak
zorundad1rlar. Bu zorungbrev sUreleri boyunca bet y1lda bir olmak Uzere devam
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Karar

Defterleri

ydnetim kurulu ve kredi
komiteleri ile yabanc1
kalar1n mUdUrler kurullar1n1n
kararlar1, aralar1nda a91kb1rak1lmamak ve sat1r aralar1nda 91k1nt1
olmamak Jart1ytarih ve numara s1ras1yla Ti.irk Ticaret Kanunu'nun defterle ilgili hUkUmleri gereDince onaylanm1J
mUteselsil sayfa
ara~1 ayr1 birer
deftere metnin
dogrulugundan hi9bir ,e"de §Upheyi davet etmeyecek Jekilde
gUnU gUnUne kaydedilir
er karar1n alt1 Uyeler taraf1ndan imza olunur.

hacimleri bUyUk olan bankalarda MUstetarl1tj1n izni ile
sonlar1nda ciltlettirilmeleri
kayd1yla karar defterle~erine yapraklar1 noterce tasdikli ve mUteselsil s1ra
nual1 ayr1 kalamoza kullan1lmas1 uygundur.
Bankalarda Cal1~mas1 Yasak Olanlar
31. Bu kanun hUkUmlerine ayk1r1
hareketlerinden dolay1
veya bir defadan fazla ag1r para cezas1 ile cezaland1an kimseler ile yUz k1zart1c1
suqlardan dolay1
mahkum oar ve mi.iflisler hi9bir bankada ydnetim kurulu baJkan1, Udenet9i, genel mUdUr, genel mUdUr
yard1mc1s1 veya
bidereceden imza yetkisine sahip gdrevli olarak
9al1tt1-

Bankalar bu gibi kimselerin
ak zorundad1r.

imza yetkilerini

derhal

kal-

i'.=H~"eler ve Mevduat.a Ait HUkUmler

32.

nkalar, Ti.irk Ticaret Kanunu'nun
ve anasdzletmelerinin
mas1n1 zorunlu k1ld1D1 y~dek ak9elerden ba§ka y1ll1k sa-

96

lar1n1n % 5' ini ddenmit sermayeleri tutar1na ulaJ1ncaya
'Muhternel zararlar kar§1 l 1°fj1'r.- o Lar-a k ay i r-mak
zor-u rrd a+

kar§1l1klar ancak
zararlar1n
sonucu ortaya 91kan noksanl1k
ayr1lmas1na devam edilir.

mahsubunda
kullan1l1r.
giderilinceye kadar kar-

Bakanlar Kurulu, birinci f1kra d1J1nda, bankalarca veriedilerin durum ve dzelliklerini gdzdnUnde bulundurarak,
lecek rnuhtemel zararlar
i9in kart1l1k
ayr1lmas1na ve
a ili§kin usul ve esaslar1 tespite yetkilidir. Bankalaakanlar Kurulu karar1 uyar1nca ay1rmak zorunda kald1kla·11l1klar1n teminats1z kalan kredilere
tekabUl eden k11 ayr1ld1klar1
y1lda kurumlar vergisi matrah1n1n tespigider olarak kabul edilir.
Ak~elerin

Kullan1lmas1

1kalar, bu Kanunun 32'nci maddesinin
birinci f1kras1 ve
Ticaret Kanununun 466 ve 467'nci rnaddelerine gdre ay1rar1
yedek ak9elerine tekabUl eden bir meblaij1 y1ll1k bilar1n1n genel kurullar1nca onaylanmas1n1
izleyen 15 gUn
e kanuni kar,1l1k olarak TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bannezdinde
Hazine
ad1na
a91lacak
''Kanuni Yedek Ak9eler
11g1 Devlet Tahvili Hesab1
na yat1rmak
zorundad1r. Geurulu bulunmayan bankalarda, bu sUre
bilan9olar1n1n ycin kurullar1nca onayland1g1 tarihten itibaren batlar.
11

Zararlar1n kanuni yedek ak9elerle kart1lanmas1n1n
hallerde, zararlar1n
kapat1lmas1 i9in kullan1lan
ere tekabUl eden kar11l1klar
TUrkiye Cumhuriyeti
as1'nca ilgili bankaya iade olunur.

gerek-Y€-?dek
Merk.ez

- Kanuni Yedek Ak9eler Kar1111a1 Devlet Tahvili hesaplar1tabi olacag1
§artlar ve uygulama esaslar1
MUste,arl1k9a
it ve ilan olunur.
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vduat1n

Tasnifi

34.

•alar, tasarruf
mevduat1n1 diaer mevduat hesaplar1ndan
ve mevduat hesaplar1n1 TUrkiye Cumhuriyet Merkez Banca tespit edilecek vade ve tUrlerine
gbre tasnif etmek
ad1r.
asarruf mevduat1, ger9ek kitiler
taraf1ndan
a9t1r1lan ve ticari itlemlere konu olmayan
vadesiz tasarruf mevduat1 hesaplar1 Uzerine
e,ide
edilmesi ticari iJlem say1lmaz.

bu nam almevduatt1r.
mUnhas1ran

f;ekilmesi
35.

eni Kanun'un rehinlere ve 8or9lar
Kanunu'nun alacag1na
ve temlikine
ili;kin
hUkUmleri
ile diger
kanunlar1n
Qi yetkiler ve koyduau
yUkUmlUlUkler sakl1
kalmak Jarmevduat
sahiplerinin
mevduatlar1n1
diledikleri anda
alma haklar1
hi9bir suretle
s1n1rland1r1lamaz.
Mevduat
ile banka aras1nda vade ve ihbar sUresi
hakk1nda ka,t1r1lan 1artlar sakl1d1r.

cak~ vadeli ve ihbarl1
mevduat1n bankalar1n muvafakat1
ve ihbar mUddetinden bnce 9ekilmesi
halinde bu mevuygulanacak azami faiz oran1n1 tespite
Bakanlar Kurulu

ade

Zaman Aj1m1
36.

mevduat shiplerine, aksine yaz1l1 talepleri olmaher y1l ocak ay1 i9inde birer hesap bzeti gdnderirler.

er

tUrlU mevduat, emanet ve alacaklardan son talep,
itherhangi bir tekilde yaz1l1 talimat1 tarihin-
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ba§layarak
10 y1l ge9ti~i halde sahipleri
taraf1ndan amam1§ olanlardan, tutar1 veya degeri bir milyon beiyUz bin
ay1 aJan mevduat sahiplerinin mevcut adreslerine bir mekla bildirildikten sonra tamam1n1n bu sUrenin
bitimini izen takvim y1l1 ba§indan
itibaren 6 ay i9inde bankalarca
iplerinin
isim, kimlik, adresleri ve haklar1n1n
faizleri
e ulait1klar1 tutarlar
g6sterilmek
suretiyle dUzenlenecek
cetvel
ile TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1'na
devre-

I-

±kinci f1kra gereaince TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankaa devredilen
mevduat, emanet ve alacaklardan, tutar1 veya
eri bir milyon beJyUz bin liray1 atmayanlar bankaca TasarMevduat1 Sigorta Fonu'na intikal ettirilir. TUrkiye Cum1yet Merkez Bankasi, tutar veya degeri bir milyon be~yUz
liray1 aianlar1 Resmi Gazete
ile ilan eder. ilandan itien bir y1l i9inde sahip veya miras91lar1
taraf1ndan aranan mevduat, emanet ve alacaklar
bu sUrenin
bitiminde Ta~uf Mevduat1 Sigorta Fonu'na gelir kaydedilir.

KU9Ukler ad1na ve yaln1zca bunlara 6deme yap1lmak kayd1ya9t1r1lan hesaplarda, bu maddede
yaz1l1 zaman a11m1 sUrekU~UgUn re§it oldugu tarihte itlemeye batlar.
Mevduata

Verilecek

Faizler

37.

verilecek
asgari veya azami faiz oranlar1n1n ve
n edilecek diDer menfaatlerin
tespitine, mevduat faiz oar1n1n k1smen veya tamamen serbest
b1rak1lmas1na, bunlayUrUrlUk zamanlar1n1 tespite
Bakanlar Kurulu veya BakanKurulu'nun
yetkili
k1lmas1 halinde TUrkiye Cumhuriyeti
yetkilidir.
mevduata peJin faiz veremeyecekleri gibi her ne
t ve Jekilde olursa olsun mevduat sahiplerine, yukar1daki
aya g6re al1nan kara ve tedbirlere
ayk1r1 olarak munzam
aat temin edemezler ve bunlara ayk1r1l1Da yol a9acak iier yapamazlar.
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Risk

S1n1rlar1

38.

Bir bankan1n
verecetji nakdi krediler ve satin
alaca~1
benzeri sermaye piyasas1 ara9lar1n1n tutar1 ile temektuplar1,
kefaletler, aval, ciro
ve kabuller
gibi
kredilerin toplam1 bzkaynaklar1n1n 20 kat1n1 a1amaz.
ge9mi§ nakdi
krediler ile gayri nakdi
tahvil clan bedelleri kaydedildikleri hesaba
Ca) bendi uygulamas1nda kredi say1l1r.

kredilerin
bak1lmak-

a> Bir banka, ger9ek ya da tUzel
bir kijiye
nakit, mal,
et ve teminat Jekil ve mahiyetinde veya herhangi bir ,ee surette kendi bzkaynaklar1 toplam1n1n yUzde
20'sinden
kredi veremez, aval ve kefaletlerini
kabul edemez veya
senetleri hari9, menkul degerlerini satin alamaz.
oran ihracatta ve yurt d1J1 mUteahhitlik
hizmetlerinde
i1lmak Uzere a91lan ve fiilen bu i§lerde kullan1lan kree ~ 25'tir
e

ka sermayesinin yar1s1ndan
fazlas1 ayr1 ayr1 veya birgenel ve katma bUt9eli dairelere veya kamu iktisadi teslerine ait kurulutlara a91lan
kredileri
bzkaynaklar1n
a kadar art1rabilir.
adi ortakl1k taraf1ndan kullan1lmak
sorumluluklar1 oran1nda ortaklara

Uzere verilecek kverilmit kredi sa-

a91lacak
kredi miktar1
hakk1nda
ikinci
sakl1 olmak Uzere, bir bankan1n dolayl1 kilitkisi i9inde bulunan
ger9ek veya tUzel kitilerin tUkredilerin toplam1 banka bzkaynaklar1n1n ~ 75'ni

a)

Her birine

u kanunun uygulanmas1nda
~e bak1lmaks1z1n;

lehlerine, kredi verilip

verilme-
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1r ger9ek
kiti ile et ve velayet alt1ndaki
9ocuklar1na,
ar1n s1n1rs1z sorumlulukla kat1ld1klar1 veya ybne~1m
kubaJkan1, Uyesi, genel mUdUrU ya da genel mildLir yard1mc1lduklar1 ortakl1klara,
kitileri
hari9 olmak Uzere bir tUzel ki§inin
bendinde say1lanlar1n
sermayelerinin
dohrudan veya
ayl1 olarak
~ 25 ve daha fazlas1na iJtirak ettikleri
or1klara, verilen krediler,
bir ger9ek
veya tUzel ki§iye
avl1 o l a r-e k ver·ilmi§ kredi say1l1r.
olayl1 ittirak oran1,
yle hesaplan1r.

ittirak oranlar1n1n

9arp1lmas1

su-

layl1 kredi iliJkisi
i9inde bulunan
ger9ek ya da tUzel
~erin bu krediler i9in bankaca kabul edilen aval ve kefaeri kredi s1n1r1n1n hesab1nda dikkate al1nmaz.
-ayrinakdi

krediler bu maddenin uygulanmas1nda ~ 50 oraal1n1r. Her bankan1n riskin en az ~ 15'ni Ustesi ve kat1lan banka say1s1n1n U9'ten az olmamas1 1art1yonsorsiyum Jeklinde verilecek teminat mektuplar1nda bu o25'tir.
a dikkate

kredi itlemleri

bu maddedeki

s1n1rlamalara

tabi

dir:
kan1n uygun
gbrmesi Uzerine, bUyUk kamu
ihaleleri i9in
ecek
teminat
mektuplar1 ile TUrkiye
ihracat ve Kredi
as1'n1n kat1ld1g1 konsorsiyumlar Jeklinde verilecek temiektuplar1,
azine ile veya, Hazine ve Kamu Ortakl1a1 idaresi'nce veva
1e'nin kefaletiyle 91kar1lan bono ve tahviller
kar§1l1a yap1lan i§lemler,

ankalar1n

kendi aralar1ndaki

iaer bankalar1n kendi
antileri ile verilen
an1lmak
Uzere a91lan
erin bu garantilerle

kredi itlemleri,

kredi s1n1rlar1 dahilindeki mukabil
gayrinakdi
krediler
ile ihracatta
ve fiilen bu iJlerde
kullan1lan ktemin edilen k1sm1,
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Bankalar1n
yabanc1
para cinsinden
verecekleri
kredilerde
~ deDiiikliklerinin
doffurdugu
art1;lar
ile vadesi
ge~miJ
edilere tahakkuk
ettirilen
faiz ve diger unsurlar;
§U
kadar

limitlerin hesab1nda ayn1 kiJiye
yeni kredi tahsisi
ha1de daha Bnce yabanc1 para cinsinden verilen krediler mUteben tahsis edilen kredinin kulland1r1ld1tj1 tarihteki cari
dan dikkate al1n1r,
TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi ve TUrkiye
ihracat ve
edi Bankas1'ndan saglanan reeskont ve avans
kredileri i9in
ilen cirolar,
TUrkiye Cumhuriyeti
Merkez
Bankas1'n1n
cinerisi Uzerine
ste~arl1k9a kabul edilecek yabanc1 banka ve kredi
kurumla11n MUsteJarl1k~a belirlenecek limitler dahilindeki mukabil
antilerine dayan1larak verilen gayrinakdi krediler.
i~tirak Kredileri

S1n1r1

madde hUkUmleri
Sermayelerinin
aklerine,

sakl1 kalmak kayd1yla

% 10 ve daha fazlas1na

bankalar1n;

sahip olduklar1

i§-

bendindeki iJtiraklerinin banka i§tirak pay1 dahil ayayr1 veya birlikte sermayelerinin % 25'nden
fazlas1na saolduklar1 ortakl1klara,
(a) ve (b) bentlerindeki
ortakl1klar1n kefaleti ile diaer
ek ve tUzel kitilere, verecetji kredilerin
toplam1
banka
aynaklar1n1n iki kat1n1 a;amaz.

- iktisadi devlet teJekkUlleri ve kamu iktisadi
kuru1u,1a1n bagl1 ortakl1klar1 §eklindeki i§tirakler birinci f1krai s1n1rlamalara
tabi detjildir.
- Bankalar, birinci f1krada
belirtilen
iJtiraklerine a9lar1 krediler ile bunlarla
ilgili veya mUterafik i§lemler
n uygulad1klar1 kredi faiz oranlar1 ile komisyon ve Ucret-
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eri tespit tarihinden
e TUrkiye Cumhuriyeti

itibaren 15 gUn i9ersinde MUste,arl1tja
Merkez Bankas1'na
bildirmek
zorunda-

Kredi Faizleri

- Kredi iilemlerinde al1nacak faiz oranlar1 ile temin edileek diger menfatlerin
ve tahsil olunacak
masraflar1n nitelik
e azami s1n1rlar1n1n tespitine, bunlar1n k1smen veya tamamen
rbest b1rak1lmas1na, kredilerin kalk1nma
planlar1n1n ama9ar1na gcire ycinlendirilebilmesi i9in fon kurmaya, kald1rmaya,
aynaa1n1
kredilere tahakkuk ettirilen
faizlerden veya sair
retlerle saglamaya ve bunlar1n yUrUrlUk zamanlar1n1 tespite
kanlar Kurulu yetkilidir.
- Bankalar, her ne Jekil ve surette olursa olsun kendileria9t1klar1 ger9ek ve tUzel kitilerden birinci
f1kraya gcire
lirlenen s1n1r ve oranlar Uzerinde faiz ve masraf tahsil e~ezler veya fiilen bu oranlar Uzerinde faiz tahsiline
yol
an i~lemler yaparak menfaat saglayamazlar.
I-

Bir bankan1n;

Ycinetirn kur-u l u

ba,kan1 ve Uyeleri

ile genel mUdUr ve yar-

Banka ortaklar1n1n,
ukar1daki f1kralarda say1lanlar1n fiilen ycinetirn ve deneeri alt1nda bulunan te,ebbUs ve ortakl1klar1n1n,
arac1l1e garantisi ile a91lan
kredilerde
bu te1ebbUs ve ortak~ara ve ki,il<~re t~arar,ti kom i a yoriu
veya Ucreti, ittirak
iri gibi haklar1n veya her ne ad
ile olursa olsun
cidenen
alar1n toplam1 faiz oran ve s1n1rlar1n1 tespit eden kararn uygulamas1 bak1m1ndan bankaca tahsil
edilmi1 faiz, kosvor, ve Ucret say 1 1 1 r.
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ve Mensuplarina

Kredi

41.

tuzsekizinci madde
hUkUmleri sakl1
kalmak kayd1yla, bir
an1n sermayesinin
~ 10 ve daha fazlas1na
sahip olan orar1na ve bunlara dolayl1 kredi kapsam1na giren ger9ek ve~zel kitilere vereceUi
kredilerin toplam1
banka, bzkayar1n1n yar1s1n1 a1amaz.

·netim kurulu baJkan ve,Uyeleri ile genel
mUdUr ve genel
yard1mc1Iar1na, kredi a9maya yetkili diaer
mensuplar1bunlar1n et ve velayet alt1ndaki
9ocuklar1na ve bunlar1n
ayr1 veya birlikte sermayelerinin ~ 25 ve daha fazlas1na
~ olduklar1 ortakl1klara,
bendinde say1lanlar d111nda kalan
mensuplar1
et ve velayet alt1ndaki 9ocuklar1na,

ile bun-

nka mensuplar1n1n kurdugu veya bunlar i9in kurulan
sandernek, sendika veya vak1flara,
her ne ,ekil ve surette
sa olsun
kredi
veremez,
kefaletlerini
kabul edemez ve
11 ya da benzeri menkul k1ymetlerini satin almazlar.

- Banka mensuplar1na teminat karJ1l1a1nda ve ayl1k
Ucrettoplam1n1n
bei kat1n1 aimamak
Lizere verilecek krediler
u krediler i9in kabul edilecek
kefaletler
ikinci f1kra
nlerine tabi deQildir.
Sonradan bu maddeye ayk1r1 hale gelen kredilerin
6 ay ie tasfiye edilmesi zorunludur.
Kredinin vadesi konusunda
den tespit olunmui ,artlar sakl1d1r.
Banka ortaa1 olan tar1m sat1i, kredi ve Uretim kooperatif
birlikleri ile bunlar1n iJletme, kurului ve iitiraklerine
an11a1n uygun gbrmesi Uzerine
verilen
krediler
birinci
a hLikmLine tabi degildir.
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Bankalar, kredi ortak ve mensuplar1na a9t1klar1 kredi ile
nlarla ilgili
veya mUterafik
itlemler
i9in uygulad1klar1
edi faiz oranlar1 ile komisyon ve Ucretleri tespit tarihinn itibaren MU§te1arl19a ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Banka'na bildirmek zorundad1rlar.

I-

Yonetim

Kurulu Uyelerinin Akrabalar1na Kredi

DE 42. Bir bankan1n ybnetim kurulu ve kredi komitesi
n ve Uyeleri Hukuk
Usul
Muhakemeleri
Kanununun
245' inci
ddesinin U9 numaral1 bendinde yaz1l1 derecelerde akrabal1a1
lunan kimselere
ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin
~u,ulmesine kat1lamazlar ve bu i,ler hakk1nda oy veremezler

iJtirak ve Kurulutlarla itlemler
DE 43. Bir bankan1n
iJtirak veya
kurulutlar1n1n
ydnetim
a denetim kurullar1nda bulunan
kimselerin ayn1 zamanda bu
1kan1n mensubu olmas1, bu ijtirak veya kurulu,un
banka ile
'em yapmas1na engel deijildir.

Kredi A~ma Yetkileri
DE 44.

23'UncU maddede sbzUge9en kredi komitesine, gen~l mUdUrlUbdlge veya
§Ube mUdUrlUklerine
devredilecek kredi a9ma
kilerinin kapsam ve s1n1rlar1 ydnetim
kurulunca tespit o,ur. Yetki devri veya ydnetim kurulunca
kredi a91lmas1 gemUdUrlU9Un yaz1l1 dnerisi Uzerine olur.
Bir ger9ek veya tUzel ki§iye
a91lacak
kredi
s1n1r1n1n
spitinde, ybnetim kurulu, en fazla, kredi komitesine dzkaylar1n % 5, di9er organlara
% 1' i tutar1ndaki kredi
a9ma
tkisini devredebilir.
- Yetki s1n1r1n1n
tespitinde, bir ki§iye ve onun
s1n1rs1z
umlulukla kat1ld1ij1 ortakl1klara a91lan kredilerin toplam1
likte dikkate al1n1r.
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III- Krediler, banka ve benzeri
kredi
kurumlar1n1n
mukabil
garantisi ile verilen teminat mektuplar1 ve Bakanl1k9a belirlenecek esas ve §artlar dahilinde yurt d1~1 mUteahhitlik hizmetleri i9in yurt d1J1na ve uluslararas1
ihaleler i9in yurt
i9ine verilen teminat mektuplar1 hari9 olmak Uzere,
ancak ad1na a91klad1klar1 kitilere kulland1r1labilir.
Ac;1k.Krediler
MADDE 45.
oze l

not: 45 nolu madde yUrUrlUkten

Kredilerir,

kald1r1lm11t1r.

izlenmesi

MADDE 46.

I- Bankalar, a9acaklar1 krediler ve verecekleri kefalet ya da
teminatlar i9in talepte bulunanlardan
TUrkiye Bankalar Bir-i~i'nce tespit
olunacak brneklerine
uygun
ve yetkililerin
·mzalar1n1 ta11yan en son hesap durumunu almak zorundad1rlar.
Bu hesap durumlar1n1n, kredilerini
kulland1t1 sUrece her y1l
esap dbnemini izleyen yedi ay i9inde
al1nmas1na
devam ediir.
Hesap durumu aranmayacak kredi itlemleri TUrkiye Cumhurieti Merkez Bankasi
ile TUrkiye Bankalar
Birliiji'nin gbrUiU
al1narak MUste§arl1k9a tespit ve ilan olunur.
II-

III-

Kurumlar vergisi ya da y1ll1k beyanname veren gelir verisi yUkUmlUsU olan kredi mUJterilerine ait hesap durumlar1na baa11 bulunan vergi dairesi ve hesap numaralar1n1n
gbsteilmesi gereklidir. Bu hesap durumlar1na vergi dairesine
veilen bilan90 ya da i§letme hesap bzeti eklenir.

V- Sermayesinin yar1s1ndan fazlas1na genel veya katma bUt9ei dairelerin, kamu iktisadi te1ebbUslerinin,
3291 say1l1 KaJn kapsam1na al1nan kurulu1lar1n sahip olduhu
kurum ve orakl1klar ve bankalar d1J1nda kalan mUJterilere a91lacak kre-
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diler ve verilecek kefalet ya da teminatlar1n 50 milyar liray1 ge9mesi halinde al1nacak
hesap durumu belgesi ile eki bilan90 ve kAr - zarar cetvellerinin genel kabul gbrmUt muhasebe ilkelerine
uygunlugunun
3568 say1l1 Kanuna gdre tasdike
yetkili yeminli mali mU1avirler
taraf1ndan
tasdik
edilmesi
§artt1r.

Bakanl1k, bu f1kraya gbre yap1lacak tasdikle ilgili usQl
ve esaslar1, TUrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi, TUrkiye Banalar Birligi ve TU~kiye
Serbest Muhasebeci
Mali MU§avirler
ve Yeminli Mali MUtavirler Odalar Birligi'nin gdrUJlerini al~ak suretiyle tespite yetkilidir.
i~tirakler
ADDE 47.

I- Bankalar, ana faaliyet konular1 para ve sermaye piyasalar1
le sigortac1l1k olan ve bu konularda
dzel
kanunlar1na gbre
zin ve ruhsat ile faaliyet gbsteren
mali kurumlar d1J1ndaki
oir ortakl1ga,
bedelsiz
olarak edindikleri
hisseler dahil,
zkaynaklar1n1n en fazla % 15' i oran1nda ittirak edebilirler.
-u tUr ortakl1klara yat1r1lacak kaynaklar1n toplam1 banka bzaynaklar1n1n % bO'n1 aJamaz.
ittirak olunan ortakl1g1n sermayesinin % 10'ndan az olan
$tirak tutarlar1
yukar1da belirtilen
limitlerin
hesab1nda
1kkate al1nmaz.

I- Bankalar ve sermayelerinin
% 50'nden fazlas1na sahip olklar1 ittirakleri;
kamu
kurulutu
§eklinde
olanlar hari9
nka sermayesinin % 10'ndan fazlas1na sahip olan ortaklar1n,
netim
kurulu
baJkan1 ve Uyelerinin,
genel mUdUr ve genel
dUr yard1mc1lar1n1n ayr1 ayr1 ya da birlikte sermayelerinin
25'nden fazlas1na sahip olduklar1 ortakl1klara ittirak edezler.

I- Bu kanuna gbre konulan
standart
rasyolar1
tuturamayan
,kalar, hi9bir surette yeni ittirak edinemezler.
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Sermaye

Azalt1c1

i~lem

Yasag1

48. Bir bankan1n ittirak ettigi ortakl1k ve kurulutlar;
ayelerine ittirak eden bankan1n hisse
senetlerini
satin
azlar, rehin olarak kabul edemezler ve kart1l1D1nda avans
mezler.

Emtia Ticareti

Yapma Yasag1

ticaret amac1 ile emtia al1m ve sat1m1 ile uaraBas1l1 ve kUl9e halinde alt1n al1m ve sat1m1 bu hUd111ndad1r.
Bankalar, alacaklar1ndan dolay1 edinmek zorunda kald1klaicari ~mtiay1 edinme tarihinden
itibaren dokuz ay i9inde
en ~1kar1rlar. Elden 91karman1n
imkans1z veya banka
i9in
k zarar dotjuracag1 hallerde veya hakl1 sebepler bulundugu
irde, bu sUre MUstetarl1k taraf1ndan uzat1labilir.
Gayrimenkul

Uzerinde

i~lemler

maddenin birinci f1kras1ndaki
s1n1rlara ciaolmak Uzere
bankalar1n
edinecekleri gayrimenkullerin
aismanlar1 dUiUldUkten
sonraki
kay1tl1 degerleri toplam1
aynaklar1n1n yar1s1n1 ge9mez.
Yeniden ciegerleme yap1larak
lar, bu maddedeki s1n1rlaman1n
da dikkate al1n1r.

bzkaynaklara
ilave edilen
hesaplanmas1nda
% 50 ora-

- Bankalar, ticaret amac1yla gayrimenkul al1m ve sat1m1 ile
a,amazlar
ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca al1nan
arlara uygun olarak bankac1l1k itlerini
yUrUtebilmek i~in
iya9 duyduklar1
say1 ve bUyUklUgUn
UstUnde
herhangi bir
1lde gayrimenkul edinemezler.
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--Kalar1n, sermayesine ~ 10'un UstUnde kat1ld1klar1 orarla, bunlar1n sermayelerinin 9ogunlu~una sahip olduk;akl1k ve kuru1u,1ar1n it konular1n1n gerektirdiai itrika,
imalathane ve eklentileri gibi
gayrimenkuller
gayrimenkul
edinmeleri
TUrkiye
Cumhuriyeti
Merkez
, Y"\1. y·,

i

Z.'l'"I

i '\"1e b;;.:,:tj l H.h r •

mUnhas1ran gayrimenkul ticareti yapan ortakl1kkat1lamazlar, bu konuda it yapan ger9ek ve tUzel kitile~edi a9amazlar.

~kalar, alacaklar1ndan dolay1 edinmek zorunda kald1klar1
~enkulleri, edinme gUnUnden batlayarak U9 y1l i9inde el-1karmak zorundad1r. Bu sUre i~inde elden
~1karman1n imz oldutjunun ya da banka
i9in bUyilk zarar do~uraca~1n1n
~elenditji hallerde bu sUre mUstetarl1k taraf1ndan uzat1la-

ve t'~ay1 t

DUzeY-1i.

BilanGo ve K~r Zarar Cetvellerinde Yeknesakl1k
51.

hesap dcinemi,

takvim

y1l1d1r.

Bankalar, hesaplar1n1 ve y1ll1k bilan9olar1 ile k~r-zarar
ellerini TUrkiye Bankalar Birligi taraf1ndan
haz1rlan1p,
e,arl1g1n onay1 ile yUrUrlUije girecek olan tek dUzen
heplan1, tip bilan90 ve k~r-zarar cetveli
ile bunlar1n uyanma ve dUzenlenme esaslar1na ilitkin
izahnameye uygun oak tutmak ve dUzenlemek zorundad1r.

- Yabanc1 bankalar1n
bunlar1n TUrkiye'ye
emlerini gcisterir.

hesap, bilan90 ve k~r-zarar cetvelleay1rd1klar1
sermaye ile TUrkiye'deki
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hesaplar1n1
ve bilan9olar1
ile kar-zarar
ceterini kesirleri
dikkate
almamak
suretiyle
TUrk Liras1
U1der-, du z sm l er-,

ankalar1n konsolide mali tablolar haz1rlamalar1 i9in
gel
dUzenlemeleri yapmaya, konsolidasyona tabi olacak
doa~ ve dolayl1 iJtirakleri ile ybnetim ve denetimine
sahip
lar1 ortakl1klar1, faaliyet alanlar1 ve i§tirak oranlar1
riyle belirlemeye ve konsolide mali
tablolar1n ilan esi ile ilgili usGl ve esaslar1 tespite
MUste~arl1k yetir.

ilste~arl1k, bankalar1n kay1tlar1n1n saa11kl1 bir ,ekilde
mesini teminen yard1mc1
defterler
tutulmas1n1
zorunlu
-ya ve bu defterlerle
ilgili
usGl ve esaslar1
tespite
lidir.

Hesap ve i~lemlerin

Ger~ege

Uygunlugu

•....

5 -::,

ankalar itlemlerinin kay1t d111 b1rakamayacaklar1
ve ger1ahiyetlerine uygun dUtmeyen bir ,ekilde muhasebele§tirecekleri gibi kanuni ve yard1mc1 defterleri ile kay1tlar1,
eri,
yurt i9i ve yurt d111ndaki
muhabirleri ile hesap
ilugu satilamadan bilan9olar1n1 kapatamazlar.
Bakanlar Kurulu, ikili ve 90k tarafl1 uluslararas1 anla§·1n gereklerini yerine getirmek amac1yla, bankalara
mU§·erinin kimliklerini tespit
etme
yUkUmlUlUgU
getirerek
la ilgili usGl ve esaslar1 ybnetmelikle dUzenlemeye yeti r.
Belgelerin

Saklanmas1

53. Bankalar, ald1klar1
yaz1larla faaliyetleri ile ilbelgelerin as1llar1n1 veya mUmkUn olmad1g1 hallerde s1herinden JUpheyi davet etmeyecek kopyalar1n1 ve yazd1klar1
·ar1n makine ile al1nm1t suretlerini tarih ve numara
s1-
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ile dUzenleyerek
usulleri dairesinde
saklamak zorundaBunlar1n, MUste,arl1k9a
t~spit olunacak esas ve §artlar
esinde mikrofilm ,eklinde de sakla~malar1 mUmkUndUr.
Bilan90 ile KAr-Zarar Cetvelinin ilgili Mercilere
rilmesi ve ilan

Gonde-

54.

nkalar, bilan9olar1 ile k&r-zarar cetvellerinin baff1ms1z
im kurulu§lar1 ve denet9ilerince
onayl1
birer drnegini
kurullar1n1n
toplad1g1 tarihten
itibaren U9 ay i9inde
kurulu ve denet9ilerinin raporlar1 ile birlikte MLisve TLirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na tevdi ederek
Gazete ve yurt 9ap1nda yay1n
yapan bir gazete ile ilan
zorundad1rlar.
Genel kurulu
bulunmayan bankalarda U9
sUre bilan90 ile k&r-zarar cetvellerinin ydnetim kurulca onaylad1g1 tarihten itibaren baJlar.

Urkiye'de §Ube a9mak suretiyle faaliyette bulunan bankaTLirkiye'deki ybnetim merkezleri taraf1ndan dUzenlenen
dUrler kurullar1 taraf1ndan imzalanan
TUrkiye'deki faaait bilan9olar1 ile k&r-zarar
cetvelleri, baa1mkurulu§lar1nca onayland1ktan
sonra merkezlerinin
ilan90 ve k&r-zarar cetvelleri ile birlikte birinci f1ki mercilere tevdi ve ayn1 f1kraya gdre ilan olunur.
bir ve ikinci f1kralara gore ilan edilecek biile k&r-zarar
cetvellerinde, baa1ms1z denetim kurulu11n bunlar1n genel kabul gdrmLi§ muhasebe ilkelerine uygun
olmad1a1na dair a91klamalar1na yer vermek zorundad1r.

lan olunan bir bilan90 veya k&r-zarar cetvelinin ger9eae
olduffu tespit olunduffu takdirde, ilgili
banka, MListe1n talimat1 Uzerine
15 gLin i9inde
dUzeltilmiJ bilan90
&r-zara cetvelini dUzeltme beyan1 ile birlikte ayn1 gaerle ilan etmek zorundad1r.

~1ms1z denetim kuru1u,1ar1n1n kurulu1lar1na,
9al1§mala-aaliyetlerinin ge9ici veya daimi olarak durdurulmas1na

111

ili§kin esaslar
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'n1n da gbrUtU al1narak MUsteJarl1k9a dUzenlenir.
Bag1ms1z denetim kurulutlar1, bu kanunun uyar1nca yapt1klar1 faaliyetler dolay1s1yle U9UncU ki;iler verecekleri zararlardan sorumludurlar.
Yabanci.

ulkelerdeki

§ubelerir,

Hesaplari.

DDE 55.
TUrkiye'de kurulan bankalar yabanc1 Ulkelerdeki ,u~elerine ay1rd1klar1 sermaye ile bu §Ubelerin iJlem ve hesapar1n1 gbsteren bir cetveli y1ll1k
bilan9olar1
ile birlikte
UsteJarl1k ve Sanayi ve Ticaret Bakanl1g1 ile TUrkiye Cumhuiyet Merkez Bankas1'na tevdi etmek zorundad1r.

u9 Ayli.k

Hesap

ozetleri

ile

Di~er

Cetveller

DDE 56.

- Bankalar, mart, haziran, eylUl ve aral1k aylar1
sonu itiariyle, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ve Bankalar Birlii'nin gbrUtU al1narak
MUste§arl1k
taraf1ndan
belirlenecek
saslara ve brnege uygun olarak U9 ayl1k hesap bzeti dUzenlek zorundad1r.

bzetleri, genel mUdUr ile genel muhasebe
dUrU veya sorumlu
muhasebeci
taraf1ndan
imza edilmii ve
vcutsa, denet9iler taraf1ndan onaylanm11 olarak
Bakanl1k~a
lirlenecek sUreler i9inde bu MUste,ar11aa ve TUrkiye CumhuMerkez Banas1'na gbnderilir.

IMUsteJarl1k, bu kanun uygulamas1n1 izlemek amac1yla ban·ardan belirleyeceffi esaslar ve brneklere uygun olarak cet' raper ve mali tablolar istemeye, mali
bUnyeleri ve kaylar1n1n kullan1m1 ile ilgili standart rasyolar1, bu rasyoile mali tablolar1n gerekli gbrUldUtjU takdirde
yay1mlans1na ilitkin usul ve esaslar1,
TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez
kas1 ve TUrkiye
Bankalar
BirliDi'nin gbrU,lerini
alarak
soite yetkilidir. Bankalar, bu cetvel, rapor ve mali tablo1 MUste~ar11aa tevdi
etmek ve tespit
edilecek
rasyolara
ak zorundad1r.
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Dislt;;llin .ile Der1et.ir11e :i:).ijik:in Hi.ikUm)er

TuRKiYE BANKALAR BiRLi~i
Bu bdlUmle ilgili hUkUmleri, TUrkiye'deki tUm bankalar1n
e olmak zorunda
oldutju temel
kurum olan
TUrkiye Bankalar
litji 9er9evesinde incelemek yerinde olur.

Birligin

Kurulu~u,

Ad1

ve Merkezi

DE 1. TUrk kanunlar1na g6re kurulmu1 ve kurulacak bankalar
e yabanc1 ~lkelerde kurulmut olup da TUrkiye'de §Ube a9mak
'etiyle 9al1tan ve 9al1iacak
olan bankalar aras1nda
3182
111 Bankalar Kanunu'nun 57'nci maddesi hUkmU uyar1nca merzi istanbul'da olmak Uzere
TUrkiye Bankalar Birlibi ad1yla
=el kitilitji olan bir birlik kurulmuitur.
TUrkiye'de 9al1tan
bUtUn bankalar
bu birliQe Uye olmak
Du statU hUkUmlerine uymak ve Birligin yetkili
organlar1alaca91 kararlar1 uygulamak zorundad1r. Bankalar 3182 sa.1
kanunun
11'nci
maddesine g6re
bankac1l1k
iilemlerine
~lama iznini ald1klar1
tarihten itibaren
U9 ay i9inde ka-1ar1 yap1lmak Uzere birlitje ba§vurmak ve son bilan9olar1n1
dermek zorundad1rlar. Herne suretle olursa olsun 9al1tmaverilen veya diger bir banka ile birleten
Uyelerin
silinir.
Birli!;fin Amaci

amac1;
bankac1l1k
mesleainin
geliimesini
~kalar1n dayan11ma, birlik ve bankac1l1k mesletjinin gerekdiffi vakar ve disiplin i9inde ekonominin ihtiya9lar1na uyolarak 9al1§malar1n1 satjlamak ve haks1z rekabeti
6nlemek
ere gerekli kararlar1 almak ve uygulamakt1r.

meslegini

gelittirmek

amac1yla

her tUrlU 6nlem-
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> Bankalar

aras1

ilitkilerde

mesleki

dayan11may1

ars1nda haks1z rekabeti ortadan
bUtUn dnlemleri almak ve uygulamak,

g U<; 1 er1d i r-··

kald1rmak

i<;in ge-

i<; ve dit ili§kilerde
TUrkiye bankac1l1D1n1 temsil
etmek
tan1tmak i9in gerekli giritimlerde bulunmak, gerektiQinde
amuoyuna bankac1l1k konusunda ayd1nlat1c1 bilgi sunmak,

> Yurt i<;inde ve d111nda bankac1l1k

hareketlerini
izleyerek
playacag1
bilgileri
Uyelerine ve
ilgililere
ula1t1rmak;
-nkac1l1k drf, adet ve teamUllerini
sUrdUrmeye ve banka i§emlerinde uygulanan usullerde birlik saglanmas1na 9al1§mak,

> Banka ve bankac1l1kla
rulu§lara

istitari

Ulusal tasarrufun
yetkili mercilere

ilgili olan konularda
mahiyette mUtaala vermek,

resmi makam ve

te1viki i9in gerekli 9al1§malar1
tineride bulunmak,

Bankalar aras1nda 91kabilecek anlatmazl1klarda,
ile hakem atamak ve hakemlik yapmak,
Banka mensuplar1na ait sosyal yard1m
Uyelerine tavsiyelerde bulunmak,
Bankalar
mak

Kanunu'nun

kendisine

taraflar1n

konular1n1

yUkledigi

yapmak

incelemek

bi..itUr1 gdrevleri

Bankalar1n; mi..i§terileri hesab1na yapt1klar1 hizmetler karl1h1nda tahsil edecekleri komisyon,
Ucret ve masraflar1n,
1klar1 krediler ve bunlarla ilgili veya mUterafik itlemler
n uygulayacaklar1 kredi faizi oranlar1, komisyon ve Ucretin, mudilerine bdeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran
s1n1rlar1n1n tespitine ili§kin
olarak
bankalara
ybnelik
siye kararlar1 almak gibi yollarla
ger9eklettirmeye 9al1-

Bankalar1n

Temsili

DE 3. Bankalar, Birlik'te ydnetim kurulu ba1kan1;
genel mi..idUr veya genel mUdUr vekilinden birisi

murahhas
taraf1n-
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an temsil olunur. Bunlar1n mazeret nedeniyle
bulunamamalar1
alinde bir genel mUdUr yard1mc1s1na temsil yetkisi verilebiAncak Birlik ybnetim kurulu ba~kanl1g1 ile ybnetim kuru~ batkan vekilliai
gdrevine se~ilen
bankan1n
genel mUdUrU
rUtUr.
> Birligin

Organlar1

DDE 4. Birliain organlar1; Genel Kurul, Ydnetim
l Sekreterlik ve Deneticilerden
ibarettir.

Kurulu,

Ge-

Mali HUkUmler
DE 5. Birligin

gelirleri,

Bankalar Kanunu'nun
say1lar1yla orant1l1

aiag1daki

60' 1nc1 maddesine
olarak hesaplanan

Bankalar1n bir defa i~in verecekleri
lunca saptanacak giri§ aidat1 ,
Tutar1 Genel Kurulunca
iacak y1ll1k aidat,
Bir dnceki y1ldan

kaynaklardan

oy say1lar1yla

devreden

saglan1r;

dayanarak saptanan
gider paylar1,

ve tutar1 Ydnetim

orany1l1

olarak

Ku-

sap-

gelir faizleri,

Sedr £1el irler ..

DE 6. Birlik, ama~lar1n1n ger~ekle§mesi i~in gerekli gayenkulleri ydnetim kurulu karar1 ile iktisap ve tasarruf e-

DE 7. Birlik~e

tutulmas1

gereken defterler:

Llye kay1t defteri,
Yevmiye defteri,
defterleri,

defteri

kebir ve gerekli yard1mc1

muhase-
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ve giden evrak defterleri,
gerekli defterler.

Kurul ve Ybnetim
Kurulu tutanak ve kararlar1 ile
1az1,ma evrak1n1n imzal1 drnekleri ayr1 ayr1 klasbrlernumara s1ras1yla saklan1r ve y1l sonlar1nda cilt-

· e Olma Zorunlulu~u
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi d1~1nda
liyet gbsteren bUtUn bankalar, tUzel ki~iligi
ankalar Birliai'ne Uye olur.

57.

TUrkiye'
haiz TUr-

bu

yUkUmlUlUllU, bu kanunun
11? inci maddesine
itlemlerine ba,lama iznini ald1klar1 tarihten
en en ge9 U9 ay i9inde yerine getirirler.
Gorev ve Yetkileri
58.

iye Bankalar

Birligi

ac1l1k mesleDinin

gelitmesini

alar1n
birlik ve bankac1l1k
e disiplin i9inde ekonominin
a11,malar1n1 saalamak,

temin etmek,
meslellinin gerektirdiDi
ihtiya9lar1na uygun
ola-

alar aras1ndaki haks1z rekabeti bnlemek amac1yla,
er tUrlU tedbiri almak ve uygulamakla gdrevli ve

rlik bankac1l1k konusundaki mevzuat1 ve ald1a1
~1erin uygulamas1n1 takip
eder ve Bakanl1k9a
en tedbirleri al1r.

geyet-

karar ve
al1nmas1
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Organlar

ve StatUsU

TUrkiye Bankalar Birligi
en esaslar
9er9evesinde
1da ger9ekle§tirilir.

organ se9imleri, bu kanunda bngbgizli oyla ve yarg1 gbzetimi al-

Se9im, yap1lacak genel kurul toplant1s1ndan en az
15 gUn
~e se9imini, yerini, gUnUnU, saatini ve 9ogunluk
olmad1g1
zdirde yap1lacak ikinci toplant1ya iliJkin hususlar1 belir' bir yaz1 ile birlikte U9 nUsha olarak
YUksek Se9im Kurunca belirlenecek se9im kurulu ba§kan1 h&kime tevdi edilir .
. im, gerekli incelemeyi
yaparak
listeyi ve diger husular1
aylar; bir sand1k kurulu baJkan1 ve iki sand1k kurulu Uyesi
e bunlar i9in birer yedek
Uye atar. Oy verme i§lemi gizli
a91k tasnif esaslar1na
gbre yap1l1r. Se9im
sUresinin so,unda se9im sonu9lar1 tutanakla tespit edilir. Se9im sand1k
ulu ba1kan1 ve Uyeleri taraf1ndan imzalan1r. Tutanag1n dUlenmesinden
itibaren iki gUn
i9inde se9imlere
yap1lacak
tUrlU itirazlar hakim tarf1ndan ayn1 gUn incelenir ve keolarak karara batjlan1r.
Birligin organlar1 ve 9al1Jma esaslar1,
Sanayi ve TicaBakan11a1 ile TUrkiye Cumhuriyet Merkez Banakas1'n1n
gb5leri al1nd1ktan sonra Bakanl1g1n bnerisi Lizerine Bakanlar
ulu Karar1 ile yUrUrlUge konan statUsUnde gdsterilir.

It

Bankalar, Birlik StatUsU~ne
birlere uymak zorundad1r.

ve Birlik9e

al1nacak

karar ve

Giderlerin Kar~1lanmas1
60. TUrkiye Bankalar Birligi'nin
giderleri Birlik Sta- geregince tespit olunan oy say1s1na gbre bankalara dag11r. Bankalar, kendilerine
dU§en masraf
paylar1n1 statUde
rtilen sUre i9inde
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nda
·acak bir hesaba yat1rmak zorundad1r.

DE

Genel it prensiplerine
bu §ekilde
bir bak1§
att1ktan
-a y a p i La n I s i n kalite ve verimlili'r;jir,i c,rtaya koy a n "cle+
m " b o l iim!..in<':? q o z <":.-:itmak qerekir.
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DENETiM
Bankalar Yeminli

Murak1plar1

61.

Bu kanun ile ek ve deaitikliklerinin
diaer kanunlar1n banalarla ilgili hUkUmlerinin
uygulanmas1n1n ve her tUrlU banac1l1k iilemlerinin denetimi, bankalar1n varl1klar1, alacakar1, bzkaynaklar1, bor9lar1, kar-zarar
hesaplar1 aras1ndaki
gi ve dengelerin ve mali bUnyeyi etkileyen diger tUm unsurar1n tespit ve tahlili, bankalar yeminli murak1plar1 ve yarnc1lar1 taraf1ndan yap1l1r.

- Bankalar yeminli murak1plar1 ve yard1mc1lar1; ''TUrk Paran1n K1ymetini Koruma'' hakk1nda
kanun hUkUmlerine
ayk1r1
eket eden banka ve ilgililer hakk1nda ad1 ge9en kanunun Ek
inci maddesindeki yetkilere ve Bankalar Kanunu'nda
yaz1l1
revleri ile kay1tl1
olmak Uzere
vergi inceleme
yetkisine
ip olduklar1 gibi Devlet Sanayi ve i§~i Yat1r1m Bankasi ve
bankalar1n kurulu§ kanunlar1 hUkUmleri ile diger kanunla' bankalarla ilgili hUkUmlerinin uygulanmas1n1 cia denetlee yetkilidir.

I- Bankalar yeminli murak1plar1 ve yard1mc1lar1;
bankalar,
i3tirak ve kurulutlar1
ile diger ger9ek ve tUzel
~ilerden
yukar1da yaz1l1 kanun
hUkUmleri ile ilgili gbreleri bUtUn
bilgileri istemeye, bunlar1n tUm defter, kay1t
belgelerini incelemeye
yetkili olup, bunlar da
istenilen
ileri vermekle, defter kay1t ve belgeleri incelemeye
habulundurmakla yUkUmlUdUrler.

Devlet
daire ve kuruluilar1, TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez
as1, TUrkiye Bankalar Birlihi ve benzeri
kuru1u,1ar ile
santral1
tejkilat1 istenecek her tUrlU bilgiyi gizli de
bankalar yeminli murak1plar1na ve yard1mc1lar1na
verir-

Bankalar yeminli murak1p yard1mc1lar1, konular1 ile ilgili
larda yUksekbgrenim yapm11 adaylar aras1ndan s1navla se9iek memuriyete al1n1rlar.
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Ticaret

yeminli
murak1plar1 ve yard1mc1lar1
Ankara'da
Mahkemesi'nde yemin etmedik9e denetim yapamaz-

likle dUzenlenir.

idari

Tedbirler

DE 62.

Bankalar yeminli murak1plar1nca yap1lan denetlemelerde;
bu
anun veya ilgili differ mevzuat hUkUmlerini
ihlal ettikleri
bankan1n emin bir Jekilde 9al1Jmas1n1
tehlikeye dU,UrdUkeri tespit edilen banka mensuplar1n1n, haklar1nda kanuni ko§turma istenmesini mUteakip Bakan11a1n
talebi Uzerine imza
etkilerinin kald1r1lmas1 zorunludur.
bu kanun ve ilgili diDer mevzuata ayk1r1 iilemerini verdigi sUre i9inde dUzeltmeyen ve kanuna ayk1r1l1klan giderilmesi ve bnlenmesi
konusunda
al1nmas1n1
istedigi
edbirleri almayan bankalar1n, sorumlular hakk1nda
yap1lacak
nuni kovu,turma sakl1 olmak Uzere, avans ve reeskont kredierinin
durdurulmas1n1, a91lan
kredilerin
geri al1nmas1n1
rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'ndan istemeye, yararland1kar1 teivikleri durdurmaya yetkilidir.

