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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada, Türk finans piyasaları için günümüze kadar değinilmemiş bir konu 

olan, 1980 sonrasında yaşanan değişim sürecinde sermaye piyasaları içinde 

bankaların yerine açıklık getirmeye çalıştım. Sermaye piyasalarını para 

piyasalarından tam anlamıyla ayrıştırmak ve her yönüyle ölçmek ne kadar zor olsa 

da, çalışmada seçilen yöntemin içinde bulunulan durumu yansıtma konusunda 

açıklayıcı olduğunu düşünmekteyim.        

Bu tez ile Türkiye’de holding bankacılığının teşviği ile sermaye birikim sürecini 

hızlandırma amaçlı politikaların, günümüzdeki sermaye piyasalarının 

şekillenmesinde önemli bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Finansal piyasaların 

kalbinde yer alan ticari bankaların holdingler ve aracı kurumlarla kurdukları sahiplik 

bağları yoluyla, sermaye piyasalarındaki fon akışları üzerinde belirli sermaye 

gruplarınca üçlü bir kontrol mekanizması kurulduğu ve bu durumun günümüze dek 

sürdüğü görülmüştür. Ortaya koyduğum gayret ile ilgili en büyük dileğim, bu 

çalışmanın geliştirilerek yeni çalışmalara öncülük etmesidir. 

Öncelikle, bu eserin ortaya çıkmasında en büyük paya sahip olan değerli danışmanım 

Yrd. Doç. Dr. Derya Karakaş’a teşekkür etmeliyim. Motivasyonumun ortaya 

çıkmasında, çalışmanın bu noktaya gelmesinde ve en zor anlarımda karşımıza çıkan 

sorunların çözülmesindeki desteğiyle bana şeref vermiştir. Değerli tecrübelerini 

paylaşarak yolumuzu aydınlattığı için Prof. Dr. Sudi Apak’a da sonsuz 

teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. 

Bu çalışmanın üstesinden gelmemde bana desteklerini esirgemeyen aileme, 

sevdiklerime ve değerli meslektaşlarıma, tüm sorularımı içtenlikte cevaplayan 

saygıdeğer hocalarıma, süreç içerisinde gösterdikleri destek, sevgi ve şefkat için 

minnettarım.  

Ağustos 2010 
 

Salim Çavuş 

Araştırma Görevlisi 
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TÜRKİYE’DE FON AKIMLARININ KONTROLÜ: SERMAYE 
PİYASALARINDA BANKALAR VE HOLDİNGLERİ 

ÖZET 

Türkiye finans sistemi tarihsel olarak bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıdadır. 
Banka merkezli finansal sistemin tipik bir örneği olarak, Türkiye’de sermaye 
piyasaları gerçek anlamda ancak 1980’lerden sonra, ekonominin dışa açılmasıyla 
birlikte gelişmeye başlamıştır. Sermaye piyasalarının gelişiminin özellikle ilk 
aşamalarında, bankaların sermaye piyasalarında hâkim olması kabul edilebilir, hatta 
aktif sermaye piyasalarının tesisi açısından arzulanan bir olguydu. Ancak, ilerleyen 
aşamalarda devlet, bankaların sermaye piyasası faaliyetlerini çeşitli düzenlemelerle 
kısıtlamıştır. Bu düzenlemelerle birlikte, Türkiye’de finansal piyasaların sermaye 
piyasası merkezli finansal sisteme yakınsadığı bir sürece girilmiştir. 

Yazında banka merkezli ve sermaye piyasası merkezli finansal sistemleri 
birbirlerinden ayıran özelliklere dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlar gerek 
ülkelerarası karşılaştırmalı, gerekse ülke temellidir. Bu çerçevede, çeşitli ülke 
örneklerinde banka merkezli sistemlerden sermaye piyasası merkezli finansal 
sistemlere geçişler de incelenen konular arasında yer almıştır. Ancak, firma ve 
endüstri bazında ya da toplulaştırılmış verilerle yapılan bu çalışmalar, finansal 
piyasaların yapısı ve evrimi ile ilgili bazı öngörülerde bulunabilmelerine karşın, şu 
soru hâlâ yanıtlanmayı beklemektedir: “Sermaye piyasalarındaki fonlar kimler 
tarafından toplanmakta, kullanılmakta ve dağıtılmaktadır?” Bu soru, geçmişten 
günümüze bankaların sermaye piyasalarında önemli yer tuttuğu bir ülke olarak 
Türkiye için özellikle önemlidir. Yaşanan süreçte, bankaların sermaye 
piyasalarındaki faaliyetleri veri iken, Türkiye’de banka merkezli finansal sistemle 
sermaye piyasası merkezli finansal sistem arasındaki ayrım muğlâklaşmıştır. Bu, özel 
sektör için sermaye piyasalarının bankacılık karşısında etkili bir alternatif fon 
kaynağı olup olmadığının sorgulanmasına olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir.              

Bu çalışmada, ticari bankaların Türkiye sermaye piyasalarında ne ölçüde varlık 
gösterdiği analiz edilecektir. Analizde, sermaye piyasaları hisse senedi piyasaları ile 
tahvil-bono piyasaları olarak iki alt gruba ayrılacaktır. Ayrıca sermaye piyasalarına 
bankaların katılımı, bu kuruluşların hem fon talep eden, hem fon arz eden hem de 
aracılık rolleri göz önünde bulundurularak incelenecektir.    

Analiz, ticari bankaların Türkiye sermaye piyasaları üzerindeki kontrolünü 
değerlendirme olanağını sağlayacaktır. Bankacılığın finansal sistemdeki 
baskınlığının yanında, eğer bankaların sermaye piyasalarına da yüksek derecede 
nüfuz ettikleri sonucuna varılırsa bu, Türkiye’de finansal sistemin çok büyük ölçüde 
banka merkezli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyacaktır. Böyle bir yapı, finansal 
kaynakların kontrolünü ağırlıklı olarak bankaların eline vermek anlamına 
geleceğinden, sermaye piyasalarının bankacılık sektörüne alternatif bir fon sağlayıcı 
olamadığı sonucu ortaya çıkar.  
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Türkiye’ye özgü diğer bir olgu olarak, bankacılık sektörünün en güçlü üyeleri olarak 
çoğu ticari bankaya, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holdingler sahiptir. 
Dolayısıyla, bankaların sermaye piyasalarını kontrol etmelerinin bir diğer önemli 
sonucu, Türkiye’de sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla, sadece bankacılık 
sektöründeki finansal kaynaklara değil, sermaye piyasalarındaki kaynaklara da belirli 
holding şirketlerinin ayrıcalıklı erişimine olanak verildiğidir.    

Bu çerçevede sermaye piyasalarındaki söz konusu yapının Türkiye’nin 
sanayileşmede yeni bir aşama kaydetmeye çalıştığı 2000’li yıllardan itibaren nasıl bir 
dönüşüm geçirmekte olduğunun yanıtlanması, Türkiye’de sermaye birikiminin 
geleceğine ışık tutacaktır.       
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THE CONTROL OF FUND FLOWS IN TURKEY: BANKS AND THEIR 
CONGLOMERATES IN CAPITAL MARKETS 

SUMMARY 

Turkish financial system has been historically characterized by the dominance of the 
banking sector. As a typical example of bank-based financial system, capital markets 
in Turkey started to develop only after the external orientation of the economy in the 
1980’s. Especially at the initial stages of capital market development, the 
involvement of banks in capital markets was acceptable, even desirable in order to 
sustain broad and active capital markets. However, in later stages, the state had 
concerns about banks’ involvement in capital markets and came up with regulations 
excluding banks from some of the capital market operations. These regulations have 
given way to a new phase in the development of Turkish financial system with the 
convergence to a more market-based system. 

A broad range of the literature is engaged in cross-country as well as country-specific 
analyses of the characteristics and determinants of financial systems (bank-based vis-
à-vis market-based). On this ground, shifts between bank-based and market-based 
systems in specific country cases draw significant attention. Even though firm level, 
industry level or aggregate data can give some insights on the nature and evolution of 
financial systems, the following questions remains to be simultaneously considered: 
“by whom capital market funds are collected, used and distributed in a country?”. 
This question is particularly important for the Turkish case as Turkish banks have 
been highly involved in capital market operations. Hence, the distinction between 
banking sector and capital markets becomes blurred in Turkey and it leads to 
questioning whether capital markets are an effective alternative for fund raising for 
the corporate sector. 

This paper will analyze the extent of the involvement of Turkish commercial banks 
in Turkey’s capital markets. Bank activities will be considered for the two sub-
markets that are stock markets and bond-bill markets. For the analysis of banks’ 
capital market activities, we will focus on the three roles that they perform: banks as 
fund-suppliers, as fund-demanders and as intermediaries. 

The analysis will allow us to evaluate the control of banks over Turkish capital 
markets. Besides the dominance of banking sector in the financial system, also if 
there is a high degree of penetration of banks to capital markets, this will be an 
evidence for the Turkish financial system to be highly operating as bank-based. Such 
penetration will mean that capital markets cannot be considered as an alternative to 
banking sector, as it will give also the control of financial resources in capital 
markets ultimately to the hands of banks. Given that the majority of commercial 
banks are owned by conglomerates that are active in various sectors, the diffusion of 
commercial banks to capital markets will indicate that financial resources in Turkey 
have been mainly controlled by particular holding companies, enhancing their capital 
accumulation. 
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In this context, explaining the transformation in this capital market structure in the 
2000’s when Turkey has projected to deepen industrialization will shed light on the 
future of capital accumulation in Turkey.  
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1.  GİRİŞ 

Finansal sistem, temel fonksiyonu olan ödünç verilebilir fonları üretken yatırım 

fırsatları bulunan yatırımcılara tahsis etme yönüyle üretici sektörler üzerinde önemli 

bir role sahiptir (Çetintaş & Barışık, 2003, s. 2-3). Finansal sistem, para piyasaları ve 

sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları, borçlanma vadesinin 

bir yıl ve daha kısa süreli olarak gerçekleştiği piyasalar olup, sermaye piyasalarında 

ise vadeler bir yıl ve üzeri sürelerde gerçekleşir. Günümüzde tasarruf sahipleri için 

sağlanan likit kalma olanakları ile her ne kadar bu piyasalar birbiri içine girmişse de, 

borçlanma ihtiyacı içerisindeki üretime yönelik sektörler için sermaye piyasaları 

önemli bir uzun vadeli borçlanma alternatifidir. Buna göre, mali sistem içinde 

sermaye piyasalarının yeri incelenerek, bir ülkenin uzun vadeli tasarruf-yatırım 

kanalını analiz etmek ve sermaye birikimine dair geleceğe yönelik çıkarımlarda 

bulunmak mümkündür.  

Finansal kurumlar, sermaye piyasalarında araçların çeşitliliği sayesinde para 

piyasalarında olduğundan daha karmaşık görevleri yerine getirirler. Sermaye 

piyasalarının altyapısını oluşturan finansal kurumlar, toplumdaki tasarruf-yatırım 

eşleşmelerinde, fon akışlarını vade uyuşmazlıklarını ortadan kaldıracak biçimde tesis 

ederek borç-alacak ilişkilerini düzenler, piyasalarda bilgi aktarımını sağlar ve risk 

dağıtım mekanizmalarını devreye sokarlar. Bu kurumlar, ekonomide mali sektör ve 

üretici sektörler arasındaki fon aktarım sürecinde verdikleri kararlarla, sermayenin 

sektörel dağılımında belirleyici, bu kararlar sonucunda etkiledikleri büyüme ile ilgili 

değişkenlerle de ekonominin geleceği açısından birer göstergedirler. 

Türkiye’de fon arz edenlerin fonlarını değerlendirmeleri, fon talep edenlerinse fon 

bulmaları açısından para piyasalarına alternatif olarak gösterilen sermaye 

piyasalarının bu işlevleri yerine getirecek bir yapıya sahip olup olmadığı üzerinde 

düşünülmesi gereken bir konudur. Bu bağlamda bankacılık sistemine alternatif bir 

borçlanma kanalı sunan sermaye piyasalarından fon talep eden birimlerin 

ekonomideki rolü, bir diğer deyişle bu fonların nerelerde değerlendirildiği önemlidir. 

Fon talep eden rollerine ekonomide birçok kurum bürünebilir; şirketler kesiminin fon 
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talebi yanında devlet ve bankalar da fon talep ederek, sermaye piyasalarında üretici 

sektörlerin önünü kesebilir. 

Sermaye piyasalarında fon talep edenler ve arz edenler yanında üçüncü bir rol olarak 

karşımıza çıkan aracılık ise, fon talep ve arz edenler arasında eşgüdümü sağlamalı, 

bilgi eksikliklerinden doğan aksaklıkları gidermeli, fon arz edenin riskini azaltırken, 

fon talep edeninse miktar ve vade açısından taleplerine karşılık verebilecek çözümler 

sunabilmelidir.  

Türkiye’de sermaye piyasaları fon talep edenler açısından ticari bankacılığa gerçek 

bir alternatif oluşturmakta mıdır? Türkiye gibi sermaye birikimini hızlandırmak için 

finansal kaynaklara son derece ihtiyaç duyan gelişmekte olan bir ülke için bu soru 

büyük bir önem taşımaktadır.  

Türkiye’de sermaye piyasalarının geçmişi gerçek anlamda ancak 1981’e 

uzanmaktadır. Bu yılda sermaye piyasalarında düzenleyici ve denetleyici otorite 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuş, bu sayede Türkiye’de finansal 

sistemde para ve sermaye piyasaları otoriteleri birbirinden ayrılarak sermaye 

piyasalarındaki faaliyetlerin daha belirgin biçimde incelenme imkânı doğmuştur. Bu 

yeni finansal yapılanmanın öncesinde, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin 

izlendiği 1960 ve 1970’lerde, Türkiye’de sermaye birikimi banka merkezli bir sistem 

ile yönlendirilmekte idi. Bu yapı içinde, teşvikli krediler biçimindeki finansal 

kaynaklar bankalar aracılığıyla kalkınma planları kapsamındaki öncelikli sektörlere 

tahsis edilmekteydi. SPK’nın kuruluşunun ardından geçen yaklaşık 30 yıl boyunca 

da, ticari bankalar sadece bankacılıkta hâkim olmakla kalmadılar, sermaye 

piyasalarının tesisi ve genişlemesinde de önemli rol oynadılar. Bu süreçte bankalar 

sermaye piyasalarında üç farklı role bürünerek, hem fon arz eden hem fon talep eden 

hem de aracılık rolleriyle piyasanın büyük bölümünde aktif olarak yer aldılar.  

Bankalar, Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi ve finansal yatırımların toplum 

tabanına yayılmasını sağlama açısından oldukça önemli görevler üstlenmiştir. Ancak 

bu noktada öne çıkan sorun, piyasaların kuruluşundan bu yana üç rolde de devam 

eden banka hâkimiyetinin, finans-dışı özel sektör kurumları üzerindeki olası dışlayıcı 

etkidir. Bu duruma finans-dışı sektörlerde faaliyet gösteren bir firma açısından 

bakıldığında, borçlanma tercihlerinin banka kredilerinde yoğunlaşacağı ve halka 
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açılma ve tahvil ihracı gibi sermaye piyasası kanalıyla sağlanan alternatiflerin ise 

tercih edilmeyeceği beklenir.  

Bankaların sermaye piyasalarındaki hâkimiyetlerinin Türkiye örneğinde incelenmesi, 

aynı zamanda Türkiye’de bankacılık sektörünün kendine özgü yapısal 

karakteristikleri açısından önemlidir. Türkiye’de bankacılık sektörünün oldukça 

önemli bir kesimini oluşturan ticari bankalar, bankacılığın yanı sıra değişik 

sektörlerde faaliyet gösteren holdinglere aittir. Bu yüzden, Türkiye’de sermaye 

piyasalarının yapısı ile holding bankacılığı olgusu bir arada incelenmelidir. Bu 

durumda, holdinglerin sadece bankaları aracılığıyla para piyasalarında değil, aynı 

zamanda bankalarının sermaye piyasaları üzerindeki etkileri yoluyla bu piyasalardaki 

finansal kaynaklar üzerinde de kontrolü ellerinde bulundurdukları sonucuna 

varılabilir.         

1.1 Tezin Amacı 

Geç kapitalistleşen bir ülke olarak Türkiye, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 

bağlı şirketleri arasında bankalar da bulunan holding tarzı yapılanmalar yolu ile 

sermaye birikimini hızlandırmayı amaçlamıştır (Gültekin-Karakaş, 2008). Sınaî-

ticari holdinglerin banka sahipliği aracılığıyla finansman olanaklarının 

kolaylaştırıldığı bir sistemde, ticari bankaların sermaye piyasalarına da yoğun 

biçimde katılmaları, ancak kalkınma amaçlı devlet politikaları çerçevesinde anlam 

kazanabilecektir. Bu çalışma, Türkiye’de finansal kaynak akımlarının ticari 

bankaların sahibi belli sayıda holdingin kontrolü altında olup olmadığını 

araştırmaktadır. Bu amaçla, tarihsel olarak Türkiye finans piyasalarının en önemli 

oyuncuları olarak ticari bankaların, sermaye piyasalarını ne ölçüde kontrol ettiği ile 

ilgili ayrıntılı bir analiz yapılacaktır. Bu sorunun yanıtı, aynı zamanda 1980 sonrası 

Türkiye’nin banka merkezli mali sistemden sermaye piyasası merkezli mali sisteme 

geçiş sürecinde hangi pozisyonda olduğuna da ışık tutacaktır.  

Türkiye, 1980’lere kadar sermaye piyasası geleneği olmayan bir iktisadi yapıya sahip 

olduğu için, o döneme kadar mali sistemin etkin oyuncuları olan bankalar 1980 

sonrasında sermaye piyasalarının tahsisi ve büyümesinde önemli roller üstlenmiştir. 

Fakat bankaların iki piyasaya birden hâkim olması, sermaye piyasalarında rekabetin 

önünü kesmiş ve üretici sektörler için sermaye piyasalarından borçlanma fırsatını 

ortadan kaldırarak, onları sadece para piyasalarından fon elde etmek zorunda 
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bırakmış olabilir. Bu durumda, ekonominin lokomotifi konumundaki üretici 

sektörler, alternatifsiz bir borçlanma kanalı ile karşı karşıya kalmış olacaklardır. 

Konuya üretici sektörlerde faaliyet gösteren bir firma açısından bakıldığında, yurt 

içinden iki tür fon sağlama olanağı söz konusu olabilir. Biri para piyasası yani ticari 

banka kredileri kanalıyla, diğeriyse sermaye piyasaları yani birincil halka arzlar veya 

özel sektör tahvil ihraçları yoluyla. Bir fon sahibi içinse fonlarını tahsis edeceği 

kurumun seçiminde iki yol vardır: biri bankaların sunduğu mevduat vb. araçlar, 

diğeri ise sermaye piyasalarında hisse senetleri, tahvil-bono ya da türev araçlara 

yatırım yapmak.  

Sermaye piyasalarına dair söz konusu seçimlerle ilgili olarak gözlemlenen olgu, 

bankaların sermaye piyasalarının ilk evrelerdeki gelişiminden itibaren fon sahipleri 

ve fon talep edenler arasında köprü vazifesi gören öncü kurumlar olduklarıdır. 

Bankalar ülkemizde gelişen sermaye piyasalarında ilk kurumsal yatırımcılar olmuşlar 

ve fon aktarımına aracı olan, fon talep eden ve fon sağlayan gibi birçok role 

bürünmüşlerdir. Bu çalışma, 1980 sonrası dönemde ticari bankaların sermaye 

piyasası işlemleri bütünü içindeki yerlerini; bankaların ve mali iştiraklerinin 

kuruluşundan günümüze sermaye piyasalarının şekillenmesindeki rollerini 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, bankaların Türkiye sermaye piyasalarını 

ne ölçüde kontrol ettiği saptanacaktır. Bu saptama ile sadece bankacılık sisteminin 

Türkiye finans sistemi içerisindeki ağırlığı dolayısıyla değil, aynı zamanda geliştiği 

kadarıyla sermaye piyasaları üzerindeki denetimleri yoluyla da, bir bütün olarak 

Türkiye’de mali fonların akışının bankalarca yönlendirildiği yargısı 

desteklenebilecektir. Bu temelde, Türkiye sermaye piyasalarının yapısını, gelişimini 

ve bu gelişime eşlik eden hukuksal düzenlemeleri göz önüne alan, ölçülebilir, 

sermaye piyasasının bütününe odaklı bir analiz yapılacaktır. 

Ülkemizde ticari bankalar, bankacılık sistemi içerisinde ağırlıklı bir konuma sahiptir. 

Bu eksende bir değerlendirmeyi sermaye piyasaları için yapmak gerekirse, öncelikle 

bu piyasalarda ticari bankaların fon aktarım sürecindeki baskınlığı ölçülmelidir. 

Ancak holdinglerin sermaye piyasaları üzerindeki kontrollerini ölçmek için sadece 

sahip oldukları ticari bankaların sermaye piyasası faaliyetlerini dikkate almak yeterli 

değildir. Holdinglerin sermaye piyasalarındaki doğrudan kolları olarak 

değerlendirilebilecek ve bankalar ile sahiplik ya da acente sözleşmeleri yoluyla 

bağlantılı olan aracı kuruluşlarının faaliyetleri de analizde dikkate alınmalıdır. 
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Bütünsel bir analiz için, sermaye piyasalarına girişler, işlemler ve çıkışlar göz 

önünde bulundurulmalı, bankaların fon arz eden, fon talep eden ve aracılık rolleri ele 

alınmalıdır.  

Bu çerçevede araştırılması gereken bir diğer önemli konu, eğer bankaların sermaye 

piyasaları üzerinde büyük bir kontrolleri varsa, özellikle son dönemde yaşanan 

AB’ne uyum sürecinde bankaların bu gücünün kırılması yönünde müdahaleci 

düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı ya da aksine bankaların bu gücünü daha da 

arttıran bir sürecin mi yaşandığıdır. Türkiye’nin banka merkezli ve sermaye piyasası 

merkezli finansal sistemlere sahip ülkelerin yaşadığı dönüşümlerden ne ölçüde ve 

hangi açılardan farklılaştığı ya da bu ülkelerle arasında belli bir benzeşimden söz 

edilip edilemeyeceği ancak bu yolla tespit edilebilir. 

1.2 Uluslararası Yazın 

Tarihsel süreçte, sermaye piyasalarının oluşumundan önce bankacılığın ve kredi 

mekanizmasının ekonomideki önemi yadsınamaz. Ancak finansal piyasalar zamanla 

evrimleşerek farklı biçimlere bürünmüş, sermaye piyasaları ve yeni finansal araçlar 

ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, ülkeler arasında finansal sistem yapıları açısından 

farklılaşma görülmüştür. Kimi ülkelerde tasarrufların genellikle mevduatlar yoluyla 

toplanıp fon talep edenlerin banka kredilerini kullandığı banka merkezli sistemler 

baskın kalmaya devam ederken, kimi ülkelerde ise fon arz ve talep edenlerin sermaye 

piyasaları araçları aracılığıyla (tahvil, bono, hisse senedi vb.) fon aktarımını 

gerçekleştirdiği sermaye piyasası merkezli sistemler ortaya çıkmıştır. 

Sermaye piyasası merkezli finansal sistemlerde, kurumlar fon 

gereksinimlerini banka kredileri yerine daha çok hisse senedi ve tahvil 

piyasaları aracılığı ile karşılarlar. Bankalarsa bu tür finansal sistemlerde 

krediler haricindeki finansal hizmetlerden elde edilen faiz-dışı gelirlere 

odaklanırlar. Buna karşılık, banka merkezli finansal sistemlerde banka 

kredileri özel sektör için en önemli finansman kaynağını teşkil ederken, hisse 

senedi ve tahvil piyasaları ekonomik göstergeler arasında önemli bir yer 

tutmaz. (Trehan, 2008) 

Uluslararası yazında, banka merkezli ve sermaye piyasası merkezli finansal sistemler 

arasında, her iki sistemde de baskın aktörler aracılığıyla bir iç içe geçmişlik 
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olabileceğini göz önüne alan çok az çalışma mevcuttur. Tartışmalar daha ziyade bu 

iki tür finansal sistemin ayrışması temelinde yürütülmektedir. Bu bağlamda ilgi 

çeken temel konulardan birisi, çeşitli ülke örneklerinin banka merkezli ve sermaye 

piyasası merkezli finansal sistemlerden hangisi altında sınıflandırılabileceği 

olmuştur. Bu sınıflandırma, banka merkezli ve sermaye piyasası merkezli finansal 

sistemlerin ülkelerin iktisadi büyümesini nasıl etkiledikleri ve dolayısıyla hangisinin 

tercih edilmesi gerektiği sorularının geniş çapta tartışılmasına zemin hazırlamıştır. 

Öte yandan, bu sistemlerden herhangi birisinin baskın olduğu bir ülkede, finansal 

piyasaların zaman içinde diğer modele doğru bir evrim yaşayıp yaşamadığı da 

inceleme konusu yapılmaktadır.  

Ülke örneklerinin banka merkezli ve sermaye piyasası merkezli finansal sitemlerden 

hangisi altında sınıflandırılabileceği ile ilgili önde gelen bir çalışma,  Demirgüç-Kunt 

ve Levine (1999)’dur. Belirli değişkenlere göre 150 ülkenin finansal sistemini bir 

sınıflandırmaya tabi tutan bu çalışmada kullanılan değişkenler1, daha sonra 

Demirgüç-Kunt ve Maksimoviç (2002), Beck ve Levine (2002), Levine (2002), 

Ergüngör (2004)’ün bu konuda yaptıkları çalışmalarda da kabul görmüştür. Bu 

temelde, banka merkezli veya sermaye piyasası merkezli finansal sisteme sahip 

olmanın ülkelerin iktisadi büyüme sürecini nasıl etkilediği ve hangisinin tercih 

edilmesi gerektiği ise farklı boyutlarda tartışılmış ve değişen yanıtlar verilmiştir. 

Banka merkezli ya da sermaye piyasası merkezli sistemleri, farklı gerekçelerle 

diğerinden üstün olarak addeden çalışmalar da bulunmaktadır. Ergüngör (2004) ve 

Du (2005)’e göre banka merkezli finansal sistemler, düzenleyici kurumların 

emsallerine göre zayıflık gösterdiği ülkelerde kredi verenlerin haklarının daha iyi 

korunabilmesi için kendiliğinden gelişmiştir. Gonzalez ve Gonzalez (2008)’se banka 

merkezli sistemlerin kredi alacaklılarının haklarının korunabilmesi açısından daha iyi 

oluşunu, bankaların finansal sistem içerisindeki payının artışı sonucunda aracılık 

maliyetlerinin düşmesi ve bilgi asimetrilerinin ortadan kalkması ile açıklamaktadır. 

Fakat Ergüngör (2003) ile Fecht ve diğ. (2005), sermaye piyasası merkezli finansal 

sistemlerin iktisadi büyümeyi hızlandırmada banka merkezli finansal sistemlerden 

daha iyi sonuç sağladıklarını iddia etmektedirler.  
                                                 
 
1 Örneğin, bankacılık sektörü varlıkları / GSMH, sermaye piyasası kapitalizasyonu / GSMH, işlem 
hacmi / GSMH, ticari bankaların yurt içi varlıkları / sermaye piyasası kapitalizasyonu vb. gibi 
değişkenler, ülkelerin banka ya da sermaye piyasası merkezli olup olmadıklarının tespiti için 
kullanılmıştır.  
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GOÜ’lerdeki finansal serbestleşme sürecinde ise, Singh ve Weisse (1998) sermaye 

piyasası merkezli finansal sistemlerin büyük boyutlara ulaşan uluslararası sermaye 

akımlarının kontrolü açısından zorluklarla karşılaşılmasına yol açtığını, bu yüzden 

söz konusu ülkelerde banka merkezli sistemlerin geliştirilmesinin elzem olduğunun 

altını çizmektedir. GOÜ’lerde banka merkezli finansal sistemlerin tesis edilmesi 

yoluyla, bu ülkelere sermaye girişleri miktar ve içerik bakımından olumlu 

etkilenecek, bir taraftan da bu sistemin varlığı finansal piyasalarda kurumsal kontrol 

açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Barth ve diğ. (2004)’ün bulduğu sonuçlara 

göreyse, bankacılık faaliyetlerinin çeşitlenmesi bu kurumların gelir olanaklarını 

artırmakta ve finansal piyasaların istikrarına katkıda bulunmaktadır. Benzer şekilde, 

Chakhraborthy ve Ray (2006) banka merkezli finansal sistemlerin finansal 

piyasaların kontrolü açısından avantajlı olduğunu ifade etmektedir. Fakat bu iddialar 

karşısında olgusal gerçeklik göstermektedir ki, 1980 sonrası Washington uzlaşması 

çerçevesinde süregelen dış finansal serbestleşme süreci, hâlihazırda birçok ülkede 

sermaye piyasalarının belirli düzeylerde serpilip gelişmesine ve bu ülkelerin küresel 

finans piyasalarıyla bütünleşmesine yol açmış durumdadır.          

Diğer taraftan, Levine ve Zervos (1998) ve Popov (1999), banka ve sermaye piyasası 

merkezli finansal sistemlerden herhangi birinin büyüme ve kalkınma açılarından 

daha iyi olduğunu belirtmek yerine, her iki sistemin gelişiminin de sermaye birikimi 

ve verimlilik üzerine olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, aralarında 

Türkiye ile Ortadoğu ve Güney Afrika ülkelerinin de bulunduğu 11 ülkeyi kapsayan 

araştırmalarında Naceur ve Ghauzani (2007), ekonomik büyüme ile bankacılık 

sektörü ve sermaye piyasalarının gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bulamamış, bu 

sonucu örneklemdeki ülkelerin yaşadıkları makroekonomik dengesizliklere ve bu 

ülkelerin gelişmemiş finansal sistemlerine bağlamıştır. Benzer şekilde Demirgüç-

Kunt ve Levine (1999) da, inceledikleri örneklem içerisindeki bazı ülkeleri (Türkiye 

dâhil) banka ya da sermaye piyasası merkezli finansal sistem gruplarına dâhil 

etmemiş, bu ülkeleri küçük çaptaki bankacılık sektörleri veya sığ sermaye 

piyasalarını gerekçe göstererek “gelişmemiş finansal sisteme sahip ülkeler” grubunda 

sınıflandırmışlardır.  

Bu tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, standart bir sınıflandırma ile ülkeleri banka 

ya da sermaye piyasası merkezli finansal sistemler grubuna dâhil etmektense, 

finansal sistem yapılanmasının ülkelere özgü dinamikler hesaba katılarak 
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incelenmesi ve söz konusu özgül finansal yapının, ilgili ülkenin iktisadi performansı 

üzerindeki etkilerinin bu temelde değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır.    

Yazında, en uygun finansal sistemin nasıl olması gerektiğiyle ilgili tartışmaların yanı 

sıra, belli ülke örneklerinde banka merkezli finansal sistemden sermaye piyasası 

merkezli sisteme dönüşüm olup olmadığı ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Bu 

kapsamda, bir yandan banka merkezli finansal sistemler ile sermaye piyasası 

merkezli sistemler arasında bir yakınsamadan söz edilmekte (bkz. Brown, 1996), 

diğer yandan da GOÜ’ler ve diğer bazı ülkelerde giderek sermaye piyasası merkezli 

finansal sisteme doğru evrim yaşandığı iddia edilmektedir (örn. Chakraborthy ve 

Ray, 2006; Murinde ve diğ., 2004; Bolbol ve diğ., 2005 ve Maxfield, 2009). 

Aybar ve Lapavitsas (2001) ise, finansal sistemlerin kurumlar, varlıklar vb. 

değişkenler üzerinden sınıflandırılmasının, bazı önemli çıkarımların gözden 

kaçırılmasına yol açabileceğini öne sürmektedir. Yazarlar bu tarz bir yaklaşım 

yerine, finansal sistemler arasındaki farklılıkların, her ülke örneğinde sanayi ve 

finans sektörleri arasındaki ilişkiler ile devletin bu ilişkilerin kurulması ve 

geliştirilmesinde oynadığı rol ele alınarak incelenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadırlar.   

Aybar ve Lapavitsas’ın çizdiği bu analiz çerçevesine, ülkelere özgü dinamiklerle, 

dışsal dinamiklerin eşzamanlı belirleyiciliğinin dikkate alınması gereği de 

eklenmelidir. Bu vurgunun yapılmasının nedeni analizlerde dışsal belirleyicilerin 

önceliğine dayanan çalışmalara sıkça rastlanmasıdır. Örneğin Gowan (1999), ABD 

merkezli özel finans kuruluşlarının baskın olduğu uluslararası finans piyasalarını 

genişletmek, bu kuruluşlara yeni kâr alanları açmak üzere GOÜ’lerde menkul kıymet 

piyasalarının tesis edildiğini, böylece uzun dönemde geri ödenebilirlikleri borçlu 

ülkenin gelecekteki performansına bağlı olan uzun vadeli sendikasyon kredileri 

yerine, uluslararası finans şirketlerinin çıkarlarına daha uygun yeni bir borç verme 

biçiminin olanaklı hale geldiğini belirtmektedir: GOÜ’lerin menkul kıymet 

piyasalarına kısa vadeli fon plâsmanları. Bir diğer deyişle, gelişmiş ülkeler ile IMF 

ve DB gibi uluslararası kuruluşlardan resmi kredi ve yardım yoluyla fon sağlama 

olanaklarının daraldığı 1970’ler ve 1980’lerden itibaren, GOÜ’lerde IMF ve DB 

gözetimi altında sermaye piyasalarının oluşumunu dış güçlere bağlayan bir yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu yaklaşım karşısında sermaye piyasalarının GOÜ’lerde kapitalist 
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gelişmeyi finanse edecek yerli ve yabancı fon kaynaklarını çoğaltma gereksinimine 

hizmet ettiği de vurgulanmalıdır. 

GOÜ’lerde finans şirketleriyle finans-dışı şirketler kesimi arasındaki ilişkilerin belli 

biçimlerde kurumsallaşmasında, ilgili ülkelerin sermaye birikim sürecinde ulaştığı 

aşamaya bağlı olarak, kalkınmanın finansmanının sağlanmasında nasıl bir finans 

sistemi yapısına gereksinim duyulduğu belirleyicidir. Böylece, incelenen ülkede 

belirli bir tarihsel konjonktürde uygulanan sanayileşme politikalarına finansal 

sistemin nasıl bütünleştirildiğini açığa çıkarmak, hem sahip olunan finansal sistem 

modelinin (banka merkezli veya sermaye piyasası merkezli) varoluş nedeninin 

anlaşılmasına, hem de finansal sistemde yaşanan dönüşümlerin yerli yerine 

oturtulmasına sağlam bir zemin sağlayacaktır.  

Finansal sistem modellerine dair çeşitli ülke deneyimleri açısından konuya 

yaklaştığımızda, yazında ülkeler arası karşılaştırmaların yanı sıra, tekil ülke 

analizlerinin de önemli yer tuttuğu görülmektedir. Her ülkenin kendine özgü iktisadi 

geçmişi ve iş yapma geleneği olduğundan yola çıkan bu tür çalışmalarda genellikle 

banka merkezli finansal piyasaların temel örneklerini oluşturan Japonya ve Almanya 

ile sermaye piyasası merkezli finansal sistemin çıkış noktaları olarak gösterilen ABD 

ve İngiltere karşılaştırılmaktadır. Cobham ve diğ. (1999) bu incelemeyi İtalya için 

yapmış ve söz konusu iki finansal sistemle de benzer yönleri bulunmasına karşın, 

aynı zamanda farklılıkları da olması nedeniyle İtalya’nın bu modellerden herhangi 

birine uymadığı sonucuna varmıştır. Sermaye piyasaları ile bankacılık sistemi 

arasında iç içe geçmişlik söz konusu olabileceğine işaret eden nadir çalışmalardan 

Brown (1996) ise, Rusya’da Sovyet rejiminin yıkılmasından sonra piyasa 

ekonomisine geçiş sürecinde bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine devletin 

müdahale etmesi gerektiğini, aksi takdirde Rusya’da sermaye piyasalarının zayıf 

kalacağını öne sürmektedir. Brown’un “çıkar çatışmasına” yol açabileceğini belirttiği 

bu durum, firmalara kısa vadeli borçlanma olanağı sunan temel kurum olan ticari 

bankaların, aynı zamanda uzun vadeli sermaye ihtiyaçları üzerine öğüt vermeleri 

durumunda, kendi çıkarlarına uygun olan çözümleri firmaların çıkarlarına en uygun 

çözümlerin önüne koyabileceği kaygısına işaret etmektedir. Öte yandan, gelişmiş ve 

yaygın hizmet ağları ve firmalarla yakın ilişkileri ile bankalar, düzenlemeye 

gidilmediği takdirde sermaye piyasalarında başta kurumsal yatırımcılar olmak üzere 

diğer finansal kurumların büyümesini engelleyebilecektir.  
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Diğer yandan Lapavitsas (1997), Japonya’nın yoğun devlet müdahalesi olan banka 

merkezli finansal sisteminde yaşanan dönüşümü, keiretsu’lar (bünyelerinde banka 

barındıran holdingler) ve devlet arasındaki ilişkilere odaklanarak açıklamaktadır. Bu 

ülkede sermaye piyasalarının baskın olduğu Anglo-Sakson tipi bir finansal sisteme 

dönüşüm, sanayi kuruluşları ve devletin yakın ilişkiler kurduğu tarihsel zemine 

rağmen gerçekleştirilmek istenmiş, ancak 1990’larda yaşanan kriz bu dönüşümü 

sekteye uğratmıştır. Bağımsız bir finansman olanağı sunan sermaye piyasalarının 

gelişiminin sekteye uğramasını gerekçe gösteren Lapavitsas (1997), Japonya’da 

finansal sistemin izleyen yıllarda da muhtemelen banka merkezli, devlet kontrollü ve 

büyük sanayi şirketleriyle yoğun piyasa-dışı ilişkilerle bağlantılı olarak kalacağını 

öne sürmüştür.   

Benzer bir yapıyı Sang-Jo (2002) de Kore için ifade etmiştir: çeşitli sektörlerde 

faaliyet gösteren sınaî-ticari holdingleri ifade eden chaebol’ler sahip oldukları 

finansal şirketler ile hem kurumsal yönetim alanında gelişmeyi engellemiş, hem de 

sermaye piyasası merkezli finansal sisteme dönüşüme sekte vurmuşlardır.  

Bu noktada şu saptamayı yapmak olasıdır: türü ne olursa olsun, bir ülkede finansal 

sisteme rekabeti getirebilmek için, öncelikli olarak holding sermayesinden bağımsız, 

yerel nitelikli finansal sermayenin gelişimine ihtiyaç vardır. Aybar ve Lapavitsas 

(2001)’e göre, uzun vadeli kaynak bulma olanaklarının tamamını büyük ölçekli 

firmalar ve holdinglerin kullandığı bir finansal sistem, Singh ve Weisse (1998) ile 

Barth ve diğ. (2004)’nin öne sürdüğü banka merkezli finansal sistemlerin GOÜ’lerde 

görülen tüm avantajlı yanlarını ortadan kaldıracaktır. Ancak, şu saptama da hemen 

eklenmelidir. Holding biçiminde organize olmuş belirli sayıda sermaye grubunun 

serpilip gelişmesiyle ülkede kalkınmayı hızlandırma birçok GOÜ’de özellikle 

sanayileşmenin ilk aşamalarında bir gereksinime karşılık vermiştir. Ancak, küresel 

rekabetin yoğunlaştığı, şirketlerin artık giderek daha çok uluslararası ölçekte birikim 

çabası içine girdiği günümüzde, hem önde gelen büyük ölçekli bu sermaye 

gruplarının ulusal ölçekte ayrıcalık ve korunma olanakları daralmakta, hem de 

ayrıcalıklı finansmana erişimden görece dışlanan diğer sermaye kesimlerinin de 

rekabetçi koşullarda fon sağlama olanağına sahip olması gerekmektedir. Bu 

dönüşüm, özgül konjonktürlerde ulusal finans sistemlerinde dönüşümü bir 

zorunluluk olarak dayatacaktır. 
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Banka kredilerinin kullanımında karşımıza çıkan büyük ölçekli sermayelerin 

ayrıcalıklı erişimlerine ilaveten, küçük çaplı sermayelerin sermaye piyasalarından da 

dışlanmalarında etkili olan ikinci bir neden, büyük boyutlara varan kamu iç 

borçlanmasıdır. Bolbol ve diğ. (2005), dışa açılma sürecinde sermaye piyasası 

merkezli finansal sisteme yakınsayan Mısır’da sermaye piyasalarının ve banka-dışı 

finansal kurumların az gelişmişliğini, devlet borçlanma kâğıtlarının sermaye 

piyasalarının gerçek işlevini yerine getirmesini engelleyecek derecede bu piyasaları 

domine etmesine bağlamaktadır. Aynı sorunun varlığını Güney Kore için saptayan 

Park & Lee (2009), hazine kâğıtlarının piyasadaki ağırlığının, küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) sermaye piyasaları aracılığıyla fon kaynaklarına 

erişimini kısıtladığına dikkat çekmektedir. Benzer bir durum Türkiye için de 

geçerlidir. İzleyen bölümde Türkiye üzerine olan yazın gözden geçirilecektir. 

1.3 Türkiye’ye Dair Bulgular 

Türkiye’de devletin 1980’lerin ortalarından itibaren, ağırlıklı olarak bankalardan 

olmak üzere iç piyasadan yüksek boyutlarda borçlanması, yazında üretici sektörleri 

finans piyasalarından dışlayarak, kaynakların verimsiz dağılımına yol açtığı 

iddiasıyla yaygın şekilde eleştirilmiştir (bkz. Denizer ve diğ., 2007). Ancak bu tarz 

eleştirilerde dikkatlerden kaçan olgu, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) 

sağlanan yüksek getirilerin, bankalar kanalıyla ait oldukları holdinglerin değişik 

sektörlerdeki genişleme ve büyümelerine tahsis edildiğidir (Gültekin-Karakaş, 2009). 

Bu bulgu, ticari bankaların sermaye piyasalarındaki varlığının ve böylece bu 

piyasalarda dolaşan kaynakları nasıl yönlendirdiğinin araştırılması için gerekli 

motivasyonu sağlamaktadır.   

Yukarıda belirtildiği gibi, Güney Kore, Japonya ve Almanya örneklerine benzer 

şekilde, Türkiye’de belirli sermaye gruplarının bankacılık sektörü üzerindeki 

kontrolü, sermaye birikiminin hızlandırılması için bir strateji olarak tercih edilmiştir 

(Gültekin-Karakaş, 2008). Bu noktada, Türkiye’nin özgül dinamiklerinin 

incelenmesi, ülkede var olan finansal sistem modelinin sermaye birikiminin 

ilerletilmesi bağlamında değerlendirilmesinde bize yardımcı olacaktır. Bu analiz aynı 

zamanda, Türkiye’nin banka merkezli finansal sistemden sermaye piyasası merkezli 

sisteme geçişte hangi konumda olduğuna da açıklık getirecektir. 
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Kısacası, firma ve sektör düzeylerindeki ya da toplulaştırılmış veriler finansal 

sistemlerin doğası ve gelişimi hakkında bazı çıkarımlara ulaşmamıza izin verse de, 

şu soru hâlâ yanıtlanmayı beklemektedir: “Bir ülkede sermaye piyasası fonları kimler 

tarafından toplanmakta, kullanılmakta ve dağıtılmaktadır?” Türkiye’de ticari 

bankalar sermaye piyasası işlemlerine büyük boyutlarda katıldığından, Türkiye 

örneği için bu sorunun yanıtlanması elzemdir.  

Türkiye ile ilgili yazında, bankalar ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkiye 

odaklanan çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan Kahyaoğlu (2001) ve 

Taptık (2002), doğrudan bankaların sermaye piyasalarındaki yeri sorusundan 

harekete geçmelerine karşın, bankalar için sermaye piyasalarının önemini 

belirlemekle sınırlı kalmışlardır.  

Kahyaoğlu çalışmasının temeline, 1992 ve 1999 yılları arasında devletin yüksek iç 

borçlanmasını finanse eden bankaların devlet kâğıtlarına yoğun fon plâsmanını 

oturtmuştur. Yazar çalışmasında, bankaların devlet tahvillerinden elde ettiği 

gelirlerin toplam gelirleri içindeki önemini bulmaya çalışmıştır. Sonuçta beklenenin 

aksine, devlet tahvillerine plâsmanlarından kaynaklanan gelirlerin bankaların toplam 

gelirlerini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varmıştır.  

Benzer şekilde Taptık (2002), finansal şirketlerin toplam gelirleri içinde sermaye 

piyasası işlem gelirlerini ayırmak için, Türkiye İş Bankası ve ona bağlı aracı kurum 

olan İş Yatırım örneğini incelemiştir. Yazar, sermaye piyasası işlemlerinin söz 

konusu kurumların genel faaliyetleri içinde önemli bir yer tuttuğunu bulmuştur. 

Bununla beraber ne Kahyaoğlu (2001) ne de Taptık (2002), sermaye piyasalarında 

bankaların yerini ölçebilecek bir analiz geliştiremeyip, daha ziyade bankalar için 

sermaye piyasalarının önemine odaklanmışlardır. Sonuç olarak da, bu çalışmalar 

bankaların Türkiye sermaye piyasalarına ne ölçüde hâkim olduğu sorusuna tatmin 

edici bir cevap verememişlerdir. 

Türkiye’de finansal yapının banka merkezli veya sermaye piyasası merkezli olması 

konusunda ise, Demirgüç-Kunt ve Levine (1999) ve Demirgüç-Kunt ve Maksimoviç 

(2002)’in karşılaştırmalı ülke çalışmaları, Türkiye’yi sermaye piyasası merkezli bir 

sistem olarak tanımlamıştır. Ancak araştırmacıların tüm ülkeler için geçerli olacak 

bir değişken bulmak amacıyla tercih ettiği, “sermaye piyasası işlem 

hacimleri/bankacılık sektörünün özel sektöre vermiş olduğu krediler” şeklinde 
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tanımlanan değişken bazı ülkeler için yanlış tanımlamalara sebep olmaktadır. 

Türkiye gibi hisse senedi piyasalarında yüksek işlem hacimleri bulunan ülkelerde 

yatırımcılar, çok kısa süreler içerisinde alım-satım kararı vermekte ve bu olgu, işlem 

hacimlerini güvenilir bir değişken olmaktan çıkarmaktadır. Buna karşın özel sektöre 

yüksek oranda kredi sağlamamalarına rağmen, bankaların devlet tahvilleri 

aracılığıyla gerek sermaye piyasalarını gerekse para piyasalarını kontrol ettiği 

sistemler, sermaye piyasası merkezli olarak tanımlanabilmektedir. Modellerinin bu 

tür hatalı sonuçlara ulaştığının farkına varan Demirgüç-Kunt ve Levine (1999), 

Türkiye’yi “azgelişmiş finansal sisteme sahip sermaye piyasası merkezli ülkeler” 

grubunda sınıflamıştır. Ancak, Türkiye’nin uzun yıllardan beri bankaların hâkim 

olduğu bir sermaye piyasası yapısına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu 

tanımlamanın da ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu görülür.  

Aybar ve Lapavitsas (2001), konunun irdelenmesinde Washington uzlaşması 

çerçevesinde ön plana çıkan bilgiye dayalı teorik bir yaklaşım tarzından ziyade, 

ülkelere özgü politik iktisadi bir yaklaşımın benimsenmesini önermekte, çözüm 

içinse bankalar, onların finansal ve finansal olmayan bağlı kuruluşları ile devlet 

arasındaki ilişkilere bakılmasını önermektedir. Tüm finansal sistem için geçerli olan 

bu yaklaşım, aynı zamanda onun bir alt sistemi olan sermaye piyasaları için de 

geçerli olacaktır. Ancak Aybar ve Lapavitsas (2001), holdingler ve bankalar 

arasındaki organik ilişkiler üzerinden devlet borçlanmasını finanse eden yapıyı 

vurgulamakla birlikte, Türkiye’de bankaların sermaye piyasaları üzerindeki 

hâkimiyeti üzerine eğilmemişlerdir. 

Aybar ve Lapavitsas’ın önerdiği politik-iktisadi yaklaşımı Türkiye’ye 

uyarladığımızda şu çıkarıma ulaşmak olanaklı olur: Türkiye’yi banka merkezli 

finansal sistem grubu altında sınıflandırırken, bu yargıyı sadece bankacılığın finansal 

sistem içindeki ağırlıklı yerine dayandırmak yeterli olmayacaktır. Bankaların parçası 

oldukları holdinglerin bir bütün olarak analize katılması gereklidir (Gültekin-

Karakaş, 2009). Böyle bir bütüncül yaklaşım, bankaların sermaye piyasası 

faaliyetlerini analiz ederken, bankalarla ilişkili aracı kurumları da dikkate almayı 

gerektirecektir. Holdinglerin banka sahipliği yoluyla finansal kaynaklara ayrıcalıklı 

erişimine imkân sağlanan bir sistemde, söz konusu holdinglerin aynı zamanda 

sermaye piyasası fonlarını da kontrol etmesine izin veriliyorsa, bu tür bir politika 

ancak devletin kapitalist gelişimi hızlandırmak amacıyla uyguladığı bir strateji olarak 
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anlamlandırılabilir. Bu çalışma, böyle bir durumun Türkiye örneği için geçerli olup 

olmadığı sorusuna cevap arayacaktır. 

Bu tarz bütüncül bir yaklaşım, Türkiye için bir başka nedenle de daha açıklayıcı 

olacaktır. Türkiye’de holdingler, bankaları ve bankaların sermaye piyasası 

faaliyetleri arasındaki kesişim noktası, devletin sermaye piyasaları aracılığıyla 

holdinglerin sahibi olduğu bankalardan yüksek düzeylere varan borçlanması 

olmuştur. Bolbol ve diğ. (2005)’in Mısır, Park ve Lee (2009)’un ise Güney Kore için 

saptadığı devlet borçlanma araçlarının sermaye piyasalarını domine edişi, gelişmekte 

olan ekonomilerde sıklıkla karşılaşılabilen bir olguya işaret eder. Bu aynı zamanda 

Türkiye’de de bankalar ve sermaye piyasaları ile ilgili yazının görüş birliğinde 

olduğu bir kanıdır. Örneğin, Civan ve Kayacan (2002) ile Tarhan (2007), finans 

piyasalarında özel sektöre verilen banka kredilerinin ağırlığı azalırken, sermaye 

piyasalarının ağırlığının arttığına işaret etmektedir. Ancak sermaye piyasalarının 

ağırlığının artmasına rağmen, devletin sermaye piyasaları aracılığıyla sürdürdüğü 

yüksek iç borçlanma, özel sektörün bu piyasalardan borçlanma olanağını da 

daraltmaktadır. Türkiye’de firmaların finansal kaynaklara erişimi yönünden ticari 

bankalar, yatırım bankaları ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan en klasik dış 

kaynak türü banka kredileridir (TÜSİAD, 2005). Tarhan (2007) bu durumun, 

devletin borçlanma piyasalarındaki ağırlığı dolayısıyla özel sektörü sermaye 

piyasalarından dışlaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, firmaların iki risk arasında 

seçim yapmak durumunda kaldığını belirtmektedir. Firmalar kısa vadeli banka 

kredileri kullanarak vade riskine ya da (pek kullanılamayan bir seçenek olan) yabancı 

para cinsinden tahvil çıkararak kur riskine girmeyi kabullenmek durumundadır. 

TÜSİAD (2005) ise, firmaların fon temininde yaşadıkları sorunları büyük ölçüde 

Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarının yetersizliğine bağlamaktadır. Ülkede 

büyük ölçekli sermaye gruplarının temsilcisi konumundaki bu işadamı örgütü, ülke 

finans sisteminde ana hissedar haklarının ön planda tutulduğu ve bu doğrultuda 

banka kaynaklarının çoğunluk hissedar gruplarının çıkarlarına kullanıldığı bir 

geçmişin varlığına işaret etmektedir. Birçok üyesi banka sahibi ve dolayısıyla devlet 

borçlanma politikasından yararlanmış holdingler olan TÜSİAD’ın, mali sistemin bu 

şekilde işleyiş biçimini eleştirmesi, Türkiye’de finansal sistemin yapısal bir dönüşüm 

geçirmesine bu sermaye kesiminin de ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu çalışma, 

söz konusu dönüşüme ışık tutma amacındadır.   
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Yazında konuyla ilgili olarak başka saptamalar da vardır. Dünya Bankası (2003), 

Türkiye’de kredi piyasalarında bankaların, sermaye piyasalarında ise devlet 

tahvillerinin baskın olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Özütürk’e (2005) göre, 

bankacılık sektörü kendi içinde az sayıda bankanın hâkim olduğu oligopolistik bir 

yapıya sahiptir; sermaye piyasaları ise hisse senedi alım-satımı ile tahvil-bono 

piyasası olarak ele alındığında işlem hacimlerine göre yoğunlaşmış bir piyasa 

özelliği göstermez. Sermaye piyasalarında Özütürk’ün yoğunlaşma tespit 

etmemesine karşın Aşkın (2006), 2002-2005 yılları arasında bankaların ve bağlı aracı 

kurumlarının SGMK işlemlerinde piyasanın büyük bölümüne hâkim olduğunu ortaya 

koymuştur. Banka kökenli aracı kurumların, hisse senedi piyasalarındaki işlem 

hacimlerinde de diğer aracı kurumlara üstünlüğü bulunmaktadır. Bu kurumların 

sermaye piyasalarındaki aracı kurumların sayıca üçte birini temsil etmelerine 

rağmen, sektördeki toplam net kârın dörtte üçünü elde etmesi de sermaye 

piyasalarından aldıkları payın büyüklüğünü göstermektedir. Özütürk (2005)’e göre, 

sermaye piyasaları araçlarının büyük ölçüde kullanıldığı yatırım fonu sektöründe ise 

tamamı banka olan sektördeki en büyük paya sahip olan ilk 10 kurucunun pazar payı 

piyasanın %84’ünü oluşturmakta ve bu kuruluşlar arasında fiyat-dışı rekabet 

yaşanmaktadır. Özet olarak sermaye piyasalarında gerek SGMK, gerek hisse senedi, 

gerekse yatırım fonu alt piyasalarında bankalar ve bağlı aracı kurumlarının büyük 

işlem hacimleri söz konusudur. 

Bankaların sermaye piyasalarındaki hâkimiyetlerine Dünya Bankası da işaret 

etmektedir. DB (2007)’ye göre bankalar, finansal sektör varlıklarının % 85’ine 

doğrudan sahiptir ve ayrıca banka-dışı finans kuruluşların hisselerinin çoğunluğunu 

ellerinde tutmaktadır. Bunun yanında banka harici finansal kurumların 

gelişmemişliğine dair birçok tespit bulunmaktadır. Aktaş ve Kargın (2007)’ye göre, 

2000-2005 yılları arasında aracı kurumlar, hisse senedi alım-satım piyasasında 

önemli bir etkinlik ve verimlilik artışı sağlayamamışlardır. Diğer ülkelerde sermaye 

piyasalarının temel oyuncularından olan yatırım bankalarıysa, Türkiye’de halka arz 

işlemleri ile şirket devralma ve birleşmeleri sayısının çok az olması nedeniyle 

gelişememiştir (bkz. Şen, 2004 ve Kerimli, 2008). Görüldüğü üzere yazında 

bankaların ve bağlı aracı kurumlarının sermaye piyasaları içindeki yerine dair bazı 

bulgular bulunmakla birlikte, bu çalışmalar sermaye piyasalarının bütününe değil alt 



 
16

piyasalarına odaklanmakta ve konuyu tüm boyutlarıyla kapsayan ayrıntılı bir analiz 

bulunmamaktadır. 

Bankaların sermaye piyasalarına söz konusu geniş çaplı katılımları, farklı şekillerde 

değerlendirilebilmektedir. Örneğin Demir (2007)’ye göre, hisse senedi, devlet tahvili 

ve hazine bonolarının temel alıcısı olarak daha fazla girişimciye ulaşması yoluyla 

bankalar, sermaye piyasalarında daha fazla işlem yapabilecek, bu sayede sermaye 

piyasalarında rekabet ortamı yaratılarak ürün yelpazesinin genişletilmesi olanaklı 

olacaktır. TÜSİAD (2007)’ye göre ise, kamunun yüksek iç borçlanma gereksiniminin 

piyasadaki en büyük oyuncular olan bankalar tarafından karşılana gelmesi, kredi 

arzının azalmasının en büyük nedenidir. Bankaların sermaye piyasası faaliyetlerini 

destekleyen birinci bakış açısı, aracılık işlemlerinin verimliliğinin artırılması 

yönünden konuyu ele alırken, eleştirel ikinci görüş ise fon ihtiyacı duyan üretici 

kesimin konuya bakış açısını yansıtmaktadır. Türkiye’de de sermaye piyasalarının 

gerek yapısal gerekse işlevsel özellikleri değerlendirilirken, sermaye kesimi içinde 

farklılaşan çıkarlara bağlı olarak değişen talepler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sermaye piyasalarında sistemin işleyişi, dolayısı ile fonların nereye akacağını 

belirleyen önemli faktörlerden birisi vergi politikalarıdır. Vergi politikaları sermaye 

piyasalarında fon talep eden, fon arz eden ve aracılık rollerinin her birinin karar 

sürecini etkileyen önemli bir politika aracıdır. Pallı (2007)’ye göre 2006 yılı 

öncesinde kamu bütçesinin finansmanına kaynak sağlamak amacıyla kamu menkul 

kıymetleri için vergi teşvikleri getirilirken, diğer yatırım araçları için aynı vergi 

teşvikleri uygulanmamıştır. Daştı (2007) ve Pallı (2007), mevcut sistemde 

kurumların doğrudan halka açılmalarını veya aracısız borçlanmalarını teşvik edecek 

düzenlemelerin bulunmamasını eleştirerek, bu durumun kaynak dağılımında 

adaletsizlik oluşturduğunu belirtmektedir. Bu tür düzenlemeler sermaye piyasalarının 

gelişimini teşvik etmekten uzak, hatta bazı yönleriyle engelleyici niteliktedir.  

2006 yılında gerçekleştirilen ve aradaki dezavantajı ortadan kaldıracak yeni vergisel 

düzenlemelerle, devlet tahvilleriyle eşit vergi yüküne sahip özel sektör tahvillerine 

olan talebin artması beklenmektedir. Çizelge 1.1’de de görülebileceği gibi son 

dönemde özel sektör tahvil satışlarında görülen kıpırdanma bu yargıyı 

desteklemektedir: Sermaye piyasalarından devletin bankalar aracılığıyla 

borçlanmasını teşvik eden yapının tedrici olarak kırılması, Gültekin-Karakaş 

(2009)’un finans korumacılık olarak adlandırdığı devletin bankalar aracılığıyla 
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holdingler ve diğer büyük ölçekli sermayelerin birikimlerini destekleme politikasının 

artık terk ediliyor oluşuna işaret etmektedir. Yukarıda belirtilen vergi düzenlemeleri 

ve özel kesimin tahvil-bono piyasasından fon temin etmede uzun yıllardır süre gelen 

suskunluğunu bozuyor olması, söz edilen yapısal değişimin ilk işaretleri olarak 

değerlendirilebilir. 

Çizelge 1.1 : İMKB’de işlem gören özel sektör tahvilleri 

İhraççı Kurum İlk İhraç Tarihi 
İhraç Tutarı 

(milyon TL) 

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. 22.09.2008 150 

Akfen Holding A.Ş. 03.03.2010 100 

Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. 04.06.2010 50 

Lider Factoring 11.06.2010 50 

Merinos Halı 22.06.2010 50 

Kaynak: İMKB web sitesi, 2010a. İşlem gören tahvil ve bonolara ilişkin bilgiler (alındığı tarih: 16.07.2010) 

Sermaye piyasalarının içinde bulunduğu banka egemen yapı, Türkiye’nin AB üyeliği 

sürecinde sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel düzenlemelere göre 

evrensel bankacılık sistemine geçiş için uygun gözükmektedir. Kahraman (2002)’ye 

göre AB ülkelerinde faaliyet gösteren herhangi bir bankanın evrensel bankacılık 

ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de de faaliyet gösterebilecek olması, bu bankaların 

sermaye piyasalarında da faaliyet göstermeleri anlamına gelecektir. Bu durum, 

Türkiye’deki ticari bankaların sermaye piyasalarında kısıtlamalara maruz kalmaları 

durumunda rekabet dezavantajı yaşamaları anlamına gelecektir. Bu sebeple 

Kahraman (2002) ve Gümüş (2005) Türk finans sisteminin AB normlarına 

uyumunun sağlanarak evrensel bankacılık ilkeleri kapsamında ticari banka ya da 

yatırım bankası ayrımı yapılmaksızın bankaların tümünün sermaye piyasası 

faaliyetlerine katılımında sınırlamaların kaldırılacağını belirtmektedir. Kahraman 

(2002)’ye göre bankalar ve şirketler arasındaki güçlü ilişkilerin sermaye 

piyasalarında spekülâtif hareketler doğurma potansiyeli ve Brown (1996)’nın 

vurguladığı “çıkar çatışması” sorununun geçiş aşamasında yaşanmaması için dikkat 
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edilmelidir. Ayrıca Gümüş (2005)’e göre yurt dışında “finansal holding kuruluşları” 

olarak bilinen ve bağlı kuruluşlarından en az birisi kredi kuruluşu olan holding 

yapılanmasının yakın zamanda Türkiye’de de uygulanması beklenmektedir. 

Muhtemel geçiş aşamasında, yasaların bu finansal kuruluşların çalışma ilkelerini 

nasıl düzenleyeceği kaynakları kimin kontrol edeceğini belirleyecek olması açısından 

önemlidir. Finansal yapı ve oyuncuların kimler olduğunun yanında bir diğer önemli 

nokta, sermaye piyasalarının işlevleri ve üretici sektörlere alternatif fon imkânları 

yaratma kapasiteleridir.  

Türkiye’de banka sahipliği yoluyla finansal kaynaklara erişimde ayrıcalıklı 

holdinglerin varlığı göz önüne alındığında, bu holdinglerin aynı zamanda sermaye 

piyasalarındaki finansal kaynaklar üzerinde de kontrol kurmuş olabilecekleri dikkate 

alınmalıdır. Bu kontrol ya doğrudan sermaye piyasalarında aktif bankaları kanalıyla 

ve/veya bankaların denetimindeki aracı kuruluşlar vb. diğer finansal iştirakler 

yoluyla kurulmuş olabilir.  

Bu çalışma, bankaların ve sahipleri olan holdinglerin sermaye piyasalarında dolaşan 

mali fonlar üzerindeki kontrollerini tarihsel bir perspektifle değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu soru, Türkiye’de bankacılık sektörünün 1990’ların sonlarından 

beri kapsamlı bir reformla yapılandırılması ve böylece holding şirketleri ile bankaları 

arasındaki çalışma kodlarının iştirak ve kredi kanallarıyla fon aktarımı daraltılarak 

yeniden tanımlanması olgusu (Gültekin-Karakaş, 2009)karşısında daha da anlam 

kazanmaktadır. Bu durumda beklenen, Türkiye’de bankaların sermaye piyasaları 

üzerindeki kontrollerini de azaltacak düzenlemelerin devreye sokulmasıdır. Böylece, 

hem bankacılık sistemi, hem de sermaye piyasalarında finans-dışı şirketler kesiminin 

fonlara erişim olanakları artabilecek ve Türkiye’nin amaçladığı sanayi üretiminin 

derinleştirilmesi doğrultusunda bir dönüşüme zemin yaratılabilecektir. Ancak öte 

yandan bir diğer olgu Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde evrensel bankacılık 

modeline doğru bir geçişi gerçekleştirme olasılığıdır. Bu, bankaların dolayısıyla 

holdinglerinin sermaye piyasalarına artan nüfuzunu getirecektir. 

Türkiye’ye dair yazında, bankaların sermaye piyasalarındaki baskınlıklarını ölçmeyi 

amaçlayan, ancak daha ziyade bankalar için sermaye piyasası faaliyetlerinin önemini 

ölçme düzeyinde kalan Kahyaoğlu (2001) ve Taptık (2002) dışında, bu soruyu 

araştırma nesnesi olarak seçip bir model dâhilinde analiz geliştiren çalışma 

bulunmamaktadır. Eser (1996) sermaye piyasası kaynaklarından kimlerin 



 
19

faydalandığını araştırmış ve 1982-1993 yılları arasında sermaye piyasasındaki 

fonlardan holdinglerin faydalanma düzeyini ele almış olmakla birlikte, holding, 

banka ve aracı kurum ilişkileri bazında bu kaynakların dağılımını incelememiştir. 

Yıldırım ve Altun (1996), aynı dönem içinde bankaların sermaye piyasalarından fon 

talep eden kesim olarak, aracı kurum olarak ve kurumsal yatırımcı olarak rollerini 

incelemiş, ancak o dönemde henüz bankaların sermaye piyasaları faaliyetleri üzerine 

henüz bir kısıtlama getirilmemiş olması dolayısyla, aracı kurumlarda banka sahipliği 

ayrımına gitmemiştir. Ayrıca, DB (2003, 2007) ve IMF (2007)’nin raporlarında 

sermaye piyasalarında bankaların hâkimiyetine dair olgusal saptamalar 

bulunmaktadır. TÜSİAD (2007) raporunda ise, sermaye piyasalarında gerçekleşen 

devlet borçlanmasının en büyük müşterilerinin bankalar oluşunun üretici kesimin 

finansal kaynaklara erişimini olumsuz etkilediği vurgusu önemlidir. Bankaların 

sermaye piyasalarına katılımını bu piyasalarda faaliyet gösteren diğer kurumlarla 

karşılaştırmalı olarak inceleyen bu çalışma, Türkiye’de finans sisteminin geleceği ve 

üretici sektörlerle ilişkisine dair çıkarımlarda bulunması yönünden önemli bir 

boşluğu dolduracaktır. 

Çalışmanın izleyen kısmı şu bölümlerden oluşmaktadır: İkinci bölümde finans 

piyasalarının yapısı para ve sermaye piyasaları ayrımı temelinde ele alınacak, 

Üçüncü bölümde ise Türkiye sermaye piyasalarında ticari bankaların yeri açısından 

ülke ekonomisinin ve sermaye piyasalarının tarihsel gelişimi değerlendirilecektir.  

Ardından, Dördüncü bölümde bankaların sermaye piyasalarındaki faaliyetleri işlem 

hacimleri temel alınarak fon talep eden, fon arz eden ve aracılık rolleri açısından 

analiz edilecektir. Bu analize ek olarak, Beşinci bölümde de bankaların sahip 

oldukları aracı kurumlar değerlendirmeye dâhil edilecektir. Çalışmanın son bölümü, 

sermaye piyasalarına bankaların katılımının ticari banka-holding ilişkilerindeki 

değişimler bağlamında yansımalarını ele alarak, Türkiye finans sisteminin 

günümüzde geçirmekte olduğu değişimi, ülkenin sınaî dönüşümü çerçevesinde 

tartışacaktır.   
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2.  FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASALARI 

2.1 Finansal Piyasalar 

Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen 

kurumlar, akımları sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari 

kurallardan oluşan yapıya finansal piyasa denilebilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, 

finansal piyasa para ve sermaye piyasalarından daha geniş ve bu piyasaları da 

kapsamına alan bir kavramdır. Finansal piyasa beş ana unsurdan oluşmaktadır. 

Bunlar: 

- Tasarruf sahipleri (fon arz edenler), 

- Yatırımcılar (fon talep edenler), 

- Yatırım ve finansman araçları, 

- Yardımcı kuruluşlar, 

- Hukuki ve idari düzen olarak sıralanabilir (İMKB, 2010a, s. 2). 

Finansal piyasalar fon fazlası olan bireylerle fon ihtiyacı olan bireyleri eşleştirerek 

fon akışlarını kolaylaştırmaktadır (Aras ve Müslümov, 2001, s. 7). Bu temelde 

finansal piyasaların üç temel işlevi vardır:  

- Alıcı ve satıcıyı bu piyasalarda karşı karşıya getirerek alım-satımı yapılan 

finansal varlığın fiyatının oluşmasında yardımcı olur. 

- Finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı için ona uygun bir mekanizma 

(likidite imkânı) sunar. 

- İşlem maliyetlerini azaltır (Konuralp, 2005, ss. 15-16). 

Ayrıca, finansal piyasalarda kullanılan varlıklar alacak hakkı tanımlayan ve ortaklık 

hakkı tanımlayan finansal varlıklar olarak ikiye ayrılabilir:  

I. Alacak hakkı tanımlayan finansal varlıklar 

A. Finansal aracı kuruluşların ihraç ettiği finansal varlıklar 
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i. Tasarruf mevduatı sigortası (bankalar) 

ii. Hayat sigortası poliçeleri (sigorta şirketleri) 

iii. Banka bonoları (yatırım bankaları) 

B. Kamu kesiminin ihraç ettiği finansal varlıklar 

i. Devlet tahvili 

ii. Hazine bonosu 

iii. Gelir ortaklığı senetleri 

C. Özel kesimin ihraç ettiği finansal varlıklar 

i. Tahvil 

ii. Finansman bonosu 

II. Ortaklık Tanımlayan Finansal Varlıklar 

A. Hisse senetleri 

B. Yatırım fonları (Konuralp, 2005, s. 18). 

Finans piyasalarına dair bu genel değerlendirmelerden sonra, izleyen kısımda para ve 

sermaye piyasalarına daha yakından bakılacaktır. 

2.2 Para ve Sermaye Piyasaları 

2.2.1 Para piyasaları 

Para piyasaları, kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı pazarlardır. Bu pazarlarda 

fon arz edenler kısa vadede tasarruflarını değerlendirirken işletmeler çalışma 

sermayesi gereksinimlerini karşılar (Altan, 2001, s. 2). Para piyasasının araçlarını 

ticari senetler; kaynaklarını çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır (İMKB, 2010a, s. 2).  

Para piyasasında vadelerin kısa olması nedeniyle bu piyasalarda alınıp satılan borç 

araçlarının arz fiyatlarında fazlaca dalgalanma olmaz. Para piyasası araçları arasında 

ise şunlar yer alır (Parasız, 2005, ss. 83-85): 

- Hazine bonoları, 

- Ciro edilebilir mevduat sertifikası 

- Finansman bonosu 
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- Geri alım satım anlaşması (Repo) 

- Banka kabulü 

- Banka bonoları 

- Euro dolarlar ve 

- Varlığa dayalı menkul kıymetler. 

2.2.2 Sermaye piyasaları 

Sermaye piyasalarıysa, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı 

piyasalardır. Yatırımcıların bu piyasalara girmelerinin sebebi projelerini finanse 

etmek ve sermayelerini güçlendirmektir (Altan, 2001, s. 2). 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) madde 1’de sermaye piyasasına daha geniş bir 

tanımlama getirilmiştir. Bu tanımsa sermaye piyasası, “yatırımcılar, tasarruf sahipleri 

ve sermaye piyasası araçlarıyla aralarındaki fon akımını sağlayan aracı kurum ve 

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

oluşan modern finansman sistemi” şeklinde ele alınmıştır (Aşkın, 2006, s. 8). 

Bu çerçevede bir yıldan daha kısa vadeli fonların transferi para piyasalarının, uzun 

vadeli fonların transferi ise sermaye piyasaları kapsamında ele alınabilir. Sermaye 

piyasalarının işlevleriyse aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Likidite: Likit sermaye piyasaları uzun vadeli projelerin riskini ve maliyetini 

düşürmektedir. Bir taraftan yatırımcıların uzun vadeli fon ihtiyacını karşılamakta, 

diğer taraftan da fon sahiplerine portföylerinde değişiklik yapma imkânı 

sağlamaktadır. 

- Risk farklılaştırması: Yüksek verime sahip projeler genellikle yüksek risk düzeyine 

sahiptir ve uluslararası entegrasyonu sağlanmış sermaye piyasalarında riski 

paylaştırılarak, bu projelere de finansman imkânı sağlanabilmektedir. 

- İşletmelerle ilgili bilgi alınması: İşletmelerle ilgili bilgi alınmasını kolaylaştıran 

sermaye piyasaları, işletmeler üzerinde kontrol sağlanması yoluyla ekonomide 

kaynakların paylaşımını iyileştirmektedir. 
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- İşletme denetimi: Yöneticinin performansı işletme performansı ile ölçüldüğü için 

sermaye piyasalarında hisse senetleri performansları üzerinden işletmenin 

denetlenmesi mümkün olmaktadır (Aras ve Müslümov: 2003, ss. 10-12). 

Sermaye piyasasının küçük tasarruflar ile büyük yatırımların finanse edilmesinde 

aracılık fonksiyonuna ek olarak, toplum içinde sermayenin tabana yayılarak gelir 

dağılımına olumlu katkıda bulunması ve gerektirdiği raporlama standartları ile kayıt 

dışı ekonomi ile mücadelede önemli fonksiyonları da vardır (DPT, 2007, s. 34). 

Sermaye piyasaları iki temel aktör içerir: Bunlar piyasadan fon talep eden ekonomik 

birimler ve fon arz eden kişi ve kuruluşlardır. Kamu borçları kamu kesiminin fon 

talebini belirlerken, bu borçlanma kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen belirli bir 

faiz oranı ve geri ödeme koşullarını içeren devlet tahvilleri ve hazine bonosu 

vasıtasıyla gerçekleştirilir. Sermaye piyasalarında işletmeler ise, uzun vadeli veya 

devamlı fon sağlamak amacıyla menkul kıymet ihraç eder. Bu iki talebe karşılık, arz 

kesimindeki kişi ve kuruluşlar, tasarruflarını bu menkul kıymetlere yatırarak sermaye 

piyasalarında kaynak kesimini oluştururlar (Bolat, 2006, s. 17).  

Konuralp (2005)’e göre sermaye piyasası araçları menkul kıymetler ve diğer sermaye 

piyasası araçlarıdır. Menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir 

meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli 

nitelikte, seri halde çıkarılan ibareleri aynı olan ve kurulca belirlenen kıymetli 

evraktır. Diğer sermaye piyasası araçları ise menkul kıymetler dışında kalan ve 

şartları SPK’nca belirlenen evraklardır. Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe bono ile 

mevduat sertifikaları bundan müstesnadır. Bune göre, sermaye piyasası araçlarının 

tanımları aşağıda yer almaktadır:   

A. Hisse Senetleri: Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri anonim ortaklığın 

sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senetlerdir. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilir 

ancak bu tür ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz. 

Devir şekli bakımından, hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır: 
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I. Nama yazılı hisse senedi, belirli bir kimse adına yazılıdır. Devir şekli, 

alacağın temliki veya ciro ve teslim yoluyla olur. Nama yazılı hisse 

senedini borsada alan kimse, bunu ortaklığın pay senedine işlemelidir. 

II. Hamiline yazılı senet, senedin metin veya şeklinden hamili kim ise onun 

hak sahibi olacağı anlaşılan senetlerdir. Buna göre anonim ortaklığın 

hamiline yazılı pay senedinin sahibi onu elinde tutandır. 

B. Oydan Yoksun Hisse Senetleri: Anonim ortaklıklar, esas sözleşmelerinde 

hüküm bulunmak kaydı ile sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, kâr payı 

almada ve tasfiye bakiyesinden faydalanmada imtiyaz sağlayan, oy 

hakkından yoksun paylar ihraç edilebilir ve bunları temsil eden hisse 

senetlerini halka arz edebilir. Yönetimin başkalarınca ele geçirilmesi 

korkusuyla halka açılmak istemeyen ortaklıklara imkân tanımak ve küçük 

yatırımcıların yönetimde ağırlıklarını duyurmak değil, kâr elde etmek için 

anonim ortaklığa katıldıkları düşüncesiyle bu menkul kıymet türü 

yaratılmıştır. 

C. Tahviller: Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda tahvil, anonim ortaklıkların ödünç 

para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere 

çıkardıkları senetler şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, bazı kamu tüzel kişileri 

özel kanunların verdikleri izinlerle tahvil çıkarabilmektedir. Tahvil alacak 

hakkı tanımlayan bir menkul kıymettir ve bu hak tahvilin anonim 

ortaklıklarca düzenlenmesi ile değil, tahvil sahibinin bedeli ödeyip tahvili 

teslim almasıyla oluşur. Tahvil sahibinin yaptığı yatırımın karşılığında ihraççı 

belli oranda bir faizi ve anaparayı yatırımcıya ödeyeceğini taahhüt eder. SPK 

ayrıca yayınladığı tebliğlerle kâra iştirakli tahviller ile hisse senedi ile 

değiştirilebilir tahvillerin ihraç esaslarını belirlemiştir. 

I. Kâra İştiraklı Tahvil: Anonim ortaklıklar tahvillere verilecek kâr payının 

hesap şekli ve zamanını tahvilin ön yüzünde göstermek şartıyla kâra 

iştiraklı tahvil ihraç edebilirler. Bu tür tahviller sahibine oranı belli olan 

kâr payını isteme yetkisi verir. 
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II. Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahviller: Tahvil sahiplerine belirlenen 

vade sonunda, belli bir değiştirme fiyatı ve oranı ile anonim ortaklığın 

hisse senetlerini alma yetkisi veren menkul kıymetlerdir.  

D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri: Anonim ortaklıklar, SPK’ndan izin almak 

koşulu ile kâr ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına giren tüm 

faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını sağlamak için yurt içinde ve 

yurt dışında satılmak üzere kâr ve zarar ortaklığı belgesi adı altında menkul 

kıymetler ihraç edebilir ve halka arz yoluyla satabilirler.  

E. Katılma İntifa Senetleri: Katılma İntifa Senedi, sahibine oy kullanma, iptal 

davası açma gibi ortaksal haklar vermez. Bu senetlerle yatırımcıya sadece 

kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma gibi bir 

takım mali haklar tanınmaktadır. Katılma İntifa Senedi sahipleri anonim 

ortaklığın ortağı olamazlar, tamamen üçüncü kişi durumundadırlar. İntifa 

senedi sahipleri mali haklar almalarına karşılık zarara katılmazlar. 

F. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet: Bir işletmenin duran varlıklarının, senetli 

veya senetsiz alacaklarının, kredilerinin hatta sözleşmelerinin teminat 

oluşturması suretiyle genel finans ortaklıkları, bankalar veya bazı şartlara 

bağlı olarak finansal kiralama şirketleri tarafından halka arz edilmek üzere 

çıkarılan ıskontoya tabi borçlanma senetleridir.   

G. Finansman Bonoları:  Finansman bonosu, anonim ortaklıkların kısa vadeli 

borç ihtiyaçlarını karşılamak üzere, SPK kaydına alınmak suretiyle, halka arz 

edilerek ya da halka arz edilmeksizin ihraç ederek sattıkları emre veya 

hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki evraktır. 

H. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar: Banka bonoları, kalkınma ve 

yatırım bankalarının sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla, SPK 

kaydına alınmasını takiben ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı menkul 

kıymet niteliğindeki kıymetli evraklardır. Banka garantili bonolar ise, 

bankadan kredi kullanan anonim ortaklıkların borçlu sıfatıyla düzenleyip 

alacaklı bankaya verdikleri emre yazılı senetlerden, bu krediyi kullandıran 

bankaca kendi garantisi altında, SPK kaydına alınmasını takiben çıkarılan 

menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır.  
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I. Gayrimenkul Sertifikaları: Gayrimenkul sertifikaları, ihraççıların bedellerini 

inşa edilecek ve edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında 

kullanmak üzere çıkardıkları hamiline yazılı menkul kıymetlerdir. 

J. Menkul Kıymet Dışındaki Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler 

dışında kalan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır. Şu kadar ki, 

nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır. 

Opsiyon sözleşmeleri ve menkul kıymetler ile kıymetli madenleri kendisine 

konu edinen vadeli işlem sözleşmeleri menkul kıymet dışındaki sermeye 

piyasası araçlarına örnek verilebilir.(Konuralp, 2005, ss. 31-42) 

2.2.3 Para piyasaları ve sermaye piyasaları arasında geçişler 

Fon arz edenler, kendi yatırım politikaları ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı 

olarak yatırılabilir fonları bu piyasalardan birine veya her ikisine yönlendirilebilirler. 

Fon talep edenler de, ihtiyaç duydukları finansman türüne göre her iki piyasadan 

borçlanabilirler. Bazı aracı kuruluşlar, özellikle bankalar hem para, hem de sermaye 

piyasası işlemleri yapabilirler ve her iki piyasada çalışabilirler (İMKB, 2010a, s. 4). 

Ayrıca, Türkiye’de bankalar aracı kuruluşlar kurarak da sermaye piyasalarında 

faaliyet göstermektedir (Korkmaz & Ceylan, 2006, s. 3). 

Tanım olarak para ve sermaye piyasalarını ayırmak her ne kadar mümkün görünse de 

pratikte para ve sermaye piyasalarını birbirinden kesin çizgilerle ayırabilmek 

mümkün değildir (Bolak, 2001, s. 7). İki piyasa arasında çok yakın ilişki vardır ve bir 

iç içe geçmişlik söz konusudur. Ekonomide fon arz edenlerde fon talep edenlerde her 

iki piyasada birden faaliyette bulunur (Korkmaz & Ceylan, 2006, s. 2). Finansal 

kurumların çoğunun her iki faaliyette birden bulunması, fonların sık sık iki piyasa 

arasında gidip gelmesi, sermaye piyasası aracı olarak bilinen bazı menkul 

kıymetlerin giderek kısalan vadelerle ihraç edilmeye başlanması bu durumun 

gerekçeleri arasındadır (Bolak, 2001, s. 7).  

Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dâhil olmaktadır. Bu 

durumda gerek kredi arzı, gerekse kredi talebi para piyasasından sermaye piyasasına 

ya da sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilir. Faiz haddi iki piyasa 

arasındaki fon akımını ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır (İMKB, 2010a, s. 4). 

Para ve sermaye piyasaları arasında bu muğlâk sınırlar, Türkiye’de bankaların her iki 

piyasada birden faaliyet gösteriyor olmaları dolayısıyla daha da muğlaklaşmaktadır.   
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2.3 Birincil ve İkincil Piyasalar 

Birincil piyasa yeni çıkarılmış tahvil, pay senedi gibi bir menkul değerin şirketler ya 

da hükümet tarafından ilk alıcılara satıldığı finansal piyasadır. İkincil piyasa daha 

önce çıkartılmış menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir finansal piyasadır (Parasız, 

2005, s. 74). Birincil piyasalar yatırım ve finansman araçlarının doğrudan doğruya 

ihraççı kuruluşlardan veya ihraçta aracılık eden kuruluştan alınması durumunda söz 

konusudur. İkincil pazarsa birincil piyasada ihraç edilmiş yatırım ve finansman 

araçlarının tekrar alınıp satılmasıyla oluşur. Borsa ikincil piyasa için en güzel 

örnektir (Altan, 2001, s. 2). 

2.4 Organize ve Tezgâh Üstü Piyasalar 

Organize piyasalar, alıcı ile satıcıyı belli bir fiziksel alanda buluşturan ve işlemlerini 

gerçekleştirmesi için belli kural ve düzenlemeler içeren piyasalardır. İMKB, organize 

olmuş bir piyasaya örnek verilebilir (Konuralp, 2005, s. 20).   

Tezgâh üstü piyasalar, hukuki ve idari kuralı bulunmayan, fiziki ve resmi bir özelliğe 

sahip olmayan, işlemlerine örgütlenmiş piyasalar dışında devam eden, denetim ve 

gözetimden uzak piyasalardır (Altan, 2001, s. 2). Başka deyişle, borsa kotuna 

alınmamış menkul kıymetlerin alım satımının yapıldığı piyasalar tezgâh üstü 

piyasalardır (Konuralp, 2005, s. 20). 

2.5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri 

Sermaye piyasası faaliyetleri (SPKn. madde 30’da belirtildiği üzere) aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

a. Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz 

yoluyla satışına aracılık, 

b. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla 

alım satımı, 

c. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 

kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

dâhil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık, 

d. Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, 
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e. Yatırım danışmanlığı, 

f. Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği, 

g. Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleridir (İMKB, 2010b, s. 2). 

Sermaye piyasası faaliyetleri, aynı zamanda SPK tarafından verilen yetki belgesi 

türleri olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

a. Halka arza aracılık 

b. Alım satım aracılığı 

c. Portföy yöneticiliği 

d. Yatırım danışmanlığı 

e. Repo / ters repo 

f. Kredili alım satım, açığa satış, menkul kıymet ödünç alma ve verme ve 

g. Türev araçların alım satımına aracılık (İMKB web sitesi,  2010). 

2.6 Sermaye Piyasalarında Aracı Kuruluşlar ve İşlemler 

Sermaye piyasası kurumları (SPKn. madde 32’de belirtildiği üzere) aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

a. Aracı kurumlar, 

b. Yatırım ortaklıkları, 

c. Yatırım fonları, 

d. Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar. 

SPKn. madde 39’a göre, diğer sermaye piyasası kurumları ise, kuruluş ve faaliyet 

esasları Kurulca belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, 

derecelendirilmesi, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile 

uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası 

faaliyetlerini yerine getiren şirketler, varlık yönetim şirketleri, ipotek finansmanı 

kuruluşları, konut finansmanı fonları, varlık finansmanı fonları, risk sermayesi 

yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık şirketleri, 

sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kurumları ve 

portföy saklama şirketleridir. (İMKB, 2010b, s. 2) 
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Borsa piyasa ve pazarlarında işlem yapan üyeler aracı kurumlar, ticari bankalar ve 

yatırım ve kalkınma bankaları olmak üzere üç grup altında toplanabilir. 

Çizelge 2.1 : İMKB’de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar. 

Piyasa Adı  Aracı Kurum  
Yatırım ve 
Kalkınma 
Bankası  

Ticari Banka  Toplam  

Hisse Senedi Piyasası  103 0 0 103 

Tahvil ve Bono 
Piyasası Kesin Alım 
Satım Pazarı 

90 11 30 131 

Tahvil ve Bono 
Piyasası Repo - Ters 
Repo Pazarı  

56 11 29 96 

Yabancı Menkul 
Kıymetler Piyasası 
Uluslararası Tahvil 
Pazarı  

90 11 30 131 

Kaynak: İMKB web sitesi, 2010b. İMKB’de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar. (alındığı tarih: 10 Mayıs 2010) 

Aracı kurumlar SPKn. ve tebliğlerinde belirtilmiş spesifikasyonları sağlıyorsa SPK 

tarafından yetki belgesi ile yetkilendirilirler ve yetkili oldukları konularda sermaye 

piyasalarında işlem yapabilirler. Aracı kurumların şube ve acenteleri SPK tarafından 

yapılan düzenlemelere tabiyken, banka şubeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu (BDDK)’nun denetimine tabidir. 

SPKn.’da 50. madde, aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. 

Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası 

faaliyetlerinde bulunmaları durumunda ve bu faaliyetleri ile sınırlı olarak SPKn. 

hükümlerine tabi olurlar. Bankalar kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo 

ve rapor standartları konularında Bankalar Kanunu'na tabidir (İMKB, 2010c, s. 3). 

Aracı kuruluşların yapabilecekleri faaliyetler aracı kurum ve bankalar arasında 

farklılık göstermektedir. 

Aracı kurumlar, her bir ayrı faaliyet için Kurul'dan yetki belgesi almak kaydıyla; 

a. Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına, 

b. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla 

alım satımına, 
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c. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 

kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

dâhil türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya bütün 

olarak türev araçların alım satımına, 

aracılık edebilirler. 

Aracı kurumlar ayrıca; 

d. Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı 

(repo-ters repo), 

e. Yatırım danışmanlığı, 

f. Portföy yöneticiliği, 

faaliyetlerini yapabilirler. 

Diğer taraftan, aracı kurumlar, Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle diğer 

finansal ürün ve hizmetleri de sunabilirler. Söz konusu finansal hizmet ve ürünün 

sunumunun kendi özel mevzuatında özel bir izne veya yetkiye bağlanmış olması 

durumunda, bu fıkra kapsamında hizmet veya ürünün sunumuna başlanmadan önce 

aracı kurumlar tarafından gerekli izinlerin alınması zorunludur. Kurul her aşamada, 

bu tür hizmet ve ürünlerin sunumunu, tüm aracı kurumlar veya münferit aracı kurum 

bazında geçici veya sürekli olarak durdurmaya yetkilidir. 

Bankalar, 

a. Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının, 

i. Borsa dışında, 

ii. Hisse senedi işlemleri hariç olmak üzere borsada, 

alım satımına aracılık, 

b. Repo-ters repo, 

c. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 

kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeli dahil 

türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı ya da bütün olarak 

türev araçların alım satımına aracılık, 

faaliyetlerini yapabilirler. 



 

Mevduat kabul etmeyen bankalar ise yukarıda sayılan faaliyetlerin 

piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, portföy yöneticiliği 

ve yatırım danışmanlığı faaliyetle

yürütebilmeleri için her bir ayrı faaliyet için Kurul'dan

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme 

işlemlerine, sermaye piyasası araçla

aracı kurumlar Kuruldan ayrıca izin 

ss. 4-5) 

Çizelge 2.2 : Aracı kurumların sermaye piyasalarında yapabilecekleri işlemler

 

Borsada hisse senedi 
alım satımına 
aracılık  

Tahvil alım satımına 
aracılık  

Repo-ters repo  

Türev araçların alım 
satımına aracılık  

Halka arza aracılık  

Yatırım 
danışmanlığı  

Portföy Yöneticiliği 

Kaynak: İMKB web sitesi, 2010c.

tarih: 10 Mayıs 2010)

Para ve sermaye piyasalarının özelliklerini ve birbiriyle ilişki

Türkiye sermaye piyasalarındaki araçlar, işlemler ve yetki belgeleri ile ilg

bilgilere değinildiği bu bölümün ardından,

bankacılık sektörüne dair tarihsel bilgiler

piyasalarındaki yerleri, holdingler ve aracı kurumlar ile ilişkilerinin analizine 

geçilmeden önce, Türkiye’de sermaye piyasaları ve bankacılığın günümüze değin 

nasıl bir gelişim gösterdiğinin incelenmesi, analiz için sağlam bir zemin 

sağlayacaktır. 
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Mevduat kabul etmeyen bankalar ise yukarıda sayılan faaliyetlerin 

piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, portföy yöneticiliği 

ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerini de yapabilirler. Bankaların da bu faaliyetleri 

yürütebilmeleri için her bir ayrı faaliyet için Kurul'dan yetki belgesi almaları gerekir.

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme 

işlemlerine, sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesine sahip 

aracı kurumlar Kuruldan ayrıca izin almaksızın aracılık edebilirler. 

Aracı kurumların sermaye piyasalarında yapabilecekleri işlemler

Aracı Kurumlar Ticari Bankalar Kalkınma / 

  

  

  

  

  

  

  

2010c. Aracı kurumların sermaye piyasalarında yapabilecekleri işlemler 

: 10 Mayıs 2010) 

Para ve sermaye piyasalarının özelliklerini ve birbiriyle ilişkilerini

Türkiye sermaye piyasalarındaki araçlar, işlemler ve yetki belgeleri ile ilg

bu bölümün ardından, üçüncü bölümde sermaye piyasa

bankacılık sektörüne dair tarihsel bilgiler sunulacaktır. Ticari bankaların 

piyasalarındaki yerleri, holdingler ve aracı kurumlar ile ilişkilerinin analizine 

Türkiye’de sermaye piyasaları ve bankacılığın günümüze değin 

nasıl bir gelişim gösterdiğinin incelenmesi, analiz için sağlam bir zemin 

Mevduat kabul etmeyen bankalar ise yukarıda sayılan faaliyetlerin yanı sıra sermaye 

piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, portföy yöneticiliği 

Bankaların da bu faaliyetleri 

yetki belgesi almaları gerekir. 

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme 

rının alım satımına aracılık yetki belgesine sahip 

almaksızın aracılık edebilirler. (İMKB, 2010c, 

Aracı kurumların sermaye piyasalarında yapabilecekleri işlemler. 

Kalkınma / Yatırım 
Bankacılığı 

 

 

 

 

 

 

 

Aracı kurumların sermaye piyasalarında yapabilecekleri işlemler (alındığı 
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Türkiye sermaye piyasalarındaki araçlar, işlemler ve yetki belgeleri ile ilgili temel 

üçüncü bölümde sermaye piyasaları ve 

Ticari bankaların sermaye 

piyasalarındaki yerleri, holdingler ve aracı kurumlar ile ilişkilerinin analizine 

Türkiye’de sermaye piyasaları ve bankacılığın günümüze değin 

nasıl bir gelişim gösterdiğinin incelenmesi, analiz için sağlam bir zemin 
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3.  TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASALARI VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 

3.1 1980 Öncesinde Sermaye Piyasaları ve Bankacılık 

Türkiye’de sermaye piyasalarının kuruluş ve gelişimi ile bu sürecin batı ülkelerinde 

görülen örnekleri arasında zaman ve şartlar açısından büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Batı’da gözlemlenen süreçte, sermaye piyasalarının gelişimi sınaî ve 

teknolojik ilerlemelere eşlik ederken, Osmanlı Devleti’nde sermaye piyasalarının 

temel işlevi hazinenin fon ihtiyacını karşılamak olmuştur (Civan, 1994, ss. 21-22).  

Türkiye’de sermaye piyasalarının nüveleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 

1840’lerde ortaya çıkmıştır. İlk olarak, Osmanlı Devleti’nin iç borçlanma ihtiyacını 

karşılamak üzere tahvillerle borçlanmaya gidilmiş, 1844 yılında hazine bonoları 

piyasaya sürülmüştür. 1854 Kırım Savaşı’ndan sonra da iç borçlanma devam etmiş, 

1864 yılında kurulan İstanbul Galata Borsası’nda yabancıların etkinliğinin ve haksız 

kazançlarının artması üzerine bunu önlemek amacıyla 1866 yılında Dersaadet 

Tahvilat borsası kurulmuştur. Bu borsada devlet tahvil ve bonolarının yanında 

yabancı şirketlerin tahvil ve hisse senedi satışları da işleme konulmuş, ancak devletin 

borçlanma politikalarından halkın fon arz eden kesim rolüne bürünerek gelir 

sağlaması hedefine ulaşılamamıştır. 1869 ve 1870 yıllarındaysa ülkedeki altyapı 

(demiryolu) çalışmalarını finanse etmek üzere iç borçlanmaya gidilmiş ve 

tasarrufların yatırımlara kanalize edilmesi amaçlanarak 1874 yılında ilk resmi borsa 

kurulmuştur. 1881 yılında Duyun-u Umimiye’nin kurulmasıyla devletin tahvil 

borçları tek idare altında takip edilmeye başlanmış, 1906 yılında Esham ve Tahvilat 

Borsası nizamnamesi yürürlüğe konularak borsanın düzenli bir şekilde çalışması 

amacıyla borsa içerisinde farklı bölümler oluşturulmuştur (Civan, 1994, s. 22). 

Cumhuriyet’in ilanının ardından devletin iktisadi hedeflerini uygulamaya koymak 

için geliştirmeyi seçtiği sektörse bankacılık olmuştur. Devlet borçlanma 

politikasından fon arz eden kesim olarak genellikle yabancıların yararlanması 

sonucunda, Cumhuriyet’in ilk yıllarında gözlemlenen milli ekonomik hedefler 

doğrultusunda sermaye piyasaları arka planda kalmıştır. Türkiye’de Kıta Avrupa’sı 
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finansal sistemine benzer yapılanan bankacılık sistemi, bankaların 24 Ocak 1980 

tarihine kadar finansal sistemin tek hâkim kurumları olmalarını sağlamıştır 

(Kahyaoğlu, 2001, s. 36). Bu süreçte, 1930’lu yıllarda kamu bankalarının kalkınma 

planlarının uygulanma ve finansmanında işlevsel olduğu dönemi, 1940’lardan 

itibaren özel bankacılığın geliştiği dönem izlemiştir.  

1923 yılında Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte, sermaye piyasalarının evrimine 

bakıldığında ise, ilk olarak borsada işlem yapmak isteyen şahıs ve kurumlara Türk 

vatandaşı olma zorunluluğu getirildiği dikkat çekmektedir. 1929 yılında dünya 

borsalarını sarsan ekonomik kriz sonrası ise, Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu çıkarılarak borsanın denetimi Maliye Bakanlığı’na verilmiş, bu 

sayede borsanın kontrol ve denetiminin ön planda olduğu bir dönem başlamıştır 

(Civan, 1994, ss. 21-22). Bu kanun aynı zamanda Türk hukuk literatürüne menkul 

kıymet kavramının girdiği ilk kanundur (Kahyaoğlu, 2001, s. 37). Ancak bu 

dönemdeki kanun ve uygulamaların ardında yatan temel gerçeğin, Türkiye’de 

sermaye piyasalarının kuruluşundan bu yana yabancı etkinliğinin ve manipülâsyonlar 

sonucunda oluşan haksız kazançların önüne geçilmesi olduğu açıkça 

gözlemlenmektedir.   

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin girdiği hızlı sanayileşme döneminde 

örgütlenmiş bir sermaye piyasasının tesis edilmesi oldukça önemli hale gelse de, bu 

ihtiyaca yeterince hızlı bir tepki verilememiştir (Civan, 1994, s. 22). Dışa kapalı ithal 

ikameci sanayileşme politikalarına dayalı ekonomik hedeflerin devletin finansal 

piyasalardaki kontrolünün ön planda olmasını gerektirmesi sermaye piyasalarının 

gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendirilebilir. 1944-1963 

yılları arasında devletçi sanayileşme stratejisi terk edilerek özel sektörün teşvik 

edilmesi yoluyla ekonomik kalkınma hamleleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu 

dönemde bankacılık sektörüne yapılan yatırımlarda özel sektörün ağırlığı 

hissedilmiştir (Kahyaoğlu, 2001, s. 38). 1960 yılından sonra bu konuda başlayan 

çalışmalar, DPT, Odalar Birliği ve Türkiye Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan 

bir tasarı ile meclise sunulmuş olsa da, bu tasarı 1964-1973 yılları arasında mecliste 

dahi görüşülememiştir. Ancak 1970’li yıllarda çıkarılan 1911 sayılı TCMB Kanunu, 

sermaye piyasalarının canlanmasında önemli rol oynamıştır (Civan, 1994, s. 22). 

1980 öncesi ekonominin bankacılık açısından günümüzü etkileyen en önemli 

yönelimlerinden biri, 1960’lardan sonra devlet eliyle holding bankacılığının 
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desteklenmesidir. Holding bankacılığı, bir sanayi ya da ticaret sermayesi grubunun 

bir bankanın sermayesinin önemli bir bölümünün sahibi olması anlamına 

gelmektedir. Holding bankacılığının bu dönemde desteklenmesinin ardındaki sebep, 

özel sektör yatırımlarının bu sayede hızlanacağı beklentisidir (TBB, 2008, s. 13). 

Özet olarak 1980 öncesi Türk finansal sistemi, bankacılık sektörünün kalkınmanın 

hızlandırılması amacıyla desteklenip geliştirildiği,  sermaye piyasalarının ise oldukça 

sınırlı bir varlık gösterebildiği bir döneme tanık olmuştur. 

3.2 1980 - 2001 Döneminde Türk Mali Sisteminde Yaşanan Dönüşüm 

3.2.1 Dönüşümün temel dinamikleri 

Banka-merkezli finansal sistemlerin tipik bir örneği olarak, Türkiye’de sermaye 

piyasaları ancak 1980 sonrası ekonominin dışa açılması ile gelişmeye başlamıştır. 

1980 öncesi Türk finansal sistemi büyük oranda TCMB ve bankalardan 

oluşmaktaydı. 1980’lerde finansal sistemin yeni aracılarla tanışması ve finansal 

araçların çeşitlenmesi, sermaye piyasalarının tesisi ve gelişmesi ile sistem gittikçe 

büyümüş, buna rağmen bankacılık sektörünün sistemdeki belirleyici rolü sürmüştür 

(Günal, 2001, s. 77). Bu yapısal dönüşümde, Türkiye bankacılık sektörü oldukça 

önemli bir rol oynamıştır. Günümüze kadar finansal piyasaların gelişiminde, gerek 

kurumlar gerekse araçlar bazında bankaların yüksek paya sahip oldukları 

gözlemlenmiştir (Taptık, 2002, s. 1). 

1970’li yıllarda ödemeler dengesi problemleri nedeniyle yaşanan ekonomik 

durgunluk, üretici sektörlerin döviz gereksinimini karşılamaya yönelik yeni bir 

sanayileşme stratejisini gündeme getirmiştir (TBB, 2008, s. 14). 1980 sonrası 

dönemde Türkiye, yurtiçine odaklanan ithal ikameci sanayileşme stratejisini terk 

edip ihracata yönelik sanayileşme politikasını benimsemiştir. Esnek döviz kuru ve 

pozitif reel faizin uygulandığı, uluslararası ticaret ve finansal serbestleşme ile küresel 

piyasalarla bütünleşmenin hedeflendiği bu dönemde, aynı zamanda sermaye 

piyasalarının oluşumu için gerekli kurumsal altyapı ve düzenleyici çerçeveler 

oluşturularak sermaye piyasaları aktif hale getirilmiştir.  

1980 öncesi Türkiye’sinde ekonomik büyümede hedeflenen seviyeye ulaşılamaması, 

bu dönemde finansal sistemin baskı altında tutulmasına bağlanmıştır. 1980’li yıllarda 

gelişmekte olan ülkelerde piyasa mekanizmasının yerleştirilmesi ve finansal 
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sistemlerin liberalizasyonu ile ekonomide istikrarlı bir büyümenin gerçekleşeceği 

beklentisi içerisine girilmiştir. Bu bakış açısıyla, kredi ve mevduat faiz oranlarında 

sınırlamalar, finansal işlemler üzerinden alınan yüksek vergiler vb. faktörler, finansal 

kesimin üretken yatırımlara fon aktaramamasının önündeki en büyük engel olarak 

görülmüştür. 24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye’de uygulamaya sokulan 

liberalizasyon önlemleri de, piyasa mekanizmasına dayalı yapısal uyum programları 

çerçevesinde finansal sistemin liberalizasyonunu öngörmekteydi. Bu yolla üretken 

yatırımlara daha fazla kaynak aktarılması ve ekonomide istikrarlı bir büyüme 

sağlanması amaçlanmaktaydı (Yıldırım ve Altun, 1996, ss. 77-82). 

3.2.2 Dönüşüm içinde sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü 

Finansal serbestleşme amacıyla, 1980’de vadeli tasarruf mevduat oranları ve kredi 

faiz oranları serbest bırakılmıştır. Bankalara mevduat sertifikası çıkarma yetkisi 

verilirken, vadesiz mevduata uygulanan faiz oranı da yükseltilmiştir (Yıldırım ve 

Altun, 1996, s. 82). Sermaye piyasalarının gelişimi ile hem yurtiçi hem de yurt dışı 

yatırımcılar için cazibeyi artırmak ve bu yolla artan fonlarla ekonomik gelişme için 

kaynak yaratmak hedeflenmiştir.    

1980 sonrasında sermaye piyasalarının gelişimi için gerekli adımlar atılmaya 

başlamıştır. Bu çerçevede düzenlemeler getirilmesini 1980 başlarında yaşanan 

banker krizleri de etkilemiştir. Mevduat sertifikasının bankerler tarafından ikinci el 

piyasalarda kullanılması, yasal ve kurumsal altyapıdaki eksiklikler ve faiz 

serbestîsinin kötü yönde kullanılması sonucu, 1980’lerin başında büyük çaplı banker 

krizlerinin önüne geçilememiştir (Yıldırım ve Altun, 1996, s. 82). 1980 ve 1981 

yıllarında yaşanan bankerler krizi ve 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar programı ile 

aynı döneme tekabül eden ve 1 Şubat 1982 tarihinde uygulamaya konan SPKn., bir 

taraftan banker krizlerine tepki niteliği taşımaktayken, diğer taraftan da organize 

sermaye piyasalarının düzenlenmesi ile ilgili boşluğu büyük ölçüde doldurmaktaydı 

(Civan, 1994, s. 22). SPKn.’nu takiben, 1982 yılında SPK kurulmuş, 1983 yılında 

yayınlanan 91 sayılı “Menkul Kıymet Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararname” ile sermaye piyasası araçlarının işlem görebileceği piyasaların 

kurulmasına hız verilmiştir. 1986 yılında da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(İMKB), 41 adet hisse senedi ve 36 üye ile faaliyete geçmiştir (TÜSİAD, 2005, s. 

18). 
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Banker krizlerinden sonraki dönemde, bankacılık sisteminde yatırımcı güvenliğini 

sağlama arayışları, 1983 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun 

kurulmasına yol açmıştır. Ayrıca, bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını 

karşılamak ve likidite fazlalarını değerlendirmek amacıyla 1986 yılında TCMB 

bünyesinde İnterbank (bankalar arası para piyasası) kurulmuştur (Arıcan ve diğ., 

2009, s. 24). 

Küreselleşme sürecinin 1980’lerden itibaren hız kazanması sonucunda, dünya 

genelinde finansal sistemin sağlamlığının ve istikrarının sağlanması amacıyla 

uluslararası finans sisteminde temel yapıtaşlarını oluşturacak ortak standartların 

belirlenmesi ve hazırlanmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Ülkemizin ve 

finans sektörünün yakından izlediği bu gelişmeler ışığında Türkiye de 1980’lerin 

ortalarından itibaren bu sürece dâhil olmuştur. 1980’lerin ortalarına tekabül eden 

dönemde, başta tahvil-bono ve hisse senedi piyasaları olmak üzere, finansal fiyatları 

oluşturacak temel kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır (DPT, 2007, s. 1). Hisse 

senedi birinci el piyasasını kurmak ve geliştirmek şirketler kesimine alternatif bir 

finansman kaynağı oluşturmak için kullanılabilecek araçlardan biri olarak 

görülmüştür. Bu görüşte, doğrudan toplanacak fonlar aracılığıyla finansman 

maliyetinin daha düşük olacağı varsayılmıştır (Sak, 1996, s. 60). Bu yolla 

tasarrufların ihtiyaç sahibi şirketlere doğrudan ulaşması yoluyla iktisadi kalkınmanın 

etkin ve yaygın biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Eser, 1996, s. 27).   

Bu bağlamda 1986’da başlayan özelleştirme süreci, Türkiye’de özellikle birincil 

halka arzların artışını sağlamıştır. 1986-1989 yılları arasında geçen süreç, bankaların, 

özellikle ticari bankaların diğer finansal şirketlere göre ellerinde bulundurdukları 

üstün altyapı imkânları ve yetişmiş insan kaynağı sayesinde aracılık işlemlerini 

üstlendikleri bir süreç olarak tanımlanabilir.  

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesi, Türkiye sermaye piyasalarının küresel 

piyasalarla entegrasyonuyla daha da hızlanmıştır. 1989 Ağustos’unda Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) Hakkında 32 sayılı karar yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş ve yabancı para rejiminde serbestlik artırılmıştır. Kanunun sermaye 

piyasaları üzerindeki etkisi ise, yurtdışı yerleşiklere Türkiye’deki menkul kıymetleri, 

yurtiçi yerleşiklere de yabancı menkul kıymetleri alıp-satma serbestliği tanımasıdır. 

Bu karardan kısa bir süre sonra Şubat 1990’da Türkiye kambiyo rejiminde tam 

konvertibiliteye geçerek süreci tamamlamıştır (Yıldırım ve Altun, 1996, s. 83-84). 
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1988 sonrasında finansal sisteminin uluslararası piyasalara açılması, getirilen 

serbestleşme rejimi çerçevesinde oluşan piyasalar ve artan belirsizlik ortamı, 

bankaların fon yönetim tekniklerine daha fazla eğilmelerinde etkili olmuştur 

(Yıldırım ve Altun, 1996, s. 84). Uluslararası para piyasalarına açılan bankalar, döviz 

yükümlülüklerini artırmışlardır. Bilanço kompozisyonlarında önemli değişimler 

yaşayan bankalarda, daha kaliteli bir aktif-pasif yönetimi anlayışı benimsenmeye 

çalışılmıştır (Günal, 2001, s. 79). Bu gelişmelere paralel olarak bankalarda, finansal 

araçların çeşitlenmesi, bilanço-dışı faaliyetlerin geliştirilmesine yönelim (akreditif, 

teminat mektubu v.b.) ve aracılık rolü üstlenmeye başlamak gibi değişimler 

gözlemlenmiştir (Arıcan ve diğ., 2009, s. 24). 

Sektöre yeni yerli/yabancı bankaların girişi ve mevduat/kredi faiz oranlarının serbest 

bırakılmasına bağlı olarak artan rekabet, bankaları hem kaynak hem de plâsman 

çeşitliliğini sağlamaya itmiştir (TBB, 2008, s. 14-15). Bankaların bu süreçte temel 

hedefleri kârlılıklarını artırmak olurken, bir taraftan da aktif kalitelerini artırmaya 

yoğunlaşmışlardır. Bilançoların küçülmesi ve bilanço-dışı işlemlere ağırlık verilmesi 

iki temel hedef olarak görülmüştür (Günal, 2001, s. 79). Bu kapsamda, repo, vadeli 

işlemler, opsiyon ve swap operasyonları başta olmak üzere çeşitli risk aktarım 

tekniklerinin kullanımı artmıştır (Yıldırım ve Altun, 1995, s. 84). Bu dönemde 

bankalarda toplanan fonların önemli bir bölümü, sermaye piyasası işlemleri, devlet iç 

borçlanma senetleri ve hazine bonoları alımı ve döviz işlemlerinde kullanılmıştır 

(TBB, 2008, s. 15).  

Finansal serbestleşme sürecinde bankacılığa dair düzenlemelerin yanında, menkul 

kıymet piyasalarına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmıştır. İkinci el piyasalar, 

birinci el piyasaların gelişmesi için gerekli olmakla birlikte, 1980’li yılların sonu ile 

1990’lı yılların başında Türkiye örneğinde birinci el piyasalar, ikinci el piyasaların 

gelişim hızına ayak uyduramamıştır. Bu da borsada spekülatif sonuçlar doğurarak, 

piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin ne kadar sağlıklı olduğunun 

sorgulanmasına yol açmıştır (Sak, 1996, s. 61). Risk algısı değişen yatırımcıların 

ikinci el piyasalardan da uzaklaşmasının bir sebebi de, bu piyasanın birinci el 

piyasalarının yeterince gelişmemesidir. 

1981 yılında özel kesime sermaye piyasalarından fon sağlama imkânı getiren 

SPKn.’nun bu fonksiyonu, ilerleyen dönemde kamu finansman açığının emisyon 

yerine sermaye piyasaları kanalıyla karşılanması sebebiyle işlevsiz kalmıştır. 1982-
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1994 döneminde sermaye piyasalarında yaratılan kaynakların % 94’ünü devlet 

alırken, özel kesim bu kaynakların sadece % 6’sına ulaşabilmiştir. Özel kesimin hisse 

senedi ile sınırlı miktarda fon toplayabildiği dönemde, devlet borçlanmasının temel 

aracı hazine bonosu olarak göze çarpmaktadır (Eser, 1996, ss. 27-49). 

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen menkul kıymet ihraçları araçlar bazında 

incelendiğinde, holdinglerin payı hisse senedi ihracında % 25,3, tahvil ihracında % 

31,8 ve finansman bonosu ihraçlarında % 38,9’a tekabül etmektedir. Özel sektör 

tahvil ve finansman bonosu talebinin % 73 gibi büyük bir kısmı hane halkları 

tarafından karşılanmakla birlikte, kurumsal yatırımcıların bu fonlara ilgi 

göstermediği görülmektedir. Menkul kıymet ihraçlarında gözlemlenen yoğunlaşma, 

yaratılan kaynakların az sayıda şirkete gittiğini göstermektedir. Sermaye 

piyasalarında yaratılan kaynaklardan devlet ve bankaların en büyük payı aldıkları 

görülmektedir (Eser, 1996, ss. 43-45). 

Devlet borçlanması söz konusu olduğunda, kurumsal tasarrufçuların 1985-1992 

yılları arasında % 92 ila % 77 oranında değişen talebinin, 1992 yılından sonra % 29’a 

düştüğü görülür. Kurumsal tasarrufçular, özel sektör tahvili ve finansman bonosuna 

ilgi göstermemekle birlikte, 1985-1991 dönemleri arasında kaynaklarını devlet 

borçlanmasını finanse etmeye ayırmışlardır. 1992 ve 1993 yıllarında ise, hızla artan 

devlet iç borçlanması ve yükselen faiz oranlarının da etkisiyle devlet tahvili ve 

bonosu talebinde bu seferde hane halklarının ön plana çıktığı görülmektedir (Eser, 

1996, s. 31). 

1982-1993 yılları arasında SPK’na tabi 1316 şirketin 188’i Türkiye’nin 500 büyük 

şirketi içindeki şirketlerden oluşmaktadır. 1982-1994 yılları arasında gerçekleştirilen 

menkul kıymet ihraçları incelendiğinde, bunların yaklaşık % 90’ının ödenmiş 

sermayesi 10 milyar TL ve üzerindeki şirketlerin gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Holdinglerin bu dönemde sermaye piyasalarında yaratılan toplam kaynaklardan 

aldıkları pay % 27,6’yken, küçük şirketlerin sermaye piyasalarından fon kullanma 

fırsatını bulamadığı gözlemlenmiştir. Bu dönemde sermaye piyasalarının, bankalar 

aracılığıyla zaten fon bulma imkânına sahip olan kuruluşlara alternatif bir fon 

kaynağı olduğu, fakat bu durumun diğer firmalar için geçerli olmadığı görülmüştür 

(Eser, 1996, s. 33-46) 
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3.2.3 1990’lı yıllarda sermaye piyasaları – bankacılık ilişkisi 

1994 finansal krizi öncesi, sermaye piyasalarının üretici sektörlere fon aktarma 

işlevini tam anlamıyla yerine getiremediği görülmektedir. 1988 yılından sonra imalat 

sanayine giden fonlarda azalma ortaya çıkmış ve bu durum 1993 yılına kadar devam 

etmiştir. Sermaye piyasaları bu dönemde daha çok finansal kesime fon aktarır bir 

durumda olmuştur (Eser, 1996). 

1990’lı yıllara girilirken yaşanan Körfez Krizi’yle birlikte gelen erken seçimler siyasi 

belirsizlik ortamını pekiştirirken, bu dönemde devam eden yüksek borçlanma 

ekonomide olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Mali piyasalardaki 

istikrarsızlık, döviz kurlarında aşırı dalgalanmayı ve artan ithalat sonucu cari açığın 

büyümesini beraberinde getirmiştir. Hazine, Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak 

likidite hacmini artırdıkça, TL’den kaçış hızlanmış ve kurlarda aşırı baskıya sebep 

olmuştur  (Arıcan ve diğ., 2009, s. 24).      

Bu tarihlerde SPKn.’nun uygulanmasında karşılaşılan boşlukları doldurmak ve 

ekonominin gelişmesi için yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla 23.04.1992 tarihinde 

3794 sayılı kanun yayınlanarak sermaye piyasalarına bazı yenilikler getirilmiştir 

(Civan, 1994, s. 22). Bu yasal çerçeve dâhilinde Ağustos 1992’de SPK tarafından 

yayınlanan tebliğ sonucunda, bankaların TCMB piyasalarında yaptıkları repo 

işlemlerine ek olarak, kendi aralarında veya müşterileri ile yaptıkları repo işlemleri 

yasal bir zemine oturtulmuştur (Yıldırım ve Altun, 1995, s. 84). Ayrıca yapılan 

düzenlemelerle, Türkiye sermaye piyasaları, İMKB’de kurulmuş hisse senedi 

piyasalarının yanında, tahvil- bono piyasaları ve repo-ters repo piyasaları olmak 

üzere iki yeni organize piyasayla tanışmıştır. SPK’nın yapmış olduğu bu 

düzenlemeler sermaye piyasalarını geliştirme ve daha organize bir yapıya 

kavuşturma amacı taşıyordu. Ayrıca bu dönemde, piyasalarda talep yönünü 

güçlendirmek açısından vadeye dayalı menkul kıymet gibi bazı yeni araçlar da 

piyasalarda işlem görmeye başlamıştır (Daştı, 2007, ss. 32-33). 

1993 yılında A tipi fonlarla ilgili yapılan ve fon portföyü içerisinde belli bir miktarda 

hisse senedi içeren fonların yatırımcılar açısından gelir vergisi avantajı sağladığı 

düzenlemenin ardından, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi birçok kurumsal 

yatırımcının hisse senetlerine olan ilgisinin belirgin biçimde arttığı görülmüştür 

(Eser, 1996, 31). Ancak, özel sektör menkul kıymetleri söz konusu olduğunda, B tipi 
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yatırım fonlarında bu menkul kıymetler 1987-1991 yılları arasında önemli bir yüzde 

teşkil etmekteyken, bu durum son yıllarda tamamen değişerek devlet iç borçlanma 

senetleri ve repo ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. Eylül 2005 verilerine göre B tipi 

yatırım fonlarında portföyün % 72,3’ünü hazine bonoları ve devlet tahvilleri 

oluştururken, % 24,5’lik paysa ters repoya ayrılmıştır (DPT, 2007, s. 53).  Bir diğer 

deyişle, devlet borçlanma araçları sermaye piyasalarında yaratılan kaynakların 

başlıca plâsman alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Bölüm 4 ve 5’te de görüleceği gibi, 

kamu borçlanmasını finanse eden asıl kesim bankalar olmuş, bankaların holdinglerce 

sahiplenilmiş olması dolayısıyla da, devletin sermaye piyasalarında yaratılan 

kaynakları çekip almış gibi görünmesinin aslında bir yanılsama olduğu anlamına 

gelmektedir; bankalar aracılığıyla bu kaynaklar banka sahibi holdinglere ve kamu 

borçlanma kâğıtlarına plâsman yapan diğer büyük ölçekli sermaye kesimlerine 

aktarılmıştır. 

TL cinsinden finansal varlıklara olan talep ancak yüksek faiz ve kısa vadeli varlıklara 

tepki verir duruma gelmiş, ekonomide döviz cinsinden varlıkların payı artmıştır. 

Bilanço yapıları olumsuz yönde etkilenen bankaların kârlılık performansları düşmüş, 

özkaynakların güçlendirilmesi sınırlı kalmıştır. TL cinsinden fonlama maliyetlerini 

yükselten yüksek kamu borçlanma politikası, bankaları döviz cinsinden borçlanmaya 

iterek, döviz pozisyon açıklarını büyütmelerine sebep olmuştur. Bu, 1990’lı yıllarda 

bankalar için bilançoda hem faiz hem de kur riskinin büyümesi anlamına gelmiştir 

(TBB, 2008, s. 15)      

Bankacılık sektörü için, içinde bulunulan ekonomik konjonktürün getirdiği tüm 

riskler, 1994 krizi olarak hatırlanan dönemde zarara dönüşmüştür. Kamu bütçe 

açığının gitgide arttığı bir ortamda, bir taraftan da genişleyici para politikası 

uygulanarak faiz oranlarının düşürülmeye çalışılması ve TL cinsinden araçlara ek 

vergilerin getirilmesi, yatırımcıların TL cinsi yatırımdan kaçmalarıyla faizlerin bir 

anda çok yükselmesine, TL’nin değer kaybına ve sonuçta finansal sistemin 

küçülmesine sebep olmuştur (TBB, 2008, s. 15). 

5 Nisan 1994 kararları ile kısa vadeli istikrar sağlayıcı tedbir ve düzenlemeler, kısa 

süre zarfında finansal piyasaları istikrara yaklaştırırken faiz oranları da düşme 

eğilimine girmiştir. Bu süreç ayrıca Hazine’nin TCMB’ndan kullandığı kısa vadeli 

avansların kısıtlanması ile son bulmuştur (Arıcan ve diğ., 2009, 24-25). Üç bankanın 

kapanmasına yol açan ve devletin TL cinsinden tasarruf mevduatına güvence 
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vermesi ile aşılmaya çalışılan bu süreç, Türkiye’nin kredi notunun düşmesine ve 

bankaların dış kaynaklardan borçlanma olanaklarının daralmasına sebep olmuştur. İç 

kaynaklara dönen fon talebi, faizlerin uzun süre yüksek seviyede kalmasına sebep 

olmuştur (TBB, 2008, s. 16). 

1990’ların ikinci yarısı, sermaye piyasalarında bankaların etkinliğini kısıtlayan, buna 

karşılık banka-dışı finansal kurumlara alan açan düzenlemelere tanıklık etmiştir. Bu 

durumun Türkiye’de bankaların sermaye piyasalarındaki büyük hâkimiyetlerini ne 

ölçüde sarstığı yanıtlanması gereken bir konudur. 1995 yılında başlayan süreç, aracı 

kurumlar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi banka-dışı finansal kurumların 

yatırım fonu kurma ve işletme izni almasını getirmiştir. Aracı kurumlar, bu dönemde 

ayrıca repo işlemleri, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi faaliyetleri 

gerçekleştirme iznine sahip olmuşlardır (Daştı, 2007, s. 33). Banka-dışı finansal 

kurumların gerçekleştirebildikleri faaliyetlerde yaşanan bu gelişme, bankalar için tam 

tersi bir durum temsil eder şekilde sonuçlanmıştır. SPK’nun 15.08.1996 tarihinde 

aldığı ilke kararı doğrultusunda, ticari bankaların İMKB’de hisse senedi alım-

satımına ve birincil halka arzlara aracılık yapmaları yasaklanmış, fakat bu işlemleri 

aracı kurumlarına devretmeleri veya sermaye piyasalarında yetki belgesi olan aracı 

kurumlardan birini satın alarak gerçekleştirmelerinin önü açık bırakılmıştır (İMKB 

web sitesi, 2010c, para. 4). 

Bu yasal değişikliğin arkasında aracı kurumların ticari bankalar karşısındaki 

dezavantajlı konumunu ortadan kaldırarak, etkin ve rekabetçi bir piyasa ortamı 

oluşturmak vardı. Fakat Danıştay’a taşınan davada uygulama iptal edildi (Kerimli, 

2008, s. 26). Sonuçta, SPK’nın 2000 yılında yayınladığı bir tebliğ sonucunda, 

bankaların ve aracı kurumların sermaye piyasalarında faaliyet gösterecekleri alanlar 

kesin bir şekilde ayrılarak belirlenmiştir. İkinci bölüm Çizelge 2.2’de verilen tablo, 

günümüzde Türkiye sermaye piyasalarında farklı aktörlerin yapılabilecek işlemleri, 

SPK’nun bankalar ve aracı kurumlar için verdiği yetki belgeleri ışığında 

göstermektedir.  

Özellikle sermaye piyasalarının kurulum aşamalarında, bankaların sermaye 

piyasalarına dâhil olması kabul edilebilir, hatta yaygın ve aktif sermaye piyasalarının 

tesisi yönünden arzu edilen bir olguydu. Fakat sonrasında devletin, bankaların 

sermaye piyasalarındaki varlığı ile ilgili kaygılar taşıdığı, bankaları bazı sermaye 

piyasası işlemlerinden tamamen dışlayan düzenlemeler yapmasıyla su yüzüne çıktı. 
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Bir taraftan günden güne büyüyen sermaye piyasaları, diğer taraftan bankaların 

sermaye piyasası işlemlerinin bazılarının dışında kalması ile Türkiye’de finansal 

sistemin sermaye piyasası merkezli eksende gelişmesinin beklendiği bir sürece 

girildi.    

Daha önce Çizelge 2.2’de görüldüğü üzere, ticari bankalar sermaye piyasasında 

yapılabilecek işlemlerin sadece bir kısmını gerçekleştirmek için yetki belgesi 

alabilmektedir. Bu yetkiler tahvil-bono alım satımına aracılık, repo-ters repo ve türev 

araçların alım- satımı olarak sıralanabilir. Mevduat toplama yetkisine sahip bankalar 

olarak ticari bankalar, söz konusu düzenlemeler sonucunda sadece bazı sermaye 

piyasası işlemlerini yapmak üzerine yetkilendirilmiş olmalarına rağmen, bu durumun 

onların sermaye piyasalarından dışlanmalarına sebep olduğu söylenemez. Bu 

kurumlar, geçiş döneminde kurdukları ya da satın aldıkları aracı kurumları 

vasıtasıyla, sermaye piyasası işlemlerini sürdürebilmişlerdir. Bankalar, var olan şube 

ağları desteğinde aynı zamanda kendi sahip oldukları aracı kurumların acentelik 

faaliyetlerini üstlenmiş ve bu kurumlar üzerinden gerekli işlemleri müşterilerine 

sunabilir durumda kalmaya devam etmişlerdir.  

Mevduat kabul etmeyen bankalar (kalkınma ve yatırım bankaları) her ne kadar 

sermaye piyasalarında daha çok işlem türü için izin belgesi alma hakkına sahip 

olsalar da, bu bankaların sayısı ve aktif büyüklüğü Türkiye’de her zaman oldukça 

sınırlı kalmıştır.  Bir bakıma aracılık işlemlerinin, ticari bankaların aracılık işlemleri 

göz ardı edildiğinde sadece aracı kurumlara özgü olduğu söylenebilir (Kerimli, 2008, 

ss. 28-29). Bu durum, diğer taraftan ticari bankaların aracı kurum sahipliği yoluyla 

aracılık faaliyetleri üzerinde kontrolleri olup olmadığı sorusuna da meşru zemin 

yaratmaktadır. 

Bu dönemi takip eden ve sırasıyla 1997 ve 1998 yıllarında yaşanan Uzakdoğu ve 

Rusya kaynaklı finansal krizler, faizlerin tekrar yükselmesine yol açmıştır. Bu süreç, 

ülkede ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasını getirerek bankaların aktif kalitelerini 

olumsuz yönde etkilemiştir (Arıcan ve diğ., 2009, s. 25). 

Söz konusu kriz konjonktüründe, Türkiye’de 1997 yılına kadar varlığını sürdürmüş 

olan özel sektör tahvili, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi özel 

sektörün finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırım araçları piyasası yok 

olmuştur (TSPAKB, 2004a, s. 2) Ülkemizde sermaye piyasası aracı olarak sadece 
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hisse senetleri ve kamu borçlanma senetleri ihraç edilmektedir. Diğer sermaye 

piyasası araçları çeşitli sebeplerle ihraç edilemez hale gelmiştir (DPT, 2007, s. 58). 

Diğer bir deyişle, 1998 yılından sonra özel sektör tahvil ve finansman bono 

ihraçlarının durması ile birlikte, ülkemizde var olan tüm hazine bonosu ve devlet 

tahvillerinin toplam nominal değeri iç borç stokunu göstermektedir (TÜSİAD, 2005, 

s. 20).  

Bu dönemde 23 Haziran 1999 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) kurulmuştur (Arıcan ve diğ., 2009, s. 25). 

Devlet, 1980’lerin ortalarından itibaren sıklıkla iç borçlanmaya giderek, 1990-2002 

yılları arasında sermaye piyasası kaynaklarının stok olarak ortalama % 80’ini akım 

olarak ise ortalama % 85’ini kullanmıştır. Bu dönemde özel kesimin tasarruflarının 

kamu kesimine kaymasının ardındaki en önemli neden, devlet tahvillerinin yüksek 

getirisi ve ekonomik belirsizlikler ortamında karar veren yatırımcıya karşı sunulan 

kamu güvencesidir (Civan ve Kayacan, 2002, s. 3).  

Aybar ve Lapavitsas (2001)’e göre, bankacılık sektörüne verilen % 100 mevduat 

garantisinin bankacılığın cazibesini artırması ve bankaların yüksek getirili risksiz 

devlet kâğıtlarına yönelmeleri sonucunda finansal aktivitelerden oldukça yüksek 

gelir sağlayan rantiyeci bir sınıf oluşmuştur. Türk bankacılık sektörünün holdingler 

ve reel sektör kurumları arasındaki ilişkilerin gelişimi, 1994 krizinin ortaya 

çıkmasının ardındaki en büyük sebeplerden biridir. Gerek devlet gerekse özel sektör 

bankaları 1990’lı yıllarda kardeş firmalarına veya yakınlarına kolay kredi imkânları 

sağlamış, bu krediler iyi değerlendirilmediği için de sonradan kötü duruma 

düşmüştür. 1985’teki bankacılık yasası kapsamında, bankalar iflas ettiğinde ne 

kardeş şirketler ne banka yöneticileri ne de sahipleri bu kayıplardan sorumlu 

olmamıştır. 1999’da çıkarılan yeni bankacılık yasası ile kötü kredi politikalarının 

önüne geçilmesi hedeflenmiştir (Aybar & Lapavitsas, 2001).  

Devlet ve bankalar arasında kamu borçlanması kanalıyla kurulan ilişkiler, rantiye 

sınıfı oluşumu kapsamında değerlendirilemez. Bankalar holdinglerinin çeşitli 

sektörlerdeki büyümelerini finanse etmişler, ancak kamu borç finansmanı üzerinden 

sürdürülen bu politikanın sınırlarına ulaşmasıyla, sermaye birikiminin 

ilerletilmesinde yeni bir aşamaya geçilme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Artık 

bankalar sadece kendi holdinglerine değil, tüm şirketler kesimine fon sağlayan bir 
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konuma gelmek durumundaydılar. 1997’de ilk banka el koymaları ile başlayan ve 

çok sayıda yasal ve kurumsal düzenlemelerle bankalar ve holdingleri arasındaki 

ilişkilere çeki düzen veren yeni dönem, bu kapsamda değerlendirilmelidir (Gültekin-

Karakaş, 2009). 2000’li yıllarda bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarında 

yaşananlar izleyen bölümde ele alınmaktadır.  

3.3 2001 Krizinden Bugüne Sermaye Piyasaları ve Bankacılık 

Bankaların, 1990’lı yıllar boyunca kısa vadeli tasarrufları kamu borçlanma araçlarına 

bağımlı yapıları, üst üste yaşanan 2000 ve 2001 krizlerinden geçilen süreçte kapsamlı 

bir yeniden yapılanma ile kırılmıştır. Türkiye’nin, 2001 finansal krizini ardından, ilan 

ettiği güçlü ekonomiye geçiş programının temel unsurlarından biri de bankacılık 

sektörü başta olmak üzere güçlü mali yapıya sahip bir finansal sistem kurma hedefi 

idi (bkz. TBB, 2008). Bu dönemde 80 bankanın 22’sine el konulmuş, geri kalan 

bankaların sermayelerinin güçlendirilmiş, bazıları birleşme ve satın almalara tabi 

olmuştur (TSPAKB, 2009, s. 3). 

Bankacılık sistemi yeniden yapılandırılırken, sermaye piyasalarına dair bazı 

düzenlemeler de getirilmiştir. Bu düzenlemelerin tamamı, sermaye piyasalarında fon 

arz ve talebinin önündeki engellerden biri olan sermaye piyasası araçlarının 

çeşitliliğindeki yetersizliğin kaldırılması amacıyla yürürlüğe konan düzenlemelerdir. 

Bu süreçte ilk olarak, 2002 yılında emeklilik fonları ile ilgili düzenleme geçmiştir. 

Ardından 2003 yılında ilk özel emeklilik fonu kurulmuştur. 2005 yılında Vadeli 

İşlem Borsası (VOB) kurulmuş, bunu 2007 yılında çıkan Mortgage Yasası izlemiştir. 

2009 yılında ise İMKB gelişmekte olan şirketler piyasası ile ilgili düzenleme 

geçmiştir (TSPAKB, 2010, s. 2). Bu düzenleme borsa kotasyon şartlarını 

sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye 

piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem 

görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir 

(İMKB, 2010c, para. 1) 

2001 krizinden sonra geçen süreç içerisinde, Türkiye de diğer gelişmekte olan 

ülkeler gibi yabancı sermayenin artan ilgisiyle karşılaşmış, ülke ekonomisi 2002-

2006 yılları arasında ortalama % 7 büyümüştür. IMF ile yürütülen programda sıkı 

para politikası en önemli unsur olarak görülmüştür. Mali disiplinle birlikte, önemli 

özelleştirme hamleleri ve düşük faiz oranlarının görüldüğü 2001-2006 yılları 
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arasında bütçe dengesinde önemli iyileşmelerin sağlandığı görülmektedir (TSPAKB, 

2009, s. 3). 

Sermaye piyasalarının 80’li yıllardaki dönüşümünden itibaren menkul kıymet stoku 

içinde hazine bonosu ve devlet tahvillerinin ağırlığı hissedilmektedir. Ancak kamu 

borçlanma gereği zaman içerisinde gitgide yükselmiş ve özellikle 2001 krizinin 

ardından kamu bankaları ile TMSF bünyesindeki bankalara yeniden 

yapılandırılmalarının finansmanı için sağlanan devlet tahvili ve hazine bonoları bu 

ağırlığın gittikçe artmasına yol açmıştır (DPT, 2007, s. 34). Çizelge 3.1’den bu artış 

açık bir şekilde görülebilir. 

2000 yılı, gerek sayı bazında gerekse toplam satış tutarı bazında halka arzlarda 

rekorların kırıldığı yıl olarak hatırlanmaktadır. Hisse senetlerinin 2000 yılındaki bu 

yoğun halka arzlarla birlikte menkul kıymet stoklarındaki payı %16’ya çıkmışsa da, 

bu artış yeni halka arzlarla desteklenmediği için 2004 yılına gelindiğinde tekrar % 10 

seviyelerine gerilemiştir. Bu dönemde halka arzlarla ilgili veriler, bu çalışmanın 4. 

bölümünde bankaların sermaye piyasalarındaki faaliyetleri ele alınırken daha detaylı 

olarak göz önüne alınacaktır. 

Çizelge 3.1 : Menkul kıymet stokları (%, milyar TL) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Özel Sektör Menkul 
Kıymetleri (I+II, %) 

   7,88 
 

  8,03 
 

  8,41 
 

10,03 
 

11,48 
 

13,99 
 

16,98 
 

18,89 
 

17,64 
 

Hisse Senedi (I, %) 
   7,88  

 
  8,03 

 
 8,41 

 
10,03 

 
11,48 

 
13,99 

 
16,81 

 
18,68 

 
17,48 

 

Diğer2 (II, %) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,17 0,21   0,16 

Kamu Kesimi 
Menkul Kıymetleri 

(III, %) 

92,12 
 

91,97 
 

 91,59 
 

89,97 
 

88,52 
 

86,01 
 

83,02 
 

81,11 
 

82,36 
 

Toplam (milyar 
TL) 

(I+II+III) 

   133    164  214 251 278 293 308 339 401 

Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni, Nisan 2010. (alındığı tarih: 7 Temmuz 2010) 

                                                 
 
2 Diğer: Özel sektör tahvilleri, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler vb. gibi özel 
sektör yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırım araçları piyasasını ifade etmektedir.  
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1990 yılında tüm menkul kıymetlerin % 59’una tekabül eden devlet tahvili ve hazine 

bonolarının payı ise, 2004 yılına gelindiğinde % 89’lara yükselmiştir. Diğer grubu 

altında incelenen özel sektör finansman araçları da zaman içerisinde işlevsiz duruma 

gelmiştir. Bu veriler bir bütün halinde, sermaye piyasalarında kamunun özel sektörü 

dışlama etkisini açıkça ortaya koymaktadır (DPT, 2007, ss. 35-36; DB, 2003).  

Ancak devletin iç borçlanması, genel olarak şirketler kesiminin, özellikle de 

KOBİ’lerin krediye erişimine ket vursa da, holdinglerin ve büyük ölçekli firmaların 

kamu kâğıtlarına plâsmanlar sayesinde beslendikleri bir süreç yaşanmıştır.  

Sermaye piyasalarının gelişmesi, Türkiye’nin sanayileşmede yeni bir ivme 

yakalamaya çalıştığı 2000’li yıllarda daha elzem bir konu haline gelmiştir (Gültekin-

Karakaş, yayınlanmamış çalışma). Bu konu uluslararası finans kuruluşlarınca da 

sıklıkla dile getirilmektedir. Örneğin, DB’nın “Türkiye’de Banka Dışı Finansal 

Kurumlar ve Sermaye Piyasaları” raporunda, bankacılık sektöründeki aşırı kârlılığa 

karşı rekabetin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş, sermaye piyasalarında özel tahvil, 

leasing, faktöring ve girişim sermayesi piyasalarının geliştirilmesi gerekliliği 

vurgulanmıştır (2003).  

Sermaye piyasalarında, ihraççıların sermaye piyasasından yararlanma düzeyi istenen 

ölçekte değildir. Öte yandan, şirketlerin halka açıklık oranları da göreceli olarak 

düşüktür. Sermaye piyasası kültürünün toplumda daha yerleşmemiş olması, fon arz 

eden rolüne bürünebilecek yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarına yönlenmesini, 

fon talep eden rolündekilerin de fon sağlama konusunda bilgi eksikliklerini 

beraberinde getirmektedir (DPT, 2007, s. 58).   

Finansal piyasalarda kamunun ağırlığına rağmen, 1986 yılından bu yana hisse senedi 

ihracı yoluyla reel sektöre aktarılan kaynak toplamı 26 milyar dolar gibi önemli 

sayılabilecek bir tutara ulaşmıştır (DPT, 2007, s. 36). Bu noktada araştırılması 

gereken önemli soru, aktarılan fonlardan ve bu fonların kullanımından elde edilen 

gelirlerden ekonomide hangi kesimlerin fayda sağladığıdır.  

Geçen süre içerisinde, borsaya kote şirket sayısı açısından Türkiye (bkz. Çizelge 

3.2), diğer ülkelerin sermaye piyasalarının seviyesine ulaşamamıştır (DPT, 2007). Bu 

durum, özel sektör tahvillerinin de kullanılmaması ile birleşince, sermaye 

piyasalarının üretici sektörlere neredeyse tamamen kapanmış olduğu gerçeğiyle karşı 

karşıya kalırız.  
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Çizelge 3.2 : Çeşitli ülkelerde borsaya kote şirket sayısı 

Ülke 1995 2004 

Güney Kore 721 683 

İsrail 654 578 

Tayland 416 463 

Brezilya 544 358 

Meksika 185 326 

Yunanistan 186 321 

Türkiye 205 297 

Polonya 65 216 

Arjantin 149 107 

Macaristan 42 48 

Kaynak: DPT, 2007. Finansal hizmetler özel ihtisas komisyonu raporu. 

Bu aşamada, 2000’li yıllarda sermaye piyasalarını doğrudan etkileyen faktörlerin 

derinlemesine ele alınabilmesi amacıyla, finansal piyasalarda bankaların son 

dönemdeki etkinliği, devletin sermaye piyasalarındaki vergi politikalarında 

gerçekleştirdiği değişim ve AB süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca ele alınacaktır.  

3.3.1 Finansal piyasalarda banka ağırlığı 

Bölüm 2’de de belirtildiği üzere, finansal piyasalarda bankaların geniş faaliyetlerine 

dair literatürde bazı saptamalar bulunmaktadır. Aşağıda öncelikle bu saptamalara 

değinilecektir.  

Dünya Bankası (2003)’e göre, Türkiye’de kredi piyasaları bankaların 

kontrolündeyken sermaye piyasaları devlet tahvilleri tarafından domine edilmiştir. 

Çarpıcı bir şekilde Dünya Bankası (2007) bankaların baskınlığının sadece kredi 

piyasalarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda tüm finansal sektör varlıklarının % 

85’ini doğrudan ellerinde bulundurduklarını belirtmektedir. Bankalar, bu kapsamda 

birçok banka-dışı finansal şirketin sahibi olarak ta karşımıza çıkarlar.   

Sermaye piyasalarının gelişimini ve bankaların bu piyasalardaki yerinin analizinde 

önemli bir piyasa segmenti aracı kurumlar piyasasıdır. Aracı kurumlar piyasası 
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bankalardan bağımsız ve bankalarla ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla 

bankalardan bağımsız aracı kurumların, bankalarla ilişkili aracı kurumlar karşısında 

ne ölçüde varlık gösterebildiklerinin belirlenmesi, sermaye piyasalarının holding 

sermayesinden ne ölçüde bağımsız olduğu sorusuna ışık tutacaktır. 

Toplam gelirleri salt aracılık komisyonlarına bağlı olan aracı kurumlar, işlem 

hacimlerinde yaşanan değişimlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Aracı kurumların 

portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı gibi faaliyetlere daha çok ağırlık vermesi 

gerekmektedir (DPT, 2007, s. 58). Oysa DB’nın da belirttiği gibi, aracı kurumlar 

varlıklarını yüksek getiri sağlayan devlet tahvili piyasalarına ve repo-ters repo 

işlemlerine yönlendirmektedir. 2002 yılı itibarıyla aracı kurumların neredeyse 80 

tanesi pratik olarak çalışmamakta, en büyük 30 aracı kurum hisse senedi piyasasında 

toplam işlem hacminin % 70’ini gerçekleştirmektedir. Devlet tahvillerinin işlem 

gördüğü tahvil-bono piyasalarında da işlem hacimlerinin % 80’i bankalar tarafından 

gerçekleştirilmekte, geriye kalan % 20’lik payın da büyük bölümünü bankaların aracı 

kurumları paylaşmaktadır (2003). 

Çizelge 3.3 : Sahiplik durumuna göre aracı kurumlar 

Aracı 
Kurumlar 
/ Yetki 
Belgeleri 
 

Sayı 

Ödenmiş 
Sermaye 
(Bin 
TL) 

Alım 
Satıma 
Aracılık 

Halka 
arza 
aracılık 

Portföy 
Yönetimi 
 

Yatırım 
Danışmanlığı Repo 

Kredili 
Alım 
Satım 

Türev 
Sözleşmeler 

Ticari 
Banka 
İlişkili 

30 470.017 30 24 23 26 26 30 27 

Diğerleri 55 274.152 55 26 23 27 28 55 37 

Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni Aralık 2009, İMKB web sitesi, (alındığı tarih: 05.05.2010); BDDK web 

sitesi (alındığı tarih: 02.01.2010) verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 

Çizelge 3.3’te görülen ticari banka-ilişkili aracı kurumlar, ticari bankalar tarafından 

sahip olunan ve/veya ticari bankalarla acentelik sözleşmesi kapsamında sermaye 

piyasalarında birlikte hareket eden aracı kurumları ifade eder. İlk bakışta, sayıca 

diğerlerinden oldukça az olmalarına rağmen, ticari bankalarla ilişkili aracı 

kurumların diğer aracı kurumların neredeyse iki katı ödenmiş sermayeye sahip 

oldukları görülmektedir. Aynı zamanda sermaye piyasalarında gerçekleştirebildikleri 

işlem çeşitliliği konusunda diğer aracı kurumlarla karşılaştırıldığında çok daha aktif 

olan ticari banka-ilişkili aracı kurumlardan 23 tanesi, sermaye piyasalarında işlem 

yapmak için gereken belgelerin tamamına sahiptir. Bazı sermaye piyasası işlemleri 

konusundaysa, banka-ilişkili aracı kurumların görece düşük sayılarına rağmen 
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neredeyse bankalarla ilişkisi olmayan aracı kurumlar kadar izin belgesi sahibi 

oldukları görülmektedir.   

Ayrıca bankalarıyla imzaladıkları acentelik sözleşmeleri ile banka-ilişkili aracı 

kurumlar, ticari bankaların yaygın şube ağını kullanarak daha geniş bir müşteri 

portföyüne ulaşma imkânı bulmaktadır. 

Bu iki grup arasındaki temel farklardan biri de ticari banka ilişkili aracı kurumların 

diğerlerinin ödenmiş sermayelerinin neredeyse iki katı olmasıdır. Bu fark, banka- 

ilişkili aracı kurumların arkasında bulunan sermayenin büyüklüğünü yansıtır.  

Bankaların ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumların yetki 

belgeleri ve ilişkilerini gösteren bir başka diyagram da ek Şekil A.1’de incelenebilir. 

Bu şekilde, bankalar yatay biçimde sol bölümde, aracı kurumlar ise yatay olarak sağ 

bölümde sıralanmıştır. Bankaların sahip oldukları ya da acentelik sözleşmesi bulunan 

aracı kurumlar, bankaların karşısında yer almakta, diğer aracı kurumlar ise sağ 

bölmenin altında bankalara bağlı aracı kurumların bittiği yerde sıralanmaya 

başlamaktadır. Dikey bölmelerde yer alan her sütuna karşılık gelen aracılık 

belgelerine göre düzenlenen ve aynı zamanda finansal kurumların ilişkilerini 

gösteren bu diyagramda, sermaye piyasalarında bankaların ve aracı kurumların 

alabilecekleri yetki belgeleri ilgili kurumların yer aldığı sütunların hemen yanında 

sıralanmıştır. Sermaye piyasalarında ilgili aracılık belgesine sahip olan banka veya 

aracı kurumlarda, ilgili kesişim noktası dolguyla belirtilmiştir. Bu diyagramda 

dikkati çeken en önemli nokta, ticari bankalarda ve bağlı aracı kurumlarında 

gözlemlenen yetki belgesi yoğunluğudur. 2009 yılı Aralık ayı verilerine göre 

gerçekleştirilen bu çalışmada, ticari banka harici bankaların ve bağımsız aracı 

kurumların, ticari bankalar ve ilişkili aracı kurumlarının sahip oldukları yetki belgesi 

yoğunluğuna sahip bulunmadığı açıkça gözlemlenmektedir. Bu durum, Türkiye 

sermaye piyasalarında sermaye piyasası işlemlerinin ticari bankaların kontrolünde 

olduğunu gösteren önemli bir ipucu niteliğindedir. Bu bulgunun desteklenmesini 

sağlayacak olan analiz, bu çalışmanın 4. ve 5. bölümlerinde bankalar ve aracı 

kurumlarının sermaye piyasalarındaki faaliyetleri incelenirken ortaya çıkacaktır.  

2000’li yıllarda finansal piyasalardaki değişimi incelerken en önemli oyuncular olan 

bankaların yanında değinilmesi gereken diğer önemli oyuncuda vergi politikaları 

yolu ile etkili olan devlettir. Vergiler başlığı altında devletin son dönemdeki rolü 
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değerlendirilecek, sonrasında AB uyum süreci ile ilgili finansal piyasalardaki 

beklentiler ele alınarak bu bölümün sonuna gelinecektir.  

3.3.2 Vergiler 

Sermaye piyasalarında sistemin işleyişi, dolayısı ile fonların nereye akacağını 

belirleyen önemli faktörlerden birisi vergi politikalarıdır. Vergi politikaları sermaye 

piyasalarında fon talep eden, fon arz eden ve aracılık rollerinin her birinin karar 

sürecini etkileyen önemli bir politika aracıdır.  

Kamu kesimi açıklarının finansmanı için devlet tahvillerinin vergiden muaf 

tutulması, uzun yıllar boyunca bankaları devlet tahvili satın almaya teşvik ederek, 

kendilerine zahmetsiz ve risksiz kâr olanağı yaratmalarına olanak vermiştir (Arıcan 

ve diğ., 2009, s. 24) 

24 Temmuz 2003’te Resmi Gazete’de yayınlanan ve her alanda öncelikli konularda 

atılması planlanan adımlar belirli bir takvim çerçevesinde sunulmaktadır. 2001 

krizinin ardından uygulanmaya başlanan ekonomik program ile enflasyon ve reel faiz 

oranlarının düşürülmesinde olumlu sonuçlar alınması, devletin azalan borçlanma 

ihtiyacı ile birleşince özel sektör borçlanma araçlarının ihracının önündeki önemli bir 

engel ortadan kalkmıştır. 2006 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan yeni 

vergi sistemi ile de, kamu borçlanma senetleri ile özel sektör borçlanma senetleri 

arasındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır (TSPAKB, 2005, 

s. 1). 

Pallı (2007)’ ye göre 2006 yılı öncesinde kamu bütçesine kaynak sağlamak amacıyla 

kamu menkul kıymetleri için vergi teşvikleri getirilirken, diğer yatırım araçları için 

aynı vergi teşviklerinin uygulanmadığı gözlemlenmiştir. Daştı (2007) ve Pallı (2007) 

mevcut sistemde kurumların doğrudan halka açılmalarını veya aracısız 

borçlanmalarını teşvik edecek düzenlemelerin bulunmamasını eleştirerek, bu 

durumun kaynak dağılımında adaletsizlik oluşturduğunu belirtmektedir. Bu tür 

düzenlemeler sermaye piyasalarının gelişimini teşvik etmekten uzak, hatta bazı 

yönleriyle engelleyici niteliktedir. 

Finansal araçlar üzerindeki vergilendirme politikaları 2006 yılının başında 

değiştirilmiş ve basitleştirilmiştir. Yatırımcının yerli veya yabancı, ya da kurum veya 

bireysel yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın tüm yatırım enstrümanları üzerine 

(mevduat, hisse senedi, tahvil, yatırım fonu) % 15 stopaj vergisi uygulanmaktaydı. 
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Ancak, 2006 yılında bazı finansal enstrümanlar için stopaj vergisi oranı yerli 

yatırımcılar için % 10’a düşürülmüş, yabancı yatırımcılar içinse tamamen 

kaldırılmıştır. Mevcut durumda, yabancı yatırımcıların menkul kıymet yatırımları 

üzerinden herhangi bir vergi alınmamaktadır. 2008 yılında yapılan bir düzenlemeyle 

de, yerleşik yatırımcılar için hisse senetlerinde stopaj vergisi oranı % 0’a 

düşürülmüştür (TSPAKB, 2010, s. 9-10).     

2006 yılında gerçekleştirilen ve aradaki dezavantajı ortadan kaldıracak yeni vergisel 

düzenlemelerle, devlet tahvilleriyle eşit vergi yüküne sahip özel sektör tahvillerine 

olan talebin artması beklenmektedir. Son dönemde özel sektör tahvil satışlarında 

görülen kıpırdanma bu yargıyı desteklemektedir:  Sermaye piyasalarında devletin 

yüksek borçlanma politikasını teşvik eden yapının belli bir süreç içinde kırılması, 

Gültekin-Karakaş (2009)’ın finans korumacılık olarak adlandırdığı devletin bankalar 

aracılığıyla holdinglerin ve diğer büyük ölçekli sermayelerin birikimlerini 

destekleme politikasının artık terk ediliyor olması ile açıklanabilir. Vergi 

düzenlemeleri ve özel kesimin tahvil-bono piyasasından fon temin etmede uzun 

yıllardır süre gelen suskunluğunu bozuyor olması, söz edilen yapısal değişimin ilk 

işaretleri olarak değerlendirilebilir.     

3.3.3 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde beklentiler 

Avrupa Birliği, Alexandre Lamfalussy başkanlığında Akil Adamlar Komitesi ile 

2001 yılında hazırlanan raporunda, bütünleşmiş ve verimli bir AB sermaye piyasasını 

işaret ederek, üye ülkelerde ekonomilerin güçlenmesi ve uzun vadeli verimliliğin 

artması açısından faydalı olacağını düşündükleri önerilerini sıralamış ve bu öneriler 

baz alınarak AB’nin Finansal Hizmetler Eylem Planı şekillenmiştir. AB 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı da, 24 Temmuz 

2003’te Resmi Gazete’de yayınlanmış ve bu plan içerisinde AB’nin Mali Hizmetler 

Eylem Planı’na uygun olarak mali hizmetlerde mevzuat uyumu ve sermayenin 

serbest dolaşımı kapsamında AB menşeli tüm yatırımcıların önündeki kısıtlamaların 

kaldırılması başlıca hedefler arasında yer almaktadır (TSPAKB, 2004b, s. 40). 

AB’nin sermaye piyasalarına yönelik düzenlemelerinin önemli bir kısmı, yapılan 

değişiklikler sonucunda ülkemiz mevzuatının AB müktesebatıyla uyumlaştırılması 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (DPT, 2007, s. 56). 2006 yılında SPK ve 

Almanya’daki muadili BaFin, Türkiye sermaye piyasalarının AB standartlarını 
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yakalaması ve uyum sağlaması açısından ortak çalışma başlatmıştır (TSPAKB, 2010, 

s. 1). Güçlü hukuki yapılanma ve AB ile yakınlaşma, sermaye piyasalarımızın 

geleceği açısından güçlü bir özellik olmakla birlikte, AB müktesebatına uyum ile 

ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Ancak yurtiçi tasarrufların küçük bir 

bölümünün sermaye piyasalarında değerlendirilmesi ve finansal sistemdeki yetersiz 

tasarruf akışı, sermaye piyasalarının en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (DPT, 2007, ss. 56 - 58).  

Bu bölümde finansal piyasalar ve sermaye piyasalarının tarihine değinilmiş, özellikle 

son dönemde bankaların sermaye piyasalarındaki faaliyetlerini etkileyen 

düzenlemeler ve ekonomik değişimler ele alınmıştır. Bu bilgiler temel alınarak, 4. 

bölümde ticari banka, aracı kurum ve yatırım / kalkınma bankası ayrımında sermaye 

piyasalarında bankacılık faaliyetleri ele alınacak, 5. bölümde ise sahipliklerine göre 

aracı kurumlar tekrar değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bu iki bölümde 

gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular, 6. bölümde holding – ticari 

banka – aracı kurum ilişkileri bağlamında yorumlanarak günümüzde gelinen yapı 

hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır.               
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4.  BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN ANALİZİ 

Ticari bankaların Türkiye sermaye piyasalarına katılımını incelemek için, bu 

çalışmada bankaların faaliyetleri hisse senedi piyasası ve bono-tahvil piyasaları 

olarak iki alt piyasada ele alınacaktır. Bu analizde başka varlıklardan türeyen finansal 

araçlar olan türev ürünlerin alınıp-satıldığı türev piyasalar, bu ürünler riske karşı 

korunma (hedging) amacıyla veya spekülâtif getiri için kullanıldıklarından ve bir 

borçlanma aracı teşkil etmediklerinden analize katılmayacaktır. Bono ve tahvil 

piyasası da kendi içinde kesin alım-satım piyasası ve repo-ters repo piyasası olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca bankaların hisse senedi ve tahvil-bono piyasalarındaki 

faaliyetleri, bu piyasalarda üstlendikleri “fon talep eden”, “aracılık” ve “fon arz 

eden” rolleri için ayrı ayrı analiz edilecektir. 

Analiz çerçevesine dair vurgulanması gereken bir diğer konu, bu çalışmada, ticari 

bankaların sermaye piyasalarındaki fiili etkisini bulabilmek için, sadece bankaların 

sermaye piyasası faaliyetlerinin dikkate alınmayacağı, bağlı aracı kurumlarının 

faaliyetlerinin de bankalarla birlikte değerlendirmelerde göz önüne alınacağıdır.  

Çalışmanın bu kısmında, ticari bankaların kendilerine bağlı olan aracı kurumları 

bankalardan ayrı kurumlar olarak ele alınmıştır. Ancak bu bölümün bir tamamlayıcısı 

olarak, aracı kurum sektörüyle ilgili analizin yer aldığı beşinci bölümde aracı 

kurumlar ele alınırken, yerli ticari bankaların ve diğer grupların sahip oldukları aracı 

kurumların faaliyetlerine ayrıntılı bir açılım getirilecektir.  

Bu çerçevede, aşağıda ilk olarak sermaye piyasalarında bankaların faaliyetlerinin 

analizinde kullanılacak yöntem açıklanmaktadır. İkinci olarak, ekonomideki tüm fon 

talep edenler (şirketler kesimi ve devlet) açısından sermaye piyasalarının 

erişilebilirliği değerlendirilecektir. Ardından, sermaye piyasalarında bankaların yeri, 

üstlendikleri üç rol bağlamında ele alınarak fon talep eden, fon arz eden ve aracılar 

olarak üç temel başlık altında incelenecektir. Dördüncü bölümde bankaların sermaye 

piyasalarındaki üç rolü karşılaştırılıp, bankaların hangi rolleriyle sermaye 
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piyasalarında daha baskın oldukları tartışılacak ve diğer bölümde aracı kurum 

sektörünün analizine geçilecektir. 

4.1 Sermaye Piyasalarına Bankaların Katılımının Ölçülmesi 

Sermaye piyasalarında ticari bankaların ne derece etkin olduklarını belirlemek 

amacıyla, bankalar, aracı kurumlar (bankalara bağlı aracı kurumların da dâhil 

olduğu) ve yatırım bankaları olmak üzere üç grupta toplanan kurumların hisse senedi 

ile tahvil-bono (kesin alım-satım ve repo-ters repo piyasaları ayrımında olmak üzere) 

piyasalarında, işlem hacimlerindeki payları bulunacaktır. Analizde, toplam işlem 

hacimleri için 1994 ile 2008 yılları arasını, müşteri ve portföy işlem hacimleri ayrımı 

söz konusu olduğunda ise 2003-2008 yılları arasını kapsayan veriler kullanılacaktır. 

Bu bölümde kullanılan veriler, 2001 yılı öncesi için İMKB kütüphanesinden basılı 

olarak, 2001 ve sonrası veriler içinse İMKB internet sitesi aracılığıyla ulaşılan ilgili 

dönemlere ait İMKB yıllıklarından alınarak derlenmiştir.  

Bir akış değişkeni olarak işlem hacmi, sermaye piyasasındaki aracı kurumların 

faaliyetlerini yansıtır. İşlem hacimlerine, bu analizin farklı bölümlerinde farklı 

anlamlar yüklenecektir. İşlem hacimleri, bankaların fon talep eden ve fon arz eden 

rolleri ele alınırken banka hisseleri veya devlet tahvillerine bir talep göstergesi olarak 

değerlendirilecek, aracılık rolleri ele alınırken de bu işlemleri gerçekleştiren aracı 

kuruluşların pazar payını yansıttığı varsayılacaktır.  

Günden güne artış gösteren sermaye piyasası kapitalizasyonu ve enflasyon etkisini 

devre dışı bırakmak için analizde üç alt piyasada kurumların yüzdelik payları her yıl 

için ayrı hesaplanacaktır. Bu durum ayrıca kurumların sermaye piyasası 

faaliyetlerindeki göreceli konumlarının daha açık bir şekilde görülmesini 

sağlayacaktır. 

Analiz, hem borsa-içi hem de borsa-dışı işlemlerin dikkate alınmasının yanı sıra, 

müşteri ve portföy işlemleri arasındaki farklılaşmalar da dâhil edilerek 

derinleştirilecektir. Borsa-içi ve borsa-dışı işlemlerin ayrı ele alınması, ticari 

bankalar, aracı kurumlar ve yatırım bankalarının işlem hacimlerinin pazar yerine 

göre (İMKB çatısı altında veya İMKB dışında) farklılık gösterip göstermediğinin 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir diğer deyişle, örneğin bankalar borsa-içi işlemlerini 

azaltmış olsalar bile, eğer borsa dışında sermaye piyasası işlemlerini hala yoğun bir 
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şekilde sürdürüyorlarsa, analizde bu durum gözden kaçırılmamış olacak ve 

bankaların bu piyasalardaki gerçek katılım düzeyleri saptanabilecektir. Analizde 

müşteri ve portföy işlemleri arasındaki ayrım ise, ticari bankaların işlem hacimlerinin 

amaçlarına göre ayrıştırılmış biçimde incelenerek, bankaların aracılık veya fon arz 

eden rollerinin ayırt edilmesine yardım edecektir. Örneğin, verilerden müşteri işlem 

hacimleri arasındaki dağılıma bakıldığında bu dağılım aracılık, portföy işlem 

hacimleri arasındaki dağılımsa fon arz eden rollerini yansıtacaktır.   

1994-2002 yılları arasında tahvil-bono piyasası ve repo-ters repo piyasalarında 

gerçekleştirilen işlem hacimleri ile ilgili verilerde müşteri-portföy ayrımı 

bulunmadığı için, bu döneme ait verilerin kurumların aracılık faaliyetlerini yansıttığı 

varsayılmıştır. Verilerde müşteri-portföy işlemleri arası ayrım yapma imkânına sahip 

olunan 2003-2008 dönemindeyse, müşteri işlemlerinin aracılık rollerini, portföy 

işlemlerininse fon arz eden rolünü yansıttığı varsayılmıştır.                             

4.2 Sermaye Piyasalarının Fon Talep Edenler Açısından Erişilebilirliği 

Bu bölümde sermaye piyasalarının Türkiye’deki ticari bankalara açıklığı ele 

alınmadan önce, genel olarak tüm fon müşterileri açısından ne ölçüde erişilebilir 

olduğu değerlendirilecektir.  

 

Şekil 4.1 : Borsa kotunda menkul kıymetleri bulunan şirket sayıları 

Kaynak: İMKB yıllığı 2009’dan derlenmiştir. 
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Özel sektör firmaları için, halka arz sermaye piyasalarından fon elde etmenin birincil 

yoludur. Bu durum özellikle özel sektör tahvillerinin nadir ya da neredeyse hiç 

kullanılmadığı Türkiye gibi ülkeler için geçerli bir durumdur. (bkz. Şekil 4.1). 

Ülkede,  1990’lardaki yüksek enflasyon oranları, yatırımcıların güven eksikliği 

duymaları ve devlet kâğıtlarının garantili ve yüksek getirisi yüzünden, özel sektör 

tahvilleri etkili bir fon sağlama aracı olarak kullanılamamışlardır. 

Şekil 4.1 menkul kıymetler borsasında kote şirket sayısının, 1993’te 1266 şirket ile 

en yüksek değerine ulaştığını ve 1994’te Türkiye’de yaşanan finansal kriz sonrasında 

düşüşe geçtiğini göstermektedir. 1997 Doğu Asya ve 1998 Rusya finansal krizlerinin 

olumsuz etkileriyle söz konusu düşüş eğilimi devam etmiştir. Listede yer alan 

şirketlerin sayısı 2000’lerde 280 şirket dolaylarına inmiş ve bu seviyede kalmıştır. 

Firmaların sermaye piyasalarına açılması açısından diğer alternatiflere bakıldığında 

ise 1994 yılından sonra tahvil ve diğer araçların hiçbirinin kullanılmadığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.2 : Birincil halka arzlarda şirket sayıları 

Kaynak: İMKB yıllığı 2009’dan derlenmiştir. 

Halka arzlara baktığımızdaysa Şekil 4.2., İMKB’nin özellikle son 10 yılda çok fazla 

firmaya fon kaynağı sunmadığı görüşünü desteklemektedir. İMKB de 1990 ve 2009 

yılları arasındaki halka arzlarda şirket sayısı düşüş eğilimindeyken, özellikle 2000’li 

yıllarda önemli bir azalma göze çarpmaktadır. Son dönemdeki küresel finansal krizin 

geride bırakılmasından önce halka arzlardaki ufak yükseliş sonucu görülen hisse 

senedi piyasasına yeni girişler yerini tekrar 2001 krizindeki seviyelere bırakmıştır.  
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 
Şekil 4.3 : İMKB’de piyasaların işlem hacimlerine göre ağırlıkları  

Kaynak: 1994 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Bu iki şekil Türkiye’deki hisse senedi piyasalarının fon talep eden özel sektör 

firmaları açısından banka kredilerine bir alternatif sunmak yerine, gittikçe daha 

kapalı bir hale geldiğini göstermektedir. 

Şimdi İMKB’de işlem hacimlerinin ele alındığı iki ana gruba geri dönebiliriz: borsa-

içi ve borsa-dışı işlemler. Borsa-içi işlem hacimlerinin dağılımına bakıldığında 

1994’ten beri azalma eğiliminde olan hisse senedi işlem hacimlerinin payı 2008 

yılında %10 seviyesinin altına düşmektedir (bkz. Şekil 4.3). Birlikte tahvil ve bono 

piyasasını oluşturan kesin alım ve satım ve repo-ters repo piyasalarının payları (her 

ikisinde de devlet tahvili ve hazine bonoları alınıp satılır) borsa içinde ve dışında 

menkul kıymet piyasalarını domine etmektedir. 

Şekil 4.3’te, İMKB kayıtlarında verilerin tutulma biçimi sebebiyle 1986-1995 yılları 

arasında repo tescil işlemleri kesin satış işlemlerinin içinde gösterilmiş, grafikte de 

bu sebeple 1994-1996 yılları arasında ani bir değişim gözlemlenmiştir. 

Borsa-dışı yürütülen fakat sonradan İMKB’ye tescil ettirilen işlemler borsa-içi 

işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde, sabit getirili menkul kıymetlerin 

piyasalardaki baskınlığını borsa dışında gerçekleştirilen ve toplam işlem hacimleri 

arasındaki dağılımda da çok daha açık bir şekilde görebiliriz.  

Genel olarak görülmektedir ki, 1990’lardan günümüze şirketler kesiminin sermaye 

piyasalarından fon sağlama olanağı daralırken, devlet bu piyasalardan fon temininde 

en önemli aktör olarak boy göstermiştir. 

Sermaye piyasalarının tüm fon talep edenler açısından değerlendirilmesinin ardından, 

ticari bankaların sermaye piyasalarında üstlendiği farklı rolleri başlıklar halinde 

inceleyebiliriz: 

4.3 Fon Talep Eden Olarak Ticari Bankalar 

Bankaların sermaye piyasalarına yoğun katılımı ile ilgili temel sorun, bir özel sektörü 

dışlama etkisi potansiyeli taşımasıdır. Kahyaoğlu (2001)’e göre 1990 ve 1991 yılları 

arasında 7 ticari banka halka açılmış ve bu yıllarda sermaye piyasalarından toplanan 

tüm fonların % 25.3’ünü elde etmişlerdir.    
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Şekil 4.4 : Bankaların birincil halka arzlardan aldıkları paylar  

Kaynak: 1994 – 2009 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 

Şekil 4.4’te bankaların yıllara göre birincil halka arzlardaki payları görülmektedir. 

1994 ve 2003 yılları arasında, bankaların birincil halka arzlardaki payı çok düşük 

seviyelerde kalmıştır. Ancak 2000’li yıllarda toplam halka arzlarda görülen 

azalmayla birlikte (bkz. Şekil 4.2), bazı ticari bankaların halka açılmaları aynı 

döneme rastlamış ve bu durum 2003-2008 yılları arasında bankaların toplam birincil 

halka arzlardan oldukça yüksek pay almasını sağlamıştır.      

 

Şekil 4.5 : Finansal kurumların birincil halka arzlardan aldıkları paylar  

Kaynak: 1994 – 2009 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Diğer taraftan, tüm finansal kurumların birincil halka arzlardaki payları göz önüne 

alınacak olursa, 1994-2003 yılları arasında bankaların birincil halka arzlardan aldığı 

düşük paya rağmen, bağlı oldukları holdinglerin ve yatırım fonları, sigorta şirketleri, 

leasing ve faktöring şirketleri gibi bankaların ilişkili oldukları diğer finansal 

kurumların halka açılarak zaman zaman birincil halka arzlardan yüksek pay aldıkları 

görülmektedir. Finansal kurumların diğer tüm sektörlere karşı aslan payını aldığı 

dönemler iki periyotta incelenebilir: 1996-1999 yılları arasında genellikle ticari 

bankaları bulunan holdingler, doğrudan kendileri halka arz olarak yüksek paya sahip 

olmuşlardır. 2003-2007 yılları arasındaysa yukarıda da adı geçen bir grup ticari 

banka ve katılım bankası halka arz olarak finansal kurumların toplam halka arzlar 

içerisinde yüksek pay almasını sağlamıştır. Ek çizelgeler A.4 ve A.18 arasında, 1994 

– 2008 yılları arasında halka arz olan finansal kurumlar ve halka arzlardan aldıkları 

paylar ayrıntılı olarak görülmektedir.       

Görüldüğü gibi ticari bankaların, onlara sahip olan holdinglerin veya ilişkili finansal 

kurumlarının belirli dönemlerde birincil halka arzlarda ağırlıklarını hissettirdikleri 

dönemler olmuştur. Fakat bankacılık hisselerinin üretici sektörlerde faaliyet gösteren 

şirketlerin hisseleri karşısındaki popülerliğini ölçmek için, iki farklı değişkenin daha 

zaman içerisinde aldığı değerlere bakmak gerekir: hisse senedi piyasalarında işlem 

hacimlerinin sektörlere göre dağılımı ile sektörel bazda hisselerin işlem görme 

oranları.   

 

Şekil 4.6 : Hisse senedi piyasası işlem hacimlerinin sektörlere göre dağılımı.  

Kaynak: 1994 – 2009 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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İlk olarak, Şekil 4.6’da hisse senedi piyasasında faaliyet gösteren iki sektöre ait 

hisselerin toplam işlem hacmi içerisinde aldıkları paya bakılacak olursa, üretici 

sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin toplam işlem hacmindeki payı 

sürekli azalırken,  bankaların hisse senetlerinin tam tersi bir biçimde toplam işlem 

hacminden aldığı payı arttırdığı görülmektedir. Bu ters yönlü hareket, yatırımcıların 

göreli olarak banka hisselerine olan eğiliminin arttığını, piyasada bankacılık 

sektörüne ait hisse senetlerinin popüler bir araç olarak alınıp satıldığını gösterir. 

Bankaların hisse senetlerinin sermaye piyasalarındaki popülaritesi ile ilgili 

incelenebilecek ikinci değişken de, işlem görme oranlarıdır. Şekil 4.7, sektörlerin 

işlem görme oranlarını, piyasa ortalamasına göre vermekte ve bankacılık sektörü 

hisseleriyle üretici sektör hisselerini karşılaştırmaktadır. 2000 yılına kadar piyasa 

ortalamasının üstünde işlem görme oranına sahip olan üretici sektör hisselerinin, 

2000 yılından sonra bu pozisyonu bankacılık sektörü hisselerine kaptırdığı 

görülmektedir. 2000’li yıllar boyunca bankacılık sektörü hisseleri gerek toplam işlem 

hacminden aldığı pay, gerekse işlem görme oranı bakımından üretici sektör 

firmalarının hisselerinin çok üstünde bir performans göstermiştir.  

 

Şekil 4.7 : Hisse senedi piyasası işlem görme oranlarının3 sektörlere göre dağılımı.  

Kaynak: 1994 – 2009 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 

                                                 
 
3 İşlem Görme Oranı : İşlem Hacmi / TAKASBANK Saklama Bakiyelerine Göre Hesaplanan Günlük 
Ortalama Piyasa Değeri (Değerler işlem görme oranlarının ortalama değerleri üzerinden, her sene için 
hisse senedi piyasası ortalama işlem görme oranı = sabit = 1,00 olacak şekilde belirlenmiştir.) 
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Üretici sektörde halka açık şirket sayısına göre oldukça az sayıda banka halka 

açılmış olsa da, gerek yüksek işlem hacimleri gerekse yüksek işlem görme oranları, 

banka hisselerinin piyasalarda gittikçe daha çok kabul gören ve likit araçlara 

dönüştüğünü göstermektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, gelecekteki muhtemel 

halka arzlarda, bankaların yine yüksek taleple karşılaşacağı söylenebilir.    

4.4 Aracı Olarak Ticari Bankalar 

Bankaların sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği rollerden ikincisi aracılık rolüdür. 

Sermaye piyasalarında aracı olarak işlem yapmak için SPK’ndan yetki belgesi almak 

gerekmektedir: Bu bakımdan sermaye piyasalarında aracılık işlemleri piyasasına 

girişin önünde lisans engelinin olduğu söylenebilir. Borsada işlem yapmaya yetkili 

aracı kurum sayısı sabitlenmiştir ve bu piyasaya girmenin yolu mevcut aracı 

kurumlardan birini satın almaktır. 

Aşağıda bankaların sermaye piyasalarındaki aracılık rolü, sırasıyla hisse senedi ve 

tahvil-bono piyasalarında incelenecektir. 

4.4.1 Hisse senedi piyasalarında aracı olarak bankalar 

 

Şekil 4.8 : Hisse senedi piyasası borsa içi işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 1994 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 

Şekil 4.8’den de görüleceği üzere, 1997 itibarıyla bankaların hisse senedi 

piyasalarında işlem yapmaları yasaklanmış ve bu yüzden işlem hacimleri kalkınma 

ve yatırım bankalarıyla birlikte sıfıra inmiştir. Hisse senedi piyasalarında borsa 
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içerisindeki işlemlerin tamamını aracı kurumlar gerçekleştirmektedir. Ancak bu 

çalışmanın holding - ticari banka - aracı kurum ilişkileri kapsamındaki 

incelemelerine odaklanıldığında, bu piyasanın da bankalarla ilişkili aracı kurumlar 

tarafından domine edildiği sonucuna ulaşılabilir. Çoğuna ticari bankaların yüksek 

oranda sahip olduğunu gördüğümüz bu aracı kurumlar, acentelik sözleşmeleri 

aracılığıyla bağlı bulundukları bankanın yaygın şube ağından faydalanabilmektedir. 

İlgili analiz, bu çalışmanın 5. bölümünde ayrıntılandırılacaktır.  

Bu noktada, hisse senedi piyasalarının yanında tahvil-bono piyasalarında ticari 

bankaların aracılık rollerine de bakmak gerekir: tahvil ve bono piyasaları kendi 

içerisinde ikiye ayrılarak incelenecektir: kesin alım-satım işlemleri pazarı ve repo-

ters repo pazarı.    

4.4.2 Tahvil-bono piyasalarında aracı olarak bankalar 

4.4.2.1 Kesin alım satım işlemleri pazarı 

Tahvil ve bono piyasasının ilk alt piyasası olarak kesin alım-satım pazarı, sabit 

getirili menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerdir. Şekil 4.3’ten de görüldüğü gibi 

kesin alım-satım pazarında işlem hacimleri, neredeyse hisse senedi piyasaları ile aynı 

seviyede seyretmektedir. Ancak kesin alım-satım piyasasıyla hisse senedi piyasası 

arasında önemli bir fark vardır: hisse senedi piyasasında fon talep eden (finans ve 

finans-dışı) birçok kurum olabilir, ancak tahvil-bono piyasalarında tek fon talep eden 

devlettir ve günümüze kadar neredeyse hiç özel sektör tahvili alınıp satılmamıştır. 

Bankaların kesin alım-satım pazarındaki toplam işlem hacimlerinden aldıkları paylar, 

Şekil 4.9’da borsa-içi işlemler, borsa dışı işlemler ile borsa-içi ve borsa-dışı 

işlemlerin tümü için ayrı görülmektedir. Ticari bankaların uzun yıllardır en çok işlem 

yapan grup olduğu açıkça görülürken, borsa dışında gerçekleştirilip sonra borsaya 

tescil edilen işlemler olan borda dışı işlemler de göz önüne alındığında bu farkın 

daha da belirginleştiği dikkat çekmektedir. 

Şekil 4.9’da, borsa içinde gerçekleştirilen işlem hacimlerine göre, 1997 yılından 

sonra ticari bankalar borsadaki kesin alım-satım işlem hacimleri içerisindeki pazar 

paylarını aracı kurumlar karşısında kaybetmişlerdir. Aynı şeklin toplam işlemler 

bölümünde ise, bu kaybın derecesinin çok fazla olmadığı görülmektedir. Bunun 

sebebi 1997 yılında bankaların kendi aracı kurumlarını kurmaları veya yeni aracı 
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kurumlar satın almaları yoluyla, kesin alım-satım pazarında yaptıkları işlemlerin bir 

kısmını aracı kurumlarına kaydırmış olmalarıdır.  

Bir diğer deyişle, borsa-dışı işlemler de göz önünde alındığında, bankaların aslında 

toplam işlem hacmi açısından pazar paylarını kaybetmediği görülür. Şekil 4.9’da 

ayrıca, 2001 krizinde ticari bankaların aracı kurumları üzerinden yaptıkları işlemleri 

arttırdıkları, ancak kısa bir süre sonra bankacılık sektöründe başlayan iyileşme 

süreciyle, pazardaki eski hâkimiyetlerini tekrar geri kazandıkları gözlemlenmektedir.    

Büyük çaplı aracı kurumlarının çoğuna bir ticari bankanın sahip olduğu 

düşünüldüğünde, bankalar ve ilişkili aracı kurumlarının işlem hacimlerinin bir arada 

göz önüne alınması, bankaların asıl pazar payını yansıtmış olmaktadır. Böylece, 

ticari bankaların sermaye piyasalarında işlem hacimlerindeki üstünlüğü daha baskın 

biçimde ortaya çıkmaktadır.  

Gerek kesin alım-satım pazarında, gerekse repo-ters repo pazarında, ticari bankalar 

hem müşterilerinin emirlerini yerine getirerek hem de kendi portföyleri için işlemler 

yaparak faaliyet gösterebilirler. Müşteri emirlerini gerçekleştirerek bu piyasalarda 

yapılan işlemler, bankaların aracılık rolleri kapsamında değerlendirilebilir ve 

bankaların komisyon kazanmalarını sağlarlar. Bankaların kendi portföylerini 

yönetme girişimleri, diğer taraftan, bankalara sermaye piyasalarında “fon arz eden” 

olarak üçüncü bir rolü gerçekleştirme olanağını verir.  

Bu durumda, kesin alım-satım pazarında bankaların aracılık rollerini incelemek için, 

sadece müşteriler için gerçekleştirilen işlem hacimlerini dikkate almak gerekir. 

Ancak müşteri ve portföy işlem hacimleri ile ilgili verilerdeki ayrım ancak 2003’e 

kadar gitmektedir. Şekil 4.10’da, müşteri işlemleri portföy işlemlerinden ayrılmış ve 

kesin alım-satım pazarı işlem hacimleri içerisinde tekrar incelenmiştir. Aracı 

kurumların işlem hacimleri içerisindeki payının giderek düşmesine rağmen, ticari 

bankaların işlem hacimlerinin gitgide arttığı gözlemlenmekte, borsa dışında 

gerçekleştirilen işlemler de hesaplamalara dâhil edildiğinde bankaların iyice öne 

çıkması, kesin alım-satım pazarında ticari bankaların aracılık işlemlerinde gitgide 

artan üstünlüğünü yansıtmaktadır.    

Şekil 4.10’daki verilerden elde edilebilecek son bulgu, bankaların kesin alım-satım 

pazarında müşteri işlemlerini genellikle borsa dışında gerçekleştirdiği ve bu işlemleri 

sonradan İMKB’ye tescil ettirdiği yönündedir. 



 
65

Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 
Toplam 

 
Şekil 4.9 : İMKB KAS işlemleri pazarı işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 1994 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 
Toplam 

 
Şekil 4.10 : İMKB KAS işlemleri pazarı müşteri işlem hacimlerinin dağılımı 

Kaynak: 2003 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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4.4.2.2 Repo-ters repo pazarı 

Tahvil-bono piyasasının diğer alt piyasası olan repo-ters repo pazarı, kısa vadeli 

yatırım olanağı sunması dolayısıyla yatırımcılar arasında daha popülerdir. 1990’lar 

boyunca üç haneli enflasyonu yaşamış bir ülke olarak Türkiye’de, fon arz edenler 

daha çok kısa vadeli araçları tercih ederler. Bu yüzden, kuruluşundan kısa bir süre 

sonra bile olsa repo-ters repo pazarında işlem hacimleri işlem hacimleri, hisse senedi 

ve kesin alım-satım pazarına göre çok daha yüksek değerlere ulaşmıştır.   

Şekil 4.11’de üç dağılımdan da görüldüğü gibi, gerek sadece borsa içinde 

gerçekleştirilen, gerekse borsa dışında gerçekleştirilen işlem hacimlerinin etkisiyle 

toplam işlem hacimlerinde ticari bankalar repo-ters repo pazarında da lider 

konumdadır. Kesim alım-satım pazarına benzer şekilde, borsa içi repo-ters repo 

işlem hacimlerinde ticari bankalar 1997 ve 2001 yılları arasında piyasa paylarının bir 

kısmını aracı kurumlarına kaptırmalarına rağmen, kısa sürede pazar paylarını eski 

seviyesine geri getirmiştir. Yine benzer şekilde borsa-dışı işlemler de göz önüne 

alındığında, toplamda bankaların pazar payının 2001 krizinden çok büyük ölçüde 

etkilenmediği görülmektedir.    

1997’de bazı sermaye piyasası işlemlerine dair bankalara getirilen yasaklamalar,  

ticari bankalar ve yeni kurulan aracı kurumları arasında yeni bir görev bölüşümüne 

yol açmış, 2001 krizi süresince aracı kurumların ticari bankalara karşı geçici olarak 

artan işlem hacimleri neredeyse yine eski seviyesine dönmüştür. Bir diğer deyişle, 

2001 krizi sonrasında ayakta kalan ticari bankalar, repo-ters repo pazarında gerek 

borsa-içi gerekse borsa-dışı işlemlerde paylarını yükseltmişlerdir.     

Borsa dışı işlemlerde ticari bankaların çok daha yüksek yüzdeyle işlem yapması, 

kısıtlı bir fiziki alana sahip olan borsanın ticari bankaların işlem hacimlerini 

gerçekleştirmeleri için yeterli olmadığını göstermektedir. Bu yüzden borsa dışı 

işlemler kanalının açık ara en büyük kullanıcısı ticari bankalardır ve bu durum 

toplam işlem hacimlerine bakıldığında, bankaların aracılık işlemlerindeki 

baskınlığını daha da artırmasını sağlamaktadır.   

Repo-ters repo pazarındaki işlem hacimlerinde de görüleceği üzere yatırım ve 

kalkınma bankaları gerek borsa içi işlemlerden gerekse borsa dışı işlemlerden 

oldukça düşük bir pay almaktadır.   
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.11 : İMKB R-TR pazarı işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 1994 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Aracılık rollerini yansıtan müşteri işlem hacimlerinde de, Şekil 4.12’de görüleceği 

üzere bankaların repo-ters repo piyasalarında gerek borsa-içi gerekse toplam işlem 

hacimleri göz önüne alındığında oldukça yüksek bir payı olduğu gözlemlenmektedir. 

Bankaların aracılık rolleri kapsamında, banka ilişkili aracı kurumlar göz önüne 

alınmadan bile bankaların payının yüksekliği göze çarpmaktadır. Ayrıca görüleceği 

üzere, borsa içinde gerçekleştirilen işlemlerde daha belirgin olmak üzere ticari 

bankaların işlem hacimlerinden aldıkları paylarda bir yükseliş söz konusudur.  

Aracı kurumların borsa içindeki işlem hacimleri, borsa dışındaki işlem hacimlerine 

göre daha yüksek seyretmektedir; bunun sebebi ise bu kurumların çoğunun borsa-dışı 

işlemlerini gerçekleştirmek için yeterince geniş bir şube ağına sahip 

bulunmamalarıdır. Ticari bankalar borsa dışındaki işlem hacimlerinde diğer 

piyasalarda olduğu gibi yine lider konumda bulunmaktadır ve bu durum toplam 

işlemlerdeki paylar göz önüne alındığında ticari bankaların pazardaki liderliğini 

pekiştirmektedir.   

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen müşteri işlem hacimleri ile ilgili analizin bir 

diğer sonucu da, yatırım bankacılığının Türkiye’de gelişmemiş olmasıdır. İlişkili 

aracı kurumları ticari bankalarla birlikte ele alındığında, sermaye piyasalarındaki 

ticari banka ve diğer finansal kurumlar arasındaki fark daha belirgin hale gelecektir.   

4.5 Fon Arz Eden Olarak Ticari Bankalar 

Finansal piyasalarda büyük bir sermayeyi yönlendiren kurumlar olarak ticari 

bankaların sermaye piyasalarında gözlenen üçüncü rolü fon arz eden rolüdür. 

Hisse senedi piyasalarında müşteri ve portföy işlemleri ile ilgili verilerin 

bulunmaması sebebiyle bankaların hisse senedi piyasalarında fon arz eden rolleri ile 

ilgili analiz gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, ticari bankaların menkul değerler 

cüzdanında hisse senetlerinin oldukça düşük yer kapladığı bilinmektedir. Ayrıca 

Şekil 4.3’te de görüldüğü gibi hisse senedi piyasalarının, toplam işlem hacimleri 

içerisindeki payı açısından tahvil-bono piyasaları ile karşılaştırıldığında oldukça 

düşük yer tuttuğu gözlemlenebilir. Bu durumda, sermaye piyasalarını büyük ölçüde 

temsil ettiğini düşündüğümüz tahvil-bono piyasaları üzerinde gerçekleştirilecek 

analiz, bankaların sermaye piyasalarındaki fon arz eden rollerini önemli derecede 

açıklayacaktır.         
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.12 : İMKB R-TR pazarı müşteri işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 1994 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Hane halklarının tasarruflarını mevduat olarak toplama imkânına sahip kurumlar 

olarak yüksek kamu borçlanması finansmanının yarattığı olanaklarını iyi kullanan 

ticari bankalar, yüksek kredi riski almadan sermaye piyasalarında kurumsal 

yatırımcılar olarak hareket edebilmektedir.  

Bankaların fon arz eden rollerinin incelenmesi için, tahvil-bono piyasalarında 

gerçekleştirdikleri kendi portföylerine ait işlem hacimlerinin incelenecektir. İzleyen 

bölümde, öncelikle kesin-alım satım pazarındaki veriler, sonrasında repo-ters repo 

piyasasındaki verilere bakılarak ticari bankaların sermaye piyasalarındaki yeri ile 

ilgili analizin sonuna gelinecektir. 

4.5.1  Kesin alım satım işlemleri pazarı 

Kesin alım-satım işlemleri piyasasında,  Şekil 4.13’te borsa içinde gerçekleştirilen 

işlem hacimlerinde görüldüğü gibi, ticari bankalar kendi portföylerine yönelik işlem 

hacimlerinde ticari oldukça ileri seviyededir. Bu bölüşüm, aynı grafiğin toplam 

bölümünde görüldüğü gibi borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerde dâhil edildiğinde 

yine çok değişmemekte ve ticari bankalar, piyasa hâkimiyetini sürdürmeye devam 

etmektedir.  

4.5.2 Repo - ters repo pazarı 

Faiz ve vade risklerinden hane halklarını koruması yönünden en popüler sermaye 

piyasası segmenti repo-ters repo pazarıdır. Dahası, Türkiye’de ticari bankalar uzun 

vadeli mevduat toplamakta güçlük çekmektedirler. Bu yüzden bankalar için en uygun 

yol, özel sektöre yüksek riskli krediler vermektense, yüksek getirili kamu borç 

finansmanına odaklanarak bu mevduatları değerlendirme yoluna gitmektir. Şekil 

4.14 bu yargının hem borsa-içi, hem de toplam portföy işlem hacimleri bazında 

geçerli olduğunu göstermektedir. Borsa dışında gerçekleştirilen portföy işlem 

hacimleri o kadar düşük seviyededir ki, borsa içindeki işlem hacimleri arasındaki 

dağılım toplam işlem hacimleri arasındaki dağılma eşittir. 
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.13 : İMKB KAS işlemleri pazarı portföy işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 2003 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.14 : İMKB R-TR pazarı portföy işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 2003 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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4.6 Ticari Bankalar Sermaye Piyasalarında Hangi Rolleriyle Ön Plândadır? 

Bankaların sermaye piyasalarındaki rollerinin hangisi ile daha ön plânda olduğunu 

incelemeden önce, analizimizin bazı önemli bulgularını şöyle sıralayabiliriz: 

İlk olarak, ticari bankalar 1990-1991 ve 2004-2007 tarihleri arasında birincil halka 

arzlar yolu ile halka açılarak, özel sektör firmalarının sermaye piyasalarından talep 

ettiği fonlarda ağırlığını ortaya koymuştur.  

İkincisi, 1994-2009 yılları arasında bankalara ait hisse senetleri gerek işlem hacmi 

bazında, gerekse işlem görme oranı bazında devamlı yükselen bir eğilim 

içerisindedir. Bu durum, banka hisselerinin diğer yatırımcılar için çok daha tercih 

edilir olduğunu göstermektedir. 

Üçüncüsü, ticari bankalar aynı zamanda aracılık ve fon arz eden rolleri ile sermaye 

piyasalarında lider durumdadır. Sabit getirili menkul kıymet piyasalarında ticari 

bankalar, hem devlet iç borçlanma senetlerine portföy işlemleri aracılığıyla yatırım 

yapmakta, hem de bu kâğıtları müşteri taleplerine göre alıp-satmaktadır. Bu aynı 

zamanda, ticari banka sahibi olan holdinglerin ve diğer büyük işletmelerin devlet 

tahvilleri ve bonolarından yüksek getiri elde ettiği anlamına gelmektedir. Bu yargı 

gerek borsa-içi, gerekse borsa dışı işlem hacimlerindeki paylarına bakıldığında 

doğrulanmaktadır. Fakat cevaplanması gereken bir soru daha bulunmaktadır: 

bankaların portföy işlemleri müşterileri adına yapılan işlemlerden daha fazla mıdır, 

ya da tam tersi bir durum mu geçerlidir? Eğer bankaların müşterileri için yaptıkları 

işlemler kendi portföyleri için yaptıkları işlemlerden fazlaysa, bu bankaların aracılık 

rollerinin ön planda olduğunu, tam tersi bir durum ise bankaların fon arz eden 

rollerinin ön planda olduğunu gösterecektir. 

Kesin alım-satım işlemleri ve repo-ters repo pazarındaki verilere, işlemlerin kimler 

için yapıldığı yönünden bakılırsa bu soruya net bir cevap verilebilir. 

4.6.1 Kesin alım-satım işlemleri pazarı 

Ticari bankaların kesin alım-satım işlemlerinden aldıkları paylar ile diğer kurumların 

(yatırım bankaları ve aracı kurumlar) aldıkları toplam paylar, Şekil 4.15’te borsa 

içinde gerçekleştirilen işlem hacimleri açısından incelendiğinde, ticari bankaların 

portföy işlemlerinin aldığı payın yaklaşık % 65 civarında seyrettiği görülmektedir. 

Ticari bankaların % 10’un altında seyreden müşteri işlem hacimleri ile 
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karşılaştırıldığında, bu kurumların fon arz eden rolünün gerek kendi aracılık rolüne, 

gerekse diğer kurumların bu piyasalarda üstlendikleri rollere oldukça baskın geldiği 

görülür. 

Borsa dışındaki işlem hacimleri de hesaplamaya dâhil edildiğinde, Şekil 4.15’teki 

toplam bölümü bize ticari bankaların portföy işlem hacimlerinin yine diğer gruplara 

göre çok yüksek olduğunu göstermektedir. Borsa içindeki işlem hacimlerinden alınan 

paylarla karşılaştırıldığında, bankaların portföy işlemlerinin payında meydana gelen 

düşme, bankaların müşteri işlemlerinde meydana gelen artışa karşılık geldiği için 

toplamda bankaların payında herhangi bir değişme bulunmamaktadır. Buradan 

çıkarılacak sonuç, bankaların müşteri işlemlerini genellikle borsa dışında 

gerçekleştirip bunları sonradan borsaya tescil ettirdiğidir.  

Şekil 4.15’teki dağılımlar aynı zamanda ticari bankaların yüksek derecede portföy-

odaklı hareket ettiğini göstermektedir. Diğer kurumlar hiç bir şekilde ne portföy ne 

de müşteri işlem hacimlerinden %10’u geçen bir pay alamamaktadır. 

Ticari bankalar için sermaye piyasalarında hangi rolün baskın olduğuna karar 

verebilmek için, repo-ters repo işlem hacimlerine de bakılacak, ardından analizin son 

bölümüne geçilecektir. 

4.6.2 Repo-ters repo pazarı 

Şekil 4.16’da, repo-ters repo işlemlerinde ticari bankalar gerek portföyleri için 

gerekse müşterileri için gerçekleştirdikleri işlemler açısından lider durumdadırlar. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, diğer kurumların müşteri 

işlem hacimlerinin portföy işlem hacimlerinden kat kat yüksek olmasına karşın, 

bankalarda bu durumun tersine dönmesi ve bankaların genellikle portföy eksenli 

işlemler gerçekleştirmeleridir.     

4. bölümde ticari bankaların İMKB’de borsa içinde ve borsa dışındaki işlem 

hacimleri göz önüne alınarak yapılan analizde, ticari bankaların sermaye 

piyasalarında gözlemlenen üstünlüğü açık bir şekilde ortaya koyulmuş ancak 

bankaları bağlı aracı kuruluşların faaliyetlerinin incelenme imkânı bulunamamıştır. 

5. bölümde ise aracı kurumlar kendi içerisinde tekrar gruplanarak, yerli ticari 

bankaların sahip oldukları aracı kurumların özellikleri ve 2000’li yıllarda 

gösterdikleri performansları incelenecektir.   
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.15 : İMKB KAS işlemleri pazarı işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 2003 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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Borsa İçinde Gerçekleştirilen 

 

Borsa Dışında Gerçekleştirilen 

 

Toplam 

 

Şekil 4.16 : İMKB R-TR pazarı işlem hacimlerinin dağılımı  

Kaynak: 2003 – 2008 yılları arasındaki İMKB yıllıklarından derlenmiştir. 
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5.  ARACI KURUMLARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN 

ANALİZİ 

Bankaların sermaye piyasalarındaki varlıklarının tam olarak ölçülebilmesi için, 

analizimizin aracı kurumlar ile ilgili ayağının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu analizde TSPAKB’ye kayıtlı aracı kurumlar, 2001-2008 yılları arasında 

kamuoyunu bilgilendirme amaçlı beyanları esas alınarak, ortaklık yapısındaki en 

büyük paya göre,  

- Yerli ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumlar (TB) 

- Yabancı sermaye tarafından satın alınan / sahip olunan aracı kurumlar (YS) 

- Yerli holding veya grupların sahip oldukları aracı kurumlar (HOL) 

- Bankalar / Yabancı Sermaye / Holding’lerden bağımsız aracı kurumlar 

(BAĞ.) 

- Yerli yatırım veya kalkınma bankalarının sahip oldukları aracı kurumlar 

(YKB)  

olarak beş gruba ayrılarak analiz edilmiştir. 

Yerli ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumlar, ortaklık yapısında en büyük 

ortağın yerli sermayeye ait bir ticari banka olduğu ve genellikle bu ticari banka ile 

acentelik sözleşmesi bulunan kurumlardır. Bu kurumların en büyük ortakları yüzde 

100’e yaklaşan oranlarda ticari bankalar iken, bazılarında ticari bankaların finansal 

iştirakleri aracılığıyla da pay sahibi olduğu görülmektedir. Sermaye piyasalarında 

diğer gruplara göre düşük sayılarına rağmen, genellikle SPK tarafından verilen 

aracılık belgelerinin hepsine sahip ve müşterilerine tüm sermaye piyasası 

hizmetlerini sunabilecek durumdadırlar. Bu analize tabi olan dönemde gözlemlenen 

bir diğer önemli nokta da yerli ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların 

bankaları ile birlikte konsolidasyon sürecine girmemeleri, TMSF tarafından ayrı bir 

kurum olarak satışa sunulmalarıdır. Ancak bazı bankalarının tek başına girdikleri 

TMSF tarafından tasfiye süreçlerinde veya geride kalan bankaların yabancı sermaye 

ile ortaklık / satın alınma süreçlerinde sahiplikleri bankalarla birlikte değişmektedir.   
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Yabancı sermaye tarafından satın alınan / sahip olunan aracı kurumlar, ortaklık 

yapısında yurtdışında kurulmuş herhangi bir kurumun en büyük paya sahip olduğu 

aracı kurumları oluşturur. Bu yabancı sermayeli şirketler genellikle finansal kurumlar 

olmakla birlikte, bu kurumlar arasında yabancı ticari bankalar veya yatırım bankaları 

da bulunmaktadır. Ticari banka sektöründe son yıllarda gözlemlenen yabancı 

sermaye girişleri de bu kapsamda değerlendirilerek analizde yabancı sermaye 

girişleri tek bir grup altında toplanmıştır. Yabancı sermaye tarafından çoğunluk 

hissesi satın alınan bir ticari bankanın sahip olduğu aracı kurumlar da bu gruba dâhil 

edilmiş ve grup içerisinde bir bütünlük sağlanmıştır. Bu sayede, süreç içerisinde 

sermaye piyasaları faaliyetlerine yabancı sermayenin nasıl girdiği görülmek istenmiş, 

bu yüzden yurt içindeki ticari bankalar ve holdinglerden farklı olarak analize konu 

edilmiştir. Ancak yabancı sermaye tarafından çoğunluk hissesi satın alınmayan ticari 

bankaların sahip oldukları aracı kurumlar ise yerli bankaların sahip oldukları aracı 

kurumlar grubunda değerlendirilmiştir.    

Yerli holding veya grupların sahip oldukları aracı kurumlar, ortaklık yapısında bir 

holding şirketinin, bir grubun veya holdingle bağlantısı olan bir kişi ya da kurumun 

sahipliğindeki aracı kurumlar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama içerisinde, 

genellikle ticari banka sahibi olmayan holdingler bulunmaktadır. Geçen süre 

içerisinde bu gruba ait aracı kurum sayısının çok değişmemesine karşın, sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren holdinglerde önemli değişimler yaşanmıştır.      

Bankalardan, yabancı sermayeli kuruluşlardan ve holdinglerden bağımsız aracı 

kurumlar ise yukarıda sözü geçen grupların herhangi birine ait olmayan, genellikle 

en büyük paya sahip ortaklarının ve diğerlerinin gerçek kişiler olduğu aracı 

kurumları ifade eder. Bağımsız aracı kurumların sayısı 2001 finansal krizinden sonra 

hızlı biçimde azalırken, bu değerlendirme kategorisinden çıkan aracı kurumların 

çoğu holdingler veya yabancı sermayeli kurumlar tarafından satın alınmıştır.  

Yerli yatırım veya kalkınma bankalarının sahip oldukları aracı kurumlar, ülkemizde 

faaliyet gösteren az sayıdaki yatırım veya kalkınma bankasının ortaklıklarında en 

büyük paya sahip oldukları aracı kurumlar olarak tanımlanmıştır. Kuruluş amaçları 

bakımından sermaye piyasaları faaliyetleri bakımından ticari bankalardan daha etkin 

olması beklenen bu kurumların yabancı emsallerinden ayrı değerlendirilmesinin 

sebebi, Türkiye’de yatırım ve kalkınma bankacılığının sermaye piyasalarındaki 

yerini açıkça görebilmektir.  
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Bu gruplandırma altında, aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinin analizi bir 

taraftan İMKB verilerinin analizinden tam olarak ulaşamadığımız hisse senedi işlem 

hacimleri içerisinde ticari bankaların ve diğer grupların payları hakkında fikir sahibi 

olmamızı sağlarken, sermaye piyasalarına yabancı sermaye girişleri ile ilgili önemli 

bulgulara ulaşmamızı da sağlayacaktır. Diğer taraftan ticari bankaların açıkça 

domine ettiğini gördüğümüz tahvil-bono piyasasında işlem hacimlerinde aracı 

kurumlara kalan % 15-20’ler arasında seyreden pazar payının da derinlemesine 

analizi yapılabilecektir.  

5.1 İncelenecek Değişkenler 

Bu bölümde aracı kurumlar arasındaki dağılımı ifade etmek için incelenecek 

değişkenler, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum sayıları, bu aracı 

kurumların sahip oldukları şube / acente / irtibat bürosu sayıları ve ödenmiş 

sermayeleridir. Bunun yanında kurumların sermaye piyasası işlemlerinin hangileri ile 

daha çok ilgilendiğini tespit etmek açısından kurumların aldıkları SPK lisans 

belgeleri sayılarındaki yıllık değişimler kullanılacaktır.  

Diğer taraftan da kurumların yıllık performanslarının ölçülmesi için yılsonu itibarıyla 

menkul kıymet stokları, hisse senedi işlem hacimleri ve tahvil bono piyasası işlem 

hacimleri kullanılırken, hisse senedi piyasaları ile tahvil bono piyasası işlem 

hacimleri pazar payları arasındaki yıllar içindeki değişimin incelenmesi de 

kurumların tüm sermaye piyasasında sahip oldukları yeri ifade edecektir. 

5.2 Aracı Kurum Piyasasının Özellikleri 

Şekil 5.1’den de görüleceği üzere, 2001 yılında yaşanan finansal krizin ardından 

bağımsız aracı kurumların ve ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların 

sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Krizin etkisi ile sermaye piyasalarında 

faaliyet gösteren görece düşük sermayeye sahip birçok aracı kurum faaliyetini 

durdurmuş, aynı dönem içerisinde finansal krizin ardından el konan ticari bankalarla 

birlikte sahip oldukları aracı kurumlar da kısa bir süre içerisinde piyasanın dışında 

kalmıştır.  

Bu dönemde ticari bankaların bir kısmı TMSF bünyesine dâhil olarak B&S’lar yolu 

ile el değiştirmiş, bazı ticari bankalar ise kendilerine yabancı ortak bularak 
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faaliyetlerine devam etmiştir. Bu sürecin etkileri, ticari bankaların sahip olduğu aracı 

kurum sayılarındaki düşüşten de görülebilir. Düşüşün bir diğer nedeni de yabancı 

sermaye girişleri sonucu satın alınan ticari bankalara ait aracı kurumların yabancı 

sermaye grubunda ele alınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 5.1 : Aracı kurum sayıları (sahipliklerine göre)  

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Bu süreçte doğrudan holdinglerin (bir kısmı ticari banka sahibi de olan) 

sahipliğindeki aracı kurum sayısında belirgin bir değişim gözlenmemesine rağmen, 

ek çizelge A.1’de de görülebileceği gibi aracı kurum sahibi olan holdinglerde 

değişim yaşanmıştır. Ticari banka sahibi olmayan birçok holding, finansal kriz 

sürecinde yara alan holdinglerin aracı kurumlarını devralarak sermaye piyasalarında 

yerlerini almıştır.  

2005 yılından sonra gözlemlenen en belirgin olgu ise, yabancı sermayeli şirketlerin 

gerek ticari bankaları satın alma yoluyla dolaylı yoldan gerekse bağımsız aracı 

kurumları satın alma yoluyla doğrudan aracı kurum sektörüne yüksek oranda 

sızdığıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi burada yabancı sermayenin sahip olduğu 

aracı kurumlar, hem ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ticari banka ve yatırım 

bankalarını, hem de diğer yabancı şirketleri kapsamaktadır. Yabancı sermaye 

girişlerinin içeriği ve yılları ile ilgili bilgilere ek çizelge A.2 incelenerek ulaşılabilir. 

Yaşanan süreç içerisinde yatırım ve kalkınma bankalarının sahip olduğu aracı kurum 

sayısı da, ülkemizde yatırım ve kalkınma bankacılığı konusundaki gelişmemişliği de 

yansıtmaktadır. Ek çizelge A.3’te de görülebileceği gibi sınırlı sayıda kalkınma ve 
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yatırım bankasının sahip olduğu aracı kurumların geçen süre içerisinde daha da 

azaldığı görülmektedir.    

 

Şekil 5.2 : Aracı kurum şube / acente / irtibat bürosu sayıları (sahipliklerine göre) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Türkiye sermaye piyasalarında ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumlar, aynı 

zamanda bu ticari bankaların şubelerini acente olarak kullanmaları dolayısıyla 

oldukça geniş bir müşteri profiline hitap etme olanağı bulmaktadır. Bu arada, ticari 

bankaların sahibi oldukları aracı kurumların şube sayılarında da 2004 yılındaki 

düşüşten sonra, 2005 yılından itibaren bir artış trendi olduğu görülmektedir. Bu ani 

düşüşün temel sebebi, 2005 yılı içerisinde Pamukbank’ın (737 şube) ve Dışbank’ın 

(172 şube) ellerindeki aracı kurumların bu grubun dışına çıkmasıdır. Buna rağmen, 

diğer yerli ticari bankalar sahip oldukları aracı kurumların hizmet ağlarını yeni 

acente şubeleri aracılığıyla genişletmeye devam etmişlerdir.  

Yabancı sermayeli kurumların aracı kurum sektörüne girişleri ise 2006 yılında 

yoğunlaşmış ve bu durum şube sayısına doğrudan yansımıştır. Bu dönemde yerli 

holdinglerin bazılarından satın alınan ticari bankalar aracılığıyla sektörde önemli pay 

sahibi aracı kurumların bazıları da yabancı sermaye tarafından kontrol altına 

alınmıştır. 2006 yılından sonra yabancı sermayenin sahip olduğu şube sayısındaki 

artış, yaygın şube ağına sahip bazı ticari bankaların satın alınması ile elde edilmiş 

olsa da, yerli ticari bankaların şube ağıyla karşılaştırıldığında yabancı sermaye 

şubelerinin düşük bir düzeyde kaldığı söylenebilir.  
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2004 ve 2005 yılları arasında şube sayılarında önemli artışlar yakalayan birkaç aracı 

kurumun etkisiyle önemli bir yükseliş trendine giren holdinglerin sahip oldukları 

aracı kurumların şube sayısının kısa süre içerisinde düşme sebebi de yine aynı 

gerekçeyle açıklanabilir. 2005 yılı içerisinde faaliyet gösteren Pamuk Menkul 

Değerler’in şube sayısının 195’ten bir yıl içerisinde sıfıra düşmesi ve Koç Yatırım 

Menkul Değerler’in 178 şubesiyle piyasadan çekilmesi holdinglerin sahip oldukları 

aracı kurumların şube sayılarındaki yükselişin keskin bir düşüşle sona ermesine 

sebep olmuştur. 

Bağımsız aracı kurumların olduğu grubun şubelerinin sınırlı sayıda olduğu ilk 

bakışta anlaşılır durumdadır. En yüksek aracı kurum sayısına sahip grup olan 

bağımsız aracı kurumların, birçoğunun şubesi bulunmamakta ve birkaç tanesi hariç 

küçük ölçekli biçimde faaliyet göstermektedirler. Benzer bir durum yatırım ve 

kalkınma bankalarının sahip olduğu aracı kurumlar içinde geçerlidir. Diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında, bu grupta bulunan az sayıdaki aracı kurumun şube sayısı da 

diğerlerinden oldukça düşük seyretmektedir.    

Ödenmiş sermaye, aracı kurumların satın alma gücünü yansıttığı kadar, bu 

kurumların arkasındaki sermaye gücünü de yansıtmaktadır. Şekil 5.3’ün de 

gösterdiği gibi, 2001 yılından sonra ticari bankaların sahip olduğu az sayıdaki aracı 

kurumun ödenmiş sermayesi diğer gruplara nazaran üst düzeyde artış göstermiştir. 

Ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların ödenmiş sermayeleri, son üç yıl 

içerisinde yabancı sermaye girişleri ile kayba uğramışsa da, az sayıda olmalarına 

rağmen sermaye piyasası faaliyetlerindeki ağırlıklarını açıkça göstermektedir. 

Gruplar içerisinde holdinglerin doğrudan sahip olduğu aracı kurumların ödenmiş 

sermayelerinin de düzenli bir şekilde artması, ticari bankalara sahip olmamalarına 

karşın, devraldıkları aracı kurumlar aracılığıyla sermaye piyasalarına giren 

holdinglerin, bu piyasalarda pozisyon alma isteklerinin bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir.  

Gerek yaygın şube ağına sahip ticari bankaların, gerekse bağımsız aracı kuruluşların 

satın alınması yoluyla gözlemlenen sermaye piyasalarına yabancı sermaye 

girişleriyse, 2005 yılından sonra artış göstererek üç yıllık bir süre içinde yerli 

holdinglerin sahip oldukları aracı kurumların ödenmiş sermayelerinin üzerine 

çıkmıştır. 
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Şekil 5.3 : Aracı kurumların ödenmiş sermayeleri (sahipliklerine göre) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Bağımsız aracı kurumların ve ülkemizde sermaye piyasalarındaki faaliyetleri oldukça 

düşük seviyede olan yatırım ve kalkınma bankalarının aracı kurumlarınınsa, geçen 

süre içerisinde ödenmiş sermayelerinde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir.  

2001 krizinin ardından girilen konsolidasyon sürecinin günümüze yansıyan sonucu, 

sermaye piyasası aracı kurum sektöründe yoğunlaşmanın gittikçe arttığı, daha az 

sayıda aracı kurumun daha büyük sermaye paylarıyla piyasalarda boy gösterdiği bir 

tablodur. Ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların, pazardaki sermayelerini 

diğer gruplara göre yüksek oranda artırdığı bir dönemin yaşandığı açıkça 

görülebilmektedir.   

Ancak finansal krizin ardından finansal piyasalarda yaşanan elverişli dönemde, gerek 

ticari banka sahipliği yoluyla sermaye piyasalarına uzanamayan holdinglerin 

doğrudan aracı kurumları satın almaları yoluyla, gerekse yabancı sermaye girişleri 

sonucunda bu iki gruba ait aracı kurumlarında sermaye piyasalarında gün geçtikçe 

güçlendiği bir dönem gözlemlenmektedir.  

5.3 Aracı Kurum Piyasasında Performans Göstergeleri 

5.3.1 Menkul kıymet stokları 

Aracı kurum sektöründe yılsonu itibarı ile sahip olunan menkul kıymet stokları 

karşılaştırıldığında, Şekil 5.4’ten de görülebileceği gibi ticari bankaların sahip olduğu 
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aracı kurumların 2004 yılından sonra emsallerine göre menkul kıymet stoklarını 

belirgin biçimde arttırdığı açıkça gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 5.4 : Aracı kurumların menkul kıymet stokları  

( sahipliklerine göre, milyon TL) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Yerli ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların menkul kıymet stoklarının 

diğer gruplara göre yüksek olması, gerek yüksek ödenmiş sermayelerini sermaye 

piyasası araçlarıyla değerlendirmek istemeleri, gerekse çok sayıdaki müşterileri 

tarafından talep edilen yüksek işlem hacimlerini karşılamak üzere gerçekleştirilen 

yüksek işlem hacimleri ile paralel yürütülen bir sonuç olarak görülebilir. Menkul 

kıymet stoklarının yüksek olması, bu kurumların her iki sebepten dolayı sermaye 

piyasalarında aktif olmalarının bir öncülü olarak görülebilir. Bu yükselişin ardındaki 

bir diğer sebepse, özellikle 2001 krizinin ardından kamu bankaları ile TMSF 

bünyesindeki bankalara sağlanan devlet tahvili ve hazine bonolarının etkisi olarak 

görülebilir. 

Şekil 5.3’te ödenmiş sermayelere ait grafikle Şekil 5.4’deki menkul kıymet stokları 

ile ilgili grafik karşılaştırıldığında, yerli holdinglerin ve yabancı sermayeli 

kurumların sahip olduğu aracı kurumların ödenmiş sermayelerine kıyasla, ticari 

bankalardan daha az menkul kıymet stoku tuttukları görülmektedir. Fakat bu analizin 

yılsonu bilançolarından alınan bakiyeler ile gerçekleştirildiği ve bir stok değişkeni 

olan menkul kıymet stoklarının, akım değişkenleri olan işlem hacimlerinin etkisi 

sonucunda yıl içerisinde farklı değerler alabileceği unutulmamalıdır. Ancak 
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kurumların davranışları üzerine bir fikir vermesi açısından, yılsonu verilerinin 

yüksek oranda genel eğilimi temsil ettiği düşünülmektedir.  

5.3.2 Hisse senedi piyasaları 

Yerli ticari bankaların gerek menkul kıymet stoklarında, gerekse menkul kıymet 

işlem hacimlerinde devlet tahvillerine göre hisse senetlerinin önemli bir yer 

tutmadığı yargısıysa Şekil 5.5 ile desteklenmektedir. 

 

Şekil 5.5 : Aracı kurumların hisse senedi işlem hacimleri  

(sahipliklerine göre, milyon TL) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Hisse senedi işlem hacmi yönünden, yabancı sermaye girişleri ile devralınan aracı 

kurumların hisse senedi piyasasında kısa sürede ticari bankaların sahip oldukları 

aracı kurumları yakaladığı görülmektedir. Ticari banka sahibi olmayan yerli 

holdinglerin aracı kurumlarının da hisse senedi işlem hacimlerinde belirgin bir artış 

gözlemlenmektedir. Bu tabloya göre, finansal piyasalarda yaşanan konsolidasyon 

sürecinin ardından aracı kurum sektörüne hızlı bir giriş yapan holdingler ve yabancı 

sermaye şirketleri, hisse senedi işlem hacimlerinde 2001-2008 yılları arasında ticari 

bankaların yaygın şube ağı ve yüksek ödenmiş sermayeye sahip aracı kurumlarına 

yakın pazar payları yakalamayı başarmışlardır. 

Hisse senedi işlem hacimleri, bir taraftan da büyüyen sermaye piyasaları ve menkul 

kıymetlerin değerlenme etkisini yansıttığından, bu piyasadaki pazar payları 

üzerinden kurumların incelenmesi daha verimli sonuçlar sunacaktır. Şekil 5.5’te, 
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ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların hisse senedi piyasasındaki pazar 

liderliğini geçen süre içerisinde devam ettirdiği açıkça görülebilmektedir. Bu süreçte, 

dikkat çeken en önemli nokta, bağımsız aracı kurumların pazardan aldıkları payın 

gittikçe düşerken, yabancı sermayeli kurumların geçen süre içerisinde ticari 

bankaların sahip olduğu aracı kurumlar ile birlikte pazar liderliğine ortak olduğudur.  

 
Şekil 5.6 : Aracı kurumların hisse senedi pazar payları   

(sahipliklerine göre, %) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Yerli holdingler ile yatırım ve kalkınma bankalarının sahip oldukları aracı 

kurumların pazar payları ise geçen süre içerisinde önemli bir değişim yaşamamıştır. 

Geçen süreç, bağımsız aracı kurumların pazar paylarını yabancı sermayeli aracı 

kurumlara devrettiği bir süreç olmakla birlikte, bu diğer taraftan da yabancı 

sermayeli kurumların hisse senedi piyasalarına ilgisini yansıtmaktadır. 

5.3.3 Tahvil-bono piyasaları 

Aracı kurumların tahvil-bono işlem hacimlerine bakıldığında ise yabancı sermayeli 

kurumlar açısından hisse senedi piyasalarından aldıkları pay kadar bir pay artışı 

gözlemlenmemektedir. Dahası, ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumlar, 

tahvil-bono işlem hacimlerinde 2005 yılından sonra belirgin biçimde diğer gruplara 

fark atmıştır. Yerli ticari bankalar gibi, bu bankalara bağlı aracı kurumlar da 

kamunun 2000’lerin ilk yarısında düşüş eğilimi gösterdikten sonra iç piyasadan 

tekrar artmaya başlayan borçlanmasına (bkz. Şekil 5.7) fon plase etmişlerdir.  
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Özellikle 2006 ve 2007 yıllarında ticari bankaların satın alınmasıyla gerçekleşen 

yabancı sermaye girişleri ile de tahvil-bono işlem hacimlerinde yabancı sermayeye 

ait aracı kurumların payının artması, konsolidasyon sürecinde hisse senedi işlem 

hacimlerindeki belirgin pay yükselişiyle pazara olan yüksek ilgisini yansıtan yabancı 

sermayenin kamu borç finansmanına artan ilgisini göstermektedir.   

 

Şekil 5.7 : Aracı kurumların tahvil bono piyasası işlem hacimleri  

(sahipliklerine göre, milyon TL) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Son olarak, holdinglere bağlı aracı kurumların tahvil-bono işlem hacminde 2005’de 

görülen keskin düşüş, ek çizelge A.2’den de izlenebileceği gibi sektörden çekilen beş 

holdingden biri olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye ait aracı kurumun, toplam aracı 

kurumların tahvil-bono işlem hacminde tek başına yaklaşık % 25 gibi yüksek bir 

pazar payına sahip olması ile açıklanabilir. 

İMKB’de hisse senedi piyasasında 1997 itibarıyla gidilen düzenlemeler sonucunda 

işlemlerin % 100’ünü aracı kurumlar gerçekleştirdiği için aracı kuruluşlar arasında 

bir ayrıma gidilememişti. Aracı kurumların bu piyasalarda sahipliklerine göre 

gruplandırılarak analiz edilmesiyle, ticari banka ve holdinglerin sermaye piyasası 

faaliyetlerinde önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu.  Bu bölümdeki analizimizin 

başındaysa, tahvil bono piyasalarında %15-20 arasında değişen aracı kurum işlem 

hacimlerinin de derinlemesine inceleneceği belirtilmişti. Bu değerlendirme ile ilgili 

veriler de, Şekil 5.8’de görülebilir: 
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Şekil 5.8 : Aracı kurumların tahvil bono piyasası pazar payları  

(sahipliklerine göre, milyon TL) 

Kaynak: 2001-2008 yılları arasındaki TSPAKB kayıtlarından derlenmiştir. 

Ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumların yüksek pazar payları tahvil-bono 

piyasasının aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilen işlem hacimleri kısmından da 

görülebilir. 2002-2005 yılları arasında holdinglere ait pazar paylarında gözlemlenen 

artış ve sonrasında ani düşüş, işlem hacimlerinde de belirtildiği gibi tek bir kurumun 

yüksek işlem hacminden kaynaklanmaktadır.  

Buna göre ticari bankaların sahip oldukları aracı kurumlarında aracı kurumlar 

arasındaki diğer gruplara göre tahvil ve bono piyasası işlemlerine yüksek oranda 

dâhil oldukları görülmekte, yabancı sermayeli aracı kurumların ise tahvil-bono 

piyasalarına olan ilgisinin hisse senedi piyasalarına olan ilgileri kadar yüksek olmasa 

da artmakta olduğu gözlemlenmektedir.  

Ticari bankaların ve aracı kurumlarının diğer kurumlardan ayrıştırılarak incelendiği 

bu iki bölümün ardından, sonuç bölümünde 2001 yılı ve sonrasında bankacılık 

sektöründe yaşanan değişim ele alınarak holding - ticari banka - aracı kurum’dan 

oluşan üçlü yapı ortaya konacaktır.   
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6.  SONUÇ 

Sermaye piyasalarında banka ve bankalara bağlı aracı kurumların bağımsız finansal 

kurumlara karşı analizini yapan bu çalışma Türkiye’nin gelecekteki finansal sistemi 

ve üretici sektörle ilişkileri ile ilgili bazı önemli çıkarımlara ulaşmamızı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda Türk sermaye piyasalarını kontrol eden bankaların 

önemi ile ilgili önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Sadece finansal sistemdeki 

bankacılık sektörünün baskınlığı değil aynı zamanda bankaların sermaye 

piyasalarındaki yüksek nüfuzu Türk finansal sisteminin banka odaklı hareket 

ettiğinin kanıtıdır. Bu tür bir nüfuz sebebiyle sermaye piyasaları yüksek oranda 

bankalar tarafından kontrol edildiğinden bankacılık sistemine alternatif olarak 

düşünülemez. Holdinglerin sahip olduğu ticari bankaların sayısı ve büyüklüğü 

düşünüldüğünde ticari bankaların sermaye piyasalarındaki konumu itibarıyla bu 

piyasalardaki finansal kaynakların da belirli holding şirketleri tarafından sermaye 

birikimlerini arttırmaya kanalize edildiği ortadadır.  

Analizde Türkiye’nin sermaye piyasaları üç bölüme ayrılmıştır: Hisse senedi 

piyasası, kesin alım ve satım piyasası, repo- ters repo piyasası. Sonra bu üç gruptaki 

kurumların (ticari bankalar, ticari bankalara bağlı aracı kurumların da dâhil olduğu 

aracı kurumlar ve yatırım bankaları) işlem hacimlerinin paylarını hesaplanmıştır. 

Bankaların sermaye piyasası üzerindeki etkisini tam olarak görmek için sadece 

İMKB içinde gerçekleşen işlemler değil aynı zamanda İMKB dışında gerçekleşen 

işlemler de hesaba katılmıştır. Ayrıca ticari bankaların aracılık ve fon arz eden 

rollerini ayırmak için analizimiz müşteri ve portföy işlem hacimlerini ayrı ele 

alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Fon talep eden olarak ticari bankalar diğer firmaların güçlü rakipleri olmuşlardır. 

1990-1991 ve 2004-2007 yılları arasındaki dönemlerde halka arzlarda yer 

aldıklarında hisselerini halka açarak fonların büyük bir çoğunluğunu elde etmişlerdir. 

Şirket tahvillerinin borç alma aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmamasından 

dolayı bankaların fon talebi rolü ile ilgili analizimiz halka arzlar ile sınırlı 
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tutulmuştur. Burada fon talebindeki gerçek liderin piyasaya büyük miktarlarda bono 

ve tahvil satan devlet olduğu belirtilmelidir. Bu ticari bankaların diğer önemli iki 

rolünün değerlendirilmesini daha önemli hale getirmektedir: aracılık ve fon sağlayıcı 

rolleri. 

Aracı kurum olarak ticari bankalar, sermaye piyasalarında gerek İMKB içi gerekse 

İMKB dışı işlemlerde diğer aracı kurumlardan çok daha yüksek derecede faaliyet 

gösterir. Müşteri talimatı ile yapılan doğrudan aracılıklarda bu piyasalardaki 

işlemlerin önemli bir bölümünü teşkil etmektedirler. Fakat bankaların sermaye 

piyasalarında en baskın rolleri devlet tahvillerine olan yatırımları ile ön plana çıkan 

fon arz eden rolleridir. 

Analizimizin devamında ise, bankaların hisse senedi piyasalarında aracı kurum 

sahipliği yoluyla gözlemlenen etkinliğini analiz etmek, ayrıca bu durumun aracı 

kurumların tahvil-bono piyasalarından aldıkları paya yansımalarını değerlendirmek 

amacıyla aracı kurum sektörü beş gruba ayrılmıştır. Bu bölümde de bankaların sahip 

oldukları aracı kurumların her iki piyasada en önemli oyuncular oldukları açıkça 

görülmüştür. Yerli ticari bankaların sahip olduğu aracı kurumlar haricinde, aracı 

kurum sektörüne yabancı sermaye girişleri de son yıllar içerisinde artış göstermiş ve 

pazarda gözle görülür bir pay almıştır. Holdinglerin doğrudan sahip oldukları aracı 

kurum sayıları fazla değişim göstermezken, bu kurumların sahiplikleri ve pazar 

payları arasında değişimler gözlemlenmiştir. Yatırım veya kalkınma bankalarının 

sahip oldukları aracı kurumlar ile bu grupların hiçbirine girmeyen aracı kurumların 

pazarda etkin bir konumları bulunmadığı sonucuna varılmıştır.       

Bu çalışmanın amacı ticari bankaların ve onların sahibi olan holdinglerin sermaye 

piyasaları üzerindeki kontrolünü tarihi bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Türk 

bankacılık sektöründe 2000'li yıllarda gerçekleştirilen ve bankaların sahibi 

bulundukları holding firmalarına bağlı ortaklık hisseleri ve krediler yoluyla fon 

aktarmalarını engellemeyi amaçlayan kapsamlı reform çalışmaları ışığında bu 

çalışmanın odağı oldukça yüksek derecede önem taşır. Bankalardan hem bağlı 

şirketlerini hem de tüm şirketler kesimini finanse etmeleri beklenir. Bu dönüşüm 

Türk devletinin üretimde yüksek katma değer ve teknolojiyi amaçlayan yapısal 

dönüşüm politikasının bir parçası olarak görülebilir. Bu koşullar altında beklenen 

bankaların sermaye piyasalarındaki kontrollerinin sınırlandırılması yoluyla özel 

sektör firmalarının da sermaye piyasalarındaki fonlara ulaşımını sağlamaktır. Bu 
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bağlamda, Türkiye sermaye piyasalarının yeni bir döneme girip girmediği, 

bankaların sermaye piyasalarındaki baskınlığının kırılma eğiliminde mi olduğu, 

yoksa geçen süre içerisinde daha da mı güçlendiğinin açıklığa kavuşturulması önem 

kazanmaktadır.              

Analizimize göre ticari bankalar 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren yoğun 

olarak devlet borçlanmasını finanse etmiş ve bu durum özel sektör firmalarının hem 

hisse senedi / tahvil ihracı hem de banka kredisi imkânlarını kullanmalarının önünü 

kesmiştir. Ancak, Türk bankacılık sektöründeki dönüşüm bankaları daha çok tüketici 

ve reel sektör kredisi vermeye, ve daha az devlet iç borçlanma senedi satın almaya 

itmiştir. Bankalar geleneksel aracılık rollerine geri dönmeye devam ettikçe, değişik 

hizmet alanlarında kârlarını yükseltmeye çalışmaktadır. 2006 yılında devlet iç 

borçlanma senetlerinin özel sektör tahvilleri karşısındaki avantajlarını ortadan 

kaldıran son vergi düzenlemeleri, Türk finansal piyasalarındaki dönüşümün önemli 

göstergelerinden biridir. 

Bilindiği gibi, özel ticari bankaların çoğuna holdingler sahiptir. Bu, ticari bankaların 

bağlı bulundukları holdinglerin para-sermayeye daha kolay ulaşmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca ticari bankaların sermaye piyasalarındaki baskınlığının, 

holdingleri için sermaye piyasası fonlarına ayrıcalıklı ulaşım imkânı sağlamasıyla 

sermaye birikimlerini hızlandıran bir mekanizma oluşturma etkisi de bulunmaktadır. 

Bu sebeple, çalışmamızda, holdinglerin sermaye piyasaları üzerindeki kontrollerinin 

ticari bankaları üzerindeki kontrollerinden daha öte noktada olduğuna vurgu 

yapmalıyız. Holdinglerin sermaye piyasaları üzerindeki gerçek kontrolleri, ancak 

ticari bankalar ile ilişkili aracı kurumlarında bankalar ile birlikte değerlendirildikleri 

durumda anlaşılabilecektir.    

Türkiye’de, holdingler ticari bankalar ve aracı kurumları arasındaki yakın ilişkiler 

oldukça çarpıcıdır. Aşağıdaki tablo nerdeyse tüm özel ticari bankaların en azından 

bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi bulunduğunu ve / veya bir aracı kuruma sahip 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu aracı kurumlar Çizelge 3.3 ’te de değinildiği 

gibi diğerlerine göre çok daha üstün durumdadırlar. Gültekin-Karakaş (2009) 

holdinglerin banka sahipliğinin belli sermaye grupları adına finansal kaynakları 

toplama açısından oldukça sık başvurulan bir yol olduğunu ve devlet tarafından 

ekonomik gelişmeyi teşvik etme amacıyla desteklendiğini belirtmektedir. Bu 
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bağlamda, ticari bankalar aracılığıyla aracı kurumlar, holdinglerin sermaye 

piyasalarındaki kolları olarak değerlendirilebilir.   

Çizelge 6.1 : Ticari bankalara ve ilişkili aracı kurumlarına sahip olan holdingler. 

Holding Özel Ticari Banka İlişkili Aracı Kurum İlişki Derecesi 

Özel Ticari Bankaları Aracılığıyla Yabancı Ortak Edinen Holdingler 

Sabancı Akbank – Citibank’la ortaklık 
kurdu (2006) 

Ak Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Anadolu Endüstri Alternatif Bank – Alpha ile ortaklık 
kurdu (2006) 

Alternatif Menkul Kıymetler 
A.Ş. S+A 

Çolakoğlu  Türk Ekonomi Bank – BNP Paribas 
ile ortaklık kurdu (2005) 

TEB Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Doğuş Türkiye Garanti Bank – GE Corp. 
ile ortaklık kurdu (2005) 

Garanti Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Koç Yapı ve Kredi Bank – Unicredito 
ile ortaklık kurdu (2002) 

Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş  S+A 

Unicredit Menkul Kıymetler 
A.Ş  S 

Tekfen Eurobank – Tekfen - EFG 
Eurobank ile ortaklık kurdu (2006) 

EFG Istanbul Menkul 
Kıymetler A.Ş S 

Özel Ticari Bankalara Bütünüyle Sahip Olan Holdingler 

Başaran Anadolu Bank Anadolu Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş S+A 

GSD Tekstil Bank Tekstil Menkul Kıymetler 
A.Ş S+A 

İşbank Türkiye İş Bank 

İş Yatırım Menkul Kıymetler 
A.Ş S+A 

Camiş Menkul Kıymetler 
A.Ş. S 

Holdinglerden Bağımsız Özel Ticari Bankalar 

- Şekerbank Şeker Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

- Turkish Bank Turkish Investment S+A 

Aracı Kurumu Olan Özel Yabancı Bankalar 
- Citi Bank Citi Securities  S 

- Deutsche Bank Deutsche Securities S 

* F.D. – Faaliyet dışı                      

     S – Banka tarafından çoğunluk hissesine sahip  

     A – Bankayla acentelik sözleşmesi bulunan    

  S+A - Hem banka tarafından çoğunluk hissesine sahip olunan hem de bankayla acentelik sözleşmesi bulunan. 
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Çizelge 6.1’de ticari bankalara sahip holdingler ve onlara bağlı aracı kurumların yanı 

sıra aracı kurumlara sahip yabancı bankalarda listelenmiştir. Banka reform sürecinde 

son on yılda birçok ticari banka yabancı ortaklıklar kurmuş veya yabancı bankalara 

satılmıştır. 

Çizelgedeki “ilişkili’’ bankanın aracı kurumun belirli bir hissesine (en az % 50) sahip 

olduğu veya sermaye piyasalarında işlem lisansını kullanmak için acentelik 

sözleşmesi olduğunu ifade eder. Bağlı aracı kurumlar 1998’den önce kurulmuşlardır 

ve eğer ticari bir banka satılırsa ona bağlı aracı kurumları da yeni sahibine devredilir. 

Çizelge 6.1’de her bir ticari bankanın bir aracı kurumu iki farklı yolla kontrol ettiğini 

görebiliriz: acentelik sözleşmesi yaparak ve aracı kurumların hisselerin çoğunu 

alarak. En büyük ticari bankalar holdinglerindir, bunların bazıları yabancı bankalarla 

ortaklık kurmuş olsalar da sermaye piyasalarını kontrol etmeye ve bunu yabancı 

ortaklarıyla paylaşmaya devam etmektedirler.  Özellikle 2000’li yıllarda halka 

arzlarda ticari bankaların üstünlüğü, müşteri ve işlem hacimleri bankaların her üç 

rolü de yerine getirebildiklerini, ticari bankaların ve holdinglerinin rakipsiz olduğunu 

gösterir. 

Bankaların sermaye piyasasındaki katılımlarını analiz ederken ticari bankacılık 

sektörünün tamamına da eğildik. Eğer sadece holdinglere ait ticari bankalara 

odaklansaydık, analizimizdeki bulgular değişmeyecekti. Bunun sebebi Türkiye’de 

ticari-endüstriyel holdinglerden bağımsız sadece bir kaç ticari banka oluşudur. (bkz. 

Çizelge 6.1) 

Çizelge 6.2’de görüldüğü gibi Türkiye’deki yabancı bankalar kendi aracı şirketlerini 

kurarak yerli eşlerine paralel davranışlar sergilemektedir. Bu onların tüm sermaye 

piyasası işlemlerini yapmalarını sağlar. 

Ticari bankalara sahip holdinglerin çoğu 2001 krizinden sonra sektörden çekilmiş 

veya 2008 yılına kadar hisse çoğunluklarını yabancı bankalara aktarmış 

bulunmaktadırlar. Bu holdinglerin sermaye piyasası üstündeki kontrollerinin 

azalmasına yol açmıştır, ancak bazı holdinglerin sermaye piyasası işlemlerine 

yabancı ortakları ile beraber devam ettiğini de görmekteyiz. Bankacılık sektöründen 

dolayısıyla da sermaye piyasalarından çıkan holdingler aşağıdaki çizelgede 

listelenmiştir.  
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Çizelge 6.2 : Ticari bankalarını ve bağlı aracı kurumlarını kaybeden holdingler 

Holding Özel Ticari Banka İlişkili Aracı Kurum İlişki Derecesi 

Ticari Bankalarını Yabancı Bankalara Satan Holdingler 

Zorlu Deniz Bank – Dexia’ya satıldı 
(2006) 

Deniz Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Deniz Türev Menkul 
Kıymetler S+A 

Ekspres Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Fiba Finans Bank – NBG’ye satıldı 
(2008) 

Finans Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Cıngıllıoğlu Eski Demirbank – HSBC Bank’a 
satıldı (2002) 

HSBC Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Doğan Fortis Bank – Fortisbank’a satıldı 
(2005) 

Fortis Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. S+A 

Sürmeli Eski Sitebank – Millenium Bank 
olarak Novabank’a satıldı (2002) 

Gedik Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. A 

Oyak ING Bank – ING Bank’a satıldı 
(2007) 

Oyak Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. A 

MNG 
Turkland Bank – Bankmed ve 

Arapbank PLC ortaklığına satıldı 
(2007) 

Ata Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. A 

Rumeli Adabank – Gulf Credit’e satıldı 
(2007) Ada Menkul Kıymetler A.Ş. F.D. 

* F.D. – Faaliyet dışı                      

     S – Banka tarafından çoğunluk hissesine sahip  

     A – Bankayla acentelik sözleşmesi bulunan    

  S+A - Hem banka tarafından çoğunluk hissesine sahip olunan hem de bankayla acentelik sözleşmesi bulunan  

Kısacası, 1980 sonrası dönemde holdinglerin bankalarını ve aracı kurumlarını 

finansal kaynaklara ulaşmada iki kanal olarak yaygın bir şekilde kullandıkları 

görülmüştür. Sermaye piyasalarına girmek için yüksek sayıda sermaye piyasası 

lisansı almışlar ve banka şubelerini aracı kurumlarının acenteleri olarak 

kullanmışlardır. Bazı holdingler bankalarını ve aracı kurumlarını satarak bankacılık 

ve sermaye piyasalarından çekilse de, kalan holdingler hem bankacılık hem de 

sermaye piyasalarında birleşme sürecinde yerlerini sağlamlaştırdılar. 
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Son olarak, özel ticari bankacılık sektöründe değişen pay sahipliği yapısına rağmen, 

holdingler ve yerlerini alan yabancı sermayeli muadilleri için sermaye piyasası 

işlemlerine dâhil olma yöntemleri fazla değişmemiştir. Türkiye’deki 2001 krizinin 

ardından, devletin ardından özel ticari bankalar sermaye piyasalarındaki en güçlü fon 

talep edenler olmuştur. Hisse senedi, bono ve tahvillerin işlem hacimlerini ve alt 

piyasalarını kontrol altında tutmuşlar, hem müşteri hem de portföy işlemlerinde 

güçlenmişlerdir. Müşteriler için aracılık işlemlerinin çoğunu kendileri yapmışlardır. 

Portföy işlem hacimleri tüm müşteri işlemlerinden bile daha yüksektir. Bu yüzden de 

en büyük fon sağlayıcı olma durumundadırlar. 
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Çizelge A.1 : Holdinglerin sahip oldukları aracı kurumlar 

Sermaye Grubu Aracı Kurum Faaliyet Dönemi 

Cıngıllı Holding A.Ş. Alfa  Menkul Değerler A.Ş. 2001-2006 

Ata Holding A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2001-2008 
Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. 2001-2008 

İşbank*4 Camiş Menkul Değerler A.Ş. 2001-2002 
Eczacıbaşı Yatırım Holding 
Ortaklığı A.Ş. Eczacıbası Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 

Gedik Holding A.Ş. 
Gedik Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 2001-2008 

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 2003-2008 

Bizimgaz Yatırım Holding A.Ş. Hak Menkul Kıymetler A.Ş. 2001-2008 
 

HC İstanbul Holding A.Ş. HC İstanbul Menkul Değerler A.Ş. 2001-2003 
EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. 2004 

Balkaner Holding Med Menkul Değerler A.Ş. 2001-2002 

Meksa Holding A.Ş. Meksa Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 2001-2008 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Oyak Yatırım ve Menkul Değerler 
A.Ş. 2001-2008 

Turgay Ciner Riva Menkul Değerler A.Ş. 2001-2003 
Sanko Yatırım A.Ş. Sanko Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 

Strateji Holding A.Ş. Strateji Menkul Değerler A.Ş. 2001-2002 ve 2004-
2008 

Zafer Taahhüt Elektrik İnşaat ve 
Tic. A.Ş. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2001-2005 

Ceylan Holding A.Ş. K Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2001-2003 

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2001-2005 
Unicredit Menkul Değerler A.Ş. 2008 

Yıldız Holding (Ülker Grubu) Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2002-2008 
GİSAD Dış Ticaret A.Ş. Gisad Menkul Değerler A.Ş. 2002-2005 
EGS Finansal Kiralama A.Ş. EGS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2002 

Global Yatırım Holding A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. 2004-2008 
Hedef Menkul Değerler A.Ş. 2004-2008 

Kapital Factoring Hizmetleri A.Ş. 
Pamuk Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 2005 

Kapital Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 
Karadeniz Holding A.Ş. Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 2007-2008 
Tacirler Holding A.Ş. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. 2007-2008 
Nurol Holding A.Ş. 
 

Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. 
 2008 

Kaynak: 2001 – 2008 yılları arasındaki TSPAKB verilerinden derlenmiştir. 

                                                 
 
4 Camiş Menkul Kıymetler, hisselerine diğer holding şirketlerinin sahip olması dolayısıyla İşbank 
Grubu’na dahil edilmiştir. 2003’den itibaren ise, sahipliği İş Yatırım Menkul Kıymetler’e geçmiş ve 
bu aracı kurum da İş Bankası’na  ait olduğu için ticari bank kategorisine dahil edilmiştir.   
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Çizelge A.2 : Yabancı sermayeli kuruluşlara ait aracı kurumlar 

Sermaye Grubu Aracı Kurum Faaliyet Dönemi 

ABN Amro Bank. N.V. - Amsterdam ABN Amro Yatırım Men. Değ. A.Ş. 2001-2003 

Deutsche Bank AG 

Bender Menkul Değerler A.Ş. 
 2001-2005 

Deutsche Securıtıes Menkul Değerler 
A.Ş. 
 

2007-2008 

Raymond James European Holdings 
Inc. 

Park -Raymond James Yatırım  
Menkul Kıymetler  A.Ş. 2001-2002 

Raymond James Yatırım Menkul 
Kıymetler A.Ş. 2003-2008 

SBIC Investments SA Standard Yatırım Menkul Kıymetler 
A.Ş. 2001-2006 

Standard Bank London Holdings 
PLC Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 2007-2008 

Compagnie Financiere De Camondo Taksim Menkul Değerler A.Ş. 
 2001-2008 

Chase Man.Int.Ltd. Chase Manhattan Menkul Değerler 
A.Ş. 2001 

HSBC Bank A.Ş. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 
TAIB Yatırımbank A.Ş. Taib Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 

UBS AG Arı Menkul Kıymetler A.Ş. 2005 
UBS Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 

Fortis Bank A.Ş. Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2005-2008 
MCT International BV Ticaret Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2005-2008 
BGC Holdings (Turkey) BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 
Credit Suisse International Holdings 
AG 

Credit Suisse İstanbul Menkul 
Değerler A.Ş. 

2006-2008 
 

Denizbank A.Ş. 
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2006-2008 
Deniztürev Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 

Unicorn Investment Bank B.S.C. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006 
Unicorn Capital Menkul Değerler A.Ş. 2007-2008 

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 
Morgan Stanley International 
Holdings Inc. Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 

Citigroup Financial Products Inc. Citi Menkul Değerler A.Ş. 2007-2008 

Credit Agricole Cheuvreux S.A. Credit Agricole Cheuvreux Menkul 
Değerler A.Ş. 2007-2008 

Lehman ALI Inc. Lehman Brothers Menkul Değerler 
A.Ş. 

2007-2008 
 

Orion Holding Overseas Orion Investment Menkul Değerler 
A.Ş. 

2007 
Shuaa Securities Holding Limited 2008 

Kaynak: 2001 – 2008 yılları arasındaki TSPAKB verilerinden derlenmiştir. 
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Çizelge A.3 : Kalkınma / yatırım bankaları ve aracı kurumları  

Kalkınma / Yatırım Bankası Aracı Kurum Faaliyet Dönemi 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 
(Nurol Holding A.Ş.) Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. 2001-2008 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş. 

Yatırım Finansman Menkul 
Değerler A.Ş. 2001-2008 

Sınai Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. 2001 

TSKB Menkul Değerler A.Ş. 2001-2005 
T.Kalkınma Bankası A.Ş. Kalkınma Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 
Tat Yatırım Bankası A.Ş. Tat Menkul Değerler A.Ş. 2001-2003 
C Kredi ve Kalkınma Bankası 
A.Ş. C Menkul Değerler A.Ş. 2003-2004 

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma 
Bankası A.Ş. 

2005 
Pozitif Menkul Değerler A.Ş. 2006-2008 

Kaynak: 2001 – 2008 yılları arasındaki TSPAKB verilerinden derlenmiştir. 
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Çizelge A.4 : 1994 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Atlas Yatırım Ortaklığı 77.000 1,00 
Yapı Kredi Finansal Kiralama 180.000 2,34 
İhlas Holding 702.100 9,14 
Halk Sigorta 560.000 7,29 
Güneş Sigorta 318.750 4,15 
Ak Sigorta 675.000 8,78 
Finansal Kurumlar Toplam 2.512.850 32,70 
TOPLAM 7.683.666  

      Kaynak: İMKB Yıllığı 1994’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.5 : 1995 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Özfinans 50.000 0,47 
Rant Finansal Kiralama 70.000 0,65 
Mustafa Yılmaz Yatırım 
Ortaklığı 10.553 0,10 

Evren Yatırım Ortaklığı 240.000 2,24 
Atlantis Yatırım Ortaklığı 121.463 1,14 
Global Menkul Değerler 1.121.250 10,48 
Bumerang Yatırım Ortaklığı 11.250 0,11 
Commercial Union 309.375 2,89 
Alternatifbank 630 0,01 
Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı 135.000 1,26 
Demir Yatırım Ortaklığı 107.263 1,00 
Finansal Kurumlar Toplam 2.176.783 20,35 
TOPLAM 10.698.432  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 1995’den derlenmiştir. 
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Çizelge A.6 : 1996 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
İş Yatırım 560.000 3,81 
Finans Yatırım 252.266 1,72 
İhlas Finans 682.250 4,64 
Avrasya Yatırım Ortaklığı 12.224 0,08 
Alternatif Yatırım 177.625 1,21 
Borusan Yatırım 825.000 5,61 
Garanti Yatırım Ortaklığı 210.000 1,43 
Alarko Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 2.009.000 13,67 

Vakıf Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 250.000 1,70 

Finansal Kurumlar Toplam 4.978.365 33,86 
TOPLAM 14.700.796  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 1996’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.7 : 1997 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Şekerbank 990.000 1,56 
Taç Yatırım Ortaklığı 55.000 0,09 
Sabancı Holding 27.000.000 42,55 
Ray Sigorta 542.025 0,85 
Mazhar Zorlu Holding 680.000 1,07 
Ata Yatırım 159.250 0,25 
Toprak Finansal Kiralama 270.000 0,43 
Toprak Factoring 430.313 0,68 
Finansal Kurumlar Toplam 30.126.588 47,47 
TOPLAM 63.459.337  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 1997’den derlenmiştir. 
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Çizelge A.8 : 1998 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Efes Holding 20.708.359 21,96 
EGS Gayrımenkul 337.500 0,36 
Osmanlı Gayrımenkul 19.018.125 20,16 
Yapı Kredi Koray 8.575.000 9,09 
Toprakbank 3.117.500 3,31 
Varlık Yatırım 412.500 0,44 
Doğan Yayın Holding 23.490.000 24,91 
Alfa Menkul Değerler 516.553 0,55 
Finansal Kurumlar Toplam 76.175.537 80,76 
TOPLAM 94.318.287  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 1998’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.9 : 1999 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 226.012 0,49 
Gedik Yatırım Ortaklığı 149.946 0,32 
Ak Yatırım Ortaklığı 735.000 1,58 
Yatırım Finansman Yatırım 
Ortaklığı 189.875 0,41 
GSD Holding 2.000.000 4,30 
İş Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 29.400.000 63,26 
İhlas Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 3.940.100 8,48 
Nurol Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 6.125.000 13,18 
Finansal Kurumlar Toplam 42.765.933 92,02 
TOPLAM 46.472.933  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 1999’dan derlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 
111

 

Çizelge A.10 : 2000 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Anadolu Hayat 39.000.000 2,27 
TEB 41.160.000 2,39 
İş Finansal Kiralama 8.750.000 0,51 
EGS Holding 57.500.000 3,34 
Sınai Yatırım Bankası 13.950.000 0,81 
Vakıf Risk 525.000 0,03 
EGS Finansal Kiralama 6.500.000 0,38 
Finansal Kurumlar Toplam 167.385.000 9,73 
TOPLAM 1.720.621.999  

       Kaynak: İMKB Yıllığı 2000’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.11 : 2001 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı 
Veri Yok (VY) (VY) 
TOPLAM (VY) 

      Kaynak: İMKB Yıllığı 2001’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.12 : 2002 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Atakule GMYO 25.357.500 33,09 
TOPLAM 76.618.450  

                  Kaynak: İMKB Yıllığı 2002’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.13 : 2003 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı 
Veri Yok (VY) (VY) 
TOPLAM (VY) 

      Kaynak: İMKB Yıllığı 2003’ten derlenmiştir. 

 

 



 
112

Çizelge A.14 : 2004 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Info Yatırım Ortaklığı 3.447.520 0,48 
Şeker Yatırım Ortaklığı 3.952.942 0,55 
Denizbank 208.437.500 29,20 
İş Girişim 32.228.750 4,51 
Finansal Kurumlar Toplam 248.066.712 34,75 
TOPLAM 713.936.043  

                  Kaynak: İMKB Yıllığı 2004’ten derlenmiştir. 

Çizelge A.15 : 2005 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Akmerkez GMYO 268.520.000 11,37 
Infotrend Yatırım Ortaklığı 5.567.600 0,24 
EVG Yatırım Ortaklığı 2.846.250 0,12 
Hedef Yatırım Ortaklığı 1.375.000 0,06 
Vakıflar Bankası 1.723.298.835 72,96 
Finansal Kurumlar Toplam 2.001.607.685 84,74 
TOPLAM 2.362.053.076  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 2005’ten derlenmiştir. 

 

Çizelge A.16 : 2006 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Asya Katılım Bankası 241.500.000 19,48 
Başkent Yatırım Ortaklığı 1.432.085 0,12 
Metro Yatırım Ortaklığı 2.883.191 0,23 
Taksim Yatırım Ortaklığı 3.172.189 0,26 
Euro Yatırım Ortaklığı 3.533.193 0,29 
Tacirler Yatırım Ortaklığı 4.505.000 0,36 
Fon Finansal Kiralama 0 0,00 
Marbaş B Tipi Yatırım 
Ortaklığı 1.532.295 0,12 

Finansal Kurumlar Toplam 258.557.953 20,86 
TOPLAM 1.239.668.850  

    Kaynak: İMKB Yıllığı 2006’dan derlenmiştir. 
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Çizelge A.17 : 2007 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Satış Tutarı (%) 
Sağlam GMYO 7.700.000 0,18 
Merkez B Tipi Yatırım 
Ortaklığı 3.262.375 0,07 

Oyak Yatırım Ortaklığı 10.999.941 0,25 
Türkiye Halk Bankası 2.498.002.048 57,24 
İş Yatırım Menkul Değerler 99.383.200 2,28 
Sinpaş Gayrımenkul Yatırım 
Ortaklığı 510.093.076 11,69 

Albaraka Türk 227.322.073 5,21 
Tekfen Holding 583.604.760 13,37 
Finansal Kurumlar Toplam 3.940.367.473 90,29 
TOPLAM 4.364.058.983  

                  Kaynak: İMKB Yıllığı 2007’den derlenmiştir. 

 

Çizelge A.18 : 2008 yılında halka arz olan finansal kurumlar. 

Şirket Halka Arz Yılı Satış Tutarı (%) 
Euro Trend Yatırım Ortaklığı  2008 5.063.193 0,21 
TOPLAM 2008 2.372.637.842  

Kaynak: İMKB Yıllığı 2008’den derlenmiştir. 
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