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Giriú
Finansal sistem ile ekonominin tümü arasÕndaki iliúki istikrarlÕ ve iúleyen
bir ekonomide performansÕn en önemli belirleyicilerindendir. Ekonomik
birimlerin yaptÕklarÕ tasarruflardan oluúan fon fazlalarÕnÕn verimli yatÕrÕm
fÕrsatlarÕna sahip di÷er birimlere aktaracak finansal sisteme gereksinim
vardÕr. Finansal sistem karmaúÕk yapÕya ve iúlevlere sahip çok farklÕ tipte
kurumlarÕn bir araya gelmesiyle oluúur. Bankalar, sigorta úirketleri, emeklilik
fonlarÕ, hisse senedi ve tahvil piyasalarÕ ve benzerleri kuruluúlar finansal
sistemde yer alÕrlar. Finansal sistemin iúleyiúi fon fazlalarÕnÕn fon talep
edenlere optimal biçimde, en düúük maliyetle ve en etkin úekilde akÕúÕnÕ
gerçekleútirerek ekonominin düzenli ve verimli çalÕúmasÕnÕ sa÷lar. BankacÕlÕk
sektörü finansal sistem içerisinde finansal aracÕlÕk iúlevini yerine getiren
en önemli ve büyük aktördür. Bankalar kar amaçlÕ faaliyet gösteren
aracÕ kuruluúlardÕr. Finansal sistem ekonominin di÷er sektörleriyle
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda devletin a÷Õr düzenlemeler yaptÕ÷Õ bir sektördür ve
bankalar da bu düzenlemeler altÕnda faaliyet gösterirler. BankacÕlÕk sektörü,
içinde yer aldÕ÷Õ finansal sistemin faaliyetlerini etkileyen arz ve talep
koúullarÕndaki de÷iúime karúÕ son derece duyarlÕ olup geliúmelerden hÕzla
etkilenir. Kamu otoritesinin yaptÕ÷Õ düzenlemeler yanÕnda, finansal yenilikler,
enformasyon teknolojisinin getirdi÷i olanaklar Dünya düzeyinde ödünç
verenler ile ödünç alanlara çok farklÕ alternatifler sunan piyasanÕn oluúmasÕnÕ
sa÷lar. Enformasyon teknolojisindeki hÕzlÕ geliúmeler yeni finansal ürün ve
hizmetlerin ortaya çÕkmasÕna neden olmuútur. Bankalar geleneksel finansal
araçlarÕn yanÕ sÕra finansal yenilikler ile çeúitlendirilmiú ürün ve hizmet
sunumunda bulunmaktadÕrlar. Bankalar müúterilerine sunduklarÕ yeni
finansal ürün ve hizmetler ile finansal iúlem maliyetlerini düúürerek daha çok
kar etme olana÷Õna kavuúmuútur. Bununla birlikte bankacÕlÕk sisteminin
faaliyetlerini sürdürdü÷ü piyasanÕn yapÕsÕ, piyasada rekabetin varlÕ÷Õ ve
yo÷unlaúma derecesi karlÕlÕ÷Õ belirleyen en temel unsurlardÕr. Bu ba÷lamda,
çalÕúmanÕn amacÕ söz konusu unsurlarÕn Türk bankacÕlÕk sistemindeki
görünümü ve etkilerini belirlemektir. Bu amaç do÷rultusunda Türk bankacÕlÕk
sisteminde piyasa yapÕsÕ, rekabetin ve yo÷unlaúmanÕn derecesi incelenecek,
nesnel ölçütlerle ampirik sÕnamalar yapÕlarak elde edilen sonuçlar
de÷erlendirilecektir. ÇalÕúma, kullanÕlan ve hesaplanan endeksler açÕsÕnda
bu konuda yapÕlan en kapsamlÕ çalÕúma özelli÷ine sahiptir. Analizi yapÕlan
dönem yapÕsal olarak de÷iúen Türkiye ekonomisinde bankacÕlÕk sektörünün
de büyük de÷iúim gösterdi÷i 2000-2010 yÕllarÕnÕ kapsamaktadÕr. BankacÕlÕk
sektöründe 2000-2001 krizinden sonra yaúanan yeniden yapÕlanma ve
büyük konsolidasyon süreci, sistemin yapÕsÕnÕ, aktörlerini ve genel
e÷ilimlerini büyük boyutlarda de÷iútirdi÷inden çalÕúmada ulaúÕlacak sonuçlar
bankacÕlÕk sisteminin yeni koúullarÕnÕ anlama ba÷lamÕnda önem
göstermektedir. Türkiye ekonomisinin uzun süren enflasyonist bir ortamdan
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düúük enflasyonlu büyüme dönemine geçmesi ile bankacÕlÕk sektörü de
buna paralel bir geliúme göstererek hÕzla büyümüútür. Büyüyen bankacÕlÕk
sektörü finansal sistem içerisinde yaklaúÕk %88 gibi çok önemli bir a÷ÕrlÕ÷a
sahiptir ve bu durumun da kÕsa dönemde de÷iúme olasÕlÕ÷Õ yoktur. Sektörün
etkin ve verimli çalÕúan bir piyasa yapÕsÕna sahip olmasÕ ekonomiyi do÷rudan
etkilemektedir. 2001 yÕlÕnda yaúanan kriz sonrasÕnda bankacÕlÕk sektöründe
gerçekleútirilen yeni düzenlemeler, birleúmeler, el de÷iútirmeler ve yabancÕ
sermayeli yeni bankalarÕn giriúi sistemde yo÷unlaúmayÕ artÕrÕrken, sektörün
aracÕlÕk iúlevi ve araç çeúitlili÷i de artmÕútÕr. Bu geliúmeler ürün ve fiyat
bazÕnda rekabetçi e÷ilimleri güçlendirmiútir. Türk bankacÕlÕk sektörüne iliúkin
olarak yapÕlan tespitlerin ve sistemde yaúanan geliúmelerin etkilerini ölçmek,
de÷erlendirmek ve yorumlayarak anlamlandÕrmak, ulaúÕlan sonuçlarÕ
sektörde yer alan kurum ve kiúilerle paylaúmak temel amacÕmÕzdÕr.
ÇalÕúma beú bölümden oluúmaktadÕr. Birinci bölümde Türk bankacÕlÕk
sisteminin geliúimi tarihsel bir süreçte ele alÕnmakta ve her biri kendi
döneminin özelliklerini yansÕtan beú alt baúlÕkta incelenmektedir. økinci
bölümde iktisat yazÕnÕnda rekabet ve piyasa gücü kavramlarÕ incelendikten
sonra bankacÕlÕk sektöründe rekabet ve rekabetin ölçümü konularÕ
açÕklanmaktadÕr. Bölümün sonunda Türk bankacÕlÕk sektöründe rekabet
irdelenmektedir. Üçüncü bölümde Türk bankacÕlÕk sektörünün yapÕsÕ
incelenmekte, sektöre ait temel göstergeler Avrupa Birli÷i ve seçilmiú AB
üyesi ülke örnekleriyle karúÕlaútÕrmalÕ olarak analiz edilmektedir. AyrÕca
bölümde Türk BankacÕlÕk Sektörünün yasal çerçevesi ve AB ile uyum sorunu
ele alÕnarak tartÕúÕlmaktadÕr. Dördüncü bölüm Türk bankacÕlÕk sisteminde
rekabetin ölçülmesi baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bu bölümde sektördeki rekabet
yapÕsal ve yapÕsal olmayan yaklaúÕmlarla ölçülmektedir. Her iki yaklaúÕmda
da literatürde yer alan endekslerin tamamÕ kullanÕlarak Türk bankacÕlÕk
piyasasÕnda yo÷unlaúma derecesi oldukça kapsamlÕ biçimde ölçülmektedir.
Beúinci bölüm küresel ekonomik krizin etkisindeki dünya ekonomisi ve
Türkiye’de bankacÕlÕk sektöründeki geliúmeler ve sonuçlarÕnÕn yansÕmalarÕ
incelenmektedir.
Bu çalÕúmanÕn yapÕlmasÕna ve yayÕmlanmasÕna olanak sa÷layan Türkiye
Bankalar Birli÷ine teúekkürlerimizi sunarÕz.
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Birinci Bölüm
BankacÕlÕk Sektörünün Tarihsel Geliúim Süreci
Türkiye’de di÷er iktisadi ve sosyal yapÕdaki tüm dönüúümlerde oldu÷u
gibi bankacÕlÕk sektörünün yapÕsal dönüúümü de Cumhuriyet Dönemi ile
baúlatÕlmaktadÕr. BankacÕlÕk sektörü, OsmanlÕ ømparatorlu÷unun son
dönemlerine kadar iktisadi yaúam içerisinde kendine uygun, devamlÕlÕ÷ÕnÕ
sa÷layabilecek bir ortam bulamamÕú ancak, yavaú ve cÕlÕz bir biçimde de
olsa geliúimini sürdürebilmiútir. Cumhuriyet’in kuruluú yÕllarÕndan günümüze
kadar geçen sürede ise bankacÕlÕk sektörünün yapÕsÕ ve geliúiminin, iktisadi
geliúme, ekonominin genel yapÕsÕ ve iktisadi baúarÕmdan oldukça etkilendi÷i
görülmektedir. Bu ba÷lamda aúa÷Õda Türkiye’de bankacÕlÕk sektörünün
tarihsel geliúim süreci, iktisadi geliúmenin dönüm noktalarÕ da dikkate
alÕnarak OsmanlÕ Devletinde, 1923-1980, 1981-2001 ve 2001 sonrasÕ dönem
olmak üzere temel alt bölümlere ayrÕlarak ele alÕnmÕútÕr.
1.1. OsmanlÕ Devletinde BankacÕlÕk
OsmanlÕ Devletinde, BatÕ Avrupa’da yaúanan geliúme sanayileúme ve
dÕúa açÕlma sürecini yaúamadÕ÷Õ için benzer bir bankacÕlÕk sistemi
geliúmemiú ve teúvik de edilmemiútir. Bu ba÷lamda 19. yüzyÕlÕn ortasÕna
kadar OsmanlÕ Devletinde bankaya rastlanmamaktÕr. BankacÕlÕk iúlemleri
sarraflar ve bankerler tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. OsmanlÕda, yalnÕzca Hazine’nin
iç ve dÕú borçlanmasÕnÕ kolaylaútÕrmak amacÕyla, özellikle yabancÕ bankalarÕn
varlÕ÷Õna gereksinim duyulmuútur. OsmanlÕdaki ilk banka, sarraflar tarafÕndan
1847 yÕlÕnda kurulan østanbul bankasÕdÕr. Ancak banka ödeme yetene÷ini
tehlikeye düúüren iúlemlere giriúmesi ve spekülasyon yapmasÕ nedeniyle
1852 yÕlÕnda kapanmÕútÕr (Sa÷lam, 1976: 247).
OsmanlÕ Devletinde modern anlamda bir ticaret ve kredi bankasÕ olarak
kurulan ilk kredi kurumu 1856 yÕlÕnda øngiliz sermayesi ile Londra’da kurulan
ve FransÕz sermayesinin de katÕlÕmÕyla OsmanlÕ ømperial BankasÕ adÕnÕ
alarak di÷er bankacÕlÕk iúlemleri yanÕnda banknot çÕkarma yetkisiyle
donatÕlan bankadÕr (Kepenek ve Yentürk, 2005:21). OsmanlÕ
ømparatorlu÷u’nda, özellikle 1839 Tanzimat FermanÕ’ndan sonra devlet
harcamalarÕnÕn gelirlerini aútÕ÷Õ bir döneme girilmesi ve devletin kaynak
gereksiniminin önce kaimelerin çÕkarÕmÕ, sonra da toplanacak vergiler
karúÕlÕk gösterilerek østanbul’da etkinlikte bulunan sarraf ve bankerlerden
borç alÕnmasÕ ile karúÕlanmaya çalÕúÕlmasÕnÕn ardÕndan, KÕrÕm SavaúÕ’nÕn
bitiminde
yapÕlan
1856
Paris
BarÕú
AntlaúmasÕ’nÕn
OsmanlÕ
ømparatorlu÷u’nun dÕú borç alma olanaklarÕnÕ arttÕrmÕú olmasÕ, OsmanlÕ
BankasÕ’nÕn kurulmasÕndaki en önemli etkendir.
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OsmanlÕ gelir kaynaklarÕnÕn uluslararasÕ bir kuruluúun denetimine
geçmesi, AvrupalÕ sermayedarlara yeterli güvence sa÷ladÕ÷Õndan, özellikle
1881’den sonra yabancÕ sermayeli bankalarÕn sayÕsÕ hÕzla artmÕútÕr. Gelen bu
yabancÕ bankalar, kendi ülkeleriyle OsmanlÕ devleti arasÕndaki ticari iliúkileri
geliútirmeye çalÕúmÕúlar ve özellikle madencilik ve ulaútÕrma alanÕnda yatÕrÕm
yapmayÕ tercih etmiúlerdir (Tokgöz, 2009:24).
1856-1923 yÕllarÕ arasÕnda kurulan bankalarda yabancÕ sermayeli
bankalar ço÷unlukta olmakla birlikte, 1908 yÕlÕnda økinci Meúrutiyet’in ilanÕ ve
milliyetçilik e÷ilimlerinin artmasÕ ile birlikte ulusal sermaye ile pek ço÷u yerel
ve tek úubeden oluúan bankalarÕn kurulma süreci baúlamÕútÕr. Ulusal
bankacÕlÕk hareketinin ortaya çÕkmasÕndaki temel neden, ülke içinde
birikmekte olan sermayeyi yabancÕ ve azÕnlÕk bankalarÕnÕn elinden almak ve
bu sermayeyi ulusal ticareti geliútirmek amacÕyla kullanmaktÕr. Kurulan ulusal
bankalarÕn verdikleri krediler de daha çok ticari kredi, esnaf kredisi, tarÕmsal
kredi, emlak kredisi ve tüketim kredisi biçiminde olmuútur (Artun, 1989: 39).
Ulusal sermayeye dayalÕ ve kalÕcÕ bankacÕlÕk giriúimi Mithat Paúa’nÕn
1863 yÕlÕnda kurdu÷u tarÕm kredi kooperatiflerinin 1888 yÕlÕnda Ziraat
BankasÕna dönüútürülmesidir. AyrÕca 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda ulusal
bankacÕlÕ÷Õn geliútirilmesi yönünde çaba gösterilmiú ve bölgesel bankalarÕn
geliútirilmesine çalÕúÕlmÕú ancak bu giriúimler sÕnÕrlÕ kalmÕútÕr (Kepenek ve
Yentürk, 2005: 21). Ulusal sermaye ile kurulan bankalarÕn büyük bir bölümü
uzun ömürlü olamamÕú, güçlü yabancÕ bankalarla rekabet edemeyerek
etkinliklerine son vermek zorunda kalmÕúlardÕr. østiklal SavaúÕ ve
Cumhuriyet’in ilanÕ ile biten bu dönem, bankacÕlÕk alanÕnda bir deneyim
dönemi olarak kabul edilebilir. Bu dönemde ulusal bankacÕlÕ÷Õn önemi ve
devlet teúvikinin zorunlu oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr (Zarakolu, 1973: 16).
økinci Meúrutiyetten Cumhuriyetin kuruluúuna kadar, 1908-1923 yÕllarÕ
arasÕnda, 11’i østanbul’da, 13’ü Anadolu’da olmak üzere toplam 24 yerli
banka kurulmuútur (Tokgöz, 2009:25).
1.2. Cumhuriyet Dönemi Türk BankacÕlÕ÷Õ
Türkiye’de bankacÕlÕk sektörünün Cumhuriyet Dönemi evrimi incelenirken
genellikle 1980 öncesi dönemdeki geliúmeler alt dönemler ayrÕmÕ yapÕlarak
ele alÕnmaktadÕr. Gerçekte her alt dönemdeki bankacÕlÕk di÷er alt dönemlere
göre farklÕlÕk gösterse de, 1923-1980 arasÕ dönemin 1980 sonrasÕ dönemle
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda bir bütünlük arz etti÷i söylenebilir. Finansal sistemin yeni
geliúmeye baúladÕ÷Õ bu dönemde devletin, bankacÕlÕk etkinliklerine yo÷un
biçimde katÕldÕ÷Õ ve kayÕtlayÕcÕ düzenlemeler uyguladÕ÷Õ görülmektedir. Bu
çalÕúmada genel ayrÕma uyarak 1923-1980 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde
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bankacÕlÕk kesiminin tarihsel geliúim süreci 1923-1932, 1933-1944, 19451959 ve 1960-1980 arasÕ olmak üzere dört alt dönem olarak
incelenmektedir.
1.2.1. Kuruluú Dönemi (1923-1932) Dönemi
OsmanlÕnÕn maddi manevi mirasÕ üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyetinin
devraldÕ÷Õ iktisadi yapÕ oldukça yÕpranmÕú ve büyük ölçüde tarÕma dayalÕydÕ.
Bu ba÷lamda kuruluú yÕllarÕndaki iktisat politikalarÕ, devralÕnan bu iktisadi ve
sosyal yapÕnÕn de÷iútirilmesine yönelik olmuútur. Cumhuriyet Döneminde
ekonominin alaca÷Õ yön ve biçim ùubat 1923 tarihinde tüccar, sanayici, çiftçi
ve iúçi kesimlerinden delegelerin katÕlÕmÕyla gerçekleútirilen øzmir øktisat
Kongresinde temel nitelikleriyle belirlenmiútir. Kongre’de, iktisadi geliúme için
ulusal bankacÕlÕ÷Õn kurulmasÕ ve geliútirilmesi gereklili÷i tüm katÕlÕmcÕlar
tarafÕndan dile getirilmiútir. Bu çerçevede iktisadi kalkÕnmanÕn hÕzlandÕrÕlmasÕnda
bankacÕlÕk kesiminin taúÕdÕ÷Õ önemin bilinci içinde ulusal bankacÕlÕ÷Õn
geliútirilmesi için çeúitli giriúimlerde bulunulmuútur.
Kongre’ye katÕlan tüccar grubu hükümetin de orta÷Õ olaca÷Õ bir ana
ticaret bankasÕnÕn kurulmasÕnÕ önermiú ve Türkiye øú BankasÕ A.ù. bu
öneriler do÷rultusunda 1924 yÕlÕnda özel kesim bankasÕ olarak kurulmuútur.
Cumhuriyet döneminin ilk özel sermayeli mali kuruluúu sayÕlan øú BankasÕ
A.ù.’nin görevi gayrimenkul alÕm-satÕmÕ yapmak, her türlü sÕnaî, ticari iúlerle
u÷raúmak ve bu alanda çalÕúan iúletmelere kredi açmak olarak belirlenmiútir
(ùahin,2009: 35).
øzmir øktisat Kongresinde alÕnan kararlar do÷rultusunda 1925 yÕlÕnda bir
devlet bankasÕ olarak Sanayi ve Maadin BankasÕ kurulmuútur. Banka, özel
kesim tarafÕndan yeni kurulacak sanayi ve madencilik kuruluúlarÕna kredi
sa÷lamak, özel kesimle ortaklÕklar kurmak ve devlete ait sanayi kuruluúlarÕnÕ
geçici olarak iúletmek ve zaman içinde bu kuruluúlarÕ özel kesime devretmek
amacÕyla kurulmuú bir ilk kalkÕnma bankasÕdÕr. Banka, kamu kesiminin özel
kesime kaynak aktarmasÕ sürecinin baúlangÕç düzenlemesi ya da
kurumlaúmasÕ olarak görülebilir. Banka, kaynaklarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ
kuruluú halinde devraldÕ÷Õ iútiraklerine ba÷lamasÕ yüzünden, sanayi ve
madencilik alanÕnda etkinlikte bulunan iúletmelere yeterli kredi yardÕmÕnda
bulunamamÕú, 1932 yÕlÕnda Banka’nÕn yerini almak üzere Sanayi Ofisi ve
Türkiye Sanayi Kredi BankasÕ kurulmuútur. Söz konusu kuruluúlarÕn da
baúarÕsÕz olmasÕ üzerine, 1933 yÕlÕnda, bunlarÕn yerine Sümerbank
kurulmuútur (Kepenek ve Yentürk, 2005: 46).
øzmir øktisat Kongresi’ne katÕlan tarÕm kesimi temsilcilerinin önerileri
do÷rultusunda, OsmanlÕ Devletinde ulusal sermaye ile kurulup Cumhuriyet
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dönemine intikal eden en önemli banka olan Ziraat BankasÕ 1924 yÕlÕnda
yeniden düzenlenmiú ve sermayesi artÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca Banka’ya tarÕm
kesimine kredi vermenin yanÕnda her türlü bankacÕlÕk faaliyetinde
bulunabilme yetkisi verilmiútir.
Cumhuriyetin kuruluú yÕllarÕnda kurulan ve bankacÕlÕk kesiminde etkin
olan bir di÷er banka, 1926 yÕlÕnda kurulan Emlak ve Eytam BankasÕ1 dÕr.
Banka’nÕn kuruluú amacÕ, ülkenin inúasÕnÕ hÕzla gerçekleútirilmesi ve inúaat
kesimi için gerekli kredileri sa÷lamak ve yetim haklarÕnÕ korumak biçiminde
belirtilmiútir.
Cumhuriyet döneminde bankacÕlÕk alanÕnda atÕlan en önemli adÕmlardan
birisi, 11 Haziran 1930 tarih, 1715 sayÕlÕ Kanunu uyarÕnca, Merkez
BankasÕ’nÕn 15 milyon TL sermayeli bir anonim úirket olarak kurulmasÕ
olmuútur. Ulusal bir devlet bankasÕ kurulmasÕ fikri 1923 yÕlÕnda toplanan
Türkiye øktisat Kongresi’nde ele alÕnmÕútÕr. Kongrede, bir taraftan devletin
bankacÕlÕk politikasÕnÕ belirleyecek, di÷er taraftan banknot ihracÕ ile devlet
kredisini tanzim edecek bir merkez bankasÕ oluúturulmasÕ üzerinde
durulmuútur. 1924 yÕlÕnda Hükümet OsmanlÕ BankasÕnÕ bir devlet bankasÕna
dönüútürmek için bazÕ giriúimlerde bulunmuútur. Ancak o günkü iktisadi ve
mali koúullar buna uygun de÷ildi. Bunun üzerine aynÕ yÕl OsmanlÕ BankasÕ ile
Cumhuriyet Hükümeti arasÕnda bir anlaúma yapÕlmÕútÕr. Buna göre,
BankanÕn 1925 yÕlÕnda sona erecek olan banknot ihracÕ imtiyazÕ 1935 yÕlÕna
kadar uzatÕlmÕútÕr. Ancak bu süre zarfÕnda ulusal bir merkez bankasÕ
kurulmasÕ halinde OsmanlÕ BankasÕnÕn buna bir itiraz hakkÕ olmayacaktÕ. Bu
çerçevede bankanÕn kurulmasÕ 1930 yÕlÕnda mümkün olabilmiútir. 1 Eylül
1931 tarihinde Hükümet’çe kabul edilen Banka Nizamnamesi (Anasözleúme)
20 Eylül 1931 tarihli Resmi Gazete’de yayÕnlanarak yürürlü÷e girdi ve
Merkez BankasÕ 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçti. 1715 sayÕlÕ Kuruluú
Kanunu’na göre, Merkez BankasÕnÕn temel amacÕ, ülkenin iktisadi
kalkÕnmasÕnÕ desteklemekti. Bu amacÕ gerçekleútirmek üzere Merkez
BankasÕna verilen görevler; reeskont oranlarÕnÕ belirlemek; para piyasasÕnÕ
ve paranÕn dolaúÕmÕnÕ düzenlemek; Hazine iúlemlerini yerine getirmek; Türk
parasÕnÕn de÷erini korumak için hükümetle ortaklaúa tüm önlemleri almaktÕ
(Merkez BankasÕ, 2011: http://www.tcmb.gov.tr/).
1.2.2. Devletçilik Dönemi (1933-1944)
Cumhuriyetin ilk 10 yÕlÕnda izlenen özel kesimin özendirilmesine yönelik
sanayileúme stratejisi, sermaye birikiminin yetersizli÷i nedeniyle önemli bir
sonuç vermemiútir. Di÷er yandan da 1929 yÕlÕnda yaúanan, Sovyetler Birli÷i
1

Banka, 1946 yÕlÕnda Emlak ve Kredi BankasÕ’na dönüútürülmüútür.
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ekonomisi dÕúÕnda, tüm dünya ekonomilerinde çöküntüye yol açan Büyük
Buhran sonrasÕ iktisadi alanda yeni geliúmeler yaúanmÕútÕr. Devlet
müdahalelerinin ve devlet öncülü÷ünde kalkÕnma deneyimlerinin tartÕúÕldÕ÷Õ
bu dönemde Türkiye’de de iktisadi kalkÕnmanÕn sa÷lanabilmesi için devletin
sÕnaî yatÕrÕmlarÕn yapÕlmasÕnda daha aktif bir rol oynamasÕ gerekti÷i
konusundaki görüúlerin tartÕúmaya açÕlmasÕna neden olmuútur. Bu ba÷lamda
ülkede Kamu øktisadi Teúebbüsleri aracÕlÕ÷Õyla kÕt olan sermayenin devlet eli
ile istihdamÕnÕn sa÷lanmasÕ ve ithal ikamesi sa÷layacak kesimlere öncelik
verilmesi ana kalkÕnma stratejisi olarak belirlenmiútir.
øktisadi devletçilik stratejisi, bankacÕlÕk sektörünün de geliúimini önemli
ölçüde etkilemiútir. Bu dönemde bankacÕlÕk sektörünün belirgin özelli÷i;
kesimde kamu bankalarÕnÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn artmasÕdÕr. AyrÕca 1929 yÕlÕnda
yaúanan iktisadi buhran ve büyük sermayeli ulusal bankalarÕn rekabeti
nedeni ile yerel ve tek úubeleri bankalar teker teker kapanmaya baúlamÕú ya
da úube bankacÕlÕ÷ÕnÕn geliúmesi ile birlikte ulusal bankalarÕn úubeleri haline
gelmiúlerdir.
Devlet öncülü÷ünde planlÕ sanayileúmenin gere÷i olarak öncelikle 19341938 yÕllarÕ arasÕ dönemi kapsayan Birinci Beú YÕllÕk Sanayi PlanÕ (BBSP)
hazÕrlanmÕútÕr. Böylece Türkiye BBSP çerçevesinde ithal ikamesi yaratacak
temel tüketim mallarÕnÕn üretimine kamu iktisadi faaliyetleri aracÕlÕ÷Õyla
baúlamÕútÕr. Plan çerçevesinde öngörülen, altÕ alt sanayi dalÕnda (kimya,
ka÷Õt-selüloz, madencilik, tekstil, seramik ve demir-çelik) 20 fabrika
kurulmasÕydÕ. Gerekli kaynak ise 45 milyon Türk LirasÕ (TL) olarak
hesaplanmÕú ancak 100 milyon TL’lik harcama yapÕlmÕútÕr (Tokgöz, 2009:
77-78). YatÕrÕm programÕnÕn finansmanÕnÕn sa÷lÕklÕ bir biçimde yapÕlmasÕ
amacÕyla 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayÕlÕ yasa ile özel hukuk düzeni
içinde, piyasa koúullarÕ uyarÕnca iúletmecilik ilkelerine göre çalÕúmasÕ
öngörülen Sümerbank kurulmuútur. Kuruluú yasasÕnda Sümerbank’Õn
üstlenece÷i görevler úu úekilde sÕralanmÕútÕr (Tokgöz, 2009:71): (1) Devlet
Sanayi Ofisi’nden devralaca÷Õ fabrikalarÕ iúletmek, özel sanayi
kuruluúlarÕndaki devlet iútiraklerini yönetmek; (2) devlet sermayesi ile
kurulacak tüm sanayi kuruluúlarÕnÕn etüt ve projelerini hazÕrlamak, yatÕrÕmÕ
gerçekleútirmek ve yönetmek; (3) ülkenin kalkÕnmasÕ için gerekli sÕnai
kuruluúlarÕna kaynaklarÕ oranÕnda iútirak ve yardÕm etmek, (4) sÕnai
kuruluúlara kredi açmak ve genel bankacÕlÕk iúlemlerini yapmak ve (5) ulusal
sanayinin geliúimine yönelik önlemleri araútÕrmak. Böylece Türkiye
bankacÕlÕk sektörü, ülkedeki sermaye birikiminin kamu bankalarÕ aracÕlÕ÷Õyla
sa÷lanmasÕ ve biriken sermayenin kamunun belirledi÷i öncü kesimlerde
istihdamÕnÕn gerçekleútirilmesi amacÕna yönelik bir geliúme sürecine
girmiútir.
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Bu dönemde kentlerin kalkÕndÕrÕlmasÕna hizmet etmek, úehirlerin imar
planlarÕnÕ hazÕrlamak, kent ve kasabalarÕn su, elektrik, havagazÕ,
kanalizasyon gibi kamu hizmetleriyle ilgili tesisler, yapÕlar ve di÷er iúlerin
yapÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrmak amacÕyla, belediyelere gerekli orta ve uzun vadeli
kredilerle teknik danÕúmanlÕk sa÷layacak Belediyeler BankasÕ 24 Haziran
1933 tarihinde 2301 sayÕlÕ yasa ile kurulmuútur. Kuruluú Kanunu uyarÕnca
yalnÕz Belediyelere yönelik etkinliklerde bulunmasÕ, kuruluú sermayesinin,
hÕzlÕ nüfus artÕúÕ ve úehirleúmeye paralel olarak artan kredi gereksinimini
karúÕlayamamasÕ, ayrÕca, mali kayna÷a ve teknik yardÕma gereksinimi olan øl
Özel ødareleri ile köylerin bu yardÕm dÕúÕnda bÕrakÕlmasÕ gibi hususlar göz
önünde bulundurularak Belediyeler BankasÕ 1945 yÕlÕnda 4759 sayÕlÕ yasa ile
øller BankasÕ adÕ ile yeniden örgütlenmiú ve etkinlik alanÕ il ve köy idarelerinin
bayÕndÕrlÕk iúlerini de kapsayacak biçimde geniúletilmiútir.
BBYSP’nin uygulanmaya baúlamasÕndan sonra Devletçili÷in kurum ve
kuruluúlarÕnÕn tamamlanmasÕna devam edilmiútir. Bu ba÷lamda bankacÕlÕk
alanÕndaki di÷er bir geliúme, maden yataklarÕnÕ ve enerji kaynaklarÕnÕ
iúletecek iúletmeleri kurmak, yönetmek ve finansman gereksinimlerini
sa÷lamak, enerji ve madencilik konusundaki araútÕrma ve iúletmeleri denetim
altÕna almak ve bir merkezden yönetmek amacÕyla 20 Haziran 1935 tarihinde
2905 sayÕlÕ yasa ile Etibank kurulmuútur.
Bu dönemde kurulan bir di÷er önemli kamu bankasÕ da küçük ve orta
ölçekli sanayi kuruluúlarÕ ile esnaf ve zanaatkârlarÕn sahip oldu÷u
yetersizlikleri gidermek ve onlarÕn finansman sorunlarÕnÕ çözmek amacÕyla
18 Haziran 1933 tarih ve 2284 sayÕlÕ yasa ile kurulan Halk SandÕklarÕ ve
Türkiye Halk BankasÕ’dÕr. AyrÕca bu dönemde, geliúmekte olan Türk
denizcilik sektörüne finansman sa÷lamak üzere 1938 yÕlÕnda bir devlet
bankasÕ olarak Denizbank kurulmuútur
1933-1944 döneminde sanayileúme için gerekli olan ancak özel sektör
tarafÕndan
gerçekleútirilemeyen
yatÕrÕmlarÕn
devlet
tarafÕndan
gerçekleútirilmesi, bu yatÕrÕmlarÕn finansmanlarÕnÕn bütçe olanaklarÕ
zorlanarak ve bazÕ zorunlu tasarruf olanaklarÕna baúvurularak
karúÕlanmasÕyla mümkün olabilmiútir. 1936 yÕlÕnda kabul edilen 2999 sayÕlÕ
Bankalar Kanunu ile banka mevduatlarÕnÕn yüzde 15’i oranÕnda Devlet øç
Borçlanma Senetleri (DøBS)’nden veya aynÕ derecede (yaklaúÕk yüzde 6-7
oranÕnda) faiz getiren di÷er menkul kÕymetlerden munzam karúÕlÕk ayÕrma
zorunlulu÷u getirilmiú, bu uygulamanÕn bir amacÕ da kamu yatÕrÕmlarÕ için
düúük maliyetli finansman kayna÷Õ sa÷lamak olmuútur.
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1.2.3. Yeni Devletçi ve Liberal Dönem (1945-1960)
BBYSP’nÕn uygulamasÕnÕn baúarÕlÕ bir biçimde yürümesi üzerine 1936
yÕlÕnda økinci Beú YÕllÕk Sanayi PlanÕ (øBYSP) hazÕrlÕklarÕ baúladÕ. øBYSP, ara
ve yatÕrÕm mallarÕ üretimine öncelik veriyor ve gÕda, kimya, makine ve deniz
ulaúÕmÕ gibi alanlarda yaklaúÕk 112 milyon TL’lik yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕ
öngörüyordu (Kepenek ve Yentürk, 2005:71). Bu ba÷lamda øBSP, ilk planÕn
do÷al bir uzantÕsÕ görünümündeydi; ancak økinci Dünya SavaúÕ yüzünden
plandan vazgeçilmiú ve yerine øktisadi Savunma PlanÕ (1939) hazÕrlanarak
yürürlü÷e konmuútur (Tokgöz, 2009: 82). Savaú sonrasÕ döneme ülke içi ve
dÕúÕ geliúmelerle birlikte yeni iktisat politikasÕ arayÕúlarÕyla girildi. 1945-1960
yÕllarÕ arasÕndaki dönemin en önemli özelli÷i sanayileúme stratejisi olarak
iktisadi devletçili÷in yerini özel kesimin öncülü÷ünde iktisadi kalkÕnma
politikasÕnÕn almasÕdÕr. Bu politika dönüúümdeki baúlÕca etken savaú
yÕllarÕnda yaúanan yüksek enflasyon ve spekülasyon ortamÕnda tarÕm ve
ticaret sektörlerinde ileri boyutlara ulaúan özel sermaye birikimi iktisadi ve
sosyal geliúmede etkinlik kazanmÕú olmasÕdÕr. Söz konusu süreç, kÕrsal
kesimin pazara açÕlmasÕ, hÕzlÕ kentleúme ve buna ba÷lÕ olarak yeni birikim
olanaklarÕ yaratmÕútÕr. Çok partili siyasal ortama geçilmesi, ekonominin
dÕúarÕya açÕlmasÕ, yeni tüketim kalÕplarÕyla birlikte özel sermaye birikiminin
ileri boyutlara ulaúmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Dönem içinde yatÕrÕmlarÕn, milli gelir ve
nüfusun hÕzla artmasÕ, kÕrsal alandan kente göçle birlikte kentli nüfusun
artmasÕ ve piyasa için üretimin geniúlemesi, ekonomide para ve kredi
gereksiniminin artmasÕna neden olmuútur. BankacÕlÕk alanÕnda yapÕlan
yatÕrÕmlarÕn getirisi artmÕú ve özel bankacÕlÕk hÕzla önem kazanmaya
baúlamÕútÕr.
øncelenen dönemde özel sanayi üretiminin artmasÕnda 1950 yÕlÕnda
kurulan Türkiye SÕnaî KalkÕnma BankasÕ A.ù. (TSKB) da etkili olmuútur.
økinci Dünya SavaúÕ sonrasÕnda Dünya BankasÕ istemiyle geliúmekte olan
ülkeler için oluúturulan sanayileúme yaklaúÕmÕnÕn göstergesi TSKB’nin
amacÕ, özel sanayiye iç ve dÕú destek sa÷lamaktÕr. Bu çerçevede BankanÕn
amaçlarÕ; özel sanayinin kurulmasÕna ve geniúlemesine yardÕmcÕ olmak,
yerli-yabancÕ ortaklÕ÷Õ biçimindeki sÕnaî kuruluúlarÕ özendirmek ve pay senedi
ile tahvillerin özel mülkiyete geçmesine ve özel mülkiyette kalmasÕna yardÕm
etmek biçiminde özetlenebilir. Söz konusu amaçlar do÷rultusunda Banka,
1950-1962 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde sanayi kuruluúlarÕna yaklaúÕk 500
milyon TL tutarÕnda kredi vermiútir. BankanÕn dönem içinde verdi÷i kredilerin
toplam krediler içindeki payÕ toplam banka kredilerinin onda biri tutarÕnda
olmuútur. BankanÕn verdi÷i kredilerin kesimsel da÷ÕlÕmÕnda temel tüketim
mallarÕ sanayiler; bölgesel da÷ÕlÕmda ise Marmara Bölgesi öncelikli olmuútur
(Kepenek ve Yentürk, 2005:112).
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Ele alÕnan dönem, ekonomide parasallaúma sürecinin hÕzlandÕ÷Õ, ulusal
sermayenin yo÷unlaúma ve merkezileúmesinin arttÕ÷Õ, ticari etkinliklerin
önemli ölçüde geniúledi÷i ve sanayileúme hamlesinin yeniden canlanmaya
baúladÕ÷Õ dönem olarak nitelendirilebilir (Artun 1980: 46). Bu geliúmeler özel
bankalarÕn kurulmasÕ ve geliúmesi için uygun bir ortam yaratmÕú ve banka
sayÕsÕnda ve buna koúut olarak da úube sayÕsÕnda hÕzlÕ bir artÕú olmuútur.
Bu dönemde, bankacÕlÕk iúlemlerinden alÕnacak komisyon ve faiz
oranlarÕnÕn hükümetçe belirlenmesi ve dövize dayalÕ iúlem yapma yetkisinin
yalnÕzca Merkez BankasÕ’nda bulunmasÕnÕn da etkisiyle, úube bankacÕlÕ÷Õna
ve mevduat toplamaya dayalÕ bir rekabet önem kazanmÕú ve böylece
bölgesel nitelikli yerel bankalarÕn tasfiye süreci hÕzlanÕrken úube bankacÕlÕ÷Õ
yaygÕnlaúmÕútÕr (TBB, 2008: 6). Cumhuriyetin ilanÕndan 1945 yÕlÕna kadar
geçen sürede banka úube sayÕsÕnda belirgin bir geliúme görülmezken, hatta
1933-1944 yÕllarÕ arasÕnda úube sayÕsÕnda azalma e÷ilimi gözlenirken,
özellikle 1945 yÕlÕndan sonra banka úube sayÕsÕnda hÕzlÕ bir artÕú olmuú ve
1944 yÕlÕnda toplam úube sayÕsÕ 405 iken 1959 yÕlÕ sonunda 1759’a
yükselmiútir (Akgüç’ten akt. TokatlÕo÷lu, 2003:143).
DÕúarÕdan sermaye ithaline dayanan serbestleúme politikasÕ, 1954
yÕlÕndan itibaren yüksek kamu açÕklarÕ, enflasyon ve büyüyen dÕú ticaret
açÕklarÕ ve dÕú borçlar biçiminde kendini gösteren etmenler, 1958 yÕlÕnda
yaúanan iktisadi krizi hazÕrlamÕútÕr. 1950 yÕlÕndan sonra yaúanan geniúleme
ortamÕnda çok sayÕda banka etkinli÷e baúlamÕú ve 1944 yÕlÕnda Türkiye
Cumhuriyeti Merkez BankasÕ (TCMB) da dâhil 43 olan banka sayÕsÕ 1958
yÕlÕnda 56’sÕ ulusal banka olmak üzere 62’ye yükselmiútir. Yaúanan iktisadi
kriz, özellikle küçük ölçekli ve yerel nitelikli bankalarÕ, açÕlan kredilerin iktisadi
durgunluktan dolayÕ tahsil edilememesi, mevduat giriúlerinin yavaúlamasÕ ve
güven sorunu yüzünden zor durumda bÕrakmÕútÕr. Bu da birçok bankanÕn
iflasÕna, iki bankanÕn da birleútirilerek devletleútirilmesine neden olmuútur2
(Asomedya, 2001). 1958 istikrar önlemleri ve ardÕndan yaúanan bankacÕlÕk
krizi zayÕf bünyeli, yerel ya da belli meslek gruplarÕna ait bankalarÕn
sistemden elenmesi sonucunu do÷urmuútur.

2

1959-1962 yÕllarÕ arasÕnda iflas eden bankalar: Konya øktisadi Milli BankasÕ (1912-1959),
Akseki Ticaret BankasÕ (1927-1959), Akúehir BankasÕ (1916-1960), Ni÷de BankasÕ (19481960), Sanayi BankasÕ (1958-1961), Bor Zürra ve Tüccar BankasÕ (1922-1961), Esnaf Kredi
BankasÕ (1957-1961), Do÷u Bank (1952-1961). 1959 yÕlÕnda kurulan Türkiye Eski
Muharipler BankasÕ – Muha Bank ile 1957 yÕlÕnda kurulan Subaylar BankasÕ – Tümsu Bank
1959 yÕlÕnda “Türkiye Birleúik Tasarruf ve Kredi BankasÕ” adÕyla birleútirildi ancak bu banka
da uzun ömürlü olmadÕ ve 1961 yÕlÕnda iflas etti. Di÷er taraftan. Türk-Ekspres BankasÕ
(1953-1962) ve Bu÷day BankasÕ (1955-1962) 1962 yÕlÕnda devletleútirilerek Anadolu
BankasÕ adÕ altÕnda birleútirilmiútir.
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1960 yÕlÕnda bankacÕlÕkta yaúanan söz konusu kriz yüzünden tasarruf
sahiplerinin haklarÕnÕ güvence altÕna almak amacÕyla 1960 yÕlÕnda yürürlü÷e
giren 153 sayÕlÕ Kanun ile 7129 sayÕlÕ Bankalar Kanununda önemli bir
de÷iúiklik yapÕlmÕú ve bankalarda tedrici tasfiye esasÕ kabul edilerek
Bankalar Tasfiye Fonu adÕ ile bir fon kurulmuútur. Fonun kayna÷Õ ise
bankalarÕn yÕlsonu bilançolarÕndaki tasarruf ve ticari mevduat toplamÕnÕn
binde yarÕmÕ oranÕnda bir tutarÕ bu fona yatÕrmalarÕ ile sa÷lanmasÕ
öngörülmüútür. Bankalar Tasfiye Fonu bir tür mevduat sigortasÕ görevi
görmekteydi. Bu Fon 1983 yÕlÕnda TCMB tarafÕndan idare ve temsil edilmek
üzere kurulan “Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu”na devredilmiútir (Asomedya,
2001).
Ele alÕnan dönemde bankacÕlÕk sistemi ile ilgili di÷er bir önemli geliúme
ise 1958 yÕlÕnda, amacÕ, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri
çerçevesinde, bankacÕlÕk düzenleme ilke ve kurallarÕ do÷rultusunda
bankalarÕn hak ve çÕkarlarÕnÕ savunmak, bankacÕlÕk sisteminin büyümesi,
sa÷lÕklÕ olarak çalÕúmasÕ ve bankacÕlÕk mesle÷inin geliúmesi, rekabet
gücünün artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapmak, rekabetçi bir ortamÕn
yaratÕlmasÕ ve haksÕz rekabetin önlenmesi için gerekli kararlarÕ
almak/alÕnmasÕnÕ sa÷lamak, uygulamak ve uygulanmasÕnÕ talep etmek
biçiminde belirlenen Türkiye Bankalar Birli÷i’nin (TBB) kurulmasÕdÕr (TBB,
2008: 7).
1.2.4. PlanlÕ Dönem (1960-1980)
Türkiye ekonomisi 1950-1960 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde istikrarsÕz bir
büyüme sürecinden geçmiútir. 1954 yÕlÕna kadar elveriúli iç ve dÕú koúullar
sayesinde ekonomide önemli nicel ve nitel geliúmeler yaúanmÕútÕr. Ancak
koúullarÕn olumsuzlaúmasÕyla birlikte 1954 yÕlÕndan itibaren ekonomi üretim
artÕúÕnda yavaúlama, büyüyen dÕú ticaret açÕklarÕ ve enflasyon ile kendini
gösteren bir krize sürüklenmiú ve tüm kesimlerde büyüme hÕzÕ yavaúlamÕútÕr.
Yaúanan iktisadi krizin görünürdeki nedeni iç ve dÕú kaynaklarÕn zorlanarak
dengesiz eúgüdümsüz bir iktisadi kalkÕnma çabasÕnÕn sürdürülmesi, ancak
gerçekleútirilememesi
ve
istikrarÕn
etkin
kaynak
kullanÕmÕnÕn
sürdürülememesidir (ùahin, 2009: 131). 1958 yÕlÕnda uygulamaya konan
istikrar önlemleri ekonomiye istikrar kazandÕrÕlmasÕnda baúarÕlÕ olamamÕútÕr.
Ekonomiye istikrar kazandÕrmak ya da krizden çÕkÕú için iki yol vardÕ:
Birincisi, sermaye kullanÕmÕnÕ piyasa göstergelerine, serbest piyasa
koúullarÕna bÕrakmak; ikincisi ise planlÕ programlÕ sermaye kullanÕmÕna
yönelmekti. øç ve dÕú koúullar, etkenler ve geliúmeler ikinci yolun seçilmesine
neden olmuútur (Kepenek ve Yentürk, 2005: 144). Böylece liberal iktisat
politikalarÕ terk edilmiú ve ekonomiye kalkÕnma planlarÕ ile yön verilmeye
baúlanmÕútÕr. KalkÕnma planlarÕ döneminde sanayileúme öncelikli bir iktisadi
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kalkÕnma stratejisi izlenmiú; sanayileúme politikasÕ da ithal ikameci
sanayileúme modeli üzerine oturtulmuútur. Bu dönemde izlenen ithal ikameci
sanayileúme politikasÕ gere÷i, ilgili kesimler gümrük vergileri, ithalat yasaklarÕ
ve eú etkili önlemler gibi çeúitli araçlarla yüksek oranda korunmuútur.
øthal ikameci stratejinin izlenmesi sÕrasÕnda Türkiye ekonomisi, dÕúa
kapalÕ bir ekonomi olarak yönetilmiú, faiz oranlarÕ ve döviz kuru gibi temel
fiyatlar hükümet tarafÕndan dünya piyasalarÕndan ba÷ÕmsÕz olarak
belirlenmiútir. Planlarda kalkÕnmada öncelikli olarak belirtilen sanayi,
bayÕndÕrlÕk, enerji, ulaútÕrma, madencilik ve dÕúsatÕm kesimlerinin fon
gereksinimlerinin düúük maliyetle karúÕlanabilmesi için negatif reel kredi faiz
politikasÕ ve yine bu sektörlerin ithal girdi maliyetlerinin düúük tutulabilmesi
için TL’nin aúÕrÕ de÷erlendi÷i bir döviz kuru politikasÕ uygulanmÕútÕr. PlanlÕ
dönemde bankacÕlÕk sektörü önemli ölçüde devlet kontrolü altÕnda kalmÕútÕr.
Mevduat ve banka kredilerine uygulanacak faiz oranlarÕ, banka komisyon
oranlarÕ ve kredi limitleri, izlenen ithal ikamesi politikasÕ do÷rultusunda
belirlenmiú; bankalarÕn temel iúlevi kalkÕnma planlarÕnda yer alan yatÕrÕmlarÕn
finansmanlarÕnÕn sa÷lanmasÕ olarak tanÕmlanmÕútÕr (TBB, 2008:11-12).
Bu dönemde, Türkiye’de yeterli ölçüde ticaret bankasÕ bulundu÷u daha
çok ihtisas bankalarÕna öncelik verilmesi gerekti÷i düúüncesiyle yeni yabancÕ
banka ve özel durum haricinde ticaret bankasÕ kuruluúuna izin verilmemiútir.
Dönem içinde, 5’i kalkÕnma (T.C. Turizm BankasÕ (1962), SÕnai YatÕrÕm ve
Kredi BankasÕ (1963), Devlet YatÕrÕm BankasÕ (1964), Türkiye Maden
BankasÕ (1968) ve Devlet Sanayi ve øúçi YatÕrÕm BankasÕ (1976) ve 2’si
ticaret (Amerika Birleúik Devletleri (ABD)-Türk DÕú Ticaret BankasÕ (1964) ve
Arap Türk BankasÕ (1977) olmak üzere toplam yedi banka kurulmuútur.
AyrÕca, dünyada da yaygÕn olan holding bankacÕlÕ÷Õ özel sektör yatÕrÕmlarÕnÕ
hÕzlandÕraca÷Õ düúüncesiyle devlet tarafÕndan teúvik edilmiú ve özel ticaret
bankalarÕnÕn büyük bir bölümü holding bankasÕna dönüúmüútür (Dinçer,
2006: 85).
Faiz ve döviz fiyatÕ de÷iúmelerinden kaynaklanan risklerin bulunmadÕ÷Õ,
ürün ve fiyat rekabetinin olmadÕ÷Õ böyle bir ortamda etkinlik gösteren özel
kesim bankalarÕ, negatif reel faizle topladÕklarÕ mevduatlarÕ artÕrmak amacÕyla
úube bankacÕlÕ÷Õna yönelmiúlerdir. Mevcut bankalarÕn yeni úube açmalarÕ
teúvik edilmiú, küçük bankalarÕn birleútirilerek ortalama sabit maliyetlerinin
azaltÕlmasÕna çalÕúÕlmÕútÕr. 1960-1980 arasÕndaki dönemde banka ve úube
sayÕlarÕ Tablo 1.1’de verilmiútir. Tablo 1.1’den izlenece÷i gibi dönem baúÕnda
59 olan ulusal ve yabancÕ banka sayÕsÕ dönem sonunda 44’e düúmüú; úube
sayÕsÕ ise 1759’dan 5975’e çÕkmÕútÕr. Temel fon kayna÷Õ olan mevduatÕ
toplamak amacÕyla ulusal çapta úube sayÕsÕnÕn hÕzla artmasÕ ve teknolojik
altyapÕ düzeyinin düúüklü÷ü yüzünden sabit maliyetlerin toplam aktiflere
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oranÕ da dönem sonunda OECD ortalamasÕnÕn üç katÕna çÕkmÕú ve yüzde 7
düzeyinde gerçekleúmiútir (Dinçer, 2006: 85).

Tablo 1.1 PlanlÕ Dönemde Banka ve ùube SayÕlarÕ

YÕllar
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Banka SayÕsÕ
ùube SayÕsÕ
Ulusal YabancÕ Toplam Ulusal YabancÕ
53
6
59
1699
60
48
5
53
1675
61
47
5
52
1697
62
47
5
52
1776
64
44
5
49
1841
68
44
5
49
1913
68
42
5
47
1990
68
42
5
47
2155
68
43
5
48
2465
86
43
5
48
2846
102
43
5
48
3099
111
42
5
47
3314
113
41
5
46
3568
114
39
5
44
3909
114
39
5
44
4311
114
38
5
43
4491
114
39
5
44
4721
114
40
4
44
5129
109
40
4
44
5381
104
40
4
44
5665
104
40
4
44
5870
105

Toplam
1759
1736
1759
1840
1909
1981
2058
2223
2551
2948
3210
3427
3682
4023
4425
4605
4835
5238
5485
5769
5975

Kaynak: TBB,2008 “50. YÕlÕnda Türkiye Bankalar Birli÷i ve Türkiye’de BankacÕlÕk Kesimi
“1957-2007” s: 183.

1980 öncesi dönemde Türkiye’de bankacÕlÕk sektörünün temel özellikleri
aúa÷Õdaki gibi özetlenebilir (ùahin, 2009: 482-483):
i.

BankacÕlÕk sektöründe kamu kesimi hâkim durumdaydÕ. Hükümetler,
TCMB ve büyük kamu bankalarÕ aracÕlÕ÷Õ ile bankacÕlÕk sektörünü
kontrol altÕnda tutarak kaynak da÷ÕlÕmÕ ve rant paylaúÕmÕnÕ
yönlendiriyordu.

ii.

Bu dönemde Türkiye’de bankacÕlÕk sektörü rekabetten uzak, birkaç
bankanÕn hâkim oldu÷u oligopolcü bir yapÕya sahipti. 1970’li yÕllarÕn
sonlarÕnda bankacÕlÕk sektöründe yo÷unlaúmanÕn yüksek, maliyet
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etkinli÷inin düúük oldu÷u görülmektedir. 1979 yÕlÕ itibarÕyla ilk altÕ
(üçü kamu, üçü özel) banka toplam aktiflerin yüzde 66.6’sÕnÕ, toplam
mevduatlarÕn yüzde 73’ünü ve toplam kredilerin de yüzde 63.4’ünü
kontrol etmekteydi.
iii. Bu dönemde bankacÕlÕk sektörüne giriú mevzuat ile engellenmiúti.
Giriú engeli de kesimde optimal olmayan bir úubeleúmeye yol
açmÕútÕr (Bkz. Tablo 1.1).
iv. 1970’li yÕllarda Türkiye’de hizmet ve sanayi kesimlerinde hÕzlÕ bir
holdingleúme söz konusudur. Bu geliúme bankacÕlÕk sektörünü de
etkilemiú ve yönetim ve denetiminin bir holding kuruluúuna ait olan
holding bankacÕlÕ÷Õ yaygÕnlaúmÕútÕr.
1.2.5. DÕúa AçÕlma ve Piyasa Ekonomisi Dönemi (1980-2000)
KalkÕnma planlarÕ ile ekonomiye yön verilen dönem bir iktisadi ve siyasal
bunalÕm sonrasÕnda baúlamÕútÕr. Planlardan beklenen, bunalÕmdan uzak bir
iktisadi ve sosyal geliúme sa÷lamaktÕr. Ancak ekonomiye planlarla yön
verilmesine karúÕn dönem önceki dönemlerde yaúanandan daha a÷Õr bir
bunalÕmla sona ermiútir. 1970’li yÕllarÕn ortasÕndan itibaren ekonomide ciddi
bunalÕm göstergeleri ortaya çÕkmaya baúlamÕú, 1978-1979 yÕllarÕnda ise
bunalÕm a÷ÕrlaúmÕútÕr. Ekonomide plan uygulamasÕ anlamÕnÕ yitirmiútir.
YaúanÕlan bunalÕmÕn nedenleri baúta üretim yapÕsÕ olmak üzere ekonominin
iç ve dÕú de÷iúmeleriyle açÕklanabilir. PlanlÕ dönem içinde izlenen ithal
ikameci sanayileúme stratejisi döviz kazanmaya de÷il, döviz tasarrufuna
dayanmaktaydÕ. Ancak dönem içinde çeliúkili biçimde döviz talebi artmÕú ve
izlenen sanayileúme modeli iúlemez duruma gelmiútir. BunalÕma yol açan
üretim yapÕsÕ gibi iç etmenlerin yanÕnda Petrol øhraç Eden Ülkeler Örgütünün
(OPEC) 1974 yÕlÕnda petrol fiyatlarÕnÕ beú katÕn üstünde artÕrmasÕ; KÕbrÕs
BarÕú HarekatÕ ve Türkiye’nin yo÷un iktisadi iliúkiler içinde bulundu÷u
ülkelerin içinde bulundu÷u a÷Õr bunalÕm gibi dÕú etmenler de bunalÕmÕn
derinleúmesinde etkili olmuútur (Kepenek ve Yentürk, 2005: 195-196).
Ekonomide yaúanÕlan bunalÕmdan çÕkÕú için 1978-1979 yÕllarÕnda bir takÕm
önlemler alÕnmÕú; ancak alÕnan önlemler bunalÕmdan çÕkÕú için yetersiz
kalmÕú ve hükümet 24 Ocak 1980 yÕlÕndan itibaren yeni bir iktisat politikasÕ
uygulamaya baúlamÕútÕr. 24 Ocak 1980 yÕlÕndan sonra uygulanmaya
baúlanan iktisat politikalarÕnÕn belirleyici özelli÷i, ekonomiye iliúkin karar
süreçlerinde piyasanÕn iúleyiúine göre oluúacak fiyatlarÕn tek yol gösterici
olmasÕydÕ. Bu ba÷lamda 24 Ocak KararlarÕnÕn bir uzantÕsÕ olarak 1 Temmuz
1980 tarihi de bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan bir dönüm noktasÕ olmuútur.
AnÕlan tarihte vadeli mevduata ve kredilere uygulanan faiz oranlarÕ serbest
bÕrakÕlmÕú, bankalara mevduat sertifikasÕ çÕkarma izni verilmiútir. “Temmuz

14

Türkiye’de BankacÕlÕk Sektörü Piyasa YapÕsÕ, Firma DavranÕúlarÕ ve Rekabet Analizi

BankacÕlÕ÷Õ” olarak da bilinen bu uygulama ile 1960-80 yÕllarÕ arasÕ dönemde
geçerli olan negatif faiz uygulamasÕ son bulmuú, mevduata pozitif faiz
verilmeye baúlanmÕútÕr. Faizlerin bazÕ özel durumlar haricinde serbest
bÕrakÕlmasÕ, kÕsa sürede mevduat faizlerinde ve buna ba÷lÕ olarak kredi
faizlerinde yüksek oranlÕ artÕúÕ da beraberinde getirmiútir. Serbest faiz
uygulamasÕna, bankacÕlÕk ve bankerlik kesimlerinde yarattÕ÷Õ sorunlar
yüzünden 1983 yÕlÕnda son verilmiú, 1987’den itibaren tekrar faiz
serbestîsine dönülmüútür. 1980 öncesinde Sermaye PiyasasÕ Kanunu
olmadÕ÷Õndan sayÕlarÕ süratle artan bankerler ikinci piyasada tahvil ve
mevduat sertifikalarÕnÕ pozitif bir faizle halka satmÕúlardÕr. Tasarruf
sahiplerine pozitif faiz verdikleri için de halkÕn tasarruflarÕnÕ çekmeyi ve bu
ba÷lamda bankalarÕ aúmayÕ baúarmÕúlardÕr. Ancak, faiz oranlarÕnÕn serbest
bÕrakÕlmasÕyla birlikte bankalar ile bankerler arasÕnda rekabet açÕ÷a çÕkmÕútÕr.
KÕsa vadeli ancak yüksek faizle para toplayan ve bunlarÕ uzun vadeli
plasmanlara yönlendiren bankerler zor durumda kalmÕú ve fonlarÕ riski çok
yüksek alanlara aktarmaya baúlamÕúlardÕr. Dönemin Maliye BakanÕ verdi÷i
bir demeçte “bankerlere para yatÕranlar kumar oynamaktadÕr” biçiminde bir
açÕklama yapÕnca panik baúlamÕú ve tasarruf sahipleri paralarÕnÕ alabilmek
için bankerlere hücum etmiútir. Bu geliúmeler piyasalarÕ altüst etmiú ve
bankerler arka arkaya batmaya ve kaçmaya baúlamÕúlardÕr. Sonuçta
yaklaúÕk 900 banker batmÕú ve 150 bin tasarrufçu 52 milyar TL kaybetmiútir
(Tokgöz, 2009: 205-6). Temmuz bankacÕlÕ÷Õ ile birlikte yabancÕ banka
kurulmasÕna veya Türkiye’de úube açmalarÕna getirilen kÕsÕtlamalar
kaldÕrÕlmÕú ve yeni ticaret bankalarÕnÕn kurulmasÕna izin verilmiútir. Bu dönem
ayrÕca Türk bankalarÕnÕn da dÕúa açÕlmalarÕnÕn baúladÕ÷Õ dönemdir
(Asomedya, 2001).
1980 yÕlÕ itibariyle baúlayan yeni dönemde bankacÕlÕk sektörüne iliúkin
düzenlemelerin amacÕ, finansal serbestleúmeyi sa÷lamaya yöneliktir. Bu
dönemde zamam zaman geri dönüúler yaúansa da piyasa mekanizmasÕnÕn
düzenleyici etkilerini güçlendirmeye ve bankacÕlÕk kesiminde rekabeti
sÕnÕrlayan koúullarÕ bertaraf etmeye yönelik düzenlemeler gerçekleúmiútir.
Finansal sistemde serbest piyasa koúullarÕ oluúturulmaya çalÕúÕlÕrken
bankalarÕn etkinliklerini sa÷lÕklÕ biçimde sürdürmelerini sa÷lamak; kesimi ve
tasarruf sahiplerini korumak için gözetim ve denetim sisteminde iyileútirmeler
yapma yoluna gidilmiútir (Çelebican, 1998: 206).
Bu yeni durum karúÕsÕnda bankalar kÕsa sürede mevduat faizlerini ve
dolayÕsÕyla kredi faizlerini artÕrmÕúlardÕr. YaklaúÕk 2-3 kat artan faiz oranlarÕ
sistemdeki mevduatlarÕ da yaklaúÕk aynÕ oranlarda artÕrmÕútÕr (TokatlÕo÷lu,
2003: 145).
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1980 -2000 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde, sabit fiyatlarla toplam aktifler 4,
toplam krediler 2 ve toplam mevduat 6,6 kat artÕú gösterirken, GSMH’daki
artÕú oranÕ yalnÕzca yüzde 85 düzeyinde kalmÕútÕr. Bu dönemde, yüksek ve
kronik enflasyon devam etmekle birlikte; yurtdÕúÕndan kaynak sa÷lama
olana÷ÕnÕn artmasÕ, mevduat faizlerinin serbest bÕrakÕlmasÕ, döviz cinsinden
tasarruf yapabilme olanaklarÕnÕn geniúlemesi sonucu finansal sistemin
büyümesi hÕzlanmÕútÕr. Mevduat en hÕzlÕ artÕú gösteren kalem olmuú, kredi
stokunun büyümesi ise kamu kesiminin kaynak gereksinimi nedeniyle,
özellikle 1990’lÕ yÕllar boyunca DøBS’lere yönelen talep nedeniyle, sÕnÕrlÕ
kalmÕútÕr (TBB, 2008:101). 1980 sonrasÕ dönemde kamu giderleri hÕzla
artarken gelirleri aynÕ oranda artmamÕú ve kamu gelir gider dengesizli÷i
giderek büyümüútür. Kamu açÕklarÕnÕ kapatmak için de hükümetler iç
borçlanmaya gitmeyi tercih etmiúler ve böylece DøBS piyasaya sürerek
finansal piyasalardan kaynak toplamÕúlardÕr. DøBS’lerin gelirinin vergiden
ba÷ÕúÕk tutulmasÕyla da özel kesim karúÕsÕnda kamu kesimi avantaj
yaratmÕútÕr.
YukarÕda belirtildi÷i gibi, 1980 yÕlÕ öncesinde hükümetler, bankacÕlÕk
sistemindeki banka sayÕsÕnÕ kontrol altÕnda tutarak mevcut kaynaklarÕn
aktarÕlmasÕ konusunda söz sahibi olmak için genellikle banka kurulmasÕna ve
yabancÕ bankalarÕn Türkiye’de úube açmasÕna iliúkin baúvurularÕ kolayca
kabul etmemiú, böylece kesime yeni giriúlerin sayÕsÕ sÕnÕrlÕ tutulmuútur.
Ancak 1980 24 Ocak KararlarÕ ile birlikte bankacÕlÕk kesiminde, gerek yeni
yerli ticaret bankalarÕnÕn kurulmasÕnda kolaylÕklar sa÷lanmasÕ gerekse de
yabancÕ bankalarÕn Türkiye’de úube açmalarÕnÕn özendirilmesi yolu ile
sistemdeki rekabetin artÕrÕlarak verimlilik artÕúÕnÕn sa÷lanmasÕ ve kÕt
kaynaklarÕn daha verimli olarak de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr. 1980
yÕlÕndan sonra banka ve úube sayÕsÕnda önemli artÕúlar yaúanmÕútÕr. 1980
sonrasÕ Türkiye’de etkinlikte bulunan banka ve úube sayÕlarÕndaki geliúme
seçilmiú yÕllar itibariyle Tablo 1.2’de verilmiútir. Tablo 1.2’den de
izlenebilece÷i gibi, 1980-2000 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde banka sayÕsÕnda
%56.4; úube sayÕsÕnda ise %31.4 oranÕnda artÕú yaúanmÕútÕr. Dönemde
enflasyon ve faiz oranlarÕndaki yükselmeye paralel olarak bankalarÕn kaynak
maliyeti artmasÕ bankalarÕ çok úubeli bankacÕlÕktan vazgeçmeye yöneltmiú ve
úube ve personel sayÕsÕndaki artÕú hÕzÕ yavaúlamÕú 1989-1994 yÕllarÕ
arasÕnda úube ve personel sayÕsÕnda mutlak azalma gözlenmiútir. Ancak
1995 yÕlÕ sonrasÕnda banka sayÕsÕnda ve beraberinde úube sayÕsÕnda artÕú
oldu÷u dikkat çekmektedir. 1995-2000 yÕllarÕ arasÕnda 12 yeni banka ve
1733 yeni banka úubesinin faaliyete geçti÷i görülmektedir (Tablo 1.2).
Dönem boyunca toplam banka sayÕsÕnda artÕú olmasÕna karúÕn kamusal
sermayeli bankalarÕn sayÕsÕnda düúüú, özel sermayeli ulusal ve yabancÕ
sermayeli bankalarÕn sayÕsÕnda önemli bir artÕú görülmektedir. Ancak sayÕca
artmalarÕna 1980 yÕlÕnda toplam banka sayÕsÕnÕn %1’inin altÕnda iken 2000
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yÕlÕnda %22’sine ulaúmalarÕna karúÕn, genellikle toptancÕ bankacÕlÕk yapan ve
ço÷unlukla dÕú ticarete finansman sa÷layan yabancÕ sermayeli bankalarÕn
kesimdeki oranÕ önemli bir boyut kazanmamÕútÕr.
Tablo 1.2. 1980-2000 YÕllarÕ ArasÕ Banka ve ùube SayÕlarÕ
ùube SayÕsÕ

Banka SayÕsÕ
Yillar

Ulusal

YabancÕ

Toplam

Ulusal

YabancÕ

Toplam

1980

39

4

43

5849

105

5954

1981

39

6

45

6121

123

6244

1983

35

10

45

6168

113

6281

1984

34

13

47

6085

117

6202

1986

38

17

55

6220

128

6348

1987

39

17

56

6313

104

6417

1989

41

21

62

6487

106

6593

1990

43

23

66

6447

113

6560

1991

44

21

65

6369

108

6477

1992

48

21

69

6097

109

6206

1994

47

20

67

5999

105

6104

1997

54

18

72

6703

116

6819

1999

62

19

81

7570

121

7691

2000

61

18

79

7720

117

7837

Kaynak: TBB, 2008: 183

Döviz iúlemlerinde ve sermaye hareketlerinde serbestleúmeye gidilmesi
sonucu yurtdÕúÕndan borçlanma ile sa÷lanan fonlar bankalar için mevduat
yanÕnda önemi artan bir kaynak haline gelmiútir. 1990’lÕ yÕllarda, döviz tevdiat
hesaplarÕnda (DTH) toplanan mevduatÕn toplam mevduata oranÕ büyük
ölçüde artmÕútÕr. ùekil 1.1’de 1980-2000 yÕllarÕ arasÕndaki dönemde TL ve
DTH’nin toplam mevduatlar içindeki paylarÕ verilmiútir. ùekil 1.1’den de
görülebilece÷i gibi 1981 yÕlÕnda mevduatÕn yalnÕzca yaklaúÕk on binde 2’si
DTH’de bulunmakta iken 1995 % 55’i ve 2000 yÕlÕnda da % 46’sÕ DTH’de
tutulmuútur. Döviz iúlemlerinin serbestleútirilmesi uygulamasÕnÕn bir uzantÕsÕ
olarak 1984 yÕlÕnda kambiyo iúlemlerinin serbestleútirilmesi yönünde önemli
bir geliúme olmuú ve Temmuz ayÕnda yürürlü÷e giren Türk parasÕnÕn
KÕymetini Koruma (TPKK) hakkÕnda 30 SayÕlÕ Karar ile yurtiçinde yerleúik
kiúilerin DTH açmalarÕna izin verilmiútir. Böylece Türkiye’de yerleúik kiúilere
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ellerinde yabancÕ para bulundurma ve DTH açtÕrma yetkisinin verilmesi
tasarruf sahiplerine yeni bir yatÕrÕm aracÕ sa÷lamÕútÕr. YapÕlan düzenleme ile
bankalarÕn döviz girdileri ve döviz iúlemleri önemli ölçüde artmÕútÕr.
ùekil 1.1 MevduatÕn Türk LirasÕ ve YabancÕ Para Da÷ÕlÕmÕ (%)

Kaynak: TBB

1989 yÕlÕnda TL’nin tam çevrilgenlik kazanmasÕ ve TPKK HakkÕnda 32
SayÕlÕ kararÕn yayÕnlanmasÕ ile bankalarÕn dÕúa açÕlma e÷ilimleri güçlenmiútir.
Böylece bankalar bir yandan döviz kredisi verirken bir yandan da yurt
dÕúÕndan sa÷ladÕklarÕ döviz kredilerini kullanarak TL cinsinden varlÕk
edinmiúlerdir. Bu geliúmelerin sonucu olarak Türkiye’de bankalar ilk kez açÕk
pozisyon tutma sorunu ile karúÕlaúmÕútÕr (Çelebican, 1998: 210-11).
1980 yÕlÕndan sonra geliútirilen mevduat dÕúÕndaki di÷er kaynaklar
arasÕnda repo, devlet ve hazine bonosu, varlÕ÷a dayalÕ menkul kÕymet
(VDMK), yurtdÕúÕndan sa÷lanan döviz kredileri bulunmaktadÕr. østanbul
Menkul KÕymetler BorsasÕ’nÕn (øMKB) 1986 yÕlÕnda etkinli÷e baúlamasÕyla
finansal yenilikler ve yeni finansal araçlar da bankacÕlÕk sisteminin yeni
kaynaklarÕ arasÕna girmiútir. Mevduat sertifikalarÕ, yatÕrÕm ortaklÕ÷Õ belgeleri,
yatÕrÕm fonlarÕ, banka garantili bonolar, banka bonolarÕ, finansman bonolarÕ
gibi yeni mali araçlar bankacÕlÕk sisteminde kullanÕlmaya baúlanÕlan yeni
kaynaklardan bir kÕsmÕdÕr (TokatlÕo÷lu, 2003: 149).
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Ele alÕnan dönemde bankacÕlÕk sisteminde bir baúka önemli geliúme de
TCMB bünyesinde oluúturulan BankalararasÕ Para PiyasasÕ (BPP) 1986
yÕlÕnda etkinli÷e baúlamasÕdÕr. Temel iúlevi bankacÕlÕk kesimindeki fonlarÕn
kullanÕm etkinli÷ini artÕrma olan BPP, bankalarÕn kÕsa vadeli likidite
gereksinimlerinin karúÕlanmasÕnda ve likidite fazlasÕnÕn de÷erlendirilmesinde
büyük rahatlÕk sa÷lamÕútÕr. BPP, bankalara kaynak kullanma esnekli÷i ve
kaynaklarÕ daha etkin kullanma olana÷Õ verdi÷i gibi ekonominin likidite
dengesini kurmada çok yararlÕ olmuútur. AyrÕca MB de kÕsa vadeli likidite
gereksinimini emisyona baúvurmadan BPP’de eúgüdüm sa÷layarak
karúÕlayabilmiútir (ùahin, 2009: 487).
Ele alÕnan dönem içinde Türk bankacÕlÕk sistemini ve 1980 öncesi yeterli
olmayan denetim ve gözetimi güçlendirmek amacÕyla 1985 yÕlÕnda 3182
SayÕlÕ Bankalar Kanunu’nda önemli de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Söz konusu
de÷iúikliklerle, bankalarÕn öz kaynaklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ yanÕ sÕra açacaklarÕ
kredilere genel ve özel sÕnÕrlamalar konmuú, yapabilecekleri iúlemlere, kayÕt
ve hesap düzenlerine, di÷er giriúimlerin sermayelerine iútirak etmelerine
iliúkin düzenlemeler gerçekleútirilmiú; mali bünyeleri zayÕflayan bankalarÕn
güçlendirilmesi için kanunda belirtilen önlemleri alma yetkisi gözetim ve
denetim makamlarÕna verilmiútir. 1994 yÕlÕnda Kanunun bazÕ hükümleri
de÷iútirilmiú ve bankalarÕn sermayelerindeki paylarÕn belli eúikleri aúan
oranda el de÷iútirmesi Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn iznine ba÷lanmÕú; banka
hesaplarÕnÕn iútirak edilmiú giriúim hesaplarÕ ile konsolide edilerek
denetlenmesi sa÷lanmÕútÕr. Kanunun yayÕmlanmasÕnÕ izleyen dönemde,
bankalarÕn gözetim ve denetimini uluslararasÕ ölçütlere yaklaútÕran bir takÕm
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr: ZamanÕnda ödenmeyen krediler için karúÕlÕk
ayrÕlmasÕ zorunlulu÷u; likidite oranÕ; döviz pozisyon oranÕ; sermaye yeterlili÷i
rasyosu; açÕk pozisyon oranÕ; bankalarÕn konsolide mali tablolar düzenleme
yükümlülü÷ü ve ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕ eliyle denetim (Çelebican,
1998:213-6).
Tablo 1.3’de 1980-2000 yÕllarÕ arasÕnda seçilmiú yÕllar için bankacÕlÕk
sektöründe yo÷unlaúma oranlarÕ verilmiútir. Tablo 1.3’den izlenece÷i gibi
bankacÕlÕk sektöründe yo÷unlaúma düzeyi, 1980-2000 döneminde düzenli
olarak azalmÕútÕr. Yo÷unlaúma düzeyinin azalmasÕnda etkili olan unsurlar,
sektöre giriúin hÕzlanmasÕ, yüksek enflasyon, yüksek kamu borçlanmasÕ,
mevduat güvencesi ve yurtdÕúÕ piyasalardan kÕsa vadeli de olsa borçlanma
olanaklarÕnÕn artmasÕdÕr.
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Tablo 1.3 BankacÕlÕk Sektöründe Yo÷unlaúma (%)
YÕllar
ølk Beú Banka
Aktif
Mevduat
Kredi
ølk On Banka
Aktif
Mevduat
Kredi

1980

1990

1999

2000

63
69
71

54
59
57

46
50
42

48
51
42

82
88
90

75
85
78

68
69
73

69
72
71

1990’lÕ yÕllarda bankacÕlÕk sektörünün ekonomi içindeki payÕnda, dÕúa
açÕlma, teknolojik altyapÕ, banka hizmetlerinin çeúitlili÷i ile yasal ve kurumsal
çerçeve alanlarÕnda olumlu geliúmeler yaúanmasÕna karúÕn, sektörün reel
sektörü destekleme ve kaynaklarÕ uzun vadeli yatÕrÕmlara yönlendirme iúlevi
zayÕflamÕú; bankalar devletin ve tüketicinin finansmanÕna a÷ÕrlÕk vermeye
baúlamÕúlardÕr. 1990 yÕlÕnda kredi/mevduat oranÕ % 84 iken, 1995 yÕlÕnda
% 65’e ve 2000 yÕlÕnda %49,9 düzeyine gerilemiútir (TBB).
BankacÕlÕk sektörü bu dönemde hÕzlÕ bir geliúme göstermiú, rekabet
hÕzlanmÕú, otomasyon yaygÕnlaúmÕú, hizmet ve ürün çeúitleri batÕ bankalarÕ
ölçütlerine yaklaúmÕútÕr. AyrÕca iyi e÷itimli bir bankacÕlÕk kadrosu, geliúen
sermaye, para ve döviz piyasalarÕ ile bankacÕlÕk hÕzlÕ bir geliúime e÷ilimine
girmiútir. 1990’lÕ yÕllardan itibaren bankalar fon yönetimi ve hazine iúlemlerine
a÷ÕrlÕk vermiú; yurtiçi ve yurtdÕúÕ piyasalarda iúlem yapabilmek amacÕyla
bünyelerinde finansal ürünlerin elektronik bir ortamda alÕm-satÕmÕnÕn
yapÕldÕ÷Õ iúlem odalarÕ kurma yoluna gitmiúlerdir. TL ödemeleri için EFT
sistemi, döviz ödemeleri için SWIFT sistemi, bankalararasÕ iúlemleri büyük
ölçüde kolaylaútÕrmÕútÕr. AyrÕca bireysel bankacÕlÕkta büyük bir atÕlÕm
yapÕlmÕú, kredi kartlarÕ ve ATM’ler hÕzla yaygÕnlaúmÕútÕr. 1992 yÕlÕnda 1
milyon dolayÕnda olan kredi kartÕ sayÕsÕ, 2000 yÕlÕnda 13,4 milyona; Otomatik
Para Çekme Makinesi (ATM) sayÕsÕ 3.209’dan 11.991 yükselmiútir (Dinçer,
2006: 93).
MB, ilk kez, 1990 yÕlÕ baúÕndan itibaren bir para programÕnÕ uygulamaya
koymuútur. Uygulanan para programÕ bankanÕn kendi bilanço büyüklü÷ünün
denetim altÕna alÕnmasÕnÕ amaçlamÕútÕr. Bu parasal program, temel olarak,
MB’nÕn iç yükümlülüklerinin ve aktif kalemlerinin içinde yer alan Hazine’ye
verdi÷i avanslarÕn denetim altÕna alÕnmasÕnÕ ve MB’nÕn bilanço büyüklü÷ünün
kontrol edilmesine yönelik olmuútur. Program parasal hedef olarak Merkez
BankasÕ ParasÕ’nÕ belirlemiú ve bunu kontrol etmek için de para politikasÕ
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aracÕ olarak temelde açÕk piyasa ve döviz iúlemlerini kullanmÕútÕr. Ancak,
1991 yÕlÕnda, dÕúarÕda Körfez krizinin patlak vermesi ve içeride de erken
genel seçim kararÕ sonucu para programÕ yürürlü÷e konulamamÕútÕr. Krizin
baúlamasÕ ile piyasalardan önemli ölçüde TL ve döviz çÕkÕúÕ olmuú ve likidite
sÕkÕntÕsÕ bankalarda önemli mali zayÕflÕklara da yol açmÕútÕr. Seçimlerin de
1991 yÕlÕ içerisinde yapÕlmÕú olmasÕ geniúleyici para politikalarÕnÕ gündeme
getirmiú ve bu geniúleme 1992 ve 1993 yÕllarÕnda da devam etmiútir.
UluslararasÕ piyasalarda fon talebinin artÕú göstermesi, bu piyasalardan daha
düúük maliyetle ve bol fon bulunmasÕ yarÕúÕnÕ hÕzlandÕrmÕú ve uluslararasÕ
piyasalarda faiz oranlarÕ artma e÷ilimine girmiútir. AynÕ biçimde izlenen
geniúleyici maliye politikalarÕ sonucunda artan kamu kesimi borçlanma
gere÷i (KKBG), MB kaynaklarÕnÕn sÕklÕkla bütçe açÕklarÕnÕ kapatmak için
kullanÕlmasÕ ve bankacÕlÕk sektörü kaynaklarÕnÕn kamu için cazibesini sürekli
artÕrmasÕ nedenleri ile yurtiçi piyasalarda da faiz oranlarÕ ve enflasyon artma
e÷ilimine girmiútir. Ancak döviz kurlarÕnÕn gerekti÷i kadar artÕrÕlmamasÕ,
TL’nin aúÕrÕ de÷erlenmesine neden olmuútur. Özellikle bankalar yurtdÕúÕ
piyasalardan yüksek maliyetli fonlarÕ, yurtiçi piyasalardaki yüksek faiz
oranlarÕ ve düúük döviz kurlarÕnÕn devamlÕlÕ÷Õna güvenerek talep etmiú ve
ülkeye getirmiúler ve bunlarÕ DøBS’lere yatÕrmÕúlardÕr. Tüm bu geliúmeler
sonucunda bankalarÕn 1993 yÕlÕ sonu ile 1994 yÕlÕ baúlarÕnda yabancÕ para
açÕk pozisyonlarÕ alabildi÷ince açÕlmÕútÕ3 (TokatlÕo÷lu, 2003: 150).
Türkiye’de iktisadi dengeleri bozan ve ülkeyi bir iktisadi kriz ortamÕna
sürükleyen geliúmeler 32 sayÕlÕ KHK ile erken ve aúÕrÕ ölçüde serbestleúme
ile baúladÕ÷Õ söylenebilir (Kazgan, 1994: 205). AçÕk ekonomi koúullarÕnda,
1989-1994 yÕllarÕ arasÕndaki dönem, gezgin fonlarÕn döviz piyasasÕ, para
piyasasÕ ve sermaye piyasasÕ arasÕnda baú döndürücü bir hÕzla yer
de÷iútirdi÷i ve yöneldi÷i piyasada fiyatlarÕ yükseltti÷i, terk etti÷i piyasalarda
ise fiyatlarÕn düúmesine yol açtÕ÷Õ bir dönem olmuútur. AyrÕca yaúanan
yüksek oranlÕ talep artÕúÕ hem reel hem de finansal piyasalarÕn sÕnÕrlarÕnÕ
zorlamÕútÕr. Devletin finansal piyasalardan fon talebi de çok büyük oranda
artmÕú ve hükümet, artan harcamalarÕnÕ karúÕlamak için iç ve dÕú piyasalarda
borçlanmaya TCBM avanslarÕnÕ kullanmaya devam etmiútir. Dönem içinde
döviz faiz arbitrajÕ ekonomiyi ciddi bir sÕkÕntÕya sürüklemiú ve gelen sÕcak
paranÕn para piyasasÕnda yarattÕ÷Õ baskÕlar faiz oranÕnÕn hÕzla artmasÕna yol
açmÕútÕr. Hükümet sÕcak para giriúini yavaúlatmak ve döviz kurlarÕnÕ
yükseltmek için faiz oranlarÕnÕ düúürmeyi denemiú ve yüksek faizli iç
borçlanma yerine TCBM’den kÕsa vadeli avans kullanmaya ve dÕú
borçlanmaya yönelmiútir. Ekonomide likidite yükselmiú ve artan likidite önce
3

1989 yÕlÕnda döviz açÕ÷Õ oranÕ (DAO=[DTH+yurtdÕúÕ kaynaklÕ krediler] / [Toplam Mevduat
+Toplam Kredi]) ortalama %38 iken 1992 yÕlÕnda %61’e çÕkmÕú 1993 yÕlÕ sonunda ise %71
olarak gerçekleúmiútir (Çolak 1994: 53 ve TBB 1995:10). Bu oranÕn geliúmekte olan ülkeler
için %25 olmasÕ tercih edilmektedir.
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øMKB’ye ve sonrasÕnda dövize yönelerek kurlarÕ arttÕrmaya baúlamÕútÕr.
TCMB, likidite fazlasÕnÕ çekmek için müdahale etmekte geç kalmÕú ve bu
ortamda TL’ye olan güven yitirilerek, para ikamesi olgusunun güçlendi÷i bir
süreç ortaya çÕkmÕútÕr. Bunun sonucunda bankalardaki DTH giderek artmÕútÕr
(ùekil 1.1). Ekonomide yaúanan bu olumsuz geliúmelerin yanÕ sÕra 1993 yÕlÕ
için dÕú ticaret bilançosunun rekor sayÕlabilecek bir düzey olan 14 milyar
dolarlÕk bir açÕk verece÷i de ortaya çÕkÕnca uluslararasÕ derecelendirme
kuruluúlarÕ Türkiye’nin kredi notunu yatÕrÕm yapÕlabilir ülke derecesinden
spekülatif ülke derecesine düúürmüúlerdir. Türkiye’nin kredi notunun
düúmesi finansal piyasalardaki kargaúayÕ artÕrmÕú ve dövize hücum
baúlamÕútÕr. Dövize yönelik hücum döviz kurlarÕnÕn tÕrmanmasÕna yol
açmÕútÕr. TCMB, döviz fiyatlarÕnÕ frenlemek ve ekonomideki fazla likiditeyi
çekmek için piyasaya 3.5 milyar dolar satmÕú; ancak TCMB rezervlerinin
tamamÕnÕ da satsa döviz kuru yükseliúinin önlenemeyece÷i anlaúÕldÕ÷Õndan
uygulamadan vazgeçmiútir (ùahin, 2009: 214-17).
Bozulan iktisadi dengeleri yeniden kurmak ve finansal piyasalarda
istikrarÕ sa÷lamak amacÕyla “5 Nisan KararlarÕ” olarak bilinen bir istikrar
programÕ uygulanmÕútÕr. 5 Nisan kararlarÕyla birlikte döviz kurlarÕ serbest
bÕrakÕlmÕú, piyasada 24.000 TL civarÕnda olan ABD Dolar kuru bir günde
40.000 TL düzeyine çÕkmÕútÕr.TCMB bankalararasÕ piyasada gecelik faizleri
%1000’e çÕkarmÕú ve 8 Nisanda 1 ABD DolarÕ 32.000 TL’ye düúmüútür
(Tokgöz, 2009:250). 5 Nisan kararlarÕyla TCMB, piyasa koúullarÕna uygun
gerçekçi kur uygulamasÕna geçmiútir. MB’ye üçer aylÕk dönemler itibariyle
zorunlu döviz- efektif devir ve satÕúlarÕ en yüksek olan 10 bankanÕn
BankalararasÕ Döviz PiyasasÕ’nda (Döviz Interbank) saat 15:00’deki döviz
satÕú kurlarÕ esas alÕnarak günlük kurlar belirlenmeye baúlamÕútÕr. 5 Nisan
kararlarÕ ile finansal piyasalar için getirilen di÷er önlemler úu úekilde
özetlenebilir (Tokgöz,2009, 249-51):
i.