Bu Kanun ve bzel kanunlar1na gbre yetkili olanlar d111nkalan ger9ek veya tUzel ki§ilerin mevduat
kabul ettikleri
a bankac1l1k
itlemleri
yapt1klar1, ticaret
Unvanlar1 ve
tUrli.i belr~eleri ile i Lan vc:: reklamlar1r,da "b arrka " 1-t.elime,i ya da mevduat
kabul ettikleri
veya bankac1l1kla uffra,lar1 izlenimini veren
kelime veya tabirleri kulland1klar1
spit olundugu takdirde, sorumlular hakk1nda
kanuni
kovu,maya ge9ilmekle beraber, gecikmesinde sak1nca gbrUlen halde, bankan1n talebi Lizerine valiliklerce, bunlar1n
i§yer·"i L~E?9ici olarak kapat 1 La b i lecei;;ji, i lar, ve reklamlar1r, dur·ulabi lecetji gibi kanuna ayk1r1 belgelerle
ilan ve reklam1 toplatabi l ir.
I-
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DEViR,

BiRLE§ME

VE TASFiYE

Birle§me veya Devir

TUrkiye'de
faaliyette bulunan
bankalardan, birinin diaer
veya birka9 banka ile birle§mesi veya bUtUn
bor9, alacak
mevduat1n1 TUrkiye'de faaliyette bulunan diger bir bankaya
retmesi Bakan11a1n iznine bagl1d1r.

- Bakanl1k, devir veya birleJmenin ilgililerin menfaatleridU~meyeceai
sonucuna var1rsa, devir veya birletme
emlerine izin verir.

izin tarihinden itibaren U9 ay i9inde ilgili
bankalar1n
kili organlar1nca karar
al1narak
devir veya birle§me iJlerine ge9ilmedigi takdirde devir izni ge9ersiz olur.

I-

Devir veya birle§me itlemlerinin ytirUtUlmesi ve sonu9lan1lmas1 dbneminde, bankalara, Tasarruf Mevduat1 Sigorta Fove Bankalar Birligi
taraf1ndan her tUrlU mali ve teknik
dim yap1labilir.

Tasfiye veya Faaliyete Son Verilmesi
DE 64. TUrkiye'de faaliyette bulunan bankalar, faaliyetleson vermek ve bunlar1 tasfiye etmek istedikleri takdirde
1mu TUrkiye 9ap1nda
bas1m1 ve dag1t1m1
yap1lan en az iki
ete ile ilan ve mevduat
sahipleri ile alacakl1lar1na veya
urumda say1labilecek
ki,i ve kurumlara tebliff ederek el.nde bulunan ayni ve nakdi her tUrlU mevduat ile emanet ve
hesap bakiyelerini vesair bor9lar1n1 vadeli olsalar bile
elerini beklemeksizin iki ay i9inde iadeye ve bu sUre i9ende sahibi
batvurmayan ayni ve nakdi her tUrlU
mevduat,
et ve alacakl1lar1 TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankas1'na
i etmeye mecburdurlar. Merkez Bankasi, bu suretle verilen
erleri 10 y1l sLire ile, her y1l ba11nda usultine gbre
ilan
eK suretiyle saklar. Bu sUrenin bitiminde 36'nc1 maddedeki
~slara gbre itlem yap1l1r.
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1

Tasfiye

Memurlar1n1n

Gorevleri

iflas1na hUkmedilen bankalar ile tasfiyesine karar verilen
kalar1n iJlemlerini tasfiye etmek Uzere
±era ve ±flas Kat hUkUmlerine
gbre teJkil olunan
iflas idaresi veya tayin
nan tasfiye memurlar1, tasfiyenin gelitimi hakk1nda MUstel1ha, bu MUsteJarl1g1n uygun g6recegi sUrelerde rapor verle yUkUmlUdUrler.

- Bakanl1k bankalar yeminli murak1plar1 ve yard1mc1lar1 vaiflas veya tasfiye itlemlerini inceletmek yetkisine

Yat1r1m

Bankalar1

ve Kalk1nma

Bankalar1n1

Esaslar1

bankalar1 ve kalk1nma
bankalar1n1n faalitlerine ilitkin olarak bu kanunda ve ilgili diher kanunlarhUkUm bulunmayan hususlarda dUzenleme yapmaya Bakanlar Kulu yetkilidir.
I

Yat1r1m

Bankalar1

DE 67. Yat1r1m bankalar1 sermaye piyasas1nda
faaliyet g6smek, sermaye piyasas1 ara9lar1 kullan1larak saQlanan
kay•larla yat1r1m yapmak; iJletmelerin etkin bir y6netime ve
a11kl1 mali yap1ya kavu1malar1
amac1yla
devir ve birle§me
~ular1
dahil dan1Jmanl1k hizmetleri vermek; mevduat kabulU
i9 bankac1l1k i§lemleri yapmak Uzere kurulurlar.

Kalk1nma

Bankalar1

DE 68.
1-<a 1 kl l'"1ma banka 1 ar- 1, 6 7, ric i
madde
say1lan
yat1r1m
kac1l1Q1 faaliyetlerine ek olarak bzkaynaklar1 ile idaresi
dilerine b1rak1lan fon ve benzeri kaynaklardan kredi
verUzere kurulurlar.

TUrkiye Bankalar Birligi'ni bu ;ekilde inceledikten sonbu kuruma batjl1 bankalar1n
uygulayacag1 ve yine bu kurum
af1ndan al1nm11 kararlardan birini inceleyelim:
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BANKALARCA

TESiSi

GEREKEN

KARgILIKLAR

HAKKINDA

KARAR

Amac;

karar1n amac1, nakdi ve gayrinakdi krediler i9in
ankalar1n ay1racaklar1 kar,1l1klar1
belirlemek,
kredilerde
karar a91s1ndan kredi deQerliliffinin yitirilmesi ve temert hallerini tan1mlamak ve bunlar1n uygulamas1na
ilijkin es ve ;artlar1 dUzenlemektir.

Tanimlar

2. Bu kararda
Kredi

ge9en baz1 kavramlar

de~erliliginin

yitirilmesi

aJD1da a91klanmakta-

hali

Bu Kara' 1n uygulanmas1nda kredi degerliliginin
yitirilhali; bor9lunun 6zkaynaklar1n1n borcun vadesinde 6denmekar,1lamada yetersiz bulunmas1, bor9lunun bor9 bdeme gUnden bnemli 6l9Ude yoksun olmas1, bor9lunun
iJletme sermasinin itletme ihtiya9lar1n1 kartilamada yetersiz kalmas1n1
~ade eder.

Temerrlit

Hali

Bu karar1n
uygulamas1nda temerrUt
§eklinde 9a11,an kredilerde;

hali, bor9lu cari he-

- Kulland1r1lan kredinin belirlenen vade
tarihinden veya
ab1n kat edilmesinden itibaren bir ay i9inde bdenmesi,
- Hesap

limitinin,

en 90k bir ay sUrekli

-Uc;er ayl1k dbnemler itibariyle tahakkuk
sonu faizinin bir ay i9inde bdenmemesi,

olarak a11lmas1,
ettirilecek

dev-

- Devre sonu faizlerinin ve vadesi gelen ana paran1n banfinanse edilmesi veya herhangi bir iBkilde
kredi
1tinin a11m1 halinde yeni kredi a91larak a11m1n giderilme-

a tekrar
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- Vade
bitiminden
bnce kredi
allerinden
birinin
veya birka91n1n
er kredilerde
ise, ana para
veya

~eken tarihten
·Lil eder.

itibaren

limitlerinin
art1r1lmas1
birlikte
bulunmas1;
difaizinin
tahsil
edilmesi

b~r ay i9inde bdenmemesi

sonucu te-

B0r9lu cari hesap ,eklinde 9al11an kredilerde, devre soFaizleri
ile kanuni
yUkUmlUlUklerinden do~an
kesintiler
-ak hesab1n kat edilmesinde ana paraya ilave edilebilir.
ozel Takip
Bankaca bor9lunun kredi degerliligini
yitirdiginin teshalinde, alacaklar1n tUmU bzel takibe
al1narak
gerekli
ay1tlar tesis edilir. bzel takibe al1nan bor9lunun kredi deerliligini yeniden kazand1ij1n1n tespiti halinde, bu alacakar bzel takipten 91kar1labilir.
idari Takip
TemerrUt
al1n1r.

halinin

doffmas1 ile alacaa1n

tamam1

idari taki-

Kar,uni Takip
karar1n
uygulanmas1nda,
idari takip intikal ettirilalacag1n idari takibe intikal ettirildigi tarihten iaren U9 ay i9erisinde k1smen veya tamamen tahsil edilmemehalinde, alacaQ1n tahsil edilmeyen k1sm1 bu sUre i9in takuk ettirilecek kredi faiziyle birlikte
kanuni
takipteki
diler hesab1na al1n1r. Bu hesaplara, temerrUt faizleri d1da faiz yUrUtUlemez; tahakkuk
ettirilen
faizler
nakden
sil edilmedigi sUrece gelir yaz1lamaz.
TemerrUde dUJen
alacaklar~ bankalarca
lerde, idari takibe al1nmaks1z1n doarudan
~abilir.

Bankalarca

bu karar1n

yUrUrlUge

gerekli
gbrUlen
kanuni takibe de

girdigi

tarir1ter,
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cizel takibe al1nan kredilerde,
dzel takibe
itibaren en az % 15'ten batlayarak,

121nci

al1nma

tarihin-

ay1n sonunda % 50,

24'UncU ay1n sonunda % 100,
idari takibe al1nan kredilerde, idari takibe al1nma
den itibaren iki ay1n sonunda % 15,

tari-

Kanuni takibe al1nan kredilerde, idari takibe al1nma tariden itibaren,

12'nci ay1n sonunda % 50,
18'nci ay1n sonunda % 75,
24'ncU ay1n sonunda % 100 kar11l1k ayr1l1r.
Kurumlar

Vergisi

Vanlinden Gider Say1lma

DE 4. Bu karar
uyar1nca ayr1lacak
kar11l1klar1n
tamam1
kalarca gider yaz1l1r. Bu karar1n uygulanmas1nda
nakit,
1line yaz1l1 mevduat sertifikas1,
Devlet i~ Bor~lanma Sei, Gelir Ortakl1g1 Senedi,
borsaya kote edilmi, hisse sei ve tahvil rehni Jeklindeki teminatl1
alacaklar
d111nda
·an alacaklar i~in gider yaz1lan meblaglar, Kurumlar VergiybnUnden de gider say1l1r.

Akt i ften Si lme
DE 5. Kanuni takibe intikal ettirilen bir alacak, % 100
t1l1k ayr1ld1g1 tarihten sonra, tahsil edilmeditji takdirde
ikaca aktiften silinebilir.
ilk karar1 bbylelikle
~mek daha yararl1d1r.

gbrdUkten sonra, diaer kararlara
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Serbest Bolgelerde
Bankalar
Kurulmas1
~ube AGma Esaslar1na Dair Kararlar

ve

Yabanc1

Bankalar1n

DDE 1. Serbest bi:ilgelerde,
"off-·shore" bi::\r1kac111·g-1 faal iet lerinde bulunulmas1
da dahil,
tum bankac1l1k i§lemlerini
apmak Uzere banka kurulmas1 ve yabanc1 bankalarin ~ube a9ma3182 say1l1 Bankalar Kanunu'na tabi olmaks1z1n, Hazine ve
11 Ticaret MUste,arl1tj1'n1n batjl1 oldutju Bakan11a1n
iznine
abidir.

DDE 2. Serbest bi:ilgelerde banka kurulmas1 veya ~ube a91lmagerekli 1artlar1
belirlemeye,
bu suretle
faaliyete
bankalar1n ditjer serbest bi:ilgelerde de §Ube a9malar1izin vermeye, birinci maddede belirtilen Bakanl1k yetkili-

DE 3. Serbest
bi:ilgelerde Jube a9an veya kurulan bankalar
aaliyetleri bak1m1ndan d11ar1da yerle§ik say1l1rlar.
TUrkiye'de yerletik
kitiler
taraf1ndan
bu bankalardan
edilen krediler, yurtd1t1ndan satjlanan kredi hUkmUnden-

DE 4. Serbest

bi:ilgelerde kurulan veya §Ube a9an bankalar;

Yapacaklar1 bankac1l1k
detjildirler,

iJlemlerinde

Bankalar

Kanunu'na

ta-

TUrkiye'de yerletik kitilerden, (TUrkiye'de kurulan bankaar hari9) mevduat kabul edemez, boner, tahvil ve benzeri k1ytler ihra9 etmek suretiyle i:idUn9 toplayamazlar,
1567 say1l1 Kanun ve buna ilitkin karar,
teblitj ve talitlar ile 2499 say1l1 Sermaye Piyasas1 Kanunu ve sermaye pisasina ve borsalara iliJkin sair mevzuat 9er9evesinde
mendetjer alip
satabilirler .. Ancak borsa Uyesi
olamazlar,
ftmaye piyasasinda arac1l1k faaliyetlerinde bulunamazlar.
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DE 5. Hazine ve Dit Ticaret
MUste1arl1g1; bu bankalar1n
aliyetleri ile ilgili olarak hesap ve kay1t
dUzenine
dair
1 ve esaslar1
belirlemeye,
kurulut ve faaliyete
ili§kin
bu karar hUkUmlerine uygunlu9unu denetlemeye
yet-

DE 6. TUrkiye'de kurulu bulunan bankalar1n
serbest bblgede iube a9malar1 ve faaliyetleri, 3182 say1l1 Bankalar Kau hUkUmlerine tabidir.
yay1m1 tarihinde
8. Bu
oldugu

karar1, Hazine ve D11
Bakanl1k yUrUtUr.

yUrUrlUae
Ticaret

girer.

MUste~ar11a1'n1n

AtatUrk Havaliman1 Serbest Btilgesi K1y1
Bankac1l1g1 Merkezi Yonetmeligi

(Off-Shore>

GENEL HUKUMLER

Bu Ybnetmelitjin amac1; 6/6/1985 tarih ve 3218 say1l1
oest Bblgeler Kanunu,
223 say1l1 Devlet Planlama Te,kilaurulut ve Gdrevleri Hakk1nda
Kanun
HUkmUnde
Kararname,
9/1990 tarih ve 90/999 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1
hU·erine batjl1 olarak istanbul
AtatUrk
Havaliman1
Serbest
gesi K1y1 Bankac111a1
Merkezi'nin
kBrulmas1, ybnetilmesi
i~letilmesi ile ilgili usul ve esaslar1 dUzenlemektir.

Kapsam
Ybnetmelik,
-aaliyet

Ruhsat1

Bblgenin

dUzenlenmesi

birinci maddede

al1nmas1

belirtilen

ama9la;

ve iptali itlemlerini,

ile ilgili esaslar1,
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bblge

ile ilgili faaliyetlerin

Serbest Bblgeleri
eri kapsar.

Tesis ve Gelittirme

Devlet
~1 olduQu Bakanl1k,
•PT: Devlet

Planlama

Planlama

tabi olacag1

Fonu ile

Te1kilat1

esas-

ilgili iJ-

MUste1arl1g1'n1n

Te1kilat1,

r
MUdUrU:
Bblge~

istanbul AtatUrk

istanbul

-on~ Serbest

AtatUrk

Bblgeleri

Havaliman1

Havaliman1

Serbest

Tesis ve Geli~tirme

Faaliyet Ruhsat1: Bblge k1y1 bankac1l1tj1
bilmek i9in gerekli ruhsat,
1y1 Bankac1l1g1 Merkezi: istanbul AtatUrk
Bblgesi K1y1 Bankac1l1g1 Merkezi,

Serbest

Bblge

Bblgesi,
Fonu,
faaliyetinde
Havaliman1

bu+
Ser-

cizellikle k1y1 bankac1l1g1
faaliyetlerinde bulunUzere HDTM'nin bagl1 olduiju Bakanl1k taraf1ndan
kurulmaizin verilen
bankalar ve TUrkiye'de
fiilen
bankac1l1k
-iyetinde bulunmayan yabanc1 bankalar1n Jubeleridir.
Bolge MUdlirlUgU'nlin Kuruluj,
Esaslar1
MUdUrlUgU'nUn

Gorev,

kuruluJ,

Yetki ve Calijma
gbrev, yetki ve 9al11ma
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ar1 Bankalar Kurulu'nun 16/8/1985
Karar1 ile dUzenlenmiJtir.

tarihli

ve 85/9801

sa-

olgenin S1n1rlar1, Faaliyet Konular1, Ba~vuruda Bulunacak
Bankalar1n Haiz Dlmalar1 Gereken tizellikleri, Faaliyet
Ruhsat1'n1n Al1nmas1 iptali ve Te~vikler
Bolgenin

S1n1rlar1

Bblgenin s1n1rlar1,
Bankalar Kurulu'nun
30/11/1990
ve 90/1210 say1l1 Karar1yla k1y1 bankac111a1 (off-shore
ing) faaliyetlerinin
yUrUtUlmesi amac1yla serbest
bdlge
ak belirlenen istanbul, Atakby Turizm Kompleksindeki Gala Linitesinin C blok birinci ve ikinci katlar1ndaki ilgili
-mlerin s1n1rlar1d1r.
5.

6. ±stanbul AtatUrk
Havaliman1
Serbest
Bblgesi
K1y1
-shore) Bankac1l1D1 Merkezinde, Bankalar Kurulu'nun 18/9/
· tarihli ve 90/999 say1l1 Karar1nda ve bu Karara dayan1ak 91kar1lan veya 91kar1lacak
mevzuatta
belirtilen
k1y1
~-shore) bankac111a1 faaliyetleri yUrUtUlUr.

Ba§vuruda

Bulunacak

Bankalar

DE 7.

I-'~ 1y1 Bar-,kac1 l 1 tj1 Merkez i' r-,de f aa 1 i yet te
bu 1 ur,ab i 1 e-banka l ar, HDTM'n1n bagl1 oldugu Bakanl1k taraf1ndan 91kaan ve 19/12/1990 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 1 Nolu
ig'de a91kland1tj1 Jekilde; ya bu ama9la kurulacak
bankaya da halen TUrkiye'de fiilen bankac1l1k faaliyetinde bunayan yabanc1 bankalar1n 1ubeleridir. Sbzkonusu Teblitj, bu
Ka veya §Ubelerin sahip olmas1
gereken
dzellikleri de a-

1

Faaliyet

stermek

Ruhsat1n1n

Al1nmas1

Bankac1l1h1
Merkezi'nde bankac1l1k
faaliyeti
isteyen bUtUn bankalar, 3218 say1l1 Kanun'un betin-
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,

,1

maddesine gbre, bu faaliyetlerini Devlet Planlama Te,kila1'ndan Faaliyet Ruhsat1 almak kayd1 ile yapabilirler. Faaliet Ruhsat1 alacak bankalar;
i

a> Hazine Dli Ticaret MUste1arl1D1'n1n

baa11 olduau Bakanl1k'
an, 1 Nolu Teblia' in 4'UncU maddesine gbre k1y1
bankac1l1g1
-aaliyetinde bulunmak i9in alacaklar1 banka kurma ve Jube a9Bankan1n yabanc1 ortag1
evlet Planlama
Te1kilat1
acaklar1 izin belgesini,

varsa, bu konu ile ilgili
olarak
Yabanc1 Sermaye Batkanl1ff1'ndan a-

> Faaliyet Ruhsat1 MUracaat
1

Formu ve eki

"Faaliyet

Ruhsat1

l l 1 k ucret i" me kbu z unu ,

bir dilek9e ekinde Devlet Planlama TeJkilat1 MUste,arl1' Serbest Bblgeler Bakanl1g1'na verirler. Batkanl1k, bu diek9eyi iki iJgUnU i9inde cevapland1r1r. BaJkan11g1n Faaliyet
hsat1 verilmesi konusunda
uygun gbrUJ yaz1s1n1 alan bankaar, yaz1 tarihini takip eden bir ay i9inde,
istanbul Atakby
rizm Kompleksinde bulunan Galleria unitesi i9inde k1y1 banac1l1D1 yUrUtUlmesi amac1yla serbest bblge olarak belirlenen
anda bulunan iJyerlerini, Bblge MUdUrlUgU koordinatbrlUgUne, Atakby
TUrizm Tesisleri ve Ticaret
A.§.'den
kiralar ve
ra sbzleJmesinin bir brnegini
Serbest Bblgeler Ba1kanl1tj1'
vererek "Faaliyet Ruhsat" l e r i n i al1rlar. Faaliyet Ruhs~at1
resi 10 y1l olup bu sUre taraflar1n uygun gbrU1Uyle 10'uncu
1 sonunda tekrar uzat1labilir.
Faaliyet

Ruhsat1n1n

iptali

DE 9. Devlet Planlama Te1kilat1 MUste1ar11a1, bir bankan1n
Ruhsat1'n1 a1ag1daki hallerde iptal eder:
Serbest Bblgler Kanunu ile Ybnetmelik ve ilgili diger mevata uyulmad1Y1n1n veya Bankan1n Faaliyet Ruhsat1 almak i9in
pt1g1 ba1vuruya gbre haiz oldugu tart ve niteliklerin yiti"mit oldugunun Bblge MUdUrlUYU'nce tespit edilmesi,
Bankan1n

iJyerini

kullanma

hakk1n1

kaybetmesi.
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10. K1y1
Bankac1l1g1 Merkezi'nde
faaliyet
gbsterecek
alar da diger serbest bblgelerdeki kullan1c1lar gibi a~ai te1viklerden yararlan1rlar:
61ge
faaliyetleri
nedeniyle elde
edilen kazan9lar, her
vergi, resim ve har9lardan
muaf olup, kambiyo mUkelletlerine dair mevzuata da tabi deaildir.
ankalar1n bblge faaliyetleri
dolay1s1yla elde ettikleri
n9 ve iratlar, TUrkiye'nin diger yerlerine getirildiginin
iyo mevzuat1na gbre tevsiki halinde de, gelir ve kurumlar
isi bdemezler.
ankalar, Serbest Bblge ±daresi'ne haber vererek kazan9laistedikleri Ulkeye transfer etmekte serbesttirler.
urtd1~1ndan
belediye

bblgeye getirilen
mallar
resmi ve benzeri bdemeler

i9in gUmrUk resmi,
yap1lmaz.

yr1ca bankalar,
Bakanlar
Kurulu Kararlar1'nda
iklerden de yararland1r1labilirler.
Bolge Duzeninini

yer alan

ve Guvenliginin Saglanmasi

11. Bblge MUdUrU, bankalar1n gUvenliginin saglanmas1yla
i taleplerini
±stanbul ValiliDi'ne intikal ettirir. is11 Valiligi, an1lan talep
dogrultusunda
asayiJin yerine
ilmesi i9in bzel tedbirler ald1r1r.

Bblge MUdUrU, bankalar1n
her birinden de belli yerlerde
say1l1 Kanuna dayanarak bzel koruma
gbrevlilerinin
buurulmas1n1 istemek yetkisine sahiptir.

faaaliyet

gbsteren

bankalar

ve bu bankalar
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zdinde 9al11anlar, TUrkiye Cumhuriyeti 9al1tma mevzuat1 hUlerine tabi tutulurlar (bu Y6netmeliDin 10/e maddesi hUkmU
i9)
TUrkiye s1n1rlar1 i<;indeki i1yerleri i<;in 6ng6rUlen asve fazla 9a11,ma esaslar1, b6lge bankalar1 ii;in de

Yabanc1

i~in ~ali§ma

izni

DE 13. Bankalar, serbest btilgede 9al11t1rma
ihtiyac1 duy(;al1tma r z n i " allarJ. y a b arrc r y61"1etici ve uzmanlar i<;il"1
Uzere, doDrudan Devlet Planlama Tetkilat1 MUstetar11a1'na
a B6lge MUdUrlUgU?ne mUracaat ederler.
11

~~al1§ma t z i n Belgesi"
MUracaat,
almak i<;ir, h az i r-Le nm i s
bu formlar1n doldurularak,
ekleriyle
imzal1 bir tekilde
ilmesi suretiyle yap1lm11 olur.
11

Yap1lan bu talep, Devlet Planlama Tetkilat1 MUste§arl1g1
a B6lge MUdUrlUgU'nce
deaerlendirilir,
ilgili mercilerle
rdir,asyor, saglal"11r ve uygun g6rUlernlere !;al1§mc~ r z i n Beli " veri 1 ir.
11

Bankalar, yanlar1nda 9al11t1rd1klar1n1n
btilge
i9indeki
eket ve davran11lar1ndan,
9al1tma
esnas1nda Ui;UncU 1ah1sa veya serbest btilgeye verdikleri zararlardan
sorumludur-

Cali§ma Saatleri

ile Giri§ veya C1k1§lar1n

DE 14. Btilge MUdUrU, bankalar1n 9al1tma
Jma sUrelerinin
dUzenlenmesi
konusunda
r ve duyurur.

KontrolU

saatlerinin ve i;agerekli tedbirleri

Her bir bankaya girit ve 91k11lar, kitilerin kontrolUyle
gili hususlar ve diger
esaslar o bankan1n mUdUrU ile B6lge
aras1ndaki itbirligi ile belirlenir.
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Sosyal

GUvenlik

ve Sosyal

Yard1m

15. Bankalarda Gal11anlara yabanc1 uyruklular da dahil,
kiye Cumhuriyeti Sosyal GUvenlik mevzuat1 uygulan1r.

DE

Bankalar personeline 9ocuk yard1m, yakacak ve giyim yarlar1 yapmakla yUkUmlU olup, diDer sosyal yard1mlar i9in ipersoneli ile yapt1klar1 sdzle1melerde yer alan hUkUmlere
ak zorundad1rlar.
Bolge i9i Hizmetleri
DE 16. Bdlgede faaliyette bulunan
bankalar1n ihtiya9 duylar1 elektrik, su, haberleJme, temizlik ve benzeri hizmetile bak1m ve onar1m hizmetleri
Atakdy
Turizm
Tesisleri
Ticaret A.§. taraf1ndan kira sdzleJmesinde
belirtilen
elar dahilinde yerine getirilir.
Fon odemeleri

ve Harcamalar

DE 17. Serbest Bdlgeler Kanunu'nun
7'nci maddesi uyar1nca
ulan "Serbet Bdlf~eler T&?sis ve GeliJtirme For,u r,a :i:st.;.w,bul
atUrk Havaliman1
Serbest Bdlgesi K1y1 Bankac1l1D1 Merkezi'
e ilgili olarak tUm ddemelerin yap1labilmesi i9in, TUrkiye
huriyet Merkez Bankasi nezdinde, :i:stanbul K1y1 Bankac1l1G1
ab a aG1lJ.r.
11

Fona Yap1lacak

bdemeler

§unlard1r:

Bankalar1n TUrkiye'de mukim ger9ek ve tUzel
kitilere verleri nakdi krediler
nedeniyle
nakden veya hesaben
kendi
lerine ald1klar1 paralardan
% 5 oran1nda ve takip eden 90
i9inde yat1r1lan kesintiler,
Bankalar taraf1ndan Devlet Planlama Te1kilat1 MUste,ar11a1
Faaliyet Huhsat1
be~;;t
Bdlgeler
Ba?kanl1tf1'ndar, al1r,an
J1l1g1 olmak Uzere 50.000.- ABD D0lar1 veya e1deijeri kont. r b l d o v i z olai-~ak ddener,
"Faaliyet Huhsat1 Ya Ll a k Llcreti
11

11

11

Fona
yap1lacak bu ddemeler
kas1 :i:stanbul K1y1 Bankac1l1g1

TUrkiye
hesab1na

Cumhuriyet
yap1l1r ve

Merke=-~
kar,1-
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nda verilecek makbuzlarda;
cinsi belirtilir.

odemeyi yapan,

odeme miktar1

Bolge MUdUrlUgU, her mali y1l ba11ndan once, bir sonraki
ic;in yap1lacak
harcamalar1
kapsayan
program
teklifini
et Planlama
Te1kilat1
MUste1arl1tj1'na
intikal ettirir.
et Planlama Te1kilat1 MUste,ar11g1 Serbest
Bolgeler Ba1l1tj1'nca, Bolge
MUdUrlUtjU'nUn bu teklifi de gozonUnde tuarak fon kullan1mlar1n1 belirleyen bir sonraki y1l finansprogram1
haz1rlanarak,
Ba1bakan1n veya gorevlendireceni
let Bakan1'n1n onay1 ile yUrUrlUtje konur. Fon kalemlerinde
'i§iklik, tekrar onay gerektirir.
Devlet Planlama Te1kilat1 MUste1arl1g1, Serbest Bdlgeler
tkanl1tj1, ditjer tali hesaplar a91lmas1 ii;in, TUrkiye Cumhuet Merkez Bankasi Ba§kanl1tj1'na talimat verebilir.
Bolge MUdUrU, fonla ilgili
harcamalar1 yapar, y1ll1k ve
tal1k izinleri sebebiyle gorevinde bulunamad1tj1 zamanlarda
yetkiyi
kendisine vekalet edecek gorevliye devreder. ±mza
kUleri, Devlet
Planlama Tetkilat1 MUste,arl1tj1'nca haz1rarak bankaya b.ildirilir.

Ce~itli HUktimler
BUro Malzemeleri
Bankalar ihtiya9 duyduklar1 bUro malzemelerini TUrk
as1 K1ymetini Koruma Hakk1nda karar uyar1nca, ayni sermaye
arak
Devlet
Planlama
Te1kilat1 MUste1arl1tj1'n1n izni ile
geye getirebilirler.
Bolge MUdUrlUtjU onay1 ile bankalar
taraf1ndan
bolgeye
irilen, ancak ticari ama9l1 olmayan TUrkiye mahre9li
malistetje batjl1 olarak ihracat itlemine tabi tutulmayabilir.
Kira Sozle~melerinin

Yap1lmas1

Devlet Planlama Tetkilat1 MUste1arl1tj1 Serbest BolBa§kair,li'!;}1'ir,c.r.~ 8' i nc i maddeye
gore
"Faaliyet Ruh ss ab r "
1lmesi uygun gorUlen bankalar,
Atakdy Turizm Tesisleri ve
aret A.$. ile temc.'\sa gec;erek iJyerleriirii tespit ederler ve
er
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sbzle1melerini yaparlar. Atakby Turizm Tesisleri ve TicA.ij. i§yerlerini baJlang19ta, 150 ABD D0lar1 y1l olarak
ar ve her y1l en 90k ~ 10 art1rabilir. Yer tespiti ve
sbzletmesinde bulunmas1 gereken hususlar hakk1nda
91kaanlaJmazl1klar i9in Devlet Planlama Te1kilat1 MUstetarl1n karar1na g6re hareket edilir.
itiraz ve $ikayetler
20. Bblge ile ilgili olarak
ruhsat ve izin
§ikayetler a,ag1daki iekilde yap1l1r:

hakk1ndaki

"Faaliyet Ruhsat1 yla
ilt~ili itiraz ka:,r,usur,a gbre Devlet
ama Te§kilat1
MUste,arl1ij1'n1n ve Hazine ve D1t Ticaret
etarl1D1'n1n baDl1 olduDu bakanl1ga yap1l1r.
11

Serbest B6lge ile ilgili diger, hususlar
e tikayetler, B6lge MUdUrlUDUne
yap1l1r
nUn karar1na g6re hareket edilir.

hakk1ndaki itive B6lge MUdUr-

Konu, itiraz merciine, g6re Bakanl1k9a veya Devlet PlanTeJkilat1
MUsteJarl1g1nca
veya
Hazine
ve D1§ Ticaret
eJarl1ff1'nca incelenir ve ilgiliye gerekli cevap verilir.
az ve tik&yetin hakl1 g6rUlmesi hallerinde itlemin dUzelsi i9in gereDi yap1l1r.
DoDrudan, k1y1 (off-shore> bankac1l1D1 ile ilgili i§lemakk1ndaki tikayetler ise Hazine ve D1§ Ticaret MUsteJarna yap1l1r.
i~yerini Kapatma

ve Tasfiye

B6lgede, i§yerini
kapatarak tasfiye
etmek isteyen
tasfiye tarihinden en az bir ay bnce bu durumdan
SerB6lgeler Ba§kanl1g1 ile Hazine ve D1§ Ticaret
MUste,arn1 haberdar eder ve genel
hUkUmlere g6re
gereDinin yas1na giderek, itlemlerini tamamlar.
21.

a,

YUrlirlUk
~~

Bu y6r,etrnel i k,
li.l"g'e girer.
""-L..•

Resrni Gazete'de

yay1nland1g1

tarihte
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YUrUtme
DE 23. Bu ybnetmelik hUkUmlerini Devlet Planlama
ste,arl1tj1?n1n bagl1 oldugu bakan yUrUtUr.

tetkilat1

RBEST BoLGELERDE BANKA KURULMASI ve YABANCI BANKALARIN $UBE
ACMA ESASLARINA DAiR 18/9/1990 TARiH ve 90/999 SAYILI
BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA 1 NO'LU TEBLi~

Amar;
DE 1. Bu TebliDin amac1,
3218 say1l1 Serbest Bblgeler Kau 9er9evesinde
Bakanlar Kurulu taraf1ndan
uygun
gbrUlen
best
b6lge veya b6lgelerde
mUnhas1ran
k1y1
(off-shore)
kac1l1g1 faaliyetlerinde bulunmak Uzere bankalar1n kuruluTUrkiye'de fiilen bankac1l1k
faaliyetinde bulunmayan yac1 bankalar1n tube a9mas1, faaliyet esaslar1, hesap ve kadUzeni ile denetim usullerini dUzenlemektir.
Banka Kurulu~ $artlari ve Ba~vuru Esaslari
DE 2.
K1y1 bankac111·~1
1kalar1Yi;
Anonim

§irket

faaliyetinde

Jeklinde

bulunmak

Uzere

kurulmalar1,

Ortaklardan birinin
TUrkiye'de veya yurtd1§1nda
banka veya finans
kurumu
olmas1 ve kurulacak
mayesinin en az ~ 40'na sahip bulunmas1,
Hisse senetlerinin

tamam1n1n

nakit kar11l1g1

Ba1lang19ta bdenmi§
sermayenin
adili konvertibl d6viz kar,111a1
Anasbzletmelerinin
rtt1r.

kurulacak

mevzuata

kurulmu§
bankan1n

91kar1lmas1,

1 milyon
ABD D0lar1 veya
TUrk Liras1'ndan az olma-

ayk1r1

hUkUmler

ta,1mamas1,
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''•ti.

Banka kurulu1u i9in Hazine ve D11 Ticaret
lecek batvuru dilek9elerine;
er9ek ve tUzel kiti
nin,
rtakl1k

anasdzle1me

kurucular1n;

taslag1n1n

Uzel kiti ortaklar1n
ortakl1k
an90 ve k~r - zarar
cetvelleri
aml1 bilgilerin,
drev alacak yetkililerin

MUste1arl1ij1'na

isim, tabiyet

noterce

onayl1

ve adres-

cirneginin,

yap1s1 ve son ~ y1la ait
ile faaliyetleri hakk1nda

cizge9mitlerinin, eklenmesi

gere-

KiYE'DE FiiLEN BANKACILIK FAALiYETiNDE BULUNMAYAN YABANCI
BANKALARIN BU BoLGEDE §UBE A~MASI ve BAijVURU ESASLARI

'1y1 bankac1l1g1 faaliyetlerinde
bulunmak
Uzere a91lacak
nc1 banka tubeleri i9in ayr1lm1§ ve ddenmit sermayenin ii maddede belirtilen miktardan az olmamas1 iartt1r.

- Yabanc1 bir bankan1n §Ubesini
ilecek baJvuru dilek9elerine;

a9mak

Banka
anascizle1mesinin bir drnegi
k9e tercUmesinin,

Uzere

MUste1ar11aa

ile bunun noter

onayl1

Bankan1n son U9 y1la
ait bilan90 ve k&r-zarar cetvelleri
e faaliyetleri ve ortakl1k yap1s1 hakk1nda
kapsaml1 bilgi§ube a91lmas1 konusunda ycinetim kurulu veya ditler
anlarca al1nm1§ karar1n,
alacal yetkililerin

yetkili

cizge9mi1lerinin, eklenmesi

gere-
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izin

Yukar1daki maddelere gbre yap1lan ba1vurular
inceikten sonra, uygun gbrUldUDU takdirde MUste,arl1g1n baa11
uQu Bakanl1k, bu bblgede k1y1 bankac1l1D1 faaliyetinde bumak Uzere banka kurulmas1na ve yabanc1 bankalar1n Jube a9ar1na izin verir.
Bankalarin Faaliyete Ge~mesi
DE 5. Kurulu, izni alan bankalar, kurulu§lar1 Ticaret Mahesince onayland1ktan ve ticaret siciline tescil ve ilan edikten, yabanc1 bankalar1n
1ubeleri ise ticaret
siciline
cil ve ilan edildikten sonra MUste1ar11aa;
Bankan1n1
Tescilin

bdenmit sermayesini
ilan edildigi

Yeni kurulan
Bankan1n

ticaret

bankalarda,

tevsik edici belgeleri,
sicil gazetesini,

banka anasbzletmesi

brneDini,

adresini,

Bankan1n ybnetim ve denetim kadrosu
gbndererek faaliyete ge9ebilirler.

ile ilgili a91klamala-

Faaliyet Esaslar1
DE 6. MUnhas1ran k1y1 bankac1l1D1 faaliyetlerinde bulunmak
gerekli izin al1nd1ktan sonra kurulan bankalar ve a91banka 1ubeleri a1ag1daki hUkUmlere uymak zorunda-

bankac1l1k itlemlerinde
1unu'na tabi deDildirler.

3182

say1l1 Bankalar

urtd111na ve serbest
bblgelere
ybnelik olarak, her tUrlU
kac1l1k itlemi yapabilirler; a9acaklar1 her tUrlU nakdi ve
rinakdi krediler ve temin edecekleri fonlarla ilgili olaherhagi bir s1n1rlamaya tabi degildirler.

137

-urkiye'de mukim
ger9ek ve tUzel
kitilerin bu bankalardan
acaklar1 nakdi
krediler, TUrk Paras1n1n
K1ymetini
Koruma
zuat1nda yurtd111ndan temin edilen krediler i9in belirti1 hUkUmlere
tabidir.
Birbnceki f1kra
hUkUmlerine gbre a9acaklar1 nakdi krediler
i9, TUrkiye'de yerletik kitilere fiilen bankac1l1k hizmeti
emezler, TUrkiye'de yerle§ik
ki§ilerden
(bankalar hariq)
duat kabul
edemez; bono, tahvil ve benzeri
k1ymet
ihraq
ek suretiyle veya sair suretle fon toplayamazlar.
say1l1 Kanun ve buna
iliJkin karar,
teblia ve taliile 2499 say1l1 Sermaye Piyasas1 Kanunu ve Sermaye Pisas1na ve borsalara iliJkin sair mevzuat 9er9evesinde
men. deger al1p
satabilirler.
Ancak
borsa
Uyesi olamazlar,
maye piyasas1nda arac1l1k faaliyetlerinde bulunamazlar.
Bu bankalar mevduata verecekleri faiz oranlar1n1, kredi iJlerinden alacaklar1 faiz ve temin edecekleri
diaer menfaeri, komisyon ve sair hizmet
kar11l1klar1n1 serbest9e beleyebilirler.
abul ettikleri
deYildir.

mevduat

Tasarruf

Mevduat1

Sigorta

Fonu'na

ve Kayit Dlizeni
Bu bankalar1n hesap ve kay1t dUzenine
a,ag1da belirtilmiJtir:

ilitkin

esas-

Bilan90 ile k~r-zarar cetvelleri hesap
dbnemini izleyen U9
i9ersinde iki yetkili taraf1ndan imzalanm1§
olarak MUstel1ha ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na gbnderilir.
Yabanc1 banka §Ubelerinin bilan9olar1 ile k&r-zarar cet·1eri bu bblgedeki itlemlerini gbsterir ve yukar1daki esasa tabidir.
Bu bankalar, iJlemlerini kay1t d1§1
b1rakamayacaklar1
gibi
9ek mahiyetine uygun dUJmeyen bir 1ekilde muhasebeleJtirezler ve yard1mc1
defterler ile kay1tlar ve muhabirleri ile
ap uygunlugu saglamadan bilan9olar1n1 kapatamazlar.
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- Bankalar, ald1klar1 yaz1larla
faaliyetleri ile ilgili bel~elerin as1llar1n1 veya mUmkUn olmad1ij1 hallerde s1hhatlerin~en JLipheyi davet etmeyecek kopyalar1n1 ve yazd1klar1 yaz1la1n suretlerini
dUzenli bir Jekilde on y1l mUddetle saklamak
zorundad1rlar.
- Hazine ve D11 Ticaret MUste1ar11a1 taraf1ndan tespit edile=ek brnege uygun olarak dUzenlenecek
3 ayl1k hesap
6zetleri
art, haziran, eylUl ve aral1k
aylar1 sonu itibariyle
takip
eden ay sonuna kadar, iki yetkili taraf1ndan imzalanarak MUse§ar11aa ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na g6nderilir.
- Faaliyetlerinin
izlenmesi amac1yla
MUstetarl1k ve TUrkiye
:umhuriyet Merkez Bankasi, bu bankalardan cetvel ve sair bilileri istemeye yetkilidir.

DDE 8. Serbest bblge veya bcilgelerde, k1y1 bankac1l1g1 faaiyetlerinde
bulunan
bUtUn bankalar1 denetlemeye
Hazine ve
-1, Ticaret MUste§arl1g1 yetkilidir.

DE 9. Yap1lan bu denetimler
neticesinde; mevzuata
ayk1r1
aaliyetleri tespit edilen bankalardan MUste§arl1k, uygun bir
re vererek, bu ayk1r1l1klar1n giderilmesini isteyebilir.
Faaliyet

izninin

iptali

DE 10. 18/9/1990
tarih ve 90/999
say1l1 Bakanlar
Kurulu
arar1 ile buna ilitkin Tebliglere ayk1r1 hareketleri
tespit
ilen bankalara, Tebligin 4'UncU maddesine gbre verilen faayet izni Bakanl1k9a iptal edilir.

DE 11. TUrkiye'de kurulu bankalar 1' inci maddede tespit eserbest bblge veya bcilgelerde tube a9mak suretiyle faag6steremezler.

DE 12.

Bu Teblig,

yay1m tarihinde

yUrUrlUYe

girer.
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13. Bu Tebliai,
olduhu Bakanl1k

Hazine ve D1J
yUrUtUr.

Ticaret

MUste1arl1G1n1n

LAR KANUNU'NUN 46'NCI
MADDESiNE GoRE BANKALARCA KREDi
TERiLERiNDEN
ALINACAK
HESAP
DURUMU BELGESi VE EKi
BiLANCO VE KAR ZARAR CETVELi iLE MALi ACIKLAYICI NOTLARIN TASDiKiNE iLi§KiN
RAPORUN DUZENLEME ESASLARI
11

Rc:\por ~<apa"Q 1
i le
Tasdik Raporu, ( Ek 1)' de yer a 1 ar,
uyg,.nr, o l ar-ak h a z i r-Larra+
2)'de
yer alan "Rapor- DUzer,i 'r,e
11

11

STENiLECEK

BELGELER

Tasdik raporunun dUzenlenmesinde,
son U9 y1ll1k d6nemine
in a,aa1daki belgelerden yararlan1l1r:
lan90 ve gelir tablolar1
nkalara

verilen

(vergi dairesince

tasdikli),

Hesap Durum Belgeleri,

tinem sonu kesin mizanlar1,

nel Kurul Belgeleri
raporu ve saire),
tablolar1n

<hazirun cetveli,

dipnotlar1

ile ilgileri

faaliyet

raporu,

i9eren yaz1,

redi s6zle1meleri,
urulu1un, deGitiklik
1 Gazeteleri,

ve sermaye

art1r1m1na

ait

Ticaret

Son y1la ait Gelir, Kurumlar, Karma DetjerVergisi, Banka ve
rta Muameleleri Vergisi , Damga Vergisi
Beyannameleri ve
akkuk fitleri,
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arsa onay dbnemleri
e ekleri,
imza sirkUleri

YAPILACAK

ile ilgili denetim

asl1 ve faaliyet

ve tasdik raporla-

belgesi.

t;ALiijMALAR

Raporun Genel Bilgiler bblUmUnde yer almas1 gereken biler, yukar1da s1ralanan belgelerden al1nabilecektir.
Bu 9aalar s1ras1nda mUmkUn olduaunca belgelere sad1k kal1nmas1
unludur. brneYin 1,tigal konusuna ilitkin bilgiler anasbzeden,
~ 10 paya sahip ortaklar1n
isimleri ve adresleri
1 kurul hazirun cetvelinden yararlan1larak
haz1rlanacakHesap Durumu Belgesi mali a91klay1c1 notlar1
ere ve kuru,unun ayz1l1 ve imzal1
beyanlar1na
1rlanmal1d1r.
i

formu, beldayan1larak

Usul incelemeleri bblUmUnde yer alacak hususlar, yukar1belgeler incelenmek suretiyle tespit edilecektir.

Hesap incelemelerinde kurulu,un mali tablolar1n1n
bUyUk
ter kay1tlar1yla mutab1k olup olmad1klar1
kontrol edilmeMali tablolar1n tasdiki, esas itibariyle
bir muhasebe
timini i9erecek ve yap1lacak 9al1Jmalar denetim standart1na uygun olacakt1r.
RAPORUN SONUI; KISMINDA

YER ALACAK

BiLGiLER

Raporun soun9 bblUmUnde, Bankalar Kanunu?nun 4b?nc1 maduyar1nca, Jirket9e
dUzenlenen ve Yeminli Mali MU~avirce onaylanan bilan90, k&r-zarar tablosu, (gelir tablosu ve
ap durumu
belgesinin
muhasebe ilke ve kurallar1na uygun
uau belirtilecektir.

RAPOR DuZENi
GENEL BiLGi
Bu bblUmde en az,

a,aff1daki bilgiler

yer alacakt1r:
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edi mUJterisinin ad1, soyad1, Unvan1, sermayenin ~ 10 ve
fazla pay1na sahip ortaklar1n1n adlar1 ve adresleri,
edi mUJterisinin

ittigal konusu,

edi mU1terisinin y6netim kurulu
ba§kan1, y6netim kurulu
genel mtidtir ve genel mtidtir yard1mc1lar1n1n ad ve soedi mti§terisinin ticaret

sicil kayd1 ve sicil numaras1,

edi mU1terisinin muhasebesinden ve muhasebe denetiminden
lu olanlar1n adlar1 ile Serbest
Muhasebeci, Serbest MuMali MU§avir, Yeminli Mali MU1avir Unvan1 al1p alma-

UL iNCELEMELERi
Bu b6ltimtinde en az,

asal defterlerin

atatl1daki hususlar

tasdikine

fter kay1tlar1n1n
1lup olmad1G1,

tespit edilecek-

ilitkin bilgiler,

kay1t nizam1na,muhasebe

i.lkelerine uy-

SAP iNCELEMELERi
Bu b61Umde, bilan90 ve kar-zarar cetvelinin, mali tablon 91kar1lmas1na ili,kin usul ve esaslara uygun olarak dUendigine ili,kin a91klamalar yer verilecektir.

AYLANAN

MALi TABLOLAR

Bankalar Kanunu'nun 46'nc1
maddesine istinaden
TUrkiye
alar Birligi taraf1ndan belirlenen Hesap
Durumu
Belgesi
eki bilan90, k~r-zarar
cetveli ile mali
a91klay1c1 not-
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SONUt;
R:

Yeminli Mali MUiavir

taraf1ndan

onaylanmit

bilanGo,

ieminli Mali MU§avir

taraf1ndan

onaylanmli

gelir tablosu,

{eminli Mali MU,avir
ali A91klay1c1

BANKALARIN

taraf1ndan

onaylanm15

he sap durumu

Notlar.

KURULU§

ve FAALiYETE GEt;ME ESASLARINA
YoNETMELiK

iLi~KiN

Bu Ybnetmelitjin amac1; 3182 say1l1
Bankalar Kanunu'
5'nci ve 6'nc1
maddelerinde belirtilen
1artlar 9er9evede TUrkiye'de banka kurulmas1na, yabanc1
Ulkelerde kuruls bir bankan1n TUrkiye'de Jube a9mas1na ve bunlar1n faalie ge~melerine iliikin esaslar1 dUzenlemektir.

Hukuki Dayanak
DE 2. Bu ybnetmelik, 25/4/1985
ar Kanunu'nun 7'nci ve lO'ncu
lanm1it1r.
TUrkiye'de

Banka Kurulmas1na

tarihli ve 1182 say1l1 Banmaddelerine dayan1larak ha-

ili~kin Ba~vuru

DE 3. TUrkiye'de banka kurmak Uzere Hazine MUste,ar11a1'na
ilecek ba,vuru dilek~elerine;
Kurucular1n Ybnetmelik ekindeki brneklere
1ekilde ve noter huzurunda
dUzenleyip
beyannamenin,

( Ek:1 ve Ek:2)
imza edecekleri
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rulacak bankan1n faaliyet konular1 hakk1ndaki
analizler
urulu;tan
itibaren
3 y1ll1k hedefleri
i9eren proforma
an90
ile k&r-zarar cetvellerinide
i9erecek §ekilde haz1rbankan1n kurulma nedenlerini
ayr1nt1l1 olarak
eren bir raporun,
1rucular1n mUflis
olmad1klar1na
ili,kin
Asliye Ticaret
emeleri'nden ve konkordato ilan etmi§ olmad1klar1na iliticra Tetkik Hakimlikleri'nden
al1nacak belgelerin,
istatistik Genel MUdUr1uau veya
Cumhuriyet
1l1klar1ndan,
Hazine MUste1arl1ij1'na
verilmek
Uzere Ek
de yer alan drnege uygun olarak dUzenlenecek dilek9e ile
ep edilecek ar§iV kay1d1n1 da i9eren adl1 sicil belgeleritUzel

kitilerin kurulacak bankaya ortak olunmas1na
kurulu kararlar1n1n birer 6rne1inin,

urucu tUzel kitilerin kurutu ile ilgili Ticaret Sicil Gabunlar1n ortaklar1, pay oranlar1
ve tutarlar1n1
eren listelerin, faaliyet konular1, yat1r1m ve itletme aar1 hakk1nda ayr1nt1l1 a91klamalar ile 1/6/1989 tarih ve
~ say1l1 Kanun'a g6re yetkili yeminli mali mu,avirlerce oson bet y1la ait bilan90 ile k&r-zarar
cetvelleri-

i

urucular1n vergi ve prim borcu bulunmad1a1na
ili'§kin ilvergi dairel~ri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan al1nacak

turucular1n, vergi dairelerince onayl1 son
bet y1la ili1gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri ile eklerinin
ounlar1n sahip oldugu gayrimenkullere
ilitkin belediyeleilgili birimlerince onayl1 emlak beyannamelerinin,
Sermaye
.erinde
lgilerin
l1Q1'na

pay1 % 5'in Uzerindeki ortaklar1n
kurucu beyannabelirtilen
mevduat
ve kredi
hesaplar1na ilitkin
tevsiki amac1yla, ilgili bankalarca
Hazine MUstehitaben dUznlenecek belgelerin,
kiti kurucularla, tUzel kiti kurucular1n sermayesive daha
fazlas1na sahip
ger9ek ki§i ortaklar1n ve
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ulacak bankada gbrevlendirilmesi
dUJUnUlen
ybnetim kurulu
leri, genel
mUdUr ve genel mUdUr
yard1mc1lar1n1n son on
da mali bir kurumda gbrev al1p
almad1klar1na ilitkin bileri de kapsayacak bi9imde ayr1nt1l1 dzge9mi1lerinin,
Kurucu ger9ek veya tUzel
kitileri
temsilen
a kiiiler verilmit vekaletname drneklerinin,

yetkili

ki'i

er1mesi gerE•k i r ,

YABANCI

BANKALARIN

TLlRKiYE'DE $~BE A~MASINA
BAijVURU

iLiijKiN

DE 4. Yabanc1 Ulkelerde kurulmuJ bankalarca TUrkiye'de
a9mak Uzere Hazine MUste,arl1g1'na
verilecek
ba§vuru

,udi-

Banka anasbzletmesinin,
TLirkiye'de Jube a91lmas1na

ilitkin ydnetiM

TLirkiye'de 5ube a91lmas1
layan bir raporun,

nedenlerini

Bankan1n

kurulu

ayr1nt1l1

son 5 y1la ait bilan90 ve kir-zarar

karar1olarak

a-

cetvellerinin

Bankan1n kuruldu§u veya faaliyette bulundugu Lilkede mevdukabul etmesinin veya bankac1l1k
itlemleri
yapmas1n1n yalanmam1, olduguna ve faaliyetlerinde herhangi bir k1s1tlabulunmad1D1na ilitkin ilgili resmi makamdan al1nm1J belge-

son genel kuruluna ili5kin tutanaklarla, sermayen % 5 ve fazlas1na sahip ortaklar1n1n bankan1n
merkezinin
iundugu Ulkenin yetkili makamlar1nca onayl1 bir listesinin,
> Bankan1n markezinin bulundu§u Ulke mevzuat1na gbre inceleve onay yetkisi bulunan
bag1ms1z denetim
kuru1u,1ar1ndan
ri taraf1ndan her y1l yap1lacak incelemeye iliikin raporlan Hazine MUste,arl1D1'na tevdi edilecegine
dair taahhUtnaeklenmesi gerekir.
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Yukar1da belirtilen belgelerin
ilgili Ulke resmi makamnca onaylanm11 ve TUrkiye BUyUkel9iliiji'nce
tasdik edilolmas1 ve baJvuruya bu belgelerinin noter onayl1 tercLimenin de eklenmesi zorunludur.

Verilme

Usuli..i

5. Bu ybnetmeliain U9UncU ve dbrdUncU maddelerine gbre
lan bajvurular incelendikten ve
14/1/1970
tarih ve 1211
11 kanunun dbrdUncU maddesi
uyar1nca, TUrkiye Cumhuriyet
ez Bankas1'n1n da gdrUjU al1nd1ktan sonra izin istemi uygbrUldUijU takdirde, Hazine MUste1ar1a1n1n baa11 bulunduau
izin verilmesini Bakanlar Kurulu'na bnerir.

urulu~tan

Sonra Yap1lacak

i~lemler

6. Kuruluj veya TUrkiye'de tube
a9ma
iJlemlerinin taanmas1ndan sonra, mevduat kabul etme veya
bankac1l1k iJeri yapma yetkisi almak Uzere Ybnetmelik
ekindeki brneije
uygun 1ekilde dUzenlenecek bir beyanname ile, Hazine
e1arl1tj1'nca yap1lacak incelemeler ve Bankalar Kanunu~nun
zuncu maddesinde belirtilen bir y1ll1k sUre
dikkate al1ak, bankan1n kurulutuna izin veren Bankalar Kurulu Karar1'
yay1m1
tarihinden baJlayarak
en ge9 on uncu ay1n sonuna
ar Hazine MUsteJarl1h1'na
ba1vurulur.

Hazine MUsteJar11a1'nca
faaliyet izni i9in baJvuran banin sermayesinin nakit olarak bdenip ddenmeditji, bankac1l1k
emlerini ger9ekleJtirebilecek
bl9Ude teknik donan1m ve ye" i personelin
bulunup
bulunmad1tj1, ybnetici
dUzeyindeki
sonelin
yeterli say1da ve kanuni 1artlar1 haiz olup olma1 bankan1n
ydnetimine iliJkin olarak i9 dUzenlemelerin ya1p yap1lmad1ij1 hususlar1 incelenir ve Bankalar Kanunu'nun
inci maddesine gbre yap1lan degerlendirmeyi
mUteakip mevt kabulUne veya bankac1l1k
itlemlerine baJlama izni veriBu izinin verilmesinden bnce Hazine MUsteiarl1tj1'nca yaacak tebligata
istinaden
2/7/1964
tarihi ve 492 say1l1
9lar Kanunu'na batjl1 (8) say1l1
tarifeye
24/6/1994 tarih
4008 say1l1
Kanunun
34'UncU maddesi ile eklenen finans
liyet izin belgesi har9 hUkUmlUlUQUnUn yerine getirilditjiilitkin belge Hazine MUsteiarl1g1'na
ibraz edilir.
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Faaliyete ge9iJ tarihi, faaliyete ge9tikten
gUn i9inde Hazine MUste1arl1g1'na
bildirilir.

ybnetmelik,

yay1m1

tarihinde

sonra en ge9

yUrUrlUge

girer.

} YUrUtme

a.

Bu ybnetmelik
hUkUmlerini,
olduiju Bakan yUrUtUr.

BANKALARIN

§UBE A~MA ESASLARINA

Bu YbnetmeliQin amac1, 3182
a gbre TUrkiye'de faaliyet gbsteren
1na ilitkin esaslar1 dUzenlemektir.

2>

Hazine

MUste1arl1ij1'n1n

iLigKiN YoNETMELiK

say1l1 Bankalar Kanunu'
bankalar1n iube a9mala-

Hukuki Dayanak
ODE 2. Bu Ybnetmelik, 25/4/1985
Kanunu'nun 14'ncU maddesine

tarihli ve 3182 say1l1 Bandayan1larak haz1rlanm11t1r.

DDE 3. Bankalar1n elektronik itlem cihazlar1ndan ibaret biimleri hari9 iube, ajans ve mevduat kabUlU veya ditjer banka=1l1k iilemleri ile uaraian, serbest
bblgelerde a91lanlar da
ahil sabit ya da seyyar bUrolar1, Bankalar
Kanunu uygulamas1nda §Ube adedidir. $ubelerin hangi tUr bankac1l1k itlemleri
le iJtigal edecekleri hususu bankalar1n
kredi ihtiyatlar1nad1r.
'
Sermayesinin yar1dan
fazlas1 veya
ybnetim ve denetimi
;enel ve katma bUt9eli idarelere, Kamu ikdisadi TeiebbUsleri'
e veya yerel ybnetimlere ait bankalar,
Bankalar
Kanunu'nun
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c1 maddesine gbre yUrUrlUhe konulan
standart
rasyolar1
~uramayan bankalar ve bir takvim y1l1nda on adedin Uzerintube a9mak isteyen
bankalar, tube a9ma izni almak
Uzere
ne MUste1arl1ij1'na ba1vururlar.
Bu batvurular, 1ube a91lmas1n1 gerektiren
nedenleri ayt1l1
Jekilde a91klayan bir raper ve son U9 y1l i9ersinde
an Jubeleri y1ll1k
k~r-zarar durumlar1n1 gbsteren belgeile birlikte her y1l ocak ve haziran aylar1
i9inde yap1Bankan1n mali bUnyesi, kanuni
yUkUmlUlUkleri yerine gep getirmedikleri gibi genel tutumu ve hususlar dikkate aarak yap1lacak deherlendirme sonucunda
§Ube a9ma izni veBu izinler, verildikleri
takvim
y1l1nda
kullan1lmak
e ge9erlidir.
SUre, 15 it gUnUnU a1mamak Uzere ge9ici sUre ile ve banait Jubelerden birinin nam veya hesab1na itlem yapmak Ue fuar, konferans, sergi gibi yerlerde ya da tahsilat iJeri yapma amac1yla ilgili kurulutlar
bUnyesinde a91lacak
ibat ve 1anj bUrolar1 sUrekli te,kilat olarak addedilmediden bu Ybnetmelik hUkUmlerine tabi deijildir.
Bankalar Kanunu?nun
14'ncU maddesine istinaden bankalaizne tabi bulunmaks1z1n a9acaklar1
1ubelerin
a91l1§ taleri ile adreslerinin Hazine MUste,arl1h1'na
30 gUn bncebildirilmesi gerekmektedir.
ijubelerin Nakli, Birlejtirilmesi,

isim

Degijikligi

ve Ka-

pat 1. lmas1
ilde bulunan bir 1ubenin baJka bir il'e ta11nmayeni 1ube a9ma esaslar1na tabidir. Ayn1 il s1n1rlar1 i9esinde 1ube nakilleri ile 1ubelerin
isminin deijiJtirilmesi,
lettirilmesi ya da kapat1lmas1 i9in bnceden izin al1nmas1
ekli detjildir. Ancak; ,ube nakline isim deQitikliaine,
1ubirle1tirme ya da kapatmaya
ilitkin olarak
tesis
edilen
·emlerden Hazine MUsteiarl1tj1'na bu itlemlerin
tamamlanmadan baJlayarak 15 gUn i9erisinde bilgi verilmesi, nakledive ismi deQi,tirilen 1ubelerin
yeni isim ve adreslerinin
"dirilmesi gerekmektedir.
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5. Bu ybnetmelik,

yay1m tarihinde

6. Bu Ybnetmelik
hUkUmlerini,
1 oldutju Bakan yUrUtUr.

BANKALARDA

yUrUrlUae

Hazine

girer.

MUste1arl1g1'n1n

BA~IMSIZ DENETiM YAPACAK KURULUgLARA
ESASLAR HAKKINDA YoNETMELiK

iLi§KiN

1. Bu Ybnetmeligin amac1, bankalar1n
1211 say1l1 Kanu43'UncU maddesi geregince, bir brnegi
TUrkiye Cumhuriyet
ez Bankas1'na verilecek olan denetim raporunu
haz1rlayaecek ve bunlar1n yay1mlanacak bilan90 ile k&r - zarar ceterini
onaylayabilecek
bag1ms1z
denetim
kuruluJlar1n1n
ilendirilmeleri, faaliyetleri ve yetkilerinin kald1r1lmailitkin esaslar1 dUzenlemektir.

3182 say1l1 Bankalar
desi geretjince haz1rlanm11t1r.
Yetkilendirilecek

Anonim

Kurulu~lar1n

tirket 1eklinde

Anas6zle1melerinin

kurulmuJ

ilgili

Kanunu'nun

ve Bunlar1n

54'ncU

Ortaklar1n1n

olmas1,

mevzuata

ve

1/6/1989

tarihli!
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say1l1 Serbest
Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci
Mali
irlik ve Yeminli Mali MU,avirlik Kanunu'na
ayk1r1 olma-

tarihli ve 3568
say1l1
Serbest
Muhasebecilik,
st Muhasebeci Mali MU,avirlik ve Veminli Mali MUJavirlik
,u'na gbre kurulmui bulunan ilgili meslek odas1na kay1tl1
nmas1 ve Jirket tescil belgesi al1nm1, olmas1;
/6/1989

urulut Ortaklar1n1n,
/6/1989
tarihli ve 3568
say1l1
Serbest
Muhasebecilik,
est Muhasebeci Mali MU1avirlik ve Yeminli Mali MU1avirlik
nu hUkUmleri uyar1nca denetim yetkisi alm11, ilgili
mesodas1na kay1tl1 yeminli mali mUJavir veya serbest muhasemali mu,avir olmas1,

baa1ms1z denetim yapma yetkisi
Kurulu§larda ortak s1fat1yla yer almam11
Verilecek
4.

Yetki almak

iptal edilmit oolmas1, 1art1r.

Bilgi ve Belgeler

i9in MUsteJarl1tja yap1lacak

ijirketin kurulujuna ve varsa, anasbzle§me
tkin ticaret sicil gazeteleri,

batvuruya;

detjiJikliklerine

~irketin kuruluJunu takiben ortakl1k
yap1s1nda bir detji'ik olmas1 halinde mevcut ortaklar ve Jirketteki pay orangbsteren, yetkili imzalar
taraf1ndan
tasdik
edilmit
ilgili meslek odas1ndan
brnetji,

al1nacak

Jirket tescil

bel gesi n i n

·urtd1J1nda bir batj1ms1z denetim
Jirketi ile hukuki
bag1n1n bulunmas1 durumunda, ilgili yurtdlil
iirket ile yasbzleJmelerin yetkili imzalar taraf1ndan
tasdikli kop-
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·takl1klar1n,
1/6/1989 tarihli
ve 3568 say1l
Serbest
Muecilik,
Serbest
Muhasebeci
Mali
MU1avirlik
ve Yeminli
MUJavirlik
Kanunu hUkUmleri
uyar1nca
yeminli
mali mU§aeya serbest
muhasebeci
mali mU1avir
unvan1n1
ald1g1n1
ve
ii meslek odas1na
kay1tl1
oldugunu
gdsterir
belgeler,

ankalardaki
9al11malara
ba1kanl1k
edecek ortaklar1n
ilgieslek odas1n1n
9al1§anlar
listesine
kay1tl1
olduijunu gbs- ve yedinci
maddede
belirtilen
it tecrUbelerinin
tevsisafflayan belgeler,
eklenir.

etkilendirme
5. Bu Ytinetmeligin U9UncU maddesinde belirtilen
k0Julta§1yan ve dbrdUncU maddesinde
belirtilen belgeleri ta·ayan kuruluilardan, Merkez Bankas1'n1n da gtirUtU al1narak
.lacak deijerlendirmeler sonucunda MListe,arl1k9a durumu uybulunanlara Bakan' 1n onay1 ile bankalarda
baa1ms1z denevapma yetkisi verilir.
E

Bankalarda baD1ms1z denetim yapma yetkisi alan
kuruluJTUrkiye Bankalar Birlitji arac1l1tj1yla bankalara
meydana geKurulu§lar, ortaklar1 ile anasbzle1melerinde
i9inde
Mi.iste1arl1ga bildirmekle
detfitiklilderi, bir i.:£<.Y
.irn I i.idi.irler.
Faaliyet Esaslar1
Bankalardaki 9al11malar1n, bizzat kurulu1lar1n,
il~ meslek odas1n1n 9al11anlar listesine kay1tl1 ve bankac1alan1nda ya da 9al1Janlar listesinde kay1tl1 meslek
men1 olarak
fiilen
denetim
iJlerinde en az be§ y1l 9al11m1~
aklar1ndan birinin
ba1kan11a1nda, kurulu~ta istihdam edi1/6/1989 tarihli ve 3568 say1l1
Serbest
Muhasebecilik,
best Muhasebeci Mali Mi.iJavirlikve Yeminli Mali Mi.i~avirlik
unu'na g6re meslek mensubu veya stajer meslek
mensubu Lin1na sahip olanlar taraf1ndan yap1lmas1 gereklidir.
Banka1n bilan~olar1, k~r- zarar cetvelleri ile denetim raporla-
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9a11,malara ba1kanl1k eden ortak taraf1ndan isim ve Unelirtilmek ve mUhUr kullan1lmak suretiyle imzalanmas1 ve
·anmas1 1artt1r.
Kuru1u,1ar, bu YbnetmeliDin on uncu maddesi 9er9evesinde
layacaklar1 denetim raporlar1n1
y1l sonunu takip eden
ay i9inde tamamlamak ve birer nUshas1n1
MUste,arl1ga,
ez Bankas1'na ve ilgili bankaya vermek zorundad1r.

nkalarin

YUkUmlUlUkleri

7. Bankalar, her y1l1n kas1m ay1 sonuna kadar, o y1l iad1n1 MUsteiarl1ga ve
denetim yapt1racaklar1
kurulu1un
ez Bankas1'na bildirir.
i

Bankalar, bir brneg1 MUste,arl1Qa ve Merkez Bankas1'na
edilen raporda yer alan, onaylanm11 bilan9olar1 ile kAr
cetvellerini
3182 say1l1 Bankalar Kanunu'nun
54'UncU
yay1mlamak zorundad1rlar.

Bankalar, sdzleJme sUresi
i9inde denetim yapt1rd1klar1
lu,u deDiitirmek
istediklerinde, durum gerek9esiyle bire MUste,arl1Da ve Merkez Bankas1'na
bildirmek ve MUste1Q1n onay1n1 almak zorundad1r.

Bankalarla

Kurulu~lar1n

ili~kileri

B. Kuru1u,1ar ve bu kurulu§larda her ne nam alt1nda oa olsun gdrev yapanlar ile ortaklar1, denetledikleri banarda ve dan11manl1k itleriyle ijtigal edemez ve bu bankaa doDrudan ve dolayl1 nakdi veya gayrinakdi kredi ilitkigiremezler. Bu ki,iler, denetledikleri
bankalar1n
deftutamaz, bilan90 ile kAr-zarar tablolar1n1 dUzenle-

iptal i

9.
hUkUmlerine ayk1r1 hareket ettikleri
tespit ekuruluJlara
MUste1arl1k9a
re'sen veya Merkez Bankasi'
dnerisi ve talebi Uzerine uygun bir sUre verilerek ayk1-

en
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lar1n giderilmesi istenebilir. A1ag1daki ko1ullar1n bir
birka91n1n varl1t1 halinde MUste1ar11a1n bnerisi Uzerine
, kurulutun bankalarda
denetim
yapma
yetkisini ge9ici
sUresiz olarak iptal edebilir:
erilen sUre i9inde ayk1r1l1klar1n
nkan1n

ger9ek durumunu

yans1tmayan

··ste,arl1k9a uyar1 konusu yap1lan
ki hesap dbneminden
denetim yap1lmas1,

giderilmemesi,
rapor dUzenlenmesi,
hususlar1n

tekrar edil-

daha uzun bir sUre bankalardan

bag1m-

Kurulutun
ortakl1k
yap1s1 ile anasbzle§mesinde
meydana
dertitikliklerin bu Ybnetmeliain
U9UncU
maddesinde beilen Jartlar1n bir ya da birka91n1n
saglanmamas1 sonucuogurmas1 halinde kuruluiun denetim yetkisi iptal edilir.
usus MUsteJarl1k9a, TUrkiye Bankalar BirliDi arac1l1g1yla
alara duyurulur.

en

- Vetkileri sUrekli veya ge9ici olarak
ar1n Unvanlar1 yetki iptali gerek9esi
ek odas1na, mesleki ahl&k ve disiplin
e MUsteiarl1k9a iletilir.

iptal edilen
kuruile birlikte ilgili
ytinUnden incelenmek

Denetim Raporlarina ili~kin Genel Esaslar
DE 10. Kuruluilar taraf1ndan haz1rlanacak denetim raporla3568 say1l1 Kanun'a gtire 91kar1lan
ytinetmelik ve ilgili
er mevzuatta yer alan
denetim ile ilgili
9al11ma usul ve
slarl ciikkate al1nmak suretiyle
a,aa1daki
esaslara
gtire
·urulutlar, MUsteiarl1ga ve Merkez
Bankas1'na
gtinderilen
tim raporlar1nda a91klad1klar1 gbrUJlerden baJka gtirU1le19eren denetim raporlar1 dUzenleyemezler.
raporunun ilk bHlUmUnde; denet9i
gHrUtleri, rapob61Umlerine at1fta bulunmak suretiyle dzet halinde
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:enetim raporunda
incelenen
dbnemden
bnceki y1la ait vericari y1l1n verileri
ile karJ1laJt1rmal1
olarak
gbsteri-

veya (g) f1kralar1nda belirtilen muhasebe
standartlauymayan iJlemlerin, bankan1n
mali
tablolar1 Uzerindeki
1si a91k9a belirtilir.
f)

6

1uhasebe politikalar1nda bir bnceki
y1la gbre detiJiklik
-· lm1J ise degitiklik ile birlikte bu deDi,ikligin bankan1n
• tablolar1 Uzerindeki etkisi belirtilir.
Denetim raporunun
al1r.

ekinde

bilan90

ile k~r-zarar

cetvelleri

KuruluJlarca, 3182 say1l1 kanunun
54'ncil maddesine gbTilrkiye'de kurulu
bankalarla yabanc1 Ulkelerde kurulmu~
p TUrkiye'de
1ube a9an bankalar1n
bilan~olar1 ile k~r-zacetvellerini an1lan Kanun'un 51'nci maddesi hilkmilne dayaarak belirlenen tek dilzen hesap plan1, tip
bilan90, k~rile ve dip notlar1
ile bunlar1n uygulanmas1na
~kin izahname
ile muhasebe
ve defferlem esaslar1na, ayn1
~n'un 52'nci maddesinin birinci f1kras1 hLikilmlerine uygunbu Ybnetmelik ekinde yer alan
brneklere uygun olarak olu, olumsuz, ,artl1 veya 9ekimser gbrUi belirtilmek
surele onaylan1r.
1Uste5arl1k, Merkez Bankasi veya banka taraf1ndan talep e-·~esi halinde; kurului, uluslararas1 muhasebe standartlar1eya yabanc1 bir Ulkenin muhasebe
standartlar1na uygunluk
etimi yap1labilir. Bu durumda; denetimin
hangi
standarta
olarak
ger9ekle1tirildiiji belirtilmek suretiyle, ayr1
rapor dilzenlenir.
Esaslar1 bu §ekilde
tan1mlanan
€rigine de bir gbz atmak gerekir.
Denetim

Raporlar1n1n

Kurulu§ taraf1ndan

11

Der-1et i rn

Re:\ por I .:':Ir

1

11

1"11

r·1

iGeri~i

bu Ybnetmeliain

on uncu maddesinde

be-
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esaslar 9er9evesinde
bdlUmleri i9erir:
nka hakk1nda
nkan1n hukuki

haz1rlanacak

rapor a,aa1da

be-

genel bilgiler;
yap1s1,

rmaye yap1s1,
belli ba1l1 hissedarlar, bunlar1n
bu hususlarda y1l i9indeki degi,iklikler,
rinetim organlar1, Ust dUzey
ydneticiler ile
bunlarda meydana gelen deDitiklikler,
nka ydneticileri

ile deneticilerinin

paylar1

deneticiler

nitelikleri,

netlenen bilan90 ddneminden sonra bankan1n durumunu
etebilecek 6nemli deai,iklik ve gelitmelere de yer verilsuretiyle bankan1n
faaliyetleri ile faaliyet sonu9lar1n1
bilgi,
nkan1n

i9 kontrol sisteminin
gUvenirliligine dair banka
beyan1 ve denetim sonucu bu konuda oluJan g6rUJ;

Y6netmeliain
onuncu maddesinin (f) bendindeki belirleeya an1lan maddenin (g) bendine istinaden talep edilecek
un dayand1t1 muhasebe standartlar1
9er9evesinde
ana ve
i alt hesaplar1n herbiri ayr1 ayr1 belirtilmek ve detayr Jekilde incelenmek suretiyle ulatilan banka hesaplar1z konusu standartlara
uygunlutjuna iliJkin g6rU1.
onuya iliJkin usul ve esaslar1n MUste,arl1k9a
tespit esi edilmesi halinde kurulut, enflasyon
muhasebesi stan1na g6re haz1rlanm1t olan
cetvelleri de inceleyerek, bu
elleri ve bunlara
dair
gbrUJmelerini de ayr1 bir bblUm
nde denetim raporuna ekler.
ve Belgeleri Verme
12. Bankalar, denetleme
s1ras1nda kurulu1larca gerekli
·en belgeleri, bu kuruluJa vermekle yUkUmlUdUr. Aksi takdurum kurulu§ taraf1ndan MUste1arl1Da bildirilir.
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~---

laganUstU

Durumlarda

Bildirme

13. KuruluJ, denetleme s1ras1nda bankan1n kay1t d1J1nda
t1a1 veya usulUne uygun olarak muhasebeleJtiremedi~i
venzeri hususlar1n bankan1n
durumunu
bnemli bir Jekilde
eyecegini tespit ettiai takdirde, raporun tamamlanmas1n1
emeksizin, durumu derhal MUste1arl1k ve Merkez Bankas1'na
rmekle yUkUmlUdUr.

14. Kurulu5lar, bunlar1n ortaklar1 ve mensuolar1 gbrevs1ras1nda elde ettikleri
bil~ileri, MUste,arl1k ve Merd1§1nda hi~bir
yere veremez,
a91klayamazlar ve
surette, dotjrudan veya dolayl1 olarak, kendi 91i9in kullanamazlar.

Tebli!fler
Bu Ybnetmelitjin uygulama esaslar1, gerekli hallerde
e1arl1k9a 91kar1lacak tebliijlerle dUzenlenir.
15.

16.

Bu YbY-1etmelik,

1/6/1997 tarih:i1'1de yUrUrli.i'~f.? g:irer.

Bu Ybnetmelik
hUkUmlerini,
1 oldutju Bakan yUrUtUr.
17.

VERGi USUL KANUNU

Hazine

MUsteJarl1tj1'n1n

GENEL TEBLi~i

Verg:i Usul Kanunu hUkUmlerine gbre tutulan veya dUzenledefter ve belgelere ilaveten, muhtelif sektbrlerde faaligbsteren, mUkelleflerce tutulmas1 veya dUzenlenmesi geredefter veya belgelere
ilitkin
dUzenlemeler ve bu konuda
elif kamu idarelerine dUzenleme yapma yetkisi tan1yan hUler yer almaktad1r.
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Bunun sonucunda, mUkellefler, baz1 durumlarda ayn1 amaca
t eden birden fazla belge dUzenlemek
zorunda kal1rlar.
Bu konuda Bakanl1tja yap1lan mUracatlar1n
degerlendirilsonucunda, Vergi Usul Kanunu'nun mUkerrer 257'nci madde1 Bakanl1Da
verdiai yetkiye dayan1larak,
mUkerrer
belge
leme mecburiyetinin yaratt1g1 kUlfetleri
azaltmak
amaa, bankalar ve baz1 kurumlar1n faaliyetleri s1ras1nda dUeyecekleri belgelerle ilgili olarak a1aD1daki
dUzenleme_ap1lm11t1r.

BANKALAR

TARAFINDAN

DuZENLENECEK

BELGELER

Bankalar, yapt1klar1 hizmet ve sat11 itlemlerine ilitkin
lar1rnr1 dayc:\natj1 o l a n "fatura" yerine, a1a'g1da ai;1klar,an
ara uygun olarak belge dUzenlemek zorundad1rlar:
nkalar, dbviz al1m-sat1m itlemleri ile menkul
k1ymetler
s1nda arac1 kurum s1fat1yla mU1terileri ad1na yapt1klar1
1
k1ymet al1m - sat1mlar1 hari<; olmak Uzere, yapt1klar1
n hizmetler veya sat11lar dolay1s1yla lehlerine
tahakkuk
ek tutarlar1 a1ati1daki 1artlara
uygun olarak
dUzenleyeeri dekontlarla belgeleyeceklerdir:
ekontlar en az iki brnek olarak dUzenlenecek, ikiden faznek olarak dUzenlendigi takdirde her birinin kai;1nc1 droldugu
belirtilecektir.
DUzenlenecek
dekontlarda en az
1daki bilgilere yer verilecektir:
dairesi

i

ad1-soyad1/
numaras1,

Unvan1,

adresi,

ve vergi nu-

varsa, vergi dairesi

ve

zer1lE~rne tarihi,
seri ve s1ra numaras1 (dekontu
dUzenleyen
her
veya birimi tan1trnak Uzere verilecek
kod numave dekontu dUzenleyen her §Ube veya birirn itibariyle her
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dbnemi ba11ndan itibaren l'den baJlamak Uzere dUzenlen~as1na gbre verilecek mUteselsil s1ra numaras1),

atura yerine ge9mek Uzere dUzenlenen
dekontlar1,
fatura
,lenmesini gerektirmeyen diaer itlemler
(6rnegin; bankaerkez veya Jubeleri
aras1nda
cereyan eden i9
itlemler
banka lehine bir bedelin tahakkukunu
gerektirmeyen mua·er) i9in dUzenlenen dekontlardan ay1rmak
Uzere ayr1 s1maralar1 kullan1lacakt1r.
-eri ve s1ra numaralar1n1n
matbaa bask1l1 olmas1
zorunlu
1p, bu numaralar
bilgisayar veya numaratbr kullan1larak
nta dUzenlendigi s1rada kaydedilebilecektir.
ankalar, d6viz al1m sat1m
i;lemlerini TUrkiye Cumhuriyet
ez Bankasi taraf1ndan
belirlenen
esaslara uygun
olarak
enleyecekleri
dbviz al1m veya
dbviz sat1m
belgeleri ile
elendireceklerdir.

Bankalar, mU;terileri ad1na menkul k1ymet
borsalar1nda akurum s1fat1yla yapacaklar1 al1m sat1mlara ili;kin
olalehlerine tahakkuk edecek tutarlar1 Sermaye Piyasas1
Kunca belirlenen esaslar ile bu Tebligin (c)
bblUmUnde a·anan esaslar
9er9evesinde
dUzenleyecekleri
itlem sonu9
mlar1 veya bu belgede yer almas1 gereken
bilgileri de inek kayd1yla dUzenleyecekleri
dekontlarla belgelendirecek-

Dekontlar1n dbviz al1m ve sat1m belgelerinin ve bankalarca
ac1 kurum s1fat1yla dUzenlenecek iJlem sonu9
forumlar1n1n
i9in bnceden izin al1nmas1 anla;mal1 matbaalara bast1·mas1 veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmay1p,
banar (ocak-haziran) ve
(temmuz-aral1k)
olmak Uzere her y1l
Jar ayl1k dbnemler itibariyle
fatura yerine
ge9mek
Uzere
zenledikleri dekontlar1n seri ve s1ra numaralar1n1, bunlar1
zenleyen birim ve Jubelerin kod numaralar1yla
birlikte bir
ste haline getirerek dbnemin bitimini izleyen ay1n son gUnU
ai bitimine kadar kurumlar vergisi
ybnUnden bagl1
bulunlar1 vergi dairelerine taahhUtlU olarak gbnderecekler veya
en teslim edeceklerdir.
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Bankalar1r, cli.izenlemesi gereker, belgelerir, "neler" ol du-:
gbrdi.ikten sonra,
herhangi bir soru itareti
b1rakmamak
yla baz1 a~1klamalara yer vermek uygundur.

BANKALAR

TARAFINDAN DUZENLENECEK
iLi~KiN ACIKLAMALAR

BELGELERE

nkalar, yapt1klar1 hizmetler
dolay1s1yla, lehlerine tak eclen meb1aa1ar1
243 s1ra numarall teblitjde a91klanan
ara gbre dUzenlenecek dekontlarla belgelendireceklerdir.
, bankac1l1k tea~i.illerine gbre bir, i.i9, alt1 ay veya bir
gibi
belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlar1nda
lenen hesap bilclirim cetvelleri
(ekstreler)
ile bildisi·mutadol~n faiz, hizmet bedeli, komisyon ve masraflar
dekont
yerine ayn1
bilgileri tatimak
Jart1 ile hesap
rim cetvelleri di.izenlenebilecektir.
nkalar, yapt1klar1 muamelelere ili§kin
olarak lehlerine
ak meblaDlar i9in di.izenleyecekleri belgelere,
243 s1ra
al1 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliainde a91klanan esaslare ayr1 bir mi.iteselsi s1ra numaras1 vereceklerdir. Ancak
a lehine bir meb1aa1n c1oamas1n1 gerektiren i§lemlerin dii§lemlerden
ayr1lmas1nda
kar11la11labilecek
gi.i9li.ikler
ate al1narak, bankalar1n
di.izenleyecekleri ti.im belgelere,
yap1lmaks1z1n tek seriden mi.iteselsil s1ra numaras1 veri de mi.imki.indi.ir.
Buna kart1l1k bankalar, di.izenleyecekleri belgelere
kodu alt1nda, mi.ikerrer s1ra
numaras1
verilmemesi
en tedbirleri almak zorundad1rlar.

ayr,1
i9in

1ra numaras1 verildikten sonra itlemden vazgeGilmesi veya
nlenen belgede hatal1 bilgilere yer verildiainin an1a,1lhalinde ataD1daki §Bkilde itlem yap1lacakt1r:
elgenin hatal1 di.izenlenditji, i§lemin muhasebe kay1tlar1na
as1ndan bnce tespit edilditji takdirde belge iptal edileancak iptal edilen belge muhafaza edilerek talep halinde
ili mercilere ibraz edilecektir.
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muhteviyat1n1n
muhasebe
kay1tlar1na
al1nmas1ndan
Uzeltmenin icap ettigi hallerde ise belge
iptal edilbu kayd1 dUzeltici
mahiyette yeni bir belgeye istinaden
e kay1tlar1 yap1lacakt1r.
ge,

~ s1ra numaral1
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliai ile dedUzenlenmesiyle
ilgili olarak
belirlenen esaslar1n
nmas1na ilitkin 1/1/1996
tarihi, bu genelge tebligi ile
96 olarak detji§tirilmi§tir.

ar1n

3182 SAYILI BANKALAR

KANUNU'NA

iLigKiN TEBLi~

ankalar Kanunu'nun 56'nc1 maddesinin U9UncU f1kras1 gee, bankalar1n sermaye
art1r1mlar1ndan ve tizkaynaklar1evcut ve potansiyel riskler
nedeniyle
olu1acak zarara
korunmas1nda uyulacak
''Sermaye Taban1 I Risk Ag1rl1kl1
lar,
Gayrinakdi
Krediler ve YUkUmlUlUkler'' standart
u ile ilgili tan1mlar, uygulama ytintemleri, risk
atj1r1 ve asgari
oran a§ag1da a91kland1g1 gibidir:

Bu tebliijin amac1, bankalar1n
sermaye
art1r1mlar1dzkaynaklar1n1n riski kar11layabilecek
belirli bir dUidame ettirilmesinin saDlanmas1
ve bu konuda
sermaye
sizlitjinden dogabilecek riskin azalt1lmas1d1r.
1-

e

ana sermaye

ve katk1 sermayeden

meydana

gelir.

a Sermaye:

Ana sermayeyi ddenmit sermaye, kanuni yedek ak9eler, ihi ve fevkalade yedek ak9eler, muhtemel zararlar kar11l1U9 ayl1k
hesap tizetlerinde yer alan dtinem
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ge~mit y1llar k~r1 olu1turur. Sbzkonusu
hesaplamada,
U~ ayl1k hesap
bzetlerinde yer alan dbnem zarar1
y1llar zarar1 toplam1 indirim kalemi olarak dikka-

tk1 Sermaye:
Krediler, serbest kar,111g1, banka sabit
k1ymet yeniden
~1eme fonu, ittirakler ve kurulutlar sabit k1ymet yeniden
leme kar,111g1 ve al1nan sermaye benzeri
kredilerden oKatk1 sermaye hesab1nda banka sabit k1ymet yeniden deeme fonunun tamam1, ittirakler ve kuru1u,1ar sabit k1ymet
den deaerleme
kar,1l1tj1n1n ise % 75' i
dikkate
al1n1r.
iler serbest kar51l1g1n1n risk ag1rl1kl1
varl1klar, gaydi krediler ve yUkUmlUlUkler toplam1n1n % 2'ni a1an k1satk1 sermaye hesaplamas1na dahil edilmez.
Hazine MUste1arl1tj1'n1n uygun gbrUtUnUn al1nmas1 kayd1ybankalarca
saijlanan ve kalan vadesi 5 y1l daha uzun olan
ye benzeri krediler katk1 sermaye iGinde miltalaa edilir.
ye benzeri
kredilerin, ana sermayenin
~ 50'nden fazla
s1 halinde, bu oran1 a,an k1s1m hesaplamaya dahil edilmez

SERMAYEDEN

iNDiRiLEN

DE~ERLER

li iJtirakler (Banka Sigorta ve ReasUrans §irketleri, bFinans Kurumlar1, Finansal Kiralama §irketleri, Finansman
etleri, Factoring ijirketleri, Sermaye Piayasas1 Arac1 Kuar1, Risk Sermayesi Kurulu1lar1, Yat1r1m Dan1,manl1D1 Kutlar1, Yat1r1m Ortakl1klar1,
Genel Finans
Ortakl1klar1,
ili MUesseseler gibi diger mali kurulutlara olan ittirak-

maliyet

bedelleri,

lk tesis giderleri,
e1in bdenmiJ

giderler,

11tiraklerin ve sabit
tl1 detjerinin alt1nda

k1ymatlerin rayi~ detjeri,
ise aradaki fark,

bi 1 ar-,~oda
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-url-dye' de faal iyt?t gi:istereY-, di!ler bankalara
e BE?Y-1zer i 1-<red i 1 E?r

'amu ti.izel kiJileri
a fazlas1na
sahip
di kapsam1na giren
nakdi krediler.
SERMAYE

veri ley-, "Ser--

11,

hari9
bankan1n
sermayesinin
~ 10 ve
clan
ortaklar1na ve bunlarla
dolayl1
ger9ek veya tUzel kitilere kulland1r1-

TABANI

Sermaye Taban1, sermayeden
suretiyle hesaplan1r.
RiSK A~IRLIKLI

indirilen

VARLIKLAR, GAYRiNAKDi
YLlKLlMLULUKLER

detjerlerin indiril-

KREDiLER VE

Risk AD1rl1kl1 Varl1klar,
Gayrinakdi Krediler ve Yi.iki.im·ukler; 9e§itli oranlarda risk aa1rl1g1na gi:ire tasnif edigurupland1r1lm11
banka
aktif
degerleri ile gayrinakdi
dive yUkUmlUlUklerden
olutur.
Sermayeden indirilen
degerlere ilitkin
indirim
konusu
arlar risk aa1rl1kl1 varl1klar, gayrinakdi krediler ve yUli.ilUkler kapsam1nda ayr1ca risk atj1rl1D1na tabi tutulmaz.
Bankalarla ilgili mevzuatta yap1lan degitiklikler sonucu
tan1mlanan kalemler ve yeni finansal enstri.imanlar olarak
ittirilen ve tan1mlanan iJlemler ile ilgili olarak bu Tebg eki, cetvelde henuz risk aa1r11a1 verilmemit
bulunan heplar Mi.isteiarl1k9a aksi
belirtilinceye kadar
% 20 risk a11g1na tabi tutulacakt1r.

ASGARi ORAN HESAPLAMA VE GoNDERiLME DoNEMi
Sermaye Taban1/Risk Aa1rl1kl1 Varl1klar, Gayrinakdi
er ve YUkUmlUlUkler standart rasyosu asgari % 8'dir.
Bankalarca si:iz konusu rasyonun asgari
lmas1 ve idame ettirilmesi gereklidir.

% 8 olarak

Sermaye Taban1/Risk Atj1rl1kl1 Varl1klar,
ler ve YUkUmlUli.iklere ilitkin
tablolar1n

Kre-

tuttu-

Gayrinakdi Kreher U9 ayda bir
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haziran, eylUl ve aral1k ay1 sonlar1
itibariyle dUzeni ve en ge9 belirtilen tarihleri
takip eden
45 gUnlUk
ersinde MUsteiar11aa gbnderilmesi gerekmektedir.
Usteiarl1k,
bankalar1n mali bUnyesini
etkileyen ditjer
leri de dikkate
alarak, her bir banka i9in belirtilen
oran1n Uzerinde bir oran1n tesis edilmesini ve Sermaye
I Risk Aa1r11a1 Varl1klar1,
Gayrinakdi Krediler ve YUUklere ilitkin tablolar1n daha s1k aral1klarla
dUzensini ve gbnderilmesini kararlaJt1rabilir.

Sermaye Taban1/Risk Atj1rl1kl1 Varl1klar, Gayrinakdi Kreve YUkUmlUlUkler standart rasyonunun % 8' in alt1nda tel etmesi halinde, rasyonun hesaplanma tarihlerini
izleayl1k dbnem i9erisinde, sermaye taban1 gerekli miktarda
1l1r. Sermaye taban1n1n eksik k1sm1n1n tamamlanmas1 amaa sermayenin art1r1lmas1 halinde, art1r1lan bedelden sertaban1n1n eksik k1sm1na eJit olan miktar1n
belirtilen 6
sUrede nakden tahsil edilmesi gerekir.

3182 SAYILI BANKALAR

KANUNU'NA

iLiijLiN TEBLiS

Tan1malar:
redi Degerlerinin Yitirilmesi

Hali:

Bu Karar1n uygulanmas1nda kredi degerlerinin yitirilmesi
kredi riskini etkileyen Jahsi, mali ve iktisadi faktbrn bankalarca sUrekli degerlendirilerek,
kredi
deijerlerimevcut olup olmad1a1n1n tespit edilmesini ifade eder.
Buna gbre; kredi bor9lusunun
bzkaynaknaklar1n1n
borcun
esinde bdenmesini kar,1lamada yetersiz bulunmas1,
borGlubor9 ddeme gUcUnden dnemli
dl9Ude yoksun
olmas1,
kredi
~lusunun cari aktifleri ve cari pasifleri aras1ndaki farka
abUl eden iJletme sermayesinin iJletme
ihtiya9lar1n1 karamada yetersiz kalmas1, bor9lunun
faaliyetini terk etmesi
a bnemli sUrede durdurmas1, bor9lunun
mali durumu hakk1ni bilgi ve belgelerin yetersiz
bulunmas1 nedeniyle kredi-
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ormalin
Uzerinde risk
ta,1mas1 durumlar1nda ve bunlara
olarak kredi
bor9lular1n1n kredi bdemelerini zaman1nda
am olarak bdemesini aksatabilecek
tUm potansiyel risklee dikkate al1nmas1 ile kredi mUJterilerinin kredi degerlerinin
devam
ettiQi
veya devam
etmediai, belirtilen
rlerin beraberce
degerlendirilmesi
sonucu banka ilgilitaraf1ndan yaz1l1 olarak tespit edilecektir.

emerrlit Hali:
Bankalarca

bor9lu cari hesaplar

Jeklinde

9al1Jan

kredi-

lland1r1lan kredinin belirlenen vade tarihinden veya heedilmesinden itibaren bir ay i9inde bdenmemesi,
edilen her bir kredinin kulland1r1mlar1nda
ve bu a11m1n bir ay devam etmesi,
9er ayl1k dbnemler itibariyle tahakkuk
faizini bir ay iqinde
bdenmemesi,

a11m ol-

ettirilecek

devre

evre sonu faizlerinin ve vadesi gelen ana paran1n bankaca
ar finanse edilmesi veya herhangi bir 1ekilde kredi limin a11m1 halinde yeni kredi a91larak a11m1n giderilmesi,
art1r1lmas1, h~lade bitiminden bnce kredi limitlerinin
etmesi halinde tenden birinin veya birka91n1n tahakkuk
Ut hali dotjar ve alacaa1n tamam1 idari veya kanuni takibe
B0r9lu cari hesap
d1J1nda a91lan
ditjer kredilerde ise,
para veya faizinin tahsil edilmesi gereken
tarihten itien bir ay i9inde bdenmemesi sonucu
temerrUt hali dogar ve
errUde dUten k1s1m, idari veya kanuni takibe al1n1r.
Bor9lu Cari Hesap §eklinde

Cali~an

Kredilerde

Vade:

Bu teblitj konusu Kar,1l1klara ilitkin Karar'daki
temerhalinin
tan1m1nda
belirtilditji Uzere, bor9lu cari hesap
linde 9a11,an tUm krediler
vade veya ge9erlik sUresi belenerek tahsis
edilir. SUrenin batlang1c1,
krediyi veren
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a ~ubesince
kredinin tahsis edilditji tarihtir. Kredi lieri, vade yerine
sUre
belirtilerek
tahsis edilmi§ ise,
i vadesi,
tesis tarihine
belirlenen
sUrenin ilavesiyle
iur-,

Teblia konusu Karar' 1n yUrUr1uae girdi~i tarihten itibaa91lan kredilerde vade 18 ay1 ge9emez. Karar' in yUrUrlUije
§ tarihinden
bnce a91lan ve vadesi belirlenmemii
bulunan
lu cari hesap §Bklinde 9al1§an tUm kredilerde limit vade, Karar' 1n yUrUr1uae girdiai tarih itibariyle
mevcut bun hesap bakiyesi Uzerinden, bankalarca en ge9 U9 ay i9inespit edilerek Karar hUkUmlerine uygun hale getirilir.
Gayrinakdi krediler i9in vade belirleme zorunluluDu yokGayrinakdi krediler, tazmin edilip, nakde ddnUituau anda
kanuni takip hesab1na
al1narak kar§1l1k ayr1lmaya

anuni Takip A~amas1nda

Faiz:

Kanuni takipteki kredi hesaplar1na temerrUt faizi d1§1n-aiz yUrUtUlemez, diaer bir ifadeyle; kredilerin sdzkonusu
ba aktar1lmas1yla,temerrUt
faizi d1i1nda faiz tahakkuk ve
skontu durdurulur. Faiz tahakkuku durdurulmut
clan kredie ilgili olarak;
faizden,
ancak nakit tahsilat yap1ld1da gelir yaz1labilir.
Kanuni Ytiktimltiltiklerden Dogan Kesintiler:
Karar'1n ikinci maddesinin (b) f1rkas1nda belirtilen kayUkUmlUlUklerden
dotjan kesintiler, vergi ve fonlara yaan kesintileri i9ermektedir. (Banka ve Sigorta Muameleleri
Kaynak Kullan1m1 Destekleme Fonu Kesintileri gibi)

Kurumlar

Vergisi

YBnUnden Gider Say1lmas1:

Bu Karar uyar1nca ayr1lacak kar§1l1klar1n tamam1 bankaca gicler
y az i Li r-, Bu Karar1n uy qu l arime e a nd e nakit, h arn i
e yaz1l1 mevduat sertifikas1, Devlet
i9 B0r9lanma Senedi,
ir ortakl1g1 senedi, borsaya kote edilmit hisse
senedi ve
vil rehni ieklindeki alacaklar teminatl1
olarak
kabul e11

11

r-
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i1tir. Yukar1da belirtilen teminatl1 alacaklar
d111ndaki
caklc.,r i c i n "gider"
y a z i l,::1r1
mebla~J.ar, 1-<urumlar Vergisi
· r1der1 de "gider" say1lacakt1r.

BANKALARIN KONSOLiDE MALi TABLOLAR DUZENLEMESiNE ve
KONSOLiDE MALi TABLOLARIN iLANINA iLi~KiN USUL
ve ESASLAR HAKKINDA TEBLi~

Ama«;
Bu tebli9in amac1 3182 say1l1 Bankalar Kanunu'nun 51
maddesinin
5' inci f1kras1 uyar1nca bankalar1n konsolide
tablolar
haz1rlamalar1na ve konsolide mali
tablolar1n
dirim ve ilan1na ili5kin usul ve esaslar1 belirlemektir.
i
i

Tan1mlar

(Mali) Kurumlar veya Kurulu~lar:
Bankalar, sigorta ve reasUrans
tirketleri, bzel
finans
1mlar1, finansal kiralama 5irketleri, finansman 5irketleri
toring §irketleri, sermaye piyasas1 arac1
kurumlar1, risk
mayesi kurulu5lar1, portfHy ybnetim ve yat1r1m dan15manl1Jirketleri, yat1r1m ortakl1klar1, genel finans ortakl1klayetkili mUesseseler, gayrimenkul yat1r1m ortakl1klar1 gihem yurti9inde kurulu, hem de yabanc1 Ulke mevzuat1na gbre
td1t1nda kurulu ortakl1klar1,

nansman Kurumlar

Toplulugu:

Hukuksal ybnden birbirlerinden baa1ms1z olmakla birli·kte
maye, ybnetim ve denetim a91s1ndan birbirleriyle iliikili;
anlama
organizasyon, sevk ve idare.
finansman
bak1m1ndan
ortakl1k 9at1s1 alt1nda
hakim sermaye
grubunca koordine
len, finansal
kurum niteli9ine
sahip baijl1
ortakl1klar,
irakler ve s1n1rl1 ittirakler ile bu ortakl1klar1 doarudan
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11 veya beraberce kontrol gUcUne ve dogrudan veya dolaylarak kat1l1nan finansal ortakl1klar Uzerinde
bnemli etge sahip, yurti9inde kurulu banka ana ortakl1D1ndan meygelen grubu,

Sermaye ve ybnetim iliJkileri 9er9evesinde Uzerinde kongLicUne sahip oldutju batjl1 ortakl1klar1, iJtirakleri veya
11 iJtirakleri bulunan, yurti9inde kurulu diDer bir bann batjl1 ortakl191 durumunda bulunmayan,
3182 say1l1 Bankapsam1nda
faaliyet gbsteren
yurti9inde kurulu

1 Ortakl1k:
Sermaye ve ybnetim iliJkileri
9er9evesinde
af1ndan dogrudan veya dolayl1 olarak;
isselerinin
oy

~ 50'nden

hakk1

fazlas1na

i9inde

~ 50'den

ana ortakl1k

veya,
fazla oranda oy

hakk1na

kuru11ar1nda 90Dun1uau se9me hakk1na sahip bulunan
alar Kanunu, TUrk Ticaret
Kanunu ve kendi
bzel mevzuat1
sam1nda faaliyet
gbsteren, yurti9inde
kurulu bankalar ve
er finansal
kurulutlar
ile ilgili Ulke mevzuat1na gbre
td1~1nda kurulu bulunan ve faaliyet
gbsteren bankalar ve
er finans kuru1u,1ar1,

irakler:
Sermaye ve ybnetim iliikileri 9er9evesinde,
af1ndan dotjrudan veya dolayl1 olarak;
% 10'na, en fazla

Hisselerinin
veya

en az

Ayn1 oranlar

aras1nda

Bankalar

Kanunu,

oy hakk1na

TUrk Ticaret

ana ortakl1k

~ 50'ne kadar sahip

sahip olunan,
Kanunu

ve kendi bzel mev-
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kapsam1nda faaliyet g6steren yurti9inde kurulu bankalar
ger finansal
kurulu~lar ile ilgili Ulke mevzuat1na gbre
1~1nda kurulu bulunan ve faaliyet
gbsteren
bankalar ve
finansal kurulu1lar1,
Menkul K1ymetler:
zun vadeli yat1r1mda bulunmak veya faaliyetleri Uzerindahale imk&n1na sahip olmak
amac1yla ana ortakl1k taran doarudan veya dolayl1
olarak, hisselerinin
% 10'ndan
sahip olunan, baijl1 ortakl1klar ve iJtirakler
haricinfinansal kurumlar
topluluhuna dahil
bankalar ve diaer
sal kuruluJlardaki sermaye paylar1n1
temsil eden menkul
tleri,
rli :i:~tirakler:
Konsolide mali tablolar1n
haz1rlanmas1 bak1m1ndan, esas
cak tarih itibariyle geriye
dogru sUrekli olarak
1 y1l
nun Uzerinde bir sUre nitelikleri gerefii aktifte
'1bahl1
1 k1ymetler'' aras1nda tutulan veya 1 y1ldan uzun bir sU~in an1lan k1ymetler aras1nda tutulacak hisse
senetlerikaran yurti9inde kurulu bankalar ve diger finansal kuruar ile ilgili Ulke mevzuat1na g6re yurtd1J1nda kurulu bufaaliyet gbsteren bankalar ve diger
finansal
kuru-

Ortakliklar:

a

Mali tablolar1 bu teblih hUkUmlerine gbre,
ana ortakl1k
nezdinde konsolide edilecek
batjl1 ortakl1klar1,
iJtis1n1rl1 ittirakleri,

rol Etme Gticti:
Faaliyetlerden bir yarar sahlamak
amac1yla ana ortakl1k
bag11 ortakl1klar, ittirakler ve s1n1rl1 iJtirakler
araa mevcut olan ve bu teblihin
5'nci maddesinde tan1mlanan
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Ba§1na

Kontrol

Etme:

Ana ortakl1g1n, bir diaer
ortakl1a1n
doarudan veya doolarak sermayesine
kat1lmas1
neticesinde
hissedar oy
ar1na da 9oaun1uaa veya bu ortakl1g1n
ybnetim ve denetim
llar1
Uyeleri ile List
ybnetimin 9ogunlugunu
tayin etme
1na sahip oldugu durumlar1,
1

·aberce Kontrol

Etme:

Ortakl1a1n
sermayesini temsil eden
paylar1n, ortak bir
tika izlenmesi fikri ile ortakl1ij1n ybnetim
kurullar1n1
aberce atayan s1n1rl1 say1da Uye veya hissedar taraf1ndan
tutulmas1 durumunda, bu ortakl1D1n dogrudan veya dolayl1
ak finansal kurumlar topluluffu Uyeleri ile diaer
Uyeler
af1ndan beraberce kontrol edilmesini,
a Konsolide Mali Tablolar1:
Banka olan ana ortakl1D1n Linvan1
alt1nda, Tam Konsoli.•on Ybntemi veya Oransal Konsolidasyon Ybntemi ve bzserma·bntemi'nin kullan1lmas1 suretiyle
dUzenlenen ve konsoliona dahil ortaklar1n
aktiflerini, pasiflerini,
gelir ve
erlerini,
gayrinakdi
yUkUmlUlUklerini,
finansal durumlaaki de9itiklikleri
bir bUtUn olarak
gdsteren
konsolide
konsolide gelir
tablosunu,
konsolide nakit
ak1m
losunu, konsolide bzkaynaklar deijiJim tablosunu ve bu tabar haricindeki diaer konsolide mali tablolar1,
Kor,solidasyon:
Sermayelerinin ~ 100'ne sahip
olunmasa da, finansal kular topluluguna dahil olan ve konsolidasyon kapsam1na al1bankalar ve diDer finansal kurulu1lar1n kar11l1kl1 hesap1n11'·1 "Korus o l ide Mali Tablolar l;i:.~l r s ma For-mu " Uzerir1de ri'lahedi lmesi suretiyle ana ortakl1k haricindeki
diger ortaklar1n aktif, pasif, gelir, gider ve gayrinakdi yUkUmlUlUkinin % 100'nLin ana ortakl1g1n aktif, pasif, gelir, gider
gayrinakdi yUkUmlUlUkleri
ile bu Tebligde belirtilen esasa uygun olarak birleJtirilmesini
ve finansal kurumlar top.uau d1j1ndaki k1sma dU,en pay1n bilan90 ve gelir tablosunayr1 kalem olarak gbsterilmesini bngdren ybntemi,
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al Konsolidasyon:

Konsolidasyon kapsam1na al1nan ortakl1klar1n aktif,
pagelir, gider ve gayrinakdi
yUkUmlUlUklerinin,
bu ortakn sermayelerinde sahip olunan oranlar
kadar olmak Uzere,
ortakl1g1n
aktif, pasif, gelir, gider ve gayrinakdi
yUUlUkleri ile birle,tirilmesini
6ng6ren ybntemi,

rmaye Yonterni:
Bir iJtirakteki sermaye pay1n1n, defter deaerinin, ittiedilen ortak11a1n 6zsermayesinde d6nem i~inde
ortaya ~1degi,iklik tutar1ndan, ittirak eden ,irkete dU,en pay kaart1r1l1p
azalt1lmas1n1 ve i,tirak edilen ortakl1ktan aan k&r paylar1n1n, iitirak
tutar1n1n bu ,ekilde
degi~timit deijerinden dLiJLilmesini bngbren ydntemi,

kili Merci:

gili Merciler:
Hazine MUste,arl1g1'n1
ifade eder.
Yukar1daki tan1mlar,
~as1 ile s1n1rl1d1r.

KONSOLiDE

ve TUrkiye
sadece

MALi TABLOLAR

Cumhuriyet

Merkez

Ban-

bu teblitj hLikUmlerinin uygu-

DLlZENLEME YuKLlMLLlLLl~Ll

DE 3- Finansal kurumlar toplulutjuna dahil bankalardan, ana
takl1k nitelihine
sahip olup, tek
ba,1na veya topluluk indeki ditjer ortakl1klarla birlikte do9rudan veya dolayl1 oarak veya ditjer hissedarlarla ortakla,a bir ya da daha fazla
nansc:.'11 i::irtal-(l1'g"1 korrt r-o l etmf,? !JLici.ine sahip o Lan ''bair,kc.~lar'',
Teblitj'de yer alan esaslara gbre
konsolide mali
tablolar
zenlemek zorundad1rlar. Finansal kurumlar toplulutjuna dahil
takl1klar1n mali tablolar1, ana ortakl1k nezdinde konsolide
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Ana ortakl1k, bankan1n, Uzerinde bnemli
etkinliije sahip
u finansal ortakl1klar1n1n mevcut olmas1 durumunda, an1konsolide mali
tablolar dUzenleme
yUkUmlUIUau
.ma z ,

KONSOLiDE

MALi TABLOLARIN

DUZENLENME

AMACI

4- Konsolide

mali tablolar1n dUzenlenme amac1; finansal
topluluDuna dahil ana ortakl1k ile batl1 ortakl1klave kontrolU ana ortakl1kta olan
ijtiraklerin ve s1n1rl1
raklerin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayrinakdi
mlUlUklerini tek bir ortakl1tja aitmij gibi
gdstererek,
·uluijun bir bUtUn olarak
finansal durumu ve faaliyet
soar1 hakk1nda tasarruf sahiplerine, finansal yat1r1mc1lara
tim mercilerine ve ilgili diger ki§ilere bilgi vermektir.

KONTROL

ETME GUCUNUN

BELiRLENMESi

Finansal kurumlar topluluaunda
kontrol; tek
ba11na
rol veya beraberce kontrol etme jeklinde olabilir. Ataa1oelirtilen ,artlar1n mevcudiyeti halinde, ana ortakl1k niitjine sahip bir bankan1n bir ortatj1 tek baJ1na veya
berace kontrol etme gUcUne sahip olduau kabul edilir:
Ana ortakl1k bankan1n ilgili ortakl1g1n
Uzerinde bir paya sahip olmas1,
Ana ortakl1k bankan1n, ilgili ortakl1g1n
lar1n1n 9ogunluga sahip olmas1,

sermayesinde
hisseye

~ 50'

batjl1 oy

Ana ortakl1k bankan1n, ilgili ortakl1tj1n ydnetim ve denekurulu Uyelerinin
9oijunlutjunu se9me veya
gdrevden alma,
kademe ybneticilerini
gbrevlendirme hakk1na sahip olmas1,
Ana ortakl1k bankan1n, hissedarl1k ili5kisi i9inde
oldugu
takl1tj1n ditjer hissedarlar1 ile yap1lan anlajmaya dayanarak
eya yasal bir dUzenleme geretji oy hakk1
9oaunlutjunu tek bakontrol etmesi,
Konsolidasyon kapsam1na al1nacak ortakl1klar
Uzerindeki
~ntrol etme gUcUnUn mevcudiyeti
hususunda bir tereddUt dotj-
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alinde,
bu ortakl1klar1n
mali
al1n1p al1nmamas1n1
belirlemeye
·r.

KONSOLiDE

tablolar1n1n
konsolidasHazine MUsteiarl1g1
yet-

MAL± TABLOLARIN DLlZENLENMESiNE iLigKiN
GENEL ESASLAR

6- Konsolide

mali tablolar1n
ar a1atj1da belirtilmi§tir:

dUzenlenmesinde

uyulacak

nka konsolide mali tablolar1, konsolide bilan90 ve gelir
su bu teblitj ekinde
belirlenen 1ekilde
tek tip olarak
lan1r. Nakit ak1m tablosu, bzkaynaklar
degiJim
tablosu
iger konsolide finansal tablolar1n 1ekilleri Hazine MUs11g1 taraf1ndan ayr1ca belirlenir.
nka konsolide mali tablolar1; konsolidasyona
dahil edirtakl1klar1n tUmUnUn mali bUnyesini, aktiflerini, pasif,i,
~Jelir Vf:J giderlerir,i, gc.~yrir,akdi yUl-<.UmlUlUl-derini,
e zararlar1n1, yetkili merci taraf1ndan
onaylanarak uyna y a konu Lan ''Bar,l.(.alarca Uygulanacak
Mul,aisebe StandartTek DUzer, Hesap Pl2\rn ve ±z2\hr,amesi
nde yer al2,n usul
saslara gbre ger9eae uygun, doaru ve tam olarak
gtistereJekilde di.izenlenir.
II

li tablolar1 konsolidasyona dahil edilen
ortaklar1n akpasifleri, gelir ve gider hesaplar1,
gayrinakdi yUi.ilUkleri ile kf:\rlar1 veya zararlar1
"Korra o Li d e Mali Tab-:
-~ i;a11,ma Formu" Uzeriir,de birlr-2,tirilE~rektek bir ortal-<.····
finansal yap1s1n1 gtisterirmit9esine konsolide mali tabdUzenle1r1melid ir.
anka konsolide mali tablolar1, ana ortak11a1n mali tablon1n dUzenlendiDi tarih itibariyle
haz1rlanmal1 ve konsosyon kapsam1na al1nan ortakl1klar1n mali tablolar1 ileartakl1tj1n mali tablolar1n1n dUzenlenme tarihleri
esas iriyle ayn1 olmal1d1r.
utulan ortakl1klar1n

tablolar1 konsolidasyon itlemine tahesap dtinemlerinin kapan11 tarihleri
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a r-a ss i nd a U9 ay···
a mali tablolar1n1n dUzenlenme tarihleri
fazla bir sUre olmas1 halinde, konsolidasyonda sbz konusu
akl1klar i9in ara dbnem ge9ici mizanlar1 veya ana ortakl1hesap dbnemi dikkate al1narak haz1rlanan bzel mali tablokullan1l1r.
Faaliyet y1l1 veya raporlama d6nemi
i9inde mali tablolar1
olidasyon kapsam1na al1nan
ortakl1klar1n
say1 ve tUrlee, ii yap1lar1nda dnemli de9itiklikler meydana gelmii ise
olide mali tablolara iliikin dipnotlarda, birbirini takip
n konsolide mali tablolar1n dogru bir
yarg1ya ve sa~l1kl1
karara
var1lacak
§ekilde
kar,11a,t1r1lmas1n1
olanakl1
acak bilgilere yer verilmelidir.

YABANCI BiR PARA
BiRiMi ESAS ALINARAK
TABLOLARIN TuRK PARASINA ~EVRiLMESiNE

DUZENLENEN MALi
iLiijKiN ESASLAR

Konsolidasyon kapsam1nda olup, yurtd1J1nda
kurulu buluortakl1klar1n yabanc1 bir para birimi Uzerinden
dUzenlemali tablolar1 a,aa1da belirtilen esaslar dahilinde
TUrk
as1na ddnU1tUrUlUr:
pasif ve naz1m hesaplar, ddnem sonu kuru uygulanmak
TUrk paras1na 9evrilir. Bu ydnteme gdre uygulanacak
em sonu kuru, ana ortak11a1n
kendi mali
tablolar1nda yer
an yabanc1 para hesaplarla ilgili olarak ddnem sonundaki ei..iasyon itlemlerincle kullar,d1·~11
"DetJerleme Kuru" dur. Bdz
usu ortakl1klar1n
mali tablolar1,
ana ortakl1Q1n, kurunu
irlememit oldugu bir yabanc1 para birimi
Uzerinden clUzenmit ise, detjerleme kuru olarak TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez
kas1 taraf1ndan
belirlenen,
bu da mevcut deailse, Maliye
an11a1 taraf1ndan ilan edilen, bu da yoksa, an1lan yabanc1
a birimi ile diaer yabanc1 para birimleri aras1nda yurtd1piyasalarda olu1an pariteler Uzerinden
hesaplanarak ddnem
u kuru esas al1n1r.
kalemleri, gelir ve giderlerin
ddneme e1it
arak yay1ld1tj1 varsay1m1 alt1nda, dbneme
ilitkin aa1rl1kl1
alama ~eya ddneme ilitkin
gUnlUk basit aritmetik ortalama
iz all§ kuruna gbre TUrk paras1na dbnU1tUrUlUr.
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zKaynak kalemlerinden, 6denmit sermaye kalemi ile nominal
ye ve 6denmemit
sermaye
(iJlemin
yap1ld1ff1 tarihteki
"Tarihi 1-<ur"a gore Tiir-k paras1nc:'\ 9evrilir.
zKaynak hesap grubunun ditjer
TLirk paras1na 9evrilir.

kalemleri

d6nem sonu kuruna

nem net k&r ya da zarar1 gelir tablosu
kalemlerinin dUlmiJ bir unsuru ve sonucu olarak mali
tablolarda yer aYabanc1 para Lizerinden dLizenlenen mali tablolar1n, TLirk
s1na 9evriliti s1ras1nda kur detjiJimlerinden
kaynaklanan
? ve azal1~lar1l'",,
"!;evrimden Dogal'", Kur- Fan~klar1
o l ar-a k
~lide bilan9oda 6zkaynak grubunda yer almas1 gerekir.
11

onsolidasyon kapsam1nda olan, yurtd1t1nda kurulu ortakl1n bir yabanc1 para birimi Lizerinden dLizenlenmi, mali tabar1n1n TLirk paras1na
9evrilmeden 6nce, yLiksek oranl1 bir
asyondan etkilenmit olmas1
sbz konusu
ise ve an1lan or1a1n mali tablolar1n1n
enflasyon
muhasebesi uygulanarak
ltilmesi hususunda ilgili Lilke mevzuat1nda bir zorunluluk
nmas1 durumunda ilk olarak yUksek enflasyonun mali tabloUzerindeki etkilerinin giderilmesi ve daha
sonra da TUrk
yap1lmas1 gerekir.
onsolidasyon kapsam1ndaki ortakl1klar1n, yabanc1 bir para
mi
Uzerinden
dUzenlenmit mali
tablolar1
TUrk paras1na
ildikten sonra, bu Teblitj'de belirtilen konsolidasyon ileri
9er9evesinde konsolidasyon itlemine tabi tutulur.

oZEL FiNANS KURUMLARI'NIN KURULU§ ve FAALiYET
iLi§KiN BA§VURU ESASLARI

iZiNLERiNE

Bankalar Kurulu'nun
83/7506
say1l1
Karar1'na Batbakanve Hazine ve D1~ Ticaret MUste1arl1g11n1n
bu karara iliJTeblitji hUkUmlerine gbre TUrkiye'de
kurulacak olan bzel
ns Kurumlar1'n1n
kurucular1, kurulu§ ve faaliyet izni almek i9in, TUrkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas1'na
yaz1l1
ak mUracaat etmek zorundad1rlar.
Bu Teblitj'de yer alan baz1 deyimlerin
·rtilen §ekildedir:

anlamlar1

a,aD1da
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: cizel Finans
~arl1k:
Hesap:

Kurumu

Ba1bakanl1k,

Hazine

ve D11 Ticaret

MUste,arl1tl1

cizel Cari Hesap

lma Hesab1:
lar: Cari

K&r ve Zarara Kat1lma
Hesap ve Kat1lma

RULU~ iZNiNE

izni

Hakk1 Veren Hesap

Hesab1

iLi~KiN ESASLAR

i~in Ba§vuru:

Kurumlara Bakanlar Kurulu'ndan
kuruluJ izni
alabilmek
kurucular1n aJatj1da belirtilen belgelerle birlikte TUrCumhuriyet Merkez Bankasi, Bankac1l1k
Genel
MUdUrlUgU,
aye Piyasas1 MUdUrlUffU - Ankara adresine
yaz1l1 bir ba,aa bulunmalar1 gerekmektedir.

6onderilecek

Belgeler:

6ankalar
Kurulu'nun
83/7506 say1l1 Karar1, MUsteJarl1g1n
2/1984 tarih ve
18323 say1l1, Resmi Gazete'de
yay1mlanan
igi ve ilgili sair mevzuat
hUkUmlerine uygun
olarak haar,m1, "Esas Si:izletme cirnetP."
~urumun kararname, teblia ve ilgili
diaer mevzuata
uygun
erimli bir Jekilde
faaliyet gi:isterebilmesi i9in ihtiyac1
personel, teknik
donan1m ve teJkilat gibi
konular ile
mca gerekli
gi:irUlen sair hususlardaki
tasar1mlar1n i9eSermayesinin Kararname'de i:ingi:irUlen asgari sermayeyi aJmai:inerdigi i:iderne
Kurum'un bu k1s1mla
ilgili ola~ak
TUrkiye
Yetkili mercilerce tasdik
edilmit ve kurucular1n
huriyeti vatanda11 olmamas1
durumunda, kurucunun Lil H.esi .,.., .....
i TUrk konsoloslugu'nca
onaylanm11 kuruculara ait "~<i, :i se 1
·._im Belgeleri"
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lgede

kurucunun:

acaat tarihine

kadar hangi

itlerle ve ne mUddet

uijra1t1-

anla1mazl1klardan
dolay1
§ahsen ve idaresi ile mUbulunduiju tirketlerin
tazminat bdemeye
mahkum edilip
dikleri, edilmitlerse miktarlar1,

ari
ef

is olmad1ij1n1 ve yUz k1zart1c1
nad1ff1n1 kan1tlayan belge,
1n almay1 taahhUt

iZNiNE

su9lardan

ettitji hisse senetleri

mahkumiyetinin

tutar1,

iLi§KiN ESASLAR
,,.,,

iznine

ili~kin Ba~vuru:

Bakanlar Kurulu'ndan kurulu§ izni ald1ktan ve TUrk Ticaanunu hUkUmlerine gbre kurului
iJlemleri tamamland1ktan
a, faaliyete ge9ebilmek
i9in yap1lacak
izin baivurusuna
da belirtilen belge ve bilgiler eklenir:
umun kurulu§
iznine ilitkin
Bankalar Kurulu
nland1t1 TUrkiye Cumhuriyet Resmi Gazete,
rulu1un tasdikine
a sbzle1menin

ilitkin Ticaret

yay1mland1g1

TUrkiye

Mahkemesi
Ticaret

Karar1'n1n

Karar1,
Sicil Gazetesi

aaliyeti yLirUtmek ve hesaplar1 tutmak i~in gerekli
n al1nm1J bulundutjunu kan1tlayan belgeler,
rkiye'deki
isimleri,

merkez ve 1ubelerinin

bulunduklar1

br,lem···

mahkemele-
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rkez ve Jubeler
sermaye miktar1,

i~in nakden ve defaten

nevi ihtiyat ak~elerinin

bdemit bulundukla-

miktarlar1,

tUrleri,
~r ve zar.;:1ra kat 1lma
1
orr,ekleri.

hesab1 akdi

II

ve

II

ozel Ci::1ri hesap

11

Faal iyet i zni:
Gonderilen faaliyet iznine ili§kin ba§vuru bilgi ve belerin tetkiki sonucunda, durumu uygun
bulunanlara, ba1vuru
ihini takiben en ge9 bir ay i9inde TUrkiye Cumhuriyet MerBankas1'nca faaliyet izni verilir. Durumlar1 uygun bulunanlara, noksanl1klar1n1
gidermek i9in iki ayl1k bir mUddet
ilir. Bu mUddet
i9inde, noksanl1klar1n1
gideremeyenlerin
urular1 reddedilmit say1l1r.
ozel Faaliyetler

i~in Ba~vuru:

Kurumlar,
Kararname ve Tebligde
serahaten
gosterilen
liyetler d1J1nda i,lemler yapabilmek i~in MUste1arl1k'tan
1ca izin almak
zorundad1rlar. Bu konudaki
mUracaatlar da
kiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na yap1l1r.

HESAPLARDA

MEVCUT DoViZLERiN
ESASLAR

KULLANIMINA

iLi~KiN

ili§kin HUktimler:
Hesaplarda biriken dbvizler, MUste1arl1g1n 25/2/1984 tave 18323
say1l1 tebligi
hUkUmleri uyar1nca
kullan1l1r.
1 ge~en
tebliU ile dUzenlenmemiJ olan
konularda
TUrkiye
huriyet Merkez
Bankas1?n1n
yUrUrlUkteki
konu ile ilgili
nelgelerinin hUkUmleri tatbik edilir.
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GENEL ESASLAR

Hesaplarda Azami Fon Tutar1:
Kurumlar1n cari hesaplara kabul edebilecekleri
r1, bz kaynaklar1 tutar1n1n on kat1n1 a~amaz.

azami

fon

Hesaplardan Kulland1r1labilecek Fon'un Tavan1:
Kurumlar1n cari hesaplardan
bir ger9ek veya tUzel ki§iulland1rabilecekleri
azami fon tutar1, kurumun bz kaynakn1n % 10'u ile s1n1rl1d1r.

aj:

bzel Finans
Kurumlar1,
10/6/1994
tarihinde sona
eren
at itibariyle dUzenleyecekleri
cetvelde mevcut TUrk Liras1
.abanc1 para Cari Hesap ve Kat1lma
hesaplar1nda
biriken
tutarlar1 sabit kabul edilerek bu tutarlar Uzerinden a,aaki a) bendinde belirtilen oranlar; 10/6/1994 tarihli ceti takip eden cetvelden batlamak Uzere bu hesaplarda meydagelecek art1~lar i9in ise,
b) bendinde belirtilen oranlar
s al1nmak suretiyle kasa ve bankalardaki
hesaplar1nda nabulunduracaklar ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdeki hususi bloke hesaplarda blokaj tesis edeceklerdir.
Sabit olarak kabul edilen TUrk Liras1 ve Yabanc1 Para foni9in kasa ve bankalarda bulundurulacak
nakit ile TUrkiye
huriyet Merkez Bankas1'nda bulundurulacak blokaj oranlar1;

Cari Hei;:;ap 1 ar,
bankalarda
Cumhuriyet

kat1lma

% 10

Merkez

Bankas1'nda

% 10

Hesaplar1,

-urkiye Cumhuriyet

Merkez Bankas1'nda

% 1
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rk Liras1 ve Yabanc1
Para
fon art1§lar1 i9in kasa ve
alarda bulundurulacak nakit ile TUrkiye Cumhuriyet Merkez
as1'nda bulundurulacak blokaj oranlar1;

ri Hesaplar,
'Y- 4

BaY-,kalarda
Cumhuriyet

Merkez Bankas1'nda

at1lma Hesaplar1

(TUrk Liras1

rkiye Cumhuriyet

Merkez Bankas1'nda

'Y- 20

ve Yabanc1
'Y-

Para>,
10

Y-1ded ir.

1

Blokaj, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdinde nakit
ak veya TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca kabul
edik likit menkul deaerle
cinsinden TUrk
Liras1 ve yabanc1
a cinsinden yap1l1r.
1lma Hesaplarinda Kulland1r1labilecek Azami Fon Tutar1:
Kat1lma hesaplar1yla ilgili her bir vade grubunda toplafonlardan tek bir ger9ek veya tUzel
kiJiye kulland1r1laherhangi bir s1n1rlamaya tabi degildir.

1lma Hesaplarinda Vade:
Kat1lma
hesaplar1;
30 gUn, 90 gUn, 180
uzun vadeli olmak Uzere a91labilir.
1lma Hesaplarinda

Kurum'un Alaca~1

gUn, 360

gUn ve

Kar Pay1:

Kat1lma hesaplar1nda biriken fonlar1n itletilmesi sonucu
e edilecek kir ve zarardan
kurumun alacaa1
pay, her vade
bu i9in kurumca ayr1 ayr1 tespit edilir ve her vade grubukat1lanlara ayn1 oranlar
uygulan1r. Uygulanmakta olan kir
zarar oranlar1n1n degittirilmesi TUrkiye Cumhuriyet Merkez
kas1'n1n iznine tabidir.
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t1lacak

Kar

ve

Zarar1n

Hesaplanmas1:

Daij1t1lacak k&r ve zc.,rar, "Birim Hesap oe·geri" Uzeri1r1den
olan1r. Bunun d111nda bir y6ntemin
hesaplanmas1, TUrkiye
1riyet Merkez Bankas1'n1n
olumlu g6rUtU ve MUste,arl1Q1n
1 l"1a baQl 1 c:l 1 r.
Zorunlulugu:
Kurum, kAr ve zarara kat1lma
yHntemi ile kulland1rd1g1
ara iliJkin olarak fon kullananlarla
yapml§ oldugu
''kar
zarara kat1lma yat1r1m akitlerinin'' birer suretlerini, bio ve kAr-zarar
hesaplar1 ile cari hesaplar1n
y1ll1k soar1n1 ve kat1lma hesaplar1n1n her vade grubuna ait hesap
mlar1n1 mart, haziran, eylUl ve aral1k sonu itibariyle en
gUn i~inde
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na
g6n-

Kurumlar1n itlem ve hesaplar1,
as1'nca denetlenir.
tlerde Bulunmas1

Gereken

Asgari

TUrkiye

Cumhuriyet

Merkez

ijartlar:

KAr ve zarara kat1lma hesab1 akdi ile, k&r ve zarara kana yat1r1m akdi ve 6zel cari hesap akdinde bulunmas1 geregereken hususlar a1aa1dad1r:
r ve Zarara

Katilma

Hesab1 Akdi'nde"

Bulunmas1

Hesap sahibinin, ayn1 vadeli fonlar1n
Kurumca
,ucu doijacak kAr ve zarara kat1lacaD1 ibaresi,

Gere ken

iJletilmesi

Hamiline a91lan hesaplarda Kurumun a91k Unvan1 ve belirgin
~e?ki lde "Hami 1 il"1e"
it.Ji:."\resi, l"1arna a91 l a n hesaplarda ise
raflar1n a91k Unvanlar1 ve isimleri,
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urum'un adresi ve hesap nama
si,

a91lm1tsa,

\urum'un imzas1 ve nama a91lan hesaplarda
·at1r1lan ve 9ekilen

meblaYlar1n

hesap

sahibinin

hesap sahibinin

itlenecetji k1s1m

(TL,

Db-

numc:1ra!s1,
vadesi,
{urumun 9etitli vadelerde
toplanan fonlar1, birlikte kulna hakk1n1n olacag1, bu durumda
her bir vade grubunun k&r
zarardan katk1s1 oran1nda
pay alacag1 ve hesap
sahibinin
ak kendi vade grubuna
isabet eden k&r dag1t1m1nda hak sai olacaa1n1 belirtir bir ibare,
Kurum'un hesapta biriken fonlar1n
masraflar1 Ustleneceiji ibaresi,

i§letilmesinden

dogacak

Bu hesaba, k&r ve zarar
pay1 d1§1nda
her ne nam alt1nda
olsun, baJka bir menfaaat saglanmayacag1
ibaresi,
Hesapta biriken fonlar1n itletilmesi sonucu elde edilecek
ve zarardan kurumun alacart1
pay, k&rdan % -, zarardan %ve "hesap sahibinin
zarar
d o lay i ss r y l a odeyt-:cetfi mebla·g",
1rd1D1 for, t ut ar-a n i a~ama,:" ibaresi,
Hesap sahibinin kurumdan talep hakk1n1n; yat1rd1g1, eksik
tiai meblag sonucu kalan tutar Uzerinde degil, hesab1n var n i rr bitti'fji tarihtek.i "Birim Hf:?sap DetJeri" Uzerinrfo? oldui bc::iresi,
- "Bi rim Hesap
Det}eri; bi rim
p 1 r,11 sor,ucu bu 1 unur-" i bares i ,

de"f;1eri

ile hesap

de"!;;ieririir·,

- ''Birim Det}eri: dzel Finans Kurumu'nun kat1lma hesaplar1na
1 kabul
ettigi ilk gUn i9in 100'dUr, mUteakip gUnlerde, va·erine gore ayr1lm1J her bir fonda mevcut aktifler toplam1,, bir bnceki gUn mevcut
hesap degeri toplam1na
bdlUnmesi
e bulunur'' ibaresi ve birim degerinin
gUnlUk veya haftal1k
arak hesaplanacatj1n1 belirten bir a91klama,
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Akdin Uzerine, hesap a91l11 tarihindeki hesap degeri yaher yeni para yat1rma ve hesaptan para 9ekme tarihleyeniden hesaplanan "He s ap DegeriJI bu akde itlenirJI iba-·

Hesab1n vadesinin
yenilenmeyeceai,
Kurum'a cinceden ihbar
~editji takdirde, hesab1n vade bitimini takip eden bet i;i9inde kapat1lmas1 gerektiai aksi takdirde vadenin, otokman, vade bitimini takip eden gUnden bailamak Uzere ayn1
ile uzayacaa1 ifadesi,
Vadesinden cince 9ekilebilecek
(30 gUn cinceden ihbar koiua) azami meblatj1n; 9ekim tarihinde fonun yat1r1lm11 olduade grubunun
k&r gbstermesi
durumunda, o gUne kadar hesahibince yat1r1lm11 tutar kadar, zarar gdstermesi halinse JIBirim Hesap DetJeriJI kadar ,:,labilecetP ibaresi,
Hesap sahibi lehine tahakkuk eden gelirin, vergi mevzuat1
s1ndan mevduat geliri olup stopaja tabi tutulacaff1 ibaresi
"Bu hesaplarda b i r-d kem
for,lar JITasarruf Mevduat1
JI kapsam 1 na ~~ i rme~~ 1 er JI i bares i ,

Sigi:,rta

Hesap sahibince 10 y1l sUreyle, bir iJlem yap1lmayan veya
nmayan hesaplar1n Hazine hesab1na ge9irilmek Uzere TUrkiye
1uriyet Merkez Bankas1'na devredilecegi ibaresi,
KU9Ukler ad1na ve yaln1zca
bunlara ddeme
yap1lmak kayla a9t1r1lan
hesaplarda, 10 y1ll1k zaman a11m1 sUresinin
uaun reiit olduau
tarihten itibaren itlemeye
ba§layacaa1
- ''Anlc:\tma formunur, kay bo Lm a a r halinde:; hesc.~p sahibi, ilar·,
ellefiyetini yerine getirerek kurumdan yeni bir cirnek alair" ibc:\resi . ,
Kurum'un

sermayesi,

Kurum•un

faaliyet

sUresi,

Kurum'un esas sbzleimesinin, Ticaret
scil ve varsa, tadil tarihleri,
Kurulu§ iznine ili§kin Bakanlar Kurulu
and1tj1 Resmi Gazete'nin tarih ve say1s1,

Sici 1

Gazetesi ' r,de

Karar1'n1n

yay1m-
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TUrkiye Cumhuriyet Merkez_Bankas1'ndan
, i 1"1 t a r i h v e say l. s 1 •

ve Zarara Katilma
slar:

Yatirim

urum'un ve fon kullanan1n
vetkililerin isimleri,
-araflar1n

l Larrd

i

faaliyet

Bulunmasi Gereken
ve anla1may1

ya-

adresleri,

rr La r, foir,ur, tutar1

urum'un,

Akdin'de"

a91k Unvanlar1

~rum'un ve fon kullanan1n
i

al1nan

fon kullanan1n

imzalar1,
(TL,

Do v i z )

k~r ve zarar1na

urum'un zarar dolay1s1yla
tutar1n1 a1amaz,

6deyeceai

faaliyetinin
iyet dal1na mi ortak oldu9u,
rtakl1k belli bir faaliyet
a91k9a tan1m1,

meblaa,

tUmUne mi,

dal1yla

ittirak oran1,
kulland1rd1a1

yokisa

s1n1rl1

ise,

b<:111 :i. bi r
faaliye-

.ar ve zarar ortakl1tj1n1n sUresi.

el Cari Hesap Ak.di'nde" Bulunmasi Gereken Hususlar:
Kurum taraf1ndan
ibaresi,

bu hesaplara

kir pay1 veya faiz bdenmeye-

Unvan1 ve belira~1lan hesaplarda Kurum'un a91k
a91lan hesaplarda
bir iE?kilde "Hem i Li rie " ibaresi,
nama
taraflar1n a91k Linvanlar1 ve isimleri,
adresi ve hesap nama a91lm1isa,

heisap

sahibini1r,
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·um'un imzas1 ve nama a91lan hesaplarda

ve 9ekilen

mebla~lar1n

hesap sahibinin

itlenebileceDi

k1s1m

CTL,

num,::\rc:,s1,
sapta mevcut meblag1n, hesap sahibi veya yetkili k1ld1t1
s taraf1ndan, talep an1nda k1smen veya tamamen geri ~ekiibaresi,
ri Hesap Alacakl1lar1n1n,
Kurum'un
tasfiyesi
halinde,
'un mevcut sermayesi ve ihtiyatlar1 kar~111a1
aktifleri
-ari hesaplar1n kar11l1ff1 aktifleri Uzerinde
birinci s1imtiyazl1 alacakl1 olduklar1 ibaresi,
u

hesaplara yat1r1lan fonlar1n,
kapsam1na girmedigi ibaresi,

Tasarruf

Mevduat1

Sigorta

Hesapla ilgili son muamele tarihinden veya hesap
sahibiherhangi bir ~ekilde en son yaz1l1 talimat1 tarihinden iren on y1l ge9mesi halinde, hesapta mevcut meblah1n Hazige~irilmek Uzere Merkez Bankas1'na
devredilecegi
Kurum'un

sermayesi,

Kurum'un

faaliyet

sUresi,

Kurum'un esas s6zle1mesinin
cil ve varsa tadil tarihleri,

Ticaret

Sicil

GazE·?tesi' ndf?

KuruluJ iznine ilitkin Bakanlar Kurulu Karar1'n1n
d1tl1 Resmi Gazete'nin tarihi ve say1s1,
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
inin tarih ve say1s1,

Bankas1'ndan

al1nan

yay1n-

faaliyet

- Anla1ma Akdi'nin kaybolmas1 halinde hesap sahibinin, ilan
ellefiyetini yerine getirerek Kurum'dan yeni metin
alabi-etji ibaresi.
·
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MEVDUAT

ve KREDi

FAiZ

ORANLARI

HAKKINDA

KARAR

Bu Karar1n amac1, bankalar1n
kredi ve mevduat
itlemleuygulayacaklar1
faiz
oranlar1 ile bankalar1n
vadeli
uat kar,1l1g1 91karacaklar1 hamiline yaz1l1
mevduat ser·alar1na iliikin esas ve ,artlar1 belirlemektir.

e

uat Faiz Oranlar1:
Bankalarca mevduata uygulanacak azami faiz oranlar1, bu
lar1n k1smen veya tamamen serbest b1rak1lmas1 ve bunlar1n
rlLik tarihleri; TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca yaanacak tebliijlerle dUzenlenir.
i Faiz Oranlar1:
Bankalar, kredi ile reeskont kaynakl1 krediler d1j1ndaki
ilere uygulayacaklar1 azami
faiz oranlar1n1 vade ve tUrne gbre serbest~e tespit ederler.

ve Bildirme:
Bankalar, serbest9e belirledikleri kredi ve mevduat faiz
,lar1n1 ve bunlar1n yUrUrlUk tarihlerini banka iubelerinde
1n gbrebilecegi iekilde ilan ederler ve ayr1ca bu faiz olar1n1 TLirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na bildirirler.
best Kredi Faiz Oranlar1n1n

istisnas1:

TUrkiye Cumhuriyet
Emekli
Sand1g1'nca
verilen, emekli
lerinin iskontosu suretiyle kulland1r1lacak
kredilere uyanacak faiz oran1 azami ~ 20'dir.
Oranlar1n1n

De~i~tirilmesi:

Mevduat faiz oranlar1n1n degi,tirilmesi halinde, evvelce
1lm1} mevduat hesaplar1na uygulanan faiz oranlar1 vadeleri
,una kadar degi§tirilemez.
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•

nin Bozulmasi:
izni ile vadesinden
bnce 9eVadeli rnevduat1n bankan1n
esi hali1r1de; bu mevduata "vader,;iz rnevduc.~t f a i z " oral',1 uy--

uat Sertifikalarina ili~kin Hususlar:
Bankalarca 91kar1lacak rnevduat sertifikalar1n1n;
dUzenesi, vadesi, faiz oranlar1 ve uygularnaya ilitkin esas ve
lar1 TUrkiye Curnhuriyet Merkez Bankas1'nca
yay1mlanacak
ihlerle belirlenir.
rrlit Faizi Uygulamasinda Banka iskonto Orani:
TemerrUt faizi uygulamas1nda esas al1nacak iskonto oran1
alarca
serbest9e tespit olunan k1sa, orta ve uzun vadeli
kredi faiz oranlar1na fon kesintisinin ilavesiyle buluak orand1r.
i~ken Faizli Mevduat Hesaplari:
Bankalarca a91lacak deQitken faizli mevduat hesaplar1n1n
esi, faiz oranlar1 ve uygulamaya ilitkin
esas ve Jartlar1
kiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca yay1mlanacak
tebliTiler
e dUzenlenir.

, KANUNi

FAiZ VE TEMERRuT

FAiZiNE

iLigKiN KANUN

B0r9lar Kanunu ve TUrk Ticaret Kanunu•na gbre faiz bdenedilmemi§
gereken hallerde, miktar1 sbzle1me ile tespit
faiz bdemesi senelik ~ 30 oran1nda yap1l1r.
Bankalar Kurulu, ekonomik ,artlar1 dikkate
alarak bu o~ 80'ne kadar
art1rma ve eksiltrne yapabilir. Bankalar
ulu'nun bu konudaki
karar1, karar1n
al1nmas1n1
izleyen
.vim y1l1 ba11ndan itibaren uygulan1r.
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Faiz:

Bir miktar paran1n bdenmesinde
temerrUde dUten
bor9lu,
e,me ile aksi
kararlaJt1r1lmad1k9a,
ge9mi§
gUnler i9in
ni faizde belirlenen orama gbre temerrUt faizi mecburdur.
cideme yerinde ve bdeme zaman1ndaki banka iskontosu yukaa91klanan miktardan fazla ise, arada sbzle,me olmasa biticari itlerde temerrUt faizi,
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
as1'n1n k1sa vadeli krediler i9in 6ng6rdU9Li reeskont faiz
11na gbre istenebilir.
TemerrUt faizi miktar1n1n sbzletmede
kararla§t1r1lmam1t
~u hallerde, .~kch f a i z miktar1 "kanuni ve ternerrUt f a i z "
ngbrUlen miktar1n UstUnde ise, temerrUt ve akdi faiz mik1Y1daY-1 az o 1 amaz ,
kkep Faiz:
Kanuni
titUlmez.
l1d1r.

faiz ve temerrUt faiz hesaplan1rken mUrekkep faiz
Bu konuya ilitkin TUrk
Ticaret Kanunu
HUkUmleri

nc1 Para Borcunda Faiz:
Sbzletmede daha yUksek akdi veya gecikme faizi karar1a,1lmad1g1 hallerde, yabanc1 para
borcunun faizinde
Devlet
kalar1'n1n o yabanc1 para ile a91lm1t bir y1l vadeli
mevt hesab1na 6dediiji en yUksek faiz oran1 uygulan1r.

MEVDUATIN

TuRLERi

ve KAPSAMI

Tasarruf Mevduat1:
Ger9ek ki§iler
taraf1ndan
i,lemlere
koriu
o l me y e n

bu nam alt1nda
a9t1r1lan ve
mevduat,
''tasarruf rnr-:vduat1
11
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Resmi

Kurulujlar

Mevduat1:

Genel ve katma bUtc;eli daire ve kurumlar1n, yerel
erinin, mahkemelerin, savc1l1klar1n,
icra ve iflas daireri i n, t erf.;ike hak i ml i kl eri ni n rnevdu.;:1t 1
resrni kur-u 1 u~ 1 aruat 1 d i r-,
11

11

6enel

Dai rel i Bi..i.tc;e ve Kuruluj lar

Devlet
bUtc;esi ile idare edilen ve bUt9e
kanunlar1nda
erilen devlet daireleri ile bunlara bagl1 kurulu~lard1r.

Katma Blitc;eli

idareler

BUtc;e kanunu d1J1nda idare edilen Genel Muhasebe Kanunu'
giderleri ozel gelirlerle karJ1lanan kamu kuruluJla-

Yerel

Yonetimler

Halk1n yerel nitelikteki hizrnet ve ihtiyac;lar1n1 kar11ak Uzere, kurulut ve esaslar1 Kanun1 la belirtilen ve karar
anlar1 sec;imle oluJturulan kamu tUzel kitilerdir.

il cizel idareleri,
BUyUk §ehir Belediyeleri,
Belediyeler,
Kayler dir ..
Yukar1da belirtilen yerel ybnetim kuruluJlar1na benzeyen
tUzel kiJililli bu l unmay an "mah a l Le yor,etimi" ile "Boz-ve Gbkc;eada" idareleri ve y1:::Jrel yo ne t i m ku r-u Lu s Lar-n n i rr
alar1n ongordUtjU iJleri
yapabilmek Uzere
aralar1nda kurlai··1 birlikler" de bu b o l umd e yE-}ral1r.

al-{
ada

11
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kemeler,
kimlikleri

Savc1l1klar,

icra

ve

iflas

Daireleri

ve Tereke

ahkemelerin genel ybnetim
giderleri ile yarg1lanman1n,
iflas, veraset ve intikal i§lemlerinin, resmi bilir kihizmetlerinin yUrUtUlmesi hUkUmlerin cezalar1n1n infaz1
mleri ve tutuklular1n muhafazas1 amac1yla
Adalet BakanbUt~esinden yap1lan tahsisatlarla ilgili paralard1r.

TiCARi KURULU§LAR MEVDUATI
Ger~ek kiJilerin ticari itletmelerine, her 9e§it
ortakkamu iktisadi te§ebbUsleri ile bunlara baa11 mUessebaDl1 ortakl1klara, genel ve katma bUt~eli kurulu§larla
ybnetimlerin ticari i§letmelerine, dciner sermayeli ku5lara, vak1flar1n, derneklerin, sendikalar1n, birliklerin
sleki kurulu§lar1n
kurduklar1 veya kat1ld1klar1
ticari
melere, sigorta Jirketlerine ve bzel finans
kurumlar1na
evduat "ticari kur-u Lu s La r- mevd1..1at111 d i r ,
Ki~ilerin

Ticari

i~lemleri

Ticaret Kanunu'nun
11, 12 ve 13'ncU maddeleri kapi§letmelerin mevduat1, bu ba§lik alt1nda yer a-

r Ce~it Ortakl1klar (Sigorta §irketleri

hari9)

TUrk Ticaret Kanunu?nun
136'nc1
maddesinde
belirtilen
ektif, komandit, anonim, limited
ortakl1klar ile B0r9lar
iu'nun 520'nci ve bu maddeyi izleyen
maddelerinde yer aadi ortakl1klara ait mevduat, bu ba§l1k alt1nda yeral1r.
amu ikdisadi Te~ebbUsleri ile Bunlara
Bagl1
1 Ortakl1klar (bankalar ve sosyal
gUvenlik

MUessese ve
kurulu§lar1

~)

Kamu ikdisadi te§ebbUsleri; iktisadi devlet
kamu ikdisadi kurulu§lar1ndan ol1..1§maktad1r.

te§ekkUlleri
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l

tisadi Devlet TeJekkUlU: Sermayesinin tamam1 Devlete
sadi alanda, ticari esaslara gbre faaliyet gdstermek
rulan kamu iktisadi teJebbUsUdUr.

ait,
Uze-

±ktisadi Kurulu1u: Sermayesinin tamam1 Devlete
ait otekel nitelitlindeki mallar ile temel mal ve hizmet Uk ve pazarlamak Uzere kurulan, kamu hizmeti niteliUi aasan kamu iktisadi teJebbUsLidUr.
essese~ Sermayesinin tamam1 bir iktisadi devlet
te1ekkUveya kamu iktisadi kuru1u,una ait olup ona baa11 ijletme
itletmeler toplulugudur.
g11 Ortakl1k: Sermayesinin
~ 50'sinden
fazlas1 iktisadi
et teJekkUlUne veya kamu iktisadi kurulutuna ait olan i1veya i§letmeler toplulu9undan oluJan
anonim Jirketler-

Sermayeli

Kurulu~lar

I
Genel ya da katma bUt9eden bir miktar
paran1n ya da her
araya 9evrilebilen
varl1klar1n
tahsis edilditji, belirli
s~rekli
bir amac1n
elde edilmesi i9in faaliyette bulunan
lu§ ve itletmelerdir.
erel Yonetimlerin

Ticari

i~letmeleri

Yerel ybnetimlerin, kendilerine verilmi§ gbrev ve yetkidayanarak kurduklar1 ticari iJletmeler bu b51Umde yer a-

i

akiflarin, Derneklerin, Sendikalarin, Birliklerin ve MesKurulu~larin Kurduklar1 veya Kat1ld1klar1
Ticari i~let-

Bu kur-u l u s Lar-e ait mevduat
"di{jer me.,vc:luat"
i<;.-ir,de yer
ktad1r. Ancak, bu kurulu1lar1n ticari
i1letmelerine ait
alar ise bu bdlUm i9ersinde yer alacakt1r.
ooperatifler
Ortaklar1n1n

belirli

ekonomik

91karlar1n1

ve tizellikle
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ge9imlerine
ait ihtiya9lar1n1; kar11l1kl1
yard1m,
llima ve kefalet suretiyle saglay1p korumak
amac1yla kun ve
1163 say1l1
Kooperatifler Kanunu'na gtire faaliyet
eren deaitir sermayeli, deai,ir ortakllk kuru1u,1ar1d1r.
Sigorta §irketleri
Fertleri,
ugrad1klar1 tehlikelerin zararlar1nda kurtarama9layan ve sigortac1l1k
prensipleriyle 1,1eyen gUvenkuruluJlar1d1r.

BANKALAR

ARASI MEVDUAT

Bankalar1n (kamu ±ktisadi Te~ebbUsU olarak
kurulan banar ve TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi dahil) ve dzel kalar1na gdre mevduat kabulUne yetkili bulunan kurulutlar1n,
birlerine yapt1klar1 mevduat 11bankalararas1
mevduat'' t1r.

Di~ER KURULU§LAR

MEVDUATI

Kanunla

kurulmu, sosyal gUvenlik kurumlar1na, vak1flara,
meslek te~ekkUllerine, sendikalara,
kanunla veya
kanuna dayan1larak kurulmuJ tasarruf sand1klar1na,
resmi
zel idare, mUessese ve ortakl1klarla mesleki te1ekkUllerkendi mensuplar1na ait olmak
Uzere saijlik,
sosyal
tasarruf satjlamak amac1yla kurulan
sand1klara
ait
noter teminat ve emanet paralar1, mahkemeler,
sav1klar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimlikleri nezdeki paralar, mahkemelerce tevdi mahalli gtisterilmek surele yat1r1lan paralar, ydneticiler taraf1ndan
apartman yd1mi ile ilgili olarak yat1r1lan paralar, el9ilik ve konsoiuklara ait paralar, uluslararas1 kurulu1lar1n TUrkiye'debUro ve temsilciliklerine
ait paralar, fonlara ait paralar
bu n Lar-a n d i s i nd akI parcdc:.~r "dij;'Jer mevduat" ba911g1 a lb a n-:

Kanunla Kurulmut

Sosyal

Gtivenlik Kurumlar1

Uyelerinin sosyal gUvenlik ve ihtiya9lar1n1
c1yla, kanunla kurulmuJ olan kuruluilard1r.

1':ll

·--

~edeni Kanun'un yUrUrlUffe girmesinden once kurulmu, olan
Medeni Kanun
hUkUmlerine gbre
kurulan
vak1flar
bu bblUmde yer al1r.
rnekler
say1l1 Dernekler Kanunu'na
bu bblUmde yer al1r.

gore

faaliyet

gosterel'",

Gerekli kanuni §ekillere uygun olarak, yasal veya karareyle kurulmut ger9ek ve tUzel kitiler topluluklar1d1r.
Meslek mensuplar1n1n
olu§turduau, tUzel
ki§iligi olan,
k1s1m kamu gbrevlerini yerine getiren ve Uyeleri Uzerinde
hukukundan dotlan yetkileri bulunan
kamu kurumu
nitelieki meslek kurulu§lar1 da bu gruba dahildir.

Sendikalar
±J~iler ve iJverenler
taraf1ndan, ~a11,ma ilitkilerinde
nomik ve sosyal hak ve menfaatlerin
korunmas1 ve geli§timesi bzellikle
mesleki geliJmenin, Uyeler aras1ndaki yarla1man1n saijlanmas1 i9in
iJ~iler ve iJverenler taraf1ndan
~1 say1l1 Sendikalar Kanunu'na gore kurulmut sendikalar
ile
federasyonlar1n paralar1 bu bblUmde yer al1r.

Noter Teminat ve Emanet Paralar1
Bu paralar, noterlerden; mesleki nedenlerle sebep olabiecekleri zararlar ve bu nedenle kendilerine
uygulanacak cealar
i~in tahsil olunan paralar ile saklamak veya bir 1ahsa
rilmek Uzere notere emanet
edilen ve noter taraf1ndan
noerlik cari hesab1na yat1r1lan paralard1r.
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hkemeler,
kimlikleri

Savc1l1klar,
Nezdindeki

icra ve
Paralar

iflas

Daireleri

ve Tereke

Ger~ek ve tUzel ki,ilerin 6zel hukuk
ili,kilerinden doalacak ve bor~lar1na ilitkin olarak yat1r1lan paralard1r.
Tevdi Yeri Gosterilmek Uzere Yat1r1lan

Para-

Tevdi yeri (banka) mahkemlerce gbsterilen, 6zel ve tUzel
lerce yat1r1lan paralard1r.
oneticiler Tarafindan
Ac;t1r1lan Hesaplar

Apartman Ytinetimi ile ilgili Olarak

Kat MUlkiyeti Kanunu gereaince y6netim giderleri ile ilolarak yat1r1lan paralard1r.
El~ilik ve Konsolosluklar
TUrkiye'deki el~ilik ve konsolosluklara ait paralard1r.
Uluslararas1
likleri

Kurulu~larin

Tlirkiye'deki

Btiro ve Temsilci-

TUrkiye'nin taraf olduau uluslararas1 anlaJmalar sonucu,
slararas1; ekonomik, toplumsal ve kUltUrel iJbirliiji progiar1 ve savunma anla1malar1 uyar1nca yasayla veya kararnale kurulmui
bUro ve temsilciliklerin
paralar1 bu bblUmde
alacakt1r.

Fonlar
Kanun veya Karaname
paralar1d1r.

ile kurulmu, olan fonlar1n bankalar-

MEVDUATIN

VADELERi

Mevduat1n vadeleri aiaff1daki jekilde belirlenmiJtir:
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barl1 mevduat:
~ekileceQi tarihten 7 gUn bnce yaz1l1
tiyle ~ekilebilen mevduatt1r.

1

aya kac:lc:\r Vc:1de I i

( 1

bir ihbar verilmek

ay dah i 1)

3 ay a kadar vadeli (3 ay dahil)
(E, ay dahii)
E.. aya kadc:1r vc:~cle 1 i
1 y1la kadar vadeli
1 y:Ll ve daha uzun vadeii
inde u y g u La n r r-,

UMUMi DiSPONiBiLiTE HAKKINDA TEBLi~
Bu Tebligin amac1, 1211 say1l1 TUrkiye Cumhuriyet Merkez
as1 Kanunu'nun 40-2.a maddesine istinaden, TUrkiye'de kuu~ veya 1ube a~mak suretiyle TUrkiye'de faaliyet gbsteren
alar1n taahhUtleri
ve bu taahhUtler
karJ1l1ff1nda bulunak zorunda
olduklar1 disponibl defferlere iliJkin esas ve
iar1 belirlemektir.
MUnhas1ran k1y1 bankac1l1ij1 yapanlar hari~, serbest bblerde faaliyette
bulunan bankalar da bu Teblig hUkUmlerine
dir.
iller Bankasi, TUrkiye
ihracat Kredi
Bankasi, TUrkiye
i Kalkinma Bankasi, TUrkiye Kalkinma Bankasi ve Sinai Yam ve Kredi Bankasi bu Teblitje tabi degildir.

LlTLER:
ilitkin TaahhUtler;
Bahkalar1n, TUrk
Liras1 ve yabanc1 para mevduat, alt1n
hesaplari ve yurdi~1ndaki 1ubeleri ad1na kabul ettikleri
duat tutarlari mevduata ili§kin taahUtlerini olu§turur.
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Vurti9i bankalararas1 mevduat, Tek Hazine Sistemi 9er9e1nde a91lan Hazine Cari Hesab1 ile memurlar ve iJ9iler ile
lar1n emeklilerine konut edindirme yard1m1 yap1lmas1
hakdaki 3320 say1l1 Kanun uyar1nca a91lan hesaplar disponibie kapsam1 d111ndad1r.
~evduat D111 Pasif Hesaplara

iliJkin TaahhLitler;

Bankalar1n ay sonlar1 itibariyle 91kar1lacak
bilan9ola1n mevduat d111 TUrk Liras1 ve Vabanc1 Para Pasif Hesaplamevduat d1J1 pasif hesaplara ilitkin
taahhUtlerini olutur.
Disponibiliteye esas
taahhLitlerin hesab1nda, a,ag1dald
Liras1 ve yabanc1 para cinsinden hesaplara ait tutarlc."lr
ahhLit kapsam1 d1J1nda tutulmu§tur.
K

cizkaynakalar (ddenmit Sermaye, Kanuni Yedek Ak9eler, ihtii Yedek AkGeler, Banka Sabit K1ymet Yeniden Degerleme Fonu
,kul
K1ymetler Deijer Art11 Fonu, ±itirakler ve Kuruluilar
bit K1ymet Yeniden DeDerleme KarJ1l1g1 ile K~r1n toplanmas1
a Zaralar1n dLiJUlmesi sonucu kalan tutar>,
Sermaye yeterliliUi rasyosunun
1an sermaye benzeri krediler,

hesaplanmas1nda

dikkate

a-

Pasifte yer alan Kar§1l1klar
(Krediler Serbest Kar,111a1,
dem Tazminat1 Kar§1l1g1, Banka Sosyal Yard1m Sand191,
Var. A91klar1 Kart1l1ff1, Sabit K1ymet Yenileme Fonu Kar1111gi,
umlar Vergisi Kar§il1tji, Gelir Vergisi Kar,1tj1, Ditjer Kar11klar),
TUrkiye

Cumhuriyet

Merkez Bankasi

dzel Heaspalar1

TUrkiye

Cumhuriyet

Merkez Bankasi

kredileri,

TLirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
s1ndan al1nan bor9lar,
Yurti9i

Bankalardan

Fonlar ve Fonlardan

Kullan1lan

Bankalararas1

kar11l1-

Para Piya-

Krediler,

Kulland1r1lan

Kredi Kart1l1klar1,
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~aiz ve Gider Reeskontlar1,
3917 say1l1 Yasan1n Ge9ici 7'nci maddesi gereaince Sosyal
rtalar Kurumu taraf1ndan TUrkiye Emlak Bankas1'na
devreecek ta§1nmazlar nedeniyle, TUrkiye Emlak Bankas1'n1n
Haye olan bor9 tutar1~
TUrkiye Emlak Bankas1'nca inta ettirilen
konutlardan sayap1lacaklar i9in al1nan peJinatlar ile y1l i9inde pe§in
vadeli olarak sat111 yap1lan
ancak tapu
devir ve feraa
emleri yap1lamad1tj1 i9in aktiften ~lkl§l saalanamayan gaynkullerin sat11 taksit tutarlar1,
inta edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelrinin
ansman1nda kullan1lmak Uzere ihra9 edilen gayrimenkul serikas1 bedelleri,
~ozisyon At1mlar1na

ili§kin TaahhUtler,

TUrkiye Cumhuriyeti 8a§bakanl1k
Hazine
MUste,arl1g1 ve
iye Cumhuriyet Merkez Bankasi taraf1ndan haz1rlanan
''Ya1 Para Net Genel Pozisyon I Sermaye Taban111 Standart Ras~na ilitkin Teblig geregince, net genel pozisyonun sermaye
an1na oran1, haftan1n herhangi bir gUnU sdz konusu Tebliabelirtilen oran1 a,an bankalar1n, haftal1k olarak pazartegUnUnden pazar gUnU bitimine
kadar ge~en yedi gUnlUk sUre
risindeki en yUksek a~an k1sma
kar~1l1k galen ve TUrk Li1 ya da ddviz temin etme yUkUm1u1uaunu gdsteren
net genel
z1syon a91klar1 tutar1d1r.

DiSPONiBiLiTE

ORANLARI

Bankalar, taahhUtleri kar§1l1tj1nda a1aa1da gbsterilen
larda disponibl deDer bulundurmakla yUkUmlUdUrler:
TUrk Liras1

o-

Mevduatta,

Bankalar1n TUrk Liras1 mevduatlar1 i9in bulunduracaklar1
sponibilite oran1 tamam1 senet olmak Uzere % 6'd1r.

1'36

-..

abanci

Para

Mevduatta,

Bankalarin
yabanc1
isponibilite
orani,

para mevduatlari
i9in bulunduracaklatamami senet olmak Uzere % 3'tUr.

ltin Depo Hesaplarinda,
Bankalarin altin depo hesaplari i9in diponibilite orani,
dir.
evduat Dl§l

Tlirk Liras1 Pasif Hesaplarda,

Bankalarin mevduat d1§i TUrk Liras1 pasif hesaplari i9in
1nduracaklari disponibilite orani, % 8' i, TUrkiye CumhuriMerkez Bankasi nezdinde TUrk Lirasi vadesiz serbest tev% b'si ise senet olmek Uzere toplam % 14'tUr.
~evduat Di11 Yabanc1 Para Pasif Hesaplarda,
Bankalarin yabanci para mevduat d1J1 pasif hesaplar1 ibulunduracaklari disponibilite orani, % 11' i TUrkiye Cumiyet Merkez Bankasi nezdinde Amerikan D0lar1, Alman Marki
19re Frang1, ingiliz Sterlini, Fransiz
Frang1 ve Hollanda
rini cinsinden serbest tevdiat, % 3'U ise senet olmak Uzetoplam % 14'tUr.
Pozisyon Atimlarinda,
Bankalarin pozisyon a,1mlarina
iliJkin taahUtleri i9in
·unduracaklari disponibilite orani, TUrkiye Cumhuriyet MerBankasi nezdinde TUrk Lirasi vadesiz serbest tevdiat olUzere % 8'dir.

DiSPONiBL

DE~ER OLARAK

KABUL EDiLECEK

SENETLER

TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdinde bankalar ad1a9ilan hesaplarda
serbest olarak
bulundurulan, mUlkiyeti
1kalara ait, Devlet i9 bor9lanma Senetleri ile Kamu Ortakve/veya bzelleJtirme idaresi Batkanl1gi
tarafindan
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ar1lan Devlet istatistik EnstitUsUnce
Fiyatlar1na
ve/veya Ddvize Endeksli
inden dUzenlenmit
senetler disponibl
iin.

a91klanan
Toptan EJsenetler
ile ddviz Udeijer olarak kabul e-

Disponibl
deaer olarak kabul edilen
TUrkiye
Cumhuriyet
Jbakanl1k Kamu Ortakl1g1
idaresi taraf1ndan
31/12/1994 taine kaciar ihra9 edilen
Devlet istatistik EnstitUsU'nce
alanan Toptan EJya Fiyatlar1na
ve/veya ddvize endeksli seler ile dbviz Uzerinden dUzenlenmit
senetlerin
tutar1, ya1c1 para mevduat ve yabanc1 para diger pasifler
i9in bulun-ulmas1 gereken, serbest tevdiat d111ndaki
disponibl
deger-in ~ 25' ini a1amaz.
Bu Teblih gereg1nce disponibl
deaerler aras1nda yer alaolan TUrk Liras1 Uzerinden
dUzenlenmit
senetlerin
asgari
y1l vade ile ihra9 edilmit olmas1
gerekmektedir.
Dbvize
deksli
senetler
ile dbviz Uzerinden dUzenlenmiJ
senetlerde
ade

tart1 aranmaz.

Bu Teblig geregince disponibl deijerler aras1nda yer alasenet
pleri ve vadeleri itibariyle a91klanan
fiyatlardan gUnlUk
arak deijerlendirilir.

aK olan senetler TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca

DiSPONiBiLiTE

SAYILMAYAN

DE~ERLER

Bankalar1n, 3182 say1l1 Bankalar Kanunu'nun 33'ncU madesi geregince Kanuni Yedek Ak9eler Karl1g1 Devlet Tahvili
sab1na yat1rd1tj1 paralar disponibl detjer olarak say1lmaz.

TAAHHuTLERiN

ve

DiSPONiBL

DE~ERLERiN

HESAPLANMASI

ve

SuRESi

Bu Tebligin
2'nci maddesinin (a,b) f1kralar1nda
belirenen taahhUtler, ayl1k bilan90 tarihi itibariyle, (c) f1kras1ndaki taahhUtler sbzU ge9en f1krada belirtilen esaslar 9erevesinde haftal1k olarak hesaplan1r.
Disponibl deaerlerin
hesaplanmas1nda,
aftal1k ortalamalar1 esas al1n1r.

gUnlUk deijerlerin
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Bu Teblia geregince disponibl
deaer olarak
tutulan ya1 para serbest tevdiat1n TUrk Liras1
kar1111a1n1n hesapas1nda, tahhUtlerin hesapland1a1 bilan90 tarihindeki gosge nitelitjindeki TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
dbviz
~ kurlar1, taahhUtlerin TUrk Liras1 kar11l1klar1n1n hesap~as1nda ise bankalar1n bilan90
haz1rlanmas1na
esas dbviz
lar1 ve alt1n alli fiyat1 esas al1n1r.

TASARRUF

MEVDUATI

SiGORTA

FONU YoNETMELi~i

Bu Ybnetmeliain amac1, tasarruflar1 sigorta etmek
surele bankac1l1kta gUven ve istikrar1 korumak ve sUrdUrmek Ue kur-u Le n "Tasarruf Mevduat1 Sigorta Forru " nur. y o r.e t a m i n i ,
eyi~ini,
denetimini ve tasarruf mevduat1
sigortas1n1n elar1n1 dUzenlemektir.

arruf Mevduati Sigortas1n1n Esaslar1
Mevduat kabul
etme iznine
sahip
bankalardaki, tan1m1,
ar1 ya da oran1 ve dirter 1artlar1
Bakanlar Kurulu'nca betasarruf mevduat1 sigortaya tabidir.
Bir bankan1n sermayesinin
~ 10 ve daha
fazlas1na sahip
aklar1 ile ydnetim kurulu baJkan ve Uyelerine, genel mUdUr
genel mUdUr yard1mc1lar1na,
kredi a9maya yetkili
memurladenet9ilerine ve bunlar1n
et ve velayet
alt1ndaki 90ait, o bankadaki
tasarruf mevduat1
sigortaya tabi
Bankalar Kanunu'na tabi olan ve mevduat kabul eden bUtUn
,kalar, TUrkiye'de kabul
ettikleri tasarruf mevduat1n1 si~ta ettirmek zorundad1r.

FONUN KURULU§U
Fon tUzel kiiiligi haizdir. Bu s1fatla
nebilir, bor9 alt1na girebilir.

bUtUn

haklar1

e-
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tim

Fonun
merkezi Ankara9dadir.
Fon bu ybnetmelik esaslari_bre TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi tarafindan
ybnetive temsil olunur.
Fonun karar organ1 olan Fon ±dare Mec1 TUrkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasi Ba5kan1 (Guvernbr)'nin
kanl1Dinda, baJkan tarafindan belirlenecek iki batkan yarcisi ile Tasarruf Mevduati
Sigorta Fonu Genel MUdUrU'nden
,ur. Fonun temsili ve ybnetimi dolayisiyla, TUrkiye Cumhuet Merkez Bankasi personeline ayrica Ucret bdenmez.

'un

Kayr,aklar1

Bankalar1n tasarruf mevduati tutari Uzerinden, tarifesiyle
zaman ve Jekilleri Bakan11ain bnerisi Uzerine
BakanKurulu9nca tespit olunan primlerden,
ayk1r1

fiiller dolay1s1yla

gbre zamana,im1na

hUkmolunan

uarayan mevduat,

para cezala-

<~mar,et ve a l a···

lclrdar·,,
153 say1l1 Kanun'a gbre kurulan Bankalar
ralinacak mevcutlardan,

Fon mevcudunun
olu§ur.

gelirleri

ile

Tasfiye

Fonu'ndan

sair gelir ve gider farkla-

Cezalar1

Kanun'a gbre yarg1 mercileri tarafindan hUkmolunan
zalari ile TUrkiye Bankalar Birliiji Ybnetim Kurulu'nca
lecek para cezalar1 fona gelir kaydedilir.

para
ve-

Yarg1 mercileri
tarafindan
hUkmolunan
para cezalar1,
ansil edildikleri
tarihten itibaren bir ay i~inde Fon hesana kaydedilmek Uzere
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi'na,
rkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankasi
Jubelerinin
bulunmadigi
erlerde ise muhabirlerine yat1r1l1r.
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TUrkiye Bankalar Birligi Y6netim Kurulu'nca verilen para
alar1 ise, fona
bildirildiai tarihten itibaren
15 gUn ide fon hesab1na kaydedilmek Uzere
TUrkiye Cumhuriyet MerBankas1'na yat1r1l1r.
r1a~1m1na

U!;(rayan

Mevduat,

Emanet

ve

Alacaklar

Kanun•un 36'nc1 maddesine g6re, zamana,1m1na uarayan her
lU mevduat, emanet ve alacaklardan TUrkiye Cumhuriyet Mer- Bankas1'na devredilenler, tutarlar1 veya degerleri Kanun'
gbsterilen tutarda
veya daha a§art1 ise derhal daha
fazla
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca
ilan tarihinden iaren 1 y1l
i9inde sahip veya miras91lar1 taraf1ndan aran1klar1 takdirde bu sUrenin bitiminden itibaren 1 ay i9inde
~kiye Cumhuriyet Merkez Bankasi taraf1ndan fona gelir kayZamana§1m1na ugrayan deger ayn1 ise,
1ra fona gelir yaz1l1r.

paraya 9evrildikten
'''"U•

Kanun'un
71'nci maddesi geregince, tasfiye
edilen veya
aliyetini tatil eden
bankalarca
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
nkas1'na yat1r1lan
mevduat, emanet ve alacaklar
on y1ll1k
re i9inde sahiplerince aranmad1a1 takdirde bunlar
hakk1nda
yukar1daki itlemler ge9erlidir.

Kaynaklar1n1n

Tahsili

Fon kaynaklar1n1n tahsilinde 6183 say1l1
Amme Alacaklan1n Tahsil UsulU Hakk1nda Kanun hUkUmleri uygulan1r.
Fon, yukar1da belirtilen kaynaklar1n muhasebe kay1tlar1uygunlugunu satjlamak, kanun ve bu y6netmelik dotjrultusunda
nlendirmek i9in, gerektitiinde Bakanl1k veya diger
yetkili
akamlardan g6rU§ alarak bankalar ile ditjer kurum ve kurulu§ara gereken talimatlar1 verebilir.

a

on'a

Avans

Verilmesi

Fon mevcudunun ihtiyac1 kart1lamad1D1 hallerde, Bakanl1talebi Uzerine TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca fona
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verilir.
Avans1n
miktar1 ile vadesi,
ar1, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'n1n
ak Bakanl1k9a tespit edilir.

faizi ve sair
da g6ru,u a-

FONUN KULLANIMI
Fon varl1ff1, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeTasarruf Mevduat1 Sigorta Fonu'' hesab1nda
tutulur ve Fon
ar Organ1 taraf1ndan
belirlenecek
esaslar
9er9evesinde
Liras1 ve d6viz olarak degerlendirilir.

un Devir ve Birle~me
Fon, Bakan' 1n talebi

Halinde

Kullan1m1

Uzerine;

,anun'un 64'ncU maddesinin 2'nci f1kras1 geregince, sermainin tamam1 genel ve katma bilt9eli daire ve kamu
iktisadi
~ebbilslerine ait
bankalar1n
devir veya
birleJtirilmesine
ar verilmesi durumunda devralan veya birle,me
yoluyla kuan bankalara,
Kanun'un 70'nci maddesi gereg1nce, devir veya birle1me izalan bankalara, devir veya birle3me i,lemlerinin
yUrUtUli ve sonu9land1r1lmas1
d6neminde her tilrlil mali ve teknik
dim yapabilir,
Bu y6netmelik hUkUmlerine
g6re yap1lan
mevduat1n
vade ve itfa 3ekil ve 3artlar1 Bakan taraf1ndan

taklik Haklar1n1n

miktar,
belir-

Kullan1lmas1

- Bankalar1n sermayelerinin ~ 5 ve daha fazlas1na
sahip oraklar1n1n banka kurucular1nda aranan
1artlar1
ta11mamalar1
t <~_met t U har i 9, ort cik l 1 k h a k 1 ar 1
For, t ara f 1 rid an ~.u 1-

tinci maddesine
i9, bu sermaye
ullan1l1r.

sermaye 22/7/1985 tarihine kadar Kanun'un beuygun hale getirilmeditji takdirde temettU hapaylar1na ait ortakl1k haklar1 Fon taraf1ndan
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MUsteiarl1k,
birinci
f1krada yaz1l1
ortakl1k haklar1n1n
ullan1lmas1 i9in gerekli bilgi ve belgeleri fona verir.

Fon'un Belge, Kay1t ve Defterleri
- Fon'un itleyi§ ve itlemlerine
ilitkin olarak
arlar i9in ayr1 bir karar defteri tutulur.
- Fon'a ilitkin beige ve yaz11malar,
arak dosyalan1r ve saklan1r.

al1nacak

usulU dairesinde

ka-

ayr1 o-

- Fon'un
muhasebesi ve kay1tlar1, fon ybnetimi
taraf1ndan
espit edilecek bir bnerge uyar1nca TUrkiye Cumhuriyet Merkez
ankas1 kay1tlar1ndan ayr1 olarak tutulur.

Bilan90 ve Faaliyet Raporu
Fon'un hesap dbnemi, takvim y1l1d1r. Fon; y1ll1k bilan~o
le gelir ve gider cetvelini ve hesap dbnemine ilitkin faalietlerini ve sonraki dbnem
hakk1nda gbrU§ ve bnerilerini, a1nmas1 gereken bnlemleri i9eren bir faaliyet raporunu dUzeneyerek birer brnegini
MUste,arl1tja ve TUrkiye Bakanlar Bir·1ai'ne gbnderir.

iderler
Kanun'un 36 ve 71'nci
maddeleri
uyar1nca
zamana,1m1na
~rayan mevduat, emanet ve alacaklar, TUrkiye Cumhuriyet Merez Bankasi taraf1ndan ilan edilir.
ilana
ilitkin
giderler
-on'un hesab1na maledilir. Fon'un Kanun'dan ve bu ybnetmeliken dogan gbrevlerinin kusursuz olarak yerine
getirilmesi aac1yla yap1lan diger giderler ve sbzle,meli
personel gidereri ise fonun
Karar Organ1n1n belirledigi esaslar dahilinde
eya Batkanl1k Makam1 Onay1 geregince fon taraf1ndan kar,1la1r.
vergi, resim ve har9tan
muaft1r. MUsteFon, her tUrlU
~arl1k, Fon'un hesap ve i§lemlerini denetlemeye ve bu hususta
erekli gbrecetji her tUrlU bilgiyi istemeye yetkilidir.
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KAYNAK

KULLANIMINI

DESTEKLEME

FONU

HAKKINDA

KARAR

Kalk1nma plan1 ve y1ll1k programlarda bngbrillen hedeflegun olarak, ya~1r1mlar1n
y6nlendirilebilmesi
ve ihtisas
lerinde kredi maliyetlerinin
dil5Urillmesi amac1yla
1211
-1
Kanun'un 3098 say1l1 Kanun' la degitik 40'nc1 madde 2-b
ralar1na dayanarak
Tilrkiye Cumhuriyet
Merkez
Bankasi
ir1de Kayr1ak Ku l lc:1nir111 Destekleme Foriu " kur-u Lmu sb ur ,
11

Bu Karar1n
kapsam1na,
kredileri girer.

te5viki

6ngbrillen

yat1r1mlar

ile

k Kullan1m1n1 Destekleme Fonu'nun Kaynaklar1:
1-

Bankalarca

kulland1r1lan;

·ketici kredilerinde (ger9ek kitilere
mamak kayd1yla mal ve hizmet al1mlar1
an krediler) % 10,
iaer kredilerde
Finansman

ticari ama9la kulladolay1s1yla a91lm1J

% 6

5irketlerince

kulland1r1lan

kredilerde

% 10,

Bankal;:i.r ve fil'"1ar1smar1 g;irkf?tle_r:inin yur-t d i e i ndan sa·~1ad1k1 kredilerde % 4,
Bankalar ve finansman §irketleri d111nda Tilrkiye'de yerlek ki5ilerin yurtd111ndan saglad1klar1 kredilerde % 6,

> Kabul kredili, vadeli akreditif
ne

gbre yap1lan

ithalatta

ve mal mukabili

bdeme 5ek-

% 6,

karrurti
Cumhuriyet Merkez Bankas1'n1n belirledigi
ar11l1k oranlar1 ile diger rasyolar1 eksik tesis eden bankaara tahakkuk ettirdigi cezai faizler,
f) Devlet

Planlama
civiz Kazand1r1c1
armalar,

Te5k:ilat1 Milstetarl1D1'nca
Hizmetleri TeJvik Fonu'ndan

Destekleme ve Fiyat ±stikrar Fonu'ndan
u Karar1 ile yap1lacak aktarmalar.

g)

Yat1r1mlar1 ve
yap1lacak
ak-

Para ve Kredi Kuru-
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111,

8860 say1l1

karar

ile

giiken faizli mevduat
aktarilmasi
bngbrUlen

kurulan

Fon'un

uygulamas1na
faiz tutar1,

rkiye Kalkinma
Bankasi
ve
na kullandirilan
kredilere

devreden
ilitkin

TUrkiye
Cumhuriyet
ait faiz tutari,

bakiyesi,
tebliDlerde

Ziraat

Ban-

Fon kesintileri,
TUrk Lirasi kredilerde
tahakkuk
ettiri-aiz tutari
Uzerinden,
dbvize endeksli
ve diger endeksli
lerde, bor9
bakiyesine
ilitkin
kur
fark1 veya endeks
dbnem faizinin
cari kurdan TUrk
Liras1
karii11ai
faizin
(spread) toplam tutar1
Uzerinden,
tahakkuk
faizlere
ek 01,rak;
dbviz
kredilerinde
ve vadeli
ise kredi tutar1 Uzerinden
hesaplan1r.
TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankasi,
yukar1da
belirtilen
lar1 artirmaya
veya eksiltmeye
ve uygulama
esas ve 1artn1 belirlemeye
yetkilidir.

'a Kesinti Yap1lmayacak Krediler
AJatj1da belirtilen kredilerden
kesinti yap1lmaz:

Kaynak Kullanimin1

Des-·

Cumhuriyet Ziraat Bankasi
(TeJvik Belgesiz, orta
1zun vadeli tar1msal sanayi
kredileri hari9) ve TUrk Halk
Kasi'nca kulland1r1lan ihtisas kredileri ile TUrk Kalk1nma
kas1 taraf1ndan dotjrudan veya ticari bankalar arac11191 ikulland1r1lan turizm ihtisas kredileri,
Konut ve yapi tasarrufu kredileri ile ger9ek ki§ilere kenihtiya9lar1 i9in kulland1r1lan konut intaat kredileri,
Yurti9i
bankalar aras1
krediler
ketlerine kulland1rd1tj1 krediler,

ile bankalar1n

finansman

Kredilerin,
Hazine
kaynakli
fonlar
dahil; Kanun, Kanun
·kmUnde Kararname, Kararname, Teblitj ve Ybnetmelik
gibi 9etli mevzuat hUkUmlerine gbre kurulan fonlardan
kullandirik

J.

sm r ,
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Kanuni ve idari takibe al1nan
Bankalarca
Kurucu

yurtd1J1nda

bankalarca

krediler,

yerleJik

yat1r1m

kitilere

fonlar1na

a91lacak

verilen

avanslar,

Yurtd1§1ndaki iJlerle ilgili
olarak,
yurti9indeki
ardan veya yu~td111ndan al1nacak dbviz kredileri,
Petrol (petri:,l mahsul leri d ah i 1),
gday, arpa ithalat1n1n
finansman1
ediler ve ithalat i§lemleri,

krediler

banka-

gUbre, gUbre hammaddesi,
amac1yla kulland1r1lacak

ilgili karru n hi.i~.Umlerine
[1bre, :iJlemleri f orr l ar-de n mu a f
tulan Kurum ve Kurulutlar ile Hazine ve TUrkiye
Cumhuriyet
rkez Bankas1'n1n ald1g1 krediler ve ithalat i§lemleri,

0-

Ti.irkiye Cumhuriyet
Emekli Sand1a1, Sosyal Sigortalar Kumu ile Esnaf ve Sanatk~rlar ve ditjer bag1ms1z
~al11anlar
syal Sigortalar Kurumu'nun kulland1klar1 krediler ve
ithaat itlemleri <MUessese, tetebbUs ve i§tirakleri hari~),

1-

2- Batjl1 muamele

veya takas,

~- Bankalarca yap1lan vadeli
ihracat
alacaklar1 ile ilgili
skonto i§lemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,
4- Yat1r1m Te§vik Belgesi
elge kapsam1nda kullan1lan

kapsam1nda yap1lan
ithalat ve bu
iki y1ldan uzun vadeli krediler.

yukar1da
belirtilen
Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi,
Fon'a Kesinti Yap1lmayacak Krediler'' in kapsam1n1 geni§leteye veya daraltmaya yetkilidir.

on Kesintilerinin ve Fon'dan Kulland1r1lan Kredilerin Fon'a
Yat1r1lma SUresi ve Sorumluluk
Bankalar, bzel finans kurumlar1 ve finansman
tirketleri
i.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca yay1mlanacak tebliglere belirtilen esaslara gbre tahakkuk
ettirdikleri fon kesinileri ile vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerii tahakkuk veya tahsilat1 izleyen ay1n 15' inci gi.ini.i akJam1na
adar fona yat1rmak zorundad1r.
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GLlmrLlk idaresince
aktar1l1r.

yap1lan

ton tahsilatlar1,

haftal1k

o-

Fon kesintilerinin yat1r1lmas1ndan;
kredi kullanan, krekulland1ran veya kullan1lmas1na
arac1l1k eden ve vadeli
alatta
tahsilat1 yapan
bankalar, bzel finans
kurumlar1,
ansman Jirketleri .ve gLlmrLlk idareleri sorumludur.
i

'dan odemeler

Kaynak Kullan1m1n1 Destekleme Fonu'ndan ihtisas kredileddenecek destekleme
primlerine ilitkin
esas ve ,artlar
e bdeme oranlar1
TLlrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca yalanacak tebliglerle dLlzenlenir ve uygulama, bu bankaca yLlKaynak Kullan1m1n1
Destekleme
Fonu'ndan,
yat1r1mlar1n
lendirilmesinde kulland1r1lacak krediler ve bdenecek
desleme primlerinin oranlar1, bunlar1n
uygulanmas1na ilitkin
s ve ,artlar, destekleme primi uygulamas1n1 yLlrUtmekle gblendirilecek bankalar y1ll1k program
kararnameleri 9er9einde, TUrkiye Cumhuriyet Ba§bakanl1k
Devlet Planlama Te§at1 MLlste1arl1g1'n1n yay1mlayacag1 teblitlerle belirlenir.
Kredi kulland1r1lmas1na
iliJkin uygulama TUrkiye Kalk1nve TLlrkiye Cumhuriyet Ziraat
Bankasi
taraf1ndan
Bu ama9la, ad1 ge9en bankalara
fondan
kredi kulBankalara kulland1r1lacak
kredinin
miktar1 ile
er esas ve ,artlar1 Para ve Kredi Kurulu'nca belirlenir.
Destekleme primi uygulamas1n1 yUrLltmekle gbrevlendirilbankalar taraf1ndan yap1lacak inceleme sonucunda ddenecek
tekleme primlerinin kar§1lanabilmesi
i9in Kaynak Kullan11 Destekleme
Fonu'ndan bu bankalara her ay yeterli miktaraktarma yap1l1r.
Bu karar esaslar1na gbre destekleme primi
bdemeleri ile
olarak yapacaklar~ hizmetler i9in gdrevli bankalara 6ien prim tutar1n1n
~ 1' i oran1nda
Kaynak Kullan1m1n1 Desleme Fonu'ndan komisyon bdenir.

gili
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'''!1

ilgi

ve

Belge

Verme

Bu karar uygulamas1 ile ilgili olarak destekleme primlenden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi
aire ~e kurumlar TUrkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasi ve desekleme primi uygulamas1nda g6revlendirilmi,
bankalarca istecek her tUrlU
bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli gbrUlen
Jlemleri yapmakla yUkUmlUdUrler.
Fondan
kredi kullanan bankalar, bu kaynaktan kulland1rklar1
kredilere iliikin olarak
TUrkiye
Cumhuriyet Merkez
nkas1'nca istenecek her·turlU bilgi ve belgeyi vermekle yU·mlUdUrler.
··eyyide

Uygulamas1

> Zaman1nda ve tam olarak
yat1r1lmayan fon kesintileri ile
n kesintisi
indirimi uygulanan kredilerde; vergi, resim ve
ar9 istisnas1 uygulamas1
paralelinde,
ihracat1n veya taah·dun ger9ekle1memesi veya ihracat veya taahhUdUn k1smen gerkleJmesi durumunda, indirimli uygulanan ton kesintileri tamen iptal edilir ve tahsili gereken
fon kesintileri bankabzel finans kurumlari veya finansman iirketlerinden,
±lgili kararlar ve bu kararlara iliikin teblialere
tespiti sonucu geri al1nmas1 gereken destekleme
gbrevli bankalarca ilgililerden,

1g1n

ayk1r1primle-

> Fon'dan TUrkiye Kalk1nma Bankas1ve
TUrkiye Cumhuriyet Ziaat Bankas1'na kulland1r1lan
kredilere ait ana para, taksit
e faizlerin sUresinde Fon'a yat1r1lmayan k1sm1, bu bankalarFon'a yat1r1lmas1
gereken, fon kesintisi
istisnas1n1n
guland1g1, destekleme priminin Hdendigi tarihler ile Fon'a
at1r1ld1a1
tarihler aras1nda
ge9en sUre
i9in ve bu sUrede
·rurlUkte bulunan cezai faiz oranlar1 Uzerinden hesaplanacak
ile birlikte geri al1n1r.
> Fon kesintisi
indirimi
uygulanan
ithalat
iilemlerinde,
ergi, resim ve har9 istisnas1 uygulamas1 paralelinde ihraca1n veya taahhUdUn
ger9ekle1memesi veya ihracat ve taahhUdUn

208

smen ger9ek1e,mesi durumunda indirimli uygulanan fon kesineri tam iblaij edilir ve tahsili
gereken fon kesintileri,
1 kesintisi
istisnas1n1n uyguland1g1 tarih ile tahsil edilGi tarih aras1nda ge9en sUre i9in ve bu sUrede yUrUrlUkte
unan cezai faiz oranlar1 Uzerinden hesaplanacak cezai faiz
e birlikte gUmrUk idarelerince firmalardan tahsil edilir.
Cezai faiz oran1

kanuni faiz oran1n1n

U9 kat1d1r.

Bu madde esaslar1na gdre, _fona yat1r1lacak tutarlar1n ve
Iara tahakkuk ettir~lecek cezai faizlerin tahsilinde, 6183
111
Amme Alacaklar1n1n Tahsil UsulU Hakk1nda Kanun hUkUmi uygulan1r.

FiNANSAL

KiRALAMA KANUNU

Bu Kanun'un amac1, finansman saalamaya ydnelik finansal
alamay1 dUzenlemektir. Bu Kanun sbzle5menin hukuki yap1s1taraflar1n
kar,1l1kl1 hak ve yUkUmlUlUklerini
dUzenleyen
Umleri kapsar.
Kar,ur,' da ge9er,:

:
:
:
:
ra bedeli:

Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal

kiralama sdzleimesini,
kiralama Jirketini,
kiralamay1 kabul edeni,
kiralamaya konu mal1,
kira bedelini,

U9UncU
Kiralayan1n, kirac1n1n
talebi ve se9imi Uzerine
ettiai bir maJiden satin ald1tj1 veya baJka suretle temin
n zilyetliDini, her tUrlU
fayday1 satjlamak Uzere ve belli
karJ1l1ij1nda,
feshedilmemek
,art1 ile kira bedeli
.rac1ya b1rakmas1n1 bngbren bir sbzle5medir.
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Sbzle§meye
ta11n1r veya taJ1nmaz mallar konu olabilir.
atent gibi fikri ve s1nai hakla~ bu sbzle§meye konu olamaz.

inansal Kiralama Bedeli:
Fir,amsal kir •.,lama becleli ve odeme
dor,emleri taraflarca
elirlenir. Bu bedeller,
sabit veya
deijiJken olabilir. TUrk
iras1 veya Merkez Bankas1'nca al1m-sat1m1 yap1lan doviz cins1nden belirlenir.
Yurt d1J1nda yap1lacak
finansal kiralamalarda, kiralama
edeli, y1ll1k 25.000.- Amerikan D0lar1
kar§1l1a1 TUrk Lira-

Bu miktar1
ilidir.

art1rmaya

~eya azaltmaya

Bakanlar

Kurulu

yet-

.

... ,,

.,,.,,

Sozle~menin Feshinin MUmkUn Olmad1~1 SUre:

i;;;:..

Sbzle,meler, enaz dbrt y1l sUre
ile feshedilemez. Hangi
iralama hallerinde bu sUrenin
k1salacag1,
Bakanlar Kurulu'
ca 91kar1lacak yonetmelikte belirlenir.

Sozle~menin §ekli ve Tescili:
Sbzletme
dUzenleme ieklinde noterlik9e yap1l1r. Tat1n1r
~ala dair
sbzletme,
kirac1n1n ik&metgah1
noterliginde ozel
sicile tescil edilir. Tatinmaz mala dair
sbzletme ise taJ1nmaz1n bulundutju tapu kUtUijUnUn beyanlar hanesine,
gemilere
~air sbzleJmeler ise gemi siciline Jerh edilir.
Tescil veya ,erhden sonra, U9UncU kitilerin finansal ki~alama konusu, mal Uzerindeki ayni hak iktisaplar1 kiralayana
ar§l ileri sUrUlemez.
Yurt d1§1nda yerle§ik kiralayan tirketin, TUrkiye'de Juoesi yoksa sbzle1meler Hazine ve D1§ Ticaret MUsteJarl1ij1'n1n
batjl1 bulundutju Bakanl1k9a tescil edilir.
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inansal

Kiralama

Konusu

Malin

Satin

Alinmas1:

Finansal kiralama konusu mal1n mUlkiyeti, kiralayan §iraittir. Ancak taraflar, sbzle§mede, sbzletme
sUresi sonda kirac1n1n, mal1n mUlkiyetini satin alma hakk1na haiz oacaa1n1 kararla1t1rabilirler.
ralayan girketin Hukuki Yapis1:
Kiralayan
rulabilir.

Jirketler,

yaln1zca

anonim

ortakl1k

1eklinde

Kiralayan tirketlerin kurulu§u ve §Ube a9malar1 ile yanc1 iirketlerin TUrkiye?de 1ube aqmas1, Hazine ve D1§ Tica~ MUste1ar11a1n1n
baa11 bulunduau Bakan11a1n bn iznine baa6224 say1l1 Yabanc1 Sermayeyi
Te§vik Kanunu hUkUmleri

dn iznin verilme 1ekil ve ,artlar1 ile kiralayan Jirketdenetimine dair hUkUmler, 91kar1lacak ybnetmelikte g6s-ilir.

erin

Az Sermaye:
Kiralayan
Jirketlerin
bdenmit
sermayeleri, bir milyar
Liras1'ndan az olamaz. Yabanc1, kiralama Jirketlerinin,
kiye?de Jube a9malar1nda ise bdenmit
sermayeleri, asgari
milyon Amerikan D0lar1 kart1l1ij1 TUrk Liras1d1r.

K

Bankalar
Kilidir.

Kurulu,

bu miktar1

bet kat1na

kadar art1rmaya

ralama itlemlerinde Sinir:
Kiralayan tirketin, finansal kiralama iJlemlerinin tuta1n s1n1r1 ile ortaklar1na veya tirketler grubu ile yapacakiralama iJlemleri esas ve usulleri ile tutarlar1n1 belireye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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SoZLEijMENiN

HOKUM

ve SONUCLARI

Kirac1 s6zle1me sUresince finansal kiralama konusu mal1n
zilyedi olup, sbzle1menin amac1na uygun olarak her tUrlU fayday1 elde etmek hakk1na sahiptir.
Kirac1, finansal kiralama
konusu mal1, sbzletmede bngbUlen tart ve hUkUmlere gbre itinayla kullanmak zorundad1r.
SbzleJmede aksine
hUkUm yok ise kirac1, mal1n her tUrlU
oak1m1ndan ve korunmas1ndan sorumlu olup bak1m ve onar1m masaflar1 kirac1ya aittir.
Devir Yasagi
Kirac1, finansal
kiralama
ir batkas1na devredemez.

konusu

maldaki

zilyetlitjini

iralayan ijirketin Hak ve B0r9lar1
Finansal
etincieJir.

kiralama

konusu mal,
·

kiralayan

tirketin

mUlki-

Kiralayan tirket, mUlkiyeti kendisine
ait olan finansal
iralama konusu mal1, sbzletme sUresince sigorta ettirmek zoJndad1r. Sigorta primlerinin bdenmesi, kirac1ya aittir.
irac1n1n iflas veya icra Takibine ugramasi
Kirac1n1n iflas1
halinde, iflas memuru,
icra ve
anunu'nun
221'nci maddesinin
birinci f1kras1 hUkmUne
iro tetkilinden Hnce, finansal kiralama konusu mallar1n
ikine karar
verir. iflas memurunun bu karar1na kar11,
i9inde itiraz edilebilir.

±flas
gbre,
tefyedi

Kirac1 aleyhine icra yoluyla
takip yap1lmas1
halinde,
era memuru, finansal kiralama konusu mallar1n takibin d1;1ntutulmas1na karar verir. icra memurunun karar1na kar11 yei9inde itiraz edilebilir.

212

Bu itirazlar, tetkik merci taraf1ndan
de karara batjlan1r.

en ge~ bir ay i-

ralayan1n iflas1 veya icra Takibine ugramas1
Kiralayan1n
iflas1
halinde,
enin sonuna kadar iflas masas1na
Ur.

sbzleJme, kararla§t1r1lan
kari1, ge~erliliaini sUr-

Kiralayan aleyhine icra yoluyla takip yap1lmas1 halinde,
,ansal kiralama konusu mallar, sbzleime
sUresi i9inde hacilemez.

SoZLE~MENiN
··zle§menin Suresinin D0lmas1

SONA ERMESi

11

Sebebiyle Sona Ermesi

Sbzle5me, kararla1t1r1lan sUrenin
dolmas1yla son bulur.
ak taraflardan her biri sUrenin bitiminden en az U9 ay bnbildirmek kayd1yla, mevcut veya yeni ,artlarla sbzleimenin
at1lmas1n1 talep edebilir. Sbzle1menin uzat1lmas1, taraflaanla5mas1na baa11d1r.
-zle§menin "Di!;ler Sebeplerle" Sona Ermesi
Sbzleime; tirketin sona ermesi, tUzel kitililjinin hitam1
rac1n1n iflas1 veya aleyhine yap1lan bir icra takibinin seresiz kalmas1, kirac1n1n blUmU veya fiil ehliyetini kaybetsi veya iJletmesini tasfiye
etmesi hallerinde,
sbzletmede
sine bir hUkUm yoksa, ka91n1lmazd1r.

ozlejmenin ihlali
Kiralayan, finansal kiralama bedelini
bdemede temerrilde
~ten kirac1ya, verdigi otuz gUnlUk sUre i~inde de bdenmemesi
alinde, sbzle,meyi feshedebilir. Ancak
sbzle,mede, sUre sonda mUlkiyetin
kirac1ya ge9eceQi
kararla1t1r1lm1t
ise, bu
altm11 gUnden az olamaz.
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Taraflardan birinin sbzleJmeye ayk1r1 harekette bulundugu hallerde, bu ayk1r1l1k nedeniyle differ taraf1n sbzleJmeyi
evam ettirmesinin beklenmeyeceai durumlarda, sbzletme feshedilebilir.
SHzle1menin Sona Ermesinin Sonu9lar1
Sbzle1me sona
erdiDinde,
sdzle§meden doQan satin
alma
akk1n1 kullanmayan veya bu hakk1 bulunmayan kirac1, finansal
iralama konusu mal1 derhal geri vermekle mUkelleftir.

SHzletmenin Feshinin Sonu9lar1
Sdzleimenin kiralayan
taraf1ndan
feshi halinde, kirac1
,al1 iade ile birlikte vadesi gelmemi§ finansal
kiralama beellerini ddemek yUkUmlUlUaU alt1nda olduau gibi, kiralayan1n
ounu a~an zarar1ndan da sorumludur.
Sdzleime, kirac1
eri 0~rmekle beraber
~alep edebilir.

TURKiYE

taraf1ndan
feshedilirse,
uarad1g1 zarar1n tazminini

CUMHURiYET

MERKEZ

BANKASI

kirac1 mal1
kiralayandan

KANUNU

J

KURULU§

ve

UNVAN

TUrkiye'de bard·(l'K•t i hr-ao i i mb i ye z i ne mUnhas1ran~:::,at ·~ ve
o~ Ka~un'da_yaz1l1
gdrev ve yetk~leri haiz olmak Uze~e
~TUr1ye Curnh ur-a y e t; Merkez Bar1kas111 urrve n i alt1r1da ar,or,1
~1rket;
larak bir banka kurulmu,tur.
Banka, bu kanunda
sarahat
uk hUkUmlerine tabidir.

bulunmayan

hal

rde, o z e l hu- .

Bu kal'"1t.1nda TUrk i ye Cumh uriyet MerkeL Bar,kas 1
Aarak ifade edilmiJtir.

E<c:,r1ka

11

II

o--
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rkez

ve gubeler

Bankan1n merkezi,

Ankara'dad1r.

Banka, Banka Meclisi'nin karariyle banknot matbaas1 kuabilir ve memleketin gerekli gbrUlen Jehirlerinde 1ubeler aabilir. Ayn1 suretle,
i9eride ve d1tar1da muhabirler temin
ebilir.
Bankan1n bu husustaki
rilir.

kararlar1

Maliye Bakanl1D1'na bil-

Banka, keza Banka Meclisi'nin karar1 ve Maliye Bakanl1'n1n muvaffakatiyle yabanc1
memleketlerde temsilcilikler
~ab:i. l ir.
elikler ve i~tirakler
Banka, merkez bankalar1n1n kat1ld1tj1 milletleraras1 maiktisadi ve mesleki te§ekkUllere, Banka Meclisi'nin karale Uye olabilir ve hUkUmetin muvafakatiyle bu gibi te5eklere hissedar olarak kat1labilir.
gbrevleri bu kanun hUkUmlerine gbre ve ekoik geliimeye yard1m etmek amac1yla;
Para VE?. kredi
po l a t i ka e a n r , ka Lki nma
p Lan l e r-r ve yi Ll a k
gramlar gbzbnUnde
bulundurularak ekonominin gereklerine
istikrar1n1 satjlayacak bir tarzda yUrUtmek~
Hi.iki.im<::tle mU~;tf?rekel"1 milli
para1r111r1 i c ve dJ.5 detjerir·1i kc~
ak amaclar1yla
~erekli
tedbirler
almak,
-~
'--,
·,1 i 11i parair, 11''1 h ac i m ve t edavU].Uni.i
l

'!

bu k anun ,~e_y-ei;i i 1r1ce d ij-

emek,

k.redi verme itleri1r1i, bu k,::1r1un,et&.~ belirtilel"1esas
s1n1rlar i9inde yUrUtmek,
Para arz1n1 ve ekonominin likidit
piyasa itlemleri yapmak,

ini dUzenlemek amac1yla
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Mevduat vade ve tLirleriyle mevduatta vade mLiddetlerini ve
yLirLirlUk zamanlar1n1 tayin etmek,
para ile alt1n ve yabanc1 paralar
aras1ndaki muadeHUkUmet9e belirlenecek esaslar dairesinde tayin etmek,

eti

±lgili mevzuat ve hUkUmet9e al1nacak kararlar 9er9evesinde
·tin ve dbviz rezervlerini, Ulke ekonomik
menfaatlerine uyn §Bkilde ybnetmek,

> HUkUmet9e

al1nacak kararlar 9er9evesinde,
ymetli madenler Uzerinde itlem yapmak,

borsada

dbviz ve

Tasarruf Mevduat1 Sigorta Fonuriu idare ve temsil etmektir.
nka bzellikle, bu kanun hUkUmlerine gdre, hUkUmetin mali ve
onomik mu,avirlik, mali ajanl1k ve haznedarl1k gbrevlerini
pa eder.
Bankan1n

temel yetkileri:

TUrkiye'de

banknot

ihrac1 imtiyaz1,

tek elden bankaya

ait-

alma
ve bu kanunla
para-kredi
konular1nda
karar
endisine verilen yetkiler 9er9evesinde, hUkUmete bneride bunma yatkisine haizdir.
Banka, kendi itlemlerinde uygulayacag1 reeskont,iskonto
ve
oranlar1n1, hUkUmet9e izlenen politikalar1 da gdz bnUnde
iundurarak tespit eder.

a1z

Banka,meri

mevzuatla kendisine verilen yetki ve gtirev alailitkin yapm11 olduau her tUrlU dUzenleere
bankalar1n uygun hareket edip etmediklerine denetleme
tkisine haizdir.

na giren hususlara

Bankan1n
HUkUmete,
n al1nmas1
~evesinde

ba§lica

mu,avirlik

gtirevleri~

ilitkin tedbirlegerektiainde, para ve krediye
hususunda, bu kar1ur1 la kendisine verilen yetkiler
gdrUt vermek,
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Bankalar Kanunu'nun
uygulanmas1yla veya genel olarak banl1k ve kredi
mevzular1
ile ilgili
hususlarda hUkUmet9e
enecek isti1are mutalaalar1 verir.
Bankalar ve diDer mali kurumlarla ilgili kurulut izinleri
unlardan, tasfiyeleri
hususunda karar alma yetkisi hLikUe ait olanlar1n tasfiyeleri hakk1nda karara var1lmadan bnankan1n mUtalaas1 al1n1r.
Banka, bu kanunun kendisine verdiiji yetkileri
ulutju alt1nda mUstakil olarak kullan1l1r.

BANKANIN

SERMAYESi

kendi so-

VE HiSSE SENETLERi

Bankan1n sermayesi
25.000.000.Lira olup, her bir yUz
al1k
250.000 hisseye
ayr1lm1,t1r.
Bu sermaye, hUkUmetin
ibiyle art1r1labilir. Hisse senetlerinin
itibari kiymet100,
200,
~iOO, 1000,
5000 ve 10000
Li r-a Li kb r r-, (E3errnayf:?
belirtilen bu rakamlar 26/1/1970 y1l1nda 13409 Nolu resazetede yay1nlanan rakamlard1r.>

Bankan1n

hisse senetleri,

nama yaz1l1d1r •

.se Senetlerini S1n1flar1
Hisse senetleri;

A,

B,

C ve D s1n1flar1na

ayr1lm1tt1r.

S1n1f1 Hisse Senetleri
A s1n1f1 hisse senetlerinin her biri en az 100
Bu s1n1f hisse senetleri, mUnhas1ran
hazineye
ayenin ~ 51' inden a1aTI1 dUJemez.

hisselikait olup,

S1n1f1 Hisse Senetleri
TUrkiye'de
11i1tir.

faaliyette

bulunan milli bankalara

tahsis

e-
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- C S1n1f1 Hisse Senetleri
Hisse senetlerinden en 90k 15000 adedi, C s1n1f1 hisse
~enedi olarak, milli bankalar d111nda kalan diger bankalarla
~tiyazl1 ~irketlere tahsis edilmi~tir.
S1n1f1 Hisse Senetleri
TUrk Ticaret mUesseselerine ve TLlrk vatanda111a1na
zel ve ger9ek ki~ilere tahsis edilmittir.

haiz

Senetlerinde S1n1f Degi~ikligi
Banka, hisse senetlerinin
bir s1n1ftan differ bir s1n1fa
akli hususunda
vuku bulacak talepleri derhal sonu9land1r1r.
senetlerinin bir s1n1ftan diaer bir s1n1fa nakli i9in
9bir komisyon al1nmaz.

BANKANIN

TE§KiLATI

ve

ORGANLARI

Bankan1n te,kilat1 a,aij1daki gibidir:

Hissedarlar Genel Kurulu,
Banka M~?c1 is i ,
Ba1kanl1k

(Guvern6r1Uk>,

Denetleme Kurulu,
fbnetim Komitesi,
~erkez ve eubeler ±skonto Komiteleri,
§ub£:~].er.
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GENEL

KURUL

Bankanin pay sahipleri defterinde yaz1l1
bulunan hisseBankanin Genel Kurulu'nu teJkil ederler. Genel Kurul,
er yil Banka Esas Mukavelesi ile tespit
edilen vakitte topHer on hisseye sahip olan veya bu miktar
hisseyi tems1l eden kimse bir oya maliktir.
nel Kurulun Gorev ve Yetkileri
Genel Kurul a~aaidaki

gtirev ve yetkileri

Banka Meclisi tarafindan verilen
Kurulu raporunun tetkiki,
Bankanin bilan90,
~ batjlanmas1,
Banka Meclisi

Bankan1n

k~r ve zarar hesab1n1n

Uyelerinin

Esas mukavelede

y1ll1k

ve Denetleme

haizdir:

rapor

ile Denetle-

tetkiki

Kurulu'nun

ile karaibras1,

detjitiklik yap1lmas1,

tasfiyesi

hakk1nda

karar verilmesi.

nka Esas Mukavelesi ve Tasfiyesi
) Banka Esas Mukavelesi,
Genel Kurul~un tasvibi ve Bankalar
rulu karariyle
yUrUrlUtje yirer. Esas Mukavele'de yap1lacak
egi§iklikler de bu hUkme tabidir.

>

edilen
mUddetin bitiBankanin, birinci madde ile tespit
nden evvel tasfiyesi hakkinda alinacak olan
kararlar,
Baanlar Kurulunun tasvibi ile banka taraf1ndan yap1lan taahUtkanun dahilinde tamamen ifa edilmesi
,artiyle ge9erlir.

Gerek Esas Mukavelede detjiiiklik yap1lmas1 ve gerek tasye hakk1nda karar alinabilmesi
i9in, Genel Kurulda U9te iki
er-gun l u k 1artt1r.
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GerH,?l Kur-u l " a,

"Ba§kan"

(Guverr,br) ba§kc:\r1l r k ec:ler.

Hissedar olmayanlar, Genel Kurul'da
~zla oy temsil edemezler.

BANKA MECLiSi
Meclisi; Batkan
Uyeden kurulur.

vekil olarak,

birden

KURULU~U

(Guvernbr)

ile Genel Kurulca

se9i-

Llyelerin gbrevleri, bzel bir kanuna
dayanmad1k~a, banka
11nda te;rif, resmi veya bzel herhangi bir gbrev ile birleezler. Bundan baJka bu Uyeler, ticaretle uara1amayacaklar1
oi, bankalar
ve §irketlerde de hissedar
olamazlar. Hay1r
nekle~i ve ama9lar1 hay1r, sosyal ve eaitim i§lerine matuf
aK1flardaki gbrevler ve k~r amac1 gUtmeyen kooperatif ortakg1 bu hUkUm d1§1ndad1r.
Banka Meclisi Uyelerinin yUksek bgrenim gbrmU§, bankac1veya iktisat ve maliye alanlar1nda bilgi ve tecrUbe sahiolmalar1 §artt1r.
Ba~kan

(Guvernbr>,

Banka Meclisi

Ba1kan1d1r.

Banka meclisi Uyelerinin ayl1klar1 ile tazminatlar1, Baanlar Kurulutaraf1ndan
tespit
edilir. Banka merkezi d111nda
1ranlar1n, Meclis toplant1lar1na kat1lmak
i9in katlanacakar1 yol giderleri Banka taraf1ndan bdenir.
SUresi
Banka
Meclisi
Uyelerinin gbrev sUresi, U9 y1ld1r. Her
meclis Uyelerinin U9te, biri yenilenir. Birinci ve ikinci
sonunda, Banka Meclisinden ayr1lacak Uyeler, ad 9ekme ile
espit edilir.
SUreleri biten
Uyelerin yeniden se9ilmeleri,
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111

oplantilar,

Kararlar

ve Oylamadan

Cekilme

Banka Meclisi Uyeleri kendileriyle,
Hukuk UsulU Muhakeeleri Kanunu'nun
245'nci maddesinin
U9UncLi bendinde gbsteilen derecelerde akrabal1k veya menfaat bag1 bulunan ki§ilee ilitkin kredi konular1na dair mUzakerelere ittirak edemezer ve oylamaya kat1lamazlar.
Banka Meclisi toplant1lar1 Ankara'da yap1l1r. LLizumu hainde ba§ka bir yerde de toplant1
yap1labilir.
Toplant1lar,
a§kan' 1n (Guverndr) 9aar1s1 ile ayda en az bir defa olmak U~ere yap1l1r. GUndem, Ba§kanl1k taraf1ndan dUzenlenir. Llyelein gLindem d111 gdrU,Ulmesini istedikleri
hususlar, ba§kan1n
a kat1lmas1 halinde ayn1 toplant1da gUndeme
al1n1r ve gdrU~LilLir; aksi takdirde bir sonraki toplant1 gUndemine al1nmas1a karar verilebilir.
Banka Meclisi, Liyelerin en az U9te ikisinin kat1lmas1yle
oplan1r ve mevcut Uyelerin 9ogunlugu ile karar verir.
Oyla1n eiitlihi halinde, baJkan1n kat1ld1a1
taraf1n teklifi kaul edilmi§ say1l1r.
Batk~n (Guvernbr) yard1mc1lar1, Banka Meclisi
ar1na, oy haklar1 olmaks1z1n kat1labilirler.

Banka

Meclisinin

Gorev

ve Yetkileri

1- TedavUldeki

banknotlar1n, gerektitjinde yeni bir emisyonla
egittirilmesi ile tedavLilden kald1r1lma ve yok edilme ,artar11"111"1, tayir,i,

2- Kendi itlemlerinde
uygulayacatj1 reeskont,
adleri ile Licret ve komisyonlar1n tespiti,
3- Bankaca a91lacak
kredilerin
e avans limitlerinin tespiti,
Mevduat
e bunlar1n

iskonto ve faiz

esas ve 1artlar1

vade ve tLirleri ile mevduatta
yUrLirlUk zamanlar1n1n tayini,

vade

ile reeskont
mLiddetlerinin

5- Milli para il~~ a Lti n ve yataarrc i pi:."'\ralar arasll'·,daki m•.tad1=1l-etin 4'ncU maddenin (g) bendi uyar1nca tayini,
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6- 4'ncti madde

9er9evesinde
alt1n ve dbviz rezervlerinin ybnetimi ile borsada, dbviz ve k1ymetli madenler Uzerinde yap1·acak itlemlere iliJkin esas ve Jartlar1n tespiti,

7- Bankan1n

y1ll1k

8- Bankan1n

idare,
ibnetim Komitesince

kadrolar1n1n

onaylanmas1,

te1kilat
ve hizmetlerine
iliikin olarak
haz1rlanan ytinetmeliklerin onaylanmas1,

9- Banka

ihtiyac1 i9in gayrimenkul satin al1nmas1 veya
iktisab1 ve bankan1n
maliki bulunduffu gayrimenkullerin
gerektiginde sat1lmas1 hakk1nda karar al1nmas1,
10- Ytinetmeliklerle kabul edilen hadler
UstUndeki meblaglara
ve k1ymetlere iliJkin sulh, ibra ve terkin
konular1nda karar
verilmesi,
11- Banka'n1n y1ll1k faaliyet
raporunun, bilan90, bUt9e, k~r
ve zarar hesaplar1n1n ve Genel Kurul gUndeminin haz1rlanmas1,
12- Ytinetmelikle, tayinleri
Banka Meclisi'ne b1rak1lan banka
oersonelinin atanmas1 ve bankay1 ilzam edeceklerin im~a yetilerinin belirtilmesi,
13- Bankalar1n, bankac1l1k iJlerini yUrUtebilmek
i9in ihtiya9
duyduklar1 gayrimenkullerin
nitelik, say1 ve bUyUklUgUnUn belirlenmesi ve bankalar1n
sermayesine
% 10'un UstUnde kat1l1klar1 ortakl1klarla bunlar1n sermayelerinin 9otjunluffuna saip olduklar1 ortakl1k ve kurulutlar1n
it konular1n1n gerektirditl"i iJ yeri, fabrika, imalathane ve eklentil~:!ri gibi ~iayimenkuller
d1t1nda kalan gayrimenkulleri
edinmelerine izin
eri 1 mf.~s:i,

14- Yukar1daki f1kralar d1t1nda, bu kanunda Banka Meclisi'nin
arar1na batjl1 konular ve Ba1kanl1k9a (GuvernbrlUk) tetkik ve
asvibe sunulacak sair hususlar hakk1nda karar al1nmas1.

DENETLEME
Kurulu~,

KURULU

sUre ve nitelik

Denetleme

Kurulu

Uyeleri a1a91daki

Jekilde se~ilir:

~~-=-

L..L..L..

(A)

s1n1f1 hissedarlar1nca

(8)

ve (C) s1n1f1 hissedarlar1nca

(D) s1n1f1 hissedarlar1nca

bir Uye,
birer Uye,

bir Uye.

S1n1flara ait her hisse, bir oya sahiptir.
lu Uyelerinin gbrev sUreleri, iki y1ld1r.
Denetleme Kurulu Uyeligine
~pm1J, bankac1l1k ve muhasebe
.bi olmalar1 Jartt1r.

Denetleme

Ku-

se9ileceklerin yUksek rigrenim
alan1nda bilgi ve tecrUbe sa-

orev ve Yasaklar
Denetleme Kurulu, bankan1n bUtUn muammele ve hesaplar1n1
enetler, BaJkanl1k <GuvernbrlUk) ve Denetleme Kurulu'nun taep edeceffi bUtUn, malumat ve vesikalar1 vermekle yUkUmlUdUr.
enetleme Kurulunun
yrinetme, yetkisi
olmay1p, mi.italaalar1n1
az1l1 olarak
Banka Meclisine
bildirir
ve bir kopyas1n1 da
aliye Bakanl1h1'na
verir. Kurul, y1l sonunda muamele ve hesaplar hakk1nda haz1rlayacaff1 raporu Genel Kurul'a arz eder.
Denetleme K~rulu
Uyeleri, bankan1n
k~r1na ittirak edeezler. Denetleme Kur~lu Uyelerine verilecek Ucret,
Bakanlar
urulunca tespit edilir.
Banka
Merkezi
d1,1nda oturanlar1n
atlanacaklar1 yol giderleri Bankaca bdenir.

Atanma, nitelik ve gorev sUresi
Ba1kan (Guvernbr), Bakanlar Kurulu karar1yla
bir dbnem i9in atan1r. Bu sUrenin sonunda yeniden

bet y1ll1k
atanabilir.

gbrmUi, mal i y e , ikBa1kan (Guvernbr)'1n yi.iksek bGrenim
tisat ve bankac1l1k alanlar1nda bilgi ve tecrUbe sahibi olmas1 1artt1r.
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Gorev

Temsil

Baikan
a'y1 sevk,
Baikan

ve Yetkisi

CGuvernbr), en yUksek icra amiri
s1fat1 ile Banidare, yurt i9inde ve d111nda temsil eder.

(Guvernor}

1n yetkileri

- Bu kanun hUkUmlerinin
ararlar1n yUrUtUlmesini

ve Banka Meclisi
sahlar,

taraf1ndan

al1nacak

Bu karru n La barrl-!.c:\'1ya
veriler, gorevlerir, a f a s i
i c i r, uyg1.m
lacafi1 tedbirleri almak ve gerekli goreceai
hallerde, bunar hakk1nda Banka Meclisi?ne tekliflerde bulunmak.

2-

Banka Meclisi kararlar1na muhalefeti halinde Ba,kan (Guernbr), karar1n icras1n1 tehir ve mUteakip
toplant1da yenien mUzakeresini talep edebilir. Acil durumlarda Banka MecliBaikan (Guvernbr) 1n daveti
Uzerine
toplanarak, ihtilaf
nusu olan iJi tekrar goru,ur.
Baikan (Guvernbr)
ile Banka
clisi aras1nda
mutabakat has1l
olmad1a1 takdirde,
Maliye
Kan1 hakemlik eder.

Ba1kanl1k (GuvernbrlUk) gbrevi, bzel bir kanuna dayanma9a banka d1§1nda teirif, resmi veya bzel herhangi bir gbile birleJemez. Bundan baJka Ba1kan. (Guvernbr), ticaretle
a,amayacatj1 gibi
bankalar ve Jirketlerde de hissedar olaHay1r dernekleri ile amac1 hay1r, sosyal ve eaitim iilee ybneltmit
vak1flardaki
gdrevler ve k&r amac1
gUtmeyen
oeratif ortakl1a1 bu hUkUm d1J1ndad1r.
Bakanlar ve MUste,arlar
seviyesindeki
bakanl1klararas1
1te toplant1lar1nda Batkan (Guverndr) 1n gbrev almas1, bii f1kra hUkmUne ayk1r1 say1lmaz.
ici Ayr1lma,

Gorevden Af

Batkan (Guvernbr) 1n ge9ici olarak yokluaunda
n edecetji Batkan <Guvernbr) Yard1mc1s1 vek&let

kendisine,
eder.
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BaJkan
(Guvernbr),
ancak yasaklar1n
ger9ekletmesi
ve bu
Kanunla
kendisine
verilen
gbrevlerin
devaml1
surette
ifas1n1
imkins1z
k1lacak
durumlar1n
ortaya 91kmas1
hallerinde,
atanmas1ndaki
usule gbre gbrevinden
af olunabilir.

Ba§kan
(Guvernbr>
l1g1n
bo1almas1nda,
en
yaJll
Uyenin
ba1kanl1g1
alt1nda
toplanacak
Banka Meclisince
Ba1kan
(Guver1orJ vekili olarak se9ilecek
bir Ba1kan
(Guvernbr)
Yard1mc1s1,
Ba1kanl1k (GuvernbrlUk) gbrevini ifa eder ve yetkilerini

ullan1r.

BAijKAN (GUVERNbR) YARDIMCILARI
itelik, Atanma,

Gorev ve Yasaklar

Ba§kana yard1mc1 olmak Uzere dbrt Ba§kan (Guvernbr) Yar1mc1s1 gbrevlendirilir.
Bunlar yUksekbtjrenim gbrmU§, maliye,
~tisat ve bankac1l1k alanlar1nda bilgi ve tecrUbe sahibi kiiler aras1ndan mUJterek kararla U9 y1l sUre ile atan1r. Ba,an Yard1mc1lar1n1n
bu sUrenin sonunda tekrar atanmalar1 veya
bitiminden evvel ayn1 usulle degi§tirilmeleri
de mUm,jndi..ir ..

onetim Komitesi

Kuruluj

ve Gorevi

Ybnetim Komitesi, Batkan (Guvernbr) 1n batkanl1g1 alt1nBa;kan <Guvernbr) yard1mc1lar1ndan
kurulur. Ba;kan (Guver1n batkanl1k edemeyecegi hallerde, tayin
edecegi Ba1kan
~vernbr) Yard1mc1s1 Ybnetim Komitesi'ne ba§kanl1k eder.

onetim Komitesinin Gorevleri
- Batkan (Guvernbr) ca lUzum gbri..ilen hallerde, Banka Meclisi
rar1na baglanacak hususlar1 bnceden inceleyerek, Banka Mecsi'ne yap1lacak teklifleri haz1rlamak,
Bankan1n idare, teJkilat
leri haz1rlamak~

ve hizmetlerine

ili§kin

ybnetme-
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3- Ydnetmeliklerle,

ususlarda
4- Banka

Ydnetim
karar almak,

i§lemlerinde

Komitesi'nin

koordinasyonu

karar1na

b1rak1lan

saalamak,

5- Atanmalar1 Banka Meclisin'ce yap1lan
personel d1§1nda ka·an memur ve hizmetlilerin
tayin, ayl1klar1n1
tespit, iJten
~1karma ve emeklilik gibi itlemlerini yapmak.
Ydnetim Komitesi toplant1lar1nda
kararlar, tam Uye say1s1n1n 9oflunlugu ile al1n1r. Oylar1n e1itligi
halinde, BaJkan
Guverndr) 1n kat1ld1g1 teklif kabul edilmit say1l1r.

ubeler

Te~kilat1

Kurulu~

ve Gorevi

Bankan1n merkez ve §Ubeleri ve Banknot Matbaas1 Te§kilave gdrevleri
ile bu ;ubeler ve Banknot
Matbaas1 Ydnetim
Jmiteleri'nin kurulu§ ve g6revleri ycinetmeliklerle tespit onur.
1

.

,,,,,

,r.

BANKA PERSONELiNE
rsonel

AiT HuKuMLER

Stati..isU

Banka Personeli, bankan1n
iJ9ilerinden terekkUp eder.

memurlar1

ile Banknot

Matbaa-

"Banka mernuru" c:leyimi; b arrka hizrnetlerinir, ~1erektirdi\;;fi
i ve sUrekli gdrevlere, devaml1 vazife gdrrnek Uzere atanan
tileri ifac:le eder.
Banka mernurlar1n1n kurdugu ve kuracaa1
sendikalar hakda 624 say1l1 Devlet Personeli Sendikalar1 Kanunu hUkUrnle~ygulan1r. 15/7/1963
tarih ve 275 say1l1 Kanun'un 20'nci
desindeki yasak, banka hizrnetlerinde de uygulan1r.
Banka personeli, bu kanun ile Banka Meclisin'ce dUzenleek statU
hUkUrnlerine tabidir. Banka
Meclisi
karar1 ile
zleirneli olarak yerli ve yabanc1 uzrnan ~a11,t1r1labilir.
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ucret

Rejimi

Banka Ba,ka~ (Guvernbr) ve Ba1kan (Guvernbr) Yard1mc1lar1n1n ayl1k Ucretleriyle temsil
bdenekleri, Bankalar Kurulu'
nca t•spit olunur.
Ybnetim Komitesi Batkan ve Uyelerine, Jubeler ve Banknot
Matbaas1 Ybnetim Komiteleri baJkan ve Uyelerine, bu gbrevleri
dolay1s1yle ayl1klar1n1n U~te, ikisini aJmamak kayd1yle verilecek ek Ucret, Banka Meclisince tayin olunur.
Diaer memurlar1n ayl1klar1, kendilerini atamayan yetkili
Banka Meclisi ve Merkez Komitesi'nce, yukar1da belirtilen Ucretler gbzbnUnde
bulundurulmak
suretiyle
tespit olunur. Bu
tespitte dikkate al1nacak esaslar ile memurlara ait gbrev seyahat yolluklar1 ve sair bLitUn hususlar 32'nci maddede gbsterilen statUde belirtilir.
Personelin

Emeklili~i

Banka mensuplar1 ile emekliliae tabi gbrevlerden
banka
meclisine se~ilenler hakk1nda, Banknot Matbaas1
it~ileri hari~ olmak Uzere, 5434 say1l1 Kanun hUkLimleri uygulan1r.
Bu kanunun yUrUr1uae girdigi
gUnde, bankada gbrevli olanlar1n emeklilik kesenekleri, 5434 say1l1 Kanun' la tespit edilmit bulunan keseneae esas ayl1klar1 Uzerinden
kesilir. Bu
gibilerin ayl1k yUkselmelerinde,
haklar1nda ayn1
kanunun 15'
nci maddesinin
(b) bendinin ikinci f1kras1
hUkmU uygulan1r.
Emekliliae tabi gbrevlerden gelen sbzletmeli personel hakk1nda da ayn1 kanun hUkUmleri uygulan1r.
Bu kanunun yUrUrlUae girdiai gUnden
sonra atanacaklar1n
emeklilik kesenetjine esas ayl1klar1,
5434 say1l1 kanunun 15'
nci maddesinin (b) bendi hUkmUne gbre tespit edilir.
Emeklilik ybnUnden, Banka BaJkan1na (Guvernbr)
Bakanl1k
Uste;arlar1, Batkan (Guvernbr) Yard1mc1lar1na Bakanl1k
MUse§ar Yard1mc1lar1
i~in tespit
edilen ek gbsterge ve makam
~azminat1, diaer personele ise ifa ettikleri gbrevleri itibaiyle Devlet Memurlar1 Kanunu'na gbre
girebilecekleri s1n1f:ardaki
benzer gbrevler
i9in belirlenmi, makam tazminatlar1
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uygulan1r. Bu g6revlerde
ge9irdikleri
sUreler,
5434 say1l1
TUrkiye Cumhuriyet Emekli Sand1g1 Kanunu'nun Ek 68'nci maddesi uyar1nca makam tazminat1 6denmesini
gerektiren g6revlerde
ge9mi§ say1l1r.

BANKA GoREV ve YETKiLERi
Bar,knot ihrac1 ve TedavUl

Mecburiyet i

Bankan1n ihra9 etmit olduau ve ihra9 edecetli banknotlar1n
tedavUlU mecburi olup, bunlar s1n1rs1z bdeme gUcUne haizdir.

a)

b) Banka;

45,
1 muameleler
dir.
Banknotlar1n

46, 48, 50, 51, 52, ve 53'ncU maddelerde yaz1dolay1s1 ile banknot ihra9 etme yetkisini haiz-

De~iJtirilmesi

a> Banka, tedavUlde
veni emisyonlarla

bulunan banknotlar1
deDi§tirebilir.

gerekli

gbrduau

zaman

TedavUlden
9ekilen eski banknotlar, detlittirme i5lemine
oa§land1g1 tarihten itibaren on y1l sonra zamana§1m1na uarar.
Gerek deai§tirme itleminin ba1layacatj1 tarih ve gerekse
banknotlar1n mecburi tedavUl
ou on y1ll1k
sUre i9inde
eski
~Uddeti Banka Meclisi'nce tayin ve nitelitji Resmi Gazete ile
1lan olunur.
b) Eskimit

ve y1pranm1§ banknotlar, Maliye Bakanl1tj1 ile Ban.a aras1nda tespit edilecek esaslar dahilinde ve ybnetmelikle
.abul edilecek kabarit usulUne
gbre, Bankaca
yedek banknot·arla detjiJtirilir.

TedavUlden kald1r1lan banknotlarla, eskimit, y1pranm11 vea k1smen zarara
ugrami§
olmas1
sebepleriyle
deat,tirilen
~anknotlar1n iptal ve yok edilmesine ilitkin esaslar ybnetme"ikle belirtilir.

c)
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TuRK

PARASININ

ilan Edilecek

iSTiKRARINI
KORUMAYA
ve YETKiLER

iLi~KiN

GoREV

Hususlar

B~nka, Banka Meclisince zaman zaman tespit edilecek kendi itlemlerinde uygulayacaa1 reeskont, iskonto ve faiz hadlerini ve a91k piyasa politikas1n1n 1artlar1n1 ilan eder.
Para Kredi Konusunda Bankan1r1 Gorev ve Yetkileri
1-

Banka

olacak
yard1mc1
a> Ekonomik ama9 ve hedeflerin saglanmas1na
tarzda kredilerinin
hacim, nitelik, mahiyet ve temin iartlar1n1 dUzenler ve kredi sistemi
i9inde genel likidite ihtiyac1n1 kar11lar.
b) Ancak, ger9ek ticari iJlere dayanan ve milli ekonomi ihtiya9 ve icaplar1na uygun maksatlara yarayan faaliyetlere kredi
tahsis edebilir. Banka, bu kredilerin, iJbu maksatlara
uygun
,ekilde kullan111n1 ilgili bankalar nezdinde kontrol yetkisini haizdir.

2- a) Kanuni Kar~1l1klar
Bankalar1n
disponibilitenin
edilir.

taahhUtlerine
kari1, bulunduracaklar1
umumi
nitelik ve oran1 gerektitjinde Bankaca tespit

Bankalar umumi disponibiliteden
91lacak hususi bloke
birer hesapta,
tesis etmekle mUkelleftirler.

baJka, Banka nezdinde anakden
munzam kar,1l1k

Munzam kar,1l1klara gerekli gbrUlmesi halinde
uygulanacak faiz oranlar1 ile bu karJ1l1klara
ilitkin ditjer esas ve
§artlar Bankaca belirlenir.
Bankalar, Banka taraf1ndan tespit edilecek
zenleyecekleri cetvellere gbre mevduatlar1nda

esaslara gbre
meydana gelen
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kar~1l1klar1 yine
Banka taraf1ndan bear~ita
tekabUl eden
hesaba yat1rmak
bankadaki hususi
lirlenecek
sUreler i9inde
zorundad1rlar.
Banka, mevduat1
olaganUstU 9ekilmekte olan bir bankan1n
talebi halinde,·mevduat
cetvellerinin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabUl eden kar11l1g1
iade eder. Banka olaaanUstU mevduat 9ekiliti
hallerinin neler
oldugunu ve kar11l1k
iade esaslar1n1 belirler.
Munzam kar11l1klar, hi9bir maksat ve mevzuun
finansman1
i9in kullan1lamaz. Banka munzam kar11l1k oranlar1n1 mUddetinde tesis etmeyen veya eksik tesis eden bankalara
eksik k1s1m
Uzerinden tespit edecetji bir nispette;
disponibilite oran1n1
eksik tesis eden
bankalara da eksik
tesis olunan
disponibl
degerler Uzerinden, bu hususta belirleyecetji esas ve 1artlara
gbre cezai faiz tahakkuk ettirir.
Tahsil edilen cezai faizler, Ba1bakanl1k9a
belirlenecek
oranlarda banka nezdindeki Tas~rruf Mevduat1 Sigorta Fonu ile
Faiz Fark1 iadesi Fonu'na gelir kaydedilir.

b) Faiz Oranlari
Banka, kredi itlemlerinde ve mevduat
kabulUnde al1nacak
ve verilecek
azami
faiz oranlar1
ile temin
edilecek ditjer
menfaatlerin ve tahsil olunacak masraflar1n
nitelik ve azami
s1n1rlar1n1n tespitine, bunlar1n k1smen veya tamamen
serbest
b1rak1lmas1na ve yUrUrlUk 2amanlar1n1n tespitine ilitkin olarak Ba1bakanl1tja bnerilerde bulunur.
c) Banka Kredilerinin DUzenlenmesi
Banka, kalk1nma planlar1 ve y1ll1k programlar1n hedeflerine uygun olarak, banka
plasmanlar1 Uzerinde nitelik ve nicelik bak1m1ndan tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi hacmi ile umumi kredi hacmi i9inde muhtelif kredi 9e1itlerinin sektbrler ve mevzular itibar1 ile datj1l1m1n1 saa1ar.
Banka, kredilerin kalk1nma
planlar1n1n
ama9lar1na ybnlendirilebilmesi ve kredi
dUzenlemesinde, yukar1daki f1krada
belirlenen amac1n tahakkuku i9in ayr1ca
fon kurmaya, kald1r-
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ettirilen faizlerden veya
maya, kaynaa1n1 kredilere tahakkuk
satjlamaya ve bunlar1n
yUrUrlUk
zamanlar1n1
sair suretlerle
tespite iliikin olarak Ba,bakanl1ga bnerilerde bulunur.
d) Diger Yetkiler

ve Gorevleri

Banka taraf1ndan, banka sisteminde belirsizlik ve gUvensizlik
oluJmas1
ve fon 9ekilitlerinin
h1zlanmas1 halinde,
haklar1nda
belirsizlik
ve gUvensizlik
oluJan
bankalara ve
Bankalar Kanunu'nun 64'ncU maddesine giren
bankalara, bu Kanun'un 36'nc1 naddesinin (b) f1kras1 kapsam1nda, bir y1l vade
ve azami dzkaynaklar1n1n
iki kat1 ile s1n1rl1 olmak ve uygun
gdrUlecek teminatlar al1nmak kayd1yla doarudan da kredi verilebilir.
Bu hUkUm gereg1nce kendisine kredi
verilen bankalar ile
ilgili olarak, Bankalar Kanunu'nun 68'nci maddesinin 4, 5 ve
6'nc1 bendi hUkUmleri
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi i9in
de uygulan1r.

BANKA'NIN

1-

HUKUMETLE OLAN MUNASEBETLERi
iLGiLi GoREVLER

Mali ve Ekonomik

ve BUNUNLA

Mli~avirlik

Banka, hUkUmetin mali ve ekonomik istiJare organ1d1r. Bu
s1fat,la, banka, para ve,kredi
politikas1 konusunda hUkUmet9e
incelenmesi istenilecek hususlar hakk1nda mUtalaa beyan eder.
Yabanc1 memleketlerle yap1lacak mali ve ticari
anla§malar akdine ili,kin mUzakerelerde, banka temsil olunur.

2- Malik Ajanl1k

Devletin milletleraras1 mali ve iktisadi mUnasebetlerinde bankaya, hUkUmetin mali ajanl1g1 verilebilir.
Banka,
her nevi Devlet
i9 bor9lanma
senetlerinin
servisini, dzel kanunlara veya bunlara dayanan kararlara

mali
gdre
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•ambiyo denetlemesini ve di§ ticaret rejimi tatbikat1n1 veya
enzeri iJlemleri
yapmakla
gbrevlendirilebilir.
Bu s1fatla
yapt1tj1 itlemlerden dolay1, U9UncU tah1slar taraf1ndan bankaya sorumluluk tevcih edilemez.
3-

Hazr,edar

l

1k

Banka,
hUkUmetin
haznedar1d1r.
Bu s1fatla, bzellikle
Devletin gerek i~eriden ve gerekse yabanc1 memleketlerde tahsilat tediyat1n1 ve bUtUn hazine
itlemlerini ve memleket i~i
ve dl§l her nev' i para nakil ve havale
itlerini Ucretsiz yapar.
Hazine ve katma bUt9eli
idarelerle, bzel idare ve belediyelere ait paralar1n, kurulu oldutju mahallerde bankaya, kurulu bulunmad1g1 yerlerde muhabirlerine
yat1r1lmas1 zorunludur.
Banka, bu tevdiata faiz bdemez.
cizel

Der,et im

Maliye Bakan1, bankan1n
itlem ve hesaplar1n1
ve teftit ettirebilir. Maliye Bakan11a1, bu hususta
malumat1, bankadan talep edebilir.

BiLGi
Bilgi

isteme

Yetkisi,

iSTEME ve

RiSKLERiN

Bankalarin

denetleme
her nev' i

TOPLANMASI

Bilar,c;olari

ve

Raporlari

TUrkiye'de faaliyette bulunan bUtUn bankalar, y1ll1k
lan9olar1 ile kAr ve zarar hesaplar1n1n, idare meclisi ve
rak1p raporlar1 ile birlikte umumi heyetlerinin
toplant1
rihinden itibaren en ge9 bir ay
i9inde bankaya vermekle
kUmlUdUrler.

bimutayU-

Banka, bankalardan mevduat, kredi, dbviz ve diDer itlemlerine ait her tUrlU bilgiyi isteyebilir. Ancak
bankalardan,
mu,terilerinin
tahsi tevdiat hesaplar1 hakk1nda bilgi istenen1ez,,
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Bankalar, mali durumlar1n1n
gbzetim ve denetiminin saalanmas1 i9in Ba§bakanl1k9a belirlenecek, bag1ms1z denetim kuuluJlar1nca haz1rlanacak denetim raporlar1n1, Bankaya vermek
zorundad1rlar.
Banka, bankalar1n mali durumlar1n1 takip ve tetkik eder,
gerektigi takdirde, bunlar hakk1ndaki mUtalaalar1n1 teklifleiyle birlikte Ba§bakanl1tja bildirir.
Risk Santralizasyonu
Banka, TUrkiye'de faaliyette bulunan bankalar1n mUtteri·erinin risk
durumlar1n1 nezdinde
toplamak
maksad1 ile bir
~isk santralizasyonu tejkilat1 kurar.
Bankalar, risk durumlar1 hakk1nda Bankan1n kendilerinden
1stedigi biltiln bilgileri, Bankan1n talimat1na gbre belirleye_egi silre i9inde ve formUllere uygun olarak vermekle yUkUmlUdUrler.
Risk Santralizasyonu Tetkilat1'n1n bUtUn iJlem ve kay1tlar1 gizli olup, banka ancak ilgili bankalar1, mU1terilerinin
~eya kredi isteklilerini risk durumlar1 hakk1nda ayd1nlatabilir. Bilgi alma ve verme
jekil ve ,artlar1
ybnetmelikle belirtilir.
Bankalar1n keJide ettikleri protestolar, bankalara duyu·ulmak Uzere Banka'da toplan1r. Bunlar1n toplanma ve bankala~a duyurulma esaslar1, Banka ile TUrkiye Bankalar Birliai taraf1ndan tespit edilir.

BANKANIN YAPACA~I

I- KREDi MuESSESELERi

i§LEMLER

iLE i§LEMLER

Senet ve Vesikalarin Reeskonta

ve Avansa

KabulU

ta11mak ve vadelerine en 90k 120
Banka~ asgari U9 imzay1
1art1 ile, bankalar taraf1ndan tevdi edilegUn kalmlj olmak
kabul edebilir. imeek ticari senet ve vesikalar1 reeskonta

a)
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zalardan biri yerine, sigorta poli9eleri ile beraber olmak tizere emtiaya veya mahsule
ilitkin makbuz
senedi veya varant
gibi teminat1n dahil kabulLi caizdir. Bu halde emtia ve mahsulLln kolayl1kla
sat1labilir
tLirden olmalar1 ve degerlerinin,
senet tutar1ndan, Bankan1n tayin edecegi oranlardan fazla bulunmas1 Jartt1r. Tayin edilecek oran % 10'dan daha az olamaz.
Banka ge9erli sayd1ij1
b) Sanayi
rin, bir
ile,

iki

imza ile istisnaen

yetinebilir

ve maden i§leriyle utjra1an ger9ek ve tLizel kiJilebanka taraf1ndan
ibraz edilecek
ticari senetleri

KU9Lik sanat erbab1, esnaf ve esnaf
teJekkLillerinin
kredi
ihtiya9lar1n1
kar11lamakla
kanunla gbrevlendirilmi§
bulunan
bankalar taraf1ndan tevdi olunacak senetler,

c)

Vadelerinin bitimine en 90k 9 ay kalm11 olmak kayd1yle,
maddenin (a) bendindeki Jekil ve Jartlar i9inde reeskonta kabul edilebilir;
Vadesi 9 ay1 a1mayan tar1m
senetleri
gibi reeskonta
kabul edilebilir.

d)

de,

ticari

Banka yukar1daki f1kralara
gbre, reeskonta
leceffi senetler karJ1l1tj1nda avans da verebilir.

senetler

kabul edebi-

Orta Vadeli Reeskont ve Avans i~lemleri
Banka, Banka Meclisi'nce tespit edilecek esas ve iartlar
dahilinde, bankalar
taraf1ndan tecdi edilecek, vadelerine en
90k 8 y1l kalm1J olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya
mukabilinde avans verebilir. Bu senetlerde, en az iki imzan1n
bulunmas1 iartt1r.
Reeskonta veya Avansa
Tutar1
Banka,

Kabul Edilecek

Senetlerin

bir bnceki y1l sonu bilan9osuna

En

YUksek

gbre kulland1rd1-
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a1 toplam
kredilerinin
binde beJini aJan bir mebla~1 ihti~a
eden senet ve vesikalar1 reeskonta kabul edemeyecegi gibi teminat olarak da kabul edemez.
senetlerin toplam1,
Ayn1 imzalar1 ta11yan
birden fazla
yukar1da yaz1l1 tutar1 a,t1g1 takdirde, fazlas1 reeskonta veya teminata kabul edilemez.

Banka, Devlet tahvilleriyle, borsada kay1tl1
diaer saglam tahviller
kar11l1tj1nda, borsa degerlerinin en 90k % 80' i
oran1nda ve 120 gUn vade ile bankalara avans verebilir. Kendi
ihra9 ettikleri tahviller kar~111a1nda, bankalara avans verilemez.
Merkez ve Subeler
1- Merkez

iskonto Komiteleri

iskonto Komitesi:

±dare Merkezi iskonto Komitesi Batkan (Guvernbr) 1 n ba, . kanl1tj1 alt1nda, Banka Meclisi'nce
se9ilecek iki Uye i 1 e i 1 ···
gili Batkan (Guvernbr) Yard1mc1s1ndan kurulur.
Bu komite:
a)
Banka'n1n kendi i§lemlerinde uygulayacaa1
to ve faiz hadleri hakk1nda Banka Meclisi'ne
mak,

b) Banka Meclisi'nce
verilecek
yetkiler
iJlerini incelemek ve dUzenlemek.

reeskont,
teklifte

9er9evesinde

iskonbulunkredi

i 1 e g b rev 1 id i r.

2- §ubeler

iskonto Komitesi:

ijubeler iskonto Komitesi,
bu kanun
hUkUmleri, 9er9evesinde, Banka Meclisi'nce kabul edilecek
iskonto, reeskont ve
avans ybnetmeliai ve Batkanl1k (GuvernbrlUk) 9a verilecek talimatlar dairesinde kredi i;lemlerini yUrUtmekle gbrevlidir.
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ijubeler iskonto Komitesi, §ube MUdUrU'nLin ba§kanl1a1nda,
ydnetmelikle tespit edilecek gdrevlilerden kurulur.
Merkez iskonto Komitesi'ne
se9ilecek
iki Uyeye, bu gci~evleri dolay1s1yle ayl1klar1n1n Uqte ikisini a1mamak kayd1y£e verilecek ek Ucret Banka Meclisi'nce tespit olunur.

II-

HAZiNE

ve KAMU MUESSESELERi

iLE i§LEMLER

Hazineye Kisa Vadeli Avans
Banka, miktar1 cari y1l genel
bUt9e 6denekleri toplam1~1n % 15'ini ge9memek Uzere, hazineye
k1sa vadeli
bir avans
,esab1 a9ar. Bu avans hesab1na uygulanacak faiz haddi ile eonomik durum, gdzdnUnde tutularak kullan1lacak avans nispeti
,aliye Bakan11a1 ile Banka aras1nda kararlaJt1r1l1r.
Kamu MUesseselerine Kredi
Banka, iktisadi Devlet TeiekkUlleri ile iktisadi
alanda
-aaliyet gdsteren katma bUt9eli idarelerin hammadde ve mahsul
al1~1 ile ilgili, mevsimlik ihtiya9lar1 i9in dUzenleyecekleri
en 90k 9 ay vadeli bonolar1n veya hazine
kefaletini haiz boolar1n1
iskonto
edebilir ve kar11l1tj1nda avans verebilir.
-ncak, kamu mUesseselerine verilebilecek y1ll1k iskonto ve a,ans miktar1 toplam1, belirlenecek
avans limitlerinin
yar1s1ndan fazla olamaz.
yat1r1m1n1
kar11lamak
Banka, bu te1ekkUl ve idarelere,
bu krediler
Uzerinde
amac1yla kredi veremez. Banka, verditji
~er tUrlU kontrol yetkisini haizdir.
Bu suretle kabul ed~lebilecek bonolar1n azami hadleri ibunlara uygulanacak
iskonto ve faiz hadleri banka meclisince kararlaJt1r1l1r.

:e,

III- A~IK PiYASA

i§LEMLERi

Banka, para ar21n1 ve ekonominin
amac1yla kendi nam ve hesab1na;

likiditesini

dUzenlemek
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j

Her nevi Devlet
i9 bor9lanma
Jesseseleri tahvillerini,

a)

senetlerini, kamu

idare ve

b) cidenmi§ sermayesi en az 500

milyon TUrk Liras1 olan anonim
sirketlerin; borsada kay1tl1 tahvillerini ve Sermaye Piyasas1
urulu'nca ihra9 izni verilen bor9 senetlerini,

c)

Banka mevduat sertifikalar1n1,

Vadelerine en 90k 120 gUn kalm1J gelir ortakl1tj1 ser,et le~ini ve k&r-zarar ortakl1D1 belgelerini,

d)

a t i p ~;;atabilir.

e> Banka ayr1ca, vadeleri dikkate al1nmaks1z1n, yukar1da sdzU
2dilen senetleri, geri satma anla1mas1 imzalayarak satin alailir veya geri alma anla1mas1 imzalayarak satabilir. Anla1ma
sUresi 91 gUnU a1amaz, sUrenin ba1lang19 tarihi al1m veya sa•1m tarihidir.
(b) bendinde yaz1l1 sermaye miktarlar1, toptan eJya ge~el endekslerindeki detjiJimler, a91k piyasa itlemlerine dahil
edilecek veya itlem d1J1 b1rak1lacak senet tUrleri ise ekonoik gelitmeler gdzbnUnde tutularak
Banka Meclisi'nce yeniden
~elirlenir.
A91k piyasa iJlemleri, hazineye kamu idare ve mUessese:ere kredi yard1m1 amac1yla
yap1lamaz ve vadesi
12 ay1 aJan
senetler (e) bendindeki itlemler hari9) a91k piyasa itlemine
ahil edilemez.
Banka, para eiyasas1n1n
·edbirler alabilir.

iJleyiJiyle ilgili dUzenleyici

Bar,ka' rnn

Olarak.

Hazir,enir,

Mali

Ajani

Yapabi

leceni

i~lemler

Banka, hazine taraf1ndan gerekli provizyonlar1n tesis eilmesi halinde hazine ad1na her nevi Devlet i9 bor9lanma seetlerinin tanzim al11 ve sat11lar1n1 yapabilir.
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IV~ ALTIN

ve DoViZLE

iLGiLi iijLEMLER

a) Banka; sikke veya kUl9e
halinde
gibi, alt1n ithal ve ihra9 edebilir
vans al1p verebilir.

alt1n al1p
satabilecegi
ve alt1n
kart1l1g1nda a-

b)
Banka vadeli ve vadesiz her 9ejit ddvizi al1p satabileceai
gibi, dbviz kar,1l1tj1nda avas verebilir, bankalara kurye kreaisi tan1yabilir. Banka, ayr1ca dbviz
olarak
kar11l1kl1 ve
Kar51l1ks1z
her 9e1it avans ve krediler alabilir

Bu f1kradaki
nee belirtilir.

iJlemlerin

esas ve 5artlar1

Banka ticaret ve bdeme anla1malar1
Kalara kredi verebilir.

c)

Banke\ Mecl:isi'

geregince,

muhabir

ban-

Son f1kra gereg1nce, al1n1p sat1lan
dbvizlerden Bankaca
Kbnvertibl
oldutju kabul edilmeyenlerin detjerlerinde tahassul
edecek degiJikliklerden
meydana gelecek kAr ve zarar Hazineye
aittir.
ikraz Limitleri
Bankan1n yapacaij1 ikrazlar1n en yUksek
haddi ve kredi
nevilerine g6re limitleri; ekonomik hedefler, milli
para po~itikas1n1n
prensipleri, piyasan1n
kredi ihtiyac1, bankalar
sisteminin
likiditesi ve Bankan1n
portfdy terekkUbU, gdz 5nUnde tutulmak suretiyle Banka Meclisi'nce tespit olunur.
J

V- SAiR ±§LEMLER
Banka, Banka Meclisi'nce tespit edilecek
~emleri ve hizmetlerini yapabilir.

bankac1l1k

i1-

Banka, mevcut veya ileride, tubelerin bulundugu yerlerde
a91labilecek bankalararas1 takas odalar1
iJlemlerine nezaret
eder.
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VI-

BANKANIN

YAPAMAYACA~I

iijLEMLER

Banka;

a> Bu kanunla a91k9a yetki verilen
s1z kredi a9amaz ve avans veremez.

iilemler d111nda

kar,1l1k-

b)
Herne Jekilde olursa olsun~ kefil olamaz ve teminat veremez. (Milli Piyango i9in verilecek kefalet bu hUkmUn d1i1ndad1r)

c> PortfbyUnde

mevcut

senetleri

tecdi edemez.

d) MUcerret gayrimenkul al1m1 ile ilgili
senet ve vesikalar1
reeskonta kabul edemeyeceiji gibi, bunlar Uzerine avans da veremez.

Bu kanunla tasrih edilen hususlar d1i1nda, Banka, kendi ad
ve hesab1na hi9bir ii ve ticaret yapamayacag1 gibi baJka §irket ve mUesseselere de i§tirak edemez;
hisse senedi satin alamaz ve bunlar1 avans kabul edemez.

e)

Banka, ancak
Banknot
Matbaas1'nda
bedeli kart1l1ij1nda
hisse senedi, tahvil, pul, k1ymetli
kag1t ve yabanc1 banknot
basabilir.
f) Banka, kendi ihtiyac1 i9in gerekli
tube, ar;iv, ve lojman
binalar1 ile Banka personelinin kUltUr ve mesleki bilgilerini
art1rmak, sosyal ihtiya9lar1n1 kar11lamak Uzere, kurs binalar1, revir, dinlenme yerleri ve hizmetle ilgili sair gayrimenkuller d111nda gayrimenkul iktisap edemeyecehi gibi, kendi alacatj1ndan dolay1 kanuni yollardan tmellUk eylemek zorunluluaunda kald1g1
gayrimenkulleri,
ihtiyac1
i9in kullanamad1a1
takdirde, en 90k U9 y1l i9inde elden 91karmaya
mecburdur. Bu
sUre zaruret halinde Maliye Bakan11a1'nca uzat1labilir.

VII- BANKA HESAPLARI

ve BiLANCOSU,
BULTEN,
ve CEijiTLi HLlKuMLER

iSTiSNA, MUAFLIK

Banka Hesaplar1 ve Bilan90 Hesap Donemi
Bankan1n

hesap dbnemi,

takvim

y1l1d1r.
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Bilan90

ve Rapor

Banka her takvim y1l1 sonu itibariyle
dUzenleyeceai bilanGo ve k&r-zarar hesab1 ile y1ll1k faaliyet raporunu, Genel
~urul'un i9timamdan
evvel
Maliye Bakanl1TI1'na tevdi eder ve
bilan9oyu Resmi Gazete ile yay1nlar.
Provizyonlar ve Hususi ihtiyatlar
Bankan1n y1ll1k gayrisafi k&r1ndan, ertesi y1llarda BanKaya has itlemler
dolay1s1yle
meydana
gelebilecek
muayyen
riskleri kar,1lamak
Uzere
Banka Meclisi'nce uygun gbrUlecek
tutarlarda provizyonlar ayr1labilir.
Zamana11m1na ugrayan
banknotlarla,
37'nci maddenin (b)
f1kras1 gereTiince deijiJtirmeden dogan farklar hususi ihtiyata
al1n1r.

a)

~

20'si

ihtiyat akGesine,

b) Hisse

senetlerinin nominal deDerleri
Uzerinden,
11na ilk k&r hissesi olarak hissedarlara,

~ 60 ora-

c> Yukar1daki

kalar·,
yUzdeler
tutar1n1n
dUtUlmesinden sonra
miktar1n en 90k ~ 5' i, iki ayl1k maaJ tutar1n1 ge9memek Uzer€,~
oanka mensuplar1na ve % 10'u fevkalade ihtiyat ak9esine,
Hisse senetlerinin nominal dagerleri Uzerinden Genel Kurul
•arar1 ile en 90k ~ 6 nispetinde
ikinci k&r hissesi
olarak
issedarlara.

d)

Bu daij1t1mdan sonra kalan bakiye, Hazineye

verilir.

Yer,iden Degerlendirme Farklar1
TUrk Paras1

defferinin

detjiJtirilmesi

halinde,

Bankan1n
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aktif ve pasifindeki alt1n ve dbvizlerin yeniden
deaerlendi~ilmesi dolay1s1yla lehte veya alehte doaacak farklar, y1ll1k
~r ve zarar hesaplar1 d111nda bzel bir hesaba al1n1r.
Bu hesaba al1nan meblaa1n
kullan1lma veya itfa tekli ve
~artlar1 Maliye Bakanl191 ile Banka aras1nda tespit olunur.
Tas'fiye
Bankan1n tasfiyeye girmesi halinde
uygulanacak
tasfiye
esaslar1, bir kanunla tespit edilir. Tasfiye
neticesinde has1l olan net varl1ktan, evvela hisse senetleri bedeli bdenir.
isse senetleri baJabai bdendikten sonra kalan miktar1n ~ 80'
: HUkUmete, % 20'si hissedarlara daa1t1l1r.
Banka BUlteni
Bankalar, her hafta sonu itibariyle hesap durumunu k1sa=a gbsteren bir bUlten yay1nlayarak, Resmi Gazete ile de ilan
eder.
Bu bUltende; bir taraftan kasa' mevc,_tdu, a l b a n mevcudu,
doviz
vaziyeti, dahilde
bdenecek senetler
toplam1, yabanc1
memleketlerdeki mevduat1, alacakl1
olduau ciiDer k1ymetleri;
diaer taraftan sermayesi, yedek
ak~eleri, tedavUlde
bulunan
banknotlar1n miktar1, Banka nezdindeki mevduat1 ve bor<;lu oldu~u diijer k1ymetleri ile ayr1ca, Banka'n1n kendi itlemleriyle il£tili yUrUrlUkteki
reeskc,nt, r ss korrt o ve f a i z hadlf:?ri de
go!steri 1 ir.
Bu bUlten gerekli gbrUlecek
kez bankalar1na gbnderilir.

MUAFLIK,

Vergi,

mUesseselere

iSTiSNA ve ~EgiTLi

Resim ve Har9tan

ve yabanc1

mer-

HUKUMLER

Muaflik

Bar,ka' n1 n sermaye:~s i , i ht i ya<; 2,k~~es i , ( A) s 1 n 1 f 1 hi sse le--·
rine isabet eden k~r ile ithal edeceiji
kUl<;e veya meskQk alt1nlar; Banknot Matbas1 ve tesisat
i~in yap1lacak
ithal her
tLirlU vergi, resim ve har~tan muaft1r.
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Banka, Banka i5lemlerine mUtaallik bUtUn kaa1tlar, ilanlar ve saire dolay1siyle kendisi
taraf1ndan bdenmesi gereken
Damga Vergisi ile her tUrlU resim ve har9tan muaft1r.
De9er Nakillerinde Uygulanacak Tarife
Bankaya ait her tUrlU meskQk, kUl9e alt1n ve TUrk Liras1
banknotlarla tahviller, bonolar ve yabanc1 efektif dbvizlerin
TUrk Hava Yollar1 Anonim
Ortakl1g1, TUrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar1
itletmesi, Denizcilik
Bankasi
TUrk Anonim
Ortak11a1 ve Denizcilik Bankasi Deniz Nakliyat vas1talar1 ile
nakillerinde aa1rl1k Uzerinde navlun tarifesi uygulan1r.
Banka Defter ve Kay1tlar1n1n Mahiyeti
Banka'n1n her tUrlU evrak, kay1t, defter ve senetleriyle
bunlara dayanan hesap bzetleri resmi belge say1l1r.

Bor~lunun

ik~metgah1

Banka ile itlem yap1lmas1 s1ras1nda bor9lu veya kefillerinin gbsterdikleri adres, kanuni ikametg&h say1l1r. Sonradan
vuku bulan deaitiklikler, mahkeme ve icra yetkisini detji,tiremez.
Ceza Mileyyideleri
I.
a)
Gbsterilen zorunluluk ve yUkUmlUlUkleri yerine getirmeven bankalar ve sorumlu
organlar ile umumi
disponibilte ve
mevduat kar51l1klar1 i9in tespit edilen oranlar1 sUresi iGinde tesis etmeye veya noksan tesis eden bankalar hakk1nda Bankalar Kanunu'nun 79'ncu maddesinin ikinci f1kras1,
b)
4'ncU maddesinin 2'nci paragraf1n1n
(d) bendi, 40'nc1 maddenin 2'nci paragraf1n1n
(c) ve Cd) bentleri ile 52'nci maddeye gbre dUzenlemelere uymayan bankalar, kurum ve kurulu1lar
hakk1nda Bankalar Kanunu'nun 79'ncu maddesinin 4'ncU f1kras1,

c) Bu Kanun'un 35'nci maddesi
hUkUmlerine ayk1r1
hareket
denler hakk1nda ise Bankalar Kanunu'nun 83'ncU maddesi,

UY!;;J u l

e-

c:\1"11 r.
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II- Yukar1daki f1kralarda
belirtilen
hUkUmler
dolay1s1 ile
kovu1turma
yap1lmas1,
Banka
taraf1ndan Kanuna
ayk1r1!1~1n
tespiti halinde bankan1n talebi
Uzerine, diher hallerde banKan1n gdrUtU al1narak Ba,bakanl1k taraf1ndan
Cumhuriyet Savc1l1U1'na mUzekkere yap1lmas1na
bagl1d1r. Bu takdirde Bankalar Kanunu'nun 87 ve 88'nci maddeleri uygulan1r.
TUrk Paras1n1n K1ymetini Koruma Hakk1nda 32 say1l1 Karar
ve Batbakanl1k Hazine MUste1arl1g1'n1n
91-32/5
say1l1 tebligi
ile ilgili olarak TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ijubelerinin iller itibariyle yetki b6lgeleri a,ag1daki gibidir:
(.}dana,

ADANA

Osmani y0,1

Ankara, Bartin,
Cankir1,
KarabUk,
K1r1kkale, Yozgat, Zonguldak
ANTf.".!L

Y(-1

Ar,ta 1 ya,
Bursa,

DEl\l

± ZL

r

Burdur,

Bal1kesir,

Denizli,

I spa rt a

Canakkale,

Yalova

Afyon, Muala

D±YAf~BAKIR

Diyarbakir,
nak

Batman,

ED±RI\IE

Edirne,

Ef~ZUF~UM

Erzurum, Atjr1,
d1r, Kars

ESK±§EH±f~

Eskitehir,

Bilecik,

Gaziantep,
l1urfa

Adiyaman,

K1rklareli,

Bing61,

Mardin,

Siirt,

§1r-

Tekirdag

Ardahan,

Bayburt,

Erzincan,

Ia-

KUtahya

± Sl·ZEI\IDE HUN

Hatay

± ST/:-)I\IBUL

± stc\nbu I

±ZMH~

±zmir, Aydin, Manisa,

±ZM:i:T

Kocaeli,

Kahramanmarat,

Kilis, §an-

Utak

Bolu, Sakarya
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Kayseri,
vas

Aksara,

Kirtehir,

Malatya,

Elaz1g,

Tunceli

Nevtehir,

Ni~de,

5

KONYA

MEF<S:i:N

i i;e 1

SAMSUN

Samsun,

TF<ABZON

Trabzon,

Amasya,

Corum, Ordu, Sinop, Tokat

Artvin,

Van, Bitlis,

Giresun,

Hakk~ri,

GUmUthane,

Rize

MuJ

:i:HRACAT KRED:i:S:i:
I- ihracat Reeskont Kredisi
D15 pazar bilgi ve deneyimine sahip, ihracatc;1 veya imalat91 vasf1na haiz ihracat91 firmalarla, bu firmalarca gayr1kabili rUcu akreditif
devri yap1lan
imalatc;1 veya ihracatc;1
vasf1na haiz imalatc;1
firmalara, Kanun, Kararname ve Tebliglerle ihrac1 yasaklanan mallar1n d151nda kalan
TUrk kaynakl1
bUtUn mallar1n serbest
ddvizle kesin
olarak ihrac1 taahhUdU
kar11l1D1 kulland1r1lmak Uzere arac1 bankalara tahsis edilir.
:i:hracatc;1 vasf1, :i:hracat Belgesi veya ihracat Belgesi ve Ruhsatnamesi ile tevsik edilir.
Kredi, ihracat1 Tetvik l-~arar1 ve bu Karara
li9ler hUkUmleri
dahilinde vergi, resim, har9
yararlan1r.

ilitkin
Tebistisnas1ndan

Aksi belirtilmedikc;e, Tebliain bu krediye
ilitkin diDer
ihracat91
hUki.lmlerinde ge9en
dc~yimi i.m.:dat91 va s f i ne h a i z
ihracatc;1l.:~r1; imalatc;1
deyimi ihracat91
vasf1r1c\ haiz i ma- .
latc;1lar1 da kapsar.
11

11

11

11

Serbest Doviz:
TUrkiye

Cumhuriyet

Merkez Bankas1'nca

al1m sat1m1 yap1-
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~

lan konvertibl dbvizler, aram1zda ikili bankac1l1k
anla1mas1
bulunan Ulkeler hesaplar1
kanal1yla gelen
dbvizler ve Kuzey
K1br1s
TUrk
Cumhuryeti'ne TUrk Liras1
ile yap1lan
ihracat
kart1l1tj1 elde edilen TUrk Liralar1 serbest dbviz
olarak kabul edilir.
Belge:
Sbz konusu kredinin tahsil ve kulland1r1lmas1
hangi bir merciden belge al1nmas1na gerek yoktur.

i9in

her-

Kredi S1n1rlamas1:
Kredi teblihine gelindiai tarihte her takvim y1l1 itibariyle 1 milyon Amerika Birle§ik Devletleri
D0lar1ndan az olmamak kayd1 ile son U9 y1lda en az 5 milyon
Dolarl1k ihracat
yapml§ oldutunu gUmrUk 91k1J beyannameleri ve dbviz al1m belgeleri ile tevsik
eden ihracat91
firmalar1n kredi talepleri
kabul edilebilir.
ihracat1 ger9ekle1tirilecek
firman1n, bngbrUlen
mansa sahip olmas1 kayd1yla, akreditif devri yap1lan
i9in bu tart aranmaz.

perforfirmalar

Kredi Tutar1:
TaahhUt edilecek ihracat1n FOB deaerinin kredi talep tarihindeki
(devirlerde devir tarihindeki)
TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi dbviz al1§ kuru Uzerinden TUrk Liras1 kar11l1g1n1n % 50,si, reeskont kaynaa1ndan kar11lan1r.
imalat91 firmalara yap1lan akreditif
devirlerinde bu oran; devri yapan
firmalara
devredilen
akreditif
tutar1n1n
~ 40' 1, devralan firmalara ise % 25'i olarak uygulan1r.
Akreditifi devreden firmalar, kendilerine
a91lacak kredinin de k1smen veya tamamen imalat91lar1na kulland1r1lmas1n1
talep edebilirler.
Ancak
imalat91
firmaya
kulland1r1lacak
toplam kredi, devredilen akreditif tutar1n1n % 65' ini a§amaz.
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Akreditif

Devri:

Adina gayr1kabili rUcu akreditif a91lan firmalar, bu akreditiflerinin tamam1n1 veya bir bblUmUnU, aralar1nda bir anla1ma yapmak suretiyle
imalat91 firmalar1na
dahili
devirde
bulunduklar1 takdirde, devredilen
akreditif tutar1 akreditif
dosyas1na iJlenir.
Bu durumda imalat91 firmalar dahili devri
yap1lan akreditif karJ1l1D1nda,
kredi talebinde bulunabilirler. Ancak, sbz konusu imalat91 firmalar1n
Uretimlerinin akreditif konusu ihra9 mal1 ile ilgili olmas1 1artt1r.
Dahili akreditif devirlerinde, imalat91 firmalardan, taahhUt konusu ihra9 mal1n1n akreditifi devreden firmaya teslim
edildiijinin fatura ile tevsiki aran1r.
Akreditifin dahili devri suretiyle
imalat91 firmalar1n, ihracat1, akreditif
rac1l1D1 ile yapmas1 gerekir.

kredi tahsis
olunan
devreden firmalar a-

Kredi Suresi:
Akreditif sUresiyle s1n1rl1
olup, kredi vadeleri bu sUreyle
kulland1r1l1r.

olmak
Uzere en 90k
120 gUn
uyumlu senetler kar1111a1nda

Akreditif devrine
konu olan kredilerde, kredi sUreleri,
devredilen akreditif kapsam1nda ihracat91 firmaya kulland1r1lan kredi vadesini a§amaz.
Kredi Suresinin Ba~lang1c1:
Kredi sUresinin
land1g1 tarihtir.

batlang1c1

kredinin

kulland1r1lmaya

baJ-

Kredi Suresinin Uzat1lmas1:
ihracat91lar taahhUde gbre tespit edilen kredinin azl1ij1
kendi ihra9 sUresinin
k1sal1D1, mal1n tedarik
edilemeyi§i,
d1J pazar zorluklar1 ve bu gibi hi9bir sebeple ihracat1n
tamam1n1 veya bir k1sm1n1
ger9ekleJtiremediklerini
ileri sUremez ve ek sUre talebinde bulunamazlar. Ancak mUcbir
sebeple-
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rin vukuu halinde, mUcbir sebebin taahhUde tesir ettiUi sUre,
ihracat91ya tan1nan sUreye ilave edilebilir. MUcbir · sebeple
verilebilecek ek sUre, krediye tan1nan asli sUreyi ge9emez.
Deprem, su bask1n1,
ri hastal1klar, Devlet9e

yang1n, grev, lokavt, harp hali, sakonulan yasaklar mUcbir sebeplerdir.

ihracat91lar, mUcbir sebeplere
dayal1 sUre
uzat1m1 taleplerinde, mUcbir sebeplere ait tevsik edici
belgeleri a1aQ1daki mercilerden alarak 15 gUn i9inde arac1 banka kanal1 ile, bu bankan1n reeskont bblgesi bak1m1ndan bagl1 oldugu TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi §ubesi'ne gbnderir.
Olay1n vuku buldugu tarihten itibaren, 15 gUn i9inde yap1lmayan mUcbir sebep mUracaatlar1 kabul edilmez.
Deprem, su bask1n1,
±mar MUdUrlUklerinden,

a)

b)

yang1n;

Grev ve lokavt; Cal11ma

ilgisine

gbre Belediye

veya il

MUdUrlUklerinden,

c> Sari hastal1klar; saa11k ve Sosyal Yard1m MUdUrlUklerinden
al1nacak belgelerle tevsik edilir.

Iii''

!I:'

d) Harp hali ve Devlet9e konulan yasaklar,
Merkez Bankasi taraf1ndan tespit edilir.

TUrkiye

Cumhuriyet

Tevsik edici belgelerde mUcbir sebebin taahhUde etki ettiai sUreye ilitkin yetkili mercii gbrUtUnUn, gerek9eleri ile
birlikte a91k olarak belirtilmesi zorunludur. Yetkili
merciler, gerekli gbrdUkleri takdirde
bu hususta kendilerince se9ilecek tarfas1z bilirkiti raporu dUzenletebilirler.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi,
hUde etkisi ybnUnden, ayr1ca istihbarat

mUcbir sebep ve taahyapt1rabilir.

Krediye Uygulanacak Faiz Orani:
Krediye

uygulanacak

reeskont

faiz oran1, ayr1ca yay1mla-

n1 r.
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,11:

Kredinin

Geri

odenmesi:

Kredi, vadesi
Reeskont

Uygunluk

sonunda

tasfiye

edilir.

Talebinde Aranilacak

Bilgi ve Belgeler:

Reeskont uygunluk talepleri arac1 bankan1n
gesi bak1m1ndan baijl1 oldugu TUrkiye Cumhuriyet
si eubesine yap1l1r.

reeskont bblMerkez Banka-

Uygunluk taleplerinde aran1lacak bilgi ve belgeler, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'nca arac1 bankalara bildirilir

Bankalarin

YtiktimlUlUkleri:

Bu Teblia hUkUmleri 9er~evesinde
tahsis edilen reeskont
kredisinin firmalara kulland1r1lmas1,
ihracat taahhUdUnUn yerine getirilmesinin
izlenmesi, mUeyyidelerin
uygulanmas1 ve
diger iJlemlerin yap1lmas1ndan krediyi kulland1ran arac1 bankalar gbrevli ve sorumludur.

II-

Vesaik

Mukabili

Kredi

ihra9 vesaikinin tahsile gbnderildiDini tevsik eden belgenin tevdii kar§1l1ij1 TUrk Paras1n1 Koruma Kanunu Mevzuat1nda bngbrUlen dbviz getirme sUrelerinin i9inde kalmak kaydiyle
en 90k 45 gUn sUre ile kulland1r1l1r.
Vesaiklerle ilgili mallar1n,
sat1lm11 olmas1 1artt1r.

serbest

dbviz kar1111a1nda

ihracat reeskont kredisi
kapsam1nda
taahhUt
edilmii ihracatlar, bu krediden yararland1r1lmaz.
Kredinin

ve finanse

Miktar1:

Verilebilecek reeskont
cat1n % 50'sini ge9emez.

kredisi,

vesaik tutar1

FOB

ihra-·
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Faiz:

Krediye,

ihracat reeskont

kredisi

f a i z orc\l'U

uy q u Le n i r-,

Kredi Te§vikleri:
Vesaik mukabili kredi, ihracat1
Tetvik Mevzuat1'nda
gbrUlen vergi, resim, har9 istisnas1ndan yararland1r1l1r.

o n-:

Kredi sUresi i9inde, ihracat
bedeli
dbvizin TUrkiye~ye
getirilmemesi halinde, getirilmeyen dbvize tekabUl
eden krediye saalanan te,viklerin geri al1nmas1nda
lb'nc1
madde hUkUmleri uygulan1r.
Kredinin

Geri odenmesi:

Tahsil edilen vesaik kart1l1ij1 tutarlar, reeskont katk1
oran1 dahilinde, en son kredi vadesi olmak Uzere dbviz al1m1na bagland1klar1 tarihten itibaren
en ge9 be, i' gUnU i9erisinde krediden tasfiye edilir. Bu sUre i9inde
tasfiye edilemeyen tutarlara mUkerrer olmak kayd1yla, dbviz al1m belgeleri
ile tasfiye tarihleri aras1ndaki sUreler iGin 16'nc1 maddenin
hUkUmleri uygulan1r, tahakkuk ettirilecek faiz Uzerinden Banka Sigorta Muameleleri Vergisi al1n1r, bu sUreler i9inde herhangi bir nedenle portfbyden 91kart1lan senetler
yerine, yeniden kabul edilen senetlere, mahsubu gereken tutarlara tekabUl eden k1sm1 i9in Damga Vergisi tatbik edilir.
III- Yurt D1§1 Mtiteahhitlik Hizmetleri

Reeskont

Kredisi

Bu kredi, yurt d111nda
mUteahhitlik faaliyetleri kar,1l1D1 dbviz sa§layacak
firmalara
kulland1r1lmak Uzere
arac1
bankalara tahsis edilir.
Krediye esas al1nacak taahhUt, bdenebilir duruma geldigi
tevsik
edilen
istihkak raporu veya istihkaka
ilitkin belge
tutar1 dbvizin yurda getirilecek k1sm1 ile s1n1rl1d1r.
Kredi Tub ar-a s
Yurda getirilecegi

taahhUt

edilen

dbvizin

arac1 bankadan

kredi talep edildigi tarihteki TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi dbviz al11 kuru Uzerinden bulunacak TUrk Liras1 kari1l1ff1n1n % 50'si reeskont kaynatj1nda~ kari1lan1r.
Kredi

SUresinin

Uzat1lmas1:

Kredi sUresi,
Kredinir,

Geri

herhangi

bir nedenle

uzat1lamaz.

odenmesi:

Kredi, en son kredi vadesi olmak Uzere yurt d1J1 mUteahhitlik hizmetlerine
iliJkin dbvizlerin TUrk Liras1 kar11l1klar1n1n reeskont katk1 oran1 dahilinde, dbviz al1m belgelerinin veya bedelin dbviz olarak yurda geldiaini gbsterir belgelerin dUzenlenmesinden
itibaren en ge~ 5 it gUnU i~erisinde,
hesaptan mahsubu suretiyle tasfiye edilir.
Doviz

TaahhUdUnUn

Ger9ekle~tirilmesi:

TaahhUt edilen dbvizin, kredi
i9in verilen
sUre i9inde
ve bu Tebligin diaer hUkUmlerine uygun olarak, yurda getirilmesi sonucu taahhUt yerine getirilmit say1l1r.
TaahhUdUn ger~ekle1me durumu istihkak raporlar1 veya istihkaka iliikin
belgelerle iliJkilendirilmit dbviz al1m belgeleri veya bedelin
dbviz
olarak
yurda
geldiDini gbsterir
belgeler ile tevsik edilir.
Herhangi bir nedenle, kredi k1smen kullan1lm1J
hUdUn kapat1lmas1nda bu husus dikkate al1n1r.
Reeskont

Uygur,luk

Talebir,de

Aran1 lacak

Bi lgi

ve

Reeskont uygunluk talepleri arac1 bankan1n
gesi bak1m1ndan ba§l1 oldugu TUrkiye Cumhuriyet
si §ubesine yap1l1r.

ise taah-

Belgeler:

reeskont bblMerkez Banka-

Uygunluk taleplerinde aran1lacak
bilgi ve belgeler TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi
taraf1ndan,
arac1 bankalara
bildirilir.
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IV- Di~ Ticaret Sermaye §irketleri Reeskont Kredisi
Bu kredi, ihracat
faaliyetleri ile ilgili dbner sermaye
ihtiya9lar1n1n karJ1lanmas1n1
teminen
D1§ Ticaret
Sermaye
0irketleri'ne kulland1rmak Uzere TUrkiye ihracat Kredi Bankas1'na (TUrk Eximbank olarak ge9erlidir)
tahsis edilen kredidir.
ihracat say1lan
sat11 ve teslimlerle, dbviz kazand1r1c1
hizmetler, reeskont, transit ticaret, 1615 say1l1
GUmrUk Kanunu•nun
118'nci maddesi kapsam1nda ge9ici kabul yoluyla yap1lacak ihracat, ihracat Rejimi
esaslar1
9er9evesinde ithal
edilmit mallar1n aynen ihrac1 ile serbest ddviz kar§1l1g1 yap1lmayacak ihracata ili§kin d6ner sermaye ihtiya9lar1 finansman kapsam1 d1§1ndad1r.
Kredi Limiti:
Kredi limitinin belirlenmesinde,
fiili ihrac1n1n
90 gUn
i9inde ger9ekle§tirilecegi
Dolar baz1nda beyan edilen FOB ihracat tutar1 esas al1n1r.
Ancak bu tutar, ilgili firman1n, bir 6nceki takvim y1l1n1n birbirini izleyen herhangi bir 3 ayl1k dbneminde
ger9ekle§tirdigi, performans1na say1lan en yUksek FOB ihracat tutar1n1n % 5 fazlas1n1 a§amaz. U9 ayl1k en yUksek ihracat tutar1
performansla birlikte TUrk Eximbank'a tevsik edilir.
Reeskont kaynag1ndan kar§1lanacak kredinin tutar1, proje
kapsam1 FOB ihracat degerinin, kredi talebine gelindiai aydan
dnceki son U9 aya ait, Bankan1n d6viz all§ kuru ortalamas1 Uzerinden TUrk Liras1
kar§1l1ij1n1n % 20'sini ge9emez.
Kredi
limiti, firmalar1n
kredibiliteleri de dikkate
al1narak TUrk
Eximbank taraf1ndan tespit edilir.
Kredi SUresi:
Kredi sUresi 90 gUn olup, kredi
vadeleri bu sUreyle uyumlu tarihleri ta§1yan (ihracat91 Firma + TUrk Eximbank) veya (ihracat91 Firma + Arac1 Banka + TUrk Eximbank) imzal1 senetler kar§1l1tj1nda kulland1r1l1r.
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Kredi sUresinin
dildigi tarihtir.

batlang1c1,

senetlerin

ijube'ye tevdi e-

Firmalar, ihracat projesine gHre tespit edilen
kredinin
a z I 1tj1, krf:?di si.iresir,ir, kr ss a I 1j';J1, ba(Po.w,t 1 l ar-r n a n
iptal edi1 i§i, dit pazar sorunlar1 ve bu gibi herhangi bir sebep ileri
si.irerek ek sUre talebinde bulunamazlar.
Kredinin

Geri odenmesi:

Kredi, en ge9 vadesi sonunda geri Hdenir. Kredi kul)an1m
si.iresi i9inde al11a baglanan proje kapsam1 ihracat bedeli dHvizlerin cari al11 kuru Uzerinden Ti.irk Liras1 kar11l1klar1n1n
reeskont katk1 oran1 dahilinde hesaplanacak
tutarlar1, dHviz
al1m belgelerinin dUzenlenmesinden
itibaren
21 gUn i9ersinde
krediden tasfiye edilir~
Krediye

Uygulanacak Faiz Oran1:

Krediye, kullan1m si.iresine bag11 olarak, ilk 30 gi.in (30'
ncu gUn dahil)
i9inde tasfiye
edilen
tutarlar i9in 5 puan
eksiltmek, 60'nc1 gUnden sonra
(60'nc1 gUn hari9) tasfiye edilen
tutarlar
i9in ise 5 puan
art1rmak kayd1yla, ihracat
kredilerine uygulanan reeskont faizi oran1 uygulan1r.

CEKLE oDEMELERiN DuZENLENMESi ve ~EK HAMiLLERiNiN
KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Bu Kanun 9ek kullan1m1 hakk1ndaki esaslar1,
rinin korunmas1na dair tedbirleri ve uygulanacak
dUzenler.
Bu Kanunda
gulan1r.

hUkUm bulunmayan

hallerde

9ek hamillemi.ieyyideleri

genel hi.ikUmler uy-

Genel Htiktimler:
Bankalar,

9ekle

itleyecek

hesap a9arken,

9ek karnesi

ve-

rirken ve bu kanunla kendilerine verilen
yetleri yerine getirirken, bu i§lemlerin
ve itinay1 gbstermeye mecburdurlar.

gbrev ve mUkellef1gerektirdiai basiret

l;ek Karneleri:

Cek karneleri, bankalar taraf1ndan bas1l1r veya bast1r1l1r. Cek karnelerinin bask1 tekline dair esaslar TUrkiye Bankalar BirliUi'nin gbrUtU al1narak
TUrkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankas1'nca tespit edilir.

Bask.1 gekli:

Cek karneleri, yapraklar1n1n boyutlar1 ko9an hari9, eni 76
mm, boyu 166 mm olmak Uzere ve 9ek tutar alan1 sag List l·d:i,eye
gelecek tekilde bast1r1l1r.

a)

Cek karneleri, Manyetik MUrekkepli
Karekter Okuma ybntemi
ile E-138 kodlama standard1 kullan1larak
kodlan1r.
Cek yapraklar1n1n alt k1sm1nda
kodlama alan1 i~in
16 mm' lik boJluk
b1rak1l1r. Kodlama alan1n1n sag ve sol kb,elerinde yatay olarak 7,937 mm, alt ve Ust k1sm1ndan da dikey
olarak
6,35 mm'
lik bo1luklar b1rak1lmak suretiyle bulunan
kodlama sat1r1 Uzerine soldan itibaren 9ek numaras1, banka ve 1ube isimlerini
tan1mlayan
banka ve §Ube kodu, hesap numaras1, iJlem kodu ve
~ek tutar1na ilitkin
bilgiler,
karakter ve sembol
say1lar1
dikkate al1narak kodlan1r.
b)

Cek yapraklar1n1n bas1m1nda, CBS-I
standard1nda, manyetik
kodlamaya imk&n veren kaij1tlar kullan1lmal1 ve kullan1lacak
k~g1tlar, organik asitler, anorganik asitler, alkaliler, klor
bileJikleri ve organik 96zUcUler ile tahrifata
karJ1 duyarl1
olmal1d1r.
c)

d} Cek karnelerinin

ihtiva
edeceiji 9ek
ilgili banka taraf1ndan tespit edilir.

yapraklar1n1n

adedi,

Bankalarca ~ek yapraklar1 istenilen renk ve desende bast1r1labilir. Uzerine amblem ile ayr1ca resim konulabilir.

e)

f) Cek yapraklar1, Uzerinde lehdar imzas1n1n al1nmas1na imkan
ven~cek Jekild~? bir ibare l·{ol'·1ulabilece{1i qibi,"yu1~.,ar1da imza~:;J. b u l u ne n "
ibc:\rE.?si de ek.ler1ebi1ir.
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g)
Ceklerin her yapr~a1na, 9ekle
itleyen hesab1n
bulundu~
banka tubesinin ad1 ve ketidecisinin
hesap numaras1 ile ad1n1n yaz1lmas1na ve imzas1n1n at1lmas1na imk~n verecek ibareler konulur.

Dbviz Lizerinden
esaslara tabidir.

h)

dUzenlenen

9eklerin

bas1m1 da,

yukar1daki

Ceklerin bas1m1nda, 3167 say1l1 Kanun ile bu Tebliade
belirtilen hususlar d1J1nda, 9ekin keJide yeri ve ke,ide tarihi
dahil TUrk Ticaret Kanunu?nda yer alan 9ekin
§ekline ilitkin
diDer unsurlar1n da gdzdnUnde bulundurulacag1 tabiidir.
1)

Bankalar 9ek karnesi verdikleri mUJterilerinin a91k kimliklerini TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na
bildirmek zorundad1r.

Cek Karnesi

Verilenlerin Kimliklerinin Bildirilmesi:

Bankalarca 9ek karnesi verilen mUJterilerin a91k kimlikleri ile ilgili olarak
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas1'na
yap1lacak bildirimlerde hesap sahibinin;
Adi ve soyad1
lacakt1r.)

a}

b}

(TUzel kiiilerde

yaln1z ticaret

Baba ad1,

c) DoQum

yeri ve tarihi,

d} Varsa
r,,:1s1,

hesap sahibi taraf1ndan

f) Cekle

iJleyen hesab1n

bulunduau.banka

Cekle

i§leyen hesab1n

numaras1,

g>

Unvan1 yaz1-

bildirilen

vergi hesap numa-

Jubesinin

ad1,

yer c.d 1r.
Bankalarca, 3167 say1l1 Kanunun
ilgili
aince veya hesap kapatma halinde ya da hesap

maddeleri
sahibinin

gerekendi
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istemi ile iade etmesi gibi sebeplerle geri al1nan
9eklerin
hesap sahiplerinin a91k kimlikleri, ilk bildirimlerine
ilgi
yap1larak yukar1daki esaslara gbre TLirkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas1'na bildirilir.

ibraz

ve cideme:

Gekle itleyen hesab1n bulundugu
banka
Jubesi, ibraz edildiDi anda kar11l1D1 bulunan 9eki bdemek mecburiyetindedir.
Gekin kar,1l1g1n1n k1smen bulunmas1 halinde ise, bu miktar 6denir. Muhatap bankan1n 9ek hesab1 a91lm11 olan Jubesi d111ndaki herhangi bir Jubesine ibraz edilen 9ek, kar1111g1 o Jube
taraf1ndan provizyon (kar11l1k) istemek suretiyle bdenir.
"Muhatap banka"
bankay1 ifade eder.

deyimi,

c;ekle

Cekin Lizerinde yaz1l1 tutar1n, k1smen veya tamamen bdenmeyeceDinin tespiti halinde, ibraz tarihi ile k1smen veya tamamen bdenmeme sebebi, 9ekin Uzerine yaz1lmak suretiyle hamiline geri verilir.

ihtar Mektubunun

i~eri~i:

Yeterli kar,1l1g1 olmamas1
nedeniyle, k1smen veya tamamen bdenemeyen 9ekler
i9in hesap sahibine, hesab1n bulunduau
banka Jubesince
gbnderilecek ihtar mektubunda
a1aD1daki hususlar yer alacakt1r:

IHesap sahibinin
1ubelerince;

dUzeltme

hakk1 bulunmas1

halinde,

banka

Ketide tarihi,
Numaras1,
ibraz tarihi,
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ibraz edildigi
banka ,ubesi,
Tutar1,
- Keiide edildiiji banka ;ubesinin
ad1 ve hesap numaras1,
ibraz1nda
veya provizyonun
al1nd1a1nda
hesab1n
bakiyesi,
Kar;1l1ks1z
kald1a1
miktar,
Hamilin
ad1 ve adresi

ihtar mektubunun teblitji tarihinden
itibaren, yedi iigUnU
i~inde hesap sahibinin kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulunan
bUtUn ~ek
karnelerini ald1D1
bankalar1n
JUbelerine geri vermesi, aksi takdirde ilgili
bankalar1n kanuni mercilere ihbar zorunda kalacaklar1,
b)

c) 3167 say1l1 Kanun'un
8'nci maddesi uyar1nca,
yedi i§gUnU
i9inde 9ek tutar1n1 veya kar;1l1ks1z kalan bblUmUnU % 10 tazminat1 ve gecikme
faizi ile birlikte hesab1n bulundugu banka
;ubesine gbnderilmek Uzere hamil
ad1na yat1r1lmak
suretiyle
dUzeltme hakk1n1 kullanabilecetji, aksi halde 9ekin
ibraz tarihinden itibaren bir y1l sUre ile 9ek ke,ide edemeyecetji,
Aksine davran11lar1n,
gerektirecetji,

d)

hususlar1

kanunda

hesap sahiplerine

II- Hesap sahibinin

dUzeltme

bngbrUlen

cezai mUeyyideleri

bildirilir.
hakk1 bulunmamas1

halinde;

DUzeltme hakk1 bulunmayan hesap sahiplerine
banka ,ubelerince gbnderilecek ihtar mektubunda (I) f1kras1n1n a,b ve c
bendlerinde yer alan hususlar yan1nda, ke;idecinin 9ekin karill1ks1z kalan
k1sm1n1
% 10 tazminat1 ve gecikme
faizi ile
birlikte muhatap banka Jubesine veya ilgili bankan1n herhangi
bir iubesine kanunda bngbrUlen sUre i9inde yat1rm1J bulunmas1
halinde hamilin Jik~yet hakk1n1n dogmayacatj1 belirtilecektir.
Muhatap bankan1n 9ek hesab1n1n a91ld1g1 ,ubesi d111ndaki
ditjer bir §Ubesine ibraz edilen VB yeterli karJ1l1g1n1n olmamas1 nedeniyle k1smen veya tamamen bdenmeyen
9ekler hakk1nda
gerekli bilgiler, 9ekin ibraz edilditji §Ube taraf1ndan
hesab1n bulundugu tubeye bildirilerek, ihtar mektubunun gdnderilmesi saa1an1r.
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Yetkili

Olmad1l:f1

Halde

(;ek

Karr,esi

Basan

veya

Bast1ranlar:

Bu Kanun'a gbre 9ek
bast1rabilecek
kurulu§lar
d111nda
9ek karnesi basan veya bast1ranlar hakk1nda TUrk Ceza Kanunu'
nun 323'ncU maddesi uygulan1r.
Kar§1l1ks1z

(;eklerin

Bildirimi:

Cekle iileyen hesab1n
bulundugu banka
;ubesine veya bu
bankan1n ditjer bir ;ubesine ibraz edildiiji halde yeterli kar~111a1 olmad1g1 i9in 9eki bdenmeyen hesap sahibi hakk1nda gerekli bilgiler hesab1n bulundutlu banka §Ubesince genel mUdUrlUklerine intikal
ettirilir. Banka genel
mUdUrlUklerince
bu
bilgiler, bilgisayar ortam1nda kayda al1narak Kanun'da belirtilen sUre i9inde TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na gbnderilir.

TUrkiye

Cumhuriyet

Merkez

Bar,kas1'

nca

Yap1 lacak

Duyurular:

a> Kari1l1ks1z 9eklerin bildirimi ile banka genel mUdUrlUklerince tamamen veya k1smen
kart1l1ks1z kalan
9eklerle ilgili
olarak intikal
ettirilen bilgiler, dUzeltme iilemini
yerine
getirmemeleri nedeniyle bir y1l sUre
ile 9ek ke~ide edemeyecek hesap sahipleri. Bir y1ll1k
sUre i9inde
9ek karnesi verilmeyecek ve 9ekle i§leyecek hesap
a91lmayacak hesap sahipleri ile dUzeltme hakk1
bulunmamas1na ragmen kar,1l1ks1z 9ek
ke,ide eden hesap sahiplerinin,
a91k kimlikleri TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na intikal tarihinden
itibaren 30 i§gUnU i9inde,
b)
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'na bildirilen bankalarda
9ek hesab1 a91lmas1 ve 9ek ke;ide etmesi yasaklanan hesap sahiplerine ait bilgiler,

banka genel mUdUrlUklerine

c> Bankalar,

intikal ettirilir.

kendilerine,
TUrkiye
nca intikal ettirilen bu bilgileri
mek suretiyle, kanunun kendilerine
fiyeti yerine getirirler.

Cumhuriyet Merkez Bankasi'
birleJtirerek degerlendirverdigi gbrev ve mUkelle-
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BANKALAR

TAKAS

ODALARI

YoNETMELiSi

3167 say1l1 Kanun'un
6'nc1 maddesi
geretjince, 9eklerin
banka 1ubeleri aras1nda, hesaben tasfiyesini
saalamak Uzere,
TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'n1n gbzetimi
alt1nda, merkezi Ankara'da bulunan ve faaliyetlerinde bzel hukuk hUkUmleBank.;:d.;:~rarc:\s1 Takas
rir,€0 tabi
Odalar1 Merkezi"
ad i y La bir
tUzel kitilik kurulmuJtur.
11

Bu ybnetmeliDin amac1, 9ek kullan1m1n1n
yayg1nlaJt1r1lmas1n1 ve bankalararas1 para nakil
hareketlerinin azalt1lmas1n1 teminen, bankalararas1 takas odalar1na ibraz edilen 9eklerin, Bankalararas1 Takas
Odalar1 Merkezi
arac1l1g1yla Uye
bankalar aras1nda hesaben
dUzeltme iJlemlerinin
yUrUtUlmesi
ve bu merkezin
ybnetimini ve 9al11ma
esaslar1n1 dUzenlemektir.
Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi,
amac1n1n gerektirdiDi her tUrlU faaliyette bulunabilir, hukuki
itlemler yapabilir.

Bankalararasi

Takas Odalari

Merkezi

Yonetim

Kurulu:

TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1'n1n ilgili Genel MUdUr
veya Genel MUdUr Yard1mc1s1 ile TUrkiye
Bankalar BirliDi Vbnetim
Kurulu'nu
olu§turan
bankalar1n
(kalk1nma ve yat1r1m
bankalar1 hari9) en az JUbe mUdUrU seviyesindeki
temsilcilerinden te§ekkUl ede~. Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu Uyesi banka temsilcileri, ayn1 zamanda bankalararas1 takas odlar1 ybnetim komitesi Uyesi olamazlar.
Bankalararas1
Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu Ba1kanl1k gbrevini, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi temsilcisi
yUrUtUr.
Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu, ba1kan1n istemi Uzerine
toplanabileceiji gibi, ybnetim kurulu Uyelerinden en az bet bankan1n mUracaat1 Uzerine de toplanabilir.
Bankalararas1
Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim
Kurulu'nun
toplanabilmesi
i9in ybnetim kurulu Uyelerinin en az U9te ikisinin toplant1ya kat1lmas1 gerekir. Bankalararas1
Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu Uyelerinin birer oy hakk1 vard1r.

Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi
Ybnetim Kurulu toplant1lar1nda, yaln1z, gUndemde
yer alan
maddeler ile Ba,kan
taraf1ndan gerekli gbrUlen ivedi konular gbrLitUlUr. Kararlar,
toplant1da bulunanlar1n 9otjunlugu ile al1n1r. Etitlik halinde
Baikan' 1n kat1ld1g1 taraf1n oyu kabul edilmi§ say1l1r.
Toplant1da yeterli 9otjunluk saglanamad1h1
takdirde, ilk
toplant1 tarihinden itibaren 15 gUnden fazla olmayacak iekilde tespit edilecek tarihte yeniden toplant1
yap1l1r. Bu toplant1da, 9ogun1uaa ilitkin tart aranmaz.

Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Yonetim Kurulunun
leri:

Gorev-

Bankalararas1 Takas Odalar1
Merkezi ve bu merkeze bagl1
bankalararas1 takas
odalar1n1n tUm
faaliyetleri
ile ilgili
hususlarda gerekli gbrUlen kararlar1
almak ve uygulamaya konulmas1n1 saa1amakt1r.

Bankalararasi Takas Odalari Yonetim Komiteleri:
Bankalararas1 takas odas1 kurulu bulunan yerlerdeki TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi §ube MUdUrU veya MUdUr Yard1mc1s1 ba1kanl1tj1nda, bankalararas1 takas odas1 faaliyetlerine
kat1lan
U9 Liye bankan1n, mLidUr veya mUdUr yard1mc1s1 seviyesindeki temsilcilerinde oluJur.
Bu U9 Uye, Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu
taraf1ndan 2 y1l sUre ile
ve mUnavebeli olarak se9ilir. Her
bankalararas1
takas odas1
ybnetim komitesi i9in, ayr1ca birer de yedek Uye §B9ilir.

Bankalararasi Takas Odalari Yonetim Komitelerinin Gorevleri:
Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi
Ybnetim Kurulu'nca,
bankalararas1 takas odalar1n1n faaliyetleri ile ilgili olarak
al1nm1§ kararlar1 uygulamak, gLinlUk takas
iJlemlerini yUrUtmek ve bunu teminen gerekli her tLirlLi idari
bnlemleri almakt1r.
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Bankalararas1 Takas Odalar1n1n
Kat1lrna Zorunlulutfu:

Kurulu~

ve Oda Faaliyetlerine

Bankalararasi takas odalarina ibraz edilen ~eklere ili§kin gUnlUk takas ijlemleri bu odalar arac1l1tj1 ile yUrUtUlUr.
Ekonomik faaliyetlerin ve bankac1l1k
ijlemlerinin yogun
oldutju yerlerde, bankalararas1
takas odalar1n1n kurulmas1na,
Bankalararasi
Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim Kurulu'nca karar
verilir. Bu karar, 3167 say1l1
Kanun'un 6'nc1
maddesi gereaince, TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Ybnetim Komitesi Karar1 ile yUrUrlUtje konulur.
TUrkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasi,
kurulu
bulunmad1gi
yerlerde,
faaliyete geGecek
bankalararas1
takas odalarin1n
kuruluj ve g6zetimi ile ilgili yetkilerini
ba,ka bir bankaya
devredebilir.
YUrUrlUkteki mevzuat geretjince bankacil1k iilemleri yapma yetkileri kald1r1lan, ditjer bir bankaya devri yap1lan veya
birle1en ya da tasfiye olunan bankalarin
bankalararas1 takas
odalari Uyelikleri kendilitjinden sona erer. Bankalararasi takas odalar1nda, bu bankalara ait ~ekler, mevzuat ~er~evesinde
gbrevli veya devir ya da birle,tirilen bankalara ibraz edilir
Bankalararas1 takas odalari faaliyetlerine
kat1lan bankalardan, takas itlemlerinde taraflar1n
risklerini sinirland1rmak ve kar,1l1kli yUkUmlUlUklerini
belirlemek amaciyla bir
taahhUtname al1n1r.

Banka §ubelerinin Bankalararas1

Takas Odalar1nda

Ternsili:

Bankalararas1 takas odalar1n1n faaliyetine kat1lan banka
jubeleri, gUnlUk takas
ijlemlerini, bu iJlemleri
geretjince
yapabilme
niteliffine ve imza sirkUlerinde 1ubelerini temsile
yetkili k1l1nm1i imzalar1 haiz temsilcileri ile yUrUtUrler.
Banka Jubeleri, odaya temsilci olarak g6nderecekleri kijilerin gbrev ve Unvanlar1n1 belirten birer resimli ve onayli
temsil yetkisi belgesini, dnceden, ilgili bankalararas1 takas
odas1na bir yazi etliainde gbnderirler.
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kasi

itlemlerin
alinmaz.

yapilmasi

siras1nda

odaya

gbrevlilerden

ba1-

TUrkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankasi
~ubesi?nin,
bankalararasi takas odas1ndaki
temsilcisi,
gUnlUk
i§lemlerin
yUrUtUlmesini
gbzetir.

kiye
mez.

Mali

Bankalararas1
takas odalari
itlemlerinde
g6rev alan TUrCumhuriyet
Merkez Bankasi
personeline
ayrica Ucret 6den-

HU.klimler:

Bankalararasi Takas Odalar1 Merkezi'nin y1ll1k bUt9esinde yer alan harcama
kalemlerine
ili§kin
olarak,
y1l1n ilk
haftas1 i9inde, toplam bUt9e 6deneklerinin d6rtte biri
tutarinda ilgili bankalardan
avans tahsil
edilir. Kalan
tutar,
y1l i9inde
Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Y6netim Kurulu'nca, ydnetim komitelerine gerekli hallerde verilen bu maddenin (a) bendinde yer alan nitelikteki ek bdeneklerinde ilavesiyle, ihtiya9 durumu g6z6nUnde bulundurularak U9 e§it taksitte bankalardan avans olarak al1nir.
Bankalararas1 takas odalar1 faaliyetleri
nedeniyle bankalardan
tahsil edilen
avans
tutarlar1, TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bi:.Wd·{i:."IS 1 (-4l'1kara gubes i r,ezd i r,dek i "3509i::'.0000
Bar,ka 1 ara-·
ras1 Tc:\kas OdaJ.ar1 Merkezi" hesabir,a y at i r-r l a r-,
Bankalararas1 takas
odalari, faaliyetlerine
y1l i9inde
katilan bankalardan bir sonraki y1ll1k
bUt9e i9in alinacak
avansa esas te1kil edecek i§lem hacmi bu bankalar1n takas i1lemlerine
katildiklar1 tarihten itibaren o y1l i9inde i9inde
takas odalarina verdikleri toplam 9ek adedinin, takas i§lemlerine kat1ld1klar1 i§ gUnLi say1s1na b61Linerek bulunan rakamin, yil i9indeki
takas i§lemleri yap1lan i§ gUnU sayisi ile
9arp1mi suretiyle hesaplan1r.
Bankalararasi takas odalari
kalar aras1nda aJaaidaki §Bkilde

i9in yapilan masraflar,
paylaJt1rilir:

ban-

a) Bankalararasi takas odalarina
kat1lan
bankalar aras1nda,
tum takas odalarindaki toplam i§lem hacimlerine (bankalararasi takas odalar1na verilen toplam ~ek adedine) g6re payla~tirilan giderler~
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Personel Licreti, ikramiye,
luklar ve kanuni kesintiler,

1-

2- Ayni yard1mlar,

fazla

~al11ma

Ucret leri, yol··-

doijum ve blLim yard1mlar1,

3- Satjl1k yard1mlar1,

4- 3320

say1l1

Kanun gereaince

5- 3417

say1l1 Kanun

6- Kira

giderleri,

7- Satin al1nm11
8- Bak1m

onar1m

gereaince

demirbat

10- Elektrik,

su giderleri,

ifyeri ybnetim

14- Bair

ve yakacak

ve k1rtasiye

13- Temizlik

satjlanan itveren katk1s1,

giderleri,

giderleri,

12- Matbua

yard1mlar,

giderleri,

9- Haberle1me

11-

yap1lan

giderleri,

giderleri,

giderleri,

giderler.

bJ

Bankalar

aras1nda

etit olarak

1-

Bir takas odas1n1n;

payla1t1r1lan

giderler:

ilk kuruluJ ile ilgili giderleri,
Tadilat giderleri,
Tefrit giderleri.
2- Bir takas odas1nda, takas itlemlerinin
elektronik ortamda
yap1lmas1na ybnelik bilgisayar donan1m ve yaz1l1m giderleri,
3- Bankalararsa1 Takas Odalar1 Merkezi
ad1na
gayrimenkul
l1mlar1 ve bu al1mlara ili§kin vergi ve sair masraflar,

a-
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4- Bankalararsai

gayrimenkullere

Takas Odalari Merkezi
adina
satin
ait yill1k vergi ve sair masraflar,

5- Hizmet yeri yang1n

sigortas1

alinm1i

giderleri.

Yill1k bUt9e i9inde yer almayan, ancak, yukar1daki nitelikte gider yap1lmasin1 gerektirecek durumlar1n ortaya 9ikmasi halinde, bu tUr giderlere kat1l1m paylari, Ydnetim Kurulu'
nca, ilgili takas odalar1na gerekli ek ddenekler verilmek suretiyle iJlemlerin yap1lmas1 sirasinda bankalardan
eJit olarak tahsil edilir.

Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi'ne batjli
takas odalar1na ilitkin harcamalarda ''Bankalararas1 Takas Odalari Merkezi Alim, Satim ve ihale itleri izahnamesi'' hUkLimleri gdzbnUnde bulundurulur.
c)

Bankalararas1 takas odalarina sonradan kat1lan bankalardan
bir defaya mahsus olarak tahsil edilecek kat1l1m
paylari ile
bu kat1l1m paylar1nin differ bankalar aras1nda payla1t1r1lmas1
esaslar1, Bankalararasi Takas Odalar1 Merkezi Ydnetim Kurulu?
nca belirlenir.
d)

Bankalardan tahsil edilen bu tUr katilim
paylari, diDer
bankalarin itlem hacmine gdre
paylattirilacak
giderlerinin
tasfiyesinde dikkate al1nir.
Hizmet binas1, mLitterek mUlkiyet
esasina gdre bankalarca
satin al1nm11, bankalararasi takas odalar1na sonradan kat1lan
bankalardan bankalararasi takas odalari ydnetim komitelerince
faaliyet yerindeki rayi9 kira bedeli gdzdnUnde bulundurularak
her y1l belirlenecek miktarda aylik kat1l1m pay1
tahsil edilir.
e)

Tahsil edilen
ayl1k
kat1l1m paylar1,
hizmet binas1nin
satin
al1m1na ittirak
etmit bankalarin
itlem hacmine
gdre
payla§t1r1lan
giderlerin
tasfiyesinde,
hisseleri
oran1nda
gbzdnUnde buldurulur.
f) Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi'ne
y1l i9inde kat1lan
bankalardan tahsil edilecek avans tutarlar1n1n tesbitine Bankalararas1
Takas Odalar1 Merkezi Ydnetmelik Kurulu'nca karar
verilir.
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g} Bankalardan y1l i~inde takas odalar1 faaliyetleri nedeniyle al1nan avanstan yap1lan harcamalardan artan k1sm1, y1lsonu
ger9ekle1melerine
gbre yap1lacak hesaplamalardan sonra tasfiye edilir.
h) YUrUrlUkteki mevzuat gereg1nce, bankac1l1k itlemleri yapma
yetkileri
kald1r1lan, diger bir bankaya devri
yap1lan veya
birle§en ya da tasfiye olunan
bankalara
Bankalararas1 Takas
Odalar1 Merkezi ad1na satin al1nan
gayrimenkuller
i~in yapt1klar1 bdemeler dahil, herhangi bir hak iadesi yap1lmaz. Ancak, mU1terek mUlkiyet esas1na gcire cinceden satin al1nan gayrimenkullere ili,kin haklar1 ile i,letme masraflar1 karJ1l1klar1ndan kalan alacaklar1 veya bor9lar1n1n ne Jekilde tasfiye
edilecegine
ise, Bankalararas1 Takas Odalar1 Merkezi Ybnetim
Kurulu'nca karar verilir.

Bankalararasi Takas Odalari Merkezinin
Merkez Bankasi ile ili~kileri:

Tiirkiye Cumhuriyet

TUrkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi,
Bankalararas1 Takas
Odalar1 Merkezi'nin
gbzetimine ve her tUrlU i§lemlerini teftii, tetkik ve tahkike
yetkili olup, her tUrlU bilgi ve belgeyi isteyebilir, talimat verebilir.

BANKALARARASI TAKAS ODALARI i§LEMLERi
Bankalararasi Takas Odalarinda Muhatap Bankalara ibraz Edilen
Cekler:
Bankalararas1 takas odalar1nda; bu odalara
kat1lan bankalar Uzerine dUzenlenmiJ
9ekler, tutarlar1
belirli bir limitle
s1n1rland1r1lmaks1z1n,
hesaben tesviye
edilmek
Uzere
muhatap bankalara ibraz edilir.

Cek takas1 elektronik ortamda ger9ekle§tirilen
bankalararas1 takas
odalar1nda,
3167
say1l1 Kanun'a iliJkin 2 no'lu
Tebliae gbre bas1lm1,t1r ve meblag kodlamas1 yapt1r1lm11 9ekler, itlem gi:irUr.
·
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Bir bankan1n diher
bir banka lehine
d111 9ekler, takasa kabul edilemez.

dUzenleciiDi

,ehir

Bankalararas1
takas odalar1nda,
hesab1n bulundugu §Ube
d111ndaki iubelere ibraz edilen 9ekler, hesab1n bulundugu iubeden provizyon sorulmak suretiyle itleme al1n1r.
Bar,kalarca
Bankalararas1
rin Tesviyesi:

Takas

Odalar1

na

i braz

Edi len

l;ekle-

Elektronik ortamda takas yap1lan bankalararas1
takas odalar1nda itlem gbren Jehir i9i ve ,ehir d111 9ekler, provizyon al1narak ayn1 gUn tesviye edilir.
Elektronik ortamda
takas yap1lmayan bankalararas1 takas
odalar1na
ibraz edilen ,ehir i<;i i;ekler ayn1 gUn, ,ehir d1J1
9ekler, en ge9 ertesi it gUnU provizyon al1narak tesviye edilir.
Ancak, bankalararas1 takas odalar1nda, Jehir d1t1 i;ekler
provizyon al1namamas1 halinde kar,1l1tj1 olan diger 9ekler gibi iJlem gbrUr.
Muhatap bankalarca, provizyon alamamalar1 nedeniyle karJ1l1tj1 o l e n i;ekrer gibi i s Lem gbn:?n i;ekl<::?ri h e kk r rrd a , i Lq i Li
bankalara takas gUnUnde mesai
saatleri i<;inde
(saat 17.30'a
kadar) yaz1l1 olarak
(banka kodu,
1ube kodu,
hesap no, i;ek
no, <;ek tutar1 ve i;eki
tahsile veren
§Ube ad1 belirtilerek)
bildirimde bulunulur. Bu i;eklerin, takas
odas1na ibraz tarihinden itibaren
en ge9 U9 it gUnU i<;inde, provizyon al1nd1ij1
tarih itibariyle, kar11l1ks1z olduklar1 veya herhangi bir nedenle bdenmeyeceklerinin
tespit edilmesi halinde, ilgili bankalara iadesi yap1l1r.
GUnlUk takas toplant1s1 sonucunda, ilgili bankalar1n takastan dogan
bori; ve alacak
bakiyeleri, bankalararas1 takas
odalar1nca en seri 1ekilde, Bankalararas1 Ankara Takas Odas1~
na intikal ettirilir.
Bankalararas1 Ankara Takas Odas1'nca, diher bankalararas1 takas odalar1 taraf1ndan
intikal ettirilen
takas vaziyet
cetvellerinin
sonu~lar1
birleJik hale
getirilerek, o gUnkU
takas sonu9land1r1l1r;
bu sonui;lara g6re, elde
edilen banka-

25,c::.

Iara ait bor9 ve alacak bakiyeleri en ge9 ertesi
it
gunu saat 12:00'ye
kadar
TLirkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi Ankara
~ubesi nezdindeki hesaplar1ndan tesviye olunur.
Bankalararas1 Ankara Takas Odas1'nda nihai tesviye i,lemi sonu9lan1ncaya kadar, lehdar banka 1ubeleri taraf1ndan muhatap banka
Jubelerine verilen
9ekler, bu banka ,ubelerinin
mLilkiyetine dahil olmay1p, nezdlerinde emanet olarak bulunur.
GLinlLik takas i,lemleri
sonucunda elde
edilen ve Bankalararas1 Ankara Takas Odas1~nca ger9ekle1tirilen
bLitLin bankalararas1 takas odalar1na
ait nihai takas
sonu9lar1 kesin olup, hi9bir Jekilde gLinlLik takas bozulamaz.

HiZMET VERGiLERi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Banka ve sigorta Jirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226
say1l1
Finansal Kiralama Kanunu'na gdre; yapt1klar1 iJlemler
hari9 olmak Lizere, her ne Jekilde olursa olsun
yapm1, olduklar1 muameleler dolay1s1yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben
ald1klar1 paralar
banka ve
sigorta muameleleri vergisine tabidir.
Bankerlerin yapm1J olduklar1 banka muamele ve hizmetleri
dolay1s1yla, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald1klar1 paralar
(kendileri veya baJkalar1
hesab1na menkul k1ymet al1p satmay1, al1m-sat1ma tavassut etmeyi veya al1p satt1klar1 menkul k1ymet kar11l1g1 bor9lar1 ddemeyi, taahhLit etmeyi, meslek
haline getirenlerin bu faaliyetleri dolay1s1yla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi
vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri
menfaatler sa~lamak
Lizere, devaml1 olarak para toplama iJiyle uara§anlar1n toplad1klar1 paralara
saglad1klar1 gelir ve menfaatler
Uzerinden
komisyon, Licret, hizmet kar11l1g1 gibi adlarla
ald1klar1 paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.
2279 say1l1 Kanun'a
kinci f1krada belirtilen

gdre ikraz i§leriyle ugra1anlarla imuamele ve hizmetlerden herhangi bi-
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rini devaml1 olarak yapanlar, bu Kanun'un uygulanmas1nda banker say1l1rlar. Bir tahs1n munhas1ran alt1n al1m ve sat1m1 ile uara,mas1, banker say1lmas1n1 gerektirmez.

istisnalar
Atah1da yaz1l1
muameleler
dolay1s1yla
al1nan paralar,
banka ve sigorta muameleleri vergisinden mUstesnad1r:
a) Merkezleri TUrkiye'de bulunan bankalar1n, kendi tube ve ajanslar1yla veya bu 1ube ve ajanslarin birbirleriyle
yapt1klar1 muameleler dolay1s1yla, tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri TUrkiye d111nda
bulunan bankalar1n, TUrkiye'de
mevcut Jube ve ajanslar1n1n birbirleriyle yapt1klar1 muameleler dolay1siyla tahakkuk eden paralar,

Hususi kanunlarla her tUrlU vergiden
istisna edilmi§
esham ve tahvillerin; faiz, temettU ve ikramiyeleri,

c)

olan

d) Bankalar1n, mUtterileri nam ve hesab1na batka 1ah1s ve mUesseselere yapt1klar1 hizmetler mukabili
olarak ald1klar1 ve
aynen meskUr §ah1s ve mUesseselere ddedikleri paralar,

Bankalar1n, bankerlerin
lerinin tam~m1 kendilerine
itletmelerden saglad1klar1

e)

ve sigorta
Jirketlerinin sermayeait veya i§tirakleri bulunan sinai
kArlar,

f) Bankalar1n, bankerlerin ve sigorta
tirketlerinin sermayelerine ittirak ettikleri banka, banker ve sigorta Jirketlerinin, bu kanuna gdre banka sigorta
muameleleri vergisine tabi
muamelelerden mUtevellit k&rlar1,
g)
5812 say1l1 Denizcilik Bankasi TUrk Anonim Ortakl191 Kanunu'nun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11' inci maddeleri ile 12'nci maddesi
b ve c f1kralar1nda
zikrolunan itler dolay1s1yla
Denizcilik
Bankasi TUrk Anonim Ortakli91 lehine tahakkuk edecek paralarla, ayn1 kanunun
2'nci ve 13'ncU maddeleri gerehince, bankanin veya kuracatji ortakliklar1n, yukar1da sayilan itlerin gbrUlmesine veya tesislerin itletilmesine dair hakiki veya hUkmi §ah1slarla yapt1klar1 anlaJmalar dolay1s1yla elde
edecekleri paralar ve bankan1n veya kuracag1 ortakl1klar1n1n anla§malar yapt1klar1
hakiki ve hUkmi ~ah1slar lehine, ayni i§ler
dolay1s1yla tahakkuk edecek paralar,
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6268 say1l1
kanunda yaz1l1

h)

kanuna gbre kurulan
kan bankalar1n1n, meskQr
itler dolay1s1yla elde edecekleri paralar,

1)
Hayat sigortalar1 ile ihracata ait nakliyat
poli9e Uzerinden al1nan paralar,

i) MUkerrer
dolay1s1yla

sigorta
muameleleri
al1nan prim, komisyon

sigortalar1nda

ile retroscayon
vesair paralar,

muameleleri

Bi9ilmemit veya toplanmam11 her tUrlU tar1m mahsulleri ile
tar1m hayvanlar1 i9in akdolunan zirai
sigortalar dolay1s1yla
al1nan paralar,
j)

k) NUkleer

rizikolara
l1nan paralar,

kar11 yap1lan

sigortalar

dolay1s1yla

a-

1> TUrkiye Halk Bankas1'nca Esnaf ve Sanatk&rlar Kefalet Kooperatifleri'nin kefaleti alt1ndaki
esnaf ve sanatk&rlara verilen krediler dolay1s1yla al1nan paralarla, bu kooperatiflerin ortaklar1nd.:..:i.r1 "me sr-a f kar,1l1'g'1
ad i y La a Ld a k Lar-a paralar . ,
11

m) Mevduat toplamayan
bankalar1n a9m11 olduklar1 yat1r1m
dileri dolay1s1yla, kendi lehlerine ald1klar1 paralar,

kre-

Bankalar1n, yetkili mUesseselerin, bzel finans
kurulutlar1~1n ve PTT'nin, TUrk Paras1 K1ymetini Koruma Hakk1ndaki Kararlara dayan1larak 91kar1lan teblitjlere gbre Merkez Bankasi'
na yapacaklar1 zorunlu dbviz ve efektif devirleri,

n)

o>- Arbitraj

muameleleri

ve bu muameleler

sonucu

l eihe

al 1·nan

parc."'ll21r.
MUkellef
Banka ve sigorta muameleleri
lerle sigorta tirketleri bder.

vergisini,

banka ve banker-

Mat rah
Kambiyo al1m ve sat1m muamelelerinde,
n1n tutar1 vergiye matrah olur.

kambiyo sat1tlar1-
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Vergi

matrah1ndc:1n "gic:ler"

ve

yap1lamaz.
Bu kanunla
al1nan
vegisi, matraha dahil edilemez.

ad i alt1r1da i nd i r i m
ve sigorta muameleleri

"vergi"

banka

Sigorta ,irketleri, vergi
dbnemi i<;inde iptal ettikleri
sigorta muamelelerine ait meblaglar1 o dbnemin
vergi matrah1ndan indirebilirler.
Yabanci Para

ile Olan Muameleler

Yabanc1 para Uzerinden yap1lm1J olan muamelelere mUtaallik vergi matrahlar1n1n
tayin edilmesinde, Maliye Vekaleti'
nee her alt1 ayda bir tespit eciilecek kurlar nazara al1n1r.
Nispet
t ir.

Banka ve sigorta
muameleleri
Kambiyo muamelelerinde nispet~

vergisinin nispeti, % 15'
matrah1n binde biridir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede
belirtilen
vergi nispetini
bankalar aras1 mevduat muameleleri ile diaer banka ve sigorta
muameleleri i<;in ayr1 ayr1 veya birlikte, % 1'e kadar indirmeye ve yukar1daki nispeti
aJmayacak 1ekilde, yeniden tespit
etmeye yetkilidir.

KRED±LER

P±YASASI

Kredinin Tan1m1 ve Unsurlari
Kredir1iY-1 ss o z Luk art l am i , "gi.iver1" ve "sayg1r1l1k t a r-, Ekc,nomik ilitkilerde ise veresiye
mal, hizmet sat111n1 ve bdi.in<;
para verme o Lay i rr i ifade eder. Bar1kac1l1kta; ise bdUr1<; p ar-a "
ve "rnU~teri lehine garar,ti vermek" air1lari111•Hjad1r.
11

11

Kredinin "Genel" Olarak Tan1m1
Belli bir

si.ire sonra

bdemek vaadiyle;

mal, hizmet

para
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cinsinden
satin alma gUcLinLin saa1anmas1 ya da varolan
alma gLicUnLin, belli bir zaman sonra geri al1nmak Lizere,
bir kimseye devredilmesidir.

satin
ba,ka

Kredinin "Bankac1l1k" A91s1ndan Tan1m1
Bir bankan1n; yapacag1 istihbarat sonucunda gerqek ya da
tUzel kitilere; yasalar1, i9 kurallar1n1 ve kredi kaynaklar1n1 da gbzbnLinde tutarak teminat kar,1l1g1nda ya da teminats1z
olarak para, teminat
ya da kefalet
vermek Jeklinde tan1d1g1
olanak ya da s1n1rd1r.

KREDiNiN

YARARLARI

GLinLimLizde iktisadi ve ticari faaliyetlerin h1zla artmas1
ve qe,itlenmesi;
tUccarlar1n,
sanayicilerin,
imalat91lar1n,
ve Lireticilerin yat1r1m ve iiletme masraflar1n1n sLirekli olarak artmas1na neden olmaktad1r. Kuikusuz bLitLin bu gereksinimlerin belli
bir para
ile kar11lanabilmesi
olanaks1zd1r. Bu
nedenle; Uretimin ak~amamas1, durmamas1, mallar1n daa1t1m1n1n
saglanmas1,
Liretim ve imalat birimlerinde
ortaya 91kan her
tUrlti masraflar1n kar11lanmas1 i9in bir kredi
sistemine gereksinim vard1r. ±,te bu gereksinimi kredi kurumlar1 ve bLiyUk
bl9Ude de bankalar saa1amaktad1r. Bbylece, bankalar1n gbrdUkleri hizmetin, Ulkelerin
ekonomik ve ticari faaliyetlerinde
bnemli bir yeri vard1r.
Bankalar, 9e1itli yollardan toplad1klar1 paralar1, plasman faaliyetleri ,eklinde, belirli kurallar 9er9evesinde, gereksinim sahiplerine, belirlenen
kredi s1n1rlar1 i9inde bor9
verirler ya da kendi itibar1n1 ortaya koyarak mUJterileri lehine taahhLit ve garantilerde bulunurlar. Alacaklar1n1 vadelerinde geri al1rlar ve yeni gereksinim sahiplerine verirler.

Kredi Unsurlar1
Zaman Unsuru (Vade): Bankalarca
min edilen sayg1nl1g1n, belirli

bdUn9
verilen paran1n ve tebir sUre sonra iade edilmesi
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sbz konusu olduDundan, kredide zaman 90k bnemlidir. Vade uzad1k9a, risk artar. Bunun nedeni ise, geleceijin belirsizligidir.
GUven Unsuru (itimat) : Nakit, mal, teminat, kefalet Jekil ve
mahiyetinde veya herhangi bir 1ekil ve surette verilen kredi,
belirli bir sUre sonunda geri
al1nmak koJulunu taj1d1D1ndan,
arada gUven bulunmas1 gerekir. Yani
kredide
zaman unsurunun
bulunmas1, gUven unsurunun en bUyUk
dayanaa1d1r. Bu nedenle;
gUven unsuru, kredinin
ana ve hakim
unsurlar1ndand1r.
GUven
unsurunun yitirilmesi halinde a91lm1j olan kredinin tehlikeye
dUjmesi de sbz konusu olabilmektedir.
Risk Unsuru (Teminat): Bankac1l1kta risk, bdLin9 verilen paralar1n tahsiline ve verilen
garantiye konu taahhUdUn yerine
getirilmesine
kadar
meydana gelmesi
muhtemel
tehlikelerin
toplam1d1r. Borcun ddenmemesi it ve hizmet yUkleniminin yerine getirilmemesi risk unsurunu olujturur. Riskin
azalmas1 ya
da 9oijalmas1, kar11 taraf1n yUkUmlUlUklerini
zaman1nda yerine
getirmekten ka91nmas1na ya da getirememesine ve al1nacak teminat1n cinsine gbre artar veya azal1r.
Gelir Unsuru (Verim): Kredinin
gelirini
faiz ve komisyon olu1turur. Bilindiffi gibi bankalar, mevduat
toplamak ve kredi
da91tmak d131nda bir9ok hizmet saalar. BUtLin bu hizmet kari111g1nda baz1 komisyonlar al1r. Bankalar, kredi kulland1r1rken
ayn1 zamanda komisyon geliri de elde edebilir. Bu durum, bankalar1n verdiiji kredilerin verimliligini artt1r1r.

Kredinin Fonksiyonlar1
TedavUl

vas1tas1d1r.

At1l durumdaki
r1m1n1 saa1ar.
Ekonomik

sermaye

faaliyetlere

ve tasarruflar1n

it alanlar1na

akta-

h1z verir.

- Mallar1n arz1 ile talebi
katk1da bulunur.

aras1ndaki

dengenin

saijlanmas1na
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Kredinin

Kaynaklari

Bankalar1n HdUn~ para verebilmeleri i~in yararland1klar1
kaynaklar1, dz ve yabanc1
kaynaklar olarak iki grupta toplamak mUmkUndUr.
oz kaynaklar:

:i:htiyatlar,
l-'~arg.;1l1klar,

Yabanci

kaynaklar:

Mevduat!,
TUrkiye Cumhuriyet
avans kredileri,

Merkez Bankas1?ndan

Yurt i~i bankalardan
Yurt d111 bankalardan
Muhtelif
Tahvil

saalanan

saalanan

reeskont

ve

krediler,

satjlanan krediler,

bor~lar,

ihrac1 ile saalanan

fonlar.

Bu say1lanlar i9inde sUrekli kaynak niteliai sadece mevduatta vard1r. Diger kaynaklar vadelerinde tasfiye edilditjinden, yabanc1 kaynak denildiginde ilk dUtUnUlen mevduat kaynatj1d1r.

KREDi TEKLiFLERiNi

DE~ERLENDiREN

ORGANLAR

Kredi tesis
i;lemleri,
Bankalar
Kanunu'nda belirlenen
s1n1rlar 9er~evesinde; Ydnetim Kurulu,
Kredi Komitesi, Genel
MUdUrlUk ve Bdlge MUdUrlUkleri taraf1ndan yUrUtUlUr.
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~ube

Kredi

Yontemi

Bankalarca a91lan ya da a91labilecek
krediler, kredinin
ticari veya kitisel ihtiya9lar i9in kullan1lacak olmas1na gbre iJlemler, iki ayr1 servis taraf1ndan
yerine getirilmektedir. (Kurumsal Bankac1l1k Pazarlama MUdUrlUkleri'nin
sorumlulugunda olan pazarlama kapsam1ndaki krediler hari9).
§ubelerde; ticari ama9l1 krediler Ticari 8ankac1l1k Hizmetleri Servisince, kitisel ama9l1 krediler ise Bireysel Bankac1l1k Hizmetleri
Servisince
kulland1r1lmaktad1r.
Kitisel
ama9l1 kredilerin, konut, otomobil ve tUketici
kredileri ile
s1n1rl1 oldugu dUtUnUlUrse aD1rl1kl1 olarak Ticari Bankac1l1k
Hizmetleri Servisi'nce
ger9eklettirilecek
kred) iJlemleri Uzerinde durulacakt1r.
Kurumsal Ticari Pazarlama
MUdUrlUaU'nUn
sorumluluaunda
bulunan kredilere ili§kin iJlemler ise, tube mUdUrU ya da ilgili birimin direktifi ile Operasyon Destek Servisi'nce yap1l1r. Burada Operasyon Destek Servisi'nin sorumlulutju, verilen
talimat1n yerine getirilmesinden
ibarettir. Bu nedenle; Operasyon
Destek Servisi,
kredinin
kulland1r1m1na
ili§kin tUm
belgelere §Ube mUdUrUnUn imzas1n1 almak, §Ube mUdUrU de imzalamak zorundad1r.
Kredi kulland1r1m1nda yetki ve sorumluluk, ilgili servis
ycinetmeni (Ticari Bankac1l1k Hizmetleri ve Bireysel Bankac1l1k Hizmetleri servisi) ile 1ube mUdUrUndedir.
Ticari ve Bireysel Bankac1l1k Hizmetleri Servisi Ycinetmenlerinin Kredi servislerini ilgilendiren Kredi ±tlemlerinde
Gbrev, Yetki ve S0rumluluklar1:
- Gerek 1ube yetkisinde, gerekse
genel mUdUrlUk
tUm kredi taleplerinin degerlendirmesini
yapmak,

yetkisindeki

- Kabul edilen kredi
taleplerinden §Ube yetkisini a~anlar i9in gerekli haz1rl1klar1 takiben, teklifleri Bcilge MUdUrlUtjU'
ne veya Genel MUdUrlUge iletmek,
- Kredi kullan1m1n1
tasfiye etmek,

izlemek ve gerektiai

durumlarda

krediyi
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- Otorize kredilerin her kulland1r1m1nda
(virma, yeni teminat
mektubu verilmesi, yeni
bir akreditif
a91lmas1 gibi) ve her
yeni kredi ilitkisinde ilgili tutanaklar1 dUzenlemek,
- Tesis edilmi§
otorize
kredilerin kulland1r1m
,artlar1nda
bir deffitiklik gerekiyorsa, bunu degerlendirerek
gerek9eli olarak Kurumsal Ticari Krediler MUdUrlUgU'ne intikal ettirmek,
- Kredi teminat1 olarak al1nan
9ek ve senetlere
ait gerekli
araJt1rma ve incelemeyi
yaparak, teminata kabul
edilmesi ve
her kulland1r1m1n bng6rUlen ko§ullara uygun
yap1lmas1n1 saglamak,
- Kredi tekliflerinin, Risk Degerlendirme Formlar1'n1n ve sorumlu kredilere ilitkin yaz1lar1n gbrU§U dogrultusunda dUzenlenmesini saglamak, ilgili belge, form ve yaz1lar1 imzalamak,
- Kulland1r1lan kredilerde
sorun gbrdUQUnde
veya 91kt1a1nda
Bblge MUdUrlUgU'nLi ve ilgili Genel MUdUrlUk Birimlerini
bilgilendirmek ve verilecek talimatlar
dogrultusunda
i§lem yap1lmas1n1 saglamak,
ka- Servisi ile ilgili iJlemleri risk ve ditjer kay1tlara,
politika ve prensiplerine
nunlara,
ybnetmeliklere, Bankan1n
uygunlugunu denetlemek,
§eklinde

s1ralanabilir.

eube MUdUrU ve ilgili
Servis Ybnetmeni
al1nan kararlar1n sonu9lar1nda, Jahsen ve mU1tereken sorumludurlar.

KREDiNiN TuRLERi
Krediler
9eJitli a91lardan
s1n1fland1r1l1r.
detjiJik a91lardan bak1ld1ij1nda birden fazla s1n1fa

1-

Nitelik

Bir kredi,
girer.

A91s1ndan

Nakdi Kredi
Faiz ya da komisyon karJ1l1g1nda verilen bdUn9lere ''nakdi kredi'' denir. Nakdi kredi
kart1l1g1nda banka, mU1terisin-
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den faiz Vii::! kredir,in ti.irUr,e gdre
"f2\iz +
i a yori"
a r-,
konto, iJtira, Diaer Teminat Kar11l1ij1 Kredi nakdi kredi
ti.ir1£~ric:lir.
kom

Li

r

s-:

Gayrir,akdi Kredi
bdi.in9 olarak verilen para degil, bankan1n sayg1n11a1d1r.
Bankalar yurt i9inde ya da yurt d1§1nda bulunan ger9ek ve ti.izel kitiler lehine, bir mal1n teslimi, bir itin yap1lmas1 ya
da bir borcun
bdenmesi ve bu gibi
konularda
i§i yi.iklenenin
yi.iki.imli.ili.ihi.ini.i, bnceden kararla;t1r1lan koJullara uygun olarak
yerine getirilmesini saglamak i9in verdikleri
garanti belgesidir. B0r9 bdenmez veya i' yap1lmazsa banka, alacakl1n1n veya iti yapt1ran1n ugrad1g1 zarar1 tanzim
etmekle yi.iki.imli.idi.ir.
Teminat mektuplar1, harici
garantiler, kabul kredisi ve gayrinakdi krediler s1n1f1na girer.

2- Vade A91s1ndan

Kisa Vadeli Krediler:
dir.
Orta Vadeli Krediler:
kredilerdir.

Vadeleri,

Vadeleri,

18 aya kadar olan krediler-

18 ay - 5

Uzun Vadeli Kredilerdir:
lerdir.

Vadeleri,

3- Teminatlar1

Krediler

Teminatsiz

A91s1ndan

5 y1ldan

y1l

aras1 nd a o l an

fazla olan kredi-

Krediler

Kredi mi.i1terisinin imzas1na gi.ivenilerek, ba§ka bir teminat al1nmadan a91lan
kredilerdir.
A91k
kredi ve tek imzal1
teminat mektubu, bu kredilere drnektir.
Teminatli

Krediler

Kredi mi.i§terisinin imzas1n1n yan1s1ra, birtak1m teminatlar al1nmak suretiyle,
a91lan
kredilerdir.
Mi.itteri krediyi
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geri bdemediai takdirde; banka, elindeki teminatlardan
lan1r. Teminatl1 krediler iki gruba ayr1l1r.

yarar-

a) §ahsi Teminatli Krediler
Teminat olarak al1nan, kredi mUiterisi
d1§1nda bir veya
birden fazla ki~inin
(kefil)
imzas1d1r.
Kefalet
kar,1l1tj1
nakit kredi ve 9ift
imzal1 teminat
mektubu bu kredilere brnektir.
b) Maddi Teminatl1 Krediler
Bankaca kabul edilebilecek Jartlar1 ta11yan maddi deaerlerin, ipotek
tesisi ya da menkul
k1ymetlerin rehnedilmesi
karJ1l1g1nda kullan1lan
kredilerdir.
brnegin; hisse senedi,
tahvil, mevduat sertifikas1, nakit blokaj1 senet
gayrimenkul
ipoteffi, emtia rehni, iJletme rehni, alt1n kari111g1 krediler
gibi.
4- izin AG1s1ndan Krediler
Ybnetim

Kurulu

yetkisindeki

krediler,

Kredi Komitesi

yetkisindeki

krediler,

Genel MUdUrlUk

yetkisindeki

krediler,

Bcilge MUdUrlUtjU yetkisindeki

krediler,

5- Kaynak AG1s1ndan Krediler
Banka Kaynakli Krediler: Sadece
land1r1lan kredilerdir.

bankaya ait kaynaklardan

Fon Kaynakli Krediler: TUrkiye Cumhuriyet
sair fonlardan yararlanarak kulland1r1lan

kul-

Merkez
Bankasi
kredilerdir.

ve
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6- Kullanrna Amac;lari Ac;1s1ndan Krediler

Yat1r1rn Kredileri
±Jletmelerin sabit k1ymetlerinin finansman1 (bina ve tesislerin yap1m1 i9in) amac1yla a91lan uzun vadeli kredilerdir

Donatirn <Tec;hizat) Kredileri
±tletmelere ait bina ve tesislerin geniJletilmesi, yenilenmesi, modernizasyonu, makina
ve te9hizat
saa1anmas1 amac1yla orta ve uzun vadeli olarak a91lan kredilerdir.

i~letme Kredileri
itletmelerin Uretim faaliyetlerini
finanse etmek ve d6ner sermaye ihtiya9lar1n1 karJ1lamak amac1ylaa91lan k1sa, orta ve uzun vadeli kredilerdir.
7- Sektor A91s1ndan Krediler
dzel Sekt6r Kredileri
Kamu SektbrU

Kredileri

8- i~ Konusu A91s1r,dar,Kredi
Ticari ~<rediler
Sanayi ve Turizm Kredileri
±hracat Kredileri
±thalat Kredileri

Madencilik

Kredileri

277

Ula§tirma
Enerji

Kredileri

ve Bay1nd1rl1k

Kredileri

GENEL KREDi SINIRLARI
Bir bankan1n
verecegi
nakdi krediler ve satin
alacaa1
tahvil ve benzeri menkul k1ymetlerin
tutar1yla
teminat mektuplar1, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi
gayri nakdi
kredilerin toplam1, bz kaynaklar1n1n 20 kat1n1 a1amaz. Bu s1n1ra, bankan1n;
iJtiraklerine ve gayri menkullere yat1racaa1
kaynaklar da dahildir.
Bbyle bir s1n1rlama getirilmesinde ama~ krediye dbnUJtUrUlebilecek
miktarlarda mevduat
toplanmas1n1 saglamakt1r.
Vadesi ge9mii nakdi
paraya dbnU,en bedelleri
kredi say1l1rlar.

kredilerle
gayri nakdi
kredilerin
kaydedildikleri hesaba bak1lmaks1z1n

BiR FiRMAYA ACILABiLECEK KREDiNiN SINIRI
Bir banka, ger~ek ya da tUzel kiiiye nakit, mal, kefalet
ve teminat Jekil ve mahiyetinde
ya da herhangi
bir ,ekil ve
surette bz kaynaklar1 toplam1n1n
% 20'sinden fazla kredi veremez kefaletlerini kabul edemez ya da tahvil ve benzeri menkul k1ymetlerini satin alamaz.
% 20 oran1, ihracatta ve yurt
d1t1 mUteahhitlik hizmetlerinde
kullan1lmak amac1yla
a91lan
ve fiilen bu iJlerde kullan1lan kredilerde % 25 tir. cite yandan banka sermayesinin
yar1dan fazlas1, ayr1 ayr1 ya da birlikte genel ve katma bUt~eli dairelere veya kamu iktisadi te~ebbUslerine ait kuruluilara a91lan kredilere bz kaynaklar1n
% 60' 1na kadar art1rma yetkisi verilmi1tir.
Bir adi ortakl1k
tarf1ndan
krediler sorumluluklar1 oran1nda
y1l1r.

kullan1lmak
Uzere verilecek
ortaklara verilmi§ kredi sa-
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KRED:i:

ALETLER:i:

1- Bank.riot Emisyonu: BcH"d-<x,i::it, devletin resmj. paras1d1r .. Parc:\·sal sistemin asli kredi
aletidir. Merkez
bankas:i. ve hazine
taraf1ndan dola§ima 91kart1labilir. Kanun gUcU ve para oti::iritesi karar1yla olu,turulmu§ satin alma gUcUdUr.
2- Cari Hesaplar: GUncel i§lemleri dolay1s1yla likidite yat1ran ve 9eken mU1teriler emrine mali kurumlar1n
yapm1, olduklar1 bir anlaJma gereijince haz1r tuttuklar1 fondur.

3- Cek: Kullan1lmaya haz1r provizyona dayanan bir bdeme emridir. Kaydi para bdemelerinde kullan1lan ba§lica arai;t1r.
4- Kredi Kartlar1 ve Bank.a Kartlar1: TUketim
harcamalar1nda,
"efektif" ve "i;ek"iY-1 yeriY",i alaY-1 bir bdeme arac1d1r. 1-<art sahibi yan1nda para ta§1maks1z1n
ve i;ekinin tereddUtle karJ1lanmas1 gibi tats1z bir duruma
dUJmeksizin, belirli bir meb11aa kadar ihtiyai;lar1n1 kar,1layabilmektedir.
5- Hesaptan Hesaba Nakil ve Lic;Uncli Ki~i Hesab1na
Havale: He·-·
saptan hesaba nakil i§leminde, i;ek ile yap1lan bdemeler gibi,
kay1tlar Uzerinde gbrUlmektedir. Bu i§lemde, cari hesap sahibinin yaz1l1 emri Uzerine, banka taraf1ndan yap1l1r. Hesaptan
hesabc:., nak i I de, satin alma ~1UcUr,Ur, "efektif" ku Ll anmaks i z i n,
dola11m1n1 saalayan bir kredi tUrUdUr.
6- Mevduat Sertifikalar1: Banka tahvili
Vadeli hesap ai;t1ranlardan isteyenlere
Bankalararas1
i§lemlerde de kullan1l1r.

diye tan1mlanabilir.
verilen bir belgedir ..

7- Emre Yaz1l1 Senet: Bori;lunun, ne zaman ve ne miktarda bdemeyi hangi ki§iye veya emrine yapacart1n1
dir.

gbsteren

bir belge-

imzalad1g1 bir bdeme
8- Polic;e: Alacakl1n1n bori;luya hitaben
emridir. Emre yaz1l1
senedi imzalayan bori;lu, polii;eyi imzalayan alacakl1d1r.

279

dzelli9i, mal garantisine dayanan bir kredi aleti
olmas1d1r. Mal Uzerinde rehin hakk1d1r.

9- Warrant:

10- Hazine B0nolar1: Vade tarihinde alacakl1ya bdenecek bor9tur. B0r9lu devlettir. Merkez bankas1 ve diaer mali kurumlar,
Jirketler veya bzel ki,iler, alacakl1 durumda olabilir.

11- Klasik Formlillli Tahviller: Orta ve uzun
vadeli kredi aletleridir. Devlet, firmalar ve mali arac1lar taraf1ndan finansman ihtiyac1n1 kar§1lamak Uzere 91kart1l1r.

12- Yeni Tahvil Tipleri: Para
erozyonu,
20. yUzy1l1n kronik
bir olay1d1r. Enflasyon, nominal degerleri zamanla y1pratmaktad1r. Klasik formUll~ tahvillerin sahipleri 9ogu kez negatif
gelir tuzag1na dUtmekten kurtulamamaktad1r. Bu yeni tahvil
tipleri toplum gelitimine katk1s1 6l9UsUnde tasarruf erbab1na
gelir saglamay1 hedef tutmu§tur.

KREDi SoZLEijMESiNDE YER ALACAK

BA§LICA

§ARTLAR

1- Kredi Tutar1

Kredi sbzletmesinde verilecek azami kredi tutar1 a91k olarak belirtilmelidir.
2- Vade
Kredi kurumlar1, vadeyi belirlerken genellikle a,ag1daki
faktbrleri gbzbnUnde tutmaktad1r.
a) Kredi Kurumunun Kaynaklar1n1n Vadesi
Mali bUnyeleri kuvvetli, bz sermaye/yabanc1 kuvvet kaynak oran1 yUksek, kulland1klar1 yabanc1 kaynaklar uzun vadeli
olan finansman kurumlar1, vade ybnUnden daha elveri,li 1artlarla kredi verme imk~n1na sahip olabilmektedir.
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b) KonjonktUr

Hareketleri

i9inde bulunan
konjonktUr
devresi, kredi
kurumlar1n1n
tespit edecegi vadeyi etkilemektedir. Kredi kurumlar1, genellikle refah devrelerinde,
geniJleme
devrelerinde vermit olduklar1 kredilerin
vadelerini daha.k1sa olarak saptamakta ve
bu suretle daha 90k
say1da mUJterinin
talebine cevap vermek
olanatj1na sahip olabilmektedir. Genel etjilim;
geniJleme devrelerinde
daha k1sa,
buna
karJ1l1k
durgunluk ddnemlerinde
nispeten daha uzun vade tan1mak Jeklindedir.
c) Kredinin Kullan1l1~

Yeri ve Amaci

Kredinin vadesi, genellikle mUJterinin ihtiya9lar1na ve
kredinin kullan1l1J ama9 ve yerine gbre ayarlanmaktad1r.
brnegin; elektrik
enerJ1si, petrol, gemi intaat gibi endUstrilere daha uzun vadeli kredi verildigi halde in§aat, g1da gibi
endUstriler 90k uzun vadeli kredilere ihtiya9
gbstermemektedir.
d) Kredi Talep Eden i~letmenin

Niteligi

Kredi kurumlar1 genel olarak;
piyasada tutunmu§, tan1nm1J, mali bUnyeleri kuvvetli itletmelere vade
konusunda daha
genii davrand1klar1
halde, kendilerini henUz
piyasaya kabul
ettirememit orta ve kU9Uk itletmeler; kredi verirken riski azaltabilmek i9in, vadeyi k1saltmaktad1rlar.
e)

i~letmelerin

Kaynak

Yaratma

Olanaklari

Baz1 finansman kurumlar1, vadeyi tespit ederken, krediyi
alan i§letmenin
gelecek y1llarda
yaratacag1 kaynaklar1 gdzbnUnde tutmakta, i§letmenin
yaratacaa1 kaynaklara uygun olarak vadeyi saptamaktad1r.

3- Faiz Nispeti
Vadeli kredilere uygulanacak
faiz haddi,
finansman kurumlar1
aras1nda farkl1l1k
gdstermektedir.
Geli3mekte olan
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Ulkelerde, kalk1nma bankalar1 genellikle
lar1 teJvik i9in, uzun vadeli
kredilere
daha dUtUk bir oran uygulamaktad1r.

endUstriyel yat1r1mcari faiz haddinden

Finansman kurumlar1n1n bUyUk bir bblUmU, kredi sbzle,melerine konacak §artlarla, deffi§en durumlara gbre faiz haddini
ayarlamaka yetkisini ellerinde bulundurmaktad1rlar.
4- TaahhUt

Komisyonu

Orta ve uzun vadeli kredilerde
faiz, finansman
kurumu
taraf1ndan kredi alan lehine
nakden hesaben,
9ek veya bdeme
emri vermek suretiyle yap1lan bdeme tarihinden itibaren iilemeye ba,lar. Al1nan
taahhUt
komisyonlar1, kredi
maliyetini
artt1r1c1 bir etki yapmaktad1r.
5- Kredini

Tahsis Yeri

Kredi sbzle,mesinde, kredinin
hangi ama~lar
i9in hangi
mal ve hizmetlerin temininde kullan1lacag1
gbsterilmektedir.
Finansman kurumlar1, kredi sbzle1mesinde tahsis yerlerini belirtmekle ve bil~hre yapacaklar1 kredi kontrolleri ile kredinin amaca uygun
bir §ekilde kullan1lmas1n1 saDlarlar. Ayr1ca
finansman kurumunun
bn mUsaadesini almadan, bor9lunun kredinin kullan111,
yerlerini deDittirmesini
bnleyici hUkUmlerde
kredi sbzle,melerine konulabilir.
6- Kredinin

Kullan1lacag1

Tarihler

B0r9lu taraf1ndan
kredinin hangi
tarihlerde ve ne miktarda kullan1lacaD1
sbzle1melerde
yer alabilir. Bu surutle
finansman kurumlar1, hangi tarihlerde ne miktarda bdemede bulunacaklar1n1 bnceden bilmek
olanaD1na sahip
olurlar. bdeme
tarihleri bnceden
belli oldugundan finansman
kurumlar1, gerekli kaynaklar1 zaman1nda temin edebilir ve ellerinde
gereDinden fazla kaynak bulundurmayarak muhtemel faiz kay1plar1n1
bnlerler.

7- Kredinin

Kullan1l1~

Finansman

~ekli

kurumlar1,

kredinin

tahsis edilen ama9lara

uy-
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•u1lan1lmas1n1
saQlayabilmek amac1yla
genellikle
kredinin
kullan1l1J Jekli
hakk1nda
hUkUmler
u suretle kredi verilirken, kontrol yapmak imkaektedirler.

ayr1cai1k gBsteren
etle ekonomik krizlerden

-Eleri

yasalar

ve bankan1n

- Pl~sman limiti karl1l1k ve verimliligi
s1na i:incelikle tahsis edilmelidir.
- Kredi

i~ tUrlerine daetkilenme olas1-

kredi

yi:inergeleri r,e

en ~ok kredi piyasa-

isteyen firman1n,

a} Serm2i:y~?s i
b) Mor<:71 l i tesi
c} Ortaklar1n
d) Gdsterecegi

mal varl1klar1
gUvencesi

kabul edilebilir

olmal1d1r.

- Kredilerin, seyyaliyetine daha dnce verilmit olan kredilegi:istermeditjine dikkat
rin k0Jullar1na uygun itleyiJ gi:isterip
edilmelidir.
- ittira ya da iskonto edilecek senetlerin Merkez Bankas1'n1n
reeskonta kabul edebilecetji vadelerden daha uzun vadeler taJ1mamas1na dzen gdsterilmelidir.
- Kredi verilecek firmalar1n banka
JUbesinin
gi:izetim ve istihbarat bi:ilgesi
d1,1nda
olmamas1na
dikkat
edilmeli, aksi
halde, verilen kredinin tahsil olanatj1nda meydana gelebilecek
beklenmedik olumsuz geli,melerden haber al1namaz, risk artar.
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MERKEZ BANKASININ

BANKALARLA

Merkez Bankas1n1n banakalarla
ve avans itlemlerine dayan1r.

KREDi
kredi

iLigKiLERi
ili§kileri

reeskont

Merkez Bankasi Ybnetim
Komitesi ve Merkez iskonto Komitesinin teklifi Uzerine Banka Meclisi
her banka i9in, kredi
tUrUne gbre, bir limit tesbit eder. Bankalarla
yap1lan reeskont ve avans i§lemleri bu limitler i9inde cereyan eder.
Genel olarak Bankaya reeskont edilmek Uzere
sunulan senetlerin kabulU· i9in senedi
tevdi eden
bankan1n ve senette
imzas1 bulunan firman1n Merkez Bankas1'nda kredileri bulunmas1, bu kredilerin senedin kabulUne elveri§li olmas1 laz1md1r.
Baz1 kredi tUrlerinin
bzelliginden btUrU, Banka bu §artlar1n
bir k1sm1n1 bankalar ve firmalar lehine aramayabilir.
Her Merkez Bankasi Jubesinin bir reeskont bblgesi vard1r
Bu bblge i9inde faaliyet gbsteren
tUccar, sanayici ve madencilere bu §Ubelerce kredi tesbit olunur.

MERKEZ

BANKALARINI

KREDi KONTROLu

iktisaden az gelitmi§ memleketlerde
merkez bankas1 bzel
ama9larla a91lacak kredilerin s1n1rlanmas1
yetkisi dahil olmak Uzere ya kanun ya da anlatma yoluyla ticaret bankalar1n1n
bdUn9 verme politikas1n1 genel bir kontrole tabi tutmaya yetkili k1l1nm1it1r. Merkez Bankasi banka kredilerine engel olabildiai gibi onlar1 istenilen ama9lara da ybneltebilir.
Yeni merkez bankalar1n1n bir 90Quna da ticaret bankalar1n1n bdUn9 verme iJlerini kontrol etmek yetkisi tan1nm1,t1r.
Banka kredilerinin milli ekonominin yarar1na uygun bir Jekilde dag1l111n1
saglamak amac1 ile gerek
kanunlar
ve gerekse
genel hUkUmler taraf1ndan
belirtilen bUtUn
tedbirleri almak
yetkisi bu bankalara verilmiJtir.
itletme sermayesi olarak i§ sahiplerine
a91lacak kredilere yUksek
pl&fonlar
ya da yUksek
oranlar
uygulanabilir.
Merkez
Bankas1na
aktiflerini
hacmine gbre
bankalar1n elde
tutmaya zorunlu olduklar1
sermaye ve yedeklere ait en az oranlar1 deai,tirmek yetkisidir.
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Bu genel
yetkilere ek olarak merkez
bankalar1na banka
kredilerinin spekUl&tif nitelikte olan veya kamu yarar1na uymayan ama9lar i9in a91lmas1na engel olmalar1 gbrevi verilmiJtir. Merkez bankalar1n1n baz1lar1na
akreditif a91lmas1na ait
en az depozito miktar1n1 tesbit ve zorunlu depozito miktar1n1
da finanse edilecek itlerin niteligine gbre ayarlamak yetkisi
verilmi§tir. Bu son yetki merkez bankalar1na ithal&t1 kontrol
etmek ve zaruri
olmayan ithal&t1 finanse
ettirmemek amac1n1
gUtmektedir.
Banka kredilerine, ybn verilmesini ama~
edinen pozitif
politika belirli
bir kalk1nma
program1n1n bir k1sm1
olarak
uygulanabilir. Bunu iki Jekilde kullan1lmas1 mUmkUndUr.
Merkz Bankasi krediler i9in bir 6ncelik
bankalar1n bunu uygulamalar1n1 ister.
1-

program1

tesbit ve

2- Merkez bankas1n1n banka fonlar1 i9in makine sanayi1, ta,1t
hidroelektrik kuru1u,1ar1
gibi baz1 istene
yat1r1m alanlar1
tesbit ederek bunlara ait bir bncelik listesi dUzenler.
Bankalar bu alanlarda 6dUn9 isteyenlerden alacaklar1 istekleri kabul etmekte serbest b1rak1l1rlar, Merkez bankac1l1Q1 bak1m1ndan bu gibi yetkilerin en uygunu,
s1n1rlama olup
banka kredilerinin
esasl1
olmayan yat1r1mlara
bUyUk oranda
verilmemesini saTilamakt1r.
BUtUn bu yetkiler para
gidit ve ydnetimi
bak1m1ndan bnemli sonu9lar doffurur. Bu nedenle bu yetkilerin hepsinin her
tUrlU sonu9lar1n1 gdzbnUnde
bulundurmak bak1m1ndan
en elveri§li durumda
bulunan bir kurului olmas1
nedeniyle
Merkez
Bankas1'nda toplanmas1 uygun gdrUlmektedir.
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