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TÜR.KİYE'DEKİ TİCARET BANKALARINDA NET İŞLETME
SERMAYESİ İNCELEMESİ

M.Emin ARAT.

O.GİRİŞ

İşletmelerin başarıları veya · başarısızlıkları, büyük ölçüde bu
.
. ışletmelerde finansal . yapıdaki dönen varlık - kısa süreli borç
oluşumuna, diğer bir· deyişle net işletme sermayesine bağlıdır.

Öteki işletmelerden farklı olarak, banka işletmelerinde ve
..
ozellikle Ticaret _Bankalarında bu , yapı ayrıcalık gösterir. Zira Ticaret
Bankalarının dönen varlık yapılarının büyük bölümünü, verilen
krediler, . kısa · süreli borçlarını ise çeşitli türden mevduatlar
oluşturmaktadır.
İncelemede,

sermayesi,

Türkiye 1deki
Türkiye Bankalar

Yararlanı 1niıştı

Bankalarının
yayınladığı
Birliğinin

Ticaret

net. işletme
verilerden

r.

İnceleme

üç bölümd~ıi oluşmaktadır.

Birinci bölümde bankalar ve işletme sem1ayesi kavramları genel
·
ola~·ak tanımlanmakta ~e açıklanmaktadır.
ticaret bankalarının .tanımı ve fonksiyonları
?elirtildikten sonra, Türk Bankacılık sistemi içinde ticaret bankacılığı
İkinci bölümde

ıncelenmektedir.

Üçüncü bölüm incelemenin ağırlık noktasını. oluşturmaktadır . .Bu
bölümde net işletnie sermayesi unsunı olan ~önen varlık kısa süreli
?orç yapısı ayrıntılı olarak incelenmekte ve tıcaret bankalarında net
ışletıne sermayesi yeterliliği, özellikle likidite a,nalizi ve dönen varlık
~ısa süreli borçları saptama yöntemi ile: yılı verileri kullanılarak
ıncelenilınektedir.

Yrd.Doç.Dr. M.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü.

1.KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1 O.BANKA İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 OO.Banka İşl~tmesi Tanı.mı
Yüzyıllardan
beri çeş itli değişiklikler ve gelişmeler
kaydeden barıka ile ilgili birçok tanım yapılmış, ancak yapılan
tanımları n çoğunluğu bugünkü modern bankacılığı tam anlamıyla ifade

edememişt ir .

Günümüz b a nkac ılı ğını tam anlamıyla açıklayan tanım
11
Bankalar, başlıca ça lışma araçları paya ve para
ölçüsü sayılan veya onun yerine geçen kıymetler olup bankaların
emisyonu , sürümü, biriktirilmesi, değiştirilmesi ve kredi olarak tahsisi
gibi fonksiyonlar gö:en ve çağımızın hızlı gelişimi içincie bu klasi~
görev sınırl arını aşarak yeni ve çok yaygın sosyo-ekonornik, malı,
teknik , idari hatta politik alanlara da yönelmege başlayan
şöyl e

ya pılabilir .

kuruluşla rdır. 11

•

Diğer bir deyişle Banka "Para ve kredi ticareti ile iştigal eden,

ayrı ca çeşitli

mali, sosyal hizmetler gören ekonomik üniteler" dir.

Ekonomik anlamda bankanın tanımı ise 11 Ekonomiye banknot ve
kaydi para gibi ödeme araçları sağlayan, nakdi sermaye ve sermayeyi
temsil eden haklarla (menkul kıymetlerle) ilgili ticareti alışılagelen
meslek olarak sürdüren ve başkaca ödeme iş lemlerini yapan, özel ya
da kamu hukuku işletmeleri" şeklind e yapılabilir.
101.Banka İşletmesi Türleri

'

Banka işl etmel eri çeşitH özelliklerine göre bölümlemek
mümkündür.
1.Hukuki

Kuruluşlarına

göre

2.Serınayel e rinin Kaynaklarına

göre

3.Şube Sayıla~ına göre .
4.Verdikle ri Kredinin Vadelerine göre
5.Faaliyet

Sa ha l a rına

6.Amaçl a rın a
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göre

göre

7.İşlevlerine

gore

İşlevlerine göre bölümleme

Yatırım Bankaları biçiminde olur.