Tasarruf mevduatÕ sigortasÕ kapsamÕ 50 milyon TL’den 150 milyon
TL’ye çÕkarÕldÕ. Ancak kapsam geniúlemesi pani÷i önlemede yetersiz
kalÕnca bütün mevduatlar sigorta kapsamÕna alÕndÕ.
ii. Disponibilite oranlarÕ yeniden düzenlendi.
iii. Hazinenin avans kullanma yetkisi yüzde 15’den yüzde 12’ye çekildi.
iv. Haziran ayÕnda % 200 faizli süper Hazine bonosu çÕkarÕldÕ.

Kriz döneminde yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve mali bünyesi
bozulan üç banka (Impexbank, TYT Bank ve Marmara Bank) tasfiye
edilmiútir. Krizin di÷er bir etkisi, bankacÕlÕk sektöründe sistemik bir mevduat
çekiliúini önlemek amacÕyla bütün mevduatlara devlet güvencesi verilmesi,
sÕnÕrsÕz güvencenin kaldÕrÕlarak 50.000 TL’ye düúürüldü÷ü 2004 yÕlÕna kadar,
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bankacÕlÕk sektöründe haksÕz rekabetin oluúmasÕ yanÕnda ahlaki çöküntü
problemi de ortaya çÕkmÕútÕr (Dinçer, 2006:90).
1.2.6. BankacÕlÕk Sektöründe Yeniden YapÕlanma Dönemi
(2001-2010)
1990’lÕ yÕllarda giderek a÷Õrlaúan iktisadi ve sosyal sorunlar bankacÕlÕk
sektörünü olumsuz etkiledi÷i gibi, bankacÕlÕk kesiminin yapÕsal, kurumsal ve
yönetsel sorunlarÕ da iktisadi bunalÕmÕ derinleúmesine yol açmÕútÕr. 1990’lÕ
yÕllarda sistemde yaúanan sorunlarÕn temel nedeninin kurumsal anlamda
deregülasyon politikalarÕ oldu÷u söylenebilir. Sektöre giriúin kolaylaúmasÕ,
mevduata uygulanan disponibilite oranlarÕ ile oynanmasÕ ve disponibilitenin
DøBS’e yatÕrÕlmasÕ, tasarruf mevduatÕnÕn tamamÕnÕn sigorta kapsamÕna
alÕnmasÕ, yabancÕ para cinsinden mevduat kabulünün sÕnÕrsÕz olmasÕ ve
Hazineye, bütçe açÕklarÕnÕ ticari bankalara borçlanarak finanse etme
olana÷ÕnÕn verilmesi gibi uygulamalar bankacÕlÕk sektöründe krizlerin
hazÕrlayÕcÕsÕ olmuútur (Çolak, 2001: 15-30).
Ekonomide yükselen enflasyon ve kamu açÕklarÕnÕn yönetilemez
boyutlara ulaútÕ÷Õ bir ortamda, 2000 yÕlÕ baúÕnda enflasyonu düúürmek ve
ekonomide büyüme ortamÕnÕ yeniden sa÷lamak amacÕyla kapsamlÕ bir
ekonomik program uygulamaya konulmuútur. Program kapsamÕnda sÕkÕ
maliye politikasÕ uygulanmasÕ ve kapsamlÕ yapÕsal reformlarÕn hayata
geçirilmesinin yanÕ sÕra, enflasyonist bekleyiúleri hÕzla aúa÷Õya çekmek için
döviz kurlarÕ hedeflenen enflasyona göre belirlenerek önceden açÕklanmÕú ve
para politikasÕ likidite geniúlemesini yabancÕ kaynak giriúine ba÷layan bir
çerçeveye oturtulmuútur. ProgramÕn uygulanmasÕnda kamu açÕklarÕnÕ
daraltma ve yapÕsal reformlar alanÕnda önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. YapÕsal
reformlar kapsamÕnda, finansal kesim reformu sonucunda kurulan BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bankacÕlÕk sektörünün düzenlenmesi,
gözetimi ve denetimi iúlevlerinin tek bir otorite altÕnda toplanmasÕ
hedeflenmiútir.
ProgramÕn uygulanmaya konulmasÕyla birlikte faiz oranlarÕ beklentilerin
üzerinde hÕzla gerilemiú, enflasyon önemli ölçüde yavaúlamÕú, üretim ve iç
talep canlanmaya baúlamÕútÕr. Ancak, enflasyonun programda öngörüldü÷ü
hÕzla düúmemesi sonucunda TL’nin beklenenin üzerinde de÷er kazanmasÕ,
iç talepte görülen hÕzlÕ canlanma, ham petrol, do÷al gaz gibi enerji
fiyatlarÕndaki artÕú ve Euro/Dolar paritesindeki geliúmeler sonucunda 2000
yÕlÕnda cari iúlemler açÕ÷Õ öngörülen düzeyin önemli ölçüde üzerine çÕkmÕútÕr.
Bu geliúme iç ve dÕú piyasalarda mevcut kur sisteminin sürdürülebilirli÷i ve
cari iúlemler açÕ÷ÕnÕn finansmanÕ konusundaki endiúeleri artÕrmÕútÕr. BazÕ
önemli kamu iúletmeleriyle ilgili çalÕúmalarÕn hedefe ulaúmamasÕ, kamu
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bankalarÕna iliúkin düzenlemelerde yaúanan sorunlar, bazÕ siyasi
belirsizlikler, kur çapasÕna benzer bir Para Kuruluna dayalÕ Arjantin
ekonomisindeki geliúmelerin de etkisiyle uluslararasÕ sermayenin geliúen
piyasalara daha ihtiyatla yaklaúmasÕ, 2000 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕnda Türkiye’ye
dÕú kaynak giriúinin azalmasÕna yol açmÕútÕr. Uygulanmakta olan kur
çapasÕna dayalÕ para politikasÕ gere÷i likidite yaratÕm mekanizmasÕnÕn döviz
giriúine dayandÕrÕlmÕú oldu÷u bir yapÕda dÕú kaynak olanaklarÕndaki bu
daralma likiditedeki artÕúÕn da yavaúlamasÕna yol açmÕútÕr. Artan likidite
sÕkÕúÕklÕ÷ÕnÕn bir yansÕmasÕ olarak Temmuz-A÷ustos döneminde yüzde 30
civarÕna gerilemiú olan kÕsa vadeli faiz oranlarÕ Eylül ayÕndan itibaren
yeniden yükselmeye baúlamÕútÕr. BankacÕlÕk kesiminin likidite, faiz ve kur
risklerine karúÕ duyarlÕlÕ÷ÕnÕn daha da arttÕ÷Õ bir dönemde ortaya çÕkan
faizlerdeki bu yükselme e÷ilimi özellikle yabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕn izlenmekte
olan programÕn sürdürülebilirli÷i konusundaki endiúelerini artÕrmÕútÕr. KasÕm
ayÕnÕn ikinci yarÕsÕnda kÕsa vadeli faizlerde yaúanan sÕçrama ile eúanlÕ olarak
tahvil-bono ve hisse senedi fiyatlarÕ keskin bir biçimde düúmüú ve
portföyünde önemli ölçüde DøBS bulunduran ve bunlarÕ likite
dönüútüremeyen Demirbank, bankalararasÕ piyasada karúÕlayamayaca÷Õ
kadar yüksek faiz oranlarÕndan borçlanmak zorunda kalmÕú ve kaçÕnÕlmaz
olarak da 6 AralÕkta da TMSF’ye alÕnmÕútÕr. YabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕn ülkeyi terk
etme çabalarÕ sonucunda Merkez BankasÕ altÕ milyar dolar civarÕnda döviz
satÕúÕnda bulunmuú ve rezervler azalmÕútÕr.
Krizin daha da derinleúmesini önlemek amacÕyla KasÕm ve AralÕk
aylarÕnda bir dizi önlem alÕnmÕú, yapÕsal reformlarÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ
kararlaútÕrÕlmÕú ve yürütülmekte olan Stand-By Düzenlemesinin 7,5 milyar
dolar tutarÕnda Ek Rezerv KolaylÕ÷Õ ile desteklenmesi yönünde UluslararasÕ
Para Fonu ile anlaúma sa÷lanmÕútÕr. KasÕm Krizi sonrasÕnda alÕnan önlemler
ve UluslararasÕ Para Fonu (IMF) ile varÕlan anlaúma sonucunda mali
piyasalardaki dalgalanmalar kÕsmen giderilmiú, Merkez BankasÕnÕn döviz
rezervleri artmÕú ve faiz oranlarÕ kriz ortamÕna göre önemli ölçüde
gerilemiútir. Ancak faiz oranlarÕnÕn kriz öncesi döneme göre yüksek
seviyelerde kalmasÕ özellikle aúÕrÕ gecelik borçlanma gereksinimi olan kamu
bankalarÕyla portföyünde yüksek oranda DøBS bulunduran TMSF
kapsamÕndaki bankalarÕn mali yapÕlarÕnÕ daha da bozmuútur. ùubat ayÕnda
Hazine ihalesi öncesindeki olumsuz geliúmeler ile de uygulanan programa
olan güvenin tamamen ortadan kalkmÕú ve TL’ye karúÕ ciddi bir atak
geliúmiútir. Nitekim 19 ùubat’ta bir gün valörlü 7.6 milyar dolarlÕk döviz talebi
olmuútur. Merkez BankasÕ yüksek düzeydeki bu döviz talebine karúÕ likiditeyi
kontrol etmeye çalÕúmÕú, likidite sÕkÕúÕklÕ÷Õ özellikle kamu bankalarÕnÕn aúÕrÕ
düzeyde günlük likidite gereksinimleri yüzünden ödemeler sisteminin
kilitlenmesine yol açmÕútÕr. Bu ortamda uygulanmakta olan döviz kuru sistemi
terk edilerek TL dalgalanmaya bÕrakÕlmÕútÕr. Merkez BankasÕ kurlarÕn
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dalgalanmaya bÕrakÕlmasÕnÕn ardÕndan, ödemeler sistemine iúlerlik
kazandÕrmak amacÕyla piyasalarÕn TL gereksinimini karúÕlamaya baúlamÕú ve
bunun sonucunda kÕsa vadeli faiz oranlarÕ yüzde 80 civarÕna gerilemiútir.
Ancak, KasÕm 2000 ve ùubat 2001 krizleri bankacÕlÕk sektörünün içinde
bulundu÷u sorunlarÕ daha da a÷ÕrlaútÕrmÕú ve yeni sorunlar ortaya
çÕkarmÕútÕr. BankacÕlÕk sektörü KasÕm krizi sonrasÕnda faiz riski, ùubat krizi
sonrasÕnda ise hem faiz hem de kur riski sonucu önemli kayÕplarla karúÕ
karúÕya kalmÕútÕr. Yaúanan krizler; faizlerde ve enflasyonda artÕú, döviz
kurlarÕndaki dalgalanmayla birlikte tüm ekonomide bir belirsizlik ortamÕna yol
açmÕútÕr. Finansal sektörde yaúanan sÕkÕntÕlar reel kesime yönelik yeni kredi
olanaklarÕ ortadan kaldÕrÕrken, reel kesimin kredi geri ödemelerinde de
önemli sorunlara yol açmÕútÕr.
ùubat 2001 krizinin ardÕndan IMF’ye yeni bir niyet mektubu verilmiú ve
15 MayÕs 2001 tarihinden itibaren “Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ”
(GEGP) uygulanmaya konulmuútur. Bu yeni programÕn açÕklanÕp
uygulanmasÕna kadar geçen aslÕnda kÕsa sayÕlabilecek süre içerisinde, döviz
kurunda yüksek oranlÕ artÕúlar, kredi iúlemlerinde önemli oranlarda
azalmalar, tüketim ve yatÕrÕm harcamalarÕnda keskin düúüúler, piyasalarda
fiyatÕn belirlenememesi ve dÕú kredi akÕúÕnÕn kesilmesi gibi ekonomiyi önemli
ölçüde sarsan geliúmeler yaúanmÕútÕr. GEGP yürürlü÷e girdi÷inde bankacÕlÕk
sisteminin açÕk pozisyonu 45 milyar dolar düzeyinde idi. Döviz açÕ÷Õ bu
boyutlara ulaúÕnca bu açÕ÷Õn kapatÕlabilmesi için yurtiçi piyasalarda önemli
bir döviz baskÕsÕ oluúmuú ve birçok banka zor durumda kalmÕútÕr
(TokatlÕo÷lu, 2003: 163-4).
Türk bankacÕlÕk sisteminin yaúadÕ÷Õ sorunlar bir yandan ülkenin di÷er
kesimleri için de problem yaratan etmenlerden di÷er yandan da uluslararasÕ
finans piyasalarÕnÕn yaúadÕ÷Õ sÕkÕntÕlardan kaynaklanmaktadÕr. Her ne kadar
bu sorunlarÕn kaynaklarÕnÕ birbirinden ayÕrmak zor olsa da, genel hatlarÕ ile
ana nedenler belirlenebilmektedir. Daha önceki alt baúlÕklarda sektörün
tarihsel ve kurumsal geliúimi anlatÕlÕrken belirlendi÷i gibi, Türk bankacÕlÕk
sektörünün baúlangÕcÕndan günümüze, özellikle 1980 sonrasÕ uygulamaya
konulan reform politikalarÕ sonrasÕnda, karúÕlaútÕ÷Õ baúlÕca temel sorunlar,
kronik ve yüksek oranlÕ enflasyon, kamu kesimi açÕklarÕnÕn boyutu ve
finansman biçimi, sermaye yetersizli÷i, mevduat ve kredilerin yetersizli÷i,
piyasa yapÕsÕnÕn oligopolistik özellikleri ve rekabet eúitsizli÷i, para ikamesi ve
açÕk pozisyon artÕúÕ ve yüksek kaynak maliyeti biçiminde sÕralanabilir.
Finansal sistem içindeki göreli a÷ÕrlÕ÷Õ çok yüksek olan bankacÕlÕk
sektörünün anÕlan sorunlarÕnÕn çözümü ve finansal sektörün yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕ, uluslararasÕ ölçütlere göre düzenlenmesi ve denetlenmesi,
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Türkiye’de 2000’li yÕllara girilirken iktisadi istikrarÕn ve sürdürülebilir
büyümenin sa÷lanmasÕ için bir zorunluluktu. Bu ba÷lamda GEGP
çerçevesinde bankacÕlÕk sektörünün düzenlenmesi için, dünyada krizler
sonrasÕnda yeniden yapÕlandÕrma sürecinde takip edilen aúamalar
tekrarlanmÕútÕr. Bu ba÷lamda, aktif yapÕlarÕ zayÕflayan ve sermaye yetersizli÷i
yaúayan bazÕ bankalar TMSF’ye devredilerek sorunlarÕ çözülmeye
çalÕúÕlmÕútÕr. Di÷er bankalara ise sermaye yapÕlarÕnÕ güçlendirmeye yönelik
önlemler almalarÕ ve sermaye artÕrÕmÕnda bulunmalarÕ istenmiú; istenilen
koúullarÕ yerine getiren bankalara devlet tarafÕndan likidite deste÷i sözü
verilmiútir. økinci aúamada sermaye yapÕlarÕnÕ güçlendiremeyen zayÕf
bankalarÕn sektörden çÕkmasÕ teúvik edilmiútir. Üçüncü aúamada ise
bankacÕlÕk sektöründe yaúanan krizlerin nedeni olarak görünen etkin yönetim
ve
denetim
eksikli÷inin
giderilmesine
yönelik
düzenlemeler
gerçekleútirilmiútir.
GEGP ile birlikte, bankacÕlÕk sektörünün düzenlenmesinden ve
denetlenmesinden sorumlu kurum olan BankacÕlÕk Denetleme ve Düzenleme
Kurulu (BDDK) “BankacÕlÕk Sektörü Yeniden YapÕlandÕrma ProgramÕ”nÕ
kamuoyuna duyurmuútur. Söz konusu program; kamu bankalarÕnÕn
operasyonel ve finansal açÕdan yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ, TMSF
bünyesindeki bankalarÕn çözümlenmesi, özel bankalarÕn daha sa÷lÕklÕ bir
yapÕya kavuúturulmasÕ ve gözetim ve denetim çerçevesinin güçlendirilmesi
ve sektörde etkinli÷in artÕrÕlmasÕ olmak üzere dört temel unsurdan
oluúmaktadÕr.
Temel hedefleri, bankacÕlÕk sektöründe alt yapÕ unsurlarÕnÕ, uluslararasÕ
normlara uygun muhasebe ilkelerini ve denetim mekanizmasÕnÕ oluúturmak
olarak belirtilen 4389 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu çÕkarÕldÕ. Kanunda belirtilen
amaçlar do÷rultusunda bankacÕlÕk sisteminin yeniden yapÕlanmasÕ ve etkin
denetimin sa÷lanmasÕ için BDDK kuruldu. 2000 yÕlÕnda göreve baúlayan
BDDK ile bankacÕlÕk sektöründeki denetim ve düzenlemeler uluslararasÕ
kurallara uygun, nesnel etkinlik ölçütlerine göre tek elden ve ba÷ÕmsÕz bir
kurul tarafÕndan gerçekleútirilmesi ve sisteme yönelik siyasi müdahalelerin
azaltÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Haziran 1999 yÕlÕnda çÕkarÕlan BankacÕlÕk Kanununun yerini, uygulamada
ortaya çÕkan sorunlarÕ gidermek ve yaúanan deneyimler sonucunda
uluslararasÕ bankacÕlÕk ölçütlerine uygun olarak 2005 yÕlÕnda hazÕrlanan 5411
sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu almÕútÕr. 5411 sayÕlÕ yasa ile getirilen temel
düzenlemeler aúa÷Õdaki biçimde sÕralanabilir (ùahin, 2009: 496-8):
i.

BankalarÕn kuruluú ve sisteme giriú izni, denetimi ve gözetimi BDDK
tarafÕndan gerçekleútirilecek.
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ii.

Banka kurucularÕnÕn, banka sahibi olmanÕn gerektirdi÷i mali güce
itibara, dürüstlük ve yetene÷e sahip olma ve müflis, iflasÕ
istenmemiú, TMSF’ye devredilen bankalarda nitelikli ortaklÕ÷ÕnÕn
bulunmamasÕ, rüúvet, dolandÕrÕcÕlÕk, hÕrsÕzlÕk, zimmet gibi yüz
kÕzartÕcÕ suçlarÕ olmamasÕ koúullarÕ aranmaktadÕr.

iii. Özkaynak ve sermaye yeterlilik oranlarÕ Kanunda açÕk olarak
tanÕmlanmÕú ve bankalarÕn bu oranlara uymamalarÕ durumunda
müeyyide uygulama yetkisini BDDK’ya vermiútir.
iv. Bankalar, öncelikle BDDK’nÕn denetimine tabidirler. Kurum,
bankalarÕn mali bünyelerini, belirledi÷i finansal oranlarÕ takip ederek
düzenli olarak gözetler ve gerekli önlemleri alÕr. Tüm iyileútirici ve
düzeltici önlemler alÕnmasÕna karúÕn yetersiz olursa Kurum ilgili
bankanÕn etkinlik iznini kaldÕrmaya ve bankanÕn TMSF’ye devrine
yetkilidir.
v.

Kurum, bankalarÕn varlÕklarÕ, alacaklarÕ, özkaynaklarÕ, borç,
yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasÕndaki ilgi ve
dengeler ile mali yapÕyÕ etkileyen di÷er tüm etmenlerin ve karúÕ
karúÕya kalÕnan risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve de÷erlendirilmesi
amacÕyla sÕnÕrlamalar ve standart oranlar belirleyerek gerekli
düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkÕnda her türlü önlemi almaya
yetkilidir. Bankalar, yapÕlan düzenlemelere uymak, belirlenen
sÕnÕrlamalarÕ ve standart oranlarÕ tutturmak ve bunlara iliúkin olarak
Kurum tarafÕndan istenen önlemleri almak ve uygulamakla
yükümlüdür.

vi. Kanunun 48. ve 49. maddelerinde çok ayrÕntÕlÕ bir kredi, risk grubu
ve mensup tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr. Kanunun 50. maddesinde risk grubu
ve mensuplar tanÕmÕna girenlerin hangi durumlarda kredi
kullandÕrÕlaca÷Õ ve kesinlikle kullandÕrÕlmayaca÷Õ düzenlenmiútir.
Kanunla banka kaynaklarÕnÕn ortaklar tarafÕndan istismarÕ önleyecek
tüm önlemler alÕnmak istenmiútir.
Aúa÷Õdaki bölümde bankacÕlÕk sektöründe “BankacÕlÕk Sektörü Yeniden
YapÕlandÕrma ProgramÕ” sonrasÕndaki geliúmeler do÷rultusunda mevcut
durumu incelenmiútir.
1.2.7. BankacÕlÕk Sektöründe Mevcut Durum
BankacÕlÕk sektörü, Türk finansal sisteminin en önemli unsuru olmasÕnÕn
yanÕnda tüm ekonomiyi etkileyen büyük bir sektördür. BankacÕlÕk sektörü
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ekonomide kaynak aktarÕmÕna aracÕlÕk eden finansal sistemin önemli bir
parçasÕnÕ oluúturmaktadÕr. BankacÕlÕk sektörünün finansal sistem içindeki
göreli payÕ, iktisadi ve sosyal geliúmenin düzeyine ba÷lÕ olarak her ülkede
farklÕlÕk gösterebilmektedir. Finansal sistem içinde bankacÕlÕk sektörünün
göreli payÕ, genellikle, sosyal ve iktisadi geliúmeye paralel olarak
azalmaktadÕr. Türkiye’de de zaman içinde bankacÕlÕk sektörünün finansal
sistem içindeki payÕ azalmÕú olmakla birlikte hala çok yüksek düzeydedir.
ùekil 1.2’de Türkiye’de finansal kesimin bilanço büyüklü÷ünün da÷ÕlÕmÕ 2009
yÕlÕ için verilmiútir. Türkiye’de finansal sistem içinde bankalar dÕúÕnda Sigorta
ùirketleri, Menkul KÕymet YatÕrÕm FonlarÕ, Finansal Kiralama ùirketleri,
Emeklilik FonlarÕ, Menkul KÕymet AracÕ KurumlarÕ, Tüketici Finans ùirketi,
Gayrimenkul YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ ve Menkul KÕymet YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ yer
almaktadÕr. ùekil 1.2’den de izlenebilece÷i gibi Türkiye’de finansal sistemin
bilanço büyüklü÷ünün %88.3’ünü bankalar oluúturmaktadÕr. 2001 yÕlÕ
sonrasÕnda finansal kesim içinde yer alan di÷er kollardaki geliúmelere karúÕn
bankacÕlÕk sektörünün sistem içindeki a÷ÕrlÕ÷Õ açÕk ara sürmektedir.
ùekil 1.2 Finansal Kesimin Bilanço Büyüklü÷ünün Da÷ÕlÕmÕ (2009) %

Kaynak: TCMB, Finasal østikrar Raporu, 2010,s.: 39.

2001 yÕlÕndan yaúanan krizin ardÕndan bankacÕlÕk sektörünün
toparlanmasÕ 2003 yÕlÕna kadar sürmüútür. Kriz sonrasÕ bankacÕlÕk
sektörünün yapÕsal göstergeleri Tablo 1.4’de verilmiútir. BankacÕlÕk
sektöründe, kriz sonrasÕnda TMSF’ye devredilen bankalara ek olarak
birleúmeler de gerçekleúmiú ve 2000 yÕlÕnda 79 olan banka sayÕsÕ 2003
yÕlÕnda 55, 2006 yÕlÕnda 50’ye düúmüútür. 2010 yÕlÕ itibariyle de sektörde
toplam 49 banka etkinlik göstermektedir. Sahiplik açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda
2003 yÕlÕndan itibaren yalnÕzca üç kamu bankasÕ mevcuttur. Özel mevduat
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bankalarÕnÕn sayÕsÕ azalmÕú, yabancÕ mevduat bankalarÕnÕn sayÕsÕ ise 2005
yÕlÕndan sonra artmÕútÕr. YatÕrÕm ve kalkÕnma bankalarÕnÕn sayÕsÕ 2004 yÕlÕnda
13’e düúmüú ve sonrasÕnda de÷iúmemiútir. AyrÕca sistemde dört tane katÕlÕm
bankasÕ etkinlikte bulunmaktadÕr. Özel Finans KurumlarÕ (ÖFK) adÕyla
kurulan bu kurumlar Türkiye bankacÕlÕk sistemine 1984 yÕlÕnda girmiúlerdir.
ÖFK, 1999 yÕlÕna kadar bankacÕlÕk yasasÕ dÕúÕnda kalmÕú ve bankalarÕn tabi
olduklarÕ karúÕlÕk ayÕrma yükümlülü÷ünden ba÷ÕúÕk tutulmuúlardÕr.
Tablo 1.4 BankacÕlÕk Sektörünün YapÕsal Göstergeleri (2000-2010)
YÖllar

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

79

55

53

51

50

50

49

49

49

4

3

3

3

3

3

3

3

3

28

18

18

17

14

11

11

11

11

11

2

1

1

1

1

1

1

1

18

13

13

13

15

18

17

17

17

18

14

13

13

13

13

13

13

13

KatÖlÖm
Bank.

-

5

5

4

4

4

4

4

4

úube
SayÖsÖ

7.837

5.966

6.106

6.247

6.849

7.618

8.790

9.027

9.465

137.495

123.249

127.163

132.258

143.143

158.534

171.598

172.402

178.503

11397

12882

13819

14836

16513

18815

21953

23952

26.566

489,213

651,559

Banka
sayÖsÖ
Kamu
Mev.
Bank.
Özel
Mevd.
Ban
TMSF
büny.
Bank
Yab.
Mev.
Bank
KalkÖn. ve
Yat. Ban.

Personel
SayÖsÖ
ATM
SayÖsÖ
POS
sayÖsÖ
(1000)
Kredi
kartÖ
sayÖsÖ

892,886 1,130,408 1,269,550 1,439,165 1,568,975 1,731,397

13.372,6 19.862,6 26.090,0

29.885,9

32.433,3

1 Eylül itibariyle.
Kaynak: TBB ve BDDK.
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1999 yÕlÕnda çÕkarÕlan 4389 sayÕlÕ yasa ile ÖFK’nÕn ayrÕcalÕklarÕ
kaldÕrÕlmÕú ve 2005 yÕlÕnda çÕkarÕlan 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu
kapsamÕna dâhil edilmiú ve adlarÕ katÕlÕm bankalarÕ olarak de÷iútirilmiútir.
Kriz sonrasÕ küçülmeye giden bankalar, birleúmeler ve sistemden
kopmalarÕn etkisiyle úube sayÕlarÕ azalmÕútÕr. 2004 yÕlÕndan sonra ise úube
sayÕlarÕ hÕzla artmaya baúlamÕú; banka sayÕsÕ azalmasÕna karúÕn úube
sayÕsÕnda 2004-2010 yÕllarÕ arasÕnda %55 oranÕnda bir artÕú yaúanmÕútÕr.
ùube sayÕsÕndaki artÕúa paralel biçimde personel sayÕsÕ da artmÕútÕr. AyrÕca
bankalar, ATM ve POS makine sayÕlarÕnÕ ve kredi kartÕ sayÕlarÕnÕ düzenli
olarak artÕrabilmiúlerdir.
Tablo 1.5’de 2005-2010 yÕllarÕ arasÕndaki dönem için bankacÕlÕk
sektörünün yapÕsal göstergeleri verilmiútir. Tablo 1.5 incelendi÷inde
göstergelerin genelde olumlu oldu÷u ve bu ba÷lamda bankacÕlÕk sektörünün
yeniden yapÕlandÕrma sonrasÕnda daha güçlü bir yapÕya kavuútuklarÕ ve
finansal sa÷lamlÕk göstergelerinin genelinde olumlu bir seyir görülmektedir.
Sermaye yeterlilik rasyosu 2005 yÕlÕndan itibaren düúme e÷iliminde olmasÕna
karúÕn tüm yÕllarda Basel Ölçütleri kapsamÕnda uluslararasÕ eúik de÷er olan
%8 ve BDDK’nÕn belirledi÷i endüúük düzey olan %12’den oldukça yüksek bir
düzeyde seyretmektedir. Sektörün sermaye yeterlili÷inin yüksek olmasÕ
finansal dalgalanmalara karúÕ sektörün güçlü durmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Bu
durum Türkiye BankacÕlÕk kesiminin 2008 küresel krizinden neden eskisine
göre daha az etkilendi÷ini açÕklamaktadÕr. Serbest sermayenin öz kaynaklara
oranÕ oldukça yüksek bir düzeyde seyretmiú ve 2010 yÕlÕ itibariyle %80’e
ulaúmÕútÕr. Serbest sermayenin özkaynaklara oranÕnÕn yüksekli÷i herhangi
bir kriz sÕrasÕnda bankalarÕ daha güçlü kÕlmaktadÕr. Bankalar ayrÕca açÕk
pozisyonlarÕnÕ kapatmÕú ve 2005 ve 2008 yÕlÕ hariç döviz varlÕklarÕ
yükümlülüklerini aúmÕútÕr. Takipteki alacaklarÕ kredilere oranÕ 2008 yÕlÕna
kadar az da olsa düúmüú; ancak 2009-2010 yÕllarÕnda küresel krizin etkisiyle
artmÕútÕr. øncelenen dönemde bankalarÕn bireysel müúterilere verdikleri
kredilerin toplam kredi içindeki payÕ yükselmiú, %33 seviyesine çÕkmÕútÕr.
Kâr eden banka sayÕsÕ, 2006 yÕlÕnda 41 iken 2007’de 44 ve sonrasÕnda
46 olmuú ve kâr eden bankalarÕn aktiflerinin toplam aktifler içindeki payÕ
%99,8 olmuútur.
Vergi sonrasÕ aktif karlÕlÕk ve özkaynak karlÕlÕk oranlarÕ 2005 yÕlÕndan
sonra artmÕú, 2008 yÕlÕnda bir ölçüde düúmüú 2009 ve 2010 yÕllarÕnda
yeniden yükselmiútir. BankacÕlÕk sektörü ele alÕnan dönemde faiz dÕúÕ
gelirlerini artÕrarak faiz dÕúÕ gelir- faiz dÕúÕ giderler oranÕnÕ %52 düzeyinden
2008 yÕlÕnda % 72.1 ve 2010 yÕlÕnda da %80.1 düzeyine çÕkarmÕútÕr. Faiz
Gelirleri/Faiz Giderleri oranÕ ise 2009 yÕlÕna kadar düzmüú 2009-2010
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yÕllarÕnda artmÕútÕr. YukarÕda da ifade edildi÷i gibi bir bütün olarak finansal
sa÷lamlÕlÕk göstergeleri olumlu yönde geliúmiútir.
Tablo 1.5 BankacÕlÕk Sektörü Finansal Sa÷lamlÕk Göstergeleri (%)
2005

2006

2007

2008

2009

20101

Sermaye Yeterlili÷i
Standart Rasyo

24,2

22,0

19,1

18,1

20,9

19,0

Serbest sermaye/
Toplam Özkaynaklar

65,7

72

75,3

77

79,6

81,2

Toplam Özkaynak/
Toplam YabancÕ Kaynak2

15,5

13,5

15

13,4

15,3

15,8

Toplam Özkaynak/
Toplam Aktifler

13,4

11,9

13

11,8

13,3

13,7

Krediler
/Toplam Özkaynak

286

367,8

376,6

425,2 354,1

374,7

YabancÕ Para Net Genel
Pozisyonu/Özkaynak

-2

0,3

0,3

-0,1

0,5

2,7

Takipteki Alacaklar/
Brüt Krediler

4,8

3,8

3,5

3,7

5,3

4,3

Bireysel Krediler/
Toplam Krediler

30,4

31,7

33,3

32,1

33,3

33,6

Kar eden Banka./
Top. Banka SayÕsÕ

45/51

41/50

44/49

46/49 46/49

45/49

Kâr eden Bank. Aktifler./
Toplam Aktifler

93,9

99,3

99,7

99,8

99,8

99,6

Vergi SonrasÕ Aktif
KârlÕlÕk(ROA)

1,7

2,5

2,8

2

2,6

2,5

Vergi sonrasÕ
Özkaynak KarlÕlÕ÷ (ROE)

12,1

20,1

21,7

16,8

20,3

18,3

Faiz Giderleri/
Toplam Giderler

55,6

64,9

66,7

67,3

60,9

56,6

Faiz Gelirleri/
Faiz Giderleri

176,4

161,4

158,5

156,6 196,1

199,7

Faiz DÕúÕ Gelir/
52,0
78,3
72,1
65,5
68,9
Faiz DÕúÕ Gider
Kaynak: BDDK
1 Eylül 2010 verileri
2 Toplam YabancÕ Yükümlülükler=Toplam Yükümlülükler–Toplam
Özkaynaklar

80,1

Tablo 1.6’da bankacÕlÕk sektörünün 2000-2009 arasÕ dönem için temel
bilanço büyüklükleri verilmiútir. Tablo incelendi÷inde toplam aktiflerin hÕzlÕ bir
biçimde arttÕ÷Õ dikkat çekmektedir. Finansal varlÕklarÕ toplam aktifler içindeki
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payÕ 2003 yÕlÕna kadar artmÕú sonrasÕnda ise giderek azalmÕútÕr. Kredilerin
toplam aktifler içindeki payÕ ise artmÕútÕr. Bu durum, bankalarÕn devlet
tahvillerinden kredilere yönelmiú olduklarÕnÕ göstermektedir. Bilançonun
pasifinde ise bankalarÕn mevduata dayalÕ büyümeye devam ettikleri
görülmektedir. Mevduat artÕúÕ 2000-2009 arasÕnda %641 olmuútur.
Tablo 1.6 BankacÕlÕk Sektörü Temel Bilanço Büyüklükleri
Milyar TL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktif

104,1

166,4 216,5 250,7 307,2 397,8

485,8

562,3

708,4 801,8

Likit aktifler

21,5

38,5

34,4

36,3

63,2

74,2

74,8

100,9 102,6

Finansal varlÕklar

12,0

16,9

86,1

106,9 123,7 143,0

168,3

175,9

207,8 280,9

Net takipteki
krediler

1,5

4,3

3,7

1,0

0,8

1,1

Krediler

34,2

41,0

56,4

70,0

103,2 153,1

218,1

280,5

366,9 381,0

Duran aktifler

13,9

51,6

18,3

19,3

22,1

20,1

17,3

19,2

19,7

22,5

Di÷er

21,0

14,1

17,6

17,2

14,4

17,6

7,1

10,8

10,6

11,6

Pasif

101,9

164,2 212,7 249,7 306,5 397,0

484,9

561,2

705,9 798,5

Mevduat

68,4

117,1 142,4 160,8 197,4 253,6

312,8

357,0

453,5 507,3

Mevduat dÕúÕ
kaynak

19,8

26,6

31,5

39,1

45,3

66,9

87,2

91,6

125,2 137,7

Özkaynak

5,0

9,7

25,7

35,5

46,0

53,7

58,0

73,5

82,7

106,5

Di÷er

8,7

10,7

13,1

14,3

17,8

22,7

26,8

39,1

44,5

47,1

43,0

0,8

0,8

2,5

2009

3,2

Kaynak: TBB istatistikleri

ùekil 1.3’de mevduatlarÕn krediye dönüúebilme oranlarÕ verilmiútir. ùekil
1.3 incelendi÷inde 2001 yÕlÕna kadar mevduatlarÕn krediye dönüúme oranÕnÕn
azaldÕ÷Õ 2001 yÕlÕndan sonra ise arttÕ÷Õ ve 2008 yÕlÕnda %80’e ulaútÕ÷Õ
görülmektedir. 2001 öncesi dönemde bankacÕlÕk sistemindeki önemli bir
sorun da sÕnÕrlÕ olan mevduatÕn krediye dönüúebilme yetene÷i idi. Bu
dönemde mevduatlarÕn önemli bir kÕsmÕnÕn kamu ka÷ÕtlarÕna dönüúmesi,
yüksek enflasyon ve kur beklentisi, KKBG’ne ba÷lÕ olarak faiz oranlarÕnÕn
yüksek düzeyde seyretmesi, disponibilite, munzam karúÕlÕk ve TMSF
kesintileri yüzünden mevduatlarÕn krediye dönüúme oranÕ düúük düzeyde
olmuútur. 2001 sonrasÕnda mevduatlarÕn krediye dönüúme oranÕndaki artÕú
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bankacÕlÕk sektörünün finansal aracÕlÕk görevine geri döndü÷üne iúaret
etmektedir.
Tablo 1.7’de 2001-1009 yÕllarÕ arasÕndaki dönem için yo÷unlaúma
oranlarÕ verilmiútir. 2009 yÕlÕnda aktif büyüklü÷ü bakÕmÕndan en büyük 5
bankanÕn sektör içerisindeki payÕ, 2001 yÕlÕna göre 6.7 puan artarak % 60.5’e
yükselmiútir. En büyük 10 bankada da benzer bir geliúme yaúanmÕú ve bu
bankalarÕn sektördeki payÕ 4,8 puan artarak % 83,4 çÕkmÕútÕr.
ùekil 1.3 MevduatÕn Krediyi KarúÕlama OranÕ

Kaynak: TBB

Yeniden yapÕlandÕrma sürecinde, yalnÕzca banka sayÕsÕnÕ azaltmamÕú,
kamu bankalarÕnÕn yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕnÕ, özel kesim bankalarÕnÕn
sermaye yapÕlarÕnÕn güçlendirilmesini, TMSF’ye devredilen veya sistemden
çÕkarÕlan 21 bankanÕn tasfiye, satÕú, devir yoluyla çözüme kavuúturulmasÕnÕ
ve denetim ve gözetim altyapÕsÕnÕn güçlendirilmesini de sa÷lamÕútÕr. Bu
süreç sonrasÕ, kamu otoritesi eliyle bankacÕlÕk sektöründe oluúan aúÕrÕ
kapasite eritilmiútir. Özel bankalar da birleúme ve devralma etkinliklerine
girmiúler ve böylece sektörde yo÷unlaúma oranÕ artmÕútÕr (Dinçer, 2006:
135 6).
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Tablo 1.7 BankacÕlÕk Kesiminde Yo÷unlaúma (%)
YÕllar

2001 2002

2003

2004 2005

2006

2007 2008 2009

Aktif

53,8

57,4

59,0

58,1

61,4

60,9

59,8

60,1

60,5

Mevduat

56,7

60,8

61,4

62,9

63,9

63,2

62,2

62,3

62,6

Kredi

54,6

54

52,2

51,6

53,0

55,9

54,7

55,5

52,7

Aktif

78,6

79,3

80,6

82

82,9

83,5

82,5

82,8

83,4

Mevduat

82,8

84,5

85,3

86,8

86,9

87,3

86,3

86,1

86,1

Kredi

78,4

73,8

73,4

75,3

76,3

80,4

79,9

81,2

80,1

ølk Beú Banka

ølk On Banka

Kaynak: BDDK

Türkiye bankacÕlÕk sektörüne iliúkin yapÕsal ve finansal sa÷lamlÕlÕk
göstergelerinde bir bütün olarak incelendi÷inde BankacÕlÕk Sektörü Yeniden
YapÕlandÕrma ProgramÕ sonrasÕnda olumlu geliúmeler yaúandÕ÷Õ ve sektörün
daha sa÷lÕklÕ bir yapÕya kavuútu÷u söylenebilir. BankacÕlÕk sektörünün 2008
yÕlÕnda yaúanan küresel kriz karúÕsÕnda sermaye yapÕsÕnÕ korumasÕ, ödeme
güçlükleri yaúamamasÕ da sektörün gerçekleútirilen reformlar sonrasÕ daha
güçlü bir duruma geldi÷ini göstermiútir.
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økinci Bölüm
Rekabet, Piyasa Gücü ve BankacÕlÕk
Sektöründe Rekabet
2.1. Rekabet Modeli
øktisat teorisinde rekabet denilince ilk akla gelen, tam rekabet piyasa
modelinin ifade etmiú oldu÷u rekabet tanÕmÕdÕr. Böyle bir tanÕmÕn temelinde,
piyasanÕn kendi iç dinamikleri ile etkinli÷i sa÷layabilmesi için rekabetin
piyasada gerekli olmasÕ ön kabulü yatmaktadÕr. Rekabetçi modelde mallar
fiziki özellikleri ile tanÕmlanmÕú olup tüketiciler, mallarÕn söz konusu özellikleri
ile ilgili tüm ve do÷ru bilgilere sahiptir. Tüketicilerin sahibi oldu÷u firmalar
(üretici), teknoloji tarafÕndan verilmiú üretim olanaklarÕ setine sahiptir.
Modeldeki tüm iktisadi ajanlar fiyat alÕcÕ olup tüketiciler sahip olduklarÕ
gelirlerini aúmayan bir harcama büyüklü÷ü ile belli bir zaman diliminde
faydalarÕnÕ maksimize etmeye çalÕúÕrlar. PiyasanÕn di÷er katÕlÕmcÕsÕ olan
üretici, veri teknoloji altÕnda karlarÕnÕ maksimize eden üretim miktarÕnÕ
belirler. Böylece bir rekabetçi denge, bir tarafta faydasÕnÕ maksimize eden
di÷er tarafta karÕnÕ maksimize eden taraflarÕn davranÕúlarÕ ile denge fiyatÕnÕ
belirler. Belirlenen bu fiyat, piyasa talebi piyasa arzÕnÕ aúmadÕ÷Õndan dolayÕ
denge durumunu ifade eder.
Geleneksel tam rekabet modeli dört temel varsayÕm üzerine oturur:
i.

Çok sayÕda alÕcÕ ve satÕcÕnÕn olmasÕ. Çok sayÕda satÕcÕdan her biri
toplam piyasa talebinin çok küçük bir kÕsmÕnÕ karúÕlarken
tüketicilerden biri de toplam piyasa talebinin çok küçük bir kÕsmÕnÕ
talep eder.

ii.

Üretilen ürün homojendir. Tüketiciler farklÕ firmalar tarafÕndan üretilen
mallar arasÕnda herhangi bir fark görememektedir.

iii. øktisadi ajanlarÕn sahip olduklarÕ bilginin eksiksiz ve do÷ru olmasÕ.
Tüm firmalar üretim olanaklarÕ ile ilgili tüm bilgilere sahipken
tüketiciler tüm ikame edilebilir mallarÕn varlÕ÷Õndan haberdardÕr.
iv. Piyasaya giriú ve çÕkÕúlar üzerinde herhangi bir engelin olmamasÕ.
FirmanÕn pozitif bir iktisadi kar elde ediyor olmasÕ, firmanÕn üretim
faktörlerinin fÕrsat maliyetinden daha fazla gelir elde etti÷ini gösterir.
Piyasaya giriúlerin tamamen serbest olmasÕ (kuúkusuz çÕkÕúÕnda
serbest olmasÕ), kÕsa dönemde piyasada faaliyet gösteren firmalarÕn
bir kÕsmÕnÕn ya da hepsinin iktisadi kar elde ediyor olmalarÕ

35

Türkiye Bankalar Birli÷i

durumunda piyasaya giriúleri uyararak uzun dönemde sÕfÕr iktisadi
karlarÕn elde edilmesini garanti altÕna alÕr.
Buradaki gibi bir rekabet modeli, dÕúsallÕklarÕn olmadÕ÷ÕnÕ4 ve tüketime
konu olan mallarÕn hepsinin özel mal oldu÷unu5 (kamusal mallar modelde
yok) kabul eder. Böyle bir model için tanÕmlanan piyasa talep fonksiyonu,
talep edilen miktar ile fiyat arasÕndaki iliúkiyi gösterir. Buna göre her olasÕ
fiyat düzeyindeki toplam talep miktarÕ, faydasÕnÕ maksimize etmeye çalÕúan
tüketicilerin herhangi bir fiyat düzeyinde almak istedikleri mal miktarÕnÕ ifade
edecektir. Buna karúÕn piyasa arz e÷risi, arz edilen miktar ile fiyat arasÕndaki
iliúkiyi gösterir. Arz e÷risi üzerindeki her bir nokta, karúÕlÕk geldi÷i fiyat
düzeyinde firmalarÕn karÕnÕ ençoklayabilmek için arz edilmesi gereken mal
miktarÕnÕn ne olmasÕ gerekti÷ini ifade eder. Denge fiyat düzeyinde firmalar
karlarÕnÕ maksimize eden miktarÕ satarlarken alÕcÕlar da faydalarÕnÕ
maksimize eden mal miktarÕnÕ satÕn alabilmektedirler. Böyle piyasada arz ve
talep söz konusu fiyat düzeyinde belirlenmiú olmaktadÕr. Bu úekilde
belirlenen rekabetçi dengenin anahtar özelli÷i, her malÕn marjinal
maliyetlerine eúit bir fiyattan satÕlmÕú olmasÕdÕr. Do÷al olarak firmalar,
fiyatlarÕn marjinal maliyetleri aúmasÕ durumunda malÕn üretim miktarÕnÕ
artÕrarak karlarÕnÕ artÕrÕrlar. Buna karúÕn marjinal maliyet fiyatÕ aútÕ÷Õnda ise
üretim miktarÕnÕ azaltmak firma karÕnÕ artÕracaktÕr.
Tam rekabet piyasasÕnda gerçekleúen bir denge, iki olgunun aynÕ anda
gerçekleúmesini sa÷lar. Bunlardan ilki, tüketici faydasÕnÕn maksimizasyonu
di÷eri ise, firmanÕn kar maksimizasyonu. Talep e÷risi üzerindeki her nokta,
tüketici tarafÕndan malÕ elde etme maliyeti (yani malÕn birim fiyatÕ) ile tüketim
sonucu elde edilen fayda bileúimini bize vermektedir. Buna karúÕlÕk arz e÷risi
üzerindeki herhangi bir nokta ise, karúÕlÕk geldi÷i üretim miktarÕnÕ üretme
sonucu firma maliyetlerinde ortaya çÕkan de÷iúme (yani marjinal maliyet) ile
firmanÕn gelirinde meydana gelen de÷iúmenin (yani marjinal gelir) birbirine
eúit oldu÷unu yani firmanÕn karÕnÕ maksimize etti÷ini gösterir. Böyle bir tam
rekabetçi denge her iki tarafÕ da memnun eden tek üretim miktarÕnÕ vermekte
olup toplam artÕk ençoklanmÕú ve Pareto optimal denge gerçekleúmiú
olmaktadÕr.
Pareto optimal bir sonuç, bir kiúinin durumunu kötüleútirmeden di÷er bir
kiúinin durumunun iyileútirilemedi÷i bir durumu ifade eder. Di÷er bir ifade ile
bir A sonucundan bir B sonucuna giderken birilerinin durumu iyileúirken
4

5

DÕúsallÕklar, bir tüketicinin bir malÕ tüketmesiyle di÷er bir tüketicinin refahÕnÕ direkt olarak
etkilemesini yada bir firmanÕn üretiminin di÷er karar birimlerinin vermiú olduklarÕ kararlarÕ
etkiledi÷ini ifade eder.
Kamusal mallar, birkaç tüketici tarafÕndan aynÕ anda tüketilen mallarÕ ifade eder. Örn, TV
programÕ gibi.
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baúka birisinin durumu kötüleúmiyorsa, Pareto optimaliteye do÷ru bir
iyileúmeden bahsedilir. DolayÕsÕyla bir Pareto optimal sonuca ulaúÕldÕ÷Õnda
daha iyi olmadÕ÷Õndan dolayÕ (hiç kimseye zarar vermeden) etkinlik
sa÷lanmÕú olur. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda tam rekabet piyasasÕnda bir denge
durumu, aynÕ anda hem tüketicilerin hem de satÕcÕlarÕn elde etmiú olduklarÕ
artÕklarÕ aynÕ anda ençoklayan tek tüketim (üretim) ve fiyat noktasÕdÕr. Bunun
dÕúÕnda alÕcÕlarÕn ve satÕcÕlarÕn artÕklarÕnÕ aynÕ anda ençoklayan herhangi bir
fiyat ve üretim (tüketim) çifti yoktur.
2.2. Piyasa Gücü
Piyasada faaliyet gösteren firmalarÕn fiyatlarÕnÕ maliyetlerinin üzerine
çÕkarma yetene÷i, firmalarÕn sahip olduklarÕ piyasa gücü olarak tanÕmlanabilir
(Church & Ware, 2000; 29). Bir firmanÕn üretmiú oldu÷u malÕn fiyatÕnÕ
marjinal maliyetinin üzerine çÕkarabilme yetene÷i, bir anlamda tüketicilerin
rakip satÕcÕlar bulabilmesine ba÷lÕdÕr. Burada arz ve talep ikamesini tartÕúmak
mümkündür. Arz tarafÕnda bir ikame, ürün homojen oldu÷u zaman
konuúulurken talep tarafÕndaki bir ikame ise, ürünler farklÕlaútÕ÷Õ zaman
uygulanabilir.
Arz ikamesi potansiyel olarak, tüketicilerin aynÕ malÕ satan di÷er
satÕcÕlara kayabildikleri ölçüde vardÕr. E÷er tüketiciler, malÕ üreten
firmalardan birinin çÕktÕ miktarÕnda meydana getirdi÷i azalmanÕn tamamÕnÕ ya
da bir kÕsmÕnÕ telafi etmek için malÕ di÷er arz edenlere kayamÕyorlarsa,
homojen bir ürünün üreticisinin piyasa gücüne sahip oldu÷u kabul edilebilir.
Buna karúÕn talep ikamesi ise, di÷er ürünlerin ikame olarak kabul edilebilme
imkânÕna ba÷lÕdÕr. Burada e÷er ürünler yeteri kadar farklÕlaúmÕú mallar ise
(yakÕn ikame olmayacak úekilde), o zaman bazÕ tüketiciler, malÕn satÕú fiyatÕ
marjinal maliyeti aútÕ÷Õ zaman di÷er ürünleri ikame edemeyeceklerdir.
Tüketici gözünde bir mal bu açÕdan di÷er mallara göre farklÕlaúmÕú oldu÷una
inanÕldÕ÷Õnda ya da alternatifler iyi birer ikame eden mallar de÷il ise, bunun
firmalarÕn fiyatlama davranÕúlarÕ üzerine etkisi olacaktÕr. Böylece piyasa
gücüne sahip bir firma fiyat yapÕcÕ olarak adlandÕrÕlÕr. Fiyat yapÕcÕ firma
negatif e÷imli bir talep e÷risi ile karúÕ karúÕya kalÕr. Bu firmanÕn, daha çok mal
satmak istedi÷inde mutlaka fiyatÕnÕ esnekli÷e ba÷lÕ olarak düúürmesi
gerekti÷ini gösterir. Tersi durumda da e÷er daha az mal satmak isterse,
fiyatÕnÕ yükseltmek durumundadÕr.
Genel olarak piyasa gücüne sahip olan bir firmanÕn belli bir miktar aúÕrÕ
karÕ ele geçirmesi beklenirken piyasa gücü ile aúÕrÕ karÕn büyüklü÷ü arasÕnda
da aynÕ yönlü bir iliúki oldu÷u kabul edilir. Yani firmanÕn piyasa gücü artÕkça
elde etti÷i kar miktarÕnÕn da artar. FiyatÕn marjinal maliyetin üzerinde olmasÕ
her zaman için bir piyasa gücünün varlÕ÷ÕnÕ göstermez. BazÕ durumlarda
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fiyatÕn marjinal maliyetin üzerinde olan kÕsmÕ ihmal edilebilir olabilece÷i gibi
belli bir sabit maliyet büyüklü÷ünü karúÕlamak için de gerçekleúmiú olabilir
(Çermikli, 2002; 15).
Kuúkusuz firmanÕn kÕsa dönemde elde etmiú oldu÷u piyasa gücü,
piyasaya giriú engellenmedi÷i sürece uzun dönemde geçerli olmayabilir.
FirmanÕn kÕsa dönemde iktisadi kar (ortalama maliyeti üzerinde bir fiyatÕn
olmasÕ) elde ediyor olmasÕ, yeni firmalarÕ piyasaya çeker. Yeni gelecek
firmalar piyasada faaliyette olan firmalarla aynÕ teknolojilere sahiplerse,
zaman içinde piyasadaki firmanÕn piyasa gücü ortadan kalkar. Piyasaya yeni
gelen firmalar tüketiciler açÕsÕndan alternatif arz olanaklarÕ sa÷ladÕ÷Õndan
piyasadaki firmanÕn fiyatÕnÕ marjinal maliyetin üzerine çÕkarmasÕnÕn karlÕlÕ÷Õ
azalacaktÕr. E÷er giriú kolay ya da piyasaya giriú engelleri yok ise, uzun
dönemde piyasa gücü tamamen yok olacak ve denge fiyat, rekabetçi denge
fiyatÕnda gerçekleúecektir. DolayÕsÕyla gelinen noktada piyasa gücünün uzun
dönemde varlÕ÷ÕnÕ sürdürmesi, rekabetin bir dereceye kadar giriú engelleri ile
sÕnÕrlanmasÕyla mümkün olabilecektir.
Piyasaya giriú engellerine katkÕ sa÷layan birçok faktör tanÕmlanabilir. Söz
konusu faktörler, piyasada faaliyet gösteren firmalar piyasa gücünü
çalÕútÕrsalar bile piyasaya giriúin cazip hale gelmesini önlerler. Bir baúka
ifade ile piyasaya yeni gelecekler için giriú sonrasÕ negatif kar beklentileri
bulunmaktadÕr. Literatürde piyasaya giriú engelleri üç ana baúlÕk altÕnda
toplanmaktadÕr. Piyasaya giriú engellerinin bir kÕsmÕ, hükümet tarafÕndan
giriúe getirilen kÕsÕtlamalardan oluúur. Hükümetler birçok durumda, piyasaya
baúka firmalarÕn giriúlerine yasal engeller koyarak piyasadaki firmaya tekel
hakkÕ verirler. Özellikle do÷al tekel piyasalarda rekabetten do÷an toplumsal
zararÕ ortadan kaldÕrmak için tek firmanÕn üretime devam etmesi ve
maliyetleri minimize etmesini sa÷layacak úekilde düzenlemelere gidilir.
økinci grup giriú engelleri, piyasanÕn kendi yapÕsal özelliklerinden
kaynaklanÕr. Bu özellikler, piyasaya giriúi cazip hale getirmeden piyasada
faaliyet gösteren firmalarÕn piyasa gücünü korumalarÕna yardÕmcÕ olur.
Geleneksel olarak dört temel yapÕsal giriú engeli tanÕmlanabilmektedir.
Bunlardan ilki, piyasada ölçek ekonomilerinin varlÕ÷ÕnÕn yaratmÕú oldu÷u
engeldir. Ölçek ekonomilerinin önemli oldu÷u endüstrilerde yeni girecek
firmalarÕn piyasadaki fiyatlarla rekabet edebilmesi, maliyet avantajÕ
sa÷layaca÷Õndan, büyük ölçekte kurulmasÕnÕ gerektirir. FirmanÕn küçük
ölçeklerde piyasaya giriú yapmasÕ ortalama maliyetlerin yüksek olmasÕna
haliyle fiyatlar üzerinde nispeten küçük bir etkiye sahip olmasÕna neden olur.
YapÕsal giriú engellerinden ikincisi, piyasaya giren firmanÕn batÕk
maliyetlerinin olmasÕdÕr. BatÕk yatÕrÕmlar, firmanÕn piyasayÕ terk ederken geri
alamayaca÷Õ harcamalarÕ ifade eder. FirmalarÕn yapaca÷Õ yatÕrÕm
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harcamalarÕnÕn bir kÕsmÕ, piyasayÕ terk etmesi durumunda geri alamayaca÷Õ
özellik taúÕyabilir. Söz konusu yatÕrÕm harcamalarÕnÕn büyüklü÷ü endüstriden
endüstriye farklÕlÕk taúÕyabildi÷i gibi zaman içinde de de÷iúebilir. Genel olarak
endüstride kullanÕlan sermayenin o endüstriye özgü olmasÕ, sermayenin
ikinci el piyasasÕnÕn olup olmamasÕ ya da geliúmiúli÷i, sermayenin kiralama
olana÷ÕnÕn varlÕ÷Õ gibi faktörler, endüstriye giriúte batÕk harcamalarÕn
büyüklü÷ünü etkileyecektir. YatÕrÕmlarÕn batÕk olan kÕsmÕnÕn büyük olmasÕ,
piyasaya yeni firma giriúlerini haliyle kÕsÕtlayacaktÕr. Üçüncü bir yapÕsal giriú
engeli, piyasadaki firma ile yeni gelen firmanÕn maliyetleri arasÕnda farklÕlÕk
olmasÕdÕr. Söz konusu maliyet farklÕlÕ÷ÕnÕ;
i.
ii.

endüstride patent uygulamalarÕnÕn varlÕ÷Õ,
piyasada faaliyet gösteren firmanÕn üretim için gerekli hammadde,
kalifiye personel ve önemli bazÕ do÷al kaynaklarÕ elinde
bulundurmasÕ,
iii. piyasada faaliyet gösteren firmanÕn tanÕnmÕú olmasÕ nedeniyle
ihtiyaç duydu÷u fonlarÕ yeni gelen firmaya nazaran daha düúük
maliyetlerde elde etmesi, yaratÕr.

YapÕsal bir di÷er giriú engeli ise, tüketiciler tarafÕndan yapÕlan batÕk
harcamalar ile ürün farklÕlaúmasÕnÕn olmasÕdÕr. Tüketiciler açÕsÕndan belli bir
ürünün kullanÕmÕ için belli bir batÕk maliyet harcamasÕ gerekebilir. Bu
durumda tüketici, yeni firmanÕn ürününü tüketme açÕsÕndan isteksiz olacaktÕr.
Bu úekilde tüketiciler açÕsÕndan ürün de÷iútirme maliyetlerinin (switching
cost) olmasÕ, yeni bir malÕn tüketimi için ilave bir maliyetlere katlanÕlmasÕ (bir
ürünün nasÕl kullanÕlaca÷ÕnÕn ö÷renme maliyeti, ürünü tamamlayÕcÕ ürünlere
yapÕlan yatÕrÕmlar, ürünün kalitesi hakkÕndaki bilgi, ürünün özellikleri ile
tercihler arasÕndaki tatminin daha az olmasÕ), tüketicileri marka konusunda
ba÷ÕmlÕ hale getirebilir. Di÷er taraftan bir ürün farklÕlaúmasÕnÕn piyasaya giriú
engelini artÕrmasÕ, ürün farklÕlaúmasÕnÕn piyasanÕn büyüklü÷ünü azaltmasÕ
durumunda ortaya çÕkar. Piyasada úu anda tüketime konu olan mallar birçok
tüketiciye hitap eden özelliklere sahip olabilir ya da piyasaya yeni gelen
ürünle yüksek bir çapraz esnekli÷ine sahip olabilir. Piyasadaki mallar
tüketiciye daha çok hitap ediyorsa yeni gelen ürünlerin piyasa paylarÕ düúük
olacaktÕr. Di÷er taraftan yüksek çapraz esnekli÷in olmasÕ ise, yeni gelen
firmanÕn daha yo÷un bir fiyat rekabeti ile karúÕ karúÕya olaca÷Õ anlamÕna gelir.
Yeni firmalarÕn piyasaya giriúlerinin karlÕlÕ÷Õ, giriú sonrasÕndaki piyasadaki
firmanÕn davranÕúlarÕna yani kÕsaca giriú sonrasÕ rekabete ba÷lÕ oldu÷undan,
piyasadaki firmanÕn giriú öncesi davranÕúlarÕ piyasaya giriúi önleme özelli÷i
taúÕyabilir. Üçüncü grup giriú engellerini oluúturan piyasadaki firmanÕn
stratejik davranÕúlarÕ; giriú sonrasÕ agresif davranÕúlar, rakibin maliyetini
artÕran ve rakibin gelirini azaltan davranÕúlar olarak ele alÕnabilir. Piyasadaki
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firma batÕk harcamalar yoluyla marjinal maliyetlerini azaltarak piyasaya giriú
sonrasÕ agresif fiyat davranÕúlarÕna gidebilecektir. AyrÕca piyasadaki firmalar
stratejik olarak yeni gelenlerin maliyetlerini artÕrÕcÕ davranÕúlar içinde
olabilirler. Piyasaya yeni gelecek firmanÕn piyasa hakkÕndaki bilgi elde etme
maliyetlerini artÕrmak, piyasadaki firmanÕn rakiplerinden farklÕ üretim
teknolojisi kullanarak girdi fiyatlarÕndaki bir artÕútan rakipleri kadar
etkilenmemesini sa÷lamak biçiminde ortaya çÕkabilir. Rakibin gelirini azaltÕcÕ
davranÕúlar ise, yeni gelenin talebinin düúürülmesi ile gerçekleútirilebilir.
Örne÷in, tüketici açÕsÕndan ürün de÷iútirme maliyetleri yaratÕlmasÕ ya da var
olan maliyetlerin artÕrÕlmasÕ biçiminde uygulamalar, yeni gelen firmanÕn
satÕúlarÕnÕn düúük haliyle gelirlerinin daha az olmasÕna neden olacaktÕr.
2.3. BankacÕlÕk Sektöründe Rekabet
Mali sisteminin en büyük sektörü konumundaki bankacÕlÕ÷Õn ekonomi
içindeki önemi ve kendisinden beklenen görevler göz önüne alÕndÕ÷Õnda
piyasa yapÕsÕ, önemli hale gelmektedir. Bir piyasa modelini belirleyen en
önemli parametreler o sektördeki firma sayÕsÕ, firmalarÕn endüstriye giriú ve
çÕkÕúlarÕ ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn derecesi, endüstrinin ürününü talep edenlerin
sayÕsÕ ve üretilen ürünün homojenlik derecesidir (Artun 1979:57). Bu
parametrelerin alaca÷Õ de÷erler, piyasanÕn tam rekabet ile tekel piyasasÕ
arasÕndaki yelpazenin neresinde yer alaca÷ÕnÕ belirleyecektir. BankacÕlÕk
sisteminin etkinli÷inin önemi, müúterilerine rekabetçi fiyatlarda kaliteli
hizmetlerin sa÷lanmasÕnda kendini gösterir. Böylece mevcut fonlar rekabetçi
fiyatlarla kendilerini en etkin kÕlacaklarÕ alanlarda tahsis edilmiú olacaktÕr. Bu
nedenle banka regülasyonlarÕnÕn bir di÷er gerekçesi de verimlili÷i ve rekabeti
teúvik eden düzenleyici çerçevenin yaratÕlmasÕdÕr. Verimlilik, veri bir kaynak
seti ile en çok üretimi elde etmek ve rekabet de bu verimlili÷e ulaúmanÕn en
etkin yolu olarak tanÕmlanÕrsa bankacÕlÕk sektörünün piyasa yapÕsÕnÕn tüm
ekonomideki verimlili÷i ve etkinli÷i belirleyen önemli bir unsur oldu÷u ortaya
çÕkmaktadÕr.
2.3.1. Finans ve BankacÕlÕk Kesiminin Genel YapÕsÕ
OECD (2010)’a göre uluslararasÕ finans ve bankacÕlÕk sektörü ile ilgili
olarak aúa÷Õdaki tespitler yapÕlabilir.
i.

Finansal piyasalarda rekabetin ölçümü, sektörün kendine ait
özelliklerden dolayÕ oldukça karmaúÕktÕr. Yo÷unlaúma ölçütü,
rekabetin ölçümü açÕsÕndan iyi bir gösterge de÷ildir. Bununla beraber
antitrust otorite, piyasa payÕ ve Herfindahl Hirshman Endeksi HHI
gibi endekslerle piyasadaki yo÷unlaúmayÕ ölçüp ilk olarak piyasadaki
rekabetin bir de÷erlendirmesini yapmaya çalÕúÕr.
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ii.

AúÕrÕ rekabetin son finansal krizi etkiledi÷i kesin de÷ildir. Ülke
deneyimleri ile ampirik tartÕúmalar, yo÷unlaúma ile piyasadaki
rekabetin istikrar üzerine etkisinin úüpheli oldu÷unu ileri
sürmüúlerdir. Kanada ve Avustralya’nÕn son finansal krizdeki geri
toparlanmasÕ, yo÷unlaúma oranÕ yüksek finansal sistemlerin finansal
sÕkÕntÕlara karúÕ daha esnek oldu÷unu gösterirken ters etkilerinde
görüldü÷ü øsviçre ve Hollanda örnekleri de bulunmaktadÕr. Akademik
çevreler, rekabet ve yo÷unlaúmanÕn dÕúÕndaki di÷er faktörlerin (zayÕf
para politikasÕ, global dengesizlikler gibi makro ekonomik faktörler)
aktif ve gayri menkul piyasalarÕnda úiúkinli÷in yaratÕlmasÕnda öncülük
etti÷i konusunda görüú birli÷ine sahiptir. Yetersiz düzenlemeler ile
kurumsal çatÕ ve bankalarÕn fon yapÕsÕ gibi mikro ekonomik faktörler
de kriz üzerinde kritik rol oynamÕútÕr.

iii. Düzenlemeler ile kurumsal çatÕ, finansal istikrar üzerinde çok önemli
bir rol oynar. Regülâsyonun son finansal krizde kurumlarÕn krize
karúÕ esnekli÷ini etkiledi÷i ortaya çÕkmÕútÕr. Güçlü düzenlemelere ve
kurumsal çatÕya sahip olan ülkeler finansal çalkantÕlara daha az
e÷ilimlidirler. øyi dizayn edilmiú finansal çatÕ aynÕ zamanda rekabetin
finansal istikrar üzerine olan potansiyel zararlÕ etkilerinin
azaltÕlmasÕna da yardÕmcÕ olmaktadÕr.
iv. BankalarÕn fon yapÕsÕ, bankalarÕn kriz esnasÕndaki esnekli÷ini
etkilemiútir. Bankalar kendilerini mevduatlar ve toptan fonlar (di÷er
bankalardan elde edilen fonlar, para piyasasÕ fonlarÕ, banka dÕúÕ
yatÕrÕmcÕlar, kendi úirketin kaynaklarÕ) olmak üzere iki úekilde finanse
ederler. Kanada ve Avustralya gibi fonlarÕn büyük kÕsmÕ hane
halkÕndan gelen mevduatlara dayalÕ ülkelerde krize karúÕ esneklik
daha fazladÕr. Buna karúÕn øngiltere gibi fonlarÕn büyük kÕsmÕ finansal
piyasalardan elde edilen toptan kaynaklara dayalÕ ülkelerin son
finansal çalkantÕdan daha fazla etkilenmiúlerdir.
v.

Finansal yenilikler banka faaliyetlerinde önemli de÷iúmeler yaratmÕú
ve düzenleyici kÕsÕtlamalarÕ daha düúük etkinli÷e sahip hale
getirmiútir. 2000’li yÕllarÕn baúlarÕnda risk paylaúÕmÕnÕ ve risk
yönetimini geliútiren çeúitli finansal yenilikler geliútirilmiútir. Fakat
bunlar, bankalarÕn risk alÕmÕnÕ ve kaldÕracÕ artÕrmÕútÕr. Bankalar kredi
riskini transfer etmek için yeni enstrümanlar (CDS sözleúmeleri)
yaratmÕúlardÕr. Bu araçlar ilk olarak bankalarÕn büyük fark (spread)
elde etmelerine imkân sa÷lamÕú fakat daha sonra dünya çapÕnda
rekabetin sadece bankalarÕ de÷il di÷er finansal kurumlarÕ da içine
almasÕyla azalmaya baúlamÕútÕr.
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vi. Krizi iyileútirmek için uygulamaya sokulan yeni araçlar, finansal
sektörde rekabeti bozucu etkiye sahip olabilir. Merkezi otorite kriz
döneminde finansal istikrarÕn yeniden sa÷lanmasÕ ile ilgilenirken
finansal piyasalarda iflaslarÕn, ele geçirmelerin, hükümet
yardÕmlarÕnÕn ve piyasaya yeni sermaye enjeksiyonlarÕnÕn potansiyel
rekabeti bozucu etkisini durdurmak önemli hale gelmiútir.


2.3.2. BankacÕlÕk Sektöründe Rekabet ve Etkinlik
Di÷er endüstrilerde oldu÷u gibi bankacÕlÕk sektöründe de rekabetle
arzulanan, etkinli÷i sa÷lamak ve sosyal refahÕ maksimize etmektir. Bununla
beraber bankacÕlÕk sektörünün di÷er sektörlerden farklÕ olarak kendine özgü
özelliklerinin varlÕ÷Õ, standart rekabet paradigmasÕnÕn bankacÕlÕk endüstrisine
uygun olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. PiyasanÕn istikrarsÕzlÕ÷a açÕk olmasÕ
beraberinde önemli piyasa baúarÕsÕzlÕklarÕnÕn varlÕ÷Õ, rekabetin yapÕsÕnÕ ve
sonuçlarÕnÕ de÷iútirmektedir. Asimetrik bilgi, ürün de÷iútirme maliyetleri ve
dÕúsallÕklar giriú engelleri yaratmakta ve bankalarÕn, bilgi düzeyinde bir rant
elde etmelerine ve buradan bir miktar piyasa gücüne sahip olmalarÕna izin
vermektedir (Carletti, 2007). Finansal sistemin istikrarsÕzlÕ÷ÕnÕn bir kayna÷Õ
da sistem içindeki bulaúÕcÕlÕk (contagion) olasÕlÕ÷ÕnÕn yüksek olmasÕdÕr (Allen
&Gale, 2004). Sistem içinde yaúanan küçük bir úokun ilk etkisi, bir bölgede
ya da sektörde belki de birkaç kurumda görülürken, bankadan bankaya
sistemin geri kalanÕna yayÕlmakta ve buradan ekonominin tümünü
etkilemektedir.
Makro iktisadi açÕdan bakÕldÕ÷Õnda bankacÕlÕ÷Õn ekonomideki temel iúlevi,
finans kesimi dÕúÕndaki sektörlere ihtiyaç duyduklarÕ finansmanÕ sa÷layarak
ekonomide borç verenler ile borç alanlar arasÕnda aracÕlÕk görevini yerine
getirip iktisadi büyümeye katkÕ sa÷lamak olarak alÕnabilir (bankacÕlÕk
sektörünün di÷er sektörlere olan etkisi için bkz: Cetorelli, 2004). BankacÕlÕk
sektörünün sahip oldu÷u bu özellik, sistemin kendisinde meydana gelen bir
istikrarsÕzlÕ÷Õn ekonominin bütününü etkisi altÕna ama potansiyelinin yüksek
oldu÷unu gösterir. Böyle bir durum ekonomideki di÷er sektörlere nazaran
finansal kesimin - bankacÕlÕk kesiminin - önemini bir kat daha artÕrÕrken
politika yapÕcÕ, etkinli÷i ve rekabeti sa÷layarak sistemde istikrarÕ
gerçekleútirme çabasÕ içinde olmaktadÕr.
Literatürde, bankacÕlÕk kesiminde rekabet, etkinlik ve istikrar arasÕndaki
iliúkileri ortaya koymaya çalÕúan birçok çalÕúma yer alÕr. Genel olarak yapÕlan
çalÕúmalarda varÕlan sonuçlar, ülkeden ülkeye ve dönemden döneme
de÷iúiklik göstermektedir. DolayÕsÕyla iktisat teorisinin temel hipotezleri kabul
edilmekle beraber destekleyen sonuçlara yapÕlan çalÕúmalarda her zaman
ulaúÕlamamaktadÕr. Bir baúka ifade ile rekabet ve istikrar arasÕndaki iliúki
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karmaúÕk olup bazÕ durumlarda rekabet istikrarÕ artÕrÕrken bazen
yo÷unlaúma, sosyal açÕdan rekabete tercih edilebilmektedir. Rekabet ve
yo÷unlaúmanÕn bankacÕlÕk sektörüne olan etkileri ile ilgili çalÕúmalar, iki ana
yaklaúÕm çerçevesinde geliúmiútir (OECD, 2010).
Geleneksel görüú, rekabet ve istikrar arasÕnda bir iliúkinin oldu÷unu
kabul edip bankacÕlÕk sisteminde daha az yo÷unlaúma ve daha fazla
rekabetin, daha büyük istikrarsÕzlÕ÷Õ beraberinde getirece÷ini ileri sürer.
“Rekabet-kÕrÕlganlÕk” ya da “yo÷unlaúma-istikrar” olarak adlandÕrÕlan bu bakÕú
açÕsÕ, rekabetin bankalarÕ aúÕrÕ risk almaya itece÷ini ve beraberinde iflaslarÕ
getirece÷ini kabul eder. Rekabet ile kÕrÕlganlÕk arasÕndaki iliúki, bankanÕn
beklenen kar akÕmlarÕnÕn bugünkü de÷eri ile açÕklanabilir. BankanÕn
beklenen kar akÕmlarÕnÕn úimdiki de÷eri, firmanÕn etkinli÷ine, piyasanÕn
rekabetten ne kadar korundu÷una ve ne büyüklükte yüksek getirili ödünç
verme iliúkisini gerçekleútirdi÷ine ba÷lÕdÕr (Demsetz, Saidenberg and
Strahan, 1996). Di÷er taraftan bankalarÕn beklenen kar akÕmlarÕnÕn bugünkü
de÷eri ile aúÕrÕ risk alÕmÕ arasÕnda ters yönlü bir iliúki kabul edilir. Bir baúka
ifade ile karlarÕn bugünkü de÷erlerinin artmasÕ, firmalarÕ riskli yatÕrÕmlar
konusunda çekimser yapacaktÕr. Bunun nedeni, yüksek bugünkü de÷ere
sahip bankalarÕn yüksek riskli davranÕúlara girmeleri durumunda çok úey
kaybedecekleridir. Bankalar arasÕndaki yüksek rekabet, kar marjlarÕnÕ
eriterek bankalarÕn beklenen karlarÕnÕn bugünkü de÷erini düúürür.
DolayÕsÕyla yüksek úimdiki de÷ere sahip bir bankanÕn aúÕrÕ risk alma iste÷i
azalÕr. Bir baúka ifade ile bankalarÕn daha tutucu davranmalarÕ, onlarÕ öz
sermayesi daha fazla ve/veya daha az riskli portföy yaratarak tüm bankacÕlÕk
sisteminin istikrarlÕ olmasÕnÕ sa÷layacaktÕr. Piyasadaki yüksek rekabet,
istikrarÕ bozucu bir etkiye sahiptir. Rekabet, piyasa gücünü ve kar marjÕnÕ
azaltÕr. BankalarÕn karlarÕndaki bu azalma, bankalarÕ kalitesi düúük ve daha
riskli portföy seçimlerine iterken beraberinde yüksek kredi riski, kredi
oranlarÕnÕn artÕrÕlmasÕna ve daha fazla banka iflaslarÕna ve finansal
istikrarsÕzlÕ÷a sebep olacaktÕr.
BankacÕlÕk sektöründe rekabet ve yo÷unlaúma ile ilgili di÷er çalÕúmalar,
“rekabet-istikrar” ve “yo÷unlaúma-kÕrÕlganlÕk” çevresinde ele alÕnabilir. Görüú
temel olarak “risk kaydÕrma paradigmasÕ”na dayanmaktadÕr. Risk kaydÕrma
paradigmasÕna göre, piyasa gücünde meydana gelen bir artÕú ve bunun
sonucu meydana gelen yüksek kredi oranlarÕ bankacÕlÕktaki istikrarÕ, ahlaki
tehlike ve ödünç alanlarÕn ters seçim probleminden dolayÕ ters yönde etkiler.
BankacÕlÕk sektöründe yo÷unlaúmanÕn artÕúÕ, kredi piyasasÕnda iú dünyasÕna
verilen kredilere daha yüksek faiz oranlarÕnÕn gerçekleúmesine neden olur.
Yüksek faiz oranlarÕ bir taraftan banka aktiflerinin beklenen getiri oranlarÕnÕ
artÕrÕrken di÷er taraftan, ahlaki tehlike ve ters seçimdeki getirilerin standart
sapmasÕnÕ da artacaktÕr. Çünkü kredi faiz oranlarÕnÕn yüksekli÷i ödünç alanÕ
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daha yüksek riskli projelerin seçimine yönlendirirken kendisinin iflas riskini de
artÕrÕr. Bir baúka ifade ile kredilere uygulanan yüksek faiz oranlarÕ, bir
taraftan tüketicileri kredileri geri ödemede zorlarken di÷er taraftan yüksek
kredi oranlarÕnÕ karúÕlayacak daha riskli projelere tüketicilerin kaymasÕ
durumunu ortaya çÕkaracaktÕr. Firmalar açÕsÕndan pratikte böyle sonuçlarÕn
ortaya çÕkmasÕ yüksek ihtimalle bankalar için daha yüksek bir iflas riskini ve
dolayÕsÕyla sistemde istikrarsÕzlÕ÷Õ beraberinde getirir. Buna karúÕn rekabet
içindeki bankalar düúük kredi faiz oranlarÕ ile ödünç alanÕn krediyi ödemesini
daha kolay hale getirerek riskli yatÕrÕmlara geçiúi azaltÕr. Böylece daha fazla
rekabet, ödünç alanlarÕn riskini azaltÕrken bankalarÕn kayÕplarÕ da düúecektir.
Yo÷unlaúmÕú bankacÕlÕk sistemiyle ilgili bir di÷er görüú, “batmayacak
kadar büyük” (too-big-to-fail) ya da “batmayacak kadar önemli” (tooimportant-to-fail) politikalarÕn etkisiyle bankalarÕn ve ödünç alanlarÕn risk
almaya daha istekli olduklarÕnÕ iddia eder. Bu görüúün savunucularÕna göre
politika yapÕcÕ, bir taraftan az sayÕda bankanÕn faaliyette oldu÷u yo÷unlaúmÕú
bankacÕlÕk sistemindeki banka iflaslarÕna di÷er taraftan da birkaç büyük
bankanÕn çok sayÕda küçük banka ile faaliyette oldu÷u rekabetçi piyasaya
daha fazla odaklanmÕútÕr. Bunun sebebi nispeten daha büyük bankalarÕn
finansal sistemin güvenli÷i için tehdit oluúmasÕdÕr. Çünkü büyük bankanÕn
iflasÕ, finansal sisteme sistemik risk yükler. Büyük bankalarÕn iflasÕ ile
sonuçlanan finansal krizlerin meydana gelmesi halinde düzenleyici otoriteyi,
ödeme güçlükleri probleminin ortadan kaldÕrÕlmasÕnÕn maliyetlerinin çok
yüksek olmasÕndan dolayÕ böyle bir destek konusunda isteksiz yapmaktadÕr.
Böylece hükümetler krizin ülkeye yayÕlmasÕndan kaçÕnmak için bu bankalarÕn
ayakta kalmalarÕnÕ garanti altÕna almak ister. Bankalar kendilerinin
batmayacak kadar büyük olduklarÕna inandÕklarÕnda yo÷unlaúmÕú banka
sistemi daha fazla risk alÕmÕna yönelirken sistem daha kÕrÕlgan olabilecektir.
Batmayacak kadar büyük olmanÕn mevduat sahiplerinin davranÕúlarÕ üzerine
de etkisi olacaktÕr. Büyük bankalarda mevduatlarÕ olan iktisadi ajanlar,
bankanÕn iflas etmesi durumunda devlet tarafÕndan tam güvence altÕnda
oldu÷unu bilir. Bu, mudilerin bankayla ilgili bilgilere daha az hassasiyet
göstermelerine yol açar.
2.3.3. BankacÕlÕk Sektöründe Rekabetin Ölçümü
BankacÕlÕk sektöründe var olan rekabeti ölçme çalÕúmalarÕ, iktisat
literatüründe rekabetin ölçümündeki çalÕúmalarla paralellik taúÕr. Teorik
geliúmeler, bankacÕlÕk sektöründeki ölçümlerin de temelini oluúturmaktadÕr.
Bundan dolayÕ iktisat teorisindeki ampirik çalÕúmalar beraberinde bankacÕlÕk
piyasasÕndaki ampirik çalÕúmalarÕn geliúimini de açÕklamaktadÕr. øktisat
literatüründe rekabetin ölçümü ile ilgili çalÕúmalarÕ, yapÕsal (structural) ve
yapÕsal olmayan (non-structural) olmak üzere iki temel yaklaúÕm úeklinde
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toplulaútÕrabiliriz. Her iki yaklaúÕmÕnda temel problemi, piyasa gücünü ve
piyasa gücünün kaynaklarÕnÕ yaratan faktörleri belirlemektir. Genel olarak
ampirik çalÕúmalarda piyasa gücü, piyasada oluúan fiyatÕn rekabetçi düzeyin
üzerinde gerçekleúmesi ile tanÕmlanÕr. Piyasada oluúan fiyat rekabetçi
düzeyin ne kadar üzerinde ise, piyasa gücünün o kadar fazla oldu÷u kabul
edilir. Bunun yanÕ sÕra üretim miktarÕnÕ sÕnÕrlama veya rekabetçi düzeye göre
daha düúük kalitelerde mal üretip satabilme yetene÷i de piyasa gücünün
farklÕ úekilleri olarak kabul görmektedir (Office of Fair Trade, 2004; 9).
Piyasa gücünü ve piyasa gücünün kaynaklarÕnÕ ölçen yapÕsal yaklaúÕmÕn
dayandÕ÷Õ temel model, piyasa yapÕsÕ-firma davranÕúlarÕ-piyasa performansÕ
modelidir (Structure-Conduct-Performance-SCP). Söz konusu model,
endüstride var olan piyasa yapÕsÕndan firma davranÕúlarÕna ve buradan da
piyasa performansÕna do÷ru bir iliúkiyi kurgular. Firma davranÕúlarÕnÕ
(fiyatlama, reklam, araútÕrma-geliútirme gibi) tahmin etmek ve
ölçümleyebilmek zor ve bazÕ durumlarda imkânsÕz oldu÷undan, model
piyasa yapÕsÕ ile ilgili de÷iúkenleri tanÕmlayarak buradan piyasa performansÕ
(etkinlik, kar gibi) ile ilgili sonuçlara ulaúmaya çalÕúÕr (Church&Ware, 2000;
426). SCP modelinin temel argümanÕ, piyasadaki yo÷unlaúmanÕn, firmalarÕ
daha az rekabetçi davranÕúlara iterek firmalarÕn daha fazla piyasa gücüne
sahip olmasÕna ve karlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmasÕna neden olmasÕdÕr. PiyasanÕn
yo÷unlaúmasÕ ile ifade edilen, firma sayÕsÕnÕn nispeten daha az ve firmalarÕn
nispeten daha büyük olmasÕdÕr. Böylece piyasada satÕcÕ sayÕsÕnÕn az olmasÕ,
firmalarÕn kendi aralarÕndaki rekabeti azaltacak ve firmalarÕn fiyatlama
davranÕúlarÕnda kendi aralarÕnda iúbirli÷i olasÕlÕ÷ÕnÕ artÕracaktÕr. Buradan
hareketle piyasa yapÕsÕnÕn piyasadaki performansÕ úekillendirdi÷i
söylenebilecektir. ølk bakÕúta yo÷unlaúma bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan
de÷erlendirildi÷inde, kredi faiz oranlarÕnÕ yükseltip mevduat faiz oranlarÕnÕ
düúürüp tüketici refahÕnÕn azalmasÕna yol açaca÷Õ söylenebilir.
SCP çalÕúmalarÕ öncelikle, piyasalarla ilgili elde edilebilir verilerden
hareketle piyasa gücünü ölçmeye çalÕúÕr. Genelde burada kullanÕlan veriler,
firmalarÕn muhasebe kaynaklarÕndan elde edilir. ÇalÕúmalardaki temel
varsayÕm, endüstrilerin sahip oldu÷u yapÕsal de÷iúkenler (yo÷unlaúma,
piyasaya giriú engelleri gibi) ile piyasa performansÕ arasÕnda bir iliúkinin
oldu÷udur. Böylece yapÕnÕn belirlenmesi ile yapÕyÕ belirleyen de÷iúkenler,
analizde ayrÕ bir öneme sahiptir. De÷iúkenler yapÕsal olabilece÷i gibi özellikle
bankacÕlÕk sektöründe oldu÷u gibi merkezi otorite tarafÕndan yapÕlan
düzenlemelerle de (faiz oranlarÕna tavan getirilmesi gibi) úekillenebilir
(Gilbert, 1984, s: 626).
YapÕsal yaklaúÕmda firmalarÕn muhasebe verilerindeki kâr ve maliyet
verilerinin kullanÕlmasÕ, yapÕlan ampirik çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ ile ilgili çeúitli
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soru iúaretleri oluúmasÕna neden olmuútur (Church & Ware, 2000, s: 432).
Yeni ampirik endüstriyel iktisat (NEIO), muhasebe verileri ile marjinal
maliyetin kullanÕmÕnÕ en aza indirerek ortaya çÕkan olumsuzluklarÕ gidermeye
çalÕúmaktadÕr. YaklaúÕm, piyasa gücünü ve marjinal maliyetleri piyasa
verilerinden hareketle eúanlÕ olarak tahmin etmeye çalÕúÕr. Literatürde,
yapÕsal modeller ve indirgenmiú biçim (reduced form-nonparametric
approaches) olmak üzere iki temel araútÕrma tekni÷i kullanÕlmaktadÕr
(Porter,1994, s:151). øndirgenmiú yöntemde, yapÕsal bir model tahmini
olmadan karúÕlaútÕrmalÕ istatistikler kullanÕlarak firma davranÕúÕ ve piyasa
yapÕsÕ arasÕndaki iliúki tartÕúÕlÕr (Panzar & Rosse, 1987). YaklaúÕmÕn temel
dayanak noktasÕ, firmalarÕn maliyetlerindeki de÷iúmeye ba÷lÕ olarak
fiyatlarÕnÕ da de÷iútirdikleri kabulüdür (Shaffer, 1994; 8). FirmalarÕn yapmÕú
olduklarÕ bu de÷iúim haliyle faaliyet gösterdikleri piyasalarÕn tekel, oligopol ya
da rekabetçi olmasÕna göre farklÕlaúacaktÕr. øndirgenmiú biçimin en büyük
dezavantajÕ, örnekteki firma sayÕsÕnÕn yeterli olmadÕ÷Õ durumlarda
açÕklayÕcÕlÕk gücünün azalmasÕ iken avantajÕ, co÷rafi açÕdan bir piyasanÕn
tanÕmlanmasÕna ihtiyaç göstermemesidir.
YapÕsal modellerde ise, indirgenmiú formdan farklÕ olarak çeúitli
varsayÕmlarla model oluúturulmaya çalÕúÕlÕr. Piyasa talebi ve marjinal
maliyetin elde edilmesinden sonra fiyat maliyet aralÕ÷Õ (mark-up)
belirlenmeye çalÕúÕlÕr. Piyasaya ait talep ve marjinal maliyet e÷rileri (aynÕ
zamanda piyasa arz e÷risini de verecektir) tahmin edilerek piyasanÕn tam bir
modeli kurgulanÕr. Böylece, firmalarÕn kârlarÕnÕ en çoklama peúinde koútu÷u
ve firmalarÕn homojen mal üretti÷i varsayÕmlarÕyla, piyasayÕ temsil eden bir
yapÕsal model oluúturulabilecektedir.
2.4. Türk BankacÕlÕk Sektöründe Rekabet
Daha önce ifade edildi÷i gibi iktisat teorisi, rekabet ile piyasada faaliyette
olan firma sayÕsÕ arasÕnda sÕkÕ bir iliúkinin varlÕ÷ÕnÕ kabul eder. Buna göre,
firma sayÕsÕnÕn artmasÕ piyasadaki rekabetin daha yüksek olaca÷ÕnÕ ileri
sürer. Bununla beraber piyasada faaliyette olan firmalarÕn sadece sayÕsÕ
de÷il fakat davranÕúlarÕ da piyasada rekabetçi bir yapÕnÕn göstergesi olarak
alÕnabilir. Bu çerçevede ürün farklÕlaúmasÕ, reklam, araútÕrma ve geliútirme
(ARGE) harcamalarÕnÕn düzeyi, satÕú sonrasÕ müúteri hizmetlerinin
yo÷unlu÷u gibi göstergeler piyasada rekabetin düzeyi hakkÕnda bilgiye sahip
olmamÕz noktasÕnda yardÕmcÕ olur. AyrÕca, firmalarÕn etkinli÷indeki
iyileúmeler ile karlÕlÕklarÕ da, rekabetin temel sonuçlarÕ olarak alÕp, bu
parametreleri izleyerek piyasadaki rekabetin durumu ile ilgili bazÕ sonuçlara
ulaúÕlabilecektir.
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BankacÕlÕk sektöründe etkinlik ve kârlÕlÕk ile ilgili çalÕúmalar, bazÕ
modellemeler ve basit rasyolar çerçevesinde toplulaútÕrÕlabilir. Modele dayalÕ
yaklaúÕmlarÕn karmaúÕklÕ÷Õ ve zaman almasÕ pratikte daha çok maliyet-gelir
oranÕ ya da faiz oranÕ marjÕ gibi basit proxylerin etkinli÷in ölçümünde
kullanÕlmasÕnÕ yaygÕn hale getirmiútir (Bikker, 2004). Türk BankacÕlÕk Sistemi
içinde verimlilikle ilgili çok sayÕda rasyo, BDDK ve TBB tarafÕndan
kullanÕlmaktadÕr. Biz çalÕúmanÕn bu kÕsmÕnda birkaç temel rasyonun Türk
bankacÕlÕk sistemi içinde nasÕl geliúti÷ini ele alarak piyasanÕn rekabetçi yapÕsÕ
ile ilgili bazÕ ön bilgilere ulaúmaya çalÕúaca÷Õz. Etkinli÷in zayÕf göstergeleri
olan toplam maliyetler içinde personelin payÕ, úube ve personel baúÕna kredi,
mevduat, dönem kârÕ, aktif büyüklü÷ü gibi göstergeler burada ihmal
edilmiútir. AyrÕca rekabetçi yapÕ ile ilgili modelleme bu çalÕúmanÕn dördüncü
bölümünde ekonometrik modeller çerçevesinde ele alÕnacaktÕr.
Türk BankacÕlÕk Sektörünün rekabetçi yapÕsÕnÕ ortaya koyabilmek
açÕsÕndan burada alÕnacak ilk rasyo, bankalarÕn toplam gelirleri içinde yer
alan net faiz gelirlerinin bilanço toplamÕna oranÕdÕr. Net faiz marjÕ olarak
adlandÕrÕlan oran, bankanÕn toplam aktiflerinden ne kadar faiz geliri elde
etti÷ini bize gösterir. Rekabetin bir proxysisi olarak alÕndÕ÷Õnda oranÕn düúük
de÷erleri, piyasada rekabetin kuvvetli oldu÷unu, yüksek etkinli÷i ve düúük
kâr oranlarÕnÕ yansÕtacaktÕr. Piyasada faaliyet gösteren firmalar arasÕnda
yo÷un rekabetin olmasÕ bankalarÕn temel gelir kayna÷Õ olan faiz gelirleri
üzerinde baskÕ yapar. Bu baskÕ, net faiz geliri/bilanço toplamÕ oranÕnÕn düúük
çÕkmasÕna ya da zaman içinde azalmasÕ ise, piyasa fiyatÕnÕn rekabetçi
fiyatlara yaklaútÕ÷ÕnÕ ifade edecek úekilde yorumlanabilir (Bikker, 2004, s: 9).
Aúa÷Õdaki Tablo 2.1’de bankacÕlÕk sektörü ile kamu, özel ve yabancÕ
sermayeli bankalarÕn net faiz geliri/bilanço toplamÕ rasyosu 2000’li yÕllar
itibariyle gösterilmektedir. Tabloda Türk bankacÕlÕk sistemi hem bir bütün
olarak hem de sermaye gruplarÕna göre alt gruplar biçiminde alÕnmÕútÕr.
Bunun nedeni, alt gruplar itibariyle hangi tip sermayeli bankalarÕn daha etkin
oldu÷u konusunda bir gösterge sunabilmektir. Sektöre genel olarak
bakÕldÕ÷Õnda ele alÕnan dönemde çok ciddi de÷iúmeler gözlenememekle
beraber sistemdeki tüm bankalar için 2001 ve 2002 yÕllarÕ oldukça yüksek
oranÕn gerçekleúti÷i yÕllardÕr. Bu yÕllarÕ takiben 2006 yÕlÕna kadar oran sürekli
azalmÕú ve bu yÕl dönemin en düúük seviyesine ulaútÕktan sonra tekrar
yükselmeye baúlamÕútÕr. Bir baúka ifade ile 2002 ile 2006 yÕllarÕ arasÕnda net
faiz gelirleri bilançoya göre daha az artarken 2006 yÕlÕndan sonra durum
tersine dönmüú ve faiz gelirleri artÕúÕ bilanço artÕúÕnÕ geçmiútir. Böylece 2006
yÕlÕndan sonra piyasada rekabetin azaldÕ÷Õ ve haliyle kârlarda bir artÕúÕn
meydana geldi÷i belirlenebilecektir. Benzer tespit kamu sermayeli bankalar
içinde yapÕlabilirken özel ve yabancÕ sermayeli bankalar için farklÕ bir durum
gözlenmektedir. Genel olarak özel ve yabancÕ sermayeli bankalara ait rasyo
de÷eri dönem içinde azalmaktadÕr.
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Tablo 2.1 Net Faiz Geliri/Bilanço ToplamÕ (Net Faiz MarjÕ)

Sektör
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,5
4,7
6,0
4,5
5,8
4,6
4,2
4,6
4,4
5,2

Kamu Ser.
Mev.
BankalarÕ
3,0
8,6
7,2
6,2
5,8
4,1
4,4
4,3
3,9
4,9

Özel Ser.
Mev.
BankalarÕ
7,0
4,5
5,0
3,1
5,4
4,6
3,8
4,3
4,0
4,9

YabancÕ
Ser. Mev.
BankalarÕ
9,4
10,1
11,0
9,1
6,5
5,7
5,0
5,6
6,1
7,3

Kaynak: TBB Türkiye’de BankacÕlÕk Sistemi 1958–2009.

UluslararasÕ bir karúÕlaútÕrma imkânÕ sunmasÕ açÕsÕndan Bikker,
2004’deki çalÕúmasÕnda sadece 1997 ve 2001 yÕllarÕna ait net faiz marjÕ
de÷erlerini bazÕ seçili ülkeler için belirlemiútir. 2001 yÕlÕ için söz konusu oran
Euro bölgesi ortalamasÕnda 1,6 iken aynÕ yÕl ABD için 2,3, Japonya’da 1,1,
Fransa’da 1,3, Almanya’da 1,5, Hollanda’da 1,7, Yunanistan’da 2,6 olarak
çÕkmÕútÕr. Buna göre Türk BankacÕlÕk Sisteminin söz konusu ülke banka
sistemlerine göre rekabetin daha düúük oldu÷unu söyleyebiliriz.
YukarÕda ifade edildi÷i gibi rekabetçi bir piyasada beklenen, firmalarÕn
kârlarÕ üzerinde bir baskÕnÕn olmasÕdÕr. Bir baúka ifade ile piyasadaki rekabet
baskÕsÕnÕn firmalarÕn elde edece÷i kârlar üzerine baskÕ yapaca÷Õ beklenir.
DolayÕsÕyla sistemin kârlarÕnda zaman içinde meydana gelen de÷iúmeleri
incelemek, bize rekabetçi özelliklerle ilgili bilgi verebilecektir. Bu amaçla
bankalarÕn aktif getirisi ve öz kaynak getirisi aúa÷Õdaki Tablo 2.2’ de
alÕnmÕútÕr. Aktif getirisi (ROA-return on asset), dönem net kârÕnÕn toplam
aktiflere oranÕnÕ ifade ederken öz kaynak getirisi (ROE-return on equity),
dönem net kârÕnÕn toplam özkaynaklara oranÕnÕ verir. Ele alÕnan veriler
dönem itibariyle Türk bankacÕlÕk sistemindeki geliúmeyi vermektedir. Hem
aktif hem de özkaynak getirilerinden 2008 yÕlÕ hariç bankacÕlÕk sisteminde
kârlarÕn sürekli olarak arttÕ÷Õ gözlenebilir. Bu, bir taraftan etkinlik artÕúÕnÕ ve
dolayÕsÕyla kârlarÕn arttÕ÷ÕnÕ ifade edebilirken rekabet baskÕsÕnÕn sistem
üzerinde etkisinin azalmasÕndan dolayÕ ya da rekabetin piyasada sÕnÕrlÕ
oldu÷undan dolayÕ kârlarÕn arttÕ÷ÕnÕ da ifade edebilir. DolayÕsÕyla oran analiz
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edilirken baúka parametreleri de göz önünde bulundurup dikkatli yorum
yapmak gerekecektir.
Tablo 2.2 Aktif ve Özkaynak Getirisi
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aktif Getirisi

-3,6

-3,8

1,4

2,2

2,1

1,4

2,3

2,6

1,8

2,4

Özkaynak
Getirisi

-89,8

-69,9

11,2

15,8

14,0

10,6

18,9

19,5

15,5

18,3

Kaynak: TBB

Kuúkusuz aynÕ verileri baúka ülke örnekleri ile karúÕlaútÕrarak, di÷er
ülkelerin bankacÕlÕk sistemlerine göre Türk BankacÕlÕk Sisteminin ne kadar
rekabetçi oldu÷u hakkÕnda bilgi alÕnabilecektir. FarklÕ ekonomilere ait aktif ve
özkaynak getiri oranlarÕ aúa÷Õdaki Tablo 2.3’de verilmiútir. Tabloda
karúÕlaútÕrmaya imkân vermesi için kriz öncesi döneme ait oranlar bazÕ
ülkeler itibariyle yer almaktadÕr. Buna göre, ele alÕnan ekonomiler itibariyle
Türk BankacÕlÕk Sisteminde kâr oranÕ, geliúmiú piyasalara göre oldukça
yüksektir. Bununla beraber yine ele alÕnan ülkeler itibariyle sadece Rusya
(3,3) ve Brezilya’nÕn (2,7) aktif getirilerinin Türkiye’ye göre daha yüksek
oldu÷u görülmektedir.
Sektörün kârlÕlÕk göstergelerinden biri de, faaliyet harcamalarÕnÕn toplam
gelir içindeki payÕdÕr. Faaliyet harcamalarÕ/toplam gelir oranÕ, bir liralÕk gelir
yaratmak için ne kadar harcamaya katlanÕldÕ÷ÕnÕ gösterir. Oran iki farklÕ
biçimde yorumlanabilir (Bikker, 2004, s: 9). Etkinli÷in bir göstergesi olarak
alÕndÕ÷Õnda oranÕn yüksek de÷erler almasÕ, piyasada güçlü rekabetin
sonucu, ortalama kâr oranlarÕnÕn düúük gerçekleúmesini sa÷layan yüksek
etkinli÷in gerçekleúti÷ini ifade eder. Böyle bir yorum, bankanÕn borç verme
faiz oranÕ, komisyon ve ücret gibi bankacÕlÕk hizmet tarifelerinin rekabet veya
dÕúsal faktörler tarafÕndan belirlendi÷ini varsaymaktadÕr. DolayÕsÕyla
bankanÕn elde etmiú oldu÷u gelir, söz konusu harcamalardan büyük oldu÷u
takdirde bir kardan bahsedilebilecektir.
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Tablo 2.3 UluslararasÕ Aktif ve Özkaynak Getirisi
Aktif Getirisi (ROA)-2006
Avustralya
Belçika
Kanada
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
øsrail
øtalya
Japonya
Hollanda
Norveç
Portekiz
øspanya
øsveç
øsviçre
øngiltere
ABD
Brezilya
Rusya
Arjantin
TÜRKøYE
Kaynak: BDDK

1,0
0,7
1,3
1,3
0,6
0,4
0,8
1,0
0,8
0,4
0,4
0,9
1,1
1,0
0,8
0,9
0,5
1,3
2,7
3,3
1,9
2,5

Özkaynak Getirisi (ROE)2006
16,7
22,4
21,9
21,9
14
9,4
12,7
17,6
14,3
8,5
15,4
18,4
17,0
19,7
21,0
17,7
8,9
12,3
27,3
26,3
14,3
19,2

Buna karúÕlÕk etkinsizli÷in, nispeten yüksek maliyetleri ifade etti÷i
alternatif bakÕú açÕsÕnda ise kârlar ya da kâr marjÕ, bir dereceye kadar dÕúsal
olarak alÕnabilecek mark-up ile belirlenir. Böyle bir durumda oran sabittir. O
zaman oranÕn yüksek olmasÕ maliyetlerin yüksek ve haliyle sistemde
etkinsizli÷in oldu÷unun bir göstergesi olacaktÕr. Bu çerçevede ilk görüú
karlarÕn maliyetlerle güçlü bir negatif iliúkiye sahip oldu÷unu varsayarken
ikinci görüú, karlarÕn maliyetlerle iliúkisi olmadÕ÷ÕnÕ ya da çok daha az bir
iliúkiye sahip oldu÷unu kabul eder. Aúa÷Õdaki Tablo 2.4. iúletme giderlerinin
toplam gelirlere oranÕnÕ vermektedir.
Tablo 2.4 øúletme Giderleri/Toplam Gelir
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009/09

2010/06

24,9

30,4

35,0

26,5

25

21,1

12,7

28,5

Kaynak: BDDK
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Euro Bölgesi ortalamasÕ itibariyle bu oran 2001 yÕlÕnda 71 olarak
gerçekleúmiútir (Bikker, 2004, s: 38). AynÕ yÕl itibariyle bazÕ Avrupa
ülkelerinde bu oran örne÷in, Fransa’da 77, Avusturya’da 60, Belçika’da 77,
øtalya’da 82 iken ABD’de 68 dir. Bu bize, Türk BankacÕlÕk Sisteminde
rekabetin daha düúük olmasÕndan dolayÕ toplam gelirlerin daha büyük
kÕsmÕnÕn kâr olarak bankalara kaldÕ÷ÕnÕ (iúletme giderleri düúük oldu÷undan
dolayÕ) göstermektedir.
Burada ele alÕnan oranlar sistemle ilgili kesin yargÕlara ulaúmamÕz
açÕsÕndan yetersiz olup baúka oranlarÕn da incelenip beraber tartÕúÕlmasÕ
gerekir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, Türk BankacÕlÕk Sisteminin aktif
yapÕsÕnÕn mevcut durumudur. 2009 yÕlÕ itibariyle toplam aktifler 753 milyar TL
ve bunun içindeki kredilerin büyüklü÷ü ise yaklaúÕk 366 milyar TL olarak
gerçekleúmiútir (BDDK, Türk BankacÕlÕk Sektörü ønteraktif AylÕk Bülten, Mart,
2011). Aktiflerin di÷er kalemi olan menkul kÕymetlerin büyüklü÷ü yine 2009
yÕlÕ itibariyle 211 milyar TL ve bunun 171 milyar TL kÕsmÕ ise devlet
tahvilinden oluúmuútur. Hazine bonolarÕnÕn büyüklü÷ü ise yaklaúÕk 1,7 milyar
TL civarÕnda gerçekleúmiútir. Bu durum aktiflerin yaklaúÕk %22’lik kÕsmÕnÕn
devlet tahvillerinden oluútu÷unu bir baúka ifade ile sistem, sahip oldu÷u
fonlarÕn beúte birinden fazlasÕnÕ, garanti gelire sahip devlet tahvilleri úeklinde
kullandÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Sistemin temel özelliklerinden biri olan devlet
tahvillerinin aktif içindeki önemli büyüklü÷ü kuúkusuz bankalarÕn bir firma
olarak davranÕú biçimlerini de etkilemektedir. Yine de sistemle ilgili detaylÕ
ampirik çalÕúmalardan önce bir bakÕú açÕsÕ sa÷lamasÕ bakÕmÕndan söz
konusu oranlar gösterge olarak kullanÕlabilir.
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Üçüncü Bölüm
Türk BankacÕlÕk Sektörünün YapÕsÕ
3.1. Piyasa YapÕsÕ
Piyasa yapÕsÕ kavramÕ, temel olarak endüstriye ait karar
oluúturulmasÕnda yardÕmcÕ olan bilgiler toplulu÷unu ifade eder. PiyasanÕn ya
da endüstrinin yapÕsÕnÕn ne oldu÷una karar verilmesi noktasÕnda birçok
de÷iúken rol oynar. Bir taraftan endüstrinin toplam ekonomi içindeki yeri
di÷er taraftan endüstrideki yo÷unlaúma, piyasaya giriú ve çÕkÕú koúullarÕ,
ürün farklÕlaúmasÕ, teknolojik geliúme gibi endüstrinin kendi özel koúullarÕ,
piyasa yapÕsÕnÕn belirlenmesinde belirleyici olan faktörlerdendir. YapÕ
kavramÕ, firmalarÕn piyasada hangi büyüklükte faaliyet gösterdiklerini açÕklar.
DolayÕsÕyla piyasadaki firma sayÕsÕ ve bunun yanÕ sÕra firmalarÕn piyasadaki
paylarÕ, endüstrinin rekabetçi olup olmadÕ÷ÕnÕn göstergelerinden biri olarak
sÕkça baúvurulan göstergelerden biridir. Bununla beraber firma sayÕsÕ piyasa
yapÕsÕnÕn belirlenmesinde önemli olmakla beraber tek baúÕna yeterli de÷ildir.
Çünkü piyasada firma sayÕsÕ çok olmakla beraber bir veya birkaç firma
piyasada egemen konuma sahip olabilmektedir. DolayÕsÕyla böyle bir
yapÕlanma, gerçek rekabetçi sonuçlarÕn elde edilmesini önleyebilecektir.
BankacÕlÕk sektörünün nasÕl bir piyasa yapÕsÕna sahip oldu÷unu
belirlemek, literatürü meúgul eden konularÕn baúÕnda gelir. Piyasadaki banka
sayÕsÕ ve banka büyüklüklerinin nasÕl da÷ÕldÕ÷Õ gibi ölçülebilir özellikler aynÕ
zamanda piyasadaki yo÷unlaúmanÕn düzeyini de belirlemektedir. Temel
tartÕúma konusu, bankacÕlÕk sektörünün yapÕsal olarak hangi piyasa tipinin
özelliklerine sahip oldu÷udur. Literatürdeki uzun tartÕúmalar, bunun
belirlenmesi noktasÕnda ölçek veya kapsam ekonomilerinin etkinli÷i veya
daha kesin bir ifade ile bankacÕlÕkta çok ürünlü maliyet avantajlarÕna ba÷lÕ
oldu÷unu bize göstermektedir. BankacÕlÕ÷Õn kendi özelli÷inden dolayÕ
bankalar bilançolarÕnÕn hem aktif hem de pasif tarafÕ ile ürün
yaratabilmektedirler. Bu çerçevede birçok çalÕúma bankacÕlÕk sisteminde
geçerli yapÕnÕn do÷al oligopol bir piyasa olarak karakterize edilebilece÷ini
göstermektedir (Bikker, 2004; 4). Bunun anlamÕ piyasa, güçlerinin
yo÷unlaúmanÕn artmasÕ üzerine etki yapaca÷ÕdÕr. Piyasada büyük bankalarÕn
yanÕ sÕra çok sayÕda küçük banka faaliyet gösterebilir. Bu noktada küçük
bankalarÕn nasÕl bir davranÕú içinde olduklarÕ önem taúÕyacaktÕr. Genel
olarak, piyasadaki temel parametrelerin belirlenmesi noktasÕnda büyük
bankalarÕn belirleyici olmasÕ ve di÷er küçük bankalarÕn büyük bankalarÕ takip
etmesi, homojen malÕn söz konusu oldu÷u bankacÕlÕk piyasasÕnÕn
oligopolistik özellik taúÕdÕ÷ÕnÕ iúaret etmektedir.
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Her úeyden önce mikro ekonomik analizde piyasa yapÕsÕnÕ tanÕmlamak
için dört temel yapÕsal ölçüt kullanÕlÕr (Mathis & Koscianski, 2002:325).
i.
ii.
iii.
iv.

Piyasada faaliyet gösteren alÕcÕ ve satÕcÕlarÕn sayÕsÕ ve büyüklü÷ü,
Piyasaya konu olan malÕn farklÕlaúma derecesi,
Piyasaya firmalarÕn giriú ve çÕkÕú kolaylÕ÷Õ,
Ortalama bir tüketici ve üreticinin piyasayla ilgili bilgiyi elde etme
miktarÕ.

Piyasada faaliyet gösteren firma sayÕsÕnÕn ve büyüklü÷ünün, piyasanÕn
yapÕsal özelliklerinden biri oldu÷u daha önce ifade edilmiúti. Genel olarak
oligopolistik bir piyasada en az iki firmanÕn faaliyet göstermesi zorunlulu÷u
(tekelci bir piyasadan ayrÕlabilmesi için) vardÕr. Bununla beraber firma
sayÕsÕnÕn üst sÕnÕrÕ ile ilgili rakamsal bir büyüklük vermek oldukça güçtür.
Burada firma sayÕsÕnÕn üst sÕnÕrÕ ile ilgili esas olan, her firmanÕn toplam
piyasa satÕúlarÕnÕn önemli bir kÕsmÕnÕ karúÕlayacak kadar az olmasÕ
zorunlulu÷udur. Bir baúka ifade ile her firma piyasa fiyatÕnÕ etkileyebilecek bir
büyüklü÷e sahiptir. Böylece firmalardan biri üretim seviyesini de÷iútirmek
suretiyle piyasa fiyatÕ üzerine fark edilebilir bir etki yaratabilecektir.
Piyasa yapÕsÕnÕn belirleyicisi olan ikinci ölçüt, piyasada farklÕ firmalar
tarafÕndan satÕlan mallarÕn farklÕlaúma derecesidir. Oligopol piyasalarÕnda
firmalar gerek homojen gerekse bir noktaya kadar farklÕlaúmÕú mallar
üretebilirler. øleri sürülebilecek fikir, hiçbir firmanÕn tam ikame mal
üretemedi÷i ve dolayÕsÕyla firmalarÕn bir miktar tekel gücüne sahip
olduklarÕdÕr.
Piyasaya giriú ve çÕkÕú kolaylÕklarÕ, yapÕyÕ belirleyen di÷er bir ölçüttür.
Oligopol piyasalarÕnda bir dereceye kadar piyasaya giriú zordur. Oligopol,
sahip oldu÷u bazÕ giriú engelleri ile varlÕ÷ÕnÕ sürdürebilmektedir. En önemli
piyasaya giriú engeli, yüksek ölçek ekonomilerinin veya yüksek sermaye
gereklili÷inin olmasÕdÕr. Alternatif olarak bir piyasaya giriú engeli piyasada
faaliyet gösteren firmanÕn davranÕúlarÕ dolayÕsÕyla da ortaya çÕkabilir.
Faaliyette olan firmanÕn endüstrideki üretimin gerçekleúmesi açÕsÕndan
önemli bir girdi üzerinde ciddi bir kontrol gücüne sahip olmasÕ, atÕl kapasiteye
sahip bir firma büyüklü÷ünü kurmuú olmasÕ ve limit fiyatlama stratejisi
uygulamasÕ, piyasadaki firma tarafÕndan yaratÕlan giriú engelleri olarak
alÕnabilir. Nihai olarak bir piyasaya giriú engeli, hükümetlerin yapaca÷Õ
düzenlemeler úeklinde de yaratÕlabilir.
Piyasa yapÕsÕ ile ilgili di÷er bir ölçüt, tüketiciler ve firmalar için piyasayla
ilgili elde edilebilir bilginin büyüklü÷üdür. Oligopol için bir ön koúul olmamakla
beraber tüketicilerin bir kÕsmÕ için fiyatlar ve farklÕ firmalarÕn ürünlerinin ikame
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edilebilirli÷i hakkÕnda eksik bilginin varlÕ÷Õ, oligopolün yaratÕlmasÕna ve
süreklili÷ine yardÕmcÕ olmaktadÕr. Bu olasÕlÕk, firmanÕn önemli miktarda
inandÕrÕcÕ bir reklam kampanyasÕ yapmasÕ durumunda daha belirgin hale
gelir. Oligopollerde yaygÕn olarak kullanÕlan bu taktik, tüketicilerin zihninde
ürünün farklÕlaúmÕú oldu÷unu anlatmakta kullanÕlmaktadÕr. SatÕcÕ açÕsÕndan
oligopol, firmalar tarafÕndan piyasada faaliyet gösteren di÷er satÕcÕlar
hakkÕnda önemli miktarda bilginin ele geçirilmesi biçiminde karakterize
edilmektedir. Böylece fiyat, üretim ve maliyetler gibi stratejik de÷iúkenlerin
de÷erleri ile ilgili di÷er firmalara ait bilgileri ele geçirmek maliyetsiz ve
nispeten kolay olacaktÕr.
Oligopol piyasasÕndan farklÕ olarak tekelci rekabet piyasasÕ formel
açÕdan, çok sayÕda firmanÕn birbirinden biraz farklÕlaúmÕú mallar sattÕ÷Õ bir
piyasa yapÕsÕnÕ ifade eder. Söz konusu piyasada faaliyet gösteren firmanÕn
üretmiú oldu÷u mallarÕn her biri di÷er firmalarÕn mallarÕna göre az da olsa
farklÕ özellikler taúÕr. Üretilen mallarÕn farklÕ özelliklere sahip olma özelli÷i,
firmalarÕn her birine satmÕú oldu÷u mallarÕn fiyatlarÕ üzerine müdahale etme
imkânÕ sa÷lamaktadÕr. Her bir firmanÕn üretmiú oldu÷u mallar di÷er firmalarÕn
mallarÕna göre eksik ikame özelli÷i taúÕr. FirmalarÕn üretmiú oldu÷u mallarÕn
birbirlerini bir dereceye kadar ikame edebilmeleri piyasanÕn nasÕl
tanÕmlanaca÷Õ ile ilgili problemleri de beraberinde getirmiú ve bundan dolayÕ
iktisatçÕlar piyasa kavramÕ yerine ürün grubu kavramÕna odaklanmÕúlardÕr. Bir
ürün grubu, heterojen fakat birbirinin yakÕn ikamesi olan mallar setini ifade
eder. Bir ürün grubu içindeki firmalardan her biri, kendi ürününün satÕúlarÕnÕn
tamamÕnÕ kontrol edebilirken tüm ürün grubu satÕúlarÕnÕn önemsiz bir kÕsmÕnÕ
karúÕlamaktadÕr.
Tekelci rekabette ürün grubuna giriú ve çÕkÕúlar kolay ve serbesttir.
Böylece çok sayÕda firmanÕn ürün grubunu oluúturmasÕ sa÷lanmaktadÕr.
AyrÕca tüketicinin piyasa hakkÕndaki bilgi eksikli÷i, onun ürünün farklÕlaúma
derecesi hakkÕndaki algÕsÕnÕ etkilemekte ve böylece tekelci rekabet bir
yapÕnÕn yaratÕlmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr. Ürünün farklÕlaúmasÕ hakkÕndaki
tüketici algÕsÕ, önemli miktarda inandÕrÕcÕ reklam kampanyalarÕ ile
etkilenmektedir.
PiyasanÕn rekabetçi olup olmadÕ÷ÕnÕn göstergelerinden biri, iktisadi
ajanlarÕn piyasa ile ilgili sahip olduklarÕ bilgi düzeyi, kalitesi ve maliyetidir.
Gerek ulusal gerekse uluslararasÕ bankacÕlÕk piyasasÕ incelendi÷inde ilk göze
çarpan özelliklerden biri, piyasada faaliyette olan bankalarla (bankalarÕn
sunmuú oldu÷u ürünler ve fiyatlarÕ) ilgili olarak bilgiyi elde etme kolaylÕ÷Õ,
elde edilen bilginin do÷rulu÷u, bilgiyi elde etme maliyetinin düúüklü÷ü ve
bilgiye ulaúma hÕzÕnÕn yüksekli÷idir. Bunun baúlÕca nedeni olarak bankacÕlÕk
sistemindeki teknolojik alt yapÕ yatÕrÕmlarÕ gösterilebilir. Söz konusu geliúme
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son dönemde, özellikle internet ve mobil bankacÕlÕ÷Õ (beraberinde telefon
bankacÕlÕ÷Õ) gibi hizmetlerin artmasÕ sonucunu do÷urmuútur. ønternet
bankacÕlÕ÷ÕnÕn geliúmesi, iktisadi ajanlarÕn bankalarla ilgili bilgileri, çok kÕsa
sürede neredeyse sÕfÕr maliyetlerle elde etmelerini de beraberinde getirmiútir.
Sektörün bu úekilde bir yapÕlanma içine girmesi bankalarÕ, tüketicileri
úubelere çekmeden banka müúterisi yapma noktasÕnda kendilerini
geliútirmelerine neden olmaktadÕr. øktisadi ajanlarÕn sisteme olan güveni ile
sahip olunan bilgi arasÕnda aynÕ yönlü bir iliúki olmasÕ, bilgi düzeyi,
güvenilirli÷i, elde etme kolaylÕ÷Õ arttÕkça ve bilginin maliyeti azaldÕkça, daha
çok iktisadi ajanÕn sistemi kullanmasÕna da neden olmuútur.
Bunu bankalarÕn ça÷rÕ merkezlerine ait bazÕ istatistiklerle
gösterebilmemiz mümkündür. Tablo 3.1’de bankalarÕn ça÷rÕ merkezlerine
gelen muhasebe kaydÕ yaratan finansal iúlem adedi ile finansal iúlem hacmi
toplamÕ yer almaktadÕr. 2010 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde çarÕ merkezlerinde
yaklaúÕk 4 milyar TL’lik finansal iúlem gerçekleúmiútir. Bu rakam geçen yÕlÕn
aynÕ dönemine göre, %25’lik bir finansal iúlem artÕúÕnÕ gösterir. Bununla
beraber iúlem adedi baúÕna 2009 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde ortalama olarak
3200 TL’lik iúlem gerçekleúirken 2010 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde bu rakam
yaklaúÕk 3.075 TL’ye düúmüútür. Bu, ortalama olarak ça÷rÕ merkezlerinde
yapÕlan iúlemin finansal büyüklü÷ünün azaldÕ÷ÕnÕ bir baúka ifade ile daha
küçük parasal büyüklükler için ça÷rÕ merkezlerinin kullanÕldÕ÷ÕnÕn bir
göstergesi olarak alÕnabilir.
Tablo 3.1 Ça÷rÕ Merkezlerinde Gerçekleúen Finansal øúlem Adedi ve
Hacmi (TL)

Finansal øúlem Adedi
Finansal øúlem Hacmi
ToplamÕ (TL)

Ekim-AralÕk 2009
1.000.000

Ekim-AralÕk 2010
1.300.000

3.200.000.000

4.000.000.000

Kaynak: TBB

Benzer bir durumu internet iúlemlerinde de gözleyebilmekteyiz.
BankacÕlÕk sistemine kayÕtlÕ bireysel tüketicilerin yaklaúÕk %40’lÕk kÕsmÕ,
internet bankacÕlÕ÷ÕnÕ aktif olarak kullanmaktadÕr. ønternet bankacÕlÕ÷ÕnÕ aktif
olarak kullanan (son üç ayda sisteme giriú yapmÕú) bireysel müúteri sayÕsÕ
2009 yÕlÕ AralÕk ayÕnda 5.369 bin kiúi iken bu rakam son bir yÕlda 6.038 bin
rakamÕna ulaúmÕútÕr. Kurumsal müúterilerde ise bu rakam sÕrasÕyla, 606 bin
ve 655 bin’dir. ønternet bankacÕlÕ÷ÕnÕn iúlem hacminin büyüklü÷ü telefon
bankacÕlÕ÷Õna göre mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. 2010 yÕlÕ
itibariyle telefon bankacÕlÕ÷Õnda gerçekleúen finansal iúlem büyüklü÷ü 4
milyar TL iken internet bankacÕlÕ÷Õnda bu rakam 215 milyar TL olmuútur.
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Buna yatÕrÕm iúlemlerini de dâhil etti÷imizde internet bankacÕlÕ÷Õnda yapÕlan
iúlemlerin hacmi 290 milyar TL’ye yaklaúmaktadÕr. Tablo 3.2.’de 2009 ve
2010 yÕllarÕnÕn son çeyreklerine ait internetten yapÕlan yatÕrÕm ve finansal
iúlemlerin iúlem adedi ile iúlem hacmi yer almaktadÕr. Tabloya göre, internet
úubesinden yapÕlan hem yatÕrÕm hem de para transferleri, ödemeler ve kredi
kartÕ iúlemlerinden oluúan finansal iúlemlerin iúlem adedi ve iúlem hacmi
artmÕútÕr. 2009 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde iúlem adedi baúÕna yaklaúÕk 6000
TL’lik iúlem gerçekleúirken bu rakam 2010 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde 7500 TL’yi
geçmiútir. Finansal iúlemlerde ise bu rakamlar yaklaúÕk olarak sÕrasÕyla 2400
TL ve 2800 TL’dir.
Tablo 3.2 ønternette YapÕlan Finansal ve YatÕrÕm øúlemleri
Ekim-AralÖk 2009

ùûlem Adedi
ùûlem Hacmi
(TL)
Kaynak: TBB

Ekim-AralÖk 2010

YatÖrÖm
ùûlemleri

Finansal ùûlemler

YatÖrÖm ùûlemleri

Finansal ùûlemler

11.200.000

70.900.000

9.600.000

76.000.000

67.400.000.000

171.000.000.000

73.500.000.000

215.000.000.000

3.2. Türk BankacÕlÕk Sisteminin Mevcut Durumu ve Euro Bölgesi
ÇalÕúmanÕn bu alt baúlÕ÷Õnda Türk bankacÕlÕk sektörünün mevcut durumu
incelenmeye çalÕúÕlacaktÕr. Burada temel bazÕ göstergelerden hareketle
sistemin durum tespiti yapÕlacaktÕr. AyrÕca yeri geldikçe Euro bölgesi ile
karúÕlaútÕrmalar yapÕlacak ve böylece AB’deki durum da beraberinde
incelenmeye çalÕúÕlacaktÕr. Biz çalÕúmamÕzda temel bazÕ göstergelere yer
verece÷iz. Ana amaç, sistemin ekonomiyi etkileme kanallarÕnÕ bir baúka ifade
ile sistemin aracÕlÕk görevini hangi piyasa yapÕsÕ çerçevesinde yerine
getirdi÷inin cevabÕnÕ bulmaya çalÕúmaktÕr.
3.2.1. Genel Görünüm
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu, úartlar yerine getirilmesi halinde
bankalarÕn kurulmasÕ ile ilgili yasal bir engelin olmadÕ÷ÕnÕ düzenlemiútir.
Kanun ayrÕca merkezi yurt dÕúÕnda bulunan bankalarÕn Türkiye’de úube
açmalarÕna, 9. maddede belirtilen úartlarÕ yerine getirmeleri halinde izin
vermektedir. Buna karúÕlÕk kurulu bir bankanÕn kuruluú izni, Kanunun 11.
maddesi ile iptal edilirken bankacÕlÕk faaliyet izninin iptali, 12. madde de
belirtilmiútir. Kanunun 19. maddesi sistemde faaliyet gösteren bankalarÕn
birleúmesi gibi durumlarÕ BDDK’nÕn iznine tabi olarak düzenlemiútir.
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Türk finansal sistemi içinde en büyük paya sahip olan bankacÕlÕk
kesiminin toplam aktif büyüklü÷ü, 2010 yÕlÕnÕn 9. ayÕ itibariyle yaklaúÕk 910
milyar TL dir (BDDK, 2010a). AynÕ dönem itibariyle toplam finansal sektör
aktif büyüklü÷ünün 1.150 milyar TL oldu÷u hesaba katÕlÕrsa bankacÕlÕk
sektörünün sistem içindeki payÕ çok daha net görülebilecektir. 2010 yÕlÕ
itibariyle 49 bankanÕn faaliyet gösterdi÷i sistemde 2008 yÕlÕ verilerine göre
banka baúÕna yaklaúÕk 1,5 milyon nüfus düúmektedir. Sistemdeki bankalarÕn
toplam úube sayÕsÕ yaklaúÕk 9300 ve úube baúÕna düúen nüfus ise yaklaúÕk
7600’dür. Sistemde çalÕúan baúÕna nüfus 394 kiúi iken çalÕúan baúÕna aktif
büyüklü÷ü (2009) ise yaklaúÕk 9,8 milyon euro’dur. ÇalÕúan baúÕna aktif
büyüklü÷ünün AB ortalamasÕ için 12.656 milyon euro oldu÷u hesaba
katÕlÕrsa, büyüklük daha net anlaúÕlabilir. Benzer bir durum úube baúÕna
düúen nüfus büyüklüklerinde de görülmektedir. Yine AB27 ortalamasÕnda
úube baúÕna nüfus yaklaúÕk 2100’dür. Bu rakam, Türk BankacÕlÕk Sistemine
göre oldukça düúük olup Euro bölgesindeki úubeleúmenin çok daha yüksek
oldu÷unu bir baúka úekilde ifade edersek Euro bölgesindeki iktisadi ajanlarÕn
bankalara çok daha kolay ulaúabildi÷ini söyleyebiliriz.
BankacÕlÕk sisteminin Türk Finansal Sistemi içindeki yüksek payÕ, hane
halkÕnÕn toplam finansal varlÕklarÕ açÕsÕndan da desteklenmektedir.
HanehalkÕnÕn finansal varlÕklarÕ içinde mevduatlarÕn payÕ, 2000’li yÕllarda
sürekli artmÕú 2004 yÕlÕnda 65 olan oran 2009 yÕlÕ itibariyle 80’e yaklaúmÕútÕr
(BDDK Finansal Piyasalar Raporu–2010). Bunda en büyük faktör, dönem
içinde hane halkÕnÕn tasarruf araçlarÕnda yapmÕú oldu÷u de÷iúimdir. Toplam
finansal varlÕklarÕ içinde ikinci en büyük pay 2004 yÕlÕ itibariyle kamu
borçlanma kâ÷ÕtlarÕdÕr. Toplam finansal varlÕklarÕ içinde hanehalkÕ 2004
yÕlÕnda 41 milyar TL tutarÕnda bir kamu borçlanma kâ÷ÕtlarÕna sahipken bu
rakam 2009 yÕlÕ itibariyle 13 milyar TL düzeyine kadar inmiútir.
Tablo 3.3 HanehalkÕnÕn Finansal VarlÕk Durumu
Milyar TL
Toplam VarlÕklar
Bireysel Emeklilik FonlarÕ
Hisse Senedi
Kamu Borçlanma Kâ÷ÕtlarÕ
Tasarruf MevduatÕ
DolaúÕmdaki Para
Kaynak: BDDK

2004
190,7
0,3
12,4
41,0
124,6
12,4

2005
216,3
1,2
15,8
33,3
147,8
18,2

2006
256
2,8
15,7
27,7
185,4
24,4

2007
281,8
4,6
17,5
19,2
215,5
25.0

2008
353,8
6,0
10,8
19,7
288,0
29,3

2009
402,0
9,1
24,5
13,0
321,0
34,3

Di÷er taraftan 2010 yÕlÕ itibariyle 49 banka sistemde faaliyet
göstermektedir. Sistemde özellikle ilk beú ve ilk on bankanÕn aktif payÕnÕn
önemli a÷ÕrlÕ÷Õ görülmektedir. 2009 yÕlÕ itibariyle toplam aktiflerin yaklaúÕk
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%60’lÕk kÕsmÕ ilk beú bankanÕn elinde bulunurken ilk on bankanÕn aktif
büyüklü÷ü piyasanÕn %85’ine yaklaúmÕútÕr. BankalarÕn ölçek büyüklükleri
itibariyle bakÕldÕ÷Õnda aktif büyüklü÷ünün yaklaúÕk %75’lÕk kÕsmÕnÕn aktif payÕ
%5’in üzerinde olan büyük ölçekli bankalarÕn elinde oldu÷u görülmektedir.
Aktif payÕ %1 ile %5 arasÕnda olan orta ölçekli bankalarÕn toplam sistem
aktifleri içindeki payÕ ise yaklaúÕk %16 iken aktif payÕ %1’in altÕnda olan
küçük ölçekli bankalarÕn aktif büyüklü÷ü ise piyasa aktif büyüklü÷ünün
yaklaúÕk % 8’ini oluúturmaktadÕr. Sistemin aktif büyüklü÷ü açÕsÕndan %93’lük
gibi önemli bir kÕsmÕ mevduat bankalarÕnÕn elinde bulunurken yaklaúÕk %3’lük
kÕsmÕ kalkÕnma ve yatÕrÕm bankalarÕnda ve geri kalan %4 kÕsmÕ da katÕlÕm
bankalarÕnÕn elinde bulunmaktadÕr. Sermaye yapÕsÕna göre bakÕldÕ÷Õnda ise,
kamu sermayeli bankalarÕn toplam aktiflerinin payÕ %31, özel sermayeli
mevduat bankalarÕnÕn %51 ve yabancÕ sermayeli özel bankalarÕn ise %13
paya sahip oldu÷u görülmektedir
2009 yÕlÕ itibariyle sistemin aktif büyüklü÷ünün yaklaúÕk %47’lik kÕsmÕnÕ
393 milyar TL ile krediler oluúturmuútur. Bunu yaklaúÕk %32’lik payla ve 263
milyar TL ile menkul kÕymetler takip etmektedir. Aktiflerin yaklaúÕk yarÕsÕnÕ
oluúturan kredilerde aktif paylarÕnÕn aksine sistemde daha rekabetçi bir yapÕ
görülmektedir. Sistemin toplam kredileri içinde büyük ölçekli bankalarÕn payÕ
yaklaúÕk %70 iken orta ölçekli bankalarÕn payÕ yaklaúÕk %22 ve küçük ölçekli
bankalarÕn payÕ ise yaklaúÕk %9 olarak gerçekleúmiútir. Ölçek
büyüklüklerindeki benzer bir tablo sistemdeki bankalarÕn ilk 5 ve ilk 10 olarak
sÕnÕflandÕrÕlmasÕnda da görülmektedir. Toplam krediler içinde ilk beú
bankanÕn payÕ sistemin yaklaúÕk %53’ünü elinde bulundururken ilk on
bankanÕn toplam krediler içindeki payÕ ise %80’dir. Finansal Piyasalar
Raporu (2010) verilerine göre, sistemdeki toplam kredilerin 2009 yÕlÕnÕn eylül
ayÕ itibariyle yaklaúÕk %24’lük kÕsmÕ tüketici kredilerinden %21’lik kÕsmÕ
iúletme kredilerinden %10’luk kÕsmÕ kredi kartlarÕ, yaklaúÕk %7,5’lik kÕsmÕ
ihracat kredilerinden, %6’lÕk kÕsmÕ di÷er yatÕrÕm kredileri ve %32’lik kÕsmÕ ise
di÷er kredilerden oluútu÷u görülmektedir.
Di÷er taraftan sistemin fon kaynaklarÕna baktÕ÷ÕmÕzda ana kayna÷Õn
2009 yÕlÕ itibariyle yaklaúÕk 515 milyar TL ile mevduatlar oldu÷u
görülmektedir. Bilanço pasif toplamÕnÕn 834 milyar TL oldu÷u kabul edilirse
toplam kaynaklarÕn yaklaúÕk %62’lik kÕsmÕnÕn mevduatlardan oluútu÷u
görülmektedir. Sistemin di÷er finansman kaynaklarÕ sÕrasÕyla öz kaynaklar
110 milyar TL, bankalara olan borçlar 86 milyar TL ve repo iúlemlerinden
sa÷lanan fonlarda 60 milyar TL olarak 2009 yÕlÕnda gerçekleúmiútir. Bu
rakamlar sistemin toplam pasif büyüklü÷ü ele alÕndÕ÷Õnda öz kaynaklarÕn
%13, bankalara olan borçlarÕn %10 ve repo iúlemlerinden sa÷lanan fonlarÕn
da %7 büyüklü÷ünde bir paya sahip oldu÷u görülmektedir.
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Sistemdeki en büyük yo÷unlaúma, sistemin ana fon kayna÷Õ olan
mevduatlarda görülmektedir. ølk beú banka sistemdeki toplam mevduatlarÕn
yaklaúÕk %63’ük kÕsmÕnÕ elinde bulundururken ilk on banka sistemdeki
toplam mevduatÕn %85’inden fazlasÕnÕ bulundurmaktadÕr. Ölçek büyüklü÷ü
açÕsÕndan bakÕlÕrsa büyük ölçekli bankalar sistemin yaklaúÕk %80’lik kÕsmÕnÕ
elinde bulundururken %17’si orta ölçekli ve %5’lik kÕsmÕ ise küçük ölçekli
bankalarÕn elinde bulunmaktadÕr.
Sistemin kredi ve mevduatlarÕndaki bu yapÕlanmasÕ, bankacÕlÕk sistemini
kullanan iktisadi ajanlarÕn öncelikli tercihlerinin güven unsuru oldu÷unu bir
úekilde ortaya koymaktadÕr. Sahip olduklarÕ fonlarÕ de÷erlendirmek isteyen
fon fazlasÕ kesim, daha güvenilir olarak buldu÷u büyük bankalarÕ tercih
etmektedir. Buna karúÕn kredi kullanÕm noktasÕnda daha rekabetçi
davranÕúlarla da beraber kendisi için düúük maliyet, öncelikli hale
gelmektedir. Bunu, büyük ölçekli bankalarÕn sistemin mevduat toplamÕndaki
paylarÕnÕn yaklaúÕk %80 ve kredi toplamÕndaki paylarÕnÕn %70 olmasÕ ile
görebilmekteyiz.
3.2.2. BankacÕlÕk Sisteminin Temel Göstergeleri ve Euro Bölgesi
HanehalkÕnÕn toplam varlÕklarÕnÕn %80’lik kÕsmÕnÕ oluúturan Türk
bankacÕlÕk sektörünün aktif yapÕsÕnÕn durumu birkaç farklÕ açÕdan Tablo 3.4
yardÕmÕ ile incelenebilir. Öncelikle belirtilmesi gereken ilk nokta sistemde var
olan banka sayÕsÕndaki de÷iúimdir. 2001 yÕlÕnda 86 olan banka sayÕsÕ krizin
etkisi ile 2002 yÕlÕnda 59’a ve daha sonraki dönem içinde piyasayÕ terk
ediúler, birleúmeler ve devralmalar ile 2009 yÕlÕnda 49’a düúmüútür. Bununla
beraber aktif büyüklü÷ü dönem içinde yaklaúÕk 4 kat artÕú göstermiútir.
Türkiye Bankalar Birli÷i’nin Türkiye’de BankacÕlÕk Sistemi 1959–2009
raporuna göre, 2002 yÕlÕnda yaklaúÕk 210 milyar TL bir aktif büyüklü÷üne
sahip olan bankacÕlÕk sistemi 2009 yÕlÕ itibariyle yaklaúÕk 800 milyar TL’lik bir
aktif büyüklü÷üne ulaúmÕútÕr.
BankacÕlÕk sisteminin bu aktif büyüklü÷ünün 2002 yÕlÕ itibariyle yaklaúÕk
%32’lik kÕsmÕ kamu sermayeli mevduat bankalarÕna, %57’lik kÕsmÕ özel
sermayeli mevduat bankalarÕna ve %3’lük kÕsmÕ yabancÕ sermayeli özel
bankalara aittir. Aktif büyüklü÷ünün geriye kalan kÕsmÕ ise, kalkÕnma ve
yatÕrÕm bankalarÕ ile Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu’nda yer alan
bankalardan oluúmaktadÕr. 2009 yÕlÕnda bu oranlar sÕrasÕyla, %31, %51 ve
%13 olarak gerçekleúmiútir. Bu oranlar bize, dönem içinde aktif
büyüklü÷ünde kamu sermayeli bankalarÕn payÕnÕn hemen hemen aynÕ
kaldÕ÷ÕnÕ buna karúÕn özel sermayeli mevduat bankalarÕnÕn sistemdeki
payÕnÕn azaldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Dönem itibariyle en büyük de÷iúim,
yabancÕ sermayeli özel bankalarda olmuútur. Söz konusu bankalarÕn aktif
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büyüklükleri, 2002 yÕlÕnda yaklaúÕk olarak 6,5 milyar TL iken 2009 yÕlÕnda 107
milyar TL olarak gerçekleúmiútir. Bu oranlar öncelikle sistemde yabancÕ
bankalarÕn payÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ bize göstermektedir.
Aktif yapÕsÕ ile ilgili olarak di÷er bir nokta, dönem içinde ölçek
büyüklü÷üne göre aktif yapÕsÕndaki de÷iúimdir. Tablo 3.4, sistemde yer alan
bankalarÕn ölçek büyüklüklerine göre aktif paylarÕnÕ ve banka sayÕlarÕnÕ
göstermektedir.
Tablo 3.4 Ölçek Büyüklüklerine Göre Aktif PaylarÕ ve Banka SayÕsÕ
2002
%
Büyük Ölçek

71,28

Orta Ölçek

2004

SayÖ

%

7

73,68

21,12

11

Küçük Ölçek
7,60
Kaynak: BDDK

41

2006

SayÖ

%

7

75,24

16,66

8

9,66

38

2008

SayÖ

%

7

74,3

14,93

7

9,83

36

2009

SayÖ

%

SayÖ

7

75,52

7

16,37

8

16,27

9

9,33

34

8,21

33

Banka sayÕsÕndaki de÷iúimle ilgili olarak ilk söylenebilecek úey,
sistemdeki büyük ölçekli banka sayÕsÕnda herhangi bir de÷iúmenin
olmamasÕdÕr. Orta büyüklükteki banka sayÕsÕ dönem içinde 11’den 9’a
inerken, küçük ölçekli bankalarda daha büyük bir azalma gerçekleúmiú olup
banka sayÕsÕ 41’den 33’e düúmüútür. Sistemdeki toplam banka sayÕsÕnÕn
2002 yÕlÕnda 59 ve 2009 yÕlÕnda 49 oldu÷u düúünülürse, banka sayÕsÕndaki
herhangi bir nedenden dolayÕ ortaya çÕkan azalmanÕn (piyasayÕ terk etme,
birleúme, devralma gibi nedenlerle) küçük ve orta ölçekli bankalarda oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. Dönem içinde büyük ölçekli bankalarÕn aktif paylarÕnÕn
sistem içindeki paylarÕnÕ artÕrdÕklarÕ Tablo 3.4’den görülmektedir. Toplam
aktiflerin yaklaúÕk % 71’lik kÕsmÕnÕ elinde bulunduran büyük ölçekli bankalar
payÕ, 2009 yÕlÕ itibariyle yaklaúÕk 4 puan artarak %75’e ulaúmÕútÕr. Buna
karúÕlÕk orta ölçekli bankalarÕn dönem içinde toplam aktifler içindeki payÕ
azalmÕútÕr. Dönem baúÕnda %21’lik bir paya sahip olan orta ölçekli bankalar
2009 yÕlÕnda %16’lÕk bir paya sahip hale gelmiúlerdir. Küçük ölçekli
bankalarda ise, küçük bir de÷iúme ile aktif paylarÕ %7’den %8’e yükselmiútir.
Söz konusu veriler bize sistemde aktif büyüklükleri itibariyle büyük
bankalarÕn sistemde daha egemen hale geldi÷ini ifade eder. Bir baúka ifade
ile büyük ve küçük ölçekli bankalar arasÕndaki büyüklük farkÕ dönem itibariyle
artmÕú olup, 2002 yÕlÕnda büyük ölçekli bankalar 64 puan daha fazla aktife
sahipken 2009 yÕlÕnda bu fark 67’ye çÕkmÕútÕr. Böyle bir geliúme, sistemdeki
küçük bankalarÕn büyük bankalar üzerinde yaratmÕú oldu÷u rekabetçi
baskÕnÕn da zaman içinde azaldÕ÷ÕnÕn bir göstergesi olarak alÕnabilir.
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Sistemdeki büyük ölçekli bankalara do÷ru yöneliúin bir di÷er göstergesi
olarak bankalarÕn aktif paylarÕndaki de÷iúme alÕnabilir. BDDK’Õn BankacÕlÕkta
YapÕsal Geliúme Raporuna (2009) göre, sistemdeki aktif payÕ %10’nun
üzerinde olan banka sayÕsÕ 2002 yÕlÕnda 3 iken 2006 yÕlÕndan itibaren 4’e
yükselmiú olup 2009 yÕlÕ (Aktif de÷erleri; TC Ziraat BankasÕ A.ù. 124,528
milyon TL, Türkiye øú BankasÕ A.ù. 113,223 milyon TL, Türkiye Garanti
BankasÕ A.ù. 105,462 milyon TL, Akbank T.A.ù. 95,309 milyon TL) itibariyle
banka sayÕsÕ yine 4’dür. Söz konusu bu dört bankanÕn (sistem içindeki aktif
paylarÕ %10’nun üzerinde olan) aktifleri toplamÕ, 2009 yÕlÕ itibariyle toplam
sistemin yaklaúÕk %52,5’ni kapsarken bu oranlar 2006 ve 2008 yÕllarÕ
itibariyle sÕrasÕyla %51,14 ve %51,44 olmuútur.
Aktif büyüklü÷ü ile ilgili bir di÷er nokta, aktif payÕ %10’nun üzerinde olan
ilk dört banka ile takipçi bankanÕn aktif büyüklü÷ü arasÕndaki farkÕn dönem
içindeki de÷iúimidir. 2006 yÕlÕnda dördüncü büyük banka aktifinin sistemin
toplam aktif büyüklü÷ü içindeki payÕ 10,06 iken beúinci büyük bankanÕn aktif
payÕ, 9,78’dir. AynÕ rakamlar 2009 yÕlÕ itibariyle sÕrasÕyla 11,43 ve 7,80 olarak
gerçekleúmiútir. Bir baúka ifade ile 2009 yÕlÕnda 2006 yÕlÕna göre aktif payÕ
%10’nun üzerinde olan bankalar ile %10’nun altÕnda olan bankalar
arasÕndaki büyüklük farkÕ artmÕútÕr. ølk dört banka ile di÷er bankalarÕn aktif
büyüklükleri arasÕndaki farkÕn artmasÕ, söz konusu 4 bankanÕn piyasadaki
egemenli÷inin artmasÕ anlamÕna gelebilecektir. Bu geliúmenin temel bir
sonucu, sistemdeki yo÷unlaúmanÕn artmÕú olmasÕdÕr. Krizden sonra banka
sayÕsÕnda meydana gelen azalma ve dönem içinde bankalar arasÕnda
meydana gelen birleúmeler, piyasadaki yo÷unlaúmanÕn temel nedeni olarak
görülmektedir.
Türk bankacÕlÕk sisteminin aktif büyüklü÷ünün AB ile bir karúÕlaútÕrmasÕ,
yo÷unlaúma dereceleri ile yapÕlabilir. Bu amaçla HHI de÷erleri aúa÷Õdaki
Tablo 3.5’de verilmiútir. Genel olarak bakÕldÕ÷Õnda 27 Avrupa Birli÷i ülkesi
ortalamasÕnda HHI de÷eri, Türk bankacÕlÕk sistemine göre daha düúük
de÷erlere sahiptir. Bu, Türk bankacÕlÕk sektöründe aktif büyüklü÷ü açÕsÕndan
rekabetin daha düúük seviyede oldu÷unun bir göstergesidir.
Tablo 3.5 AB27 ve Türkiye HHI de÷eri
2002
AB27
Türkiye
Kaynak: BDDK

2008

520

653

852

886
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BankacÕlÕk sisteminin dönem içindeki aktif büyüklü÷ü, AB ülkeleri ile
yapÕlacak bir karúÕlaútÕrmada daha iyi anlaúÕlabilir. Tablo 3.6 AB 27 ülkesi ve
seçili bazÕ üye ülkeler ile Türk bankacÕlÕk sisteminin aktif büyüklü÷ünü
karúÕlaútÕrma imkânÕnÕ vermektedir. 2008 yÕlÕ itibariyle aktif büyüklü÷ü olarak
Türkiye, 27 AB ülkesi içinde 15. sÕrada yer almaktadÕr. 2008 ve 2009 yÕllarÕ
özellikle Euro bölgesi için krizin ciddi olarak hissedildi÷i bir dönem olarak
alÕnabilir. Euro bölgesinde 2008 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕnda kredi kurumlarÕ,
sigorta úirketleri, yatÕrÕm ve emeklilik fonlarÕndan oluúan toplam aktif
büyüklükleri kesintiye u÷ramakla beraber bankacÕlÕk kesiminin aktif
büyüklü÷ü artÕúÕna devam etmiútir (ECB, 2010, s: 9). Euro bölgesinde 2009
yÕlÕ itibariyle bankacÕlÕk kesiminin aktif büyüklü÷ü, sigorta úirketleri ile yatÕrÕm
ve emeklilik fonlarÕndan oluúan toplam sistemin aktif toplamÕnÕn %75’lik
kÕsmÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu çerçevede finansal krize ra÷men Euro
bölgesinde ortalama olarak aktiflerin büyümeye devam etmesinde, özellikle
yeni üye ülkelerin banka aktiflerindeki hÕzlÕ büyümenin etkisi oldu÷u
söylenebilir (ECB, 2010, s: 9).
Tablo 3.6 AB ve Türkiye Aktif Büyüklükleri
Milyar Euro
AB27
Türkiye
øngiltere
Almanya
Fransa
øtalya
Hollanda
Lüksemburg
Yunanistan

2002
25.312
127
5.856
6.370
3.832
2.024
1.356
663
202

2008
42.209
343
8.840
7.875
7.225
3.628
2.235
932
462

Kaynak: BDDK

Sistemle ilgili ikinci bir gösterge, bankalarÕn ekonomideki aracÕlÕk görevini
ne kadar yerine getirdi÷inin bir göstergesi olan toplam kredi büyüklü÷ü ve bu
büyüklükteki de÷iúmedir. Aúa÷Õdaki Tablo 3.7’de Türk BankacÕlÕk Sektörünün
toplam kredi hacmi, kredilerin aktifler içindeki büyüklü÷ü ve yine kredilerin
gayrisafi yurtiçi hâsÕla içindeki paylarÕ yer almaktadÕr. Dönem itibariyle
bakÕldÕ÷Õnda bankacÕlÕk sisteminin ekonomiye fon aktarma büyüklü÷ünün
arttÕ÷Õ gözlenebilmektedir. 2002 yÕlÕnda yaklaúÕk 56 milyar TL olan toplam
kredi ve alacaklar büyüklü÷ü, 2009 yÕlÕ itibariyle yaklaúÕk 380 milyar TL
olarak gerçekleúmiútir. Burada ilk belirtilmesi gereken nokta, finansal kriz
yÕllarÕ olarak alÕnabilecek 2008 ve 2009 yÕllarÕnda da kredi stokunun artmaya
devam etmiú olmasÕdÕr.
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Tablo 3.7 Toplam Krediler, Kredi/Aktif, Kredi/GSYøH

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Toplam Kredi
(milyon TL)
56,370
69,990
103,241
153,059
218,063
280,453
366,900
381,012

Krediler/Aktifler

Krediler/GSYøH

26,5
28,0
33,7
38,6
45,5
50,0
52,0
47,7

16,1
15,4
18,5
23,6
28,8
32,9
38,6
39,9

Kaynak: TBB

BankacÕlÕk kesiminin kredi stoku ile ilgili bir di÷er geliúme ise, kesimin
ekonomiye kullandÕrmÕú oldu÷u kredilerin di÷er sektörler arasÕndaki
da÷ÕlÕmÕndaki de÷iúmedir. Öncelikle Euro bölgesi ile yapÕlacak bir
karúÕlaútÕrma Türk BankacÕlÕk Sisteminin kredi hacmi ile ilgili bir foto÷raf
ortaya koyabilecektir. Aúa÷Õdaki Tablo 3. 8’de AB27 ve seçili bazÕ ülkeler ile
Türk BankacÕlÕk Sisteminin kredi stoklarÕ gösterilmiútir. Tabloda ekonomide
di÷er sektörlere verilen kredilerin Euro cinsinden de÷eri yer almaktadÕr.
Tablo 3.8 AB ve Türkiye Kredi Büyüklü÷ü
Milyar Euro
AB27
Türkiye
øngiltere
Almanya
Fransa
øtalya
Hollanda
Lüksemburg
Yunanistan

2002
11.076
30
2.195
3.022
1.370
1.066
704
132
95

2008
19.275
172
5.118
3.229
2.290
1.808
1.098
203
221

Kaynak: BDDK

Dönem içinde en büyük kredi artÕúÕ Türkiye’de gerçekleúmiútir. Dönem
itibariyle kredi artÕúÕnÕn büyük olmasÕnÕn altÕnda özellikle sistemin daha önce
tanÕmadÕ÷Õ konut kredilerinin sisteme giriúi yatar. Buna dönem içinde tüketici
kredilerindeki artÕú eúlik etmiútir. Benzer bir durumu AB’ye yeni üye ülkeler
için de göstermemiz mümkündür. Örne÷in bazÕ yeni üye ülkeler için aynÕ
dönem itibariyle, Romanya’da 5 milyar euro olan kredi büyüklü÷ü 2008
yÕlÕnda 51 milyar euro yükselmiútir. Polonya’da bu rakamlar sÕrasÕyla 61
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milyar euro ve 158 milyar euro, Slovenya’da 9 milyar euro ve 35 milyar euro,
Letonya’da 3 milyar euro ve 23 milyar euro ve Litvanya’da 3 milyar euro ve
21 milyar euro olmuútur.
Tablo 3.9’da toplam kredilerin reel kesim, konut ve bireysel krediler
arasÕnda dönem içindeki de÷iúimleri gösterilmiútir. Böyle bir tablo dönem
itibariyle ekonominin genel geliúme e÷iliminin hangi yönlü oldu÷una da ÕúÕk
tutmaktadÕr. Krediler açÕsÕndan dönem itibariyle belirleyici geliúme, reel
kesime açÕlan kredilerin payÕnda meydana gelen daralmadÕr. 2002 yÕlÕ
itibariyle toplam kredilerin yaklaúÕk %83’lük kÕsmÕ reel kesime açÕlan
kredilerinden oluúurken bu oran 2008 yÕlÕ itibariyle %63’e kadar gerilemiútir.
Buna karúÕn konut kredileri dönem içinde ciddi bir artÕú e÷ilimi göstermiútir.
Konut finansmanÕ alanÕnda yaúanan geliúmeler özellikle 2005 yÕlÕndan
itibaren konut kredi talebinde büyük oranlarda yükselmeye neden olmuútur.
2003 yÕlÕ itibariyle sadece 400 milyon euro tutarÕndaki konut kredisi
büyüklü÷ü, 2004 yÕlÕnda 1 milyar euro iken 2005 yÕlÕnda 8 milyar euro
düzeyine ulaúmÕútÕr. Yükselme trendi devam etmekle beraber 2006 yÕlÕnda
13 milyar euro, 2007 yÕlÕnda 19 milyar euro ve 2008 yÕlÕnda 18 milyar euro
olarak konut kredisi kullanÕmÕ gerçekleúmiútir. Konut kredisi dÕúÕndaki di÷er
bireysel kredi (kredi kartlarÕ, taúÕt, ihtiyaç ve di÷er bireysel krediler)
büyüklükleri ise, 2003 yÕlÕnda 7 milyar euro, 2004 yÕlÕnda 13 milyar euro,
2005 yÕlÕnda 21 milyar euro, 2006 yÕlÕnda 25 milyar euro, 2007’de 37 milyar
euro ve 2008 yÕlÕnda 37 milyar euro olarak gerçekleúmiútir.
Euro bölgesinde finansal krizin etkisiyle 2008 yÕlÕnda kredi
büyüklüklerinde azalma oldu÷u görülmektedir. Özellikle finans dÕúÕ kesime
verilen toplam kredi stoku 2008 yÕlÕnda duraklarken 2009 yÕlÕnda biraz
azalmÕútÕr. 2008 yÕlÕ itibariyle finans dÕúÕ úirketlere verilen krediler büyümeye
devam etmiú buna karúÕn hane halkÕna verilen kredilerde azalma
yaúanmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda durum tersine dönmüú hane halkÕna verilen
krediler artarken iúletmelere verilen kredilerde azalma gözlenmiútir (ECB,
2010, s: 10). 2008 yÕlÕnda hanehalkÕna verilen kredilerdeki azalma, arzdan
daha çok kredi talebindeki azalmadan kaynaklandÕ÷Õ görülmektedir (ECB,
2010, s: 11). Burada özellikle konut piyasasÕndaki talep de÷iúimi,
hanehalkÕnÕn kredi talebi üzerinde ciddi bir etkiye sahip görünmektedir.
Kredilerin Euro bölgesindeki da÷ÕlÕmÕ ise özellikle bireysel kredilerde Türk
BankacÕlÕk Sisteminden farklÕlÕk göstermektedir. 2007 yÕlÕ itibariyle AB27
ortalamasÕ olarak konut kredilerinin toplam krediler içindeki payÕ, 25 iken
di÷er bireysel kredilerinin payÕ 9 olmuútur. Reel kesime açÕlan kredilerin
toplam krediler içindeki payÕ ise, 29 olarak gerçekleúmiútir.
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Tablo 3.9 Banka Kredilerinin Da÷ÕlÕmÕ

Reel Kesim Kredi/
Toplam Kredi
Konut Kredi/
Toplam Kredi
Bireysel Kredi/
Toplam Kredi

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

83,3

77,5

70,0

67,0

68

67

63

-

1

1,8

8

11

11

10

-

17,5

22,8

21

21,1

22,1

21,5

Kaynak: BDDK

Mevduat ve öz kaynak toplamÕnÕn kullanÕlma biçimlerinden biri olan
ekonomiye açÕlan kredi büyüklü÷ünün nasÕl de÷iúti÷i, aktifler içindeki payÕ
takip edilerek gösterilebilir. BankacÕlÕk sisteminin aracÕlÕk fonksiyonunun bir
açÕdan etkinli÷ini gösteren toplam krediler/toplam aktifler oranÕ, dönem
itibariyle sürekli olarak artmÕútÕr. 2002 yÕlÕnda toplam aktiflerin yaklaúÕk
%26’sÕ kredi olarak kullandÕrÕlÕrken 2008 yÕlÕnda bu rakam tam iki katÕna
ulaúmÕú ve %56’yÕ geçmiútir. YukarÕda da ifade edildi÷i gibi konut ve bireysel
kredi kullanÕmÕndaki artÕúla beraber banka kaynaklarÕnÕn di÷er kullanÕm
alanlarÕndaki geliúmeler, kredi stokunun artÕúÕnda rol oynamÕútÕr.
Benzer bir durumu aktif büyüklü÷ünün ekonominin bütünü içindeki
payÕna baktÕ÷ÕmÕzda da görebilmekteyiz. Bir TL’lik gayri safi yurtiçi hâsÕla
yaratmak için ne kadar banka kredisi kullanÕldÕ÷ÕnÕ gösteren oran dönem
içinde iki katÕndan fazla artÕú göstermiú ve 2002 yÕlÕnda 14’den 2009 yÕlÕnda
39,9’a yükselmiútir. Euro bölgesi ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda bu oranÕn ifade etti÷i
úey daha iyi anlaúÕlabilecektir. Aúa÷Õdaki Tablo 3.10. da, bankacÕlÕk kesimleri
tarafÕndan verilen kredilerin ekonomi içindeki a÷ÕrlÕ÷Õ, kredi/GSYøH oranÕ ile
gösterilmiútir. Türkiye için bu oranÕn hem AB ortalamasÕndan hem de seçili
geliúmiú ülke de÷erlerinin çok altÕnda kaldÕ÷Õ görülmektedir. Yeni üye
ülkelerde ise durum Türkiye ile benzerlik göstermiú olup örne÷in,
Romanya’da oran 10,6 iken 37,1’e yükselmiútir. AynÕ de÷erler sÕrasÕyla
Polonya’da 0,0 ve 43,7, Slovenya’da 39,3 ve 93,0, Litvanya’da ise 17,1 ve
64,6 olarak gerçekleúmiútir. 2008 yÕlÕ itibariyle üye yeni ülkelerde dâhil Türk
bankacÕlÕk sektör kredilerinin ekonomi içindeki payÕ, en düúük seviyededir.
Bu, ekonomiyi destekleme anlamÕnda banka kredilerinin yetersiz oldu÷unun
söz konusu ekonomilerde bir göstergesi olarak alÕnabilir.

65

Türkiye Bankalar Birli÷i

Tablo 3.10 Toplam Kredi/GSYøH
2002
69,7
14,0
548,1
130,8
88,5
141,0
82,3
15,1
66,3

AB27
Türkiye
Lüksemburg
øngiltere
Fransa
Almanya
øtalya
Hollanda
Yunanistan

2008
154,1
36,8
553,3
281,8
117,4
129,4
115,0
184,6
90,8

Kaynak: BDDK, BankacÕlÕkta YapÕsal Geliúmeler 2009a.

Sistemle ilgili bir di÷er gösterge, bankacÕlÕk bilançosunun pasif ana
kalemi olan mevduat ve mevduatlarda meydana gelen de÷iúimdir. BankacÕlÕk
sistemindeki mevduatlarÕn geliúimi birkaç açÕdan de÷erlendirilebilir. Öncelikle
mevduatlardaki artÕú, iktisadi ajanlarÕn sisteme olan güvenlerinin bir úekilde
arttÕ÷ÕnÕ dolayÕsÕyla tasarruflarÕn daha büyük kÕsmÕnÕ mevduat úeklinde
de÷erlendirildi÷ini gösterir. Kuúkusuz mevduatlarÕn aktifler içindeki payÕnda
de÷iúmeler, dönemsel olarak ya da ülkeden ülkeye farklÕ gerekçelerle
de÷iúebilmektedir. Örne÷in finansal sistemin geliúmiúli÷i, tasarruf sahiplerinin
bankalar yerine baúka kanallara yönelmesine neden olabilmektedir.
DolayÕsÕyla
oran
de÷erlendirilirken
birçok
faktör
göz
önünde
bulundurulmalÕdÕr. Mevduatlarla ilgili ikinci bir nokta ise, bankalarÕn aracÕlÕk
görevini yerine getirme olana÷ÕnÕ artÕrmasÕna neden olmasÕdÕr. Bankalar,
mevduatlardaki
artÕúa
paralel
olarak
kredi
verilebilir
fonlarÕ
artÕrabileceklerinden, nispeten daha düúük kredi faizleri ile kredi hacminin
artÕúÕna katkÕ sa÷layacaklardÕr. Bu ise ekonominin daha düúük faiz oranlarÕ
ile ve haliyle daha fazla desteklenmesine neden olabilecektir.
Tablo 3.11’de Türk bankacÕlÕk sisteminin mevduat büyüklü÷ü ile
ekonomide bankacÕlÕk sistemi içinde tasarruf edilen fon büyüklü÷ünü
gösteren mevduatlarÕn GSYøH içindeki payÕ yer almaktadÕr. Buna göre 2002
yÕlÕnda sistemdeki mevduat büyüklü÷ü 142 milyar TL iken, 2009 yÕlÕnda bu
rakam yaklaúÕk 507 milyar TL’ye ulaúmÕútÕr.
Tablo 3.11 Mevduat Büyüklü÷ü ve GSYøH øçindeki PayÕ
Milyar TL
Mevduat
Mevduat/GSYøH

2002
142
40,6

2003
161
35,4

2004
197
35,3

Kaynak: TBB
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2005
254
39,1

2006
313
41,2

2007
357
41,8

2008
453
47,7

2009
507
53,2
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Mevduatlarla ilgili di÷er bir geliúme, sistem içindeki bankalarÕn ölçek
büyüklüklerine göre toplam mevduat içindeki paylarÕna bakÕlarak
gösterilebilir.
Mevduat
açÕsÕndan
bakÕldÕ÷Õnda
bankalarÕn
ölçek
büyüklüklerine göre mevduat paylarÕnÕn de÷iúmedi÷i gözlenebilir. Sistemdeki
büyük ölçekli bankalar, 2002 yÕlÕ itibariyle toplam mevduatÕn yaklaúÕk %78’ini
kendilerinde bulundururken bu oran dönem içinde çok az dalgalanma
göstererek aynÕ düzeyini korumuútur. Bu yapÕ genel olarak orta ve küçük
ölçekli bankalarda da gerçekleúmiútir. Orta ölçekli bankalarda 2009 yÕlÕ
itibariyle yaklaúÕk %16 ve küçük ölçekli bankalarda ise 2008 yÕlÕna (2008’de
%6,3) göre azalarak yaklaúÕk %5 olarak gerçekleúmiútir.
Di÷er taraftan mevduat açÕsÕndan sistemdeki ilk 4 büyük banka ile takipçi
di÷er banka arasÕndaki fark, aktiflerde oldu÷u gibi açÕlmaktadÕr. 2002 yÕlÕnda
4. büyük bankanÕn toplam mevduatlar içindeki payÕ 9,1 ve 5. büyük bankanÕn
payÕ ise yine aynÕ 9,1’dir. Dönem içinde dalgalanma göstermekle beraber
2009 yÕlÕnda bu oranlar sÕrasÕyla 10,1 ve 8,2 olarak gerçekleúmiútir. Bu,
tasarruf sahiplerinin mevduatlarÕnÕ büyük bankalara çekmesinin sonucu
sistemde banka büyüklükleri arasÕndaki farkÕn artmasÕna neden oldu÷unun
bir göstergesi olarak alÕnabilir.
Tablo 3.12’de mevduatlarla beraber mevduatlarÕn aktif içindeki payÕ yer
almaktadÕr. Dönem içinde mevduatlarÕn aktif büyüklük içindeki payÕndaki
de÷iúme, ülkeden ülkeye farklÕlÕk göstermiútir. øngiltere, Almanya ve Hollanda
gibi ülkelerde mevduatlarÕn payÕ artarken, aralarÕnda Türkiye’nin de oldu÷u
Fransa, øtalya, Yunanistan ve Lüksemburg gibi ülkelerde oran azalmÕútÕr.
Avrupa Merkez BankasÕ (ECB), 2008 ve 2009 yÕllarÕnda üye bazÕ ülkelerin
bankacÕlÕk sistemlerindeki mevduat artÕúlarÕnÕ, faiz oranlarÕndaki
yükselmelerden, bankalarÕn daha istikrarlÕ kaynak olmasÕ açÕsÕndan mevduat
toplamak için göstermiú olduklarÕ özel çabalardan kaynaklandÕ÷ÕnÕ ileri
sürmektedir (ECB, 2010, s: 11). AyrÕca bazÕ üye ülkelerdeki hane halkÕnÕn,
riski daha düúük olmasÕndan dolayÕ finansal kaynaklarÕnÕ banka dÕúÕ
kesimden bankalara taúÕmalarÕnÕn da aktif içindeki mevduatlarÕn payÕnÕn
artÕúÕnda etkili oldu÷u görülmektedir. Benzer bir durum yeni üye ülkeler için
de söylenebilir. AB’ye yeni üye ülkeler için mevduat/aktif oranlarÕ farklÕ
geliúme göstermiútir. Örne÷in, Slovenya’da bu oran 2002 yÕlÕnda 70 iken
2008 yÕlÕnda 43,1, Letonya’da 71,4 ve 41,3, Litvanya’da 60 ve 42,3,
Macaristan’da 70 ve 44,2 ve Polonya’da 65,3 ve 58,5 olarak gerçekleúmiútir.
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Tablo 3.12 AB ve Türk BankacÕlÕk Sistemindeki Mevduatlar ve Aktif
øçindeki PayÕ

AB27
Türkiye
øngiltere
Almanya
Fransa
øtalya
Hollanda
Yunanistan
Lüksemburg

Milyar
Euro
9.104
83
3.347
2.446
1.078
764
539
134
200

2002
Mevduat/Aktif
36
65,4
57,2
38,4
28,1
37,7
39,7
66,3
30,2

Milyar
Euro
16.788
209
5857
3067
1670
1189
1001
281
263

2008
Mevduat/Aktif
39,8
62,1
58,5
39
23,1
32,8
44,8
60,8
28,3

Kaynak: BDDK

Buraya kadar yapÕlan incelemelerde Türk BankacÕlÕk Sisteminin yapÕsÕ,
sisteme ait bazÕ temel göstergelerle incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Aktifler,
krediler ve mevduatlar incelemede esas de÷iúkenler olarak alÕnmÕútÕr.
Kuúkusuz daha detaylÕ sonuçlara, bu çalÕúmanÕn sonucunda ulaúÕlmasÕ
planlanmÕútÕr. Bununla beraber farklÕ ürünlerin iúlem gördü÷ü sektörde, yapÕ
olarak oligopolistik özelliklerin egemen oldu÷u ve firmalar arasÕndaki
rekabetin özellikle büyük ölçekli bankalar arasÕnda yaúandÕ÷Õ buna karúÕn
sistemdeki küçük bankalarÕn rekabetten nispeten daha uzak bir yapÕlanma
içinde olduklarÕ söylenebilir. Bu genel olarak piyasa büyüklü÷üne göre
nispeten daha düúük banka aktif büyüklü÷ünün olmasÕ sonucu olarak
görülebilir. Sistemin aktif büyüklü÷ünün gayri safi yurtiçi hâsÕla içindeki
payÕnÕn 2001 yÕlÕndan 2004 yÕlÕna kadar sürekli olarak azalmasÕ ve daha
sonra sürekli artarak 2009 yÕlÕnda 87,4’e çÕkmasÕ, bunun temel göstergesi
olarak alÕnabilir.
3.3. Yasal Çerçeve ve AB ile øliúkiler
Türk BankacÕlÕk Sisteminin yasal çerçevesi, küresel bir ekonomiye uyum
sa÷lama çabasÕ içerisindeki bütün bankacÕlÕk sistemlerinde oldu÷u gibi
küresel
boyutlarda
belirlenen
kriterlere
göre
úekillenmektedir.
Küreselleúmenin 1980 sonrasÕnda hÕz kazanmasÕyla sermayenin daha
akÕúkan bir hale gelmesi, finansal sistemde kÕrÕlganlÕklara neden olmuútur.
Nitekim, 1995’te Meksika’da baúlayan daha sonra Tayland, Endonezya,
Güney Kore, Rusya ve Brezilya’ya yayÕlan krizler bankacÕlÕk sektörünün
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ gereklili÷ini beraberinde getirmiútir. G10 ülkeleri
tarafÕndan oluúturulan “Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi”, 1998 yÕlÕnda
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Basel-1 uzlaúÕsÕna varmÕútÕr. Sermaye yeterlili÷i üzerinde sÕnÕrlarÕn
belirlendi÷i Basel-1, uluslararasÕ faaliyet gösteren bankalarÕn riskli faaliyetleri
ile ellerinde tuttuklarÕ sermaye arasÕnda bir iliúki kurmuú, sermaye yeterlili÷ini
%8 olarak belirlemiú ve özkaynaklarÕ, risk a÷ÕrlÕklÕ varlÕklar ve gayri nakdi
krediler toplamÕna bölümü olarak tanÕmlamÕútÕr (Akman, 2006: 40). Basel-1’e
getirilen eleútiriler 3 baúlÕk altÕnda ifade edilebilmektedir (ùendo÷du, 2010: 5);
BankacÕlÕk risklerini gerçekçi bir úekilde ölçmede yetersiz kalmasÕ,
Finansal piyasalardaki fiyat dalgalanmalarÕnÕ yeterince dikkate
almamasÕ,
iii. BankalarÕn
portföy
oluúturma
davranÕúlarÕndaki
farklÕlÕklarÕ
gözetememesi.

i.
ii.

2004 yÕlÕnda bu eleútiriler çerçevesinde Basel-1’in yerine geçmek üzere
Basel-2 uzlaúÕsÕna varÕlmÕú uzlaúÕ, 2006 yÕlÕnda güncellenmiú ve kapsamÕ
geniúletilmiútir. Basel–2’nin, riskler ve yasal özkaynak ihtiyaçlarÕ arasÕnda
daha anlamlÕ bir iliúki kurmuú oldu÷u, risk ölçümü ve yönetimindeki
geliúmeleri dikkate alarak daha kapsamlÕ bir yaklaúÕm oluúturdu÷u
görülmektedir. Avrupa Birli÷i’nde ise Özkaynak Gereksinimi Direktifleri
(CRD) olarak ifade edilen düzenlemeler Basel -2 süreci ile örtüúmektedir. 14
Haziran 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafÕndan
onaylanan CRD (2006/48/EC ve 2006/49/EC sayÕlÕ direktifler), 30 Haziran
2006 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayÕnlanmÕútÕr (Arslan, 2007; 52, 53).
Avrupa Birli÷i BankacÕlÕk Sistemine iliúkin düzenlemeler Basel süreci ve CRD
kapsamÕnda olmakta, Türk BankacÕlÕk Sistemi de gerek Basel süreci gerek
de CRD zemininde düzenlemelere konu olmaktadÕr.
Türk BankacÕlÕk Sistemi’nin AB ile iliúkileri çerçevesinde bankacÕlÕk
mevzuatÕnÕn bütünleúmesi ve bu durumun do÷al bir sonucu olarak finansal
entegrasyon önem taúÕmaktadÕr. 1957 yÕlÕnda imzalanan Roma AntlaúmasÕ
ile baúlayan bütünleúme sürecinde AB BankacÕlÕk sistemi yapÕsal ve yasal
de÷iúikliklere konu olmuú, ayrÕca Basel süreçleri gibi küresel boyutta
yaúanan geliúmelerden de etkilenmiútir. Di÷er taraftan, de÷iúen ekonomik
yapÕya uyum sa÷lanmasÕ amacÕyla da çeúitli yasal ve yapÕsal düzenlemelere
de gidilmiútir. Türkiye’nin 1996 YÕlÕ’nda imzaladÕ÷Õ Gümrük Birli÷i antlaúmasÕ
ile beraber baúlayan uyum süreci, 1999 yÕlÕndaki Helsinki Zirvesi’nde AB’ye
aday olmasÕ ile hÕz kazanmÕútÕr. 2000 yÕlÕnda AB Komisyonu’nun yayÕnladÕ÷Õ
katÕlÕm ortaklÕ÷Õ belgesi ise uyum sürecinde atÕlacak somut adÕmlarÕn yönünü
belirlemektedir. Di÷er taraftan, AB’ye aday ülkelerin adaylÕk süreçlerini
tamamlayÕp aday ülke olabilmeleri için gerçekleútirmek zorunda olduklarÕ
1993 tarihli Kophenag Kriterleri de, piyasa ekonomisinin etkinli÷ini
sa÷layacak ve rekabet úartlarÕna karúÕ dayanabilecek güçte olacak bir
finansal sistemi zorunlu kÕlmaktadÕr ve “malî sektörün, tasarruflarÕ üretim
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yatÕrÕmlarÕna yönlendirebilecek kadar iyi geliúmiú olmasÕ gerekir” hükmünü
getirmektedir (Altay, 2001). Bu çerçevede 2000 yÕlÕnda uygulanan ekonomik
program kapsamÕnda Türk BankacÕlÕk Sistemi’ne iliúkin önemli mevzuat
de÷iúikliklerine gidilmiútir.
AB’ye uyum çerçevesinde Türk BankacÕlÕk Sistemi açÕsÕndan önem
taúÕyan ilk düzenleme, 18 Haziran 1999 tarihli ve 4389 sayÕlÕ Bankalar
Kanunu’dur. Kanunda yer alan ve bankacÕlÕk sistemine önemli de÷iúiklikler
getiren düzenlemeler arasÕnda; risk izleme ve yönetim anlayÕúÕnÕn
de÷iútirilmesi (bankalarÕn iç denetim, risk kontrol ve yönetim sistemlerine
sahip olma zorunlulu÷u), ba÷ÕmsÕz bir denetim ve gözetim otoritesinin
kurulmasÕ (Bankalar Kanunu ve ilgili di÷er mevzuatÕn uygulanmasÕnÕ
sa÷lamak, uygulamayÕ denetlemek ve sonuçlandÕrmak, tasarruflarÕn güvence
altÕna alÕnmasÕnÕ temin etmek ve Kanun'la verilen di÷er görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak üzere görevlendirilen BDDK’nÕn kurulmasÕ), bankacÕlÕk
sektöründe etkinli÷in artÕrÕlmasÕnÕ amaçlayan tedbirlerin ve mekanizmanÕn
oluúturulmasÕ sayÕlabilir (Gündo÷du, 2003: 117). Mali sektörün AB’ye
uyumunun yanÕ sÕra bankacÕlÕk sektörünün yapÕsÕnÕn sa÷lamlaútÕrÕlmasÕnÕn
hedeflendi÷i yasal de÷iúikli÷in sonrasÕnda yaúanan önemli iktisadi krizler
yasal çerçevenin tekrar de÷iútirilmesine neden olmuútur.
KasÕm 2000 ve ùubat 2001 tarihlerinde yaúanan krizler sonrasÕnda, 12
MayÕs 2001 tarih ve 4672 sayÕlÕ Kanun ile Bankalar Kanunu'nda önemli
de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu bünyesinde bulunan
bankalarÕn rehabilitasyonlarÕnÕn hÕzlanmasÕ ve satÕlmasÕ için mevcut
mekanizmalarÕn daha hÕzlÕ çalÕúÕr hale getirilmesi, özkaynak, kredi, finansal
araçlar gibi yapÕsal alanlarÕn yeniden düzenlenmesi 4676 SayÕlÕ Kanun’un
getirdi÷i önemli de÷iúiklikler arasÕnda yer almaktadÕr. UluslararasÕ
piyasalarda rekabet gücünün artmasÕnÕn amaçlandÕ÷Õ de÷iúiklikle AB’ye
uyum sa÷lanmaya çalÕúÕlmaktadÕr (Gündo÷du, 2003: 118). Di÷er taraftan,
bankacÕlÕk sektörünün daha sa÷lam bir yapÕya kavuúmasÕ ve reel sektör için
güvenilir bir fon kayna÷Õ mekanizmasÕ oluúturulmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Yaúanan krizlerin ardÕndan gündeme gelen yeni mevzuat düzenlemeleri
arasÕnda 2005 YÕlÕ KasÕm ayÕnda çÕkarÕlan 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu
önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu kanun ile, BDDK’nÕn faaliyet alanÕ geniúlemiú,
bankalarÕn finansal iúlemleri AB normlarÕna uygun olacak úekilde açÕkça
tanÕmlanmÕú, Finansal Holding ùirketi tanÕmÕ de÷iúmiú ve dolaylÕ úekilde
kontrol edilen úirketlerin de ba÷lÕ ortak olarak kabul edilmesi söz konusu
olmuútur.
Gerek CRD gerek de di÷er AB direktifleri çerçevesinde Türk BankacÕlÕk
Sistemi yasal çerçevesi ile AB mevzuatÕ arasÕnda önemli uyuúmazlÕklarÕn
bulunmadÕ÷Õ söylenebilir. Bu ba÷lamda, her iki mevzuatÕn bir karúÕlaútÕrmasÕ
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ve uyum durumu Tablo
de÷erlendirilmektedir.

3.13’de

sunulmakta

ve

mevzuat

yapÕsÕ

Tablo 3.13 AB Direktifleri ve Türk BankacÕlÕk MevzuatÕ
Konu

ølgili Türk BankacÕlÕk
MevzuatÕ

Uyum Durumu

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanununun 6. maddesi,
1567 sayÕlÕ Türk
ParasÕnÕn KÕymetini
Koruma Kanunu

Ana hatlar itibariyle
uyumsuzluk
bulunmamaktadÕr.

Birinci bankacÕlÕk
direktifi
(77/780/EEC)

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanununun 7., 8., 9. ve
10. maddeleri

Ana hatlar itibariyle
uyumsuzluk
bulunmamaktadÕr.

økinci BankacÕlÕk
Direktifi
(89/646/EEC)

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 7/f maddesi,
18. maddesi, 56.
maddesi, 54. maddesi

Ana hatlar itibariyle
uyumsuzluk
bulunmamaktadÕr
(di÷er ülkelerde
úube açma süreci
dÕúÕnda).

ølgili AB Direktifi

Banka ve Di÷er Mali
KurumlarÕn
Ba÷ÕmsÕz Faaliyetleri
BakÕmÕndan
Yerleúme Serbestisi
ve Hizmet Sunma
Yerleúme ve
Serbestisi
Hizmet
Üzerindeki
Sunma
KÕsÕtlamalarÕn
KaldÕrÕlmasÕ
HakkÕndaki Konsey
Direktif
(73/183/EEC)
Yerleúme ve
Hizmet
Sunma

Yerleúme ve
Hizmet
Sunma

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 37.
Banka ve
maddesi; Sermaye
Banka ve Di÷er
Di÷er
PiyasasÕnda Mali Tablo
Mali KurumlarÕn
Mali
Ve Raporlara øliúkin ølke Ana hatlar itibariyle
YÕllÕk HesaplarÕ ve
KurumlarÕn
uyumsuzluk
Ve Kurallar HakkÕnda
Konsolide HesaplarÕ
YÕllÕk
bulunmamaktadÕr.
Tebli÷de De÷iúiklik
HakkÕnda Konsey
HesaplarÕ ve
YapÕlmasÕna Dair Tebli÷
Konsolide Direktifi 86/635/EEC.
(SERø: XI NO: 28) YayÕn
HesaplarÕ
Tarihi; 08 Mart 2008,
sayÕ: 26810

71

Türkiye Bankalar Birli÷i
Banka ve
Konsolide Esasa
Di÷er
Göre Kredi
Mali
Ana hatlar itibariyle
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
KurumlarÕnÕn
KurumlarÕn
uyumsuzluk
Denetimi HakkÕnda Kanunu’nun 38. maddesi
YÕllÕk
bulunmamaktadÕr.
Konsey
HesaplarÕ ve
Direktifi (92/30/EEC)
Konsolide
HesaplarÕ
8 Mart 1995 tarihli
Tüketici Kredilerine
ve 22221 sayÕlÕ Resmi
øliúkin Kanun, Tüzük
gazete’de yayÕmlanan
ve ødari
Ana hatlar itibariyle
4077 sayÕlÕ Tüketicinin
Düzenlemelerinin
Tüketici
uyumsuzluk
KorunmasÕ HakkÕnda
YakÕnlaútÕrÕlmasÕ
Kredileri
bulunmamaktadÕr.
Kanunu, 5411 sayÕlÕ
HakkÕnda Konsey
BankacÕlÕk Kanunu’nun
Direktifi
müúteri haklarÕ
(87/102/EEC)
hakkÕndaki 76. maddesi
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 111.
maddesi, Tasarruf
Tam üye
MevduatÕ Sigorta
Mevduat Sigorta
Fonunca tahsil olunacak olunmamasÕndan
Sistemiyle ølgili
Mevduat
kaynaklanan
primler hakkÕnda
Konsey Direktifi
Garantisi
uyumsuzluklar
2000/682 sayÕlÕ kararÕn 1.
(94/19/EEC)
vardÕr.
maddesi, 5411 sayÕlÕ
BankacÕlÕk Kanunu’nun
64. maddesi, 63.
maddesi
5464 SayÕlÕ Banka
KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ
Kanunu; Kanun Kabul
Tarihi : 23/02/2006.
Resmi Gazete Tarihi :
Elektronik Ödeme
01/03/2006, Tüketicinin
Sistemleri Kart
Ana hatlar itibariyle
KorunmasÕ HakkÕnda
Elektronik
øhraç Edenlerin
uyumsuzluk
4077 sayÕlÕ Kanun ile
Ödeme
Kart Hamilleri ile
TBB’nin 03.08.1990 tarih bulunmamaktadÕr.
Sistemleri
ølgili Komisyon
ve 924 sayÕlÕ kredi kartÕ
Önerisi 88/590/EEC.
uygulamalarÕna iliúkin
mesleki tanzim kararÕ
tebli÷i ve bankalarÕn
tüketici kredileri
uygulamasÕnda yükümlü
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olduklarÕ ilkeler ve
koúullarÕ belirleyen
25.09.1996 tarih ve 998
sayÕlÕ TBB Tebli÷i
hükümleri
1567 sayÕlÕ Türk ParasÕ
KÕymetini Koruma
Kanunu, 32 sayÕlÕ Türk
ParasÕnÕn KÕymetini
90/109/EEC; SÕnÕr
Koruma HakkÕnda
Ötesi Mali øúlemlerle
Ana hatlar itibariyle
Karar ile buna iliúkin
ølgili BankacÕlÕk
SÕnÕr Ötesi
uyumsuzluk
91/32–5 sayÕlÕ Tebli÷e
Faaliyetlerinin
Mali øúlemler
bulunmamaktadÕr.
iliúkin I-M sayÕlÕ TCMB
ùeffaflÕ÷Õ HakkÕnda
Genelgesi, TPKK
Komisyon Önerisi.
hakkÕnda 32 sayÕlÕ
KararÕn 4. maddesi, 5411
sayÕlÕ Kanun’un 76.
maddesi
1567 sayÕlÕ Türk ParasÕ
KÕymetini Koruma
Kanunu, 20249 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de
yayÕmlanan Türk
ParasÕnÕn
97/5/EEC; SÕnÕr
KÕymetini Koruma
Ana hatlar itibariyle
Ötesi Para
SÕnÕr Ötesi
hakkÕnda 32 sayÕlÕ
uyumsuzluk
Transferlerine
Para
kararda döviz ödenmesi
bulunmamaktadÕr.
øliúkin Konsey
Transferleri
gereken iúlemlere ve
Direktifi.
TCMB’nin 20918 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de
yayÕmlanan I-M sayÕlÕ
Genelgesi. Görünmeyen
øúlemlere øliúkin
Hükümler Bölümü

Sermaye
Yeterlili÷i

Sermaye Ölçümü ve
Sermaye
StandartlarÕnÕn
UluslararasÕ
Düzeyde
UyumlaútÕrÕlmasÕ
dokümanÕ
2006/48/EC ve

Sermaye yeterlili÷i ve
CRD ile Basel
süreçlerine tam uyuma
iliúkin AB mevzuatÕ
henüz taslak halindedir;
1.) Sermaye Yeterlili÷i
Yönetmelik Tasla÷Õ, 2.)
Kredi Riski AzaltÕmÕ
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Fiili durumda ana
hatlar itibariyle
uyumsuzluk
bulunmamaktadÕr.
Ancak yasallaúma
süreci henüz
tamamlanmamÕútÕr.
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2006/49/EC sayÕlÕ
Direktifler (CRD)

YÕllÕk
Muhasebe
Belgeleri

YÕllÕk Muhasebe
Belgelerinin
YayÕnlanmasÕ ile
ølgili Konsey
Direktifi
89/117/EEC.

Tebli÷ Tasla÷Õ, 3.)
Menkul KÕymetleútirme
Tebli÷ Tasla÷Õ, 4.)
Opsiyonlardan
Kaynaklanan Piyasa
Riski Tebli÷ Tasla÷Õ, 5.)
YapÕsal Pozisyon Tebli÷
Tasla÷Õ, 6.) Piyasa Riski
Model Tebli÷ Tasla÷Õ, 7.)
øç Sistemler Yönetmelik
Tasla÷Õ
Sermaye PiyasasÕnda
Mali Tablo Ve Raporlara
øliúkin ølke Ve Kurallar
Ana hatlar itibariyle
HakkÕnda Tebli÷de
uyumsuzluk
De÷iúiklik YapÕlmasÕna
bulunmamaktadÕr.
Dair Tebli÷ (SERø: XI
NO: 28) YayÕn Tarihi; 08
Mart 2008, SayÕ: 26810

Kaynak: Yetim ve Gülhan (2005), Yücel (2007), BDDK internet sitesi:
http://www.bddk.gov.tr , AB Mevzuat Sitesi “http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm” ve
TBB internet sitesi "http://www.tbb.org.tr" 'den toplanan verilerle oluúturulmuútur

Tablo 3.13’de yer alan ilk AB direktifi, bankalar ve di÷er mali kurumlarÕn
di÷er ülkelerde faaliyet göstermeleri durumunda bu ülkelerde yer alan di÷er
kuruluúlarla aynÕ haklara sahip olmasÕ gereklili÷ini vurgulamakta ve
ayrÕmcÕ÷Õn engellenmesi sa÷lamaktadÕr. Ülkemizde de 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanununun 6. maddesi, 1567 sayÕlÕ Türk ParasÕnÕn KÕymetini Koruma
Kanunu bu durumu düzenlemektedir. “Türkiye'de bir bankanÕn kurulmasÕna
veya yurt dÕúÕnda kurulmuú bir bankanÕn Türkiye'deki ilk úubesinin
açÕlmasÕna, bu Kanunda öngörülen úartlarÕn yerine getirilmesi kaydÕyla,
Kurulun en az beú üyesinin aynÕ yöndeki oyuyla alÕnacak kararla izin verilir.
Yurt dÕúÕnda kurulu bankalar, mevduat veya katÕlÕm fonu kabul etmemek ve
Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydÕyla, Kurulun izni
ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler.” ibaresi ile 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 6. maddesi yerli ve yabancÕ bankalarÕn kuruluú hükümlerini
birbirinden ayÕrt etmemektedir. AB kapsamÕnda ilk geniú kapsamlÕ bankacÕlÕk
direktifi olan ve “Birinci BankacÕlÕk Direktifi” olarak da anÕlan 77/780/EEC
sayÕlÕ “Kredi KurumlarÕnÕn KurulmalarÕna ve Faaliyetlerine øliúkin Kanun,
Tüzük ve ødari Düzenlemelerin Eúgüdümü” direktifi, yasal çerçeve açÕsÕndan
bankalarÕn kuruluú ve faaliyetlerine iliúkin eúgüdümü oluúturmayÕ
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amaçlamaktadÕr. Tek bir lisans ile faaliyet gösterebilmeyi içeren bu direktif,
merkez ülke denetimini esas almaktadÕr. Türkiye’deki bankacÕlÕk mevzuatÕ
açÕsÕndan 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu 77/780/EEC sayÕlÕ ve
(73/183/EEC) sayÕlÕ direktiflerle genel bir uyum içindedir. 5411 SayÕlÕ
Kanun’un 7, 8, 9 ve 10. maddeleri sÕrasÕyla, kuruluú úartlarÕ, kurucularda
aranan úartlarÕ, merkezi yurtdÕúÕnda bulunan bankalarÕn Türkiye’de úube
açmalarÕna iliúkin úartlarÕ ve faaliyet izinlerini belirlemektedir.
77/780/EEC sayÕlÕ Birinci BankacÕlÕk Direktifinde çeúitli de÷iúikliklerin
yapÕldÕ÷Õ 15 AralÕk 1989 tarih ve 89/646/EEC sayÕlÕ økinci bankacÕlÕk Direktifi
KarúÕlÕklÕ TanÕma, Tek BankacÕlÕk LisansÕ, Yerleúme ve Hizmet Sunum
Serbestîsi, Merkez Ülke Denetim ve Kontrolü gibi alanlarda düzenlemeleri
içermektedir (Yücel, 2007: 43). 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 7/f
maddesi, 18. maddesi, 56. maddesi, 54. maddesi sÕrasÕyla, minimum
ödenmiú sermaye tutarÕ, banka sahipli÷inde pay edinimi ve payÕn devri,
ortaklÕk paylarÕna iliúkin sÕnÕrlamalar ve bir gerçek ya da tüzel kiúiye veya bir
risk grubuna kullandÕrÕlabilecek kredilerin sÕnÕrlanmasÕnÕ düzenlemektedir.
AB’nin ikinci bankacÕlÕk direktifi ile ana hatlarÕ itibariyle uyumlu oldu÷u
görülmektedir.
Bankalar ve Di÷er Mali KurumlarÕn YÕllÕk HesaplarÕ ve Konsolide
HesaplarÕ HakkÕnda Konsey Direktifi’nde (86/635/EEC) Avrupa Birli÷i içinde
faaliyet gösteren kurumlarÕn kullanaca÷Õ bilanço düzeni ve konsolide
hesaplar düzenlenmektedir (Yücel, 2007: 66). 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 37. maddesi, (86/635/EEC) sayÕlÕ direktif ile uyumlu bir yapÕ arz
etmektedir; “Bankalar, kuruluú birliklerinin ve Türkiye Muhasebe StandartlarÕ
Kurulunun görüúü alÕnmak suretiyle Kurul tarafÕndan uluslararasÕ standartlar
esas alÕnarak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe
sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm iúlemlerini gerçek mahiyetlerine
uygun surette muhasebeleútirmek; finansal raporlarÕnÕ bilgi edinme ihtiyacÕnÕ
karúÕlayabilecek bicim ve içerikte, anlaúÕlÕr, güvenilir ve karúÕlaútÕrÕlabilir,
denetime, analize ve yorumlamaya elveriúli, zamanÕnda ve do÷ru úekilde
düzenlemek zorundadÕr.” Di÷er taraftan, 08.04.2008 yayÕm tarihli Sermaye
PiyasasÕnda Mali Tablo ve Raporlara øliúkin ølke ve Kurallar HakkÕnda
Tebli÷de De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Tebli÷, yÕllÕk mali tablolarÕn
hazÕrlanmasÕ ve yayÕnlanmasÕ konularÕnda ilgili direktif ile olan uyumun
artÕrÕlmasÕna çalÕúÕlmÕútÕr.
1987 yÕlÕnda yayÕnlanan Tüketici Kredilerine øliúkin Kanun, Tüzük ve
ødari Düzenlemelerinin YakÕnlaútÕrÕlmasÕ HakkÕnda Konsey Direktifi
(87/102/EEC)’ne iliúkin olarak, 8 Mart 1995 tarihli ve 22221 sayÕlÕ Resmi
Gazete’de yayÕmlanan 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun
ve 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun müúteri haklarÕ hakkÕndaki 76.
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Maddesi AB mevzuatÕ ile uyumu sa÷lamaktadÕr. 4077 sayÕlÕ Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun 10. maddesi, tüketici kredisine iliúkin
sözleúme zorunlulu÷unu düzenlemektedir. Yasaya göre bir sözleúmenin
yapÕlmasÕ ve bu sözleúmenin bir nüshasÕnÕn da tüketiciye verilmesi
zorunludur. Di÷er taraftan, 25 Eylül 1996 tarih ve 998 sayÕlÕ TBB Tebli÷’inde
bankalarÕn tüketici kredileri uygulamasÕnda uymakla yükümlü olduklarÕ
konular belirtilmiútir (Yücel, 2007: 67). AyrÕca, 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk 76.
maddesi de banka müúterilerinin bilgilenme haklarÕnÕ güvence altÕna
almaktadÕr.
Mevduat Sigorta Sistemiyle ølgili Konsey Direktifi (94/19/EEC), AB’de
faaliyet gösteren kredi kurumlarÕnÕn tasarruf mevduatÕ sigorta sistemlerine
üye olmalarÕnÕ zorunlu kÕlmakta ve mevduatlarÕnÕn 20.000 Euro’ya kadar
garanti altÕna alÕnmasÕnÕ úart koúmaktadÕr (Yücel, 2007: 68). Ülkemizde ise
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 111. maddesi ile Tasarruf MevduatÕ
Sigorta Fonu kurulmakta ve Fon, faaliyetlerini 27 AralÕk 2005 tarih ve 26036
sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu
Kurulunun ÇalÕúma Usul ve EsaslarÕna øliúkin Yönetmelik do÷rultusunda
yürütmektedir.
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 63. maddesine göre, sigortaya tabi
olacak tasarruf mevduatÕ Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fon Kurulu tarafÕndan
belirlenmektedir. Mevduat sigortasÕ Direktifi ile Türk bankacÕlÕk mevzuatÕ
arasÕnda mevduat sigortasÕ sÕnÕrÕnÕn dÕúÕnda (AB’de 20.000 Euro, Türkiye’de
50.000 TL) önemli bir uyuúmazlÕk bulunmamaktadÕr. AB üyesi ülkeler daha
yüksek mevduat sigortasÕ limitleri belirlemekte serbest olduklarÕndan,
ülkemizdeki mevduat sigortasÕ limiti uygulamasÕ AB uygulamasÕ ile uyumsuz
de÷ildir (Yücel, 2007: 70). Di÷er taraftan, Türk BankacÕlÕk MevzuatÕnda
tasarruf mevduatÕ sigortasÕ açÕsÕndan bir farklÕlÕk bulunmaktadÕr. AB içinde
kurulu bankalar, AB sÕnÕrlarÕ içerisinde olmak kaydÕyla bütün üye ülkelerdeki
tasarruf mevduatÕ da sigorta kapsamÕndadÕr. Türkiye’de ise yurtdÕúÕndaki
úubeler sigorta kapsamÕna yer almamaktadÕr (Yücel, 2007: 70).
Ödeme Sistemleri, Kart Hamili ve Kart øhraç Edenlerin øliúkileri ile ølgili
Komisyon Önerisi (88/590/EEC), ödeme sistemleri ve kart hamili ile kart
ihraç edenlerin iliúkileri, taraflarÕn hak ve sorumluluklarÕ gibi konular hakkÕnda
bazÕ standartlar önermektedir. Türkiye’de ise kredi kart hamilleri ve ihraç
edenleri arasÕndaki iliúkiler 5464 sayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ
Kanunu ile düzenlenmektedir. 23/02/2006’da kabul edilip 01/03/2006
tarihinde 26095 sayÕlÕ Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren
Kanun’da kart çÕkaran kuruluúlarÕn yükümlülükleri, kredi kartÕ limiti, úikayet ve
itirazlar, kartÕn haksÕz kullanÕmÕ ve sigortalanmasÕ, kurumsal yönetime iliúkin
hükümler, kart hamillerinin yükümlülükleri, üye iúyeri ve üye iúyeri anlaúmasÕ
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yapan kuruluúlara iliúkin yükümlülükler ve faiz hesaplamasÕ gibi konular
belirlenmekte ve AB’nin ilgili direktifine uyumlu bir yapÕ oluúturulmaktadÕr.
Avrupa Tek PazarÕ’nÕn oluúmasÕyla fertlerin ve ürünlerin serbest
dolaúÕmÕnÕn sÕnÕr ötesi mali iúlemlerin yapÕlmasÕyla ilgili faaliyetleri
artÕraca÷Õndan hareketle 97/5/EEC; SÕnÕr Ötesi Para Transferlerine øliúkin
Konsey Direktifi yapÕlmÕútÕr. Öneride sÕnÕr ötesi mali iúlemlerle ilgili prensipler
belirlenmiútir (Yetim ve Gülhan, 2005: 19). SÕnÕr ötesi iúlemlerle ilgili
hükümler mevzuatÕmÕzda 32 sayÕlÕ Türk ParasÕnÕn KÕymetini Koruma
HakkÕnda Karar ile buna iliúkin 91/32–5 sayÕlÕ Tebli÷e iliúkin I-M sayÕlÕ
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ (TCMB) Genelgesinin görünmeyen
iúlemlere iliúkin hükümler bölümünün uygulamasÕna dair yeniden düzenlenen
13 Ocak 2000 tarihli Genelgesi ile hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. I-M sayÕlÕ TCMB
Genelgesi’nde, döviz alÕm ve satÕm belgelerinin içermesi gereken bilgiler
belirtilmektedir. Türk BankacÕlÕk Sistemi mevzuatÕnda ilgili AB direktifi
kapsamÕnda açÕk ve tam uyumlu bir düzenleme bulunmamakla birlikte 5387
sayÕlÕ Kanun’un 76. Maddesi, konu ile ilgili düzenlemeleri kuruluú birliklerine
bÕrakmaktadÕr (Yetim ve Gülhan, 2005: 19, 20). Basel süreçlerinin önemli bir
bileúeni olan sermaye yeterlili÷i konusunda AB, Sermaye Ölçümü ve
Sermaye StandartlarÕnÕn UluslararasÕ Düzeyde UyumlaútÕrÕlmasÕ dokümanÕ
2006/48/EC ve 2006/49/EC sayÕlÕ Direktifler (CRD) ile bir standardizasyon
sa÷lamayÕ hedeflemektedir. Daha önce de belirtilmiú oldu÷u gibi CRD ve
Basel süreçleri birbirleri ile uyumlu içeri÷e sahiptir. Türkiye’de sermaye
yeterlili÷i ve Basel ile CRD süreçlerine uyum fiili olarak sa÷lanmÕú olsa da
mevzuat henüz yasalaúmamÕútÕr. Sermaye yeterlili÷i ve CRD ile Basel
süreçlerine tam uyuma iliúkin AB mevzuatÕ taslak halindedir; 1.) Sermaye
Yeterlili÷i Yönetmelik Tasla÷Õ, 2.) Kredi Riski AzaltÕmÕ Tebli÷ Tasla÷Õ, 3.)
Menkul KÕymetleútirme Tebli÷ Tasla÷Õ, 4.) Opsiyonlardan Kaynaklanan
Piyasa Riski Tebli÷ Tasla÷Õ, 5.) YapÕsal Pozisyon Tebli÷ Tasla÷Õ, 6.) Piyasa
Riski Model Tebli÷ Tasla÷Õ, 7.) øç Sistemler Yönetmelik Tasla÷Õ. BDDK
tarafÕndan 2005 yÕlÕnda yayÕnlanan Basel-2’ye geçiúte yol haritasÕ (BDDK,
2005) ve daha sonra düzenli olarak yayÕnlanmaya devam eden Basel-2
ølerleme raporlarÕ ve de÷erlendirme raporlarÕnda (BDDK, 2011a; BDDK,
2011b, BDDK, 2010 b; BDDK, 2009 b; BDDK, 2008, fiili olarak Türk
BankacÕlÕk Sistemi’nin Basel ve CRD süreçlerine hÕzlÕ bir úekilde uyum
sa÷lamakta oldu÷unun altÕ çizilmektedir.

77

Türkiye Bankalar Birli÷i

Dördüncü Bölüm
Türkiye BankacÕlÕk Sektörü Rekabetçili÷inin
Ölçülmesi
Bir piyasanÕn rekabetçi yapÕsÕnÕ ölçmek için literatürde teorik temelleri
olan ve güvenilir bazÕ araçlar geliútirilmiútir. Tüm bu çalÕúmalarÕ iki ana baúlÕk
altÕnda ele almak mümkündür (Bikker ve Haaf 2000: 17): YapÕsal ve YapÕsal
Olmayan YaklaúÕmlar.
4.1. YapÕsal YaklaúÕmlar
YapÕsal yaklaúÕm SCP paradigmalarÕna göre oluúturulmuú piyasa
rekabetini ölçme yöntemlerini kapsamaktadÕr. YapÕsal yaklaúÕm teorik
kökenlerini endüstriyel iktisat literatüründen almaktadÕr. YapÕsal yaklaúÕmlar,
piyasa yapÕsÕ ile firma davranÕúlarÕ arasÕnda deterministik bir iliúkinin
varlÕ÷Õna iúaret etmektedir. Piyasadaki yo÷unlaúma e÷ilimleri arttÕkça
piyasadaki firmalarÕn rekabetçi davranÕúlarÕ azalacak ve etkinlikten
uzaklaúacaktÕr. Bu yüzden rekabetin yapÕsal ölçümünde piyasa
yo÷unlaúmasÕ kritik bir öneme sahiptir (Bikker ve Haaf 2000:18).
SCP paradigmasÕnda yapÕ, genel olarak piyasa yapÕsÕnÕ daha do÷ru
ifade ile piyasanÕn yo÷unlaúma düzeyini göstermektedir. DavranÕú ise
firmalarÕn farklÕ rekabet stratejilerini (reklam, ARGE faaliyetleri, fiyatlama ve
kalite gibi) anlatmak için kullanÕlmaktadÕr. Performans ise firmalarÕn etkinli÷i
ve karlÕlÕ÷Õ için kullanÕlmaktadÕr. SCP paradigmasÕnda genellikle firmanÕn ne
kadar çok piyasa gücü varsa etkinli÷inin o kadar az, karlÕlÕ÷ÕnÕn o kadar fazla
olaca÷Õ varsayÕlmaktadÕr. SCP modeli piyasa yapÕsÕnÕn firma davranÕúlarÕnÕ
(düúük yo÷unlaúma firmalarÕ daha rekabetçi davranÕúlara yönlendirmektedir),
firma davranÕúÕnÕn da firmanÕn performansÕnÕ belirledi÷i varsayÕlmaktadÕr.
Sonuç olarak piyasa yapÕsÕ firma performansÕnÕ etkilemektedir. E÷er bir
piyasada yo÷unlaúma düúük düzeyde ise firmalarÕn piyasa gücü az olacak
ve dolayÕsÕyla da daha az kar elde edecekler, bunun yanÕnda etkinlikleri
daha yüksek olacaktÕr (Kocabay 2009:31).
Bu alt baúlÕkta rekabetin yapÕsal ölçümü çerçevesinde literatürde dile
getirilmiú olan çeúitli endeksler kullanÕlarak Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnÕn
yo÷unlaúma derecesi ölçülecektir.
4.1.1. Yo÷unlaúma OranlarÕ
Bankalar çok sayÕda çÕktÕ üretip tek bir piyasa altÕnda, çok sayÕda alt
piyasaya ürettikleri bu ürünleri satan firmalardÕr. BankacÕlÕk sektörünün bu
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çok katmanlÕ yapÕsÕ bankalarÕn yapÕsal karakterlerini ve etkinliklerini de
belirlemektedir. Yo÷unlaúma endeksleri bankacÕlÕk sektöründe piyasa
yapÕsÕnÕn bir sonucu olarak ortaya çÕkan rekabetçi davranÕúlarÕ açÕklamak
için oluúturulan yapÕsal modellerde sÕklÕkla kullanÕlmaktadÕr. Yo÷unlaúma
oranlarÕ piyasaya yeni giriú veya çÕkÕúlarda ve piyasa içinde birleúmeler
yaúandÕ÷Õnda piyasa yapÕsÕnda meydana gelen de÷iúimleri de ölçebildi÷i için
endüstriyel iktisat literatüründe oldukça geniú bir yer bulmuú analiz
araclarÕdÕr. Yo÷unlaúma oranlarÕnÕn takibi politika yapÕcÕlara da iktisadi
politikalar oluúturma konusunda önemli ipuçlarÕ verebilmektedir. Örne÷in
ABD’de anti-trust yasalarÕnÕn uygulanmasÕnda yo÷unlaúma oranlarÕ etkin bir
úeklide kullanÕlmaktadÕr (Bikker ve Haaf 2000: 20).
Endüstriyel iktisat literatüründe yo÷unlaúma ölçümleri, oranÕn
a÷ÕrlÕklandÕrma türüne göre sÕnÕflandÕrÕlabilmektedir. Marfels (1971) ve
Dickson (1981) yo÷unlaúma oranlarÕnÕ a÷ÕrlÕklandÕrma türüne göre geniú
ölçüde ele almÕúlardÕr. A÷ÕrlÕklandÕrma türünden kasÕt, pazar payÕ en küçük
olan veya üretim ölçe÷i en düúük olan firmanÕn faaliyet yapÕsÕnda meydana
gelen de÷iúimlere olan hassasiyet tanÕmlanmaktadÕr. Marfels (1971)
endeksleri dört farklÕ grupta ele almaktadÕr (Bikker ve Haaf 2000:4)
i. E÷er yo÷unlaúma oranÕ,


 ܫܥൌ  ݏ ݓ
ୀଵ

úeklinde tanÕmlanÕrsa (burada CI, yo÷unlaúma oranÕnÕ, si bankanÕn pazar
payÕnÕ ve wi de bankanÕn pazar payÕna verilecek a÷ÕrlÕ÷Õ göstermektedir) ilk
gruptaki endeksler için belirli bir pazar payÕ büyüklü÷üne kadar a÷ÕrlÕk “1”
olarak belirlenmekte di÷er bankalar için ise a÷ÕrlÕk “0” olarak belirlenmektedir.

ݓ ൌ ͳ ݅ ݇ݓ݁ݒ ൌ Ͳ ݅൏ ݇
Bu grupta tanÕmlanabilecek en iyi örnek k-Banka Yo÷unlaúma endeksidir.
ii. Bu gruptaki
a÷ÕrlÕklarÕdÕr.

endekslerde

bankalarÕn

pazar

payÕ

aynÕ

zamanda

ݓ ൌ ݏ ݅
Bu gruptaki endekslerde büyük bankalara daha fazla a÷ÕrlÕk verilmektedir.
Herfindahl-Hirschman endeksi bu kategorinin en iyi örne÷idir.
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iii. Bu gruptaki endekslerde bankalar, pazar payÕ sÕralamasÕndaki yeri ile
a÷ÕrlÕklandÕrÕlmaktadÕr.

ݓ ൌ ݅ǡ ݅
Rosenbluth-Hall-Tideman endeksi bu grupta yer almaktadÕr.
iv. Bu grup, her bir bankanÕn pazar payÕ logaritmasÕnÕn negatif iúaretlisi ile
a÷ÕrlÕklandÕrÕlan endekslerden oluúmaktadÕr.

ݓ ൌ െ݈ݏ݃ ǡ ݅
Bu tür endekslerde büyük ölçekli bankalara düúük mutlak de÷erli bir a÷ÕrlÕk
verilmektedir. Entropi endeksi bu türden bir endekstir.
4.1.1.1. K-Banka Yo÷unlaúma Endeksi
BankacÕlÕk sektörünün yo÷unlaúmasÕnÕn ölçümünde en çok kullanÕlan
endekslerden bir tanesidir. Bu endeksin en büyük avantajÕ basit ve sÕnÕrlÕ bir
veri seti gerektirmesidir. Endeks, en büyük k tane bankanÕn piyasa payÕ
toplamÕndaki de÷iúimleri dikkate almaktadÕr.


ܴܥ ൌ  ݏ ǡͲ ൏  ܴܥ ൏ ͳ ǡ ݏଵ   ڮ ݏ   ڮ ݏ
ୀଵ

Endeksin hesaplanmasÕndan da anlaúÕlaca÷Õ gibi endeks çok sayÕdaki
küçük bankalarÕn yapÕsÕndaki de÷iúimleri görmezden gelmektedir. ølk k.
bankanÕn pazar payÕnda herhangi bir de÷iúim yaúanmamÕú olmasÕna ra÷men
endeks hesabÕna alÕnmayan di÷er bankalarÕn yapÕsÕndaki de÷iúim piyasa
yapÕsÕnÕ de÷iútirecek boyutta olabilir. Ancak bu endeks bu de÷iúimleri
hesaba katmamaktadÕr. Endeks hesaplanÕrken belirlenecek k de÷eri için
literatürde belirlenmiú bir referans de÷eri bulunmamaktadÕr. Ancak genellikle
ilk dört ve ilk sekiz banka endeks hesabÕna dahil edilmektedir.
Endeks de÷eri “0” ile “1” arasÕnda bir de÷er almaktadÕr. Piyasada
birbirine yakÕn pazar büyüklü÷üne sahip teorik olarak sonsuz sayÕda banka
olmasÕ durumunda endeks de÷eri “0”a yakÕnlaúmakta, tekel durumunda ise
endeks de÷eri “1”e eúit olmaktadÕr. E÷er piyasa eúit büyüklükte n tane
bankadan oluúuyorsa endeks de÷eri.
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ܴܥ ൌ  ݏ  ൌ 
ୀଵ

ୀଵ

ͳ ݇
ൌ
݊ ݊

eúit olacaktÕr.
ÇalÕúmada Türk bankacÕlÕk piyasasÕnÕn k-banka yo÷unlaúma endeksi
hesaplanmÕútÕr. Hesaplama 1999-2010 yÕllarÕ arasÕnda TBB veri bankasÕ
kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada sadece mevduat bankalarÕ dikkate
alÕnmÕútÕr ve yÕllar itibari ile kullanÕlan banka sayÕsÕ aúa÷Õdaki Tablo 4.1’de
gösterilmektedir.
Tablo 4.1 ÇalÕúmada KullanÕlan Veri Setindeki Banka SayÕsÕ
YÕllar

Mevduat Banka SayÕsÕ

1999

62

2000

61

2001

46

2002

40

2003

36

2004

36

2005

34

2006

33

2007

33

2008

32

2009

32

2010

32

Literatürde genellikle ilk dört ve ilk sekiz en büyük banka için hesap
edilen k-banka yo÷unlaúma endeksi Türkiye için ilk dört ve ilk yedi en büyük
banka için hesaplanmÕútÕr. Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnda özellikle 2000
yÕlÕndan sonra aktif büyüklü÷ü toplam aktif içindeki payÕ %5’den daha büyük
olan banka sayÕsÕ genellikle 7’dir.
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Tablo 4.2 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ CR4, CR7 ve CR10 Yo÷unlaúma
Endeksi
CR7

CR4

CR10

Aktif Kredi Mevduat Aktif Kredi Mevduat Aktif Kredi Mevduat
1999 0.43
2001 0.49
2000 0.43

0.44
0.54
0.42

0.46
0.48
0.45

0.61
0.74
0.62

0.64
0.74
0.66

0.61
0.71
0.61

0.72
0.83
0.72

0.77
0.85
0.78

0.72
0.84
0.72

2002 0.52

0.52

0.52

0.76

0.73

0.76

0.85

0.83

0.86

2003 0.54

0.51

0.54

0.78

0.71

0.79

0.86

0.83

0.87

2004 0.53

0.48

0.55

0.78

0.71

0.80

0.87

0.83

0.89

2005 0.57

0.50

0.57

0.78

0.72

0.81

0.88

0.84

0.89

2006 0.54

0.52

0.55

0.80

0.74

0.81

0.89

0.87

0.90

2007 0.55

0.51

0.55

0.79

0.74

0.81

0.88

0.87

0.90

2008 0.55

0.51

0.56

0.80

0.76

0.82

0.89

0.88

0.90

2009 0.57

0.48

0.57

0.81

0.77

0.83

0.90

0.88

0.91

2010 0.56

0.49

0.58

0.81

0.78

0.83

0.90

0.89

0.91

Tablo 4.2 ve ùekil 4.1’de ilk göze çarpan olgu, kredi piyasasÕndaki
yo÷unlaúmanÕn mevduat ve aktif yo÷unlaúmasÕndan daha düúük oldu÷udur.
Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnda kredi alt piyasasÕ itibari ile rekabet daha
yo÷undur. ølk dört büyük bankanÕn yo÷unlaúma oranlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda
aktif ve mevduat açÕsÕndan yo÷unlaúma e÷ilimi 2000 yÕlÕndan itibaren
artmaktadÕr. Kredi açÕsÕndan ise daha farklÕ bir yapÕ görünmektedir. Kredi
piyasasÕnda yo÷unlaúma oranlarÕ 2004 yÕlÕnda ve 2009 yÕlÕnda düúmüútür.
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ùekil 4.1 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ CR4 Yo÷unlaúma Endeksi

Bunun temel nedeni 2009 yÕlÕnda yaúanan kriz nedeni ile bankalarÕn
kredi kanalÕnÕ daraltmasÕ iken 2004 yÕlÕnda ise konut piyasasÕna yönelik uzun
dönemli kredi olanaklarÕnÕn artmasÕdÕr.
ùekil 4.2 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ CR7 Yo÷unlaúma Endeksi

ølk yedi bankanÕn yo÷unlaúma oranlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda yo÷unlaúma
e÷ilimi daha belirgin hale gelmektedir. Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnda bu grup
sektöre oldukça hakim görünmektedir.
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ùekil 4.3 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ CR10 Yo÷unlaúma Endeksi

ølk on banka da endeks hesabÕna dâhil edildi÷inde Türk BankacÕlÕk
PiyasasÕnda yo÷unlaúma e÷iliminin yükseldi÷i ve yo÷unlaúmanÕn özellikle
2001 yÕlÕndan itibaren hÕzla arttÕ÷Õ gözlemlenmektedir. Ancak bu üç
yo÷unlaúma oranÕ birlikte dikkate alÕndÕ÷Õnda kredi piyasasÕ için çarpÕcÕ bir
durum ortaya çÕkmaktadÕr. Özellikle 2008 ve 2009 yÕlÕnda yaúanan kriz
nedeni ile ilk dört bankanÕn pazar payÕ toplamÕnda düúüú yaúamÕútÕr. Ancak
ilk yedi ve ilk on bankanÕn kredi piyasasÕndaki pazar payÕ toplamlarÕ artmaya
devam etmektedir. Endekslerden elde edilen sonuçlara göre kredi
piyasasÕnda ilk dört büyük bankanÕn piyasa hâkimiyeti azalmaktadÕr.
4.1.1.2. Herfindahl-Hirschman Endeksi
Herfindahl-Hirschman Endeksi, Herfindahl (1950) ve Hirschman (1945)
tarafÕndan geliútirilmiútir. HHI, endüstriyel iktisat yazÕnÕnda en çok kullanÕlan
endekstir. HHI, CRk endeksinin aksine piyasadaki tüm bankalarÕ endeks
hesabÕna dâhil etmektedir. Endeks her bir bankanÕn pazar payÕnÕ yine kendi
pazar payÕ ile a÷ÕrlÕklandÕrdÕ÷Õ için endeks de÷eri büyük bankalardaki
de÷iúimlere daha duyarlÕdÕr.


 ܫܪܪൌ  ݏଶ 
ୀଵ

HHI endeksi iki türlü hesap edilebilmektedir. si yüzde pay olarak hesap
edildi÷inde endeks de÷eri 0 ile 10.000 arasÕnda yer almaktadÕr. E÷er endeks
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de÷eri 10.000 ise piyasada tek bir firma var demektir. Piyasada pazar paylarÕ
birbirine eúit çok sayÕda firma varsa endeks de÷eri sÕfÕra yakÕnsamaktadÕr.
Genel olarak endeks de÷eri 1.000’in altÕnda olursa rekabetçi bir piyasa
oldu÷undan, 1.000 ila 1.200 de÷eri arasÕnda ise tekelci rekabet piyasasÕ
oldu÷undan, endeks de÷eri 1.200 de÷erinin üstünde ise oligopol piyasasÕ
oldu÷undan bahsedilmektedir.
E÷er pazar payÕ ondalÕk olarak hesap edilirse o zaman endeks

ͳ
൏  ܫܪܪ൏ ͳ
݊
aralÕ÷Õnda yer alacaktÕr. Piyasada yo÷unlaúma artÕ÷Õnda endeks de÷eri “1” e
yakÕnsayacaktÕr.
Kwoka (1985) HHI endeksine bölüúüm teorisini eklemiú ve banka
büyüklüklerinin ortalamasÕ ve varyansÕnÕ endeks hesabÕna dahil etmiútir
(Bikker ve Haaf 2000:7). Kwoka’nÕn HHI endeksi


 ܫܪܪൌ  ݏҧ  ሺݏ െ ݏҧ ሻଶ ǡ ݏҧ ൌ ͳൗ݊
ୀଵ

úeklindedir. Endeks yeniden düzenlendi÷inde

 ܫܪܪൌ ൫ͳൗ݊൯  ݊ߪ ଶ
de÷erini almaktadÕr. Bu gösterim HHI’nÕn da iki temel özelli÷ini ortaya
çÕkarmaktadÕr.
i.
ii.

Banka büyüklüklerindeki varyans arttÕkça HHI de÷eri de artmaktadÕr.
Banka sayÕsÕ arttÕkça HHI de÷eri de azalmaktadÕr.

Türk BankacÕlÕk Sistemine ait hesapladÕ÷ÕmÕz HHI de÷erleri aúa÷Õdaki
Tablo 4.3’de gösterilmektedir.
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Tablo 4.3 Herfindahl-Hirscman Endeksi
HHI
Aktif

Kredi

Mevduat

1999

718.09

730.28

796.53

2000

698.30

721.49

763.14

2001

912.66

935.19

879.30

2002

960.25

904.23

987.30

2003

1018.82

877.67

1058.96

2004

1019.02

858.51

1130.31

2005

1044.73

901.16

1107.34

2006

1020.73

935.39

1072.21

2007

1002.36

918.08

1063.90

2008

1010.55

939.70

1071.77

2009

1055.51

925.62

1107.30

2010

1038.08

944.05

1132.69

Türk BankacÕlÕk PiyasasÕna ait HHI de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda yo÷unlaúmanÕn
hÕzla arttÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Ancak endeks de÷eri 1.000-1.200 aralÕ÷Õnda
kaldÕ÷Õndan tekelci rekabet özellikleri gösterdi÷i söylenebilir. HHI de÷erine göre
de kredi piyasasÕ daha rekabetçi bir piyasa görünümündedir. HanehalkÕ ve
iúletmeler için mevduat konusunda güvenilir banka argümanÕ daha önemli bir
kriter olmaktadÕr. DolayÕsÕyla mevduat konusunda hanehalklarÕ ve iúletmeler
büyük bankalarÕ tercih ederken, kredi alÕrken faiz oranlarÕ daha önemli bir
kriter haline gelmektedir. DolayÕsÕyla kredi piyasasÕnda fiyat rekabeti daha
yo÷un olmaktadÕr.
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ùekil 4.5 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕna Ait HHI De÷erleri

Piyasadaki yo÷unlaúma e÷ilimi 2001 krizinden sonra hÕzlÕ bir úekilde
artmÕútÕr. Bir di÷er önemli nokta da 2001 yÕlÕndan sonra aktif, kredi ve
mevduat arasÕndaki yo÷unlaúma farkÕnÕn da artmÕú olmasÕdÕr. HHI
de÷erlerine göre de kredi piyasasÕnda 2004 ve 2009 yÕllarÕnda yo÷unlaúma
oranlarÕ azalmÕútÕr.
4.1.1.3. Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi
Bu endeks Hall ve Tideman (1967) ve Rosenbluth (1961) tarafÕndan
geliútirilmiútir. RHTI, bankalarÕn pazar payÕnÕ, bankalarÕn büyüklük sÕrasÕ ile
a÷ÕrlÕklandÕran bir endekstir. BankalarÕn ölçeklerinin ölçek sÕralarÕ ile
a÷ÕrlÕklandÕrÕlmasÕ piyasaya yeni giren veya çÕkan bankalar ile piyasada
yaúanan birleúmelerin etkilerini de endeks de÷erine yansÕtmayÕ
sa÷lamaktadÕr. AyrÕca bankanÕn pazar payÕnÕn pazar payÕ sÕralamasÕndaki
yeri ile a÷ÕrlÕklandÕrÕlÕnca endeks de÷erinin küçük bankalara olan hassasiyeti
de arttÕrÕlmÕú olur. RHTI de÷eri,

ܴ ܫܶܪൌ

ͳ
ሺʹ σୀଵ ݅ݏ ሻ

െͳ

ile hesap edilmektedir. Endeks de÷eri “0” ile “1” arasÕnda bir de÷er
almaktadÕr. Pazar payÕ birbirine eúit teorik olarak sonsuz sayÕda banka varsa
endeks de÷eri sÕfÕra yaklaúmakta, tekel durumunda ise endeks de÷eri bir
olmaktadÕr.
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Türk BankacÕlÕk Sektörüne ait RHTI de÷erleri 1999-2010 yÕllarÕ için
hesaplanmÕú ve aúa÷Õdaki Tablo 4.4’de gösterilmiútir.
Tablo 4.4 Türk BankacÕlÕk Sektörü Rosenbluth-Hall-Tideman Endeks
De÷erleri
RHTI
YÕllar

Aktif

Kredi

Mevduat

1999

0.05669

0.06459

0.06103

2000

0.05633

0.06743

0.05915

2001

0.08729

0.09286

0.08764

2002

0.09323

0.09089

0.09708

2003

0.09968

0.09165

0.10406

2004

0.10147

0.09243

0.10979

2005

0.10543

0.09572

0.11167

2006

0.10564

0.10043

0.11033

2007

0.10442

0.09927

0.11048

2008

0.10546

0.10160

0.11127

2009

0.10973

0.10003

0.11483

2010

0.10797

0.10150

0.11647

Endeks de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda endeks de÷erlerinin sÕfÕra çok yakÕn
oldu÷u görülmektedir. RHTI de÷erlerine göre Türk BankacÕlÕk Sektöründe
yo÷unlaúma özellikle 2001 yÕlÕndan itibaren hÕzlÕ bir úekilde artmÕú olmasÕna
ra÷men rekabetçi yapÕ oluúturulmuú gibi görünmektedir.
Küçük bankalara daha büyük a÷ÕrlÕklarÕn verildi÷i bu endekste piyasanÕn
küçük bankalar için daha rekabetçi oldu÷u sonucu çÕkartÕlabilir. RHTI
endeksine göre de kredi piyasasÕnda daha rekabetçi bir yapÕ
gözlemlenmektedir. 2001 krizi öncesinde kredi piyasasÕndaki yo÷unlaúma
mevduat ve aktif yo÷unlaúmasÕnÕn üstünde seyrederken, 2001 krizi
sonrasÕnda kredi piyasasÕ yo÷unlaúmasÕ, mevduat ve aktif yo÷unlaúmasÕnÕn
altÕnda seyretmektedir. RHTI de÷erleri GEGP sonrasÕnda küçük bankalar
ile büyük bankalar arasÕndaki kredi piyasasÕ rekabetinin arttÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
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ùekil 4.6 Türk BankacÕlÕk Sektörü Rosenbluth-Hall-Tideman Endeks
De÷erleri

4.1.1.4. KapsamlÕ Yo÷unlaúma Endeksi
KapsamlÕ Yo÷unlaúma Endeksi (CCI), bankalarÕn ölçek büyüklü÷ü ve
ölçek büyüklü÷ünün da÷ÕlÕmÕ arasÕndaki iliúkilere yönelik çalÕúmalar
sonucunda oluúturulmuú bir endekstir. Endeks sadece bankalarÕn ölçek
büyüklüklerini de÷il ölçek büyüklükleri arasÕndaki farklarÕn yapÕsÕ ile de
ilgilenmektedir. Horvarth (1970) tarafÕndan geliútirilen bu endeks her bir
bankanÕn oransal büyüklü÷ünü, di÷er bankalarÕn oransal büyüklük toplamÕ ile
a÷ÕrlÕklandÕrmaktadÕr. Endeks de÷eri 0 ile 1 aralÕ÷Õnda olup piyasa tekel
piyasasÕ oldu÷unda 1, birbirine eúit paylara sahip çok sayÕda banka oldu÷u
durumda da 0 de÷erini almaktadÕr. Endeks de÷eri bu a÷ÕrlÕklandÕrma
sayesinde küçük bankalarÕn pazar payÕna daha duyarlÕ hale getirilmiútir.
AyrÕca bankalarÕn pazar payÕ da÷ÕlÕmÕ arttÕ÷Õnda endeks de÷eri de artÕú
göstermektedir (Bikker ve Haaf 2000:9). Endeks de÷eri,


 ܫܥܥൌ  ݏଵ   ݏଶ ൫ͳ  ሺͳ െ ݏ ሻ൯
ୀଶ

formülü ile hesaplanmaktadÕr.
Türk BankacÕlÕk Sektörüne ait CCI de÷erleri aúa÷Õdaki tabloda
gösterilmektedir.
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Tablo 4.5 Türk BankacÕlÕk Sektörüne Ait CCI De÷erleri

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CCI
Aktif
0.255
0.247
0.293
0.303
0.316
0.316
0.312
0.304
0.296
0.299
0.311
0.308

Kredi
0.248
0.241
0.285
0.276
0.268
0.264
0.279
0.282
0.276
0.282
0.277
0.278

Mevduat
0.277
0.266
0.285
0.311
0.328
0.345
0.335
0.325
0.324
0.323
0.332
0.340

CCI hesaplamalarÕna göre, 2001 yÕlÕndan itibaren yo÷unlaúma oranlarÕ
hÕzlÕ bir úekilde artmaktadÕr. 2001 yÕlÕndan sonra gözlemlenen bir di÷er
çarpÕcÕ geliúme de, aktif, mevduat ve kredi yo÷unlaúmasÕ arasÕndaki fark
açÕlmaktadÕr. Özellikle di÷er endeks de÷erlerinde de gözlemlendi÷i gibi kredi
piyasasÕnda 2001-2004 yÕllarÕ arasÕnda yo÷unlaúma azalÕrken aktif ve
mevduat yo÷unlaúmasÕ artmÕútÕr.
ùekil 4.7 Türk BankacÕlÕk Sektörüne Ait CCI De÷erleri
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Yo÷unlaúma e÷iliminde 2001 yÕlÕndan itibaren görülen farklÕlaúma krizin
ve GEGP’Õn etkilerinden kaynaklanmaktadÕr. GEGP bankacÕlÕk sektöründe
aracÕlÕk yaklaúÕmÕnÕ ön plana çÕkartmÕútÕr. BankacÕlÕk sektöründe 2005
yÕlÕndan itibaren kredi piyasasÕnda denge sa÷lanmÕú görünmektedir.
4.1.1.5. Hannah ve Kay Endeksi
Hannah ve Kay (1977) tarafÕndan geliútirilen HKI, piyasaya giriú ve
çÕkÕúlar ile banka birleúmelerine endeks de÷erinin hassasiyetini gösteren Į
ile iliúkilendirilmiútir.


 ܫܭܪൌ  ൭ ݏఈ ൱

ଵ
ଵିఈ

ǡ ߙ  Ͳͳ ് ߙ݁ݒ

ୀଵ

YukarÕdaki formülde kullanÕlan Į parametresi, piyasaya yeni banka
girdi÷inde veya çÕktÕ÷Õnda yo÷unlaúmada meydana gelen de÷iúimleri
gösteren esneklik parametresi olarak tanÕmlanmÕútÕr. AyrÕca bu parametre
piyasadaki mevcut bankalar arasÕndaki gelir transfer esnekli÷i olarak da
adlandÕrÕlmaktadÕr(Bikker ve Haaf 2000:10).
HKI, en büyük bankanÕn piyasadaki payÕnÕn tersi (Į sonsuza
yakÕnsarken) ile piyasadaki banka sayÕsÕ aralÕ÷Õnda de÷er alabilmektedir
(Yayla 2007:43). E÷er piyasaya yeni giren firmalarÕn ölçe÷i, piyasadaki
mevcut bankalarÕn ortalama ölçe÷ine eúit ise yo÷unlaúmada düúüú daha
büyük olacaktÕr. Bunun yanÕnda piyasaya yeni giren bankalarÕn ölçe÷i
ortalama ölçek büyüklü÷ünden daha yüksek ise yo÷unlaúmadaki düúme
küçük olacaktÕr. Hatta bazÕ durumlarda endeks de÷eri artabilecektir. Böylece
ortalama büyüklükten daha yüksek bir ölçe÷e sahip banka piyasaya
girdi÷inde HKI de÷eri artacak, ölçek büyüklü÷ü ortalamanÕn altÕnda olan bir
banka piyasaya girdi÷inde ise HKI de÷eri düúecektir. Į de÷eri sabitken HKI
de÷erindeki artÕú yo÷unlaúmanÕn azaldÕ÷Õ, tersi durumda yo÷unlaúmanÕn
arttÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir (Bikker ve Haaf 2000:10).
Į ne kadar yüksek olursa küçük bankalardan büyük bankalara yönelik
gelir transferi o kadar çok olur ve piyasadaki yo÷unlaúma artar. E÷er Į
parametresi arttÕ÷Õnda HKI de÷eri de artÕyorsa piyasaya giren firmalar
ortalamadan daha büyüktür veya piyasadan çÕkan firmalarÕn ölçe÷i ortalama
ölçekten daha küçüktür. E÷er Į parametresi arttÕ÷Õnda HKI de÷eri azalÕyorsa
piyasaya giren firmalar ortalamadan daha küçük veya piyasadan çÕkan
firmalar ortalamadan daha büyük demektir (Stich 1995:4).
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Esneklik parametresi olarak tanÕmlanan Į de÷erinin belirlenmesi ile ilgili
literatürde birçok çalÕúma bulunmaktadÕr. En basit yaklaúÕmlardan bir tanesi
de Alegria ve Schaeck (2008) geliútirilmiútir. Zipf KuralÕ olarak tanÕmlanan ve
Pareto Da÷ÕlÕm KuralÕ gere÷i bankanÕn büyüklük sÕrasÕ ile pazar payÕ
arasÕndaki iliúkiyi,

ݖ ൌ ܿݐݏ݊Ǥ ܴିఈ
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. Burada zi, bankanÕn pazar payÕnÕ, const. sabit sayÕsÕ
ve Ri de bankanÕn Pazar payÕ sÕralamasÕndaki yerini göstermektedir.
Buradan gerekli iúlemler yapÕlÕrsa,

ሺܴ ሻ ൌ ܿݐݏ݊Ǥ െߙ ሺݖ ሻ
denklemi elde edilmektedir. Bu denklemin basit en küçük kareler yöntemi ile
tahmini sonucu Į de÷eri elde edilebilmektedir.6
HKI de÷erlerine göre Türk BankacÕlÕk Sektöründe yo÷unlaúma
artmaktadÕr. Özellikle 2001 yÕlÕndan sonra yo÷unlaúma oranlarÕ hÕzlÕ bir
úekilde artmaktadÕr. Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ için tahmin edilen Į de÷eri
2.16’ya göre hesaplanmÕú endeks de÷erlerine göre en az yo÷unlaúma kredi
piyasasÕnda gözlemlenmektedir.

6

Türkiye için Zipf KuralÕ denklemi klasik en küçük kareler yöntemi ile tahmin edildi÷inde elde
edilen sonuçlar aúa÷Õdaki gibidir.

Į

t de÷eri R2

Į

t de÷eri R2

1999 1.84

13.7

0.75 2005 2.26

11.8

0.81

2000 1.68

17.9

0.84 2006 2.27

11.5

0.81

2001 1.98

11.6

0.82 2007 2.35

10.6

0.78

2002 2.27

12.7

0.81 2008 2.26

11.1

0.8

2003 2.24

11.9

0.8 2009 2.32

11.3

0.81

2004 2.29

11.3

0.79 2010 2.24

11.0

0.8

1999-2010 yÕllarÕ arasÕ tahmin edilen Į de÷eri ortalamasÕ 2.16 çÕkmaktadÕr.
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Tablo 4.6 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnÕn farklÕ Esneklik Parametrelerine
Göre HKI De÷erleri
HKI (į=0.5)

HKI (į=0.15)

Aktif Kredi Mevduat Aktif

HKI (į=1.5)

Kredi Mevduat Aktif

HKI (į=2.16)

Kredi Mevduat Aktif Kredi Mevduat

1999 34.63 30.48

31.90

51.08 46.81

47.51

16.99 15.88

15.60

13.16 13.16

11.78

2000 34.89 29.20

32.68

51.02 45.84

48.05

17.24 15.75

16.14

13.60 13.41

12.35

2001 21.70 20.32

20.57

33.13 31.26

31.11

12.43 11.97

12.74

10.58 10.38

11.01

2002 20.50 20.08

19.11

31.45 29.60

29.39

11.77 12.37

11.44

10.07 10.73

9.79

2003 18.96 19.06

17.75

28.59 27.22

27.38

11.07 12.56

10.65

9.49

11.09

9.12

2004 18.57 18.23

17.03

28.35 26.30

26.65

10.98 12.63

10.02

9.51

11.38

8.53

2005 17.88 17.83

16.76

26.97 25.33

25.90

10.69 12.15

10.09

9.29

10.81

8.76

2006 17.42 16.95

16.42

26.18 24.25

25.07

10.76 11.61

10.29

9.56

10.45

9.08

2007 17.38 17.00

16.11

26.02 23.94

24.20

10.92 11.80

10.34

9.74

10.65

9.15

2008 17.19 16.69

16.16

25.51 23.78

24.51

10.83 11.50

10.23

9.66

10.42

9.10

2009 16.69 16.68

15.77

25.24 23.72

24.19

10.36 11.61

9.92

9.25

10.60

8.80

2010 17.00 16.60

15.78

25.49 23.74

24.34

10.54 11.38

9.75

9.41

10.40

8.59

93

Türkiye Bankalar Birli÷i

ùekil 4.8 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnÕn HKI De÷eri

Esneklik de÷eri arttÕkça aktif, kredi ve mevduat arasÕndaki yo÷unlaúma
farklarÕ da artmaktadÕr. Esneklik de÷eri arttÕkça endeks büyük firmalara daha
yüksek a÷ÕrlÕk vermektedir. Elde edilen endeks sonuçlarÕna göre, Türk
BankacÕlÕk Sektöründe küçük firmalara a÷ÕrlÕk verildi÷inde yo÷unlaúma
oranlarÕ düúmektedir. Di÷er bir ifade ile küçük bankalar arasÕnda rekabet
daha yüksek iken, büyük bankalar arasÕnda rekabetçi davranÕúlar daha
düúük düzeydedir.
4.1.1.6. Hause Endeksi
Cournot Modeli’ne yönelik tartÕúmalar çerçevesinde Hause (1977)
tarafÕndan oluúturulmuú HHI temelli bir endekstir.


ଶିቀ௦ ൫ுுூି௦మ ൯ቁ

ܪሺߙǡ ݏ ሻ ൌ  ݏ

మ

ǡ ߙ  Ͳǡͳͷ

ୀଵ

Bu denklemdeki Į parametresi, Cournot Medelinde belirtildi÷i gibi
firmalarÕn ortak hareket etme e÷ilimini yansÕtmaktadÕr. Hause Endeksi Į
) HHI olmaktadÕr. Hause endeksi 0 ile
parametresi sonsuza giderken (
1 arasÕnda de÷erler almaktadÕr. Piyasada birbirine eúit pazar payÕna sahip
çok sayÕda firma olmasÕ durumunda endeks de÷eri 0’a yakÕnsarken,
piyasanÕn tekel piyasasÕ olmasÕ durumunda endeks de÷eri 1 olmaktadÕr.
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Anlaúma parametresi olarak da adlandÕrÕlan Į parametresi düúükken
(anlaúmalÕ oligopol), piyasadaki banka sayÕsÕ arttÕ÷Õnda Hause Endeksi, HHI
de÷erinden daha yavaú düúmektedir. Į parametresi 0.25 de÷erini aldÕ÷Õnda
piyasadaki firmalarÕn oldukça yüksek oranda anlaúma içinde olduklarÕ, 2
de÷erini alÕrsa da tamamen rekabet içinde olduklarÕ varsayÕlmaktadÕr (Bikker
ve Haaf 2000:14).
Tablo 4.7 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ Hause Endeks De÷erleri
HAUSE (Į=0.25)

HAUSE (Į=1.5)

Aktif

Kredi

Mevduat

Aktif

Kredi

Mevduat

1999

0.206

0.218

0.220

0.071

0.073

0.079

2000

0.204

0.218

0.215

0.069

0.072

0.076

2001

0.265

0.274

0.259

0.091

0.093

0.088

2002

0.277

0.266

0.282

0.096

0.090

0.098

2003

0.290

0.261

0.298

0.102

0.087

0.106

2004

0.292

0.259

0.312

0.102

0.085

0.113

2005

0.299

0.268

0.312

0.104

0.090

0.111

2006

0.297

0.278

0.307

0.102

0.093

0.107

2007

0.294

0.275

0.306

0.100

0.091

0.106

2008

0.296

0.281

0.309

0.101

0.094

0.107

2009

0.306

0.278

0.316

0.105

0.092

0.111

2010

0.302

0.283

0.320

0.104

0.094

0.113

Türk BankacÕlÕk PiyasasÕna ait Hause endeks de÷erleri Į=0,25 ve Į=1,5
için hesap edilmiútir. Elde edilen endeks de÷erlerine göre, piyasada daha
güçlü iúbirlikçi davranÕúlarÕn oldu÷u varsayÕmÕ altÕnda yo÷unlaúma
artmaktadÕr. FirmalarÕn rekabetçi davrandÕklarÕ varsayÕmÕ altÕnda ise
yo÷unlaúma oranlarÕ tam rekabetçi piyasa izlenimi vermektedir. Di÷er
endekslerde oldu÷u gibi Hause endeksinde de küçük bankalara daha fazla
a÷ÕrlÕk verildi÷inde piyasa daha rekabetçi görünmektedir.
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ùekil 4.9 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ Hause Endeks De÷erleri (Į=0,25)

2001 Krizi sonrasÕ sektörde yaúanan banka sayÕsÕ azalmasÕ yo÷unlaúma
oranlarÕnÕ da hÕzlÕ bir úeklide artÕrmÕútÕr. Yine di÷er endekslerde de
gözlemlendi÷i gibi 2001 krizi sonrasÕnda mevduat, aktif ve kredi arasÕndaki
yo÷unlaúma farklarÕ artmÕútÕr.
ùekil 4.10 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ Hause Endeks De÷erleri (Į=1,5)

Elde edilen endeks de÷erlerine göre, GEGP sonrasÕnda bankacÕlÕk
sektörü kredi alt piyasasÕ itibari ile daha rekabetçi yapÕya sahipken, mevduat
toplama konusunda daha az rekabetçi e÷ilimler göstermektedir. Küçük
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bankalar mevduat toplama konusunda fazla rekabetçi davranamasalar da
kredi piyasasÕnda önemli aktörlerdir.
4.1.1.7. Entropi Endeksi
Entropi endeksi endüstriyel iktisat literatürüne Theil (1967)’in çalÕúmasÕ
ile girmiú ve Horowitz ve Horowitz (1968)’in çalÕúmasÕyla yaygÕnlaúmÕútÕr.
Entropi endeksi da÷ÕlÕmÕn içeri÷i ile ilgili ex-ante beklentileri ölçüme dâhil
eden, teorik kökenlerini bilgi teorisinden alan bir endekstir (Bikker ve Haaf,
2000:12).
ே

 ܧൌ െ  ݏø  ଶ ݏ
øୀଵ

Endeksin en küçük de÷eri “0” olurken en yüksek de÷eri “log2n”
olabilmektedir. E÷er piyasada tek bir banka bulunuyorsa endeks de÷eri “0”
olurken, pazar paylarÕ birbirine eúit teorik olarak sonsuz firma olmasÕ
durumunda endeks de÷eri “log2n”’a yakÕnsamaktadÕr. Piyasadaki banka
sayÕsÕ sabitken e÷er bankalar arasÕndaki pazar payÕ da÷ÕlÕmÕ kötüleúirse
endeks de÷eri düúecektir.
Türk BankacÕlÕk Sektörüne ait Entropi Endeks de÷erleri aúa÷Õdaki
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4.8 Türk BankacÕlÕk Sektörü Entropi Endeks De÷erleri

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

log2n
5.95
5.93
5.52
5.32
5.17
5.17
5.08
5.04
5.04
5.00
5.00
5.00

Aktif
4.50
4.52
3.93
3.84
3.75
3.72
3.68
3.66
3.67
3.66
3.60
3.63
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Kredi
4.34
4.29
3.85
3.88
3.87
3.84
3.80
3.73
3.74
3.71
3.71
3.69

Mevduat
4.40
4.44
3.92
3.79
3.68
3.60
3.59
3.59
3.59
3.58
3.54
3.52
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Tablo 4.8’den de görülebilece÷i üzere Entropi endeks de÷erleri
maksimum endeks de÷erlerine oldukça yakÕndÕr. Hesaplanan endeks
de÷erlerine göre, Türk BankacÕlÕk Sektöründe, özellikle 2001 yÕlÕndan
itibaren, yo÷unlaúmanÕn artÕyor olmasÕna ra÷men rekabetçi bir yapÕnÕn
oldu÷u gözlenmektedir. Entropi endeks de÷erlerine göre kredi piyasasÕ aktif
ve mevduat yo÷unlaúmasÕna göre daha düúük bir yo÷unlaúma oranÕ
göstermektedir. Ancak di÷er endeks de÷erleri ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Entropi
Endeksine göre aktif, mevduat ve kredi yo÷unlaúma de÷erleri arasÕnda çok
fazla fark bulunmamaktadÕr.
ùekil 4.11 Türk BankacÕlÕk Sektörü Entropi Endeks De÷erleri

Entropi endeksinde de di÷er endekslerde oldu÷u gibi 2001 krizi öncesi
kredi piyasasÕnda yo÷unlaúma daha yüksek iken GEGP sonrasÕnda kredi
piyasasÕ daha rekabetçi bir yapÕ kazanarak en az yo÷unlaúma olan alt
piyasa olmuútur.
4.1.1.8. Hakimiyet Endeksi
Hakimiyet endeksi Deffaa (1982) tarafÕndan geliútirilmiú ve piyasadaki
oligopolist yapÕyÕ ölçmeye çalÕúan bir endekstir (Stich 1995:5). Hakimiyet
endeksi piyasada oligopol gibi davranan firma grubunu belirlememizi
sa÷ladÕ÷Õ gibi oligopol ile takipçi gruplarÕn kendi aralarÕndaki davranÕú
farklÕlÕklarÕnÕ da ortaya koymaktadÕr.
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ܴܥଶ ሺͳ െ ܴܥ ሻଶ
ܦ ሺݔሻ ൌ

݇
݊െ݇
Hakimiyet endeksi aslÕnda melez bir endekstir. K-yo÷unlaúma endeksi
kullanÕlarak Herfindahl-Hirschman endeksinde oldu÷u gibi pazar paylarÕ
bankanÕn kendi Pazar payÕ ile ve Rosenbluth-Hall-Tideman endeksinde
oldu÷u gibi pazar payÕ sÕralamasÕndaki yerleri ile a÷ÕrlÕklandÕrÕlmaktadÕr.
YukarÕdaki formül her bir k. banka için (k=1,…,n) tahmin edilmektedir.

ܦ  כሺݔሻ ൌ  ܦ ሺݔሻ
ୀଵǡǥǡ

Eúitli÷ini sa÷layan k* de÷eri oligopol grubu ile takipçi grubu birbirinden
ayÕran banka sayÕsÕnÕ vermektedir. Hakimiyet endeksi de÷eri de k=1,…,n için
hesap edilen Dk(x) de÷erlerinin maksimumudur.
Bu eúitliklerle oligopol grup ve takipçi grup belirlendikten sonra her iki
gruptaki bankalarÕn birbirinden ne kadar farklÕ davranÕúlar gösterdi÷ini de
aúa÷Õdaki formüllerle elde edilmektedir. (o alt indisi oligopol grubu, t indisi
ଶ
takipçi grubu, ߪ varyansÕ ve ȝ ise ortalama de÷eri göstermek üzere)
ଶ

ܸ ଶ ൌ ߪ ൗߤଶ
Olmak üzere

ܸଶ
ܫ ൌ ଶ
ܸ  ͳ
ܸ௧ଶ
ܫ௧ ൌ ଶ
ܸ௧  ͳ
De÷erleri takipçi grup ile oligopol grubun pazar paylarÕndaki da÷ÕlÕm
eúitsizli÷ini vermektedir. Io ve It de÷erleri ne kadar yüksek olursa grup içinde
firma farklÕlÕ÷Õ da o kadar yüksek olacak demektir.
Türk BankacÕlÕk PiyasasÕna ait Hakimiyet Endeks de÷erleri aúa÷Õdaki
Tablo 4.9’da verilmektedir.
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Tablo 4.9 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ Hakimiyet Endeksi De÷erleri
KaçÕncÕ Bankaya Kadar
Oligopol

Hakimiyet
Aktif

Kredi

Mevduat

Aktif

Kredi

Mevduat

1999

0.0561

0.0636

0.0585

8

8

2

2000

0.0569

0.0638

0.0569

8

7

2

2001

0.0540

0.0595

0.0532

6

6

8

2002

0.0842

0.0809

0.0844

7

6

7

2003

0.0887

0.0781

0.0904

7

6

7

2004

0.0893

0.0760

0.0935

7

6

7

2005

0.0894

0.0774

0.0946

6

6

7

2006

0.0926

0.0826

0.0952

7

6

7

2007

0.0914

0.0814

0.0948

7

7

7

2008

0.0921

0.0849

0.0971

7

7

7

2009

0.0961

0.0861

0.0985

7

7

7

2010

0.0946

0.0884

0.0991

7

7

7

Tablo 4.9’dan da görülebilece÷i gibi aktiflerin yo÷unlu÷u açÕsÕndan ilk
yedi banka genellikle oligopol grubu oluúturmaktadÕr. AslÕnda Türk
BankacÕlÕk PiyasasÕnda ilk yedi banka genellikle aktif büyüklü÷ü toplam
aktiflerin %5’i ve daha fazlasÕ olan bankalardan yani büyük bankalardan
oluúmaktadÕr. Zaman içinde oligopol grubun daraldÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Benzer
bir e÷ilim kredi piyasasÕnda da söz konusudur. Mevduat piyasasÕnda ise
1999 ve 2000 yÕllarÕnda oligopol grup iki bankadan oluúmaktadÕr. Bunun
temel nedeni bu iki yÕlda bankacÕlÕk piyasasÕnÕn oldukça istikrarsÕz olmasÕ
nedeni ile mudilerin mevduatlarÕnÕ yatÕrmak için büyük bankalarÕ tercih
etmeleridir. Bu iki yÕlda mevduat hacminde en büyük iki banka kamu
bankalarÕdÕr.
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ùekil 4.12 Türk BankacÕlÕk PiyasasÕ Hâkimiyet Endeksi De÷erleri

Hesaplanan Hâkimiyet Endeks de÷erlerine göre, Türk BankacÕlÕk
PiyasasÕ bir bütün olarak oligopolist e÷ilimleri çok fazla taúÕmamaktadÕr.
Bununla birlikte 2001 yÕlÕndaki kriz sonrasÕ yeniden yapÕlanan bankacÕlÕk
sektöründe banka sayÕsÕndaki azalma ve sektördeki birleúme e÷ilimleri
oligopolistik yapÕyÕ arttÕrmÕútÕr. Kriz sonrasÕnda kredi piyasasÕndaki
yo÷unlaúma e÷ilimi aktif ve mevduat piyasasÕndaki yo÷unlaúma e÷iliminden
daha düúük düzeyde gerçekleúmiútir.
Tablo 4.10 Oligopolistik ve Takipçi Grup øçindeki FarklÕlÕk De÷erleri
Io

It

Aktif

Kredi

Mevduat

Aktif

Kredi

Mevduat

1999

0.0077

0.0362

0.0089

0.1179

0.1430

0.1397

2000

0.0160

0.0551

0.0245

0.1176

0.1540

0.1363

2001

0.0345

0.0662

0.0314

0.1415

0.1437

0.1210

2002

0.0295

0.0586

0.0226

0.1098

0.1078

0.1151

2003

0.0227

0.0511

0.0162

0.0993

0.0869

0.1043

2004

0.0226

0.0484

0.0112

0.1059

0.0900

0.1133

2005

0.0386

0.0325

0.0206

0.1056

0.0833

0.1053

2006

0.0431

0.0477

0.0263

0.0975

0.0902

0.1009

2007

0.0506

0.0436

0.0279

0.0959

0.0864

0.1008

2008

0.0487

0.0448

0.0328

0.0923

0.0861

0.0978

2009

0.0464

0.0498

0.0282

0.0990

0.0875

0.1026

2010

0.0451

0.0574

0.0230

0.0982

0.0921

0.1048
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Oligopol grup ve takipçi grup içindeki pazar payÕ da÷ÕlÕmÕ eúitsizli÷i
de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda oligopol grup içindeki farklÕlÕ÷Õn görece çok daha
düúük oldu÷u görülmektedir. Oligopol grup daha fazla ortak hareket ederken,
takipçi grubun kendi arasÕndaki rekabet daha yo÷un görünmektedir.
ùekil 4.13 Oligopol Grup øçindeki FarklÕlÕk De÷erleri

Oligopol grup içindeki farklÕlÕ÷Õn en yüksek oldu÷u alt piyasa kredi
piyasasÕdÕr. Oligopol grubun en az farklÕ oldu÷u alt piyasa ise mevduat
piyasasÕdÕr. Oligopol grup mevduat toplama konusunda ortak rekabet
stratejileri uygularken, bu rekabet stratejileri konusunda daha saldÕrgan
davranabilmektedirler. Kredi alt piyasasÕnda oligopol grubun kendi içindeki
farklÕlÕ÷Õ daha yüksektir. Oligopol grup kredi pazarlamak konusunda
birbirlerinden daha farklÕ davranabilmektedir. Bunun iki temel nedeni
bulunmaktadÕr. Birinci neden olarak, oligopol grup içinde kamu bankalarÕnÕn
da bulunmasÕdÕr. Kamu bankalarÕnÕn kredi pazarlama stratejileri özel sektör
bankalarÕndan oldukça farklÕdÕr. økinci nedeni ise, oligopol grup içindeki
bankalarÕn kredi piyasasÕnda uzmanlaúma e÷iliminin bulunmasÕdÕr. Örne÷in
Ziraat BankasÕ tarÕmsal kredilere a÷ÕrlÕk verirken, Halk BankasÕ KOBø
kredilerine a÷ÕrlÕk vermeye çalÕúmaktadÕr. Ancak tüm bunlara ra÷men yine de
oligopol grup içindeki farklÕlaúma oran ortalama %4 civarÕndadÕr. Bu anlamda
çok büyük bir farklÕlaúma söz konusu de÷ildir.
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ùekil 4.14 Takipçi Grup øçindeki FarklÕlÕk De÷erleri

Takipçi gruptaki farklÕlaúma oligopol grup farklÕlaúmasÕndan daha
yüksektir. Takipçi grup farklÕlaúma oranÕ ortalama %11 civarÕndadÕr. Oligopol
gruptan farklÕ olarak takipçi grupta mevduat piyasasÕndaki farklÕlaúma daha
yüksek, kredi piyasasÕndaki farklÕlaúma daha düúüktür. Bir di÷er ilgi çekici
sonuç ise takipçi gruptaki farklÕlaúma 2001 krizinden sonra hÕzla azalmÕútÕr.
Oligopol grupta farklÕlaúma 2001 krizi sonrasÕ artarken takipçi grupta
azalmasÕnÕn temel nedeni kiriz sonrasÕnda piyasadan küçük bankalarÕn
çekilmesi olmuútur.
4.1.2. Boone KatsayÕsÕ
øktisat literatüründe Neo-Klasik model çerçevesinde piyasalarÕn tam
rekabet piyasalarÕna yaklaúmasÕ, o piyasada ve ülke ekonomisinde kÕt
kaynaklarÕn etkin kullanÕmÕnÕ sa÷layacak en önemli unsurlardan birisidir.
Piyasalardaki rekabetin artmasÕ ve piyasadaki firmalarÕn rekabetçi güdülerle
faaliyetlerde bulunmasÕ pareto optimal bir durum yaratarak toplumsal refahÕ
da artÕracaktÕr. Tam rekabet piyasasÕnÕn en etkin piyasa olmasÕnÕ sa÷layan
unsur ise piyasada oluúan fiyatÕn marjinal maliyete eúit olmasÕdÕr. DolayÕsÕyla
üretim sürecinde en etkin firmalar, en yüksek karÕ elde eden firma
görünümünde olacaktÕr. Ancak gerçek hayatta literatürdekinden farklÕ
durumlar yaúanabilmektedir. Piyasalarda tam rekabetin oluúmasÕnÕ
engelleyen bazÕ aksaklÕklar yaúanabilmektedir. Piyasa baúarÕsÕzlÕ÷Õ altÕnda
ele alÕnabilecek bu durumlar sonucunda piyasalarda rekabet istenilen
düzeyde gerçekleúmeyebilmektedir.. Piyasa baúarÕsÕzlÕ÷ÕnÕ giderebilmek için
gerekli düzenlemeler, baúarÕsÕzlÕ÷Õn nerede yaúandÕ÷ÕnÕ bilmeyi de
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gerektirmektedir. Bu yüzden piyasanÕn rekabetçi yapÕsÕnÕn ölçülmesi son
yÕllarda iktisatçÕlarÕ oldukça meúgül etmektedir.
PiyasalarÕn rekabetçi yapÕsÕnÕ ölçmenin en yaygÕn metodu Lerner
endeksi veya fiyat –maliyet marjÕ (price-cost magrin-PCM) yaklaúÕmÕdÕr. Neoklasik bir teorik temele göre oluúturulan bu yaklaúÕm rekabetçi piyasada
fiyatÕn marjinal maliyete eúit oldu÷unu belirtmektedir. Fiyat ile marjinal
maliyet arasÕndaki fark ne kadar büyük ise piyasa da rekabetten o kadar
uzaklaúacak demektir (Schiersch ve Schmidt-Ehmcke 2010:5).

ܲ ܯܥൌ

ܲ െ ܥܯ
ܲ

PCM katsayÕsÕ sÕfÕrdan ne kadar büyük ise piyasada aksak rekabet
piyasasÕ úartlarÕ geçerli demektir. PCM endeksi zaman içerisinde azalÕyorsa
o piyasada rekabetçi davranÕúlarÕn yaygÕnlaútÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir.
PCM’nin Neo-klasik iktisadÕn önermelerine dayanÕyor olmasÕna ra÷men çok
güçlü bir teorik altyapÕya sahip oldu÷u söylenemez. Nitekim Amir (2003),
Bulow ve Klemperer (1999), Rosenthal (1980) ve Stiglitz (1989) yaptÕklarÕ
çalÕúmalarda rekabetteki yo÷unluk arttÕkça PCM’nin daha düúük de÷erler
vermesi gerekirken daha yüksek de÷erler verdi÷ini göstermiúlerdir
(Leuvensteijn 2008:4). Örne÷in Amir (2003) çalÕúmasÕnda endüstriye yeni
firmalar girmesine ra÷men PCM endeksinin artÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Benzer
úekilde Stiglitz (1989) çalÕúmasÕnda resesyon dönemlerinde firmalar
arasÕnda rekabetin artmasÕna ra÷men PMC endeksinin arttÕ÷ÕnÕ göstermiútir.
AyrÕca Corts (1999) PMC’nin fiyat marjinal maliyet farklarÕnÕ eksik tahmin
etti÷ini de göstermiútir.
Boone (2000 ve 2001) çalÕúmalarÕnda PCM’e alternatif olabilecek yeni bir
rekabet göstergesi geliútirmiútir. Boone daha sonraki çalÕúmalarÕnda (Boone
(2004), Boone ve di÷erleri (2004), CPB (2000) ve Boone (2008)) da bu
göstergeyi geliútirerek Göreli Kar FarklarÕ (Relative Profit Differences-RPD)
ismini vermiútir. Boone katsayÕsÕ firma etkinli÷inin firmanÕn karÕ veya pazar
payÕ üzerindeki etkisini göstermektedir ve Boone katsayÕsÕ, etkin olmayan
firmalardan etkin firmalara yönelik kar transferlerini ölçmektedir.
Boone katsayÕsÕ yaklaúÕmÕ, yapÕsal rekabet modelleri içinde etkinlik
hipotezine dayalÕ teorik bir yaklaúÕmdÕr. Boone’un geliútirdi÷i rekabet ölçümü,
Demsetz (1973)’in etkinlik hipotezine dayanmaktadÕr (Schaek, ve Cihak
2010:3). Bu hipoteze göre endüstrinin rekabetçi performansÕ, endüstrideki
etkin firmalarÕn büyümesinin içsel bir fonksiyonudur. Boone modeli de benzer
bir teorik altyapÕya dayanmaktadÕr. Boone’a göre sektördeki rekabet etkin
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firmalarÕn performanslarÕnÕ artÕrmakta, etkin olmayan firmalarÕn ise
performansÕnÕ kötüleútirmektedir (Leuvensteijn ve di÷erleri 2007:17).
Boone’a göre piyasadaki etkin firmalarÕn pazar payÕ ve karlarÕ di÷erlerine
göre daha yüksek olacaktÕr. Çünkü firma etkinli÷ini veya karlÕlÕ÷ÕnÕ gösteren
en iyi gösterge firmanÕn marjinal maliyetidir. FirmanÕn marjinal maliyeti ne
kadar düúük ise etkinli÷i de o kadar yüksek olacaktÕr. Firma ne kadar etkin
ise pazar payÕ da o kadar yüksek olacaktÕr (Maslovych 2009:8).
Boone’un bu varsayÕmÕ literatürde çeúitli çalÕúmalarca da
desteklenmektedir. Endüstriyel Organizasyon literatüründe rekabetin etkinli÷i
arttÕrdÕ÷ÕnÕ gösteren Tirole (1989) ve Hay ve Liv (1997) gibi çalÕúmalar
bulunmaktadÕr. Zarutskie (2009) ise çalÕúmasÕnda bankacÕlÕk sektöründe
rekabet arttÕkça bankalarÕn daha maliyet etkin firmalar haline geldiklerini
göstermiútir. Bunun nedeni rekabet geliútikçe bankalarÕn belli ürünlerin
üretiminde uzmanlaúmaya gitmeleridir. AyrÕca sektörde rekabet arttÕkça
bankalarÕn izleme fonksiyonlarÕ daha rasyonel hale gelmektedir. Böylece
daha etkin bankalar pazar payÕnÕ ve karlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrmaktadÕr. Olley ve Pales
(1996) rekabetin karlarÕ ve pazar payÕnÕ etkin olmayan firmalardan etkin
olmayan firmalara do÷ru yeniden da÷ÕttÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Stiroh (2000) ve
Stiroh ve Strahan (2003) yaptÕklarÕ çalÕúmalarda bankacÕlÕk sektöründe
rekabetin, karlarÕ ve pazar payÕnÕ etkin bankalar lehine de÷iútirdi÷ini
göstermiúlerdir. Chen (2007) de bankacÕlÕk sektörüne yeni giriú tehditlerinin
bankalarÕ izleme ve kontrol etme faaliyetlerini etkinleútirmeye itti÷ini
göstermiútir. Bunun yanÕnda Berger ve Hannan (1998) bankalarÕn
yo÷unlaúmÕú piyasalarda daha etkin olmayan tekniklerle çalÕútÕklarÕnÕ
göstermiútir (Schaek, ve Cihak 2010:3).
Tüm bu çalÕúmalar göstermektedir ki Boone KatsayÕsÕ yapÕsal rekabet
yaklaúÕmlarÕ arasÕnda günümüz itibari ile gerçe÷e en yakÕn tahmin sonuçlarÕ
verebilmektedir. Boone KatsayÕsÕnÕn di÷er ölçüm yöntemlerine göre bazÕ
avantajlarÕ bulunmaktadÕr (Leuvensteijn ve di÷erleri 2007:10):
i.

Di÷er ölçüm yöntemleri bankacÕlÕk piyasasÕnÕ bir bütün olarak ele
almak zorunda kalÕrken, Boone KatsayÕsÕ, bankacÕlÕk sektörünün alt
sektörlerinde de kullanÕlabilmektedir. Bilindi÷i gibi bankacÕlÕk
sektöründe çoklu bir üretim yapÕsÕ vardÕr. Yani bankalar birden fazla
çÕktÕ üretebilmektedirler. Bu çerçevede de bankalar bazÕ ürünlerin
üretiminde uzmanlaúabilmektedirler. BankalarÕn uzmanlÕk alanlarÕna
göre rekabetçi güçlerinin belirlenmesi bu yüzden önemli
görünmektedir.

ii.

Boone katsayÕsÕ bankacÕlÕk piyasasÕnÕn alt sektörlerine yönelik
rekabet yo÷unlu÷unu ölçerken, di÷er ölçüm yöntemlerinin
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gerektirdi÷inden çok daha az veri gerektirmektedir. Rekabetin
ölçümü bazen çok büyük veri setleri gerektirebilmektedir. Her bir
de÷iúkenin modele dâhil edilmesi hata yapma riskini de artÕracaktÕr.
iii. Rekabetin do÷rudan ölçülmesi özellikle de bankacÕlÕk alanÕnda
do÷rudan ölçülmesi oldukça zordur. Bu yüzden rekabet ölçümünü
hedefleyen yaklaúÕmlar gerçe÷in belirli yönlerle tahminini yapmak
zorundadÕrlar. Rekabetin belirli yönlerini ön planda tutmak
zorundadÕrlar. Boone katsayÕsÕ, gerçe÷in simulasyonu konusunda
di÷er yapÕsal ölçüm yöntemleri içinde ön plana çÕkmaktadÕr. FarklÕ
kanallardan kaynaklanan rekabet düzeyindeki de÷iúimleri daha yakÕn
tahminlerle ortaya koyabilmektedir. Leuvensteijn (2008) ABD’deki
úeker piyasasÕnÕn rekabet düzeyini ölçmek için hem Boone
KatsayÕsÕ’nÕ hem de Lerner endeksini kullanmÕútÕr. Sonuçlar
göstermiútir ki Boone KatsayÕsÕ, piyasa rekabet rejimindeki
de÷iúiklikleri daha sa÷lÕklÕ yakalamakta ve gerçe÷e daha yakÕn
tahminlerde bulunmaktadÕr.
Boone KatsayÕsÕnÕn bazÕ dezavantajlarÕ
(Leuvensteijn ve di÷erleri 2007:10):

da

bulunmaktadÕr

i.

Boone katsayÕsÕ rekabet arttÕkça firmalarÕnda etkinliklerinin artaca÷Õ
fikrine dayanmaktadÕr. Etkinlikteki iyileúmenin göstergesi olarak da
maliyet ekinli÷inin en iyi gösterge oldu÷unu düúünmektedir. Maliyet
etkinli÷indeki artÕú firmanÕn karÕnÕ ve piyasa gücünü de artÕracaktÕr.
Ancak bazen firmalar rekabet içerisinde faaliyet yürütürken
etkinlikteki iyileúmenin bir kÕsmÕnÕ tüketicilerine aktarÕrlar. DolayÕsÕyla
etkinli÷i artan firmanÕn karÕ beklendi÷i kadar artmayabilir hatta bazen
etkinlik artsa bile firmanÕn karlÕlÕ÷Õ artmayabilir. Boone KatsayÕsÕ bu
türden davranÕúlarÕ yeterli bir úekilde ölçememektedir. Bunun
yanÕnda etkinliklerinin bir kÕsmÕnÕ tüketiciye yansÕtan firmalarÕn pazar
payÕ geniúleyece÷i için bu türden de÷iúiklikleri kÕsmen de olsa
yansÕtabilmektedir.

ii.

Boone katsayÕsÕ da di÷er ölçüm yöntemleri gibi bankalarÕn ürün
kalitelerinin farklÕlÕ÷ÕnÕ göz ardÕ etmektedir. BankalarÕn çok girdi çok
çÕktÕ üreten firmalar oldu÷u göz önüne alÕnÕrsa, her bir bankanÕn
farklÕ ürünlerde farklÕ kalite stratejisi uygulayaca÷Õ açÕktÕr. Boone
katsayÕsÕ bu tür ürün kalitesi farklÕlÕklarÕnÕ göz ardÕ etmektedir.

iii. Boone KatsayÕsÕ, yenilik ve ARGE faaliyetlerinin etkinlik üzerindeki
etkisini göz ardÕ etmektedir. BankacÕlÕk sektöründe ürün yenili÷i ve
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teknolojik yenilik pazar payÕ arttÕrma yarÕúÕnda önemli bir rekabet
stratejisidir. Ancak Boone KatsayÕsÕ bu stratejiyi göz ardÕ etmektedir.
Avantaj ve dezavantajlarÕ beraber düúünüldü÷ünde Boone katsayÕsÕ
bankacÕlÕk sektöründe rekabet düzeyini ölçmek için uygun bir yaklaúÕm gibi
görünmektedir.
4.1.2.1. Boone Modeli
Boone KatsayÕsÕnÕn tahmin yöntemine geçmeden önce Leuvensteijn ve
di÷erleri (2007)’nin ve Boone ve di÷erlerini (2004)’nin çalÕúmalarÕndan
yararlanarak Boone modelini ele alalÕm7.
BankacÕlÕk sektöründe her bir i. banka, bankacÕlÕk ürün portföyü olarak
adlandÕrÕlabilecek tek bir ürün qi üretmektedir ve karúÕ karúÕya kaldÕklarÕ talep
e÷risi
p (qi, qji) = a – b qi – d Ȉji qj (a > mci ve 0 < d  b)

(1)

úeklindedir. Her bir i. banka sabit marjinal maliyet mci’e sahiptir. Cournot
modeline göre firma optimal qi üretim miktarÕna karar vererek karÕnÕ
maksimize etmektedir.
ʌi = (pi – mci) qi

(2)

N tane banka için birinci derece koúullar çerçevesinde Cournot-Nash
dengesini
qi (ci) = [(2 b/d – 1) a – (2 b/d + N – 1) mci + Ȉ j mcj]/[(2 b + d (N – 1))(2 b/d – 1)]
(3)
úeklinde yazÕlabilir. (3) numaralÕ denklem sonucunda tanÕmlanan ʌi giriú
maliyeti İ içermemektedir. Endüstriye yeni firmalarÕn giriúi sadece ʌi  İ
oldu÷unda söz konusu olacaktÕr. Denklem (3) üretim ile marjinal maliyet
arasÕnda bir iliúki kurmaktadÕr. (2) numaralÕ denklem ile de kar ile marjinal
maliyet arasÕnda bir iliúki kurulmaktadÕr. Yani banka karÕ marjinal maliyetin
ikinci dereceden bir fonksiyonudur.

7

Boone Modelinin anlatÕldÕ÷Õ bu bölümde geniú ölçüde Leuvensteijn ve di÷erleri (2007)’nin
ve Boone ve di÷erlerini (2004)’nin çalÕúmalarÕ dikkate alÕnarak yazÕlmÕútÕr.
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Bu piyasada rekabet iki úekilde artabilir.
i.

Sektördeki çeúitli bankalarÕn üretti÷i ürün portföyünün birbiri ile yakÕn
ikame haline gelmesi rekabeti artÕracaktÕr. b parametresinden küçük
olmak kaydÕyla d parametresinin artmasÕ bankalarca üretilen ürün
portföyünün birbirleri ile daha çok yakÕn ikame oldu÷u anlamÕna
gelmektedir.

ii.

Giriú maliyeti İ’nin azalmasÕ piyasadaki rekabeti yeni giriúler
nedeniyle artÕracaktÕr.

Boone ve di÷erleri (2004) düúük marjinal maliyeti olan dolayÕsÕyla daha
etkin bankalarÕn pazar payÕnÕn, hem güçlü ikame hem de düúük giriú maliyeti
olan endüstrilerde artaca÷ÕnÕ göstermiútir.
si = qi / Ȉ j qj olmak üzere
ln skt = Į + ȕt ln mckt + įtdt

(4)

(4) numaralÕ eúitlikte si k. bankanÕn pazar payÕnÕ dt ise zaman kukla
de÷iúkenini göstermektedir. Bu eúitlik daha düúük marjinal maliyete sahip
bankalarÕn pazar payÕnÕn artaca÷ÕnÕ göstermektedir. DolayÕsÕyla ȕ katsayÕsÕ
negatif olacaktÕr. Piyasada rekabet arttÕkça bu etki de o kadar güçlü
olacaktÕr. Rekabet ne kadar yo÷unsa ȕ katsayÕsÕ mutlak de÷er olarak o
kadar yüksek olacaktÕr. ȕ katsayÕsÕ, Boone KatsayÕsÕ olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. ȕ katsayÕsÕ için bir eúit de÷er söz konusu de÷ildir. Sadece
Boone KatsayÕsÕ mutlak de÷er olarak ne kadar büyükse, rekabetin de o
kadar yo÷un oldu÷unu belirtilebilir. DolayÕsÕyla Boone KatsayÕsÕnÕn zaman
içerisindeki geliúimi rekabetin düzeyini de göstermektedir.
Etkin bankalar karlarÕnÕ artÕrmak yerine maliyetlerini düúürmeyi
seçebilecekleri gibi pazar payÕnÕ geniúletebilmek için çÕktÕ fiyatlarÕnÕ
düúürmeyi de seçebilmektedirler. Bu modelde etkinli÷i artan bankalarÕn bu iki
uç durum arasÕnda bir strateji belirleyerek, etkinlik kazançlarÕnÕn çok az bir
kÕsmÕnÕ müúterilerine aktardÕklarÕ varsayÕlmaktadÕr.
Marjinal maliyetin do÷rudan gözlemlenmesi mümkün olmadÕ÷Õndan CPB
(2000) ve Boone ve di÷erleri (2004) yaptÕklarÕ çalÕúmada marjinal maliyetin
en iyi temsilcisi olarak ortalama de÷iúir maliyet-gelir (AVC/R) oranÕ
kullanÕlmÕútÕr. Ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak ise CPB (2000)’de göreli kar alÕnÕrken,
Boone ve di÷erleri (2004)’de göreli kar yerine mutlak kar kullanÕlmÕútÕr. Bu
çalÕúmada ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak Leuvensteijn ve di÷erleri (2007)’nin
çalÕúmasÕnda yaptÕ÷Õ gibi marjinal maliyeti temsil etmesi için ortalama de÷iúir
maliyeti kullanmak yerine, translog maliyet fonksiyonu ile marjinal maliyeti
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hesap edilecektir. Ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak da bankalarÕn kredi piyasasÕndaki
pazar paylarÕ kullanÕlacaktÕr. Bu nedenle ilk önce bankacÕlÕk sektörünün
marjinal maliyetini hesap etmek gerekmektedir. AyrÕca (4) numaralÕ
denklemin tahmininde içsellik (endogeneity) problemi oluúacaktÕr. Yani
düúük marjinal maliyetli büyük bankalarÕn pazar payÕ ölçek etkinli÷i nedeniyle
daha yüksek olacaktÕr. Bu sorunu aúabilmek için (4) numaralÕ denklemin
tahmininde iki aúamalÕ en küçük kareler yöntemi kullanÕlacaktÕr. Araç
de÷iúken olarak da ortalama de÷iúken maliyetin ve sermaye oranÕnÕn
gecikmeli de÷erleri kullanÕlacaktÕr.
4.1.2.2. Translog Maliyet Fonksiyonu
Boone KatsayÕsÕnÕn hesap edilebilmesi için (4) numaralÕ denklemde
ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak kullanÕlan her bir bankanÕn marjinal maliyeti
translog maliyet fonksiyonu (TCF) yardÕmÕ ile tahmin edilecektir8. TCF ilk kez
Kmenta (1967) tarafÕndan türetilmiú ve kullanÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmadan sonra
bir çok endüstriyel çalÕúmada da sÕklÕkla kullanÕlmÕútÕr.9 Greene (2000)
TCF’lerin son zamanlarda en çok kullanÕlan esnek fonksiyonlar oldu÷unu
belirtmiútir (Maslovych 2009:17). TCF’nin altÕnda yatan ana fikir, logaritmik
do÷rusal maliyet fonksiyonu oluúturulduktan sonra bu maliyet fonksiyonunun
ikinci dereceden Taylor serisine geniúletmektir. Buna göre çalÕúmada
kullanÕlacak TCF denklemi aúa÷Õda gösterilmektedir.
ଷ

ଷ

 ܶܥ௧ ൌ  ߙ   ߙ௧ ݈݊ܳ௧   ߚ௧ ݈݊ܲ௧ 
ୀଵ

ୀଵ
ଷ

ଷ

ଷ

ଷ

  ͳൗʹ ቌ   ߜ௧ ݈݊ܳ௧ ݈݊ܳ௧     ߛ௧ ݈݊ܲ௧ ݈݊ܲ௧ ቍ
ୀଵ ୀଵ

ଷ

ୀଵ ୀଵ

ଷ

 ሺ   ߩ௧ ݈݊ܳ௧ ݈݊ܲ௧ ሻ  ߬௧ ݈݊ܭ௧  ߠ௧ ݈݊ܭ௧ ݈݊ܭ௧  ߝ௧
ୀଵ ୀଵ

(5)

(5) numaralÕ denklemde ba÷ÕmlÕ de÷iúken TCkt k. bankanÕn (k=1,.., N), t
yÕlÕndaki (t=1,..,T) üretim maliyetini göstermektedir. Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerden
Q bankanÕn çÕktÕlarÕnÕ göstermektedir ve çalÕúmamÕzda bankalarÕn üç farklÕ
çÕktÕ üretti÷i varsayÕlacaktÕr: Krediler (Q1), Finansal VarlÕklar (Q2) ve Di÷er
8

9

Bu alt baúlÕkta Translog Maliyet Fonksiyonu geniú ölçüde Altunbas, Molyneux ve Thornton
(1997); Leuvensteijn ve di÷erleri (2007) ve Dikmen (2010)’un çalÕúmalarÕndan
yararlanÕlarak anlatÕlacaktÕr.
Daha detaylÕ bilgi için Bkz. Benston, Hanweck ve Humphrey (1982); Sing (1987); Pulley ve
Braunstein (1992); Grace ve Timme (1992); Altunbaú, Gardener, Molyneux ve Moore
(2001); Yu ve Luu (2003); Roengpitya (2010); Ariss (2010).
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Hizmetler (Q3). ÇalÕúmada kullanÕlan di÷er ba÷ÕmsÕz de÷iúken olan P fiyatlarÕ
göstermemektedir. Burada bankanÕn üç girdi kullandÕ÷Õ varsayÕldÕ÷Õndan üç
girdi fiyatÕ tanÕmlanmÕútÕr: ücretler (P1), mevduat fiyatÕ (P2) ve sermaye fiyatÕ
(P3). ÇalÕúmada kontrol de÷iúkeni olarak sermaye oranÕ (K) kullanÕlacaktÕr.
Berger ve Mester (1997)’a göre sermaye oranÕ, bankalar arasÕndaki kredi
portföy riski farklÕlÕklarÕnÕ düzelten en iyi göstergedir. TCF için kullanÕlan
de÷iúkenler ve tanÕmlarÕ Tablo 4.11’de gösterilmektedir.
Tablo 4.11 ÇalÕúmada Tahmin Edilen TCF’de KullanÕlan De÷iúkenler
De÷iúken

TC

Grubu

Ba÷ÕmlÕ
De÷iúken

De÷iúken
AdÕ

TanÕmÕ

Toplam
Maliyetler

Toplam Faiz Giderleri + Kredi ve
Di÷er Alacaklar De÷er Düúüú
KarúÕlÕ÷Õ + Verilen Ücret ve
Komisyonlar + Türev Finansal
øúlemlerden Zararlar + Di÷er
Faaliyet Giderleri

Toplam
Krediler

Kredi ve Alacaklar

Menkul
De÷erler

Gerçe÷e Uygun De÷erleme FarkÕ
+ SatÕlmaya HazÕr Menkul
KÕymetler + Vadeye Kadar Elde
Tutulacak YatÕrÕmlar + Riskten
Korunma amaçlÕ Türev Finansal
VarlÕklar

Di÷er
Hizmetler

Toplam Faiz DÕúÕ Gelirler

ÇÕktÕlar
Q1

Q2

Ba÷ÕmsÕz
De÷iúken

Q3
Girdi FiyatlarÕ

øúgücü FiyatÕ

P1
P2

Ba÷ÕmsÕz
De÷iúken

Mevduat
FiyatÕ
Sermaye
FiyatÕ

P3

Personel Giderleri/Personel
SayÕsÕ
Mevduat Faiz Gideri/Toplam
Mevduat
(Amortisman Giderleri + Di÷er
Faaliyet giderleri)/(Duran
VarlÕklar)

Kontrol De÷iúkenleri
K1

Ba÷ÕmsÕz
De÷iúken

Sermaye
oranÕ

Özkaynaklar/Toplam Aktif
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(5) numaralÕ denklemle tanÕmlanan maliyet fonksiyonu girdi fiyatlarÕ
cinsinden lineer homojenlik problemi taúÕdÕ÷Õndan aúa÷Õdaki kÕsÕtlamalar
modelin çözümü için gereklidir.
øúgücü fiyatÕ, mevduat fiyatÕ ve di÷er hizmetler fiyatÕ katsayÕlarÕ toplamÕ
bire eúit olmalÕdÕr.

ߚଵ  ߚଶ  ߚଷ ൌ ͳ

(6)

Bu kÕsÕtlama maliyet fonksiyonu logaritmik olarak tanÕmlandÕ÷Õ için gereklidir
ve girdilerin toplam maliyet içindeki oranlarÕ toplamÕnÕn bire eúit olmasÕ
zorunlulu÷undan do÷ar. Bir di÷er kÕsÕtlama da tüm açÕklayÕcÕ de÷iúkenleri
kareleri ve çapraz terimleri katsayÕlarÕ toplamÕ sÕfÕr olmalÕdÕr.

ߛଵ   ߛଶ  ߛଷ ൌ ͲǢ ݆ ൌ ͳǡʹǡ͵݅ç݅݊
ve

ߩଵ  ߩଵ  ߩଵ ൌ ͲǢ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ͵݅ç݅݊

(7)

Son olarak katsayÕlarÕn simetrisi kÕsÕtÕ bulunmaktadÕr.

ߩ ൌ ߩ Ǣߛ ൌ ߛ ݆ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ͵

(8)

(5) numaralÕ denkleme (6), (7) ve (8) numaralÕ kÕsÕtlar uygulandÕktan sonra
toplam Maliyet fonksiyonu tahmin edilmektedir. Tahmin edilen denklem
aracÕlÕ÷Õyla j=l için yani kredi çÕktÕsÕ için marjinal maliyet denklemi

݉ܿ௧ ൌ

డ்ೖ
డೖ

ൌ൭

డ்ೖ
ܶܥ௧
ൗܺ ൱
௧ డೖ

türevi ile elde edilmektedir. Burada

డ்ೖ
డೖ

(9)

terimi (5) numaralÕ denklemin

kredilere göre birinci türevidir. DolayÕsÕyla k. bankanÕn t. yÕla ait kredi (l)
çÕktÕsÕ için marjinal maliyeti,

݉ܿ௧ ൌ

ܶܥ௧
ൗܳ ൫ߙଵ  ͳൗʹ σଷୀଵ ߜଵ ݈݊ܳ௧  σଷୀଵ ߛଵ ݈݊ܲ௧ ൯
௧

denklemi ile hesap edilmektedir.
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4.1.2.3. Veriler ve Bulgular
ÇalÕúmada kullanÕlan veriler TBB’nin web adresinden temin edilmiú
2002-2009 yÕllarÕ arasÕndaki yÕllÕk verilerdir. Veriler 2003 bazlÕ tüketici fiyatlarÕ
endeksi ile deflete edilerek reel hale getirilmiútir. Bunun yanÕnda homojenlik
kÕsÕtlarÕnÕ modele dahil edebilmek için toplam maliyetler ve girdi fiyatlarÕ
(mevduat fiyatÕ ve sermaye fiyatÕ, P2 ve P3) iúgücü fiyatÕ (P1)’na bölünerek
normalize edilmiútir. AyrÕca de÷iúkenlerin logaritmalarÕ alÕnmadan önce,
kendi ortalamalarÕna bölünerek a÷ÕrlÕklandÕrma yapÕlmÕútÕr. Böylece (5) nolu
denklem ikinci dereceden bir Taylor serisi yaklaútÕrÕmÕ haline getirilmiútir.
ÇalÕúma bankacÕlÕk sektöründe faaliyet yürüten 27 bankayÕ kapsamaktadÕr.
Bu bankalarÕn listesi Tablo 4.12’de gösterilmektedir.
Tablo 4.12 TCF ve Boone KatsayÕ’nÕn Elde Edilmesinde KullanÕlan
Bankalar
Akbank T.A.ù.

Millennium Bank A.ù.

Alternatif Bank A.ù.

ùekerbank T.A.ù.

Anadolubank A.ù.

Tekstil BankasÕ A.ù.

Arap Türk BankasÕ A.ù.

The Royal Bank of Scotland N.V.

Bank Mellat

Turkish Bank A.ù.

Birleúik Fon BankasÕ A.ù.

Turkland Bank A.ù.

Citibank A.ù.

Türk Ekonomi BankasÕ A.ù.

Denizbank A.ù.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasÕ A.ù.

Eurobank Tekfen A.ù.

Türkiye Garanti BankasÕ A.ù.

Finans Bank A.ù.

Türkiye Halk BankasÕ A.ù.

Fortis Bank A.ù.

Türkiye øú BankasÕ A.ù.

Habib Bank Limited

Türkiye VakÕflar BankasÕ T.A.O.

HSBC Bank A.ù.

YapÕ ve Kredi BankasÕ A.ù

ING Bank A.ù.
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Tablo 4.13: Tahmin Edilen TCF Fonksiyonuna Ait Parametreler (Ba÷ÕmlÕ
De÷iúken lnTC)
De÷iúken

Parametre

KatsayÕ

Standart
Hata
0.095336
0.042522
0.036135
0.026760
0.031082
0.009122
0.009054
0.011177
0.051052
0.052535
0.025099
0.015987
0.018007
0.044728
0.013112
0.012677
0.020286
0.026767
0.017197
0.030319
0.011900
0.022555
0.019178

T-østatisti÷i

P-De÷eri

C
Į0
-0.6037**
-6.333375
0.0000
lnQ1
Į1
0.1636**
3.848814
0.0002
lnQ2
Į2
0.2308**
6.389118
0.0000
lnQ3
Į3
0.012274
0.458684
0.6472
lnK
Ĳ
-0.014340
-0.461364
0.6453
lnQ1lnQ1
į11
0.014542
1.594241
0.1132
lnQ2lnQ2
į22
0.0779**
8.603875
0.0000
lnQ3lnQ3
į33
0.0343**
3.073325
0.0025
lnKlnK
ș
0.028773
0.563610
0.5739
lnP2
ȕ2
0.3373**
6.421967
0.0000
lnP3
ȕ3
0.2707**
10.78835
0.0000
lnP2lnP2
Ȗ22
0.1153**
7.217169
0.0000
lnP3lnP3
Ȗ33
-0.010671
-0.592612
0.5544
lnP2lnP3
Ȗ23
-0.059163
-1.322733
0.1881
lnQ1lnP2
ȡ12
0.0330**
2.521206
0.0128
lnQ1lnP3
ȡ13
-0.0546**
-4.310477
0.0000
lnQ2lnP2
ȡ22
-0.0807**
-3.981916
0.0001
lnQ2lnP3
ȡ23
0.028222
1.054383
0.2935
lnQ3lnP2
ȡ32
0.0912**
5.308643
0.0000
lnQ3lnP3
ȡ33
0.038262
1.261978
0.2091
lnQ1lnQ2
ȡ12
-0.0316**
-2.657031
0.0088
lnQ1lnQ3
ȡ13
0.022608
1.002380
0.3179
lnQ2lnQ3
ȡ23
-0.1242**
-6.477783
0.0000
lnQ1lnP1*
ȡ11
0.021586
AR(1)
0.3887**
0.086994
4.468346
0.0000
R2=0,998
Durbin Watson : 2,38
F=2217,7
* øúgücünün fiyatÕ ile krediler çÕktÕsÕnÕn çarpÕmÕna ait katsayÕ (7) nolu eúitlikteki kÕsÕt
çerçevesinde (-ȡ12- ȡ13) eúitli÷i ile elde edildi÷i için istatistikleri verilmemiútir
** %1 anlamlÕlÕk düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕdÕr

ÇalÕúmada kullanÕlan bankalarÕn tamamÕ mevduat bankasÕ niteli÷indeki
bankalardÕr. Toplam 46 banka arasÕnda girdi fiyatlarÕnÕn hesap edilebildi÷i
tüm bankalar seçilmiútir. TFC fonksiyonu için tahmin edilen (5) numaralÕ
denklem tahmin sonuçlarÕ Tablo 4.13’de verilmiútir.
TCF denklemi tahmin edilirken panel veri en küçük kareler yöntemi
kullanÕlmÕú ve sabit etki modeline göre tahminler yapÕlmÕútÕr. TCF
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fonksiyonunda çÕktÕ ve girdi fiyatlarÕ katsayÕlarÕ beklenildi÷i gibi pozitiftir. Elde
edilen bu katsayÕlar çerçevesinde (10) numaralÕ eúitlik kullanÕlarak her bir
bankanÕn t dönemine ait marjinal maliyetleri hesap edilmiú ve (4)
numaralÕdenklem iki aúamalÕ en küçük kareler tahmin yöntemi kullanÕlarak
Boone KatsayÕlarÕ her bir yÕl için ayrÕ ayrÕ elde edilmiútir. (4) numaralÕ
denklemin tahmininde enstrüman de÷iúkenleri olarak sermaye oranÕ (K) ve
ortalama maliyetler (AC) kullanÕlmÕútÕr. Her bir yÕla ait Boone KatsayÕsÕnÕ elde
edebilmek için (4) numaralÕ denklemde gösterildi÷i gibi kukla de÷iúkenleri
dahil edilmiútir. Buna göre tahmin edilecek denklem
ଶଽ

݈݊ݏ௧ ൌ ߙ  ߚ݈݊݉ܿ௧   ߜ௧ ݀௧  ߝ
௧ୀଶଷ

úeklinde olacaktÕr. Burada ba÷ÕmsÕz de÷iúken skt her bir bankanÕn kredi
piyasasÕndaki pazar payÕnÕ göstermektedir. YÕllar itibari ile elde edilen Boone
KatsayÕ de÷erleri Tablo 4.14’de gösterilmektedir.
Tablo 4.14 Türk BankacÕlÕk Sisteminde Kredi PiyasasÕnda Boone
KatsayÕsÕ
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Boone
-0.59498 -0.59055 -0.5378 -0.60087 -0.59049 -0.63244 -0.59431 -0.67439
KatsayÕsÕ

Elde edilen tahmin sonuçlarÕ 2002-2009 yÕllarÕ arasÕnda bankalar
arasÕnda rekabetçi bir yapÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Beklenildi÷i gibi
Boone katsayÕsÕ (ȕ) negatif de÷erdedir. Boone katsayÕsÕnÕn mutlak de÷erinin
artmasÕ, piyasadaki rekabetçi davranÕúlarÕn da o kadar arttÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. ùekil 4.15’de resmedilen tahmin sonuçlarÕna göre Türk
BankacÕlÕk sektöründe rekabetçi bir davranÕú gözlemlense de, bu rekabetçi
davranÕúlarÕn yo÷un oldu÷u söylenemez. Boone katsayÕsÕ tahmin edilen
de÷erleri sÕfÕra yakÕn çÕkmÕútÕr. Bu sonuç, sektördeki rekabetçi davranÕúlarÕn
yo÷un bir úekilde olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Boone katsayÕsÕnÕn zaman
içindeki geliúimi Türk BankacÕlÕk Sektöründeki rekabetçi davranÕúlarÕn seyri
hakkÕnda da bilgi vermektedir.
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ùekil 4.15 YÕllar øtibari ile Boone KatsayÕsÕ (Mutlak De÷er)

2002-2009 yÕllarÕ arasÕnda Türk BankacÕlÕk Sistemine ait Boone
KatsayÕlarÕn seyrinin gösterildi÷i ùekil 4.15’de 2004 yÕlÕndan sonra Türk
BankacÕlÕk PiyasasÕnda rekabetçi davranÕúlarÕnÕn arttÕ÷Õ gözlemlenmektedir.
ùekil 4.15’deki siyah çizgi logaritmik trendi göstermektedir. Sektördeki
rekabetçi e÷ilimlerin 2004 yÕlÕnda bir miktar azalmasÕnÕn nedeni, 2004 yÕlÕnda
mevduata sa÷lanan %100 devlet güvencesinin kaldÕrÕlarak mevduat sigorta
sÕnÕrÕnÕn 50 bin TL’na çekilmesidir. Bu düzenlemenin 2003 yÕlÕnda ilan
edilmiú bir regülasyon oldu÷u için sektör üzerindeki etkisi aslÕnda düúük
olmuútur. Ancak yine de hanehalklarÕ 2004 yÕlÕnda mevduatlarÕnÕ büyük
ölçekli bankalarda yo÷unlaútÕrmÕúlardÕr. 2004 yÕlÕnda sektördeki yo÷unlaúma
artmÕútÕr. Sektördeki banka sayÕsÕ 50’den 48’e düúerken ilk beú büyük
bankanÕn toplam aktif içindeki payÕ %60 ve ilk on bankanÕn toplam aktif
içindeki payÕ %84 olmuútur. Tüm bu geliúmeler sonucunda 2004 yÕlÕnda
sektördeki rekabetçi e÷ilim gerilemiútir. Rekabetci davranÕú biçimi anlamÕnda
2006 ve 2008 yÕllarÕnda da benzer küçük düúüúler yaúanmÕútÕr. Türkiye
Ekonomisinde 2006 yÕlÕ finansal piyasalarda dalgalanmanÕn yaúandÕ÷Õ ve
2008 yÕlÕ ise Küresel Krizinin a÷ÕrlaútÕ÷Õ yÕllardÕr. Belirtilen yÕllarda bankalarÕn
kredi verme konusundaki isteksizlikleri sektördeki rekabetçi davranÕúlarÕ da
geriletmiútir. DolayÕsÕyla Boone katsayÕsÕnÕn de÷eri azalmÕútÕr. Krizden çÕkÕú
yÕlÕ olarak adlandÕrÕlabilecek 2009 yÕlÕnda ise sektördeki rekabetçi davranÕúlar
son sekiz yÕlÕn en yüksek düzeyine ulaúmÕútÕr. Kriz sÕrasÕnda daralan kredi
kanallarÕ krizden çÕkÕú aúamasÕnda hÕzla geniúlemiútir. Bu da bankalarÕn
kredi piyasasÕnda pazar payÕ elde edebilmek için rekabetçi davranÕúlarÕnÕ
artÕrdÕklarÕ anlamÕna gelmektedir.
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Sektörde kredi piyasasÕndaki rekabet GEGP sonrasÕnda daha da
artmÕútÕr. BankacÕlÕk piyasasÕna getirilen yeni düzenlemeler sonucunda
bankacÕlÕk sektörü asli görevi olan kÕsa vadeli ve küçük tasarruflarÕ uzun
vadeli ve büyük miktardaki kredilere dönüútürmeye baúlamÕútÕr. ùekil 4.16’da
da görülebilece÷i gibi özellikle 2002 yÕlÕndan itibaren mevduatÕn krediye
dönüúme oranÕ hÕzlÕ bir úekilde artmÕútÕr.
ùekil 4.16. YÕllar øtibari ile MevduatÕn Krediye Dönüúme OranÕ

Kaynak: TBB

BankalarÕn topladÕklarÕ kaynaklarÕ krediye dönüútürme oranÕnÕn GEGP
sonrasÕ artmasÕ kredi piyasasÕndaki rekabetçi davranÕúlarÕ da hÕzlÕ bir úekilde
arttÕrmÕútÕr. Boone katsayÕsÕ de÷erlerinden de görülebilece÷i gibi Türk
BankacÕlÕk Sisteminde mevduat bankalarÕnÕn kredi piyasasÕndaki rekabetçi
davranÕúlarÕ artmaktadÕr.
Sektörde toplam aktif içindeki paylarÕ %10 üzerinde 4 banka
bulunmaktadÕr.10 Sektördeki yo÷unlaúma e÷ilimi dikkate alÕndÕ÷Õnda bu dört
bankanÕn kendi aralarÕndaki rekabetçi davranÕúlarÕn boyutu da önemli hale
gelmektedir. Bu aktif payÕ en büyük ilk dört banka için hesaplanan Boone
KatsayÕlarÕ da aúa÷Õdaki Tablo 4.15 ve ùekil 4.17’de gösterilmiútir.

10

Bu bankalar TC Ziraat BankasÕ A.ù., Türkiye øú BankasÕ A.ù., Türkiye Garanti BankasÕ A.ù.
ve Akbank T.A.ù.’dir.
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Tablo 4.15 Toplam Aktif øçinde En Büyük Paya Sahip ølk Dört Banka øçin
Boone KatsayÕsÕ

Boone KatsayÖsÖ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0.3560

0.4130

0.3530

0.1989

0.3496

0.3360

0.4034

0.3929

ølk dört banka için elde edilen Boone katsayÕ de÷erleri sektör Boone
KatsayÕ de÷erlerinden mutlak de÷er olarak daha küçüktür. Bunun anlamÕ ilk
dört bankanÕn kendi arasÕnda daha az rekabetçi davranÕúlar göstermekte
oldu÷udur. Bu sonuçlar, bankacÕlÕk sektöründeki büyük bankalar oligopolistik
davranÕúlar gösterirken, tüm sektör açÕsÕndan tekelci rekabet e÷ilimlerinin
bulundu÷u úeklinde yorumlanabilir. Di÷er bir ifade ile büyük bankalar ile
küçük bankalar arasÕnda pazar payÕ konusunda rekabetçi bir yapÕ söz
konusu iken, büyük bankalar kendi aralarÕnda çok fazla rekabetçi bir e÷ilim
göstermemektedirler.
ùekil 4.17 Toplam Aktif øçinde En Büyük Paya Sahip ølk Dört Banka øçin
Boone KatsayÕsÕ

ølk dört büyük bankanÕn Boone KatsayÕsÕnÕn zaman içinde izledi÷i seyri
incelendi÷inde 2005 yÕlÕnda önemli bir kÕrÕlmanÕn meydana geldi÷i
görülmektedir. 2005 yÕlÕnda sektördeki yo÷unlaúma oranlarÕ artÕú
göstermiútir. ølk beú bankanÕn toplam aktifler içindeki payÕ 2004 yÕlÕnda %60
iken 2005 yÕlÕnda %63’e, toplam mevduat içindeki payÕ %64’den %66’ya ve
toplam krediler içindeki payÕ da %48’den %56’ya çÕkmÕútÕr. ølk on bankanÕn
paylarÕ açÕsÕndan yükselme yaúanmÕú olmasÕna ra÷men ilk beú banka
yo÷unlu÷u daha hÕzlÕ artmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda özellikle uzun dönemli konut
kredileri sektöründeki patlama da Boone KatsayÕsÕnÕn düúük kalmasÕna
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neden olmuútur. Kriz dönemlerinde ise (2006 ve 2008) ilk dört bankanÕn
kendi aralarÕndaki rekabet daha belirgin hale gelmiútir.
4.2. YapÕsal Olmayan YaklaúÕmlar
Dünyada bankacÕlÕk sektörünün piyasa yapÕsÕnÕ incelemeye yönelik
öncel çalÕúmalar temel olarak öncülü÷ünü Mason (1939 ve 1949) ve Bain’in
(1951 ve 1956) yaptÕ÷ÕnÕ ifade edebilece÷imiz SCP paradigmasÕna
dayanmaktadÕr. Bu çalÕúmalar piyasa yapÕsÕnÕn dÕúsal oldu÷unu varsaymÕú
ve kârlÕlÕk de÷iúkenini yo÷unlaúma endeksi ve di÷er bazÕ kontrol
de÷iúkenlerin üzerine ba÷laúÕmlamÕúlardÕr11. Sonuçlar ço÷unlukla kârlÕlÕk ile
yo÷unlaúma arasÕnda pozitif bir iliúkiyi iúaret etmiú ve bunun sonucu olarak
da yo÷unlaúmanÕn oldu÷u piyasalarda çalÕúan bankalarÕn piyasa gücü
kullandÕklarÕ yorumuna varÕlmÕútÕr. YapÕ-davranÕú-performans paradigmasÕna
karúÕ olarak, öncülü÷ünü Demsetz’in (1973 ve 1974) yaptÕ÷Õ etkin-yapÕ
hipotezi12 (EYH) ise büyük bankalarÕn küçüklerden daha kârlÕ çalÕúmalarÕnÕ,
büyük bankalarÕnÕn küçük bankalardan ço÷unlukla daha etkin olmalarÕna
ba÷lamÕúlardÕr. YapÕlan ampirik çalÕúmalarÕn bu tartÕúmayÕ çözecek
sonuçlara
ulaúamamasÕnÕn
nedeni,
ne
yapÕ-davranÕú-performans
paradigmasÕnÕn ne de etkin-yapÕ hipotezinin de÷iúkenlerinin banka kârlÕlÕ÷ÕnÕ
açÕklama konusunda temel de÷iúkenler olmamalarÕdÕr (Matthews, Murinde
ve Zhao, 2007; Berger, 1995; Berger ve Humphrey, 1997). AyrÕca, iki
yaklaúÕm da çÕktÕ fiyatÕ ile marjinal maliyet arasÕndaki farklÕlÕktan ziyade
kârlÕlÕk kavramÕna odaklanmÕúlardÕr (Paul, 1999). Daha sonra ortaya çÕkan
Yeni Ampirik Endüstriyel Organizasyon13 (YAEO) yaklaúÕmÕ ise bu iki
yaklaúÕmÕn bahsedilen eksiklerine yönelmiútir. Bu yaklaúÕm, tüketici ve
firmalarÕn davranÕúlarÕnÕ tahmin etmek ve modellemek üzere yo÷un bir
úekilde ekonometrik ve oyun teorisi tabanlÕ modelleri kullanmaktadÕrlar.
YAEO yaklaúÕmÕ, piyasa gücünün derecesini de÷erlendirmeye çalÕúÕrken
herhangi bir piyasa yapÕsÕnÕ dÕúsal olarak varsaymamakta; piyasa gücünün
derecesini piyasada gözlemlenen fiyat ile marjinal maliyetler arasÕndaki farkÕ
inceleyerek de÷erlendirmeye çalÕúmaktadÕr. Panzar-Rosse (Rosse ve
Panzar, 1977; Panzar ve Rosse, 1982 ve 1987) modeli ile Bresnahan
(Bresnahan, 1982) ve Lau’nun (Lau, 1982) mark-up modeli yeni YAEO en
temel iki yaklaúÕmÕnÕ oluúturmaktadÕr. øki model de kâr-maksimizasyonu
dengesi varsayÕmÕndan yola çÕkmaktadÕrlar. Panzar-Rosse modeli toplam
11

12
13

TDK’nÕn yapmÕú oldu÷u Ekonometri Terimleri Sözlü÷ünde ingilizce “regression” terimine
karúÕlÕk olarak “ba÷laúÕm” kelimesi önerilmektedir. Fakat ne yazÕk ki “regress” fiiline karúÕlÕk
bir öneride bulunulmamaktadÕr. Biz de sözlükte önerilen isim halini (ba÷laúÕm) temel alarak;
“regress” fiiline karúÕlÕk olmak üzere “ba÷laúÕmlamak” kelimesini kullanÕyor ve bu karúÕlÕ÷Õ
öneriyoruz.
Efficient-structure hypothesis, ESH (øng.).
New empirical industrial organization, NEIO (øng.)
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gelir ve faktör fiyatlarÕ için olan firma-özgül (veya firma-spesifik) veriler ile
çalÕúmakta; firmanÕn ve/veya sektörün denge miktar ve fiyatlarÕna iliúkin
verilere ihtiyaç duymamaktadÕr. AyrÕca, Bresnahan-Lau modelinin küçük
örneklem durumunda aksak-rekebet yönünda sapmalÕ olmasÕna karúÕn
Panzar-Rosse yaklaúÕmÕ Shaffer’Õn (2004) belirtti÷i gibi küçük örneklem
durumuna dirençlidir14 (Matthews, Murinde ve Zhao, 2007, s.2029)
Bu alt baúlÕkta Türk BankacÕlÕk Sektörünün rekabetçili÷ini ve piyasa
yapÕsÕnÕ de÷erlendirmek üzere Bresnahan-Lau ve Panzar-Rosse modeli
kullanÕlacaktÕr.
4.2.1. Bresnahan-Lau Modeli
Rekabet bankacÕlÕk sektöründeki en önemli ve temel konulardan birisidir.
Bu ba÷lamda bankacÕlÕk sektöründe rekabet düzeyinin ölçülmesi birçok
görgül çalÕúmanÕn konusu olmuútur. Shaffer (1993), Kanada BankacÕlÕk
PiyasasÕnda, Ribbon ve Yosha (1999) øsrail BankacÕlÕk PiyasasÕnda, More ve
Nagy (2004) Macaristan BankacÕlÕk PiyasasÕnda, Kubo(2006) Tayland
BankacÕlÕk PiyasasÕnda rekabet düzeylerini Bresnahan Modeli kullanarak
ölçen çalÕúmalara örnek verilebilir15. Bresnahan Modeli bankacÕlÕk
sektöründeki rekabet düzeyini ölçen yapÕsal olmayan (non-structural)
modellerden bir di÷eridir. Bresnahan modelinin yapÕsal olmayan modeller
arasÕndaki en belirgin avantajÕ firmalara ait maliyet ve kar verisi olmasa dahi
kullanÕlabilen bir model olmasÕdÕr (Greenberg ve Simbanegavi 2009:16). Bu
modelin altÕnda yatan temel fikir, ortalama bir ölçek büyüklü÷üne sahip
bankanÕn pazar payÕnÕ de÷iútiren dÕúsal de÷iúkenlerdeki de÷iúimlerin
bankalarÕn fiyat ve miktar kararlarÕnÕ ve dolayÕsÕyla rekabetçi güçlerini nasÕl
etkiledi÷inin analiz edilmesi oluúturmaktadÕr.
Model ilk önce Bresnahan (1982 ve 1989) ve Lau (1982) tarafÕndan
geliútirilmiú oldu÷undan Bresnahan ve Lau modeli olarak anÕlmaktadÕr.
Bresnahan-Lau Modeli ilk önce yÕllÕk verilerle tanÕmlanmÕúken panel veri
setine ilk uyarlama Angelini ce Ctorelli (2003) tarafÕndan gerçekleútirilmiútir.
ÇalÕúmanÕn bu bölümünde ilk önce Uchida ve Tsutsui (2003)’in çalÕúmasÕnÕ
takip ederek panel veri modelini, daha sonra da Bikker (2003)’in modelini
takip ederek zaman serisi modelini Türk BankacÕlÕk Sistemi için BresnahanLau katsayÕsÕnÕ elde etmeye çalÕúaca÷Õz.

14
15

Robust (øng.)
BankacÕlÕk piyasasÕnda rekabet düzeyini ölçme konusunda yapÕlan çalÕúmalarÕn geniú
kapsamlÕ literatür incelemesi Degryse ve Ongena(2007) içerisinde bulunabilir.
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4.2.1.1. Panel Veri Analizi
Bresnahan-Lau Modelinin panel veri seti ile tahmini için kullanÕlacak
model daha öncede belirtildi÷i gibi Uchida ve Tsutsui (2003)’nin Japon
BankacÕlÕk Sektöründeki rekabet düzeyini ölçmek için kullandÕklarÕ modeldir.
Modelde ortalama bir ölçek büyüklü÷üne sahip i. bankanÕn mudilerden ve
finansal piyasalardan topladÕ÷Õ kaynaklarÕ kredi olarak (qi) da÷ÕttÕ÷Õ
varsayÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla i. bankanÕn t dönemindeki kar fonksiyonu

 i ,t

Pt (Qt )qi ,t

ri ,t qi ,t

Ci ,t (qi ,t )

(1)

úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Eúitlik 1’de ʌit i. bankanÕn t dönemindeki karÕnÕ,
Pt(Qt), kredilere yönelik ters talep fonksiyonunu (Qt=ni=1qit) , qit, i. bankanÕn t
dönemindeki kredi üretimini, rit, i. bankanÕn t dönemindeki ortalama
maliyetlerini, Cit(qit) ise i. bankanÕn t dönemindeki faaliyet maliyet
fonksiyonunun göstermektedir. Kar maksimizasyonunun birinci derece
koúullarÕ literatürde

§ T
·
Pt ¨1  t Si ,t ¸
© Kt
¹

ri ,t 

wCi ,t
wqi ,t

(2)

úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. (2) numaralÕ denklemde, Șt=-(Pt/Qt)*(įQt/įPt)
talep esnekli÷ini ve Sit=qit/Qt ise pazar payÕnÕ göstermektedir. E÷er banka
tam rekabet úartlarÕnda çalÕúÕyorsa burada ș=0 olacaktÕr. E÷er banka
Cournot oligopol piyasasÕnda çalÕúÕyorsa burada ș=1 olacaktÕr. DolayÕsÕyla ș
rekabet düzeyinin bir temsilcisi haline gelmektedir. (2) numaralÕ denklemi
yeniden düzenlersek

Ri ,t

wC
Tt
Si ,t Ri ,t  ri ,t qi ,t  qi ,t i ,t
Kt
wqi ,t

(3)

(3) numaralÕ denklemde elde edilir. (3) numaralÕ denklemde, Rit=Ptqit i.
bankanÕn t dönemindeki gelirini göstermektedir. (3) numaralÕ denklemin son
terimi i. bankanÕn marjinal maliyetini göstermektedir. BankanÕn marjinal
maliyetini do÷rudan gözlemlemek söz konusu olmadÕ÷Õndan translog maliyet
fonksiyonunun tahmin edilmesi gerekmektedir. BankanÕn translog maliyet
fonksiyonu

ln Ci ,t

a0  a1 ln qi ,t  a2 (ln qi ,t ) 2  a3 ln wi ,t  a4 (ln wi ,t ) 2  a5 (ln qi ,t )(ln wi ,t )  H c i ,t
(4)
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úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. (4) numaralÕ eúitlikte, wit, bankanÕn personeline
ödedi÷i ücreti İcit ise hata terimlerini göstermektedir. De÷iúkenlerin üstündeki
bar iúareti ise o de÷iúkenin ortalamadan farklarÕnÕ göstermektedir. (4)
numaralÕ eúitlikten elde marjinal maliyet (3) numaralÕ eúitlikte yerine
konuldu÷unda

Qt

Ri ,t

Kt

Si ,t Ri ,t  ri ,t qi ,t  Ci ,t (a1  2a2 ln qi ,t  a3 ln wi ,t )  H s i ,t

(5)

(5) numaralÕ eúitlik elde edilmektedir. (4) numaralÕ eúitlikte İsit ise hata
terimlerini göstermektedir. (4) ve (5) numaralÕ eúitliklerin eúanlÕ tahmini bize
șt/Șt’yi verecektir. Ancak buradan ș’yÕ do÷rudan gözlemlemek mümkün
de÷ildir. Bu yüzden ș’yÕ bulabilmek için Ș’yi tahmin etmemiz gerekmektedir.
Ș’yi tahmin edebilmek için kredi talep fonksiyonunu tahmin etmemiz gerekir.
ÇalÕúmada tahmin edilen krediler için ters talep fonksiyonu

ln Pi ,t

b0 

1

Kt

ln Qt  b2 ln IIPt  b3 ln ASLi ,t  b4 ln SMSFi ,t  b5 ln OPLi ,t  H d i ,t
(6)

úeklindedir. Burada IIP endüstri üretim endeksi, ASL i. bankanÕn
ortalama kredi büyüklü÷ü, SMSF küçük ve orta ölçekli bankalarÕn toplam
krediler içindeki kredi payÕ, OPL toplam krediler içinde iúletme kredilerinin
payÕnÕ ve İDit ise hata terimlerini göstermektedir. (4), (5) ve (6) nolu
denklemlerin eúanlÕ tahmini sonucu Ș ve ș de÷erlerini bize verecektir.
4.2.1.1.1. Model ve KullanÕlan Veriler
Bu çalÕúmada kullanÕlan model yukarÕda tanÕmlanan modeli temel
almaktadÕr. Ancak ulaúÕlabilen veriler çerçevesinde yukarÕdaki modelde bir
takÕm de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Tahminler mevduat bankacÕlÕ÷Õ yapan toplam
30 banka verileri ile yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada kullanÕlan bankalar aúa÷Õdaki
tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 4.16 Panel Veri Analizinde KullanÕlan Bankalar
Akbank T.A.ù.

Finans Bank A.ù.

Millennium Bank A.ù.

Alternatif Bank A.ù.

Fortis Bank A.ù.

Société Générale

Anadolubank A.ù.

Habib Bank
Limited

ùekerbank T.A.ù.

Arap Türk BankasÕ A.ù.

HSBC Bank A.ù.

Tekstil BankasÕ A.ù.

Bank Mellat

ING Bank A.ù.

The Royal Bank of Scotland

Birleúik Fon BankasÕ A.ù.

Türkiye Halk
BankasÕ A.ù.

Turkish Bank A.ù.

Citibank A.ù.

Türkiye øú
BankasÕ A.ù.

Turkland Bank A.ù.

Denizbank A.ù.

Türkiye VakÕflar
BankasÕ T.A.O.

Türk Ekonomi BankasÕ A.ù.

Deutsche Bank A.ù.

WestLB AG

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
BankasÕ A.ù.

Eurobank Tekfen A.ù.

YapÕ ve Kredi
BankasÕ A.ù.

Türkiye Garanti BankasÕ A.ù.

Bu bankalara ait 2002-2009 yÕllarÕ arasÕnda yÕllÕk verilerden yola çÕkÕlarak

ln TCi ,t

Ri ,t

ln Pi ,t

1
1
c1  c2 ln qi ,t  c3 (ln qi ,t )2  c4 ln wi ,t  c5 (ln wi ,t )2
2
2
 c6 (ln qi ,t )(ln wi ,t )  c17 ln TCt 1  H c i ,t

c7 si ,t Ri ,t  ri ,t qi ,t  TCi ,t (c2  2c2 ln qi ,t  c6 ln wi ,t )  H s i ,t

c9 ln Qt  c10 ln GDPt  c11 ln HI t  c12 ln CBSRi ,t  c19 ln Pt 1  H D i ,t

Denklemleri eúanlÕ olarak tahmin edilmiútir. Denklemde kullanÕlan
de÷iúkenlerin tanÕmÕ ve açÕklamasÕ aúa÷Õdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo 4.17 Panel Veri Analizinde kullanÕlan De÷iúkenler

TC

Toplam Faaliyet Maliyet (Toplam Faiz Giderleri + Kredi ve Di÷er
Alacaklar De÷er Düúüú KarúÕlÕ÷Õ + Verilen Ücret ve Komisyonlar
+ Türev Finansal øúlemlerden Zararlar + Di÷er Faaliyet Giderleri)
TBB banka bilançolarÕndan hesap edilmiútir.

q

i.bankanÕn kredi hacmi. Banka bilançolarÕndan hesaplanmÕútÕr

w

Ücret (Personel Giderleri/Personel SayÕsÕ)

Dum

Zaman kukla de÷iúkeni t yÕlÕ için 1 di÷er yÕllar için 0 olarak
belirlenmiútir.

R

Kredilerden elde edilen faiz geliri

r

Toplam Faiz Gideri/Toplam Mevduat

P

R/q Kredilerden Elde Edilen Faiz Geliri/Toplam Krediler

Q

Sektörün Toplam Kredi Hacmi

GDP

2003 bazlÕ reel Gayri Safi Milli HasÕla

HI

Herfindahl Endeksi

CBSR

TCMB, Mevduat Munzam KarúÕlÕk OranlarÕ

s

q/Q bankanÕn kredi piyasasÕndaki payÕ

Tahmin edilecek denklemdeki c7 =
kullanÕlarak ș katsayÕsÕ hesap edilmektedir.

Tt
Kt

ve c9 =

1

Kt

parametreleri

Uchida ve Tsutsui (2003) modelinde kullanÕlan bazÕ verilerin Türkiye için
bulunmamasÕ bunlarÕn yerine baúka de÷iúkenler kullanmamÕzÕ gerektirmiútir.
Örne÷in bu çalÕúmada tahmin modelde IIP (endüstriyel üretim endeksi)
yerine bunu temsil etmesi için GDP(Gayri Safi Yurtiçi HasÕla) kullanÕlmÕútÕr.
Bunun yanÕnda ASL (bankanÕn ortalama kredi büyüklü÷ü) yerine bunu temsil
etmesi için Hirfendahl Endeksi kullanÕlmÕútÕr.
4.2.1.1.2 Tahmin SonuçlarÕ
YukarÕda tanÕmlanan model eúanlÕ olarak E-Views paket programÕ
kullanÕlarak SUR (Seemingly Unrelated Regression) methodu ile tahmin
edilmiútir. Tahmin edilen parametreler ve bazÕ istatistikler aúa÷Õdaki Tablo
4.18’de verilmektedir.
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Tablo 4.18 Panel Veri Analizi EúanlÕ Tahmin SonuçlarÕ
KatsayÕ
C(1)
-6.24789
C(2)
0.327532
C(3)
-0.00022
C(4)
0.184686
C(5)
-0.01565
C(6)
-0.13089
C(17)
0.663122
C(7) 2002
2.440082
C(7) 2003
2.297006
C(7) 2004
2.490357
C(7) 2005
2.417911
C(7) 2006
2.401337
C(7) 2007
2.392193
C(7) 2008
2.369342
C(7) 2009
2.4966
C(9) 2002
-0.22943
C(9) 2003
-0.19049
C(9) 2004
-0.21026
C(9) 2005
-0.17701
C(9) 2006
-0.16518
C(9) 2007
-0.26001
C(9) 2008
-0.24711
C(9) 2009
-0.25727
C(10)
0.311815
C(11)
-1.46111
C(12)
0.253431
C(19)
0.753408
1. Denklem R-kare
2. Denklem R-kare
3. Denklem R-kare

t-istatisti÷i
-28.7049
12.83811
-0.03264
2.457777
-0.53317
-9.51871
28.26383
7.12477
6.664242
7.258294
7.061875
7.008498
6.966956
6.912703
7.333676
-1.58447
-1.1464
-2.21912
-1.17031
-1.04574
-1.74635
-1.67058
-1.73885
0.335517
-0.61388
1.69343
20.08751
0.97
0.92
0.68

p-de÷eri
0.000
0.000
0.974
0.014
0.594
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.114
0.252
0.027
0.242
0.296
0.081
0.095
0.083
0.737
0.540
0.091
0.000

Bu tahmin sonuçlarÕndan elde edilen ș de÷erleri grafi÷i ùekil 4.18’de
gösterilmektedir.
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ùekil 4.18 Panel Veri analizinden Elde Edilen ș De÷erleri

Bu sonuçlara göre mevduat bankacÕlÕ÷Õ yapan 30 banka arasÕndaki
rekabetin düzeyi tekelci rekabet olarak görünmektedir. Son yÕllarda rekabet
düzeyini gösteren ș katsayÕsÕ 1’e yaklaúmaktadÕr. Belirtildi÷i gibi ș’nÕn 1
olmasÕ Cournot Oligopol úartlarÕnÕ temsil etmektedir. Tam rekabet úartlarÕnÕn
geçerli olabilmesi için ș katsayÕsÕnÕn 0 olasÕ gerekmektedir. Bizim
çalÕúmamÕzda ș katsayÕsÕ ortalama 0,52 olarak bulunmuútur.
4.2.1.2. Zaman Serisi Analizi
Zaman serisi analizi Bresnahan Modelinin ilk halini temsil etmektedir.
Bresnahan (1982) ve Lau(1982) çalÕúmalarÕnÕ zaman serisi analizine göre
oluúturmuúlardÕr. Zaman serisi analizi için Bikker (2003)’in çalÕúmasÕ takip
edilecektir. Bresnahan (1982) ve Lau (1982) ortalama ölçek büyüklü÷üne
sahip bir bankanÕn piyasa gücü derecesini ölçebilmek için oligopol bankanÕn
kar maksimizasyon modelini kullanmÕúlardÕr.
Endüstride n tane bankanÕn bulundu÷u ve homojen bir mal üretti÷i
piyasada kar fonksiyonu,

3i

pxi  ci ( xi , EX s1 )  F1

úeklindedir. Burada Ȇ karÕ, x çÕktÕ düzeyini, p çÕktÕ fiyatÕnÕ, c de÷iúken
maliyetleri, EX endüstri talep fonksiyonunu etkilemeyen ancak marjinal
maliyeti etkileyen dÕúsal de÷iúkenleri, F ise sabit maliyetleri temsil
etmektedir. BankanÕn karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ piyasa talep fonksiyonu ise

125

Türkiye Bankalar Birli÷i

p

f ( X , EX D )

f ( x1  x2  ...  xn , EX D )

úeklindedir. Burada EXD marjinal maliyeti etkilemeyen ama endüstri talep
denklemini etkileyen dÕúsal de÷iúkenlerdir. Bikker ve Half (2001)’i takip
ederek tahmin edilecek denklemleri daha açÕk bir úekilde yazÕlabilmektedir.
BankacÕlÕk sektöründe mevduata yönelik talep denklemi úu úekildedir
(Bikker ve Half, 2001)

DEP

D 0  D1rd  D 2 EXD  D 3 EXD.rd  u

(7)

Burada; DEP endüstride toplam mevduatlarÕn reel de÷eri, rd piyasa
mevduat faiz oranÕ, EXD endüstri mevduat talebini etkileyen fakat marjinal
maliyetleri etkilemeyen dÕúsal de÷iúkenler (harcanabilir gelir, iúsizlik, banka
úubesi sayÕsÕ ve alternatif yatÕrÕmlar için faiz oranÕ, vb.), ve u ise stokastik
hata terimdir. Denklemde E X D . r d úeklindeki etkileúim terimleri, O
parametresinin belirlenebilirli÷ini kesinleútirmek üzere eklenmiútir. Bu
etkileúim terimleri olmadan rekabeti tekel piyasasÕndan ayÕrmak olasÕ de÷ildir
(Breshanan, 1982, ss.152-153).
Arz için (8) numaralÕdenklem kullanÕlmaktadÕr:

MCi

E 0  E1 DEPi  E 2 EXSi  vi

(8)

Burada; MCi terimi i bankasÕnÕn marjinal maliyeti, EXSi ise i bankasÕ
için mevduat arzÕnÕ etkileyen (mevduat üretiminde kullanÕlan girdilerin
maliyetlerini de –yani w- içeren) dÕúsal de÷iúkenler, ve v ise stokastik hata
terimidir.
Talep fonksiyonu düzenlenerek aúa÷Õdaki (9) numaralÕ denklem elde
edilmektedir
1
(9)
rd
>D E P  D 0  D 2 E X D  u @
D1  D 3EXD
Her bir bankanÕn toplam geliri; banka i’nin toplam mevduatÕ olan DEPi ile
yukarÕda elde edilen ifade çarpÕlarak elde edilebilir.
T Ri

1

D1  D 3EXD

> D E P  D 0  D 2 E X D  u @ D E Pi
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(10) numaralÕ denklemin i. bankanÕn mevduatlarÕna göre alÕnacak türevi
i. bankanÕn marjinal gelirine eúit olacaktÕr.
dT R i
dD E Pi

M Ri

§
·
§
· dDEP
1
1
DEPi
¨
¸ > DEP  D 0  D 2 EXD  u @  ¨
¸
© D 1  D 3 EXD ¹
© D 1  D 3 EXD ¹ dDEPi
On
(11)
rd 
D E Pi
D1  D 3EXD

MRi
M Ri

Her bir bankanÕn marjinal gelir ile marjinal maliyetlerini birbirine
eúitleyerek piyasa dengesini elde edilmektedir.
rd 

On
D E Pi
D1  D 3EXD

(12)

E 0  E 1 D E Pi  E 2 E X S i  v i

Bankalar tarafÕndan yapÕlan mevduat arzÕnÕ bulmak için (12) numaralÕ eúitli÷i
yeniden düzenleyip ortalamasÕnÕ alÕrsak aúa÷Õdaki ifade elde edilir:
rd

O

DEP

D1  D 3EXD

(13)

 E 0  E1D EP  E 2 E X S  v

O istatisti÷ini bulmak için iki regresyonun yapÕlmasÕ gereklidir. Birinci
olarak, D1 ve D3 katsayÕlarÕnÕ bulmak için denklem (7) tahmin edilmelidir. Daha
sonra bu katsayÕlar denklem (13)’deki
üzere

kullanÕlacaklardÕr.

Denklem

DEP

D1  D 3EXD

(13)’de

de÷iúkenini üretmek

DEP
D1  D 3EXD

de÷iúkeninin

katsayÕsÕ bize  O ’yÕ verecektir. DolayÕsÕyla eúzamanlÕ bir denklem
sistemimiz vardÕr ve bunun sonunda oluúabilecek bazÕ içsellik problemleri
yüzünden denklem (7) ve (13) eúzamanlÕ olarak tahmin edilmeli ve O bu
úekilde bulunmalÕdÕr.
EúanlÕ denklem metotlarÕ ile tahmin edilecek denklemler aúa÷Õda
örneklenmiútir:

DEP

rd

a0  a1 DEP1  a1rd  a3GDP  a4 INF  a5 rd .INF  a6 rd .GDP  Zt

(14)

ª
º
DEP
(15)
O «
»  b0  b1 DEP  b2WAGE  b3 INF  b4 mmr  ] t


a
a
INF
a
GDP
5
6
¬ 2
¼
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Burada; D E P mevduat hacmi, DEP1 mevduat hacminin bir periyod
gecikmesi, rd mevduat faiz oranÕ, GDP reel gayri safi yurtiçi hâsÕla, INF
enflasyon oranÕ, r d . I N F ve r d .G D P etkileúim terimleri, WAGE ortalama
ücret ve mmr para piyasasÕ faiz oranÕdÕr. O parametresi banka sektöründeki
rekabeti ölçmektedir. Denklemlerdeki Zt ve ]t ise stokastik hata terimleridir.
Tablo 4.19 Breshanan O østatisti÷i SonuçlarÕna Göre Piyasa YapÕsÕ
Breshanan O østatisti÷i SonuçlarÕna
Göre Piyasa YapÕsÕ
Tekel/AnlaúmalÕ Oligopol
Tekelci Rekabet
Tam Rekabet

O østatisti÷i

O=1
0<O<1
O=0

O parametresinin alaca÷Õ de÷er bankacÕlÕk sektörünün rekabet düzeyini
gösterecektir.
Bu çalÕúmada (14) ve (15) numaralÕ eúitlikler 1970-2009 yÕllarÕ için eúanlÕ
olarak tahmin edilmiútir.
Tahmin sonuçlarÕ aúa÷Õdaki Tablo 4.20’de gösterilmektedir.
Tablo 4.20 Zaman Serisi Tahmin SonuçlarÕ

KatsayÕ

t-istatisti÷i

p-De÷eri

KatsayÕ

t-istatisti÷i

p-De÷eri

KatsayÕ

t-istatisti÷i

p-De÷eri

2000-2009

p-De÷eri

1990-2009

t-istatisti÷i

1980-2009

KatsayÕ

1970-2009

C(3)

-1,59

-14.43

0.00

-1,97

-15.02

0.00

-3,10

-15.39

0.00

-9,01

-3.53

0.01

C(4)

0.70

24.64

0.00

0.71

21.95

0.00

0.75

18.68

0.00

0.53

13.11

0.00

C(5)

1,47

12.35

0.00

1,93

13.30

0.00

2,94

11.85

0.00

1,48

3.01

0.01

C(6)

-1,81

-0.23

0.82

2,28

0.20

0.84

2,70

1.19

0.24

-1,24

-2.51

0.03

C(7)

0.00

-7.01

0.00

0.00

-6.02

0.00

-0.01

-5.23

0.00

0.01

3.26

0.01

C(8)

-0.89

-6.97

0.00

-0.91

-6.18

0.00

-1.03

-5.08

0.00

-0.49

-2.99

0.01

C(9)

0.00

-15.96

0.00

0.00

-11.78

0.00

0.00

-5.12

0.00

0.00

6.47

0.00

C(10)

0.27

18.91

0.00

0.23

16.56

0.00

0.17

14.06

0.00

-0.06

-5.93

0.00

C(11)

0.84

12.46

0.00

0.92

13.18

0.00

1.02

13.46

0.00

0.29

6.56

0.00

C(12)

0.11

1.90

0.06

0.07

1.09

0.28

-0.02

-0.18

0.86

0.47

15.65

0.00
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Tahmin edilen c(8) parametresi bankacÕlÕk sektöründeki rekabetin
derecesini temsil eden Ȝ parametresidir. Tahminler dört farklÕ dönem için
yapÕlmÕútÕr. 1970-2009 dönemi için yapÕlan tahminde Ȝ parametresi 0,89
olarak tahmin edilmiútir. Tekelci rekabet úartlarÕ altÕnda çalÕúÕlÕyor olsa da
bankacÕlÕk sektöründeki rekabet düúük düzeyde görünmektedir.1980-2009
döneminde rekabetçi düzey almÕú iken 1990-2009 döneminde oligopolist bir
yapÕ arz etmektedir. 2000-2009 döneminde rekabet düzeyi oldukça yüksek
çÕkmÕútÕr.
4.2.2. Panzar-Rosse Modeli
Bikker ve Haaf (2002)’Õn simgelemini kullanarak ifade edilirse, PanzarRosse yaklaúÕmÕ aúa÷Õda gösterilen úekilde logaritmik-do÷rusal bir marjinal
maliyet (MC) fonksiyonu varsaymaktadÕr:

ln MC D 0  D1 ln OUT  ¦i 1 Ei ln FIPi  ¦ j 1 J j ln EXCi
m

p

(1)

Burada OUT bankanÕn çÕktÕsÕnÕ, FIP faktör girdi fiyatlarÕnÕ ve EXC ise
maliyet fonksiyonu için dÕúsal olan di÷er de÷iúkenleri göstermektedir.
Benzer úekilde marjinal gelir (MR) fonksiyonu da aúa÷Õdaki gibi
logaritmik-do÷rusal bir biçimdedir:

ln MR G0  G1 ln OUT  ¦k 1H k ln EXRk
q

(2)

Marjinal gelir (MR) fonksiyonundaki EXR banka-spesifik talep
fonksiyonuna iliúkin de÷iúkenleri göstermektedir. Kâr-maksimizasyonu yapan
bir banka için denge durumunda marjinal maliyetler marjinal gelire eúit
olacaktÕr. O halde denklem (1) ve (2)’den aúa÷Õdaki denge çÕktÕ miktarÕ
ifadesi elde edilmektedir:

ln OUT * T (D0  G 0 )  T ¦i 1 Ei ln FIPi  T ¦ j 1 J j ln EXCi  T ¦ k 1H k ln EXRk (3)
m

p

q

Bu denklemde T 1 / (G1  D1 ) úeklindedir ve yÕldÕz simgelemi ise denge
de÷erini göstermek için kullanÕlmÕútÕr. øndirgenmiú biçim gelir denklemi ise
denge çÕktÕsÕ ile piyasa fiyatÕnÕn çarpÕlmasÕ úeklinde elde edilir. Piyasa fiyatÕ
ise aúa÷Õda gösterilen úekildeki bir logaritmik-do÷rusal ters talep denklemi ile
belirlenir:
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P0  P1 ln

ln P*

¦ OUT
i

*

(4)

i

Ampirik çalÕúmalarda indirgenmiú-biçim gelir denkleminin aúa÷Õdaki úekli
kullanÕlmaktadÕr:

ln IR K  (h1 ln AFR  h2 ln PPE  h3 ln PCE )  ¦ j O j ln BSFj  M ln OI  u

(5)

Burada; IR toplam faiz gelirlerini, AFR mevduat fiyatÕnÕ (genellikle faiz
giderlerinin toplam mevduata oranÕ), PPE iúgücü fiyatÕnÕ (genellikle toplam
personel giderlerinin toplam personel sayÕsÕna oranÕ), PCE sermaye fiyatÕnÕ
(genellikle di÷er faiz-dÕúÕ giderlerin duran varlÕklara oranÕ), BSF bankaya
özgü etkenler (maliyet veya gelir denklemi kaynaklÕ), OI di÷er gelirlerin
toplam aktiflere oranÕ ve u ise stokastik hata terimidir. DolayÕsÕyla AFR, PPE
ve PCE; mevduat, iúgücü ve sermaye úeklindeki banka girdilerinin birim
fiyatlarÕ veya bu fiyatlarÕn vekilleridir16 (Bikker, Spierdijk ve Finnie, 2006).
Rosse ve Panzar (1977) ile Panzar ve Rosse (1987) aúa÷Õdaki úekilde
bir H endeksi türetmiúlerdir:

ª wRi* wki º
. *»
«
¦
w
w
k 1«
k
¬ i Ri »¼
m

H

Burada Ri* banka i için denge geliri,

wki ise i bankasÕ için k faktörünün

girdi fiyatÕdÕr. H endeksinin alaca÷Õ de÷erlere göre rekabetçi ortam
tanÕmlanmaktadÕr. Denklem (5) üzerinden ifade edersek, Panzar-Rosse H
istatisti÷i

¦

3

h

i 1 i

úeklinde hesaplanmaktadÕr. Di÷er bir deyiúle, banka

toplam gelirinin banka girdi fiyatlarÕna göre olan esnekliklerinin toplamÕ
úeklinde elde edilmektedir.
Panzar-Rosse (1987) H istatisti÷i, temel olarak tam rekabetçi, tekelci
rekabetçi ve tekelci piyasalarÕ birbirlerinden ayÕrmak için tasarlanmÕútÕr.
Claessens ve Laeven (2004), H istatisti÷inin, rekabetçi davranÕúÕ ölçmek
üzere hesaplanan di÷er ölçütlere göre daha uygun bir ölçüt oldu÷unu ifade
etmektedir. Benzer úekilde Shaffer (2004a) ise, kâr-maksimizasyonu dengesi
koúulundan türetilmiú oldu÷u için H istatisti÷inin di÷er tüm rekabet
ölçütlerinden daha iyi oldu÷unu iddia etmektedir. Cetorelli (1999) ise; piyasa

16

Proxy (øng.)
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yarÕúmacÕ17 oldu÷unda ve ciddi yeniden yapÕlanma süreçleri geçirdi÷i
durumlarda, yo÷unlaúma ölçütlerinin güvenilir olmadÕ÷ÕnÕ, bu durumlarda
rekabetin yalnÕzca firma düzeyi verilerine bakÕlarak gözlemlenebilece÷ini
belirtmekte ve bu amaç için de Panzar-Rosse H istatisti÷ini önermektedir
(Schaeck ve ýihák, 2007, s.6). Tüm bu teorik artÕlarÕ, Panzar-Rosse H
istatisti÷inin bankacÕlÕk sektörü rekebetçili÷ini ölçmeye yönelik ampirik
çalÕúmalarda çok sÕk kullanÕlmasÕna sebep olmuútur (Shaffer, 2004b;
Molyneux ve di÷., 1994; Vesela, 1995; Bikker ve Haaf, 2002; Claessens ve
Laeven, 2004, Günalp ve Çelik, 2006; Matthews ve di÷., 2007; Bikker,
Shaffer, ve Spierdijk, 2009; Schaeck ve ýihák, 2007 ).
Rosse ve Panzar (1977) ve Panzar ve Rosse (1982 ve 1987), H
istatisti÷i negatif de÷er ve sÕfÕr de÷erini aldÕ÷Õ zaman (Hd0) piyasa yapÕsÕnÕn
tekelci oldu÷unu göstermiúlerdir. Bu durum anlaúmalÕ oligopol18 ve sanÕsal
de÷iúme kÕsa-dönem oligopolü19 de içermektedir. Bu durumlarda, girdi
fiyatlarÕndaki artÕú marjinal maliyetleri artÕracak, denge çÕktÕyÕ ve toplam geliri
düúürecektir. H istatisti÷inin bir de÷erini almasÕ ise (H=1) tam rekabeti iúaret
etmektedir. Çünkü girdi fiyatlarÕndaki herhangi bir artÕú, herhangi bir firmanÕn
optimal çÕktÕ kararÕnÕ de÷iútirmeden, hem marjinal hem de ortalama
maliyetlerini artÕracaktÕr. Maliyet fonksiyonunun girdi fiyatlarÕna göre birinci
dereceden homojen oldu÷unu düúünürsek, tam rekabet durumunda girdi
fiyatlarÕndaki bir artÕú, gelirde de aynÕ oranda bir de÷iúime sebep olacaktÕr.
Tam rekabetçi bir firma ilksel fiyat vektöründe sÕfÕr ekonomik kâr etti÷i için,
toplam maliyetteki artÕú sonucu çÕktÕ fiyatÕnÕ aynÕ oranda artÕracaktÕr. Bu
yüzden, uzun-dönem dengesinde, bankanÕn geliri maliyetleri ile aynÕ oranda
de÷iúecektir ki bu H istatisti÷inin 1 olmasÕ anlamÕna gelmektedir (Schaeck ve
ýihák, 2007). Panzar-Rosse H istatisti÷inin bir de÷erini almasÕ, katÕksÕz
yarÕúmacÕ bir piyasada faaliyet gösteren do÷al tekel20 durumu ile baúabaú
(noktasÕ) kÕsÕtlarÕ altÕnda satÕú-maksimizasyonu yapan firma21 durumunu da
kapsamaktadÕr. Son olarak, H istatisti÷inin sÕfÕr ile bir arasÕnda (0<H<1) bir
de÷er almasÕ ise tekelci rekabeti iúaret etmektedir (Matthews, Murinde ve
Zhao, 2007, s.2030). Tekelci rekabet durumunda gelirdeki artÕú oranÕ
maliyetlerdeki artÕú oranÕndan daha az olacaktÕr. Tablo 4.21, Panzar-Rosse
H istatisti÷ine iliúkin bilgileri özetlemektedir.

17
18
19
20
21

Contestable (øng.)
Oligopoly with collusion (øng.)
Conjectural variation short-run oligopoly (øng.)
Natural monopoly operating in a perfectly contestable market (øng.)
Sales-maximizing firm subject to break-even constraints (øng.)
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Tablo 4.21 Panzar-Rosse H østatisti÷i ve Rekabet
H østatisti÷i
H0
0<H<1
H=1

AnlamÕ
Tekel, AnlaúmalÕ Oligopol, SanÕsal De÷iúme KÕsaDönem Oligopol
Tekelci Rekabet PiyasasÕ
Tam Rekabet PiyasasÕ, KatÕksÕz YarÕúmacÕ Bir
Piyasada Faaliyet Gösteren Do÷al Tekel, Baúabaú
(noktasÕ) KÕsÕtlarÕ AltÕnda SatÕú-Maksimizasyonu
Yapan Firma

Ampirik çalÕúmalarda H0 hipotezinin reddedilmesi tekel durumunun
reddedilmesi anlamÕna gelir. E÷er H1 hipotezi istatistiki olarak reddedilirse,
bu durumda Tablo 4.21’de özetlenen üç temel durum da reddedilmiú olur.
Fakat, H0 hipotezi ile beraber H=1 hipotezi de reddedilirse (H1
reddedilmeden), bu durum tekelci rekabeti iúaret edecektir (Panzar ve
Rosse, 1987, s. 453).
Panzar-Rosse H istatisti÷inin en önemli kÕsÕtÕ araútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ
dönemde piyasalarÕn uzun-dönem dengede oldu÷u varsayÕmÕdÕr. PiyasanÕn
dengede olmasÕ varsayÕmÕnÕ kontrol etmek üzere Shaffer (1982) bir test
önermiútir: denge durumundayken rekabetçi sermaye piyasalarÕ bankalarÕn
risk-uyarlanmÕú getirilerini eúitleyeceklerdir. Bunun sonucunda, denge kâr
düzeyi ile faktör fiyatlarÕ arasÕnda herhangi bir korelasyon olmayacaktÕr.
Denge testi, denklem (5)’in ba÷ÕmsÕz de÷iúkeni yerine vergi-öncesi kârÕn
toplam varlÕklara oranÕnÕ (ROA) koyarak bir ba÷laúÕm (regresyon)
yapÕlmasÕna dayanmaktadÕr:

ln ROA K c  (h1c ln AFR  h2c ln PPE  h3c ln PCE )  ¦ j O cj ln BSFj  M c ln OI  H (7)
Denklemde, H stokastik hata terimidir. Shaffer’in (1982) E istatisti÷i ise

E

¦

3

hc

i 1 i

úeklindedir. PiyasanÕn dengede olmasÕ koúulu E=0 oldu÷unda

sa÷lanmaktadÕr. Di÷er taraftan, e÷er söz konusu E istatisti÷i negatif de÷er
alÕyorsa (E<0), bu piyasanÕn dengede olmadÕ÷ÕnÕn göstergesidir. Ampirik
çalÕúmalarda, denklem (7)’de ROA úeklinde ifade edilen de÷iúken için
genellikle net kârÕn toplam aktiflere oranÕ (aktif getiri oranÕ, ROA)
kullanÕlmaktadÕr. BazÕ çalÕúmalar ROA yerine net kârÕn özkaynaklara oranÕnÕ
da (özkaynak getiri oranÕ, ROE) kullanmÕúlardÕr. AyrÕca, ROA veya ROE bazÕ
yÕllarda ufak negatif de÷erler gösterebilecekleri için, ampirik çalÕúmalarda
genellikle Claessens ve Laeven (2004)’ün önerisi takip edilerek (1+ROA)
veya (1+ROE) ifadeleri kullanÕlmaktadÕr.
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4.2.2.1 Veriler
Bu çalÕúmada, 2002-2009 döneminde Türk BankacÕlÕk Sektöründe
faaliyet gösteren 27 banka22 üzerinden bir analiz yapÕlmaktadÕr. Bu 27
banka, 2009 yÕlÕ rakamlarÕ ile tüm Türk BankacÕlÕk Sektörünün aktifler
açÕsÕndan %96’sÕnÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada kullanÕlan bankalarÕn tamamÕ
mevduat bankasÕ niteli÷indeki bankalardÕr. Türkiye Bankalar Birli÷inin veri
tabanÕ kullanÕlarak, verileri elde edilebilen bankalar arasÕndan girdi
fiyatlarÕnÕn hesap edilebildi÷i tüm bankalar çalÕúmaya dahil edilmiú ve 27
banka bu úekilde belirlenmiútir. Nominal de÷erler Türkiye østatistik Kurumu
(TÜøK)’in 2003 bazlÕ tüketici fiyatlarÕ endeksi ile deflete edilerek reel hale
getirilmiútir.
Modelimizde temel alÕnan tahmin denklemi aúa÷Õdaki úekildedir:
ln IR K  h1 ln AFR  h2 ln PPE  h3 ln PCE  D 1 ln ETA  D 2 ln LTA  D 3 ln BR  u (8)

Denklem (8)’de; IR toplam faiz gelirlerini, AFR mevduat fiyatÕnÕ (toplam
faiz giderlerinin toplam mevduata oranÕ), PPE iúgücü fiyatÕnÕ (toplam
personel giderlerinin toplam personel sayÕsÕna oranÕ), PCE sermaye fiyatÕnÕ
(faiz-dÕúÕ giderlerin duran varlÕklara oranÕ)23, ETA özkaynaklarÕn toplam
varlÕklara oranÕnÕ (bankalarÕn risk tercihlerindeki farklÕlÕklarÕ yansÕtan vekil
de÷iúken), LTA toplam kredilerin toplam varlÕklara oranÕnÕ (kredi riski için
vekil de÷iúken), BR bankanÕn úube sayÕsÕnÕn sektördeki toplam úube
sayÕsÕna oranÕnÕ (banka büyüklü÷ü için vekil de÷iúken) göstermektedir ve u
ise stokastik hata terimidir.
4.2.2.2. Tahmin SonuçlarÕ
Panzar-Rosse modeli yazÕnda en çok sabit etkiler panel veri24 metodu ile
tahmin edilmiútir. Sabit etkiler panel veri tahmin metodu kullanÕlmasÕ
bankalar arasÕndaki heterojenli÷in dikkate alÕnarak tahmin yapÕlmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Bu nokta önemlidir çünkü bu úekilde yapÕlmamasÕ
durumunda atlanan de÷iúkenler probleminin25 yaúanmasÕ olasÕdÕr (Gelos ve
22

23

24
25

Akbank T.A.ù, Millennium Bank A.ù., Alternatif Bank A.ù., ùekerbank T.A.ù., Anadolubank
A.ù., Tekstil BankasÕ A.ù., Arap Türk BankasÕ A.ù., The Royal Bank of Scotland N.V., Bank
Mellat, Turkish Bank A.ù., Birleúik Fon BankasÕ A.ù., Turkland Bank A.ù., Citibank A.ù.,
Türk Ekonomi BankasÕ A.ù., Denizbank A.ù., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasÕ A.ù.,
Eurobank Tekfen A.ù., Türkiye Garanti BankasÕ A.ù., Finans Bank A.ù., Türkiye Halk
BankasÕ A.ù., Fortis Bank A.ù., Türkiye øú BankasÕ A.ù., Habib Bank Limited, Türkiye
VakÕflar BankasÕ T.A.O., HSBC Bank A.ù., YapÕ ve Kredi BankasÕ A.ù ve ING Bank A.ù.
DolayÕsÕyla AFR, PPE ve PCE; mevduat, iúgücü ve sermaye úeklindeki banka girdilerinin
birim fiyatlarÕ veya bu fiyatlarÕn vekilleridir (Bikker, Spierdijk ve Finnie, 2006).
Fixed effect panel data (øng.).
Omitted variable problem (øng.).
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Roldos, 2002, s.15). Böylece, sabit etkiler modeli banka spesifik etkenleri
göz önüne almaktadÕr. Teorik olarak bu metot uygun olsa da çalÕúmamÕzda
bu tahmin yöntemini kullanmadan önce bir kaç inceleme yapÕlmÕútÕr.
Denklem (8) önce havuzlanmÕú en küçük kareler26 (havuzlanmÕú EKK)
yöntemi ile tahmin edilmiútir. Tahmin sonuçlarÕna göre tüm katsayÕlar anlamlÕ
bulunmuútur. Bununla birlikte Durbin Watson istatisti÷i otokorelasyon
oldu÷unu göstermekte (DW=1,06) ve R-kare de÷eri havuzlanmÕú veri için
düúük de÷erlerde seyretmektedir (0,48). økinci aúamada tahmin sonrasÕ elde
edilen artÕklarÕn grafi÷i çizdirilerek incelenmiútir. Herhangi bir model tahmini
sonunda elde edilen artÕk de÷erlerinin sÕfÕr sayÕsÕ etrafÕnda oluúmasÕ
beklenir. Çizdirilen artÕk grafiklerinde bazÕ bankalar için artÕk de÷erlerinin her
zaman negatif veya her zaman pozitif olduklarÕ görülmüútür. DolayÕsÕyla
artÕklar sÕfÕr de÷eri etrafÕnda da÷ÕlmamaktadÕrlar. Bu durum banka
denklemlerinin farklÕ kesiúim terimleri içerebilece÷ini iúaret etmektedir.
HavuzlanmÕú EKK yönteminin tersine, sabit etkiler yöntemi ile her banka için
farklÕ kesiúim terimleri tanÕmlanmaktadÕr. Bu anlamda veri, sabit etkiler panel
veri metodunun kullanÕmÕnÕ desteklemektedir.
Sabit etkiler panel veri yöntemi kullanÕlarak denklem (8) tahmin edilmiútir.
Tahmin sonuçlarÕna göre Durbin Watson istatisti÷inde düzelme vardÕr
(DW=1,70) ve R-kare bir miktar yükselmiútir (0,70). Fakat gerçekleútirilen
tahmin sonrasÕnda elde edilen artÕk kovaryans matrisi incelendi÷inde bazÕ
bankalarÕn artÕk varyanslarÕnÕn di÷er bankalarÕnÕn artÕk varyanslarÕnÕn
10-20 katÕ oldu÷u gözlemlenmiútir. Zaten yatay-kesit çalÕúmalarÕnda
heteroskedastisite (de÷iúken varyans) ile karúÕlaúÕlmasÕ beklenilen bir
durumdur. Bunun sonucunda sabit etkiler yönteminin yatay-kesit
a÷ÕrlÕklandÕrmasÕ ile gerçekleútirilmesine ve White yatay-kesit standard
sapma ve varyansÕnÕn kullanÕlmasÕna karar verilmiú ve yeniden tahmin
yapÕlmÕútÕr. Tahmin sonuçlarÕ tatmin edici bulunmuú, varyanslarda düúme
olmuútur. Durbin Watson istatisti÷i düzelmiútir (DW=1,85) ve artÕk
otokorelasyon iúaret etmemektedir (Bhargava, Franzini ve Narendranathan,
1982, s.537), R-kare’de ise kayda de÷er bir artÕú oluúmuútur (0,98). Bir
de÷iúken dÕúÕnda (LNBR) di÷er tüm katsayÕlar istatistiksel olarak anlamlÕdÕr.
Tahmin edilen parametre de÷erleri arasÕnda gözlenen küçük kovaryans
de÷erleri modelde kullanÕlan ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕnda çokluba÷lantÕ27
olmadÕ÷ÕnÕ iúaret etmektedir (Hondroyiannis, 1999, s.384). Çizdirilen artÕk
grafikleri sÕfÕr etrafÕnda da÷ÕlmaktadÕr: sabit etkiler yöntemi her bankaya farklÕ
bir kesiúim terimi tahmin ederek bu sorunu gidermiútir. VarsayÕmsal olarak
sabit etkiler panel veri modeli: benimsenmesine ra÷men, Hausman test
istatisti÷i kullanÕlarak sabit etkiler panel veri yöntemi ile rassal etkiler panel
26
27

Pooled ordinary least squares, pooled OLS (øng.).
Multicollinearity (øng.)
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veri yöntemleri test edilmiútir. Hausman testi için denklem rassal etkiler
yöntemi ile tahmin edilmiú daha sonra tahmin edilen modelde “bireysel
etkiler arasÕnda korelasyon yoktur” boú hipotezi test edilmiútir. Boú hipotez
0.007 anlamlÕlÕk düzeyinde reddedilmiútir. Yani, Hausman testi rassal etkiler
yöntemi yerine sabit etkiler yöntemini desteklemektedir.
Elde edilen tahmin sonuçlarÕ Tablo 4.22’de özetlenmiútir. Tahmin
sonuçlarÕna göre 2002-2009 dönemi için Türk BankacÕlÕk Sektörünün
rekabetçi davranÕú úekline yönelik Panzar-Rosse H istatisti÷i 0,68 olarak
tahmin edilmiútir. Bu de÷er H istatisti÷i kurallarÕna göre 2002-2009 dönemi
için Türk bankalarÕnÕn sektörel olarak tekelci rekabet davranÕúÕ sergiledi÷ini
iúaret etmektedir. Bu bulgu yazÕnda Türk bankacÕlÕk sektörü için
gerçekleútirilen az sayÕdaki çalÕúma ile tutarlÕdÕr. Aktan ve Masood (2010)
1998-2008 dönemi için H istatisti÷ini 0,76 olarak tahmin etmiúlerdir ve tekelci
rekabet sonucuna varmÕúlardÕr. Di÷er taraftan Al-Fayoumi ve Abuzayed
(2010) ise benzer bir dönem için (1998-2007) H de÷erini 0,58 olarak tahmin
etmiúlerdir. Bikker, Shaffer ve Spierdijk (2009) ise 6 farklÕ model
spesifikasyonu kullanarak, 1986-2004 dönemi için 0,67 ile 0,76 arasÕnda
de÷iúen H de÷erleri tahmin etmiúlerdir. Kocabay (2009) ise 1990-2008
yÕllarÕnÕ kapsayan çalÕúmasÕnda Türk BankacÕlÕk Sektörü için Panzar-Rosse
H istatisti÷ini 0,61 olarak tahmin etmiútir. Gelos ve Roldos (2002 ve 2004)
ise 1994-2002 dönemini içeren çalÕúmalarÕnda, Türk bankacÕlÕk sektörünün
Panzar Rosse H istatistik de÷erini bu dönemin baúÕ için 0,48 ve söz konusu
dönemin sonu için ise 0,58 olarak belirtmektedirler.
Classens ve Leaven (2003 ve 2004) ise, Türk BankacÕlÕk Sektörü için H
istatisti÷ini 0,46 olarak tahmin etmiúlerdir. Classens ve Leaven (2003 ve
2004)’nin çalÕúmalarÕ 1994-2001 yÕllarÕnÕ kapsamaktadÕr. Günalp ve Çelik
(2006) ise 1990-2000 yÕllarÕnÕ kapsayan çalÕúmalarÕnda altÕ farklÕ model
spesifikasyonu kullanarak Türk BankacÕlÕk Sektörüne yönelik H istatisti÷i için
0,32 ile 0,41 de÷erler tahmin etmiúlerdir. Kasman (2001) ise 1983 ile 19861996 yÕllarÕ için gerçekleútirdi÷i çalÕúmasÕnda, 1988-1996 yÕllarÕ için 0,46 ile
0,83 arasÕnda H de÷erleri bildirmektedir. Kasman (2001, s.81) 1983 yÕlÕ
içinse negatif bir H istatisti÷i elde etmiú dolayÕsÕyla bu yÕl için sektörde tekelci
davranÕúÕ iúaret etmiútir. Sözü edilen tüm bu çalÕúmalar bulduklarÕ pozitif H
de÷erleri ile Türk BankacÕlÕk Sektöründe tekelci rekabet davranÕúÕnÕn
sergilendi÷ini iúaret etmektedirler.
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Tablo 4.22 Türk BankacÕlÕk Sektörü Panzar-Rosse H østatisti÷i
(2002-2009 Dönemi)
De÷iúkenler
Ba÷ÕmsÕz De÷iúken: LNIR
C
LNAFR
LNPPE
LNPCE
LNETA
LNLTA
LNBR

KatsayÕ

Prob.

t de÷eri

-1,781
0,408
0,181
0,094
0,109
-0,218
0,033

0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,33

-6,13
11,23
3,09
3,27
1,76
-5,32
0,98

Toplam Panel Gözlem
R-kare
Durbin Watson istatisti÷i
Hausman test istatisti÷i
(Ki kare)

216
0,98
1,86
17,87

0,007

H0: Bireysel Etkiler
ArasÕnda Korelasyon
Yok
Æ Red Æ Sabit
Etkiler Modeli

Panzar Rosse H østatisti÷i

0,68

H=0,68 testi için F istatisti÷i
H=0 testi için F istatisti÷i
H=1 testi için F istatisti÷i

0,002
96,24
20,77

0,97
0,00
0,00

Sonuç: Tekelci
Rekabet
H0: 0,68 Æ Reddetme
H0: Tekel Æ Red
H0: Tam Rekabet Æ
Red

Notlar:
(1) YukarÕdaki tablo; Türk bankacÕlÕk sektöründeki 27 bankanÕn 2002-2009
yÕllarÕna ait yÕllÕk verileri kullanarak gerçekleútirilen sabit etki panel veri
ba÷laúÕm (regresyon) sonuçlarÕnÕ sunmaktadÕr.
(2) Ba÷ÕmlÕ de÷iúken (IR): faiz gelirleri/toplam varlÕklar. Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler:
mevduat birim girdi fiyatÕ (AFR), iúgücü birim girdi fiyatÕ (PPE), sermaye
birim girdi fiyatÕ (PCE), özkaynaklarÕn toplam varlÕklara oranÕ (ETA), toplam
kredilerin toplam varlÕklara oranÕ (LTA), bankanÕn úube sayÕsÕnÕn sektördeki
toplam úube sayÕsÕna oranÕ (BR).
(3) Panzar-Rosse H istatisti÷i øndirgenmiú-biçim gelir fonksiyonunun girdi
fiyatlarÕna (AFR, PPE ve PCE) göre olan esnekliklerinin toplamÕdÕr.
(4) Tabloda verilen t-de÷erleri White'Õn (1980) heteroskedastisite- uyarlanmÕú
dirençli (robust) t de÷erleridir.
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Bu durumun bir küçük istisnasÕ Kasman (2001)’in yalnÕzca 1983 yÕlÕ için
buldu÷u negatif H de÷eridir. Di÷er istisnasÕ ise 1991-1994 döneminde sektör
için tekelci davranÕú bulan AydÕnlÕ (1996)’dÕr. Özetlersek, en son
bahsetti÷imiz iki istisna çalÕúma dÕúÕnda, tüm çalÕúmalar 1986 ile 2008 yÕllarÕ
arasÕ dönem için 0,32 ile 0,83 arasÕnda de÷erler bulmuúlardÕr.
Tablo 4.23’de tahmin edilen H istatisti÷i için %5 anlamlÕlÕk düzeyi için alt
ve üst de÷erler sunulmaktadÕr. Panzar-Rosse istatisti÷i için nokta tahmin
olarak 0,68 bulunmuútur. Ancak tahmin sonuçlarÕ Panzar-Rosse istatisti÷inin
0,545 ile 0,820 arasÕndaki de÷erlerini 0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde
reddetmemektedir. Fakat bu de÷erlerin altÕndaki ve üstündeki de÷erlerin ise
istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlÕ olmadÕ÷Õna iúaret etmektedir.
Tablo 4.23 Panzar-Rosse H østatisti÷i øçin Alt ve Üst De÷erler
(2002-2009 Dönemi)
H Deøeri

F
Deøeri

Prob.

HL=0,540

4,21

0,04

HL=0,545

3,92

0,05

H=HL Testi

H=HL Testi

H Deøeri

F
Deøeri

Prob.

Reddet

HU=0,820

3,89

0,05

Reddetme

Reddetme

HU=0,825

4,17

0,04

Reddet

(D=0,05)

(D=0,05)

Uzun dönem dengesi testi yapÕlmak üzere, denklem (8)’deki ba÷ÕmsÕz
de÷iúken, vergi-öncesi kârÕn toplam varlÕklara oranÕ (Net aktif oranÕ, ROA) ile
de÷iútirilerek elde edilen denklem (9) tahmin edilmiútir.
ln ROA K c  h1c ln AFR  h2c ln PPE  h3c ln PCE  D 1c ln ETA  D 2c ln LTA  D 3c ln BR  e (9)

Daha önce ifade edildi÷i gibi Shaffer’in (1982) E istatisti÷i

E

¦

3

hc

i 1 i

úeklindedir. PiyasanÕn dengede olmasÕ koúulu E=0 oldu÷unda
sa÷lanmaktadÕr. Di÷er taraftan, e÷er söz konusu E istatisti÷i negatif de÷er
alÕyorsa (E<0), bu piyasanÕn dengede olmadÕ÷ÕnÕn göstergesidir. Tahmin
sonuçlarÕ Tablo 4.24’de verilmektedir.
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Tablo 4.24 Uzun-Dönem Denge E østatisti÷i øçin Tahmin SonuçlarÕ
(2002-2009 Dönemi)
De÷iúkenler
Ba÷ÕmsÕz
LNROA
C
LNAFR
LNPPE
LNPCE
LNETA
LNLTA
LNBR

KatsayÕ

Prob.

0,019
-0,004
0,002
-0,003
0,002
0,008
0,000

0,47
0,02
0,69
0,00
0,38
0,00
0,79

t de÷eri

De÷iúken:

Toplam Panel Gözlem
R-kare
Durbin Watson istatisti÷i
Uzun-Dönem Denge
E østatisti÷i

E=0 testi için F istatisti÷i

0,73
-2,43
0,39
-3,31
0,88
4,37
0,26

216
0,80
1,83
Sonuç: Uzun Dönem Denge
Koúulu Sa÷lanmaktadÕr

-0,006

1,23

0,27

H0: Piyasa Uzun Dönem
Dengesinde
Æ Reddetme

Notlar:
(1) YukarÕdaki tablo; Türk bankacÕlÕk sektöründeki 27 bankanÕn 2002-2009
yÕllarÕna ait yÕllÕk verileri kullanarak gerçekleútirilen sabit etki panel veri
ba÷laúÕm (regresyon) sonuçlarÕnÕ sunmaktadÕr.
(2) Ba÷ÕmlÕ de÷iúken (IR): faiz gelirleri/toplam varlÕklar. Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler:
mevduat birim girdi fiyatÕ (AFR), iúgücü birim girdi fiyatÕ (PPE), sermaye
birim girdi fiyatÕ (PCE), özkaynaklarÕn toplam varlÕklara oranÕ (ETA), toplam
kredilerin toplam varlÕklara oranÕ (LTA), bankanÕn úube sayÕsÕnÕn sektördeki
toplam úube sayÕsÕna oranÕ (BR).
(3) Panzar-Rosse H istatisti÷i øndirgenmiú-biçim gelir fonksiyonunun girdi
fiyatlarÕna (AFR, PPE ve PCE) göre olan esnekliklerinin toplamÕdÕr.
(4) Tabloda verilen t-de÷erleri White'Õn (1980) heteroskedastisite- uyarlanmÕú
dirençli (robust) t de÷erleridir.

Tablo 4.24’den de görülece÷i üzere uzun dönem denge koúulu
sa÷lanmaktadÕr. Uzun-dönem koúulu sa÷lanmasa bile, yani piyasa kÕsa
dönemde olsa bile, Panzar-Rosse H istatisti÷inin pozitif de÷er almasÕ aksak
rekabetçi (tekel veya oligopolcu) davranÕú úeklini reddetmektedir (Shaffer,
1983).
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ÇalÕúmada ayrÕca büyük bankalar28 için olan rekabetçi davranÕú yapÕsÕnÕn
di÷er bankalara göre farklÕ olup olmadÕ÷Õ incelenmiútir. Tablo 4.25’de buna
yönelik olarak büyük bankalar için kukla de÷iúken konularak gerçekleútirilen
ba÷laúÕm (regresyon) sonuçlarÕ sunulmaktadÕr. Tahmin sonuçlarÕna göre,
büyük bankalar için faiz gelirlerinin mevduat fiyatÕ esnekli÷inde istatistiksel
olarak anlamlÕ bir farklÕlÕk gözlemlenmektedir. Bu farklÕlÕ÷Õ dikkate alarak H
istatisti÷ini hesaplarsak, büyük bankalar için olan Panzar-Rosse H istatisti÷i
0,77 olmaktadÕr. Di÷er bankalarÕn H istatisti÷i ise 0,62 olarak tahmin
edilmektedir. DolayÕsÕyla, bu sonuçlara göre büyük bankalarÕn aralarÕnda
daha rekabetçi bir davranÕú içinde olduklarÕ tahmin edilmektedir. Bu bulgu
iktisat yazÕnÕnda yeni bir iddia de÷ildir. Küçük bankalarÕn bölgesel kÕsÕtlar
altÕnda çalÕútÕklarÕ, bir ço÷unun niú piyasalar denilen özel piyasalara
yöneldikleri, bu piyasalarda güçlü pozisyonlar edinebildikleri, bölgesel ve niú
piyasalarÕn bankalarÕ olmalarÕnda dolayÕ müúteri firmalar hakkÕnda büyük
bankalara göre daha fazla bilgiye sahip olduklarÕ, ve büyük bankalarÕn
karúÕlaútÕklarÕ yurtdÕúÕ bankacÕlÕk sistemi baskÕsÕndan uzak olduklarÕ
düúünceleri büyük bankalarÕn daha rekabetçi bir davranÕú sergilemelerinin en
temel açÕklamalarÕ olarak ifade edilebilir. Bir baúka açÕklama ise küçük
bankalarÕn büyük bankalarÕ lider olarak alÕp onlarÕ takip ettikleri ve büyük
bankalarÕn aralarÕndaki bu liderlik yarÕúÕnda çok daha agresif bir rekabet
davranÕúÕna yönelmeleri olabilir. YukarÕda da belirtildi÷i gibi bu tür bulgular
uluslararasÕ iktisat yazÕnÕnda son yÕllarda sÕklÕkla görülmektedir (Bikker ve
Groeneveld, 2000, s.16; Greenberg ve Simbanegavi, 2009, ss.12-14; De
Rozas, 2007, ss.27-28; Schaeck ve ýihák, 2007, s.7-8).
Tahmin sonuçlarÕ büyük bankalarÕn rekabetçili÷inde bir farklÕlÕ÷Õ iúaret
etmektedir ancak bu farklÕlÕ÷Õn istatistiksel olarak gücü düúük gözükmektedir.
Çünkü istatistiksel anlamlÕlÕk yalnÕzca faiz gelirinin mevduat fiyatÕ
esnekli÷inde görülmüútür, di÷er esnekliklerde bireysel olarak anlamlÕ bir
farklÕlÕk görülmemektedir.

28

Büyük banka olarak aktif büyüklü÷ü sektörün %5’i ve daha büyük olan bankalar alÕnmÕútÕr.
Tek bir liste elde edilebilmek üzere 2002-2009 yÕllarÕnÕn ortalamasÕ alÕnarak hesaplama
yapÕlmÕútÕr. Bunun sonucunda büyük bankalar úu úekilde belirlenmiútir: Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat BankasÕ A.ù., Türkiye øú BankasÕ A.ù., Akbank T.A.ù., Millennium Bank A.ù.,
Türkiye Garanti BankasÕ A.ù., YapÕ ve Kredi BankasÕ A.ù., Halk BankasÕ A.ù. ve Türkiye
VakÕflar BankasÕ T.A.O.
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Tablo 4.25 Büyük BankalarÕn Rekabetçili÷ine øliúkin Tahmin SonuçlarÕ
(2002-2009 Dönemi)
De÷iúkenler

KatsayÕ

Prob.

t de÷eri

C

-1,935

0,00

-8,88

LNAFR

0,362

0,00

9,19

LNPPE

0,190

0,05

1,94

LNPCE

0,065

0,03

2,25

LNETA

0,093

0,02

2,31

LNLTA

-0,171

0,00

-5,02

LNBR

-0,003

0,94

-0,07

LNAFR Büyük Banka Kukla De÷iúkeni

0,154

0,00

5,07

LNPPE Büyük Banka Kukla De÷iúkeni

-0,031

0,80

-0,26

LNPCE Büyük Banka Kukla De÷iúkeni

0,062

0,20

1,29

Ba÷ÕmsÕz De÷iúken: LNIR

Toplam Panel Gözlem

216

R-kare

0,99

Durbin Watson istatisti÷i

1,86

Büyük Bankalar H østatisti÷i

0,77

Di÷er Bankalar H østatisti÷i

0,62

Notlar:
(1) YukarÕdaki tablo; Türk bankacÕlÕk sektöründeki 27 bankanÕn 2002-2009
yÕllarÕna ait yÕllÕk verileri kullanarak gerçekleútirilen sabit etki panel veri
ba÷laúÕm (regresyon) sonuçlarÕnÕ sunmaktadÕr.
(2) Ba÷ÕmlÕ de÷iúken (IR): faiz gelirleri/toplam varlÕklar. Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler:
mevduat birim girdi fiyatÕ (AFR), iúgücü birim girdi fiyatÕ (PPE), sermaye
birim girdi fiyatÕ (PCE), özkaynaklarÕn toplam varlÕklara oranÕ (ETA), toplam
kredilerin toplam varlÕklara oranÕ (LTA), bankanÕn úube sayÕsÕnÕn sektördeki
toplam úube sayÕsÕna oranÕ (BR).
(3) Panzar-Rosse H istatisti÷i øndirgenmiú-biçim gelir fonksiyonunun girdi
fiyatlarÕna (AFR, PPE ve PCE) göre olan esnekliklerinin toplamÕdÕr.
(4) Tabloda verilen t-de÷erleri White'Õn (1980) heteroskedastisite- uyarlanmÕú
dirençli (robust) t de÷erleridir.
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Di÷er taraftan, tüm esneklik katsayÕlarÕ için gerçekleútirilen Chow testine
göre büyük bankalar için bu 3 esneklik katsayÕsÕnda toplu olarak 0,05
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷u hesaplanmÕútÕr.
ÇalÕúmada Chow testinin öngördü÷ü söz konusu bu farklÕlÕ÷Õn, istatistiksel
olarak 0,05 anlamlÕlÕkta, hangi aralÕkta seyretti÷ini de incelenmiútir. Tablo
4.26, bu konudaki sonuçlar yer almaktadÕr.
Tablo 4.26 Büyük BankalarÕn Rekabetçili÷indeki Fark øçin Alt-Üst
De÷erler (2002-2009)
H Deøeri
FarkÖ (D)

F
Deøeri

Prob.

D=DL
Testi
(D=0,05)

H Deøeri
FarkÖ

F
Deøeri

Prob.

D=DL Testi
(D=0,05)

DL=0,010

4,19

0,04

Reddet

DU=0,355

3,92

0,05

Reddetme

DL=0,015

3,95

0,05

Reddetme

DU=0,360

4,16

0,04

Reddet

Sonuçlara göre büyük bankalar için, üç esneklik konusunda birden 0,05
düzeyinde anlamlÕ olan farklÕlÕ÷Õn en düúük ve en yüksek de÷erleri sÕrasÕyla
0,015 ve 0,355 úeklindedir. Tablo 4.25’e göre di÷er bankalarÕn aralarÕndaki H
istatisti÷i 0,62 ise, büyük bankalarÕn H istatisti÷i; 0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde
0.635 (=0,62+0.015) ile 0.975 (=0,62+0,355) arasÕnda bir de÷er alabilir.
Görüldü÷ü gibi alt ve üst de÷er arasÕnda büyük bir fark vardÕr, bu durum
yüksek varyansÕn bir sonucudur, veri bu farklÕlÕ÷Õ iúaret etmekte ama bu
farklÕlÕ÷a güçlü bir destek vermemektedir. Burada söz edilmeye de÷er olan
bulgu en düúük de÷er ile ilgilidir: 2002-2009 verisi büyük bankalarÕn di÷er
bankalara göre, 0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde, en azÕndan 0,015 birimlik daha
fazla bir rekabet içinde olduklarÕnÕ göstermektedir. Di÷er taraftan bireysel
olarak bakÕlÕrsa, Tablo 4.25’de de görüldü÷ü üzere nokta tahmin de÷erleri
büyük bankalar için 0,154 birimlik daha yüksek bir rekabetçilik
öngörmektedir. Di÷er bir ifade ile, veri büyük bankalar için daha fazla bir
rekabetçili÷i iúaret etmekte fakat bu farka iliúkin sayÕsal de÷er hakkÕnda bilgi
yansÕtamamaktadÕr.
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Beúinci Bölüm
UluslararasÕ Finansal Piyasalardaki Son Geliúmeler
ve Türk BankacÕlÕk Sistemi
5.1.Küresel Kriz SonrasÕ UluslararasÕ BankacÕlÕk Sisteminde
Dönüúüm
2009 yÕlÕnda G-20 liderlerinin üzerinde anlaútÕ÷Õ reform ajandasÕ finansal
sistem için global ölçekte bir dizi kurallarÕ beraberinde getirmektedir. Bu
düzenlemelerin temel odak noktasÕ bankacÕlÕk sektöründe rekabetin
arttÕrÕlmasÕ, sektörler arasÕ - ülkeler arasÕ düzenleyici kurallarda ortaya çÕkan
farklÕlÕklarÕn giderilmesi ve finansal sektöre yönelik düzenlemelerin daha
etkin bir yapÕya kavuúturulmasÕdÕr. Böylece bu düzenlemeler ile finansal
sektörde krize neden olan fay hatlarÕnÕn belirlenmesi ve ortadan kaldÕrÕlmasÕ
amaçlanmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn bu bölümünde ilk önce reform çalÕúmalarÕnÕn
tasla÷ÕnÕ oluúturan küresel krize neden olan finansal sistemdeki yapÕsal
kÕrÕlganlÕklarÕn ortaya konulmasÕ ve daha sonra bu kÕrÕlganlÕklarÕ ortadan
kaldÕrmaya yönelik reform çalÕúmalarÕna yer verilecektir.
5.1.1. Finansal Sistemde Küresel Krize Neden Olan Fay HatlarÕ
Görece çok küçük bir piyasa olan eúik altÕ konut kredisi piyasasÕnda
yaúanan türbülans baúta ABD’nde finansal piyasalarÕ ve daha sonra dünya
piyasalarÕnÕ etkilemiútir. Eúik altÕ konut piyasasÕnda ortaya çÕkan toplam
zarar 300 milyar ABD DolarÕndan daha az olmasÕna karúÕlÕk, çÕktÕda
meydana gelen azalÕú 5 trilyon ABD DolarÕndan daha fazla, hisse senedi
piyasalarÕnda meydana gelen kayÕp ise 200 trilyon ABD DolarÕndan daha
yüksek olmuútur (Blanchard, 2009: 4).
Hisse senedi piyasalarÕnda ve çÕktÕda neden bu kadar büyük bir düúüú
gerçekleúmiú ve tüm dünya piyasalarÕ bu durumdan neden etkilenmiútir? Bu
soruya verilecek ilk yanÕt: finansal yenilikler ve finansal kurumlar arasÕndaki
yakÕn ba÷lantÕlar, likidite krizini finansal kurumlar için iflas sorununa ve
giderek ekonomik krize dönüúmesine yol açmÕútÕr. 2007-2009 finansal krizi
finansal sistemdeki derin yapÕsal zayÕflÕklarÕn, düzenleyici ve denetleyici
çerçevede ortaya çÕkan yetersizliklerin ve bölünmüú yapÕnÕn ortaya
çÕkmasÕnÕn bir nedenidir.
Krizin bu denli büyük olmasÕnda ve tüm dünya piyasalarÕna yayÕlmasÕna
neden olan faktörlerin baúÕnda menkul kÕymetleútirme iúlemi gelmektedir.
Menkul kÕymetleútirme iúlemi ile riskli olmadÕ÷Õ düúünülen yeni ve
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de÷erlemesi oldukça zor finansal varlÕklar meydana getirilmiú ve bu finansal
varlÕklar dünyanÕn dört bir yanÕndaki yatÕrÕmcÕlara satÕlmÕútÕr.
Krizin ortaya çÕkmasÕna neden olan di÷er bir faktör de yatÕrÕmcÕlarÕn
konut fiyatlarÕnÕn hiç düúmeyece÷ine iliúkin beklentileridir. Konut fiyatlarÕnÕn
hiç düúmeyece÷i beklentisi ço÷u konut kredisini (mortgage) göreceli olarak
risksiz görülmesine neden olmuútur. YatÕrÕmcÕlar büyük ÕlÕmlÕlÕk döneminde
görülen ekonomik büyümenin bir sonucu olarak konut kredisinin tutarÕ
görece olarak evin fiyatÕndan yüksek olsa bile zaman içerisinde konut
fiyatlarÕnda meydana gelen artÕú konut kredisinin de÷erini zaman içerisinde
azalaca÷ÕnÕ düúünmüúlerdir.
Krize neden olan bir di÷er önemli nokta da zayÕf aracÕlÕk yüklenimidir
(underwriting). Eúik altÕ konut kredilerinin (sub-prime mortgage) temel
özelli÷i, krediyi kullananÕn temerrüde düúme, iflas etme olasÕlÕ÷ÕnÕn yüksek
olmasÕ veya ödeme kapasitesinin kredi de÷erlili÷inden düúük olmasÕ olarak
ifade edilebilecek. ZayÕf kredi geçmiúidir. KÕsaca eúik altÕ konut piyasasÕndaki
krediler “ninja”-no income,no job ve no assets- olarak adlandÕrÕlÕr. YukarÕda
belirtildi÷i gibi görece küçük olan bu piyasalarda krizin çÕkmasÕnÕn nedeni
zayÕf aracÕlÕk yükleniminin varlÕ÷ÕdÕr (Dodd ve Mills, 2008).
ZayÕf aracÕlÕk yüklenimi ile kastedilen “risk layering” olarak
adlandÕrdÕ÷ÕmÕz uygulamalardÕr. Bunlara örnek olarak alÕnan de÷iúken faizli
kredinin faizi yükseldi÷inde veya kredinin geri ödemesi baúladÕ÷Õnda
borçlunun aylÕk ödemelerinde meydana gelen artÕútÕr. Kredi için baúvuranÕn
geliri ve varlÕklarÕ de÷erlendirilmesinde herhangi bir dokümanÕn
kullanÕlmamasÕ, sÕnÕrlÕ bir de÷erlendirme yapÕlmasÕ, evin de÷erinden daha
yüksek kredi kullandÕrÕlmasÕdÕr (yüksek kredi / menkul kÕymetin de÷eri, loanto value, LTV) (Bies, 2006).
Bir di÷er neden de geleneksel bankacÕlÕk sisteminde görülen de÷iúmedir.
Geleneksel olarak, bankalar fon yaratÕrlar ve yaratmÕú olduklarÕ bu fonlarÕ
kredi olarak kullandÕrÕrlar. E÷er krediyi alan krediyi ödemez ise; ortaya çÕkan
zararÕ bankalar üstlenmek durumunda kalÕr. Geleneksel olarak bu
mekanizma, bankalara borçlunun kredi de÷erlili÷ini do÷ru de÷erlendirmesi
konusunda olumlu bir teúvikte bulunmaktadÕr.
Fakat iú modeli zaman içerisinde de÷iúme göstermiútir. Geleneksel
mekanizma yerine artÕk konut kredisini veren (originating), bunu vadesine
kadar elinde tutmak yerine finansal aracÕlar kanalÕ ile bu kredileri menkul
kÕymetleútirip satmaya baúlamÕúlardÕr (distribute). Bu yeni iú modelinde
kÕsaca krediyi baúlatÕp da÷Õtan (originate-to-distribute model) bir süreç
iúlemektedir. Bu iú modelinde konut kredisini borç veren, bu krediyi
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yatÕrÕmcÕya satarak finanse etmektedir. Bu modelin di÷er kredi
portföylerinden farkÕ krediyi veren yani baúlatan, bu krediyi portföyünde
tutmakta ve krediyi ödeyenin yapmÕú oldu÷u ödemelerden gelir elde
etmektedir. Bu sistemde krediyi kullandÕran veya ilk baúlatan banka veya
aracÕ kurum krediyi alan kiúinin krediyi ödememesinden (default)
etkilenmemektedir. Çünkü bunu vadesinden önce elinden çÕkartmaktadÕr. Bu
sistemde krediyi kullandÕranlar geleneksel bankacÕlÕk sisteminin tersine
kullandÕrmÕú olduklarÕ kredileri do÷ru bir biçimde de÷erlendirme gibi bir kaygÕ
içerisinde bulunmamaktadÕrlar. Bu yolla birçok konut kredisinin, verildikten
sonra satÕlmasÕ mümkün olmaktadÕr. Burada kredilerin performansÕna
bakÕlmaksÕzÕn kredinin onaylanmasÕ önemli olmaktadÕr (Allen ve Carletti,
2010:2-3).
YukarÕda kÕsaca özetledi÷imiz gibi eúik altÕ konut piyasasÕnda yaúanan
krizin tüm para ve sermaye piyasalarÕna yayÕlmasÕnÕn nedeni ise oldukça
belirgindir. Süreç zayÕf aracÕlÕk yüklenimi ile baúlamakta verilen konut
kredileri karmaúÕk bir süreç sonucunda varlÕ÷a dayalÕ menkul kÕymet haline
dönüútürülmekte ve daha sonra bu menkul kÕymetler menkul kÕymetleútirme
iúlemi ile teminata dayalÕ borç (collateralized debt obligation) haline gelmekte
ve dilimlere ayrÕldÕktan sonra kredi derecelendirme kuruluúlarÕ tarafÕndan
verilen kredi de÷erlili÷ine göre satÕlmaktadÕr. (Dodd ve Mills, 2008). KÕsacasÕ
krizin büyümesine ve di÷er piyasalara yayÕlmasÕna neden olan en önemli
faktörlerden biri menkul kÕymetleútirme iúlemidir.
Menkul kÕymetleútirme iúlemini yapan, örne÷in yatÕrÕm bankalarÕ ülkenin
dört bir yanÕndan gelen konut kredilerinden oluúan ve riskin da÷ÕtÕldÕ÷Õ bir
havuz oluúturmakta ve konut kredileri bu havuzdan farklÕ risklilik düzeylerine
göre dilimlere ayrÕlmaktadÕr. Dilimlere ayÕrma iúlemi, iflas riski (ödememe
riski) göz önünde bulundurularak yapÕlmaktadÕr. Senior olarak adlandÕrÕlan
krediler, iflas riski açÕsÕndan daha güvenli olanlardÕr. Faiz ve anapara
ödemeleri kredi de÷erlili÷i göz önünde bulundurularak yapÕlmaktadÕr. Buna
karúÕlÕk, daha düúük düzeyde olan (junior) kÕsÕm ise iflas riskinin daha
yüksek olmasÕndan dolayÕ daha yüksek kupon ödemesini içermektedir.
KÕsacasÕ bu finansal ürünlere yapÕlandÕrÕlmÕú borç (structured debt)
enstrümanlarÕnÕn bir türü olan teminata dayalÕ borç (collateralized debt
obligation, CDO) enstrümanlarÕ denilmektedir. Böylece, daha düúük kÕsÕmda
yer alanlarÕ (junior) ilk ödememe durumunda ortaya çÕkacak zararlarÕ
da÷Õtabilmiútir. SonralarÕ daha fazla zarar birikti÷inde ise bunu daha üst
seviyede yer alan bir sonraki menkul kÕymete ve kademe kademe daha üstte
yer alan menkul kÕymete yayÕlmÕútÕr.
Eúik altÕ konut kredilerinin 2005 ve 2006 yÕlÕnda, yaklaúÕk yüzde 80’lik
kÕsmÕ yukarÕda de÷indi÷miz menkul kÕymetleútirme yoluyla finanse edilmiútir.
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Bu krediler, konut kredilerine dayalÕ menkul kÕymet (residental mortgagebacked securities, RMBS) ler olarak yüzlerce konut kredisi ile birlikte özel
amaçlÕ araç (special purpose vehicle, SPV) havuzuna satÕlmÕú, bunlarÕn
finansmanÕ ise yatÕrÕm yapÕlabilir seviyede menkul kÕymetler olarak (AAA,
AA, A ve BBB) farklÕ derecelerde finansal piyasalara arz edilmiútir (Gorton ve
Metrick, 2009a:8-9).
Ekim 2001 yÕlÕnda çÕkan yasa ile (Recourse Rule) finansal kurumlara
menkul kÕymetleútirilmiú varlÕklara karúÕ bulunduracaklarÕ sermaye tutarÕ, bu
varlÕklarÕn kredi de÷erlili÷i (rating) ile iliúkilendirilmiútir. E÷er bir finansal
kurum AAA veya AA kredi de÷erli÷ine sahip menkul kÕymeti elinde tutarsa bu
menkul kÕymet için ayÕraca÷Õ sermaye tutarÕ daha az olmaktadÕr. Örnek
vermek gerekirse, e÷er banka 100 ABD Dolar’lÕk AAA veya AA ratinge sahip
bir konut kredisine dayalÕ bir menkul kÕymete yatÕrÕm yaptÕ÷Õnda tutaca÷Õ
sermaye miktarÕ 1.60 ABD DolarÕ olmaktadÕr. E÷er BB ratinge (yüksek riskli
finansal varlÕk) sahip bir finansal varlÕ÷a yatÕrÕm yaparsa tutaca÷Õ sermaye 10
kat daha fazla yani 16 ABD DolarÕ olmaktadÕr (The Financial Crisis Inquiry
Report, 2011:100). 29
Banka bu düzenlemeden dolayÕ elinde tutu÷u mortgage kredilerinin kredi
olarak bilançosunda tutmak yerine bir havuzda toplayarak ve bunlarÕ menkul
kÕymetleútirerek bulundurmasÕ gereken sermaye tutarÕnÕ azaltabilmekteydi.
Örne÷in banka vermiú oldu÷u 100 ABD DolarÕnÕ bilançosunda normal bir
kredi olarak tutu÷unda ayÕrmasÕ gereken karúÕlÕk 5 ABD DolarÕ iken ve bunun
4 ABD DolarÕ beklenmeyen zararÕ karúÕlamak için 1 ABD DolarÕ ise beklenen
zarar için rezerv olarak tutmasÕ gerekirken bunu menkul kÕymetleútirip
satmasÕ durumunda 100 ABD DolarÕ tutarÕndaki konut kredisi için elinde
tutmasÕ gereken sermaye tutarÕ 4.10 ABD DolarÕ olmaktadÕr. Son olarak bu
düzenleme ile banka düzenleyici sermaye standartlarÕna göre AAA ratinge
sahip úirket tahvillerine 100 ABD DolarÕ yatÕrÕm yaparsa bunun için
bulundurmasÕ gereken sermaye tutarÕ 8 ABD DolarÕ olmaktadÕr. KÕsacasÕ
bankalarÕn ne kadar sermaye tutacaklarÕ rating kuruluúlarÕnÕn
de÷erlendirmesine ba÷lÕ olmaktadÕr (The Financial Crisis Inquiry Report,
2011:100). 30

29

30

Krizde kredi de÷erleme úirketleri ile kompleks yapÕlandÕrÕlmÕú finansal ürünler sunan
finansal aracÕlar arasÕnda bir çÕkar çatÕúmasÕ olmuútur. Rating úirketleri bu kompleks
yapÕlandÕrÕlmÕú ürünlere kredi notu vermiú ve bunun karúÕlÕ÷Õnda ücret almÕúlardÕr. AynÕ
zamanda kriz süresince not indirimleri sistemik piyasa kayÕplarÕna neden olmuú ve
piyasalarda likiditenin kurumasÕna yol açmÕútÕr. (Sy, 2009)
Kredi geniúlemesinin oldu÷u dönemde varlÕ÷a dayalÕ menkul kÕymetler yaklaúÕk yüzde 60
AAA kredi de÷erlili÷ine sahipti aynÕ dönemde AAA kredi de÷erli÷ine sahip úirket
tahvillerinden sadece yüzde 1 daha az bir oranÕ oluúturmaktadÕr (Rajan.,2010:257).
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Menkul kÕymetleútirme iúlemi ile çok sayÕda yeni finansal enstrümanÕn ya
da eski enstrümanlarÕn yeniden kullanÕlmasÕnÕn yolu açÕlmÕútÕr. Bu
enstrümanlardan en önemlileri ise kredi iflas takasÕ (credit default swap,
CDS), teminatlaútÕrÕlmÕú borç tahvilleri (collateralized debt obligations, CDO),
ve teminatlaútÕrÕlmÕú kredi tahvilleridir (collateralized loan obligations, CLO).
Örne÷in AIG AAA kredi de÷erlili÷ine sahip bir sigorta úirketidir. ùirketin
normal faaliyetleri düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafÕndan yo÷un bir
biçimde denetime ve gözetime tabidir. ùirket daha karlÕ olaca÷ÕnÕ düúündü÷ü
yatÕrÕm stratejisini hayata geçirebilmek için kompleks ve riskli ürünler örne÷in
CDS ihraç etmiútir. CDS’leri ihraç etmesinde temel nedeni firma, konut
kredilerine dayalÕ krediler ve CDO'lar için bir nevi kredi korumasÕ
sa÷lamaktaydÕ. 2002 yÕlÕnda bu iúlemlerin de÷eri 20 milyar ABD DolarÕ iken,
2005'de bu tutar 211 milyar ABD DolarÕna ve 2007'de 533 milyar ABD
DolarÕna ulaúmÕútÕr. AIG bu iúlemleri yaparken menkul kÕymetin de÷erinin
düúmesi veya kendi uzun vadeli kredi de÷erlili÷inde meydana gelecek bir not
düúürümüne karúÕ herhangi bir teminat (collateral) vermiyordu (The Financial
Crisis Inquiry Report, 2011:141).
Firma bunu yapabilmek ve tüm gözetim - denetim mekanizmalarÕndan
sÕyrÕlabilmek için bünyesinde "monoline" adÕ verilen yapÕlarÕ kullanmÕútÕr.
Monoline’lar bir nevi finansal garantör veya tahvili sigortalayan olarak
adlandÕrÕlabilir. Monoline'lar yatÕrÕm yapÕlabilir seviyedeki bonolarÕn-tahvillerin
iflas etmesi riskine karúÕn sigortalama iúlevini gören úirketlerdir. Örne÷in
eyaletlerin iflasÕ halinde borcun borçluya ödenmesini sa÷lar bu kurumlar
regülasyonlarÕn ana merkezinden uzakta faaliyette bulunurlar ve bunlarÕn
krizin oluútu÷u dönemde 3 trilyondan fazla finansal varlÕ÷Õ sigortalamasÕna
karúÕn sermayesi 34 milyar ABD DolarÕdÕr (Blanchard, 2009: 8).
Krizin büyümesine ve di÷er piyasalara yayÕlmasÕna neden olan di÷er bir
faktörde türev piyasalardÕr. Bu piyasalar krizin finansal piyasalar ile finansal
aracÕlar arasÕnda yayÕlmasÕna neden olan bir mekanizma olarak görev
yapmÕútÕr. Türev ürünler, tezgah üstü (over-the-counter) piyasalarda iúlem
görmektedirler. Son yaúanan krizde kredi iflas takaslarÕ CDS’ler bu finansal
piyasalarÕn merkezinde yer almÕútÕr (IMF, 2010a).
Global anlamda türev piyasalarÕn büyümesine neden bir di÷er önemli
faktörde finansal aracÕlarÕn sermaye yeterlili÷ini sahip olduklarÕ türev ürünleri
hedge ederek gerçekleútirebilmeleridir. Finansal aracÕlar, türev enstrümanlarÕ
risklerini hedge etmek için kullandÕklarÕ gibi aynÕ zamanda firmanÕn VaR
(Value at Risk, VaR) de÷erini düúmesine katkÕda bulunmak suretiyle risk
yönetimi konusunda bir takÕm avantajlar sa÷lamak için baúvurmuúlardÕr. Bu
avantajlardan en önemlisi Basel I düzenlemeleri olarak bilinen
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düzenlemelerde bankalarÕn karúÕlamak durumunda olduklarÕ sermaye
yeterlilik oranÕnÕ azaltmasÕdÕr. 1998 yÕlÕnda Basel'de dünyanÕn merkez
bankasÕ yetkililerinin ve bankacÕlÕk denetleme ve düzenleme otoritelerinin
katÕldÕ÷Õ toplantÕ yapÕlmÕútÕr. ABD BankacÕlÕk düzenleme otoriteleri de bu
toplantÕda alÕnan kararlarÕ uygulamaya geçirmiúlerdir. Burada alÕnan
kararlardan en önemlisi bankalarÕn riskli varlÕklar için bulunduracaklarÕ
sermaye miktarÕnÕn arttÕrÕlmasÕdÕr. Fakat Basel kurallarÕnda belirtilen
sermaye yeterlili÷i konut kredileri ve konut kredilerine dayalÕ menkul
kÕymetler için di÷er ticari ve tüketici kredileri ile kÕyaslandÕ÷Õnda daha gevúek
düzenlemeleri içermektedir. Örne÷in bankalarÕn ellerinde tutuklarÕ Fannie ve
Freddie úirketlerine ait menkul kÕymetler için bulundurmasÕ gereken sermaye
yeterlili÷i di÷er finansal varlÕklar ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha azdÕr.
UluslararasÕ sermaye standartlarÕna uyum bankalarÕ türev ürünleri kullanarak
kredi veya piyasa riskini hedge etmeleri durumunda di÷er faaliyetleri veya
alÕm-satÕm sÕrasÕnda karúÕlaútÕklarÕ riskler için bulundurmak durumunda
olduklarÕ sermaye tutarÕnÕn daha az olmasÕna neden olmaktadÕr. Böylece
tezgah üstü türev piyasalar büyük bankalara ve yatÕrÕm bankalarÕna kaldÕraç
oranlarÕnÕ arttÕrarak hisse senedi swap (equity swap) iúlemlerine girmelerine
ve böylece gerçekte hisse senedini elinde tutan kiúi gibi getiri elde etmesine
imkan sa÷lamÕútÕr. Ço÷u zaman bu iúlemler için teminat bile gerekli
olmamaktadÕr. Böylece finansal aracÕlar türev enstrümanlarÕ kullanarak sanki
menkul kÕymeti satÕn almÕú gibi aynÕ gelir-zarar- ile karúÕ karúÕya
kalabilmektedirler. AIG kriz döneminde kredi riskine karúÕlÕk tezgah üstü
piyasada 1.5 trilyon ABD DolarÕ pozisyona girmiútir. Bu pozisyonda bir
dolarlÕk ilk teminat veya ortaya çÕkmasÕ olasÕ zarar için karúÕlÕk ayÕrmadan bu
iúlemi gerçekleútirmiútir. 2004'ün sonunda piyasadaki CDS'lerin de÷eri
dünya çapÕnda 6.4 trilyon ABD DolarÕ 2007'nin sonunda bu tutar 58.2 trilyon
ABD DolarÕ olmuútur. Bu oranÕn büyük bir kÕsmÕ spekülatif veya
yatÕrÕmcÕsÕnÕn kim oldu÷u bilinmeyen CDS'ler (naked CDS) den
oluúmaktadÕr. ABD'nin beú bankasÕ ve AIG'nin finans kolu AIG Finansal
Ürünler tüm ülkenin OTC piyasalarÕnda gerçekleúen türev iúlemlerin yüzde
97'ni gerçekleútirmekte aynÕ zamanda bu beú banka (JP Morgan Chase,
Citigrorup, Bank of America, Wachovia ve HSBC) dünyanÕn en önemli OTC
türev ürünler dealer olmaktadÕr (The Financial Crisis Inquiry Report,
2011:300).
Konuta dayalÕ menkul kÕymetleútirme (Residential Mortgage-backed
securities) RMBS’lerin de÷erinin belirlenmesi kolayken, bunlardan türetilen
CDO’lar veya CLO’larÕ de÷erlemek oldukça zordur. Çünkü bu menkul
kÕymetler her menkul kÕymetleútirme düzeyinde özel amaçlÕ araçlar düúük
kredi de÷erlili÷ine sahip (BBB, BBB) dilimler ço÷unlukla AAA veya AA kredi
de÷erlili÷ine sahip yeni finansal araçlara dönüútürülmesinde tahmin edilebilir
(well-behaved) iflas modelleri kullanÕlmÕú ve bu ürünler buna dayalÕ olarak
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türetilmiútir. Bu dilimlere ayrÕlmÕú ve yeniden oluúturulmuú yüksek kredi
de÷erlili÷ine sahip menkul kÕymetler, yatÕrÕm ve teminat amacÕyla oldukça
talep görmüútür. Çünkü dünyada AAA kredi de÷erlili÷ine sahip menkul
kÕymetin az olmasÕ, bu talebi karúÕlamakta oldukça yetersiz olmasÕ bu
menkul kÕymetler olan talebi arttÕrmÕútÕr (Gorton ve Metrick, 2009a:8-9).
Bankalar açÕsÕndan yüksek kredi de÷erlili÷ine sahip menkul kÕymetleri
ellerinde bulundurmak istemelerinin nedeni Basel II olarak bilinen
düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre bankalara kredileri veya yapmÕú
olduklarÕ yatÕrÕmlar karúÕlÕ÷Õnda u÷ramÕú olduklarÕ kayÕplarÕ karúÕlayabilmek
amacÕyla rezerv olarak tutacaklarÕ sermaye konusunda bir takÕm
düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerden biri de finansal kurumlar
için sermaye yeterlili÷idir. Bu oran yatÕrÕmlardan beklenen riske göre
farklÕlaúabilmektedir. Örne÷in banka elinde görece güvenli bir ülkenin hazine
bonosunu veya devlet tahvilini tutuyorsa çÕkmasÕ muhtemel zarar için daha
az sermaye ayÕrmak durumundadÕr. Bu iúleme risk a÷ÕrlÕklandÕrma olarak
adlandÕrÕlÕr. Global krizden önce yüksek kredi de÷erlili÷ine sahip konut
kredilerine dayalÕ menkul kÕymetler, CDO'lar ve benzer tipte menkul
kÕymetler göreceli olarak düúük risk a÷ÕrlÕklÕ olarak de÷erlendirilmiú ve
düzenleyici otoriteler bu menkul kÕymetlerin güvenli oldu÷unu
düúünmüúlerdir. Bankalar açÕsÕndan bu durum ise konut kredisi veya di÷er
krediler vermek yerine ellerinde konut kredilerine dayalÕ menkul kÕymetleri
tutma konusunda daha istekli olmuúlardÕr.
Bir di÷er problemde menkul kÕymetleútirme iúlemi yaratÕlan menkul
kÕymetlerin de÷erlemesinde yaúanan problemlerdir. JP Morgan VaR modelini
endüstride ilk defa kullanan kuruluútur. Bundan sonra di÷er úirketlerde farklÕ
biçimlerini uygulamÕúlardÕr. Bu modeller sözde yüzde 95 güvenle piyasa
fiyatlarÕ de÷iúmeleri karúÕsÕnda firmanÕn ne kadar zarar edece÷ini tahmin
etmektedir. Bu modellerin yapmÕú oldu÷u tahminlerde konut kredilerine
dayalÕ menkul kÕymetlerin fiyatlarÕna iliúkin geçmiúse dönük olarak yeteri
kadar veriye sahip olmamalarÕ bu modellerin tahmin öngörülerinin oldukça
yetersiz olmasÕna neden olmuútur (The Financial Crisis Inquiry Report,
2011).
Eúik altÕ konut piyasasÕnda ortaya çÕkan krizin di÷er ülkelerin sermaye
piyasalarÕna yayÕlmasÕnÕn bir di÷er nedeni finansal globalizasyon sürecidir.
Artan finansal entegrasyon, ülkeler arasÕnda finansal kurumlarÕn
birbirleriyle iliúki içinde olmalarÕna neden olmuútur. Menkul kÕymetleútirme
süreci buna katkÕda bulunmuútur. ABD’nin finansal anlamda Avrupa ile
ba÷larÕ oldukça kuvvetlidir. ABD bankalarÕnÕn 2009’un 4. çeyre÷i itibariyle
Avrupa ülkelerinden alacaklarÕnÕn toplam aktiflerine olan oranÕ yüzde
32.9’dur (Tablo 5.1).
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2007 yÕlÕnÕn yaz ayÕna kadar piyasalar finansal bir úok ile sarsÕlamadan
öncesine kadar sistem bu úekilde trilyon dolarlÕk menkul kÕymetleri dilimlere
ayÕrÕp (tranching) dünyanÕn dört bir yanÕndaki yatÕrÕmcÕya satÕlmÕútÕr.
Menkul kÕymetleútirme sayesinde oluúan finansal a÷ ve baú döndürücü
karmaúÕk yapÕ artÕk riskin tek bir finansal kurumda de÷il tüm global finansal
sisteme yayÕlmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Global anlamda bankacÕlÕk sektörüne iliúkin
regülasyonlarda bu sürece katkÕda bulunmuú bankalarÕn bu kredileri menkul
kÕymetleútirerek bankalara riski bilançolarÕ dÕúÕnda tutuma imkanÕ tanÕmÕútÕr.
Tablo 5.1 ABD BankalarÕnÕn Avrupa Ülkelerinden Toplam Finansal
AlacaklarÕ (2009 4.çeyre÷i)

GIIPS 1/
Di÷er KÕta
AvrupasÕ 2/

Trilyon
dolar

Toplam varlÕklarÕn
yüzdesi

Tier 1sermaye yeterlilik
rasyosunun yüzdesi

643

4.1

57.1

2,523

16.0

224.0

øngiltere
2,015
12.8
178.9
Kaynak: International Monetary Fund (2010b: 31)
Not: 1/ Yunanistan, ørlanda, øtalya, Portekiz ve øspanya
2/ Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Lüksenburg, Hollanda, Slovakya,
Slovenya, ve øsviçre

øúte, bu yeni finansal ürünler – özellikle yapÕlandÕrÕlmÕú kredi ürünleri ve
bankalarÕn riski bilançolarÕ dÕúÕnda tutma kabiliyetlerinin artmasÕ – ve büyük
çaplÕ kompleks bankacÕlÕk sistemi bu piyasada baúlayan likidite krizinin tüm
ABD piyasalarÕna ve dünyaya yayÕlmasÕnda etkili olmuútur. Yeni kompleks
finansal ürünler, yasal otoriteler tarafÕndan faaliyetleri düzenlenen finansal
kurumlar tarafÕndan kaldÕraç yardÕmÕyla risk almak amacÕyla kullanÕlmÕútÕr.
Krizi büyüten ve etkisinin tüm kÕta AvrupasÕna da yayÕlmasÕna neden
olan di÷er bir mekanizma gölge bankacÕlÕk sistemidir. Bankalar tarafÕndan
verilen kredilerin fonlamasÕ artan bir biçimde banka dÕúÕ finansal kurumlar
tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. Banka dÕúÕ finansal kurumlar; yatÕrÕm
bankalarÕ, hedge fonlar, para piyasasÕ (money-market fund) fonlarÕ ve
finansal úirketleri bir di÷er ifade ile varlÕ÷a dayalÕ akÕmlar (asset-backed
conduits) veya yapÕlandÕrÕlmÕú yatÕrÕm araçlarÕ (structured investment
vehicles) olarak sÕralanabilir. ùekil 5.1’de gösterildi÷i gibi bunlarÕn hepsi
gölge bankacÕlÕk (shadow banking system) sistemi olarak ifade edilmekte ve
bu sistemdeki en büyük oyuncular yatÕrÕm bankalarÕ olmaktadÕr. Bu sistem
yeteri kadar denetleyici ve düzenleyici otoritenin denetiminde de÷ildir. AyrÕca
bu bankacÕlÕk sisteminde kamuoyu ile bilgi paylaúÕmÕ finansal kurumlarÕn
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kendi iste÷ine bÕrakÕldÕ÷Õndan kurumlarÕn bu konuda
yükümlülü÷ü de bulunmamaktadÕr. (Zandi, 2008: 119).

herhangi

bir

Amerikan otoriteleri özellikle de FED’in bu bankacÕlÕk sistemine bakÕúÕ úu
úekildedir: E÷er gölge bankacÕlÕk sisteminde bir problem ortaya çÕkarsa bu
sistemdeki oyuncular büyük ticari bankalardÕr. Bu bankalar normalde iyi
yönetilmekte ve aynÕ zamanda yeterli sermayeye ve düzenlemeye tabii
kurumlardÕr. Bu kurumlar bu sisteme gerekli deste÷i sa÷larlar. E÷er problem
piyasanÕn kendi kendine çözmesine imkân vermeyecek derecede karmaúÕk
hale gelirse o zamana FED finansal istikrarÕ sa÷layabilmek için gerekli
sorumlulu÷u alÕr (The Financial Crisis Inquiry Report, 2011)
Gölge bankacÕlÕk sistemi finansal kurumlarÕn merkez bankasÕnÕn likidite
imkânÕna veya devlet garantisi olmaksÕzÕn vade, kredi ve likidite
dönüúümünü sa÷layan finansal kurumlar olarak faaliyette bulunurlar. Son
yirmi yÕlda bu sistem; opak, riskli ve uzun vadeli menkul kÕymetleri para
benzeri olarak görülen risksiz kÕsa vadeli yükümlülüklere dönüútürerek
krediler için pahalÕ olmayan bir fonlama kayna÷Õ yaratmÕútÕr. Finansal krizden
önce bu kurumlarÕn vade ve kredi dönüúümünü gölge bankacÕlÕk sisteminde
gerçekleútirmeleri konut ve ticari emlak piyasasÕnda varlÕk balonunun
oluúmasÕnÕn en önemli nedenlerinden biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
(Pozsar et al., 2010: 65).
ùekil 5.1 Geleneksel BankacÕlÕk ve Gölge BankacÕlÕk Sistemi

Kaynak: Zandi Mark., (2009:121)
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1990'larda gölge bankacÕlÕk sisteminin hacmi geleneksel bankacÕlÕk
sistemini yakalamÕú ve 2000'den sonra da geçmiútir. Bankalar bunun temel
nedeninin Büyük Depresyon sonrasÕnda 1933 yÕlÕnda yürürlü÷e giren GlassSteagall yasasÕndan kaynaklandÕ÷Õ savunulmaktadÕr. Bu yasa ile ticari
bankalarÕn menkul kÕymet piyasalarÕna katÕlmasÕ ve kaldÕraçlÕ iúlemler
gerçekleútirmesi sÕnÕrlandÕrÕlmaktadÕr. 1981 yÕlÕnda ABD BankacÕlÕk
Denetleme Kurumu ilk yasal asgari sermaye yeterlilik oranÕnÕn - varlÕklarÕn
borç ve di÷er yükümlülüklerinin aúan kÕsmÕ-yüzde 5 olaca÷ÕnÕ ilan etmiútir.
Buna karúÕlÕk Wall Street’te faaliyette bulunan yatÕrÕm bankalarÕ çok daha
fazla kaldÕraç kullanarak tabi oldu÷u bu net sermaye yeterlili÷i kuralÕnÕ
aúabilmiúlerdir. Gölge bankacÕlÕk sisteminde ana oyuncularÕ arasÕnda yer
alan para piyasasÕ fonlarÕ ve yatÕrÕm bankalarÕ bankalarÕn tabii oldu÷u
kurallara ve gözetim mekanizmasÕna tabii almamÕúlardÕr. Sisteme gelen
fonlar geleneksel bankacÕlÕk sisteminde oldu÷u gibi devlet güvencesine
sahip mevduatlardan de÷il genellikle para piyasasÕ fonlarÕ, úirketler kesimine
ait menkul kÕymetlerin iúlem gördü÷ü piyasalardan ve repo piyasasÕndan
gelmiúler ve mevduatlara verilen güvence para piyasasÕ fonlarÕnÕ
kapsamamÕútÕr (ùekil 5.2).
ùekil 5.2 Mevduatlar ve Para PiyasasÕndan Sa÷lanan Fonlar
(Milyar, ABD dolarÕ)
Amerika Birleúik Devletleri
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Kaynak: International Monetary Fund., (2010b),

KapsamamasÕnÕn nedenlerinden biri burada bir finansal panik yaúanma
olasÕlÕ÷ÕnÕn otoriteleri fazla endiúelendirmemesidir. Teoride belirtildi÷i gibi,
insanlar bunun riskli oldu÷unu bilmektedir. E÷er firma baúarÕsÕz olursa veya
oldu÷unda varlÕ÷ÕnÕ kaybedece÷ini bilmektedir. Bundan dolayÕ para piyasasÕ
fonlarÕ herhangi bir sermaye yeterlili÷ine veya kaldÕraçlÕ iúlemleri nedeniyle
herhangi bir düzenlemeye tabii olmasÕna gerek yoktur (The Financial Crisis
Inquiry Report, 2011).
ABD’nde ticari bankacÕlÕ÷Õn ve yatÕrÕm bankacÕlÕ÷Õn birbirinden
ayrÕlmasÕnÕn bir di÷er nedeni de finansal istikrar ile ilgili olmaktadÕr. Mevduat
kabul eden kurumlarÕn mevduat güvencesine ulaúabilme imkânlarÕnÕn
bulunmasÕ bu kurumlarÕn di÷er ticari faaliyetlere girebilmek için risk
almalarÕna neden olmaktadÕr. YatÕrÕm bankalarÕ ço÷unlukla aracÕlÕk
faaliyetleri sonucunda kÕsa vadede alacaklarÕ komisyon gelirlerine odaklÕ bir
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yapÕya sahipken, ticari bankalar bunun tam tersine varlÕklarÕn vade
dönüúümüne aracÕlÕk ederek uzun vadeli kredi verme ve izleme görevini
yerine getirmektedirler. Bu yasa Nisan 1987’de aúamalÕ bir biçimde
esnetilmiútir. Örne÷in bu tarihte JP Morgan; Morgan Bank ve Morgan
Stanley adÕyla ikiye ayrÕlmÕútÕr. FED bu tarihten itibaren ticari bankalarÕn
holding úirketlerinin úirket kurabilecekleri ve úirketlere ait menkul kÕymetlerin
aracÕlÕk yüklenimi iúlerinin gerçekleútirebileceklerine izin vermiútir. Daha
sonra 1999 yÕlÕnda Gramm-Leach-Bliley Finansal Sektörün Modernizasyonu
yasasÕ ticari bankalar ve yatÕrÕm bankalarÕ arasÕndaki ayÕrÕmÕn önündeki
yasal engelleri kaldÕrmÕútÕr (ECB, 2010).
Krizden önce finansal sistemde görülen bir di÷er çarpÕklÕk ise kaldÕraç
oranlarÕnda meydana gelen artÕúlardÕr. KaldÕraçlÕ iúlemlerin artmasÕnÕn bir
baúka nedeni de finansal kurumlarÕn portföylerinin gittikçe daha az sermaye
ile finanse etmeleri ve böylece sermayenin getiri oranÕn artmasÕdÕr. Bunun
nedeni hiç úüphesiz ki finansal kurumlarÕn aúÕrÕ optimist olmalarÕ ve riski
görmemezlikten gelmeleridir. BankalarÕn yüksek kaldÕraç oranlarÕ ile
faaliyette bulunmalarÕnÕn bir di÷er nedeni de bilançolarÕnÕ büyüterek sabit
maliyetli banka úubeleri ve yasal düzenlemeler karúÕsÕnda bir üstünlü÷e
sahip olmak istemeleridir. BankalarÕn kaldÕraç oranlarÕnÕn arttÕrtmalarÕ ve
bilançolarÕnÕn büyütmeleri varlÕk fiyatlarÕn da artÕú beklentisini beslemekte ve
bu da varlÕk balonun oluúmasÕna zemin hazÕrlamaktadÕr (The Warwick
Commission, 2009).
ùekil 5.3 LCIFI Toplam VarlÕklarÕnÕn Tier 1 Sermaye ve
AlÕm–SatÕm AmaçlÕ Finansal VarlÕklarÕn Toplam VarlÕklara OranÕ
(2007 sonu itibariyle)

Kaynak: Bank of England (2009)
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Mevcut Basel düzenlemeleri ile düzenleyici sermaye kurallarÕ bankalarÕn
portföylerinde tutmuú olduklarÕ risk a÷ÕrlÕklandÕrÕlmÕú varlÕklarÕn minimum
sermayeye olan oranÕnÕ düzenlemektedir. Bu rasyo bankalarÕn kaldÕraç
oranlarÕ üzerinde do÷rudan bir sÕnÕrlama getirmemektedir. E÷er düzenleyici
kurumlar risk a÷ÕrlÕklandÕrmayÕ tamamÕyla yapabilirlerse, risk tabanlÕ sermaye
yeterlili÷i (risk-based capital requirement) bankalarÕn bilançolarÕndaki riski
sÕnÕrlamak için yeterli olabilecektir. Fakat pratikte düzenleyici risk
a÷ÕrlÕklandÕrÕlmasÕ ölçme hatalarÕ ile yüz yüzedir. Son yaúanan krizde risk
modelleri bankalarÕn alÕm-satÕm amaçlÕ portföylerinin riskini do÷ru bir biçimde
ortaya koyamamakta ve aynÕ zamanda bankalara iúlem yapma konusunda
ve bilançolarÕnÕ büyütme konusunda bir teúvike de neden olmaktadÕr. ùekil
5.3 finansal kurumlarÕn bilançolarÕnÕ oldukça likit olduklarÕnÕ düúündükleri
alÕm-satÕm iúlemlerine odaklÕ bir biçimde kaldÕraç oranlarÕnÕ arttÕrarak
büyüttü÷ünü göstermektedir (Bank of England, 2009: 48).
Bu noktada aúÕrÕ kaldÕraç, bankalarÕn bilançolarÕnÕ ortaya çÕkan zararlara
karúÕ oldukça duyarlÕ hale getirmektedir. Bu amaçla kaldÕraç oranlarÕ risk
temelli sermaye yeterlili÷i açÕsÕndan özellikle kredi çevriminin (credit cycle)
büyümesine engel olan bir mekanizma olarak kullanÕlmaktadÕr. Birçok ülke
kaldÕraç oranÕnÕ düzenleyici bir araç olarak kullanmaktadÕr. Fakat bu
tanÕmlama ülkeler arasÕnda farklÕlÕk göstermektedir. Bu durum, özellikle basit
çeúitli finansal kurumlarÕn farklÕ finansal varlÕklar nedeniyle karúÕlaútÕklarÕ
riskleri ve muhasebe uygulamamalarÕ nedeniyle risklerin de÷erlendirmesinin
farklÕ olabildi÷i iú modelleri arasÕnda do÷ru bir karúÕlaútÕrma yapabilmek için
risk temelli olmayan kaldÕraç oranlarÕna ihtiyaç duymaktadÕr. En azÕndan
kurumlarÕn üzerinde anlaútÕ÷Õ bir sermaye kavramÕna, bütün muhasebe
farklÕlÕklarÕna tamamÕyla uyarlanabilecek bilanço içi ve dÕúÕ varlÕklarÕn
ölçüsüne ihtiyaç vardÕr. (Bank of England, 2009:48).
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ùekil 5.4 Riske DuyarlÕ Düzenleyici Sermayenin Ekonomik Konjonktürü
Büyütücü Etkisi

Kaynak: European Central Bank., (2009)

YapÕlan akademik tartÕúmalardan bir tanesi de Basel II'nin banka
sermayesini düzenlemeye yönelik almÕú oldu÷u önlemlerin potansiyel olarak
konjonktür ile aynÕ yönlü (pro-cyclical) bir görünüm arz etti÷idir (ùekil 5.4).
Örne÷in ekonominin daralma dönemlerinde PD ve LGD yüksek ve aynÕ
zamanda sermaye gereksinimi yüksek olmaktadÕr. Bankalar ise (i) geri
dönmeyen kredilerin ortaya çÕkardÕ÷Õ zararlar nedeniyle karlarÕnda azalÕú ve
bilançosunda meydana gelen azalmadan ötürü daha fazla rezerv tutmasÕ
(ii) varlÕklarÕn de÷erinin azalmasÕ ve artan sermaye talebi nedeniyle
sermayenin maliyetinin artmasÕ. Yüksek sermaye zorunlulu÷u ve yeni
sermaye yaratmada karúÕlaúÕlan zorluklar nedeniyle bankalar hanehalkÕna ve
úirketlere kullandÕrmÕú olduklarÕ kredileri azaltÕrlar. KÕsacasÕ ekonominin
küçülme dönemlerinde sermaye yeterlili÷i artmakta buna karúÕlÕk ekonominin
büyüme dönemlerinde sermaye yeterlili÷i azalmaktadÕr. Buna düzenleyici
sermayenin konjonktür ile aynÕ yönlü olmasÕ denilmektedir. Bir di÷eri ise,
kredi arzÕnÕn sermaye yeterlili÷i ile ters yönde olmasÕ ki buna da kÕsaca
banka sermayesi kanalÕ denilmektedir (ECB, 2009:143-145).
Basel I’e kÕyasla Basel II'de sermaye yeterlili÷i daha konjontürel (cyclical)
bir yapÕ göstermektedir. YapÕlan çalÕúmalardan elde edilen sonuç
göstermektedir ki Amerika Birleúik Devletlerinde 1990'larÕn baúÕnda
meydana gelen kredi daralmasÕnda (credit crunch) Basel II düzenlemesi
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bankalarÕn sermayesinde yüzde 15 daha fazla maliyete neden oldu÷udur
(Catarineu-Rabell, Jackson ve Tsomocos,2003).
AynÕ úekilde Kashyap ve Stein, 1998-2002 arasÕ dönemde ekonomide
meydana gelen yavaúlama nedeniyle bankalarÕn ek sermaye için yüzde 35
ile 40 arasÕnda daha fazla maliyete katlandÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr
(Kashyap ve Stein, 2004).
KaldÕraç oranÕnÕn ortak bir tanÕmÕnÕn olmasÕ oldukça önemlidir. 2010 ve
2011 yÕlÕnda AB üyesi 91 banka için uygulanan stres testlerinin sonuçlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda bunun ne kadar önemli bir sorun oldu÷unu görülür. Bu testlerde
varsayÕlan makro ekonomik senaryo büyük çaplÕ olmasa da ekonominin çift
dip yapaca÷Õ varsayÕlmaktadÕr. Modelde borç krizi ile ilgili olarak getiri
e÷rilerinin pozitif e÷imli olaca÷Õ ve risk primlerinin daha da geniúleyece÷i
varsayÕlmaktadÕr. Bu úokun risk primlerine yansÕmasÕ ise 145 baz puan
(basis point, bps) dÕr. 75 bps tüm Avrupa ülkelerinin risk primlerinde artÕú
buna ek olarak Yunanistan için 685 bps, Portekiz için 158 bps, ørlanda için
142 bps, øspanya için 86 bps öngörülmüú buna ek olarak bir bütün olarak 70
bps bir artÕú da hesaba katÕlmÕútÕr. Borç krizi sonucunda ortaya borç geri
ödememe (haircut) sadece bankalarÕn alÕm-satÕm bilançosuna (trading book)
uygulanmÕútÕr. Banka bilançosunda (banking book) herhangi bir iflas
öngörüsüne yer verilmemiútir. AlÕm-satÕm bilançosu, bankalarÕn gerçek
de÷erinden (fair value) ellerinden tutuklarÕ finansal varlÕklarÕndan mark-tomarket de÷eri üzerinden elde ettikleri kar ve zararlarÕ içermektedir. KÕsaca
bu bize bankanÕn uzun dönemde üstlenmiú oldu÷u risklerin bu bilançoda yer
almayaca÷ÕnÕ gösterir. Banka bilançosu (banking book) ise, bankanÕn elinde
tutu÷u ülke bono-tahvillerinden, konut kredilerinden kÕsaca perakende
kredilerden, hisse senetlerinden ve KOBø’lere verilen krediler karúÕlÕ÷Õnda
üstlenilen riskleri içerir. KÕsacasÕ buradaki riskler vadeye kadar elde tutulan
ve elde tutuldu÷u sürece de÷eri mark-to-market de÷erinin ne oldu÷una ba÷lÕ
olarak de÷iúen (likidite koúullarÕndan etkilenen) varlÕklardan oluúur. Bu
noktada alÕm-satÕm bilançosu üzerinden, AB’nin tümü için haircut kayÕplarÕ
26.4 milyar Avro ve bunun 14.4 milyar Avro’su PIIGS’lerden (Portekiz,
ørlanda, øtalya, Yunanistan ve øspanya) kaynaklanmÕútÕr. Fakat banka
bilançosunda da ortaya çÕkan risk çok daha büyük olmaktadÕr. PIIGS’lerin
iflasÕ nedeniyle ortaya çÕkan kayÕp 75.8 milyar Avro, toplamda ise kayÕp 90.2
milyar Avro düzeyindedir (Wignall-Blundell ve Slovik, 2010:5-8).31
Yine benzer bir de÷erlendirme Deutsche Bank’dan gelmiútir. Avrupa'nÕn
42 büyük bankasÕ için yapmÕú oldu÷u stres testine göre Avrupa bankalarÕn
31

Örne÷in OECD ülkelerinin ülke riski (sovereign default) sÕfÕr
a÷ÕrlandÕrÕlmaktadÕr. Fakat bu durum günümüzde pek geçerli de÷ildir.
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maddi özkaynaklarÕnÕn (tangible common equity) yüzde 3.2 oldu÷u bir baúka
ifade ile oldukça kÕrÕlgan ve sa÷lÕksÕz (anemik) bir biçimde faaliyetlerine
devam ettikleridir. Tam tersine bu oran ABD stres testine tabi bankalarda
yüzde 6.9’dur. Basel düzenlemelerinden kaldÕraç oranlarÕna ait kurallarda bu
oranÕn yüzde 6-8 arasÕnda olmasÕ öngörülmektedir. 42 Avrupa bankasÕ 758
milyar ABD DolarÕ ile 1.26 trilyon ABD DolarÕ arasÕnda sermayeye ihtiyaç
duymaktadÕrlar (The Wall Street Journal, 15 July 2010).
Bir di÷er önemli faktör düzenleyici çerçevedeki yasal boúluklardÕr.
Örne÷in bankalarÕn varlÕklarÕnÕ bilanço dÕúÕna çÕkarmalarÕ bir di÷er ifade ile
yapÕlandÕrÕlmÕú finansal araçlara kaydÕrmalarÕ bankalarÕn tuttuklarÕ
sermayelerinin azalmasÕna neden olmaktadÕr. Örne÷in 2001 yÕlÕnda Citigroup
bilanço dÕúÕ varlÕklarÕ 2.1 trilyon ABD DolarÕ iken bilançosundaki varlÕklar 1.8
trilyon ABD DolarÕdÕr (Blanchard, 2009: 8).
Tablo 5.2 krizden önce Avrupa’da faaliyette bulunan finansal kurumlarÕn
ABD’li partnerlerine kÕyasla daha yüksek kaldÕraç oranlarÕna sahip olduklarÕnÕ
göstermektedir.
The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Avrupa
bankalarÕnda kaldÕraç oranÕ 35 oldu÷u ve aynÕ oranÕn Amerika Birleúik
Devletleri’nin büyük bankalarÕnda 55 oldu÷udur. Deutsche Bank için bu oran
50 dir. Bir baúka ifade ile Deutsche Bank’Õn yükümlülükleri 2 trilyon Avro’dur.
Bu oran Alman ekonomisinin yüzde 80’den daha fazladÕr. Barclays PLC, nin
yükümlülükleri ise 1.3 trilyon øngiliz Sterlini kaldÕraç oranÕ ise 60’dÕr. Bir
baúka ifade ile bir bütün olarak øngiltere ekonomisinden daha büyüktür (The
Wall Street Journal 22 September 2008).
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Tablo 5.2 KaldÕraç ve KÕsa Vadeli Yükümlülükler, 2007
Kurum

Toplam
varlÕklar/sermaye
(KaldÕraç oranÕ)*
33
12
38
34
29
19
24
53
22
17
13
31
32
33
21
34
52
33

Mevduat ve kÕsa vadeli
fonlarÕn/toplam varlÕklar (%)

ABN Amro
Bank of America
Barclays
Bear Stearns
BNP Paribas
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan Chase
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Morgan Stanley
RBS
Société Générale
UBS
Avrupa Birli÷i
bankalarÕ
(ortalama)
ABD bankalarÕ
14
(ortalama) (yatÕrÕm
bankalarÕ hariç)
ABD yatÕrÕm
30
bankalarÕ
(ortalama)
Kaynak: Noia. et al., (2009:18)
Not: KaldÕraç oranÕ hesaplanÕrken úerefiye dahil edilmemiútir.

78
73
71
13
79
66
55
80
16
74
68
19
29
30
75
70
91
75
69
22

KaldÕraçlÕ iúlemler –borçlanarak yapÕlan yatÕrÕm- konjonktür ile örtüúen
(procyclical) bir yapÕ sergilemekte ve finansal konjonktürün yardÕmÕ ile
büyümektedir (Adrian ve Shin, 2008a ve 2009, Frank et al., 2008).
Adrian ve Shin (2009), çalÕúmasÕndan hareketle kaldÕraçlÕ iúlemler ve
krizdeki rolüne kÕsaca bakÕlÕcak olursa; örnekteki bilanço kiúinin (finansal
kurumlarÕn) 100 ABD DolarÕ de÷erindeki servetinin veya varlÕ÷ÕnÕn 90 ABD
DolarlÕk kÕsmÕnÕn kredi ile borçlanarak finanse etti÷ini göstermektedir.
KÕsacasÕ kaldÕraç çarpanÕ L = A / (A-90) dÕr. Bir baúka ifade ile
varlÕklar/sermaye 100 /10. KaldÕraç oranÕ 10 ABD DolarÕdÕr.
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Aktif
VarlÕklar (evin de÷eri, A) 100

Pasif
Ev kredisi (mortagage, Debt, D) 90
Sermaye (equity,E) 10

ùimdi menkul kÕymetin veya evin de÷eri $1 artsÕn bu durumda kaldÕraç
L = VarlÕklar / Sermaye (101 +D)/11 D= $ 9.18 olacaktÕr.
Aktif
VarlÕklar (evin de÷eri, A) 101

Pasif
Ev kredisi (mortagage) 90
Sermaye (equity) 11

Finansal kurum $10 hedeflesin veya bir baúka ifade ile banka veya finansal
kurum kaldÕraç çarpanÕnÕ $ 10 tutabilmek için $ 9 daha borçlanmak
durumunda kalacaktÕr. KÕsacasÕ varlÕklarÕn de÷erindeki $1 artÕú bankanÕn
borçlarÕnÕ $9 arttÕracaktÕr.
Aktif
VarlÕklar (evin de÷eri, A) 110

Pasif
Ev kredisi (mortagage) 99
Sermaye (equity) 11

ùimdi de varsayÕmsal olarak bankanÕn elinde tutmuú oldu÷u menkul kÕymetin
fiyatÕ $ 109 düútü÷ünü varsayalÕm;
Aktif
VarlÕklar (evin de÷eri, A) 109

Pasif
Ev kredisi (mortagage) 99
Sermaye (equity) 10

Böylece menkul kÕymetin fiyatlarÕndaki düúüú bankalarÕn, aracÕ
kurumlarÕn ellerinde tutmuú olduklarÕ menkul kÕymetleri satmasÕna neden
olacaktÕr. Bu durumda kaldÕraç L = VarlÕklar / Sermaye 109/10 = 10.9 ABD
DolarÕ olacaktÕr. Banka kaldÕracÕ $ 10 seviyesinde tutabilmek için varlÕklarÕnÕ
9 ABD DolarÕ azaltacak ve 9 ABD DolarÕ borcunu ödeyecektir. Böylece hisse
senedi fiyatlarÕndaki düúüú hisse senedi satÕúlarÕnÕ tetikleyecektir. Aúa÷Õdaki
ùekil 5.5’de (Panel A) varlÕk talebindeki artÕú aktif fiyatlarÕnÕn artmasÕna
neden olmakta bu durumda potansiyel olarak bilançonun kuvvetlenmesine
yol açmakta bu da aktif talebini arttÕrmakta böylece aktif fiyatlarÕ artmakta ve
böylece tekrar bilanço sa÷lamlaúmaktadÕr.
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Tersine, finansal konjonktürün küçülme dönemlerinde ise (Panel B)
varlÕk arzÕndaki artÕú fiyatlarÕn düúmesine neden olmakta bu durum
bilançonun zayÕflamasÕna neden olmakta bu da menkul kÕymet satÕúÕnÕ
tetiklemekte bu da tekrar menkul kÕymet fiyatlarÕ düúmesine neden olmakta
ve böylece bilanço zayÕflamaktadÕr (Adrian ve Shin, 2009: 9-12).
VarlÕk fiyatlarÕnda oluúan balonun patlamasÕ durumunda finansal
kurumlar açÕsÕndan ortaya çÕkan bir di÷er istenmeyen durum ise, bankalarÕn
bilanço dÕúÕnda tutmuú olduklarÕ yükümlülüklerinde meydana gelen artÕúlar
ve finansal kurumun vermiú oldu÷u krediler karúÕlÕ÷Õnda almÕú oldu÷u
teminatlarÕn de÷erinde meydana gelen azalÕúlardÕr (IMF, 2009: 5).
ùekil 5.5 Finansal Konjonktür ve KaldÕraçlÕ øúlemler
Panel B

Panel A

Kaynak: Adrian ve Shin (2009: 9-12).

Günümüzde piyasa merkezli finansal sistemin varlÕ÷Õ bankacÕlÕk ve
sermaye piyasalarÕndaki geliúmelerin birbirinden ayrÕútÕrÕlamamasÕna neden
olmaktadÕr. øçinde bulundu÷umuz dönemde yaúadÕ÷ÕmÕz finansal
dalgalanmalarÕn (konjonktürün) merkezinde finansal aracÕlar yer almaktadÕr.
Özellikle büyük ÕlÕmlÕlÕk olarak adlandÕrdÕ÷ÕmÕz dönem - düúük kÕsa vadeli faiz
oranlarÕ, pozitif e÷imli getiri e÷rileri, düúük risk primleri ve finansal
piyasalarda görülen volatilitenin azalmasÕ - finansal aracÕlarÕn bilançolarÕnÕ
büyütmesine neden olmuútur (Adrian ve Shin, 2008b ve 2008c).
VarlÕk fiyatlarÕnÕn arttÕ÷Õ dönemlerde aynÕ anda teminatlarÕn de÷eri
artmakta bu durum kredi artÕúÕna ve kaldÕracÕn (kredi kulanlar hem de
finansal aracÕlar) artmasÕna neden olmaktadÕr. KaldÕracÕn varlÕ÷Õ altÕnda
fiyatlarda meydana gelen azalmanÕn borçlunun bilançosunda meydana
getirece÷i bozulma kreditörün riskini artmasÕna neden olmakta ve böylece
bankalarÕn geri dönmeyen kredilerinde artÕú ve sermayelerinde erimeye yol
açmaktadÕr.
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Brunnermeier (2009), belirtti÷i gibi bankacÕlÕk sisteminde geleneksel
bankacÕlÕk sisteminden gölge bankacÕlÕk sistemine kayÕú ile birlikte artan bir
biçimde toptan fonlama (wholesale funding) ihtiyacÕnÕn artmasÕna neden
olmuútur (ùekil 5.6). Gölge bankacÕlÕk sistemini istikrarsÕz kÕlan ve aúÕrÕ
biçimde kÕsa vadeli borçlanma ihtiyacÕ olmaktadÕr. KÕsaca geleneksel
bankacÕlÕk ve gölge bankacÕlÕk sistemine inceledi÷imizde; geleneksel
bankacÕlÕk sisteminde bankalarÕn úubeleri mevduat toplar fakat gölge
bankacÕlÕk sisteminde para piyasasÕ araçlarÕnÕn örne÷in ticari ka÷Õtlar varlÕ÷a
dayalÕ ticari ka÷Õtlar ve repo gibi bunun yanÕnda uzun vadeden orta vadeye
tahvil gibi araçlarÕ para piyasasÕndaki yatÕrÕmcÕlardan emeklilik fonlarÕ, sigorta
úirketleri gibi yatÕrÕmcÕlara arz edilmesi ile fon toplar.
ùekil 5.6 Banka sermayesi ve toptan fonlamaya olan ihtiyaç
8

Amerika Birleúik
Devletleri

7
6

Amerika Birleúik
Devletleri

5
4

Euro bölgesi

3

Euro bölgesi

øngiltere

Japonya

Japonya

øngiltere

2
1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Maddi özkaynaklar/maddi varlÕklar Haziran-2010
Maddi özkaynaklar/maddi varlÕklar AralÕk-2008

Kaynak: International Monetary Fund (2011)
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Bu yolla gölge bankacÕlÕk sisteminin gerçekleútirmiú oldu÷u finansal
aracÕlÕk iúleminin hacmi 20 trilyon ABD DolarÕ olmuútur. Bu rakam geleneksel
bankacÕlÕ÷Õn iki katÕdÕr (Pozsar et al., 2010: 65). Bir çok özel kuruluú bunlarÕn
içinde yapÕlandÕrÕlmÕú yatÕrÕm araçlarÕnÕ satan ve köprü görevi gören kuruluú
varlÕ÷a dayalÕ menkul kÕymetleri satÕn alÕrken kÕsa vadeli ticari ka÷ÕtlarÕ
(commercial paper) satarak alÕm gerçekleútirmiúlerdir. Bu anlamda bu kriz
banka hücumlarÕnÕn modern versiyonudur .
Ço÷u yatÕrÕm projesi ve konut kredisinin vadesi uzundur. Geleneksel
bankacÕlÕk modelinde bu krediler, ticari bankalar tarafÕndan kÕsa vadeli
mevduatlar ile finanse edilmiúlerdir. Bu anlamda, aynÕ vade uyumsuzlu÷u
gölge bankacÕlÕk sisteminde bilanço dÕúÕ yatÕrÕm araçlarÕnÕ ya da köprü
vazifesi gören (conduits) araçlarÕ içermektedir. Bu yapÕlandÕrÕlmÕú yatÕrÕm
araçlarÕ, ortalama vadesi 90 gün veya ortalama vadesi 1 yÕlÕn üzerinde kÕsa
vadeli varlÕ÷a dayalÕ ticari menkul kÕymeti para piyasasÕ fonlarÕna satarak fon
yaratÕrlar. KÕsa vadeli varlÕklar “varlÕ÷a dayalÕ” olarak adlandÕrÕlÕrlar. Çünkü bu
menkul kÕymetler konut kredilerine ya da di÷er kredilerden oluúan kÕymetlerin
teminat olarak kabul edilmesine dayanmaktadÕr. øflas halinde varlÕ÷a dayalÕ
ticari menkul kÕymetleri elinde teminat olarak tutan kiúi, bunlarÕ haczetme ya
da satma yetkisine sahiptir. Bilanço dÕúÕ araçlarÕn stratejisi; uzun vadeli
menkul kÕymetlere yatÕrÕm yapmak ve kÕsa vadeli ka÷Õtlar ile borçlanmaktÕr.32
Bu durum, bankalarÕ fonlama likiditesi riski ile karúÕ karúÕya getirmektedir.
YatÕrÕmcÕ aniden bu varlÕ÷a dayalÕ ticari menkul kÕymetleri almaktan
vazgeçti÷inde ya da bu araçlarÕ kÕsa vadeli borçlarÕ ile çevirmeyi
engelledi÷inde bankalar açÕsÕndan fonlama likiditesi riski ortaya çÕkmaktadÕr.
Fonlama likiditesini sa÷lamak için krediyi veren banka bu araçlara kredi hattÕ
açar. Buna da likidite deste÷i denilmektedir. Sonuç olarak, bankacÕlÕk sistemi
32

Eúik altÕ konut kredilerinde baúlayan krizini tüm ABD finansal piyasalarÕna ve global
piyasalara sÕçramasÕna neden olan mekanizmalardan biri de finansal kurumlar arasÕndaki
likidite etkileúimidir. Bu etkileúim piyasa likiditesi (market liquidity) ve fonlama likiditesi
(funding liquidity) olarak veya iflas riski olarak karúÕmÕza çÕkmÕútÕr (Frank et al., 2008: 1-2).
Piyasa likiditesi varlÕklarÕn fiyatlarÕnda önemli bir de÷iúme olmaksÕzÕn rahatlÕkla iúlem
görebilmesidir. Fonlama likiditesinden kastedilen ise, ödeyebilme gücüne sahip ekonomik
birimlerin yükümlüklerini yerine getirebilmek için piyasadan borçlanabilmesidir. Piyasalarda
tansiyonun yüksek olmadÕ÷Õ dönemlerde piyasa likiditesinde yaúanan úoklar kÕsa süreli
olmaktadÕr. Bu úoklar piyasa oyuncularÕna karlÕ yatÕrÕm olanaklarÕ sunar ve aynÕ zamanda
getiri farklÕlÕklarÕnÕn yüksek oldu÷u iki piyasa arasÕnda getiri farklÕlÕklarÕndan yararlanmak
için hareket edilmesi nedeniyle derinli÷i az olan piyasalara likidite sa÷lar ve fiyat
farklÕlÕklarÕnÕn azalmasÕna yardÕmcÕ olur. Fakat kriz dönemlerinde normal olarak kÕsa süreli
olan úoklar likidite úoku olarak úiddeti ve etkisi artarak finansal piyasalarÕ etkileyerek
sistemik riskin oluúmasÕna neden olur. Bu mekanizmalar do÷rudan finansal iúlemlerin di÷er
tarafÕnda yer alan finansal kurumlarÕn bilançolarÕ arasÕnda karúÕlÕklÕ etkileúimin, riskin ortaya
çÕkmasÕna neden olur. Piyasalarda stresin arttÕ÷Õ dönemlerde karúÕ taraf problemleri
(counterparty risk)“domino” etkisi adÕnÕ verdi÷imiz etki yardÕmÕyla ödeme sistemi aracÕlÕ÷Õ
ile birinin varlÕ÷Õ di÷erin yükümlülü÷ü olarak finansal kurumlar arasÕnda úoklarÕn
yayÕlmasÕna neden olarak sistemik riskin ortaya çÕkmasÕna neden olur (Frank et al.,2008:25; Adrian ve Shin, 2008a).
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uzun vadeli varlÕklarÕ tutmasÕ ve kÕsa vadeli kredilerinden dolayÕ, bunlar
bilançosunda gözükmese bile fonlama likiditesi ile karúÕ karúÕya kalmaktadÕr.
Krizde göze çarpan bir di÷er önemli bir trend ise; yatÕrÕm bankalarÕnÕn
bilançolarÕnda vade uyumsuzlu÷unun artmasÕdÕr. Bu de÷iúme, bankanÕn
bilançosunu kÕsa vadeli repo ile finanse etmesine yol açmÕútÕr. Repo
sözleúmeleri bankanÕn teminat olarak tutmuú oldu÷u varlÕklarÕ bugün satmasÕ
ve sonraki bir tarihte alaca÷ÕnÕ beyanen borçlanmasÕdÕr. Repo a÷ÕrlÕklÕ
finansman, özellikle de gecelik vadede repo iúlemlerinin yatÕrÕm bankalarÕnÕn
toplam varlÕklarÕna olan oranÕ 2000’den 2007’e iki katÕna çÕkmÕútÕr. Vadesi 3
aya kadar olan repo iúlemlerinin toplam aktifler içindeki payÕ ise aynÕ
kalmÕútÕr. Bu durum, yatÕrÕm bankalarÕnÕn her gün borçlanma ihtiyacÕnÕn artan
bir kÕsmÕnÕn gecelik borçlanma ile gerçekleútirdi÷ini göstermektedir. Özet
olarak krizin temel nedeni; ticari bankalar ve yatÕrÕm bankalarÕnda gözlenen
vade uyumsuzlu÷u problemidir. Özellikle de; bankalarÕn bilanço dÕúÕnda
tutmuú olduklarÕ menkul kÕymetlere yönelik sa÷lamÕú olduklarÕ likidite deste÷i
ve yine bankalarÕn repoya olan artan ihtiyaçlarÕdÕr. Fonlama likiditesinde
ortaya çÕkan azalma 2007 yÕlÕnÕn yaz aylarÕndan baúlamak üzere finansal
piyasalarda stresin artmasÕna neden olmuútur (Brunnermeier, 2009: 79-80).
Sonuç olarak, bankalar kredilerinin büyük bir kÕsmÕnÕ günlük koúullara
göre úekillenen piyasalardan borçlanmaktadÕr. Bu noktada dikkat edilmesi
geren bir nokta da; teminatlÕ kredilerin (collateral loan), özellikle de gecelik
verilen kredilerin her gün artan teminat tamamlama (margin, haircut)
koúuluyla verilmesidir. Krizi büyüten mekanizma iki likidite spirali ile
açÕklanmaktadÕr: Bunlardan ilki; kayÕp (loss spiral), di÷eri ise margin/haircut
olarak ifade edilen teminat spiralidir.
KayÕp spirali kaldÕraçlÕ iúlem yapan yatÕrÕmcÕlardan kaynaklanÕr. Bu süreç
beraberinde fiyatlarÕn daha da azalmasÕna neden olur (ùekil 5.7).
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ùekil 5.7 Likidite Spirali

úok

Fonlama problemlerinin ortaya çÕkmasÕ kaldÕraçlÕ iúlem gerçekleútiren
yatÕrÕmcÕlarÕ pozisyonlarÕnÕ azaltmaya yöneltir. Bu; zararlarÕn daha da
artmasÕna, varlÕk fiyatlarÕnda daha fazla düúmeye, sonuç olarak finansal
kurumlarÕn ihtiyat amacÕ ile ellerinde daha fazla fon tutmalarÕna, daha yüksek
teminat istemelerine ve böylece fonlama problemlerine neden olmuútur.
Yüksek teminat spiralinde ise piyasada büyük çaplÕ düúüúler oldu÷unda
teminat oranlarÕ artmakta ve bu da kredi koúullarÕnÕn daha sÕkÕlaúmasÕna
neden olmaktadÕr.
Haircut, varlÕ÷Õn piyasa de÷erinde bir azalma riskine- varlÕk satÕldÕ÷Õnda
de÷erinde meydana gelen azalma- karúÕlÕk bunu telafi etmesidir. Bu oran
menkul kÕymetin cinsine, piyasa riskine ve vadeye ba÷lÕdÕr. Oran 0 ile 100
arasÕnda dalgalanÕr. Yüksek oran, varlÕk finanse edildi÷inde varlÕ÷Õn de÷erini
azaltÕr (IMF, 2007:21).
Örne÷in banka kendisine yatan 100 milyon ABD DolarÕ ile 100 milyon
ABD DolarÕ de÷erinde tahvil veya bono alÕrsa bu durumda margin (haircut)
sÕfÕrdÕr. E÷er mevduat 90 milyon ABD DolarÕ ve piyasa de÷eri 100 milyon
ABD DolarÕ de÷erinde bono aldÕ÷Õnda úimdi bu durumda margin yüzde
10'dur. Banka di÷er 10 milyon ABD DolarÕ baúka kaynaklardan yeni
yükümlülük yaratarak finanse edecek (Gorton ve Metrick, 2009b).
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Tablo 5.3 Finansal Stres Süresince Margin/Haircut
Ocak-MayÕs 2007

Nisan 2008

Tahvil
YatÕrÕm yapÕlabilir seviyedeki
Yüksek riskli

Senior
II lien
Mezzanine
AAA
AA
BBB
Hisse senedi

% 0-3
%10-15
KaldÕraçlÕ
Krediler
%10-12
%15-20
%18-25
ABS ve CDO
%2-4
%4-7
%10-20
%50

%3-7
%25-40

%15-20
%20-30
%30+
%15 +
%20
%40-70
%70

Kaynak: Citigroup, IMF

Krizin úiddetini arttÕran bir di÷er faktör de finansal kurumlarÕn sermaye
yeterlilik rasyosunu tutturma çabasÕdÕr. Finansal kurumlarÕn ellerinde tutmuú
olduklarÕ varlÕklarÕn de÷erinde meydana gelen azalÕú, sermayelerinde azalÕúa
neden olmuú ve sermaye rasyolarÕnÕ iyileútirebilmek için sermaye yeterlilik
rasyolarÕnÕ karúÕlayabilmek, yatÕrÕmcÕlara iflas etmeyece÷ini göstermek ve
yeniden güven sa÷lamak adÕna ya dÕúarÕdan yeni sermaye sa÷lamÕúlar ya da
kaldÕraçlÕ pozisyonlarÕnÕ azaltmÕúlardÕr (de-leveraging). Baúka bir ifade ile
ellerinde tutmuú olduklarÕ varlÕklarÕ fiyatlarÕnÕn ne oldu÷una bakmaksÕzÕn
satmak (fire-sales) veya kullandÕrmÕú olduklarÕ kredileri azaltmak suretiyle
bilançolarÕnÕ küçültmüúlerdir (Blanchard, 2009:10).
ùekil 5.8 ve 5.9 kriz süresince bankacÕlÕk sisteminde bankalarÕn
birbirleriyle gerçekleútirmiú olduklarÕ iúlemlerde üstlenmiú olduklarÕ riskin
(counterparty risk) arttÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
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5.1.2. Krizden Elde Edilen Deneyimler IúÕ÷Õnda Finansal Sistemde
Düzenleyici Reform ÇalÕúmalarÕ
2008 yÕlÕnda kompleks ve bir birleri ile ba÷lantÕlÕ (interconnected) finansal
kurumlar (bundan sonra LCIFI olarak ifade edilecektir) eúik altÕ konut
kredilerinde temerrüde düúme oranlarÕnda meydana gelen artÕútan
kaynaklanan büyük çaplÕ zararlarÕn ortaya çÕkmasÕ ve yÕl boyunca global
ekonomide görülen yavaúlama ve sanayileúmiú ekonomilerdeki resesyonun
derinleúmesi LCIFI’larÕn bilançolarÕnda (banking book) stresi arttÕrmÕútÕr. AynÕ
zamanda 2008 yÕlÕ boyunca fonlama piyasasÕnda karúÕ taraf riski
(counterparty risk) olarak ifade edebilece÷imiz riskin artmasÕna ve bu da
fonlama piyasalarÕn donmasÕna neden olan bir di÷er faktördür. (ùekil 5.10).
ùekil 5.10 BankacÕlÕk Sektöründeki Problemler

TamamlanmamÕú
politika eylemi

Kaynak: IMF

Bu ba÷lamda son yaúanan kriz büyük, LCIFI’larÕn önemli riskler ile yüz
yüze olduklarÕnÕ ve düzenleyici ve denetleyici sistemdeki fay hatlarÕnÕn su
yüzüne çÕkmasÕna neden olmuútur. Son yirmi yÕlda krizleri takiben geliúmiú
ülkelerde bankalar global anlamda hem bilançolarÕnÕ hem de úube sayÕlarÕnÕ
arttÕrmÕúlardÕr. Bir çok örnek göstermektedir ki artÕk bankalar yerel bankacÕlÕk
modelinden uzaklaúarak global ve bölgesel olarak aktif birer büyük ve
kompleks finansal kurumlar haline dönüúmüútür. Ülkeler arasÕndaki
finansman imkânlarÕ bu tip bankalarÕn ellinde gittikçe artan bir úekilde ülkeler
arasÕnda ba÷lantÕlÕ hale gelmiútir. BazÕ finansal olarak önemli ekonomilerde
düzenleyici rasyolarÕn çeúitli risklerin oluúmasÕna karúÕ duyarlÕ bir yapÕ
göstermemektedir. Örne÷in bu ülkelerin finansal kurumlarÕnda sermaye
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düzeyi düúük veya tampon vazifesi göremeyecek derecede yetersiz
kalitededir. (Ötker-Robe et al., 2010).
ùekil 5.11 BankacÕlÕk Sektöründe Yaúanan SÕkÕntÕlara Yönelik Politika
Çözümleri

Kaynak: IMF

YapÕlan reformlar, uluslararasÕ ve yerel ba÷lamda bu eksiklikleri ve
hatalarÕ düzeltmek ve böylece mali sistemi koruyarak daha ileri bir seviyeye
taúÕma amacÕ gütmektedir. Bu reformlarÕn temel amacÕ finansal kurumlarÕn
daha az kaldÕraçlÕ iúlemlere baúvurmalarÕnÕ sa÷lamak, daha az riskli (veya
daha korunaklÕ), güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyici
sa÷lam bir finansal sistemi yaratmaktÕr. Basel BankacÕlÕk øzleme Komitesi
tarafÕndan sermaye standartlarÕna iliúkin son dönemde yapÕlan
düzenlemelerin finansal kurumlarÕn sermaye miktarÕ ve kalitesinde önemli
iyileúmelere yol açaca÷Õ tahmin edilmektedir. Yeni getirilen sermaye
standartlarÕ yatÕrÕm bankalarÕnÕn yatÕrÕm eylemlerini önümüzdeki dönemde
önemli ölçüde etkileyecektir. Yeni getirilen düzenleme ile bankalarÕn alÕmsatÕm amaçlÕ kâ÷ÕtlarÕnÕn tutuldu÷u bilançolarÕn (trading book) karúÕlaúmÕú
oldu÷u risklere karúÕ daha sÕkÕ düzenlemeler içermesi bu kurumlarÕn
faaliyetlerini etkileyecektir. Buna ek olarak yatÕrÕm bankalarÕnÕn faaliyetleri
di÷er ülkelerin düzenleyici kurumlarÕnÕn almÕú oldu÷u yeni muhasebe
standartlarÕ, menkul kÕymetleútirme iúlemine iliúkin yüksek standartlar, türev
enstrümanlara yapÕlan yatÕrÕm ve di÷er alÕm-satÕm iúlemlerini bir di÷er ifade
ile bankalarÕn belirli aktivitelerini sÕnÕrlayacaktÕr (Ötker-Robe et al., 2010).
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Tablo 5.4 YatÕrÕm BankalarÕnÕn Faaliyetlerini Etkileyen Düzenlemeler

Kaynak: Ötker-Robe et al.,(2010:23)

LCIFI'larÕn yatÕrÕm bankacÕlÕ÷Õ bölümleri oldukça esnek bir iú modeline
odaklÕ bir yapÕ sergilemektedirler. Bundan dolayÕ iú modellerinde düzenleyici
reformlarÕn etkisiyle ortaya çÕkan faaliyetlerini kÕsÕtlayan düzenlemeleri esnek
iú modeline sahip olmalarÕndan dolayÕ bu yeni ortama adepte
edebileceklerdir. DolaysÕyla bu düzenlemeler nihai úeklini alana kadar bu
kurumlarÕn iú modellerinde yine bu faaliyetler görülmeye devam edecektir.
Burada temel dikkate edilmesi gereken nokta ise bankacÕlÕk sektörüne
yönelik sÕkÕ düzenlemelerin sistemik riskin oluúmasÕnÕ engellemeye yönelik
olmasÕ yani bir di÷er ifade ile finansal aracÕlÕk faaliyetini kesintiye
u÷ratmamasÕdÕr. KÕsacasÕ bu yeni düzenlemelerde dikkat edilmesi gereken
en önemli nokta riskin düzenlemenin olmadÕ÷Õ veya kÕsmen düzenlemeye
tabi alanlara kaymasÕ ve bu alanlarda sistemik riskin oluúmasÕnÕn olasÕ
olmasÕdÕr. Buna ek olarak koordineli bir reform sürecine olan ihtiyaçtÕr.
Çünkü düzelmelerin istenmedik bir biçimde finansal sektörün ekonomik
iyileúmeyi desteklemesine zarar verebilmesi olasÕdÕr. Ülkeler arasÕnda
faaliyette bulunan ve ço÷u sistematik olarak önemli LCIFI'larÕn uluslararasÕ
iúbirli÷i ile etkin bir ülkeler arasÕ gözetime ve batmasÕna izin verilmeyecek
kadar önemli "too important to fail" kurumlarÕn etkili piyasa disiplinini
sa÷layacak adÕmlarÕn atÕlmasÕna ek olarak riskin oluúmasÕna yardÕmcÕ olacak
belirli piyasalarÕn etkin bir biçimde düzlenmesi, finansal bünyeleri zayÕf olan
kurumlar için düzeltici önlemlerin alÕnmasÕ, global ölçekte etkin önlemlerin
alÕnmasÕ, ülkeler arasÕnda faaliyette bulunan bu kurumlarÕn iflasÕna karúÕlÕk
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ortaya çÕkan maliyeti taraflar arasÕnda üstlenilmesini
mekanizmalarÕn oluúturulmasÕ hedeflenmektedir.

sa÷layan

bir

Finansal kriz yaklaúÕk dört yÕl önce baúlamasÕna ra÷men hala finansal
piyasalarda güvenin tam olarak sa÷lanamadÕ÷Õ görülmektedir. Piyasalar hala
bazÕ finansal kurumlarÕn yüksek kaldÕraç oranlarÕna sahip olmasÕ, yetersiz
sermaye ve varlÕklarÕn kalitesine iliúkin kuúkular hala problemin ekonominin
merkezinde yer almasÕna neden olmaktadÕr. Ülkelerin bankacÕlÕk sistemine
yönelik uygulamaya koyduklarÕ eylem paketleri sektörde önemli iyileúmelere
neden olmasÕna ra÷men fonlama maliyetinde ortaya çÕkan artÕú bankalarÕn
gelirlerini olumsuz yönde etkilemekte ve bankalarÕn sermaye yaratmasÕnÕ
sÕnÕrlamaktadÕr. Sistemde yer alan zayÕf bankalarÕn bir an önce yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕ veya bir çözüme kavuúturulmasÕ gerekmektedir.
TamamlanmamÕú politika eylemleri ve bankacÕlÕk sektörüne iliúkin yetersiz
reformlar global bankacÕlÕk sisteminin farklÕ kategorilere ayrÕlmasÕna neden
olmakta bu durumda sistemi úoklara karúÕ kÕrÕlgan hale getirmektedir.
AúÕrÕ kaldÕraçlÕ iúlemler ve riskli pozisyon alma uzunca bir süre reel faiz
oranlarÕnÕn son derece düúük olmasÕ, yüksek büyüme ile birlikte finansal
düzenleyici çerçevede ortaya çÕkan ciddi eksiklikler düzenleyici kurumlarÕn
sÕkÕ düzenlenen ve daha az düzenlenen finansal kurumlar arasÕndaki ba÷Õ
yeterince de÷erlendirememeleri finansal kurumlarÕn aúÕrÕ risk almasÕna
neden olmuútur.
Küresel kriz sonrasÕnda yaúanan krize neden olan problemlerin
önlenmesi ve denetleyici ve düzenleyici çerçevede yaúanan boúluklarÕn
ortadan kaldÕrÕlmasÕ son derece önemli olmaktadÕr. Bu ba÷lamda Finansal
østikrar Kurumu (Financial Stability Board, FSB) ve G20 IMF ve di÷er
uluslararasÕ kurumlarÕnda katÕlÕmÕyla öncelikli konularÕ belirlemiú ve belirli bir
programÕ uygulamaya koymuútur. Bu çerçevede üzerinde uzlaúÕlan beú
öncelikli alan karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu alanlarda yapÕlan düzenlemeler
finansal sistemi daha rekabetçi, entegre, sa÷lam, yenilikçi fakat basiretli
davranan ve vergi verenlerin deste÷inden ba÷ÕmsÕz bir sistemin
oluúturulmasÕdÕr.
i.

Sistemik olarak önemli finansal kurumlarÕn nasÕl yeniden
de÷erlendirilece÷i ve bu kurumlarÕ güçlü kÕlacak düzenleyici
çerçevenin geniúletilmesi. Denetimde ortaya çÕkan önemli
yanlÕúlardan biride banka dÕúÕ finansal kurumlarÕn gevúek denetimi
olmuútur.
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x

Bu ba÷lamada üzerinde uzlaúÕlan temel noktalardan biri sadece
bankacÕlÕk sektörüne de÷il finansal sistemi tehdit eden tüm finansal
kurumlara sÕkÕ düzenlemeler getirilmesidir.

x

Bir di÷er noktada sistemik kurumlarÕn, finansal sistem için önemli
olan veya yüksek kaldÕraç ile çalÕúan bir di÷er ifade ile büyük finansal
kurumlarÕn (bilanço dÕúÕ kalemlerinin belirlenmesi) belirlenmesi ve
aynÕ zamanda bir araya geldiklerinde ve kriz döneminde birlikte
hareket ettiklerinde takdirde sistemik risk oluúturacak küçük finansal
kurumlarÕn da belirlenmesidir.

Bu ba÷lamda oluúturulan politika seçenekleri ise:

33

x

Sistemik riskin do÷ru bir biçimde de÷erlendirilmesine yarayacak
metodoljilerin geliútirilmesi. Buna ek olarak sadece bankalar için
de÷il herhangi bir finansal kurumdan kaynaklanabilecek potansiyel
risklerin anlaúÕlmasÕ

x

Banka dÕúÕ finansal kurumlarÕ da içerecek úekilde sistemik öneme
sahip finansal kurumlara sermaye yeterlili÷i, kaldÕraç ve likidite gibi
konularda batmayacak kadar büyük (too big too fail) algÕsÕndan
kaynaklanan ahlaki çöküntüyüde (moral hazard) kapsayacak
biçimde basiretli düzenlemeler getirilmesi

x

Sistemik riskin düzenlemesinden sorumlu tek bir düzenleyici
otoritenin oluúturulmasÕ

x

Sistemik olmayan kurumlarÕn izlenmesine devam edilmesi, Bu
ba÷lamda G20 tüm finansal kurumlara daha sÕkÕ basiretli standartlarÕ
uygulama konusunda ca÷rÕda bulunmuútur. Hedge fonlara sistemik
riske katkÕlarÕnÕn belirlenebilmesi amacÕyla denetleyici kurumlara
kayÕt ve bilgi-belge açÕklama zorunlulu÷unun getirilmesi

ii.

Denetleme iúlevinin konsolide edilerek daha etkin hale gelmesi. 33

Zaman içerisinde finansal sistemde meydana gelen de÷iúme ve dönüúüm düzenleyici ve
denetleyici çerçevesinde de÷iúmesine ve dönüúmesine neden olmuútur. Zaman içerisinde
çerçeve "uyum tabanlÕ" bir çerçeveden "kuvvetlendirici tabanlÕ" bir yapÕya do÷ru dönüúmüú
bu yapÕda düzenleyici kurumlarÕn temel amacÕ sistemin sa÷lÕklÕ ve güvenli bir biçimde
sürmesidir. Bu noktada finansal kurumlarÕn risk almasÕ temel olarak "uyum tabanlÕ"
çerçevede gerçekleúmiútir. Özelikle de göreceli olarak detaylÕ kurallara dayalÕ rejimlerde
karúÕlaúÕlmÕútÕr. Bu durum çok kolay bir biçimde görülen düzenlemelerdeki boúluklara
odaklanÕlmasÕna neden olmuútur. Örne÷in sermaye yeterlilik rasyolarÕ gibi. Buna ek olarak
geçmiúe odaklÕ bir yapÕ ve çerçevenin bulunmasÕ düzenleyici kurumlarÕ gelece÷e yönelik iú
modellerinin tam olarak anlaúÕlamamasÕna ve gelecekte yüz yüze kalÕnmasÕ muhtemel
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x

Yasal çerçevede yaúanan aksaklÕklarÕn çözülmesi bilgi paylaúÕmÕnÕn
ve iúbirli÷inin daha kurumsal bir hale getirilmesidir. Özellikle
sanayileúmiú ekonomilerde denetleyici otoriteler bilgi açÕsÕndan ve
ülke içindeki ve ülkeler arasÕndaki farklÕ finansal kurumlar arasÕndaki
iliúkiyi anlayabilme konusunda bir eksikli÷e sahiptirler.

Politika OpsiyonlarÕ
x

BazÕ alanlarda atÕlacak adÕmlar ile denetim ve gözetim iúlevini yatayfonksiyonel bir biçimde konsolide edilmesine neden olacak hukuksal
yapÕnÕn güçlendirilmesi: (i) sadece tek bir kuruma de÷il finansal
gruplarÕn hepsine basiretli düzenlemelerin uygulanmasÕ (ii)denetim
ve gözetim iúlevini yapan tüm kurumlar arasÕnda bilgi paylaúÕmÕ

x

Denetim ve gözetim iúlevini gerçekleútirecek otoriteler arasÕnda daha
yakÕn iúbirli÷ini kapsayacak kurumsal mekanizmalarÕn kurulmasÕ.

x

Global bankalarÕn faaliyette bulundu÷u ülkelerdeki düzenleyici ve
denetleyici otoriteleri de içersine alacak global bankalarÕn
ülkelerarasÕ denetim ve gözetimin daha etkin biçimde
gerçekleútirecek düzenleyici ve denetleyici yapÕlarÕn kurulmasÕ. Bu
yapÕnÕn elde edilen tüm bilgilerin paylaúÕlmasÕ, ülkeler arasÕnda
uyumun sa÷lanmasÕ ve denetleyici-düzenleyici kurumlar arasÕndaki
sorumluluklarÕn açÕkça de÷erlendirilmesi.

risklerin görülememesine ve de risk yönetimi alanÕnda ortaya çÕkan kusurlarÕ tam olarak
görememelerine neden olmuútur.
BankacÕlÕk sektöründe uyumlu tabanlÕ yaklaúÕm mevduat kabul eden kredi veren kÕsacasÕ
kredi riski ana risk faktörü olan kurumlar açÕsÕndan oldukça nettir ve bu yaklaúÕm oldukça
iyi bir biçimde çalÕúmÕútÕr. Fakat 1970'lerde ve 1980'ler de deregülasyon süreci ve
teknolojik devrim ile birlikte finansal kurumlar, faaliyetleri ve finansal ürünleri oldukça büyük
çaplÕ bir de÷iúim geçirmiútir. Özellikle kompleks finansal ürünler ile bilanço dÕúÕ
kalemlerdeki artÕú dikkate çekicidir. Buna ek olarak bankalar, aracÕ kurumlar yatÕrÕm
bankalarÕ ve sigorta úirketleri arasÕndaki sÕnÕr gittikçe belirsiz hale geldi. BankalarÕn
bilançolarÕ bankalarÕ ticari iúlemlerinden kaynaklanan piyasa riskini ele almaktadÕr. Örne÷in
bankanÕn hisse senedi iúlemleri, borçlanma enstrümanlarÕna, türev ürünlere ve döviz
cinsinden varlÕklara yapmÕú oldu÷u yatÕrÕmlarÕ kapsamaktadÕr. Zaman içerisinde görülen bu
de÷iúim birçok denetleyici ve düzenleyici otoritenin de de÷iúmesine neden olmuú ve risk
tabanlÕ veya riske odaklÕ bir yapÕya geçmiúlerdir. Risk tabanlÕ veya risk odaklÕ yaklaúÕm ise
farklÕlÕk göstermektedir. Bunun nedeni ise riskin ölçülmesinde metodoljide meydana gelen
farklÕlÕklardÕr. Finansal globalizasyon süreci ise dolaylÕ yoldan etkilemiútir. Piyasalar
arasÕndaki rekabet bazÕ finans merkezlerinin piyasa-dostu düzenleyici ve denetleyici
çerçeveyi benimsemelerine neden olmuútur (Viñals et al.,2010:7-8)

172

Türkiye’de BankacÕlÕk Sektörü Piyasa YapÕsÕ, Firma DavranÕúlarÕ ve Rekabet Analizi

i.

øktisadi konjonktürü büyütücü etkisini (procyclicality) azaltabilmek için
mevcut düzenlemelerin ve kurumsal uygulamalarÕn uygulanmasÕ.

x

Düzenleyici çerçevenin konjonktür büyütücü etkisi kriz öncesinde
görülen aúÕrÕ kredi geniúlemesi ve kaldÕraçlÕ pozisyonlarÕn
alÕnmasÕna neden olmuútur. Bu duruma neden olan temel
düzenleme Basel II'nin Pillar I olarak adlandÕrÕlan sermaye yeterlilik
rasyosuna iliúkin düzenlemelerdir. Bu düzenleme konjonktürü
büyüten
faktörler
olarak
risk
a÷ÕrlÕklandÕrÕlmÕú
varlÕklarÕ
tanÕmlamaktadÕr. AynÕ zamanda krediler için ayrÕlan karúÕlÕklar (loan
loss provision) kredilerin ödeme geçmiúleri ile ilgili olmakta bu durum
ekonominin büyüme dönemlerinde kuvvetli seyretmekte ve
bankalara kullandÕrmÕú olduklarÕ kredileri arttÕrma yönünde bir
teúvikte bulunmaktadÕr. Bir di÷er faktörde finansal varlÕklarÕ gerçek
de÷eri üzerinden de÷erlenmesidir (fair value accounting, FVA) buda
bankalara bilançolarÕnda tutmuú olduklarÕ varlÕklarÕ piyasada o anda
geçerli olan de÷erlerden de÷erlemesini (mark-to-market) bir di÷er
ifade ile finansal varlÕ÷Õn "gerçek" de÷erini yansÕtan de÷erinden
fiyatlardan de÷erlendirilmesi imkanÕ sa÷lamakta bu da ekonomik
konjonktürü büyütücü ve besleyici bir etki yapmaktadÕr.

Politika OpsiyonlarÕ:
x

Sermaye yeterlilik rasyosunun konjonktür-karúÕtÕ hale getirilmesi
veya bir di÷er ifade ile düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafÕndan
sermayeye iliúkin düzenlemelerin getirilmesi veya finansal kurumlar
tarafÕndan ihraç edilen borçlanma senetlerinin belirli koúullar altÕnda
hisse senedine dönüútürülmesi

x

Dinamik karúÕlÕk ayÕrma
ilkesinin uygulamasÕ.

x

Gerçek de÷erli muhasebe uygulamasÕndan vazgeçmemek fakat
buna ek olarak likit olmayan finansal varlÕklarÕn de÷erine tampon
veya sÕnÕrlÕ esneklik getirmek.

ii.

Sistemik öneme sahip finansal kurumlar ve piyasalar için
kamuoyunu úeffaf bir biçimde bilgilendirme ile ilgili düzenlemelerin
kuvvetlendirilmesi.

x

Finansal krizin ortaya koydu÷u temel eksiklerden birisi de finansal
verilerin içerdi÷i bilgilerdeki boúluk ve riskin altÕnda yatan faktörlerin
tam olarak anlaúÕlamamasÕdÕr. Finansal iúlemlerin yeni alanlara

(dynamic
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kaymasÕ ile birlikte ya çok az ya da hiç bilgi paylaúÕmÕnÕn olmamasÕ
düzenleyici
otoriteleri
riskin
nerede
yo÷unlaútÕ÷ÕnÕ
de÷erlendirememesine neden olmuútur.
Politika OpsiyonlarÕ:
x

Makro ekonomik geliúmeler ve finansal sektör arasÕnda bilgi alÕú
veriúinin iyileútirilmesi.

x

Sistemik öneme sahip kurumlarÕn kamuoyu ile bilgi paylaúÕmÕna
iliúkin yapÕnÕn kuvvetlendirilmesi.

x

Finansal sa÷lamlÕk göstergelerinin yenilenmesi ve kapsamÕnÕn
geniúletilmesi.

x

Basel II basiretli çerçeve dahilinde sistemik finansal kurumlarÕn riskin
de÷erlenmesinde risk yönetim tekniklerini ve modellerinin
açÕklanmasÕ

iii. Merkez bankalarÕna finansal istikrarÕ sa÷lama konusunda daha geniú
yetki verilmesi. Bu amaç do÷rultusunda merkez bankalarÕna finansal
sistemin sa÷lÕklÕ bir biçimde iúlemesi görevinin verilmesi merkez
bankalarÕnÕn kredi artÕúÕnÕn önüne geçmeleri ve varlÕk fiyatlarÕnda
meydana gelen büyük çaplÕ artÕúlarÕ önleyerek günümüzde krize
neden olan zayÕflÕklarÕ engelleyebilecektir (IMF, 2009 ve Rennhack,
2009:3-8).
Nisan 2009 yÕlÕnda G-20’lerin üzerinde anlaútÕklarÕ finansal sektörü
kuvvetlendirmeye yönelik reform çalÕúmalarÕnÕn iki önemli kÕsmÕ mevcuttur.
Bunlardan ilki sermayeye yönelik yeni standartlar di÷eri ise likiditeye iliúkin
olarak global likidite standartlarÕ olmaktadÕr.
Basel III düzenlemeleri G20'lerin düzenleyici reform ajandasÕnÕn en
önemli gündem konularÕndan biri olmaktadÕr. Basel Komitesinin almÕú oldu÷u
kararlar 2010 yÕlÕnÕn sonunda yayÕnlanmÕútÕr. Basel II ile kÕyaslandÕ÷Õnda 27
ülke arasÕnda daha önce görülmemiú derecede koordinasyonun sa÷lanmasÕ
ile rekor sayÕlabilecek kÕsa bir zaman diliminde yaklaúÕk iki yÕldan daha az bir
sürede tamamlanmÕútÕr. Basel III temel olarak Basel I den ve Basel II den
farklÕlÕk göstermektedir. Bu farklÕlÕklardan ilki potansiyel olarak daha
detaylÕdÕr. økincisi ise, hem kurumsal anlamda hem de sistem seviyesinde
risk bakÕmÕndan mikro ve makro basiretli reformlarÕ içermektedir
(Walter.,2011)
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Tablo. 5.5 Düzenleyici Reform ÇalÕúmalarÕ

Mikro
basiretli:
BankalarÕn
kendine özgü
riskleri için
(idiosyncratic
risks)

BankalarÖn ùflas
OlasÖlÖøÖnÖ (Pd)
AzaltÖlmasÖ

BankalarÖn Sistemik
ZararlarÖn, Verili ùflas
Veya ZararlarÖnÖn
AzaltÖlmasÖ

Beklenmedik
Sistemik
ZararlarÖn
YapÖsal
Önlemlerle
AzaltÖlmasÖ

AmaçlarÕ

x Tüm bankalarÕ
bankalarÕn kendine
özgü risklerine karúÕ
daha sa÷lam hale
getirmek
x Tüm bankalarda
basiretli risk
uygulamalarÕnÕ
teúvik etmek

x Tüm bankalarÕn
kendilerine özgü
risklere karúÕ
dayanÕklÕ olmasÕ,
strese neden
olabilecek veya bir
bankanÕn batmasÕna
neden olacak sistemde
büyük çaplÕ zararlara
neden olarak sistemin
geri kalanÕnda zararlara
neden olmaktadÕr.

x Tüm
bankalarÕ
kendilerine
özgü risklere
karúÕ daha
dayanÕklÕ hale
getirilmesi

AraçlarÕ

x Sermayenin
kalitesini arttÕrmak
x Riski daha iyi
tanÕma
x Yüksek minimum
risk tabanlÕ CAR
x Risk tabanlÕ
olmayan kaldÕraç
oranlarÕ
x Güçlü likit varlÕk
tamponu
x Net istikrarlÕ
fonlama rasyosuna
limit/ volatil
fonlamaya vergi
x Di÷er do÷rudan
Risklere sÕnÕrlamalar
x Yoøun,
Proaktif ve ihtiyari
düzenleme
(discretionary
supervision)–Pillar 2

x Kolonun
solundaki önlemler

x SÕnÕrlÕ
bankalar
(narrow banks)
x BankalarÕn
büyüklü÷ünün /
kapsamÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
(Volcker kuralÕ,
Lincoln
de÷iúikli÷i)
x Ulusal
düzeyde fonlarÕn
güvence altÕna
alÕnmasÕ
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Makrobasiretli:
sistemik riskin
zaman
boyutunu göz
önünde
bulunduran
(konjonktür ile
aynÕ yönlü)

BankalarÖn ùflas
OlasÖlÖøÖnÖ
(Pd) AzaltÖlmasÖ

BankalarÖn
Sistemik
ZararlarÖn, Verili
ùflas Veya
ZararlarÖnÖn
AzaltÖlmasÖ

Beklenmedik
Sistemik
ZararlarÖn
YapÖsal
Önlemlerle
AzaltÖlmasÖ

AmaçlarÕ

x øyi zamanlarda riskin
ve beklenen kayÕplarÕn
oluúmasÕnÕ iú çevrimin
erken aúamalarÕnda fark
edebilmek.
x KaldÕracÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
x øú çevrimi boyunca
vade uyumsuzlu÷unun
ve kaldÕrac da meydana
gelen dalgalanmalarÕn
yumuúatÕlmasÕ
x Canlanma
dönemlerinde aúÕrÕ kredi
geniúlemesini ve büyük
çaplÕ vade
uyumsuzluklarÕnÕn
azaltÕlmasÕ

x Canlanma
dönemlerinde
sistemik
kÕrÕlganlÕklarÕn
oluúmasÕnÕn
engellenmesi ve
bulaúma
kanallarÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
(örne÷in, kaldÕraç,
kompleks ve
finansal
kurumlarÕn
birbirleri ile olan
ba÷larÕ)

x Finansal
sistemin iú
çevrimini
büyüten
yapÕsÕna
sÕnÕrlamam
getirilmesi

AraçlarÕ

x YukarÕda yer alan
mikro basiretli
uygulamalar
x Kredilerde gelece÷e
dönük (forward-looking)
karúÕlÕk uygulamasÕ,
rezervlerin
mark-to-market
de÷erinden
de÷erlenmesi
x LTV’nin sÕnÕrlanmasÕ,
teminatlar üzerinden
minimum haircut
x Basel II’nin iú
çevrimini büyüten
sermaye yeterlili÷i
özelli÷inin azaltÕlmasÕ
x Sermaye koruma
kuralÕ
x øú çevrimi ile ters
yönde sermaye
tamponu
x NSFR’nin
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, volatil
fonlamalar üzerinden
vergi alÕnmasÕ
x Yoøun, proaktif ve
ihtiyari düzenleme
(discretionary
supervision) –Pillar 2

x Ekonomini
canlanma
dönemlerinde
kaldÕracÕ ve vade
uyumsuzlu÷unu
sÕnÕrlandÕracak
Sütunun solunda
yer alan önlemler
x Yoøun,
proaktif ve
ihtiyari
düzenleme
(discretionary
supervision) –
Pillar 2

x SÕnÕrlÕ
bankalar
(narrow banks)
x BankalarÕn
büyüklü÷ünün
/kapsamÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
(Volcker kuralÕ,
Lincoln
de÷iúikli÷i)
x Ulusal
düzeyde fonlarÕn
güvence altÕna
alÕnmasÕ
x Yoøun,
proaktif ve
ihtiyari
düzenleme
(discretionary
supervision) –
Pillar 2
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Makrobasiretli:
sistemik riskin
yatay kesit
boyutu
(ba÷lantÕ riski)

AmaçlarÕ

x Sistemik öneme
sahip finansal
kurumlarÕn kendilerine
özgü risklere karúÕ daha
dayanÕklÕ hale
getirilmesi
x Sistemik önemem
sahip finansal
kurumlarÕn neden
oldu÷u dÕúsallÕklarÕn
içselleútirilmesi
x Sistemik öneme
sahip finansal
kurumlarda basiretli risk
yönetiminin teúvik
edilmesi ve yayÕlma
etkisinin azaltÕlmasÕ

x Sistem
içerisinde bulaúma
kanallarÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ:
kompleks,
birbirleriyle
ba÷lantÕlÕ
x Inter bank
piyasasÕna fon
sa÷lama
pozisyonundaki
ana oyuncularÕn
ellerinde tutuklarÕ
likiditenin
azaltÕlmasÕ
x YayÕlma
etkisinin
azaltÕlmasÕna
yönelik eylemler
ve daha güçlü
fonlama ba÷lantÕsÕ

x BankalarÕn
oldukça büyük,
ba÷lantÕlÕ ve
kompleks
olmalarÕnÕn
engellenmesi
x BankalarÕn
negatif yayÕlma
etkisi
yaratmasÕnÕn
engellenmesi

AraçlarÕ

x Sistemik riske dayalÕ
ek sermaye / likidite
prim
x Sistemik öneme
sahip finansal
kurumlara daha yo÷un
denetim
x ùarta ba÷lÕ sermaye
zorunlulu÷u
x ùirketin tasfiyesi
x Yoøun, proaktif ve
ihtiyari düzenleme
(discretionary
supervision) –Pillar 2

x NSFR
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ /
volatil fonlamanÕn
vergilendirilmesi
x KaldÕracÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna
yönelik sütunun
sol tarafÕnda yer
alan di÷er
önlemler
x Yeterli çözüm
kuvveti
x Ülkeler arasÕ
çözüm çerçevesi
x Ortaya çÕkan
maliyetin
paylaúÕlmasÕ
x Kompleks
finansal
kuruluúlarÕn yan
kuruluú haline
getirilmesi
x Yoøun,
proaktif ve
ihtiyari
düzenleme
(discretionary
supervision) –
Pillar 2

x OTC
piyasalarda
iúlem gören türev
ürünlerin merkezi
karúÕ taraf
aracÕlÕ÷Õ ile iúlem
görmesi
x BankalarÕn
büyüklü÷ünün
/kapsamÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
(Volcker kuralÕ,
Lincoln
de÷iúikli÷i)
x Yoøun,
proaktif ve
ihtiyari
düzenleme
(discretionary
supervision) –
Pillar 2

Kaynak: Ötker-Robe et al.,(2010:29-30)
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Mikro basiretli reformlar:
x

Risk yelpazesinde önemli derecede bir artÕú söz konusudur. Özellikle
de kriz süresince oldukça problematik alanlar olan alÕm-satÕm
bilançosu riskleri, karúÕ taraf kredi riski (counterparty credit risk) ve
menkul kÕymetleútirme iúlemlerinden kaynaklanan riskleri ele
almaktadÕr.

x

Sermayenin tanÕmÕna temel olarak bir sÕnÕrlama getirmektedir
özellikle de çekirdek sermaye tanÕmÕna. AynÕ zamanda kompleks ve
melez finansal araçlarÕn hariç tutulmasÕ çünkü finansal stres
süresince bu enstrümanlarÕn kayÕplarÕ absorbe etmedi÷i görülmüútür.
Sermayeye eriúimin olmadÕ÷Õ noktada kayÕplarÕ absorbe edebilmek
için tüm sermaye araçlarÕna yükümlülükler getirilmesi

x

Risk temelli bir çerçeve içinde kaldÕraç oranlarÕnÕn bir siper vazifesi
görmesi.

x

KÕsa ve uzun vadeli uyumsuzluklara
standartlarÕnÕn getirilmesi.

x

Pillar 2 düzenleyici sürecin kuvvetlendirilmesi ve Pillar 3 alÕm-satÕm
ve menkul kÕymetleútirme iúlemleri için piyasa disiplinin
kuvvetlendirilmesi.

karúÕ

global

likidite

Buna ek olarak di÷erlerinden farklÕ olarak Basel III sermaye çerçevesine
makro basiretli bileúenleri dahil etmiútir. Bunlar:
x

Finansal kurumlara stresin arttÕ÷Õ dönemlerde kullanÕlmak üzere iyi
dönemlerde tampon olarak sermaye biriktirmeleri aynÕ zamanda
sermayenin çarpÕk biçimde da÷ÕlÕmÕn engellemek amacÕyla açÕk bir
biçimde sermayeyi koruyucu düzenlemeler getirilmesi.

x

Ekonominin canlanma dönemlerinde bankacÕlÕk sisteminde kaldÕraç
oranÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlarak borçlulu÷un aúÕrÕ seviyeler çÕkmasÕnÕ
engellemek.

Bunlara ek olarak Basel III yeni bileúenleri olarak düzenleyici çerceve
içerisinde yer alan, likidite standartlarÕ ve kaldÕraç oranlarÕdÕr. Özellikle son
yaúadÕ÷ÕmÕz krizde aúÕrÕ kaldÕraç ve bankalarÕn zayÕf likidite durumu krizin
temel çekirdek noktasÕ olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr (Walter.,2011)
Kriz sonrasÕnda likiditeye iliúkin düzenlemelere baktÕ÷ÕmÕzda ise;
bankalar ve di÷er tüm piyasa katÕlÕmcÕlarÕ Likidite KarúÕlama OranÕ (Liquidity
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Coverage Ratio, LCR) olarak ve Net østikrarlÕ Fonlama OranÕ (Net Stable
Funding Ratio,NSFR) gibi benzer yöntemi kullanacaklardÕr.
LCR, global likidite standartlarÕndan biri olup düzenleyici reformlarÕn en
önemlisidir. Bu rasyo uluslararasÕ alanda aktif bankalarÕn kÕsa vadeli spesifik,
sistemik stres altÕnda ve bankanÕn güvenli kaynaktan yapmÕú oldu÷u
borçlanma dahil bankanÕn toptan yükümlülüklerine yönelik bir hücuma
karúÕlÕk 30 gün vadeye kadar elinde bulundurdu÷u yüksek kaliteli likit
varlÕklarÕ kapsar. Bu rasyo yüksek kaliteli likit varlÕklarÕn 30 günlük zaman
diliminde gerçekleúmesi beklenen net nakit akÕmlarÕna olan oranÕ bu oran en
azÕndan yüzde 100 olmasÕ gerekmektedir.
NSFR bankalarÕn stresin arttÕ÷Õ dönemlerde toptan fonlamaya olan
ihtiyacÕ azaltmaya yönelik olarak bankalarÕn uzun vadeli fonlamayÕ tercih
etmelerine yönelik olarak getirilen bir düzenlemedir. The NSFR, úu úekilde
hesaplanmaktadÕr: BorçlanÕlabilen østikrarlÕ FonlamanÕn (Available Stable
Funding, ASF) Zorunlu østikrarlÕ Fonlamaya (Required Stable Funding, RSF)
oranÕdÕr en azÕndan bu oranÕn yüzde 100 olmasÕ gerekmektedir. AvrupalÕ
bankalar NSFR uygulamasÕndan en fazla etkilenecekler listesinde en üstte
yer almaktadÕr. Çünkü AvrupalÕ bankalarÕn toptan fonlamaya olan yüksek
derecede ba÷lÕlÕklarÕ ve yüksek LTV oranÕ AvrupalÕ bankalarÕ en fazla
etkilemektedir (Ötker-Robe et al.,2010).
Bu ba÷lamda Basel III reformlarÕndan beklenen fayda gelecek kriz
olasÕlÕklarÕnÕn ve maliyetlerinin azaltÕlmasÕdÕr. Bu düzenlemelerin bir takÕm
maliyetleri de ortaya çÕkmaktadÕr. Bu maliyetlerin baúÕnda yüksek miktarda
düzenleyici sermaye ve likidite gereksinimi ve buna ek olarak ayrÕca yo÷un
ve sürpriz bir úekilde gerçekleúecek düzenlemelerdir. Literatürde Basel III
uygulamalarÕn makro ekonomi üzerindeki etkileri bankalarÕn kredi primlerinde
(spread) daha yüksek sermaye yeterlili÷inden dolayÕ bir atÕúa neden
olmaktadÕr. Finansal kurumlar 2015 yÕlÕna kadar ortaya çÕkan bu
yükümlülü÷ü karúÕlayabilmek için yüzde 4.5 çekirdek sermaye (common
equity) için, yüzde 6 Tier 1 sermaye rasyosu için bankalar kredi spreadlerini
ortalama olarak 15 baz puan arttÕrmak durumunda kalacaklardÕr. 2019
yÕlÕnda yürürlü÷e girecek yüzde 7 çekirdek sermaye rasyosu ve yüzde 8.5
Tier 1 sermaye rasyosu için ise kredi spreadlerini 50 baz puan arttÕraca÷Õ
varsayÕlmaktadÕr.
Aktivist bir para politikasÕ uygulanmadÕ÷ÕnÕ varsaydÕ÷ÕmÕzda Basel III orta
vade de GSYøH üzerinde etkisinin -0.05 ile -0.15 arasÕnda de÷iúece÷i
öngörülmektedir (Slovik ve Cournède, 2011). Yine Basel III makro ekonomi
üzerindeki etkisini øtalya için analiz eden bir çalÕúmadan elde edilen bulgular
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sermaye rasyosunda ortaya çÕkan her yüzde 1'lik artÕú sekiz yÕllÕk bir zaman
diliminde GSYøH'yÕ 0.00-00.4 azalttÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlmÕútÕr (Locarno, 2011).
5.2.Küresel Krizin Türk BankacÕlÕk Sektörüne Etkisi
Küresel kredi kriz Türkiye gibi geliúmekte olan piyasa ekonomilerini iki
kanaldan etkilemiútir. Bu kanallardan ilki; global resesyonun bir sonucu
olarak ihracat talebini azalmasÕ di÷eri ise, uluslararasÕ finansal piyasalarda
kaldÕraçlÕ pozisyonlarÕn tersine çevrilmesi (de-leveraging) sonucu sermaye
akÕmlarÕnÕn aniden durmasÕ – çÕkmasÕ biçiminde etkiledi÷i görülmektedir
(Ghosh.,et al.,2009).
ùekil 5.12 Reel GSYøH (%)
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ùekil 5.14 Geliúmekte olan Piyasa Ekonomilerine Finansal ve Portföy
AkÕmlarÕ (milyar ABD DolarÕ)
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ølk kanal olan dÕú ticaret kanalÕna baktÕ÷ÕmÕzda Türkiye ihracatÕnÕn
yaklaúÕk yüzde 52 kÕsmÕnÕ Avrupa'nÕn beú büyük ekonomisi ve sanayileúmiú
ekonomilere yapmaktadÕr. SÕrasÕyla bu oranlar yüzde 32 ve yüzde 20'dir.
Avrupa'nÕn 5 büyük ekonomisi arasÕnda ilk sÕrada yüzde 14 ile Almanya
gelmektedir. Bu dönemde Türkiye'nin Avrupa bölgesine ikili ticaret
dengesinde meydana gelen kötüleúmenin temel nedeni döviz kurunda
meydana gelen hareketlerdir (ùekil 5.15). Toplam ihracatÕmÕzÕn yüzde 48'lik
kÕsmÕ Euro ile yapÕlmasÕ bu kötüleúmenin altÕnda yatan en önemli
faktörlerden biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr (IMF, 2010:55-58).
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Bundan baúka finansal olarak kÕrÕlgan ekonomiler- yüksek cari iúlemler
açÕ÷Õ, yüksek borçluluk seviyesine sahip ve yurtiçi kredi atÕúÕ hÕzlÕ- global
krizden daha büyük çapta etkilenmiútir. Bunun tersine daha etkin politikalar
uygulayan örne÷in esnek döviz kuru, güçlü mali durumu ve kredibilitesi olan
kurumsal bir çerçevesi olan (mali kural) ülkeler krizden daha az etkilendikleri
görülmektedir. (Berkmen et al., 2010).
Bu krizde banka kredileri geliúmiú ülkelerde yaúanan finansal stresin
geliúmekte olan ülkelere yayÕlmasÕna neden olan temel mekanizma olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. BatÕ Avrupa bankalarÕ önderli÷inde geliúmekte olan
piyasa ekonomilerine yönelik sermaye akÕmlarÕnÕn boyutu sanayileúmiú
ülkelerin GSYøH’lasÕnÕn yüzde 10’na denk gelmektedir (Danninger et al,
2009).
ùekil 5.16 Geliúmekte Olan Piyasa Ekonomilerine Yönelik Sermaye
AkÕmlarÕ (GSYøH’nÕn yüzdesi)
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Kaynak:IMF

Geliúmiú ülkelerde yaúanan úokun geliúmekte olan ülkelere etkisini
analiz eden çalÕúmalardan elde edilen bulgulardan ilki, bu yayÕlmada birçok
faktörün etkisinin oldu÷udur. Bu faktörlerden kastedilen tüm geliúmekte olan
piyasa ekonomilerinde aynÕ etkilere yol açan faktörlerdir. Bir di÷eri de ülkeye
özgü faktörlerdir. Bu geliúmekte olan ülkeler ve sanayileúmiú ülkeler
arasÕnda birlikte hareket olarak adlandÕrÕlÕr. Burada ortak faktörün global
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úoklar oldu÷u söylenebilir. Bu úoklara örnek global anlamda piyasanÕn
algÕlamasÕnda ve riskten kaçmasÕ verilebilir (IMF, 2009: 143-145).
ùekil 5.17 OynaklÕk1
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Kaynak:IMF
VIX = Chicago BorsasÕ Opsiyon BorsasÕ Volatilite Endeksi; VXY = JPMorgan
Geliúmekte Olan Piyasa Ekonomisi Volatilite Endeksi

2007’nin yaz ayÕnda baúlayan finansal kriz birçok kiúi tarafÕndan sürpriz
olarak algÕlandÕ. Krizin baúlangÕcÕnda yalnÕzca ABD eúik altÕ konut
piyasasÕnda bir sÕkÕntÕ olarak algÕlanmasÕna karúÕlÕk hÕzlÕ bir úekilde ilk önce
finansal piyasalara ve daha sonra da reel ekonomiyi etkiledi. 2007 yÕlÕnda
yaúanan sub-prime kredi krizi 1998’in ikinci yarÕsÕnda yaúanan Rusya LTCM,
1999’larÕn baúÕnda Brezilya, 2000’de dot-com kriz, 2001-2005 Arjantin
krizleri ile birçok açÕdan benzerlik göstermektedir.
Bu úoklar sürü davranÕúÕyla kendisini beslemektedir. Sürü davranÕúÕndan
kastedilen ortak kredi verenlerin varlÕ÷ÕdÕr (common lender). Buna neden
olan ise, son yirmi yÕlda geliúmekte olan ülkelerin ço÷unda artan bir biçimde
görülen finansal entegrasyon bir di÷er ifade ile finansal globalizasyondur.
Dungey ve di÷erleri tarafÕndan yapÕlan bir çalÕúmada beú kriz ile subprime krizi bulaúÕcÕlÕk (contagion) açÕsÕndan ele alÕnmÕútÕr. Dungey, 2010;27
çalÕúmaya göre krizler üç kanaldan di÷er ülkelere ve finansal piyasalara
yayÕlmaktadÕr. Bu kanallardan ilki direkt kanal, krizinin çÕktÕ÷Õ piyasadan
uluslararasÕ piyasalara, di÷eri piyasa kanalÕ ise bono-tahvil veya hisse
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senedi piyasalarÕnÕ içermekte ve son kanal ülke kanalÕdÕr. Bu kanal ülkenin
varlÕk piyasalarÕ ile birlikte hareket etmektedir.
Rusya/LTCM krizinde bu üç kanal da etkilidir. Brezilya krizi ise geliúmiú
ülkelerden ziyade daha fazla geliúmekte olan ülkeleri etkilemiútir. Dot-com
krizinde ise Rusya hisse senedi piyasalarÕ borsalar aracÕlÕ÷Õ ile etkilenmiútir.
Her üç kanal da dot-com krizinde krizin di÷er ülkelere ve piyasalara
yayÕlmasÕnda etkili olmuútur. Tahvil-bono piyasalarÕ Arjantin krizinden daha
az etkilenmiúlerdir. Sub-prime kredi krizi bir açÕdan di÷er krizlerden farklÕdÕr.
Üç bulaúma kanalÕda istatistiksel olarak anlamlÕ de÷ildir. Krizin yayÕlmasÕ
menkul kÕymet piyasalarÕ ve ülkeler arasÕnda olmuútur. Bu anlamda 2007
sub-prime kredi krizinin son yÕllarÕn en kötü krizi oldu÷unu söylemek yanlÕútÕr.
1998’deki Rusya/LTCM krizi 2007 sub-prime kredi krizinden daha kötü
oldu÷u söylenebilir. Çünkü ilginç bir úekilde her iki krizde tahvil-bono
piyasasÕnda baúlamasÕna ra÷men 2007 sub-prime kredi krizinde piyasa
kanalÕ etkili de÷ildir. Sadece bu krizde hisse senedi piyasalarÕ kanalÕ ve ülke
kanalÕ etkilidir (Dungey et al., 2010:27) .
ùekil 5.18 Geliúmekte Olan Piyasa Ekonomilerine Bono-Tahvil
Cinsinden Net Sermaye AkÕmlarÕ (milyar dolar, haftalÕk)
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Ülkeye özgü faktörler ise iki grupta toplanmaktadÕr: Geliúmiú ve
geliúmekte olan ülkeler arasÕndaki finansal ve ekonomik ba÷lar ve uygulanan
politikalardan veya yapÕsal faktörlerden kaynaklanan kÕrÕlganlÕklar. ùoklara
karúÕ ülkelere özgü finansal kÕrÕlganlÕk kaynaklarÕ, yurtiçi bilanço
kÕrÕlganlÕklarÕ ve açÕklÕk ile ilgili olmaktadÕr. Bu faktörler ülkeleri yatÕrÕm yapan
ekonomiler kaynaklÕ úoklara karúÕ ülkeyi ödemeler bilançosu ve döviz kuru
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krizi ile yüz yüze getirmektedir. Bunun yansÕmasÕ risk primlerinde artÕú ve
hisse senedi fiyatlarÕnda düúüú olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr (IMF, 2009:
143-145).
ùekil 5.19 Geliúmekte Olan Piyasa Ekonomilerine Hisse Senedi
Cinsinden Net Sermaye AkÕmlarÕ (milyar dolar, haftalÕk)
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Kaynak: IMF

ùekil 5.20 Finansal BulaúÕcÕlÕk
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ùekil 5.21 Avrupa YatÕrÕm YapÕlabilir Seviyenin AltÕndaki ùirketlerin Risk
Primleri: ITraxx Crossover-Bir Standart Sapma

Kaynak: Datastream

Fakat genel olarak görülen, bu krizde geliúmekte olan ülkelerin global
krize karúÕ dayanÕklÕ olduklarÕdÕr. Bu konuda temel yaklaúÕmlardan ilki; bu
krizde geliúmekte olan ülkelerin sa÷lam makro ekonomik temellerle sahip
olduklarÕdÕr. Temel gösterge olarak kredi de÷erlili÷i (rating) veya risk primleri
alÕnabilir. Türkiye ekonomisinde kriz süresince ülke riskinin ve bankacÕlÕk
sektörüne iliúkin risk priminin birlikte hareket etti÷i görülmektedir (ùekil 5.21).
Görece Türk bankacÕlÕk sistemi küresel krizde di÷er ülkelerin bankalarÕ ile
karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda hisse senetleri fiyatlarÕ ba÷lamÕnda daha iyi bir
performans göstermiútir. (ùekil 5.22).
ùekil 5.22 Türkiye: Ülke ve BankacÕlÕk Riskinin Birlikte Hareketi
(baz puan,bps)

Kaynak: Datastream
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ùekil 5.23 Datastream BankacÕlÕk Sektörü Hisse Senedi Fiyat Endeksi
(Endeks de÷eri)
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Kaynak: Datastream
Not
: BRIC: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin
PIIGS
: Portekiz, ørlanda, øtalya, Yunanistan ve øspanya

Bu noktada geliúmekte olan piyasa ekonomilerini iki grupta toplayabiliriz:
ølk grupta sürdürülemez bir úekilde kredi geniúlemesi ya da uygulanan maliye
politikasÕ sonucu “ülke içinde oluúan ve büyüyen” kriz ile yüz yüze kalan
ülkeler ve sadece “izleyici” pozisyonunda krize yakalanan ülkeler. ølk gruptaki
ülkeler sürdürülemez yurtiçi kredi ve yurtiçi talep artÕúÕ sonucunda oluúan,
sürdürülemez borç problemi (yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ veya zarar yazÕlmasÕ
durumunda yüksek borç seviyesine ulaúmasÕ)olan, özellikle de yabancÕ para
birimi cinsinden borçlarÕn yo÷un oldu÷u, örne÷in, Avrupa ekonomileridir.
Geliúmekte olan piyasa ekonomilerinin krizden etkilenmemelerinin
nedenlerinden biri olarak da likidite problemleri ile yüz yüze kalan geliúmekte
olan piyasa ekonomilerine uluslararasÕ finansal çevrelerin erken bir biçimde
uluslararasÕ son borç verme rolüne soyunmasÕ gösterilebilir. Bu imkan,
geliúmekte olan ülkelere aynu zamanÕnda ve koúulsuz gelmiú, engelleyici ve
boyutlarÕ itibariyle onlarÕ úoklara karúÕ korunaklÕ hale getirmiútir. Örne÷in
Japonya Endonezya’ya açmÕú oldu÷u likidite swap hattÕnÕ, iki ay sonra
Hindistan için de açmÕútÕr. Lehman Brothers’Õn batÕúÕndan sonra FED’in,
sistemik olarak ilgili oldu÷unu düúündü÷ü Brezilya, Kore, Meksika ve
Singapur’a açmÕú oldu÷u swap hattÕ ve IMF’nin kÕsa vadeli likidite deste÷i
oldukça önemlidir (Tablo 5.6). Bu ba÷lamda uluslararasÕ son borç verme
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fonksiyonu krizin geliúmekte olan ülkeler arasÕnda yayÕlmasÕnÕ engellemiútir
(Izquierdo ve Talvi, 2010:7-10).
Tablo 5.6. UluslararasÕ Toplumun Geliúmekte Olan Piyasa
Ekonomilerine Likidite Deste÷i

Kaynak: Izquierdo ve Talvi (2010:9)

Bunun tersine geçmiú krizlerden ders alan ve kamu kesiminde yabancÕ
para birimi cinsinden uyumsuzluklarÕ azaltan Latin Amerika Ülkeleri ile özel
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sektörün bilançosunda benzer risk azaltÕmÕna giden Asya ekonomileri
sayÕlabilir.
Geliúmekte olan piyasa ekonomilerinde krizin bankacÕlÕk sektörüne olan
etkilerini araútÕran çalÕúmalara baktÕ÷ÕmÕzda, Cetorelli and Goldberg (2010)
global bankalarÕn geliúmekte olan piyasa ekonomisi bankalarÕna kullandÕrmÕú
olduklarÕ kredilerde meydana gelen ani duruúu ve tersine dönmeyi (sudden
stop) analiz etmiúlerdir. Di÷er çalÕúmalar ise, uluslararasÕ bankalararasÕ para
piyasasÕnda dolar likiditesinde meydana gelen stresin geliúmekte olan piyasa
ekonomilerine ve döviz swap piyasasÕnda meydana getirmiú oldu÷u stresi
araútÕrmÕúlardÕr (McCauley ve Zukunft (2008), Baba ve Shim (2010)).
Küresel krizin bankacÕlÕk sektörüne olan etkilerini araútÕran çalÕúmalarda
krizin ülkelere olasÕ yayÕlma mekanizmalar olarak (i) finansal varlÕklarÕn mark
-to- market de÷erinde meydana gelen de÷iúmelere (ùekil 11). (ii) uluslararasÕ
reel ekonomik aktivitede meydana gelen azalÕú ile birlikte yurtiçi talepte
meydana gelen azalmaya ba÷lÕ olarak tahsili gecikmiú alacaklarda meydana
gelen artÕúa bakÕlmaktadÕr (Ree, 2011).
Tablo 5.7. Türkiye Ekonomisi ve Uluslar arasÕ Finansal Piyasalar
ArasÕndaki Korelasyon: A÷ustos 2008- MayÕs 2011
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Kriz süresince Türkiye'nin net finansal varlÕklarÕ 2003-07 arasÕnda
GSYøH'nÕn yüzde 11 kadar bir iyileúme göstermiútir. Buna katlÕ yapan en
önemli faktör kamu kesiminin (merkezi hükümetin ve merkez bankasÕnÕn) net
borçluluk oranÕnÕ yüzde 26 azalmasÕ, aynÕ zamanda hanehalkÕnÕn kaldÕraç
oranÕnÕ yüzde 10 arttÕrmasÕ ve finansal olmayan sektörün yüzde 5 oranÕnda
arttÕrmasÕ yatmaktadÕr. KÕsacasÕ hem kamu sektörü hem de firmalar net
finansal pozisyonda olduklarÕ görülmektedir. Buna karúÕlÕk hem kamu sektörü
hem de firmalar net finansal yükümlülü÷e sahipken hanehalkÕ ve bankalar
net pozisyona sahiptirler. Sonuç olarak ekonominin net yükümlülü÷ü
GSYøH'nÕn yüzde 8'i kadar bir seviyede gerçekleúmektedir Finansal krizin
baúladÕ÷Õ 2008 yÕlÕnda net finansal pozisyon de÷erlemenin etkisi ile bir di÷er
ifade ile firmalarÕn yükümlülüklerinin liranÕn de÷er kaybetmesi nedeniyle
artmasÕ nedeniyle artmÕútÕr. Bir bütün olarak net finansal varlÕk 2009 yÕlÕnda
bir iyileúme göstermiútir (IMF, 2010).
BankacÕlÕk sektörü krize oldukça dayanÕklÕ bir yapÕ göstermiútir. Güçlü
sermaye yapÕsÕ, oldukça düúük yabancÕ para riski, mevduat temelli bir
fonlama yapÕsÕ bankalarÕn finansal ve reel úoklarÕ sorunsuzca atlatmasÕna
neden olmuútur. Kriz döneminde alÕnan önlemler sayesinde- politika faiz
oranlarÕnÕ düúürülmesi ve karúÕlÕklar kararnamesi ile karúÕÕlÕk oranlarÕnda
meydana gelene de÷iúme- bankalarÕn karlarÕnda ve sermaye rasyolarÕnda
yüksek faiz marjÕ ile bir iyileúme sa÷lamÕú aynÕ dönemde krizin etkisi ile geri
dönmeyen kredilerde meydana gelen artÕúÕ telafi etmiútir. Buna ek olarak kriz
döneminde bankalarÕn portföylerinde sÕfÕr risk a÷ÕrlÕklÕ kamu menkul
kÕymetlerine olan kayÕú görülmüútür.
Bu nedenler bankacÕlÕk sektörünün karlÕlÕ÷Õna önemli ölçüde katkÕda
bulunmuútur. 2010 döneminde Türk bankacÕlÕk sektörünün özkaynak ve aktif
kârlÕlÕklarÕ ile net faiz marjÕnÕn AB üyesi ülkelere göre oldukça yüksek oldu÷u
görülmektedir (IMF, 2010). Yine kriz döneminde Türk bankacÕlÕk sektörünün
di÷er ülkelerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda yüksek sermaye yeterlilik rasyosu ve
düúük kaldÕraç oranlarÕyla çalÕútÕ÷Õ görülmektedir. Avrupa Birli÷i ülkeleriyle
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda bankacÕlÕk sektörünün yeterli sermayeye sahip oldu÷u ve
borçluluk oranÕnÕn düúük oldu÷u görülmektedir (TCMB, 2010).
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ùekil 5.24 Türk BankacÕlÕk Sistemi 2005-2010
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Kaynak: BDDK

ùekil 5.25 Fonlama, TL cinsinden mevduatlarda artÕúa karúÕn Repo
iúlemlerinden sa÷lanan fonlarda artÕú (milyon,TL)
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Kaynak: BDDK
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ùekil 5.26 Krediler (milyon, TL)*
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Kaynak: BDDK
* Kredi piyasasÕnda 2009 yÕlÕndan itibaren bir toparlanma gözlenmektedir

ùekil 5.27 Tüketici Kredileri (milyon,TL)
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Kaynak: BDDK
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ùekil 5.28 Krizin etkisi ile takipteki kredilerde meydana gelen artÕú
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193

Türkiye Bankalar Birli÷i

Tablo 5.8 Türk BankacÕlÕk Sitemine Bir BakÕú, 2007-2010 (%)*
2007 2008 2009 2010
BankacÕlÕk Sistemi
VarlÕklar (GSYøH'nÕn yüzdesi)
Krediler / toplam varlÕklar
Kamu menkul kÕymetleri/toplam varlÕklar
Krediler/toplam mevduatlar
Kredi büyümesi (yÕldan yÕla)
TGA (Brüt, toplam kredilere oranÕ)
KarúÕlÕk oranÕ (TGA'nÕn yüzdesi)
Kamu BankalarÕ
VarlÕklar (GSYøH'nÕn yüzdesi)
Krediler / toplam varlÕklar
Kamu menkul kÕymetleri/toplam varlÕklar
Krediler/toplam mevduatlar
BorçlanÕlan fonlar/toplam aktifler
Kredi büyümesi (yÕldan yÕla)
TGA (Brüt, toplam kredilere oranÕ)
KarúÕlÕk oranÕ (TGA'nÕn yüzdesi)
FX Riski (BankacÕlÕk sistemi)
FX VarlÕklarÕn/ FX yükümlülüklere (bilanço dÕúÕ dahil)
FX VarlÕklarÕn/ FX yükümlülüklere (bilanço içi)
FX kredilerin/toplam krediler
FX mevduatlarÕn/toplam mevduatlar
Sermaye Rasyosu
CAR
Özkaynaklar/toplam varlÕklar
KarlÕlÕk ve Likidite OranlarÕ
ROA
ROE
Likit varlÕklarÕn/toplam varlÕklara

69.0
48.9
28.3
79.7
30.3
3.6
86.8

77.1
49.8
26.5
80.2
28.7
3.8
79.8

87.4
46.6
31.5
75.6
6.9
5.6
83.6

95.0
52.2
27.1
85.2
33.9
3.7
87.0

21.0
54.2
39.5
54.2
5.1
32.5
4.1
96.0

23.5
58.8
38.2
58.8
5.7
36.1
3.8
87.9

28.2
60.3
39.9
60.3
4.8
19.3
4.5
86.6

28.3
73.6
36.3
73.6
13.8
38.2
3.2
87.7

100.1 100.0 100.2 105.5
84.6 86.9 93.4 100.3
24.0 28.6 26.6 27.0
33.4 33.5 31.6 29.7
18.9
13.0

18.0
11.8

20.6
13.3

19.0
13.6

2.8
21.6
37.1

1.8
15.5
26.6

2.4
18.3
33.0

2.8
21.6
40.0

Kaynak: IMF ve BDDK
*2007-2008 ve 2009 rakamlarÕ IMF (2010) raporundan alÕnmÕútÕr. 2010 yÕl sonu
rakamlarÕ BDDK verilerinden hareketle hesaplanmÕútÕr.

194

Türkiye’de BankacÕlÕk Sektörü Piyasa YapÕsÕ, Firma DavranÕúlarÕ ve Rekabet Analizi

Sonuç
Finansal sistem ve onu oluúturan en önemi alt sektör olarak bankacÕlÕk
sektörünün ekonomideki temel iúlevi fon arz edenler ile fon talep edenler
arasÕnda aracÕlÕk yapmasÕdÕr. BankacÕlÕk sektörü bu iúlevi dolaylÕ olarak
yerine getirmektedir. Finansal sistemin büyük bir kÕsmÕnÕ bankacÕlÕk sektörü
oluútururken geri kalan kÕsÕm sigorta úirketleri, emeklilik fonlarÕ, hisse senedi
ve tahvil piyasasÕ gibi di÷er kurumlar tarafÕndan paylaúÕlmaktadÕr. Ekonomide
reel kesimin gereksinim duydu÷u finansmanÕn en düúük maliyetle elde
edilmesi yatÕrÕmlarÕn beklenen karlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕracaktÕr. BankacÕlÕk sektörünün
hangi piyasa koúullarÕnda çalÕútÕ÷Õ sektörün verimlili÷ini ve etkinli÷ini
belirleyen temel unsurdur. BankacÕlÕk sektöründeki yüksek verimlilik
ekonominin di÷er sektörlerine de yansÕyacaktÕr. Ekonomik istikrar ancak
düzenli ve verimli iúleyen finansal sektörle gerçekleútirilebilir. Türkiye’de
bankacÕlÕk sektörü Cumhuriyetin kurulmasÕyla birlikte kamu ve özel kesim
sermayeli ikili yapÕda hÕzla geliúmiútir. Sektör çok úubeli mevduat bankacÕlÕ÷Õ
a÷ÕrlÕklÕ olup yatÕrÕm ve ihtisas bankacÕlÕ÷Õna da yer verilmiútir. BankacÕlÕk
sektörünün geliúim süreci önemli çalkantÕlar ve sistemik krizleri de içerir. Son
olarak 2000-2001 krizi sonrasÕ Türk BankacÕlÕk sisteminde radikal
de÷iúiklikler yaratan yeniden yapÕlanmaya gidilmiútir. Finansal sistemin
tümünü etkileyecek biçimde yeni yasal düzenlemeler yapÕlmÕú, yeni kurumlar
oluúturulmuútur. BankacÕlÕk sektörünün yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ, sektörün
piyasa yapÕsÕnÕ ve rekabetçi düzeyini etkilemiútir. Rekabetçi sonuçlarÕn elde
edilmesinin önündeki temel engellerden biri, piyasaya giriú engelleridir.
Piyasaya giriúin bir úekilde engellenmiú olmasÕ, piyasada faaliyet gösteren
firma/firmalarÕn piyasa gücü elde etmelerine ve dolayÕsÕyla rekabetle
amaçlanan etkin sonuçlarÕn elde edilmemesine neden olur. YapÕsal
göstergeler dikkate alÕndÕ÷Õnda Türk BankacÕlÕk Sektörünün rekabetçi
yapÕsÕnÕn göreceli olarak Euro bölgesine göre daha düúük oldu÷u
görülmektedir. 2001 krizi sonrasÕnda sektörde yo÷unlaúma artarak devam
etmiútir. KarlÕlÕk açÕsÕndan karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Euro bölgesine göre Türk
bankacÕlÕk sisteminde karlarÕn daha yüksek düzeyde oldu÷u görülmektedir.
Yeniden yapÕlandÕrma sonrasÕ Türk bankacÕlÕk sistemi sorunlu bankalarÕn
sistemden çÕkarÕlarak banka sayÕsÕnÕn azaldÕ÷Õ, küçük ve orta ölçekli
bankalarÕn birleúmeye yönlendirildi÷i, yabancÕ sermayeli bankalarÕn sisteme
girdi÷i, büyük bankalarÕn piyasadaki paylarÕnÕn yükselerek yo÷unlaúmayÕ
arttÕ÷Õ ve rekabetin benzer büyüklükteki bankalar arasÕnda yaúandÕ÷Õ bir
görüntü taúÕmaktadÕr. Sistemin kendi özelliklerinden dolayÕ bankalarÕn birden
fazla ürün yaratabilmeleri, sektör analizinin farklÕ mal gruplarÕ için yapÕlmasÕ
durumunu beraberinde getirmektedir. Ancak genel olarak bakÕldÕ÷Õnda
piyasadaki banka sayÕsÕ ve bu bankalarÕn piyasa paylarÕndan hareketle
sektörün aksak rekabet piyasasÕ özellikler taúÕdÕ÷Õ gözlenmektedir.
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ÇalÕúmada bankacÕlÕk sektöründeki yo÷unlaúma düzeyini ölçebilmek için
literatürde yer alan yapÕsal ve yapÕsal olmayan yaklaúÕmlar modelleri
kullanÕlmÕú ve test edilmiútir. YapÕsal yaklaúÕm çerçevesinde yaygÕn olarak
kullanÕlan yo÷unlaúma endekslerinden k-banka yo÷unlaúma endeksi,
Herfindahl-Hirschman Endeksi, Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi, KapsamlÕ
Yo÷unlaúma Endeksi, Hannah ve Kay Endeksi, Hause Endeksi, Entropi
Endeksi ve Hakimiyet Endeksi kullanÕlmÕútÕr. Bu endeks de÷erlerinin hesap
edilmesi sonucunda ortaya çÕkan sonuçlar özetle aúa÷Õdaki gibidir:
i.

Türk BankacÕlÕk piyasasÕnda özellikle 2000 yÕlÕndan sonra aktif
büyüklü÷ü toplam bankacÕlÕk sektörü aktifi içindeki payÕ %5’den daha
büyük olan banka sayÕsÕ genellikle 7’dir.

ii.

Türk BankacÕlÕk sektöründe kredi piyasasÕndaki yo÷unlaúma, aktif
yo÷unlaúmasÕndan ve mevduat piyasasÕndaki yo÷unlaúmadan daha
düúüktür. Türk BankacÕlÕk sektöründe küçük bankalar mevduat
toplama konusunda oligopol piyasalardaki takipçi firmalar gibi bir
rekabet stratejisi izlerken, kredi piyasasÕnda tekelci rekabet
piyasasÕndaki firmalar gibi davranmaktadÕrlar. ølk dört büyük
bankanÕn yo÷unlaúma oranlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda aktif ve mevduat
açÕsÕndan yo÷unlaúma e÷ilimi 2000 yÕlÕndan itibaren artmaktadÕr.

iii. Hesap edilen HHI endeks de÷erleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda bankacÕlÕk
sektöründeki yo÷unlaúmanÕn 2000 yÕlÕndan sonra arttÕ÷Õ
gözlemlenmektedir. Bunun yanÕnda HHI endeks de÷eri 1000-1200
aralÕ÷Õnda yer aldÕ÷Õndan Türk BankacÕlÕk Sektörünün Tekelci
Rekabet PiyasasÕ özellikleri taúÕdÕ÷Õ söylenebilmektedir.
iv. Küçük bankalara daha büyük a÷ÕrlÕklarÕn verildi÷i RTHI de÷erleri
dikkate alÕndÕ÷Õnda Türk BankacÕlÕk PiyasasÕnÕn, küçük bankalar için
daha rekabetçi oldu÷u sonucu çÕkartÕlabilmektedir. RHTI de÷erleri
“Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ” sonrasÕnda küçük bankalar ile
büyük bankalar arasÕndaki kredi piyasasÕ rekabetinin arttÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
v.

HKI de÷erleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, Türk BankacÕlÕk Sektöründe küçük
bankalar arasÕndaki rekabetin daha yüksek, bunun yanÕnda büyük
bankalar arasÕndaki rekabetin ise daha düúük düzeyde oldu÷u
sonucu çÕkartÕlabilmektedir.

vi. Hesaplanan Entropi Endeks de÷erlerine göre, Türk BankacÕlÕk
Sektöründe, özellikle 2001 yÕlÕndan itibaren, yo÷unlaúmanÕn artÕyor
olmasÕna ra÷men rekabetçi bir yapÕnÕn oldu÷u gözlenmektedir.
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vii. Hakimiyet Endeks de÷erleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, aktiflerin yo÷unlu÷u
açÕsÕndan ilk yedi bankanÕn genellikle oligopol grubu oluúturdu÷u
görülmektedir. Türk BankacÕlÕk piyasasÕnda ilk yedi banka genellikle
aktif büyüklü÷ü toplam aktiflerin %5’i ve daha fazlasÕ olan
bankalardan (büyük bankalardan) oluúmaktadÕr. Zaman içinde
oligopol grubun daraldÕ÷ÕnÕ gözlemlenmektedir. Benzer bir e÷ilim
kredi piyasasÕnda da söz konusudur. Mevduat piyasasÕnda ise 1999
ve 2000 yÕllarÕnda oligopol grup iki bankadan oluúmaktadÕr. Bunun
temel nedeni bu iki yÕlda bankacÕlÕk piyasasÕnÕn oldukça istikrarsÕz
olmasÕ sonucunda mudilerin mevduatlarÕnÕ yatÕrmak için büyük
bankalarÕ tercih etmeleridir. Bu iki yÕlda mevduat hacminde en büyük
iki banka kamu bankalarÕdÕr.
viii. Hesaplanan Hâkimiyet Endeks de÷erlerine göre, Türk BankacÕlÕk
piyasasÕ bir bütün olarak oligopolist e÷ilimleri çok fazla
taúÕmamaktadÕr. Bununla birlikte 2001 yÕlÕndaki kriz sonrasÕ yeniden
yapÕlanan bankacÕlÕk sektöründe banka sayÕsÕndaki azalma ve
sektördeki birleúme e÷ilimleri oligopolistik yapÕyÕ arttÕrmÕútÕr.
ix. Hakimiyet Endeks de÷erleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, pazar payÕ da÷ÕlÕmÕ
eúitsizli÷i açÕsÕndan oligopol grup içindeki farklÕlÕ÷Õn görece çok daha
düúük oldu÷u sonucu çÕkartÕlabilmektedir. Oligopol grup daha fazla
ortak hareket ederken, takipçi grubun kendi arasÕndaki rekabet daha
yo÷un görünmektedir.
x.

Oligopol grup içindeki farklÕlÕ÷Õn en yüksek oldu÷u alt piyasa kredi
piyasasÕdÕr. Oligopol grubun en az farklÕ oldu÷u alt piyasa ise
mevduat piyasasÕdÕr. Oligopol grup mevduat toplama konusunda
ortak rekabet stratejileri uygularken, bu rekabet stratejileri
konusunda daha saldÕrgan davranabilmektedirler. Kredi alt
piyasasÕnda oligopol grubun kendi içindeki farklÕlÕ÷Õ daha yüksektir.
Oligopol grup kredi pazarlamak konusunda birbirlerinden daha farklÕ
davranabilmektedir.

xi. Takipçi gruptaki farklÕlaúma oligopol grup farklÕlaúmasÕndan daha
yüksektir. Takipçi grup farklÕlaúma oranÕ ortalama %11 civarÕndadÕr.
Oligopol gruptan farklÕ olarak takipçi grupta mevduat piyasasÕndaki
farklÕlaúma daha yüksek, kredi piyasasÕndaki farklÕlaúma daha
düúüktür. Bir di÷er ilgi çekici sonuç ise takipçi gruptaki farklÕlaúma
2001 krizinden sonra hÕzla azalmÕútÕr. Oligopol grupta farklÕlaúma
2001 krizi sonrasÕ artarken takipçi grupta azalmasÕnÕn temel nedeni
kiriz sonrasÕnda piyasadan küçük bankalarÕn çekilmesi olmuútur.
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ÇalÕúmada ayrÕca yapÕsal yaklaúÕm çerçevesinde Boone KatsayÕ da
tahmin edilmiútir.
Boone katsayÕsÕ tahminlerinden elde edilen sonuçlarÕ aúa÷Õdaki gibi
özetlemek mümkündür:
i.

Elde edilen Boone KatsayÕsÕ tahmin sonuçlarÕ, 2002-2009 yÕllarÕ
arasÕnda bankalar arasÕnda rekabetçi bir yapÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.

ii.

Boone KatsayÕsÕ de÷erleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, Türk BankacÕlÕk
sektöründe rekabetçi bir davranÕú gözlemlense de, bu rekabetçi
davranÕúlarÕn yo÷un oldu÷u söylenemez.

iii. ølk dört banka için elde edilen Boone katsayÕ de÷erleri sektör Boone
KatsayÕ de÷erlerinden mutlak de÷er olarak daha küçüktür. Bunun
anlamÕ ilk dört bankanÕn kendi arasÕnda daha az rekabetçi
davranÕúlar göstermekte oldu÷udur. Bu sonuçlar, bankacÕlÕk
sektöründeki büyük bankalar oligopolistik davranÕúlar gösterirken,
tüm sektör açÕsÕndan tekelci rekabet e÷ilimlerinin bulundu÷u úeklinde
yorumlanabilir. Di÷er bir ifade ile büyük bankalar ile küçük bankalar
arasÕnda pazar payÕ konusunda rekabetçi bir yapÕ söz konusu iken,
büyük bankalar kendi aralarÕnda çok fazla rekabetçi bir e÷ilim
göstermemektedirler.
ÇalÕúmada YapÕsal Olmayan Modeller çerçevesinde Bresnahan-Lau
Modeli Türk BankacÕlÕk sektörü için iki farklÕ nitelikte veri seti ile tahmin
edilmiútir. Panel veri seti analizi sonuçlarÕna göre, mevduat bankacÕlÕ÷Õ
yapan 30 banka arasÕndaki rekabetin düzeyi tekelci rekabet olarak
görünmektedir. Son yÕllarda rekabet düzeyini gösteren ș katsayÕsÕ 1’e
yaklaúmaktadÕr. Analizde ș’nÕn 1 olmasÕ Cournot Oligopol úartlarÕnÕ temsil
etmektedir. Tam rekabet úartlarÕnÕn geçerli olabilmesi için ș katsayÕsÕnÕn 0
olasÕ gerekmektedir. Bu çalÕúmada ș katsayÕsÕ ortalama 0,52 olarak
bulunmuútur.
Bresnahan-Lau Modelinin zaman serisi analizi dört farklÕ dönem için
yapÕlmÕútÕr. 1970-2009 dönemi için yapÕlan tahminde Ȝ parametresi 0,89
olarak bulunmuútur. Bu sonuca göre Türk BankacÕlÕk sektörü tekelci rekabet
úartlarÕ altÕnda çalÕúÕlÕyor olsa da sektördeki rekabet düúük düzeyde
görünmektedir. 1980-2009 döneminde rekabetçi düzey artmÕú iken 19902009 döneminde oligopolist bir yapÕ arz etmektedir. 2000-2009 döneminde
rekabet düzeyi oldukça yüksek çÕkmÕútÕr.
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ÇalÕúmada Türk BankacÕlÕk Sektörünün rekabetçili÷i di÷er bir yapÕsal
olmayan model olan Panzar-Rosse yaklaúÕmÕ kullanÕlarak da incelenmiútir.
Panzar-Rosse H istatisti÷i, banka sektörünün %96’sÕnÕ kapsayan 27
bankanÕn oluúturdu÷u piyasa için sabit etkiler panel veri ba÷laúÕmÕ
(regresyonu) yoluyla tahmin edilmiútir. Tahmin edilen de÷er 0,68’dir. Bu
de÷er pozitif oldu÷u için, sektördeki bankalarÕn tekelci rekabet davranÕúÕ
sergiledikleri sonucuna varÕlmÕútÕr. AyrÕca denge testi için de tahminler
gerçekleútirilerek bu dönemde Türk BankacÕlÕk Sektörünün uzun dönem
dengesinde oldu÷u gösterilmiú ve H istatisti÷i için önemli bir koúulun
sa÷landÕ÷Õ kontrol edilmiútir. ÇalÕúma sonuçlarÕ ayrÕca büyük bankalarÕn
di÷er bankalara göre daha rekabetçi davranÕú sergiledikleri yolunda iúaretler
vermektedir. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕ yapÕsal olarak yo÷unlaúmanÕn oldu÷u
banka sektörlerinde rekabetçi davranÕúÕn olasÕ oldu÷u yolundaki görüúü
destekler niteliktedir.
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