Ticaret Bankaları ve
'

Kalkınma

1010.Ticaret Bankaları

.
Ticaret
b<ı.nkaları,
ilişkilerini
özellikle
mevduat
sahıpleriyle sürdüren ve onlarla yoğui1 bir ilişkid e bulunan banka l a rdır.
Bu özelliğinden dolayı kimi saman meyduat bankaları diye de
a~la~dır.ılırlar. Bu faaliyetleri dışında, iskonto, dış ticaret ·işlemleri , açık
kı edı, bıreysel bankacılık ve daha birçok hizmetler de sunmaktadırlar.
Bu işlemler onlar!
zorlamaktadır.

geniş

bir

müşteri

kesimiyle dinamik,

ilişkil ere

Ticaret bankları, geniş bir halk kitlesinden para talebinde
bulunan ve böylece müşterilerine borçlanan; aldığı kısa süreli borçlan
diğer müşteri kitlesine borç veren bankalardır.
1011.Kalkınına ve Yatırım Bankaları
Kalkınma bankaları, ekonominin bir · \Zeya birkaç
sermaye noksanını gidemi.ek amcıyla kurulan ve
kaynaklannı ekonominin gelişmesini maksimuma çıkaracak şekilde
kullanan kuruluşlardır.

se ktöründeki

11.İŞLETME SERMAYESİ İLE İLGİLİ TEMEL KA\!RAMLAR
1

11 O.İşletme Sermayesinin Tanımı

Bil~nçolarda işletme sermayesinin tek bir küme ·halinde
· görünmemesi bu terimin çoğu kez d eğişik anlamlarda kullanıl01asına
. nede n olmalnadır. · Literatürde "Dönen Sermaye" · veya "Işletme
Sermayesi" denilen çalışma sermayesi bu nedenle iki şekilde
tanımlanmadır.

-İşletme sermayesi, bilançoların aktifin~e yer alan cari aktiflerle,

Pasif bölümdeki kısa vadeli borçlar arasındakı farktır.

-İşletme sermayesi dö~en' varlıkların tümüne verilen isimdir.
Bu iki tanım · arasındaki fark, kısa vadeli borçların ' dönen
Varlıklardan düşülmesi veya , düşülmemesinden ileri . gelmektedir. Bu
durumda ilk tanımın belirlediği işletme sermayesine "net işletme

159

sermaye", sonraki tanımın ifade etti ğ in e "brüt
kısaca "İş l etme Sermayesi" denilmekredir.

i ş l etme

se rmayesi" veya

se rmaye kavra mı gibi soyut
kavramı,
·nite liktedi r. i ş l e tme varlığının karşıtıdır. işletme varlığı ise bir
i şl etme nin ça lışabilmes i ve ça lı ş masını aksatmaksızın sürdürebilmesi
için gerekli döne n varlıkların tümüdür. işl etme varlığı, sabit (ya tırım
İşletme

sermayesi

varlığının) va rlı ğın işl etil e bilmesi

için gerekli

varlıktır.

111 .İşletme Sermayesinin Unsurları
İşletme sermayesinin unsurl a rı döne n varlıklar ve kısa
süre li borçl ardır. '1Döne n varlıklar, nakit ve i ş l etmenin normal faaliyet
dönemi içinde gene llikle bir yılda n a kde çevrile bilir veya kullan·ııabilir
valıkları kapsar."

Dö ne n va rlıklarda ke ndi araları.nda, saymaca ve malca dönen
varlık! olmak üzere . iki alt kümede · toplanabilir. Saymaca dönen
varlıklardan bazıları şöyle sıralanabilir. Kasa, bankalar, çekle r, se netsiz
alacaklar, senetli a lacaklar, hisse senedi ve tahviller. Sayılan unsurların
dönen va rlıkl ar oldu ğu noktas ınd a, peşin ö d e nmiş gide rle r hariç, görüş
birliğ i vardır.

Kısa süreli borç miktarı be lirle nirke n, borcun bize mal ve
işletmelere a it o lmas ı .iJe söz ko nusu borcun vadesinin
aşmamı ş olması ö neme sahip hu s usl a rdır .

arz eden

hizmet
bir yılı

112.İşletme Sermayesi Türleri

işletme se rmayesi türleri genellikle şöyle belirtilebilir:

-Brüt işletme Sermayesi
.

-Net İşletme
Se rmayesi

Işletme

Sermayesi
,

-Değişken işletme Sermayesi -Özel

. . işle~menin çalıŞmasını sürdürebilmesi için ge rekli olan dönen
nıtelıkted.ı varlıkların tümü brüt işl etme sermayesidir. Brüt işletme
·
se rmayes ıne aynı zamanda "İşletme Sermayesi" de denilmektedir.. .
Net işletme ,se rmayesi döne n varlıklarla, kısa süreli yabancı
kaynaklar arasınd aki olu~u farktır. Diğer bir d eyişl e
NİS
ı 6o

=

Dönen Varlıkl ar - Kısa Süreli Borçlar 'dır.

2. rtCARET BANKALARI
200.Ticar~t Bankalarının Taıumı ve Özellikleri

"Ticaret Ba nkaları, kısa vadeli kredi vere n bankalardır.
Verdikle ri kredileri topladıkları · mevduat ile karşılarlar.
Genelikle
özsermayeleri azd ır . Bu nedenle bı..ı tü r bankalara "Mevduat Bankaları"
da denir. Bu nedenle Tica ret bankalan topladıkları vadesiz veya
çoğ u~lukla .·k ı sa vadeli nıevd u a rı ticari mübad ele nin &e rektirdiği kısa
vacle lı k redılercle kullanan bankalardır" şe klind e tanıml a n abi lir.
Bir bankanın ticaret bankası olarak nite le ndirilebilmesi
baş lı ca iki noktaya d ikkat ed ilmelidir.

için

-Banka mutlaka vadc=siz mevduat kabul etmeli ve i ş l e tme l ere . kısa
vadeli veya vadesiz ça lı şma sermayesi kredisi açmalıd ır .
-Ticaret bankalarının kuruluş ·amacı , hissedarlarına kar sağlamak

?imalıdır. Bu yönden özel amaçlarla kurulmuş bankalardan ve merkez
bankasından ayrılır .

Buna göre, kar amacıyla kuru lan kaynakların büyük kısmı
mevdu attan oluşan ve kısa vadeli kredi veren bankalar ticaret bankası
grubuna gire r.
201.Tica~et Bankalarının Fonksiyonları

Ticaret Banka l a rının yaptık l arı · işleri başlıc~ ü ç grupta
tapla nabilir.
-Fon

sağlama i ş_l e ri

-İş hayatına satınalma

-'Hizmet

,
gücü

sağlama

i ş l emle ri

Bu fonksiyonl ar kısaca şöyle açıklanabilir.

Fon Sağlama İşleri
Bütün
bankalarının
va rdır .

ekonomik amaç lı işletmelerde okluğu gibi ticaret
da öz ve yaba nc ı kaynaklar o lmak üzere iki fo n kay nağı
r
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Ticaret

bankalarında

mevduattır. Bunların

bir

ana fon kaynağı yabancı kaynaklar özellikle
vadeli diğer kısmı ise vadesizdir. ·

kısmı

banka işl etme leri gibi ticaret. b a nkaları da mevduat
toplayarak, tahvil ihraç e dere k, merke z bankası ve diğer bankalardan
borç a larak dış kaynaklardan yararlanır. !icaret banka ları, ödenmiş
sermayelerini kredi işl e rinde kullanmazlar.
Di ğer

Bunla r _ge ne llikle

bankanın

gayri me nkul ve

d e mirbaş larına

yatırı lmı şt ır .

İş Hayatına Para Yatırıma (Plasman) Fonksiyonu

Ticaret b<j.nkafarı öz ve yabancı kaynaklardan topladıkları paraları
borç olarak verir. Bu krediler vadesiz olduğu gibi kısa
vadeli de olur.
i şl et me l e re

Ticaret

Bankaları toplamış oldukları fonları şöyle kullanır.

-Norma l para çekişl e rini karşılamak içi n kasada veya diğe r
ba nkalarda nakit bulundurulur. Birinci derece ihtiyat' denile n bu fonlar,
·
sadece likidite amacıyla e lde bulundurulur.
-Senet iskontosu,

i ştirası ,

avans ve borç cari hesap

şeklinde

işletmelere ça lışma sermayesi ihtiyaç larını karşıl amak üzere boı~ç verir.

-Çeşitli

ala nla rda.ki işletmel ere iştirak e dere k .onlara se rmaye

kaynağı sağlar.

Hizmet İşlemleri
. . B~nkalar, fon sağlama ve plasman işlemleri dışında müşteril erine
çeş ıtlı hızmetl e rde bulunurlar. Bankalar, bu hizmetle ri, çok düşük karla

h~tta zararla yerine getirirler. Bu hizme tle rin sayısı ve netiliği ülke lere
gore farklılık gösterir.
Özellikle gelişmiş ülk~lerde bu tür hizmet
..
Ulkemiz bankacılığında başlıca hizmet türle ri şunlardır:

sayısı fazladır.

-Para gönd e rilmesine arac ılık hizmetleri ·
-Mü şte ril e rin ü çü ncü şahıslardan alacakl arının tahsiline aracılık
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-Ananim

·
ve ta h v.ı·ıı erın

şirketler

·

kurnluşlannca ç ıkanılan

ile kamu
l

~,

sanşına aracı ıl\.

h'c zmetı,en.

h.

-

ısse

sene

d.

ı

-Müşterilerin ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık hizmetleri

-Döviz ve efektif

alım satım

-Ticari ve mali konularda
-Bireysel

hizmetleri

müşterilere danışmalık

hizmetleri

bankacılık işleml e ri

202.Türkiye'de Ticaret Bankacı.1:ığı

Bir ülkenin bankacılık si~temi,, çeş itli alanlarda çalışa n
bankalardan ve bu bankalar arasındakı karşılıklı ilişkilerd e n oluşan bir
düzendir. Bir ülkenin ekonomi ve maliye politikas.ı , bankacılık
mevzuatı, iş hayatında . yerleşmiş bulunan görenekler, kredi ihtiyac ı ,
balkın a lışkanlıkları, tasarrnf eğilimi ve gücü gibi makro . etkenler
bankac ılık sistemine etki eder.
·
· . Türkiye'de ·faaliyet gösteren 71 bankanın 58' i ticaret· bankacılığı
Ticaret bankacılığı yapan bankalara ve bankacılık
sistemindeki yeri Ek 1 'de gösterilmiştir.
yapmaktadır.

görüldüğü

gibi ticaret bankac ılığı yapan bankaların
Bankacılık sistemindeki önemi- büyüktür. Bankac ılık sektörüne
yatırılan özsermayenin o/o 89'u, şube ~ayılannın o/o 99'u ve mevduatın
ise tamamı ticaret bankalarına aittir.
Tabloda da

Türk

Verilen kredilerin o/o 93'ü bu
'

~ankalarca sağlannuştır.

bankacılık sistemimizde yatırim bankacığmın zayıf
ise yaygın olduğu söylenebilir.

Buna göre
ticaret bankacılığının

Ticaret Bankası tanınunda beliıtildiği gibi, ticaret bankasının
teme l amacı kardır, ana fon kaynağı mevduattır ve kısa vadeli kredi
vermek suretiyle topladığı fonları kullanır.
3. TİCARET BANKALARINDA NİS ANAı.izLERi

30.BANKLARDA NİS KAVRAMI

Sanayi ve .Ticari İşletmelerd e ne t işletme sermayesi kavramı,
bu i şletmel e rin ·aktiflerindeki döne n varlıklar ile pasifteki kısa süreli
borçlar aras ınd ak i farktır . Banka işletmelerinde net i ş l e tme sermayesi
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kavramı,

d eyi ş l e

bir

i ş l etme l e rd e n far~lı

Bankalann

dönen varlık-kısa süreli borç
özellik göstermektedir.

dönen

varlık

y~p ısı

baş lıca

yapısı,

şu

öteki tür

kal~mlerden

oluşmaktadır :

-Nakit

D eğe rl e r

-Menkul

/

D eğe rl e r Cüzdanı

-Me vduat Munzam
-Kısa

Karşılıkları

Vaddi Krediler

-Faiz Gelir Tahakkuklan
./

Döne n

varlıklar yapıları

içinde en büyük
Pasifte ise kısa vadeli borç ları

oluşturmaktadır.
şunlardan oluşmaktadır:

oranı %

26 ile krediler
oluşturan kalemler ise

-Me vduat
-Alınan

Kredile r .

- Çeş itli

Borçla r

Kısa va dali
o lu şturmaktad ır .

borçla r içinde e n büyük

oranı

% 56 ile mevduat

31.liCARET BANKALARINDA DÖNEN VARUK-KISA
SÜRELİ BORÇ YAPISI
310.Ticaret Bankalarında Dönen Varlık Yapısı

Ffoansal kurumların varlık yapıları ile · diğer işl etme
tü rle rinin varlık yapıları arasında aynhklar vardır .
Ticare t

bankalarının

varlıklarının

önemli bir bölümü fin ansal
Buna karşılık he rhangi bir üretim
işl et mesinin sabit varlıkları finansal" varlıklarından daha fazl adır.
Ara l a rın dak i bu başkalığın n e d e nle ri, fon kaynaklarının baş ka olması
ve kar amaçl a rını gerçe kl eş tirmede ayrı koşu ll a r a ltınd a faaliyet
göste rmele ridir.
varlıkl ardan
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olu şmaktadır .

Ticare t

Ba nkalaıındaki işl et me

sermayesini daha iyi belirtmek için

başlıca dönen varlıkların üze rinde inceleılıe ) apmanın yaran açıktır.

Ticaret bankal a rının
belirtilnrektedir.
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yılı

dönen

varlık

yapısı

Ek3'

de

3100.Nakit Değerler

Bankalar,
· mevduat
. ç_ek ili ş l e rini
zamanında
cari faaliyetleri için gerekli nakdi sağlamak
amacıyla kasalarında nakit ve diğer bankalarda mevduat bulundururlar.
Kasa ve diğer bankalarda bulundurulari bu fonlara cari karşılıklar da
d e nir.
karş ılamak,

bankanın

Likidite amaçlarıyla saklanan cüri karşılıklar kasa ıne-vcudu diğer
bankalardaki vadesiz mevduat ve tahsil safüasındaki kalemle rden
oluşurlar.

Diğe r

bankalardaki nakit mevcudu ise , bugün ve gelecekte
ihtiyaçla r ıçın ve banka · veya müşteri faaliyetlerinin
finansmanını kolaylaştırmak amacıyla, merkez bankası ve diğer yurt içi
ve yurtdışı bankalarda bulunan mevduat hesaplarıdır.
beklene n

31 Ol .Mevduat Munzam Karşılıkları

likidite amacıyla bankaların
karşılık . ayırmasını zorlamaktadır. Bu kanuni karşılıkların ana amacı
bankaları belli bir de re-cecl e likit , o lmaya zorlayarak, nıevduta
sahiplerini · belli oranda korumaktır. ·
Her ülke nin

kanuıi.ları

Türkiye'de bulunan bankalar, "Bankalar Kanununa göre vade li
mevduatın o/o 10-20 ve vadesiz ınevdu :u ın o/o 20-35 arasında bir kısmını
"munzam karşılık" adıyla ayırmak zorundadırlar . Bu karşılığın alt ve üst
miktarları a ras ındaki oranını Merkez Bankası belirler. Hale n bu oran

vadeli ve vadesiz mevduat için o/o 35 dir.
Bankalaı: ayrıca T.T.K. 466. nıadcl es i geregınce "yedek akçe" ve
Bankalar Kanununun 35.'maddesine göre "ileride .vukun nıulıte ınal
' zararlar karşılığı" olarak karlarından bir miktar ayırmak zorundadır.
Bunla r Me~.k ez bankasındaki özel hesaba na kit olarak yatırılırlar .
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3102.M enkul Değerler Cüzdanı (Net)
Banka lar gerekl i ka rşılıkla rı ayıı'clıkta n sonra ell erincı~
k alan fo nla rı tamam en k redi olarak kullanmazsa bu nla rla hazine
ta hvil
ve bonoları satın alır.
'

Banka lar varlı klarının emi n ve likidi tesinin yüksek olmasını
isterler . Devlet tahvil ve bonoları riskten çok uzak ve borsad a hemen
paraya çevrile bilir senetle rclir. Kred i tal epl e ıinin azal d ı ğı veya ticari
kredile rin tehdit edil d iği dö nemle rde bankala r fa zla para l a rını devlet
.tahvil ve bo noların a yatırırl ar. Ticari kredi talebin in arttı ğı dö nemlerde
devlet tahvil ve bonola rını paraya çevirerek bu fonl arı kredi vermed e
kullan abilirle r.
Banka l arın
he rhangi bir
işletme nin
denetimini
elinde
bulund urmak amacı ile devamlı o larak ellerinde tutmak istedi kleri
hisse s~netle ri , bu gruba girmez . Bu amaçla alına n hisse senetleri
" işti rakl e r" kalemi içinde ye r . a lma lıdır .
3103.Kısa

'

Vadel i Kredi ler .

Banka lar gerekli karşılı kl arı ayırd ıktan sonra .geri
kalan kaynaklarını çeşitli şe killerd e müşte ril erine bo rç olarak verirl ~r.
Banka ların plasma n işleml erinin başlı cası ve en büyük tutara sahıp
kısmı gerçek ve tüzel kiş ilere verilen bo rç verme işl emleridir. Ek
1' de
kredi tuta rları belirtil mekted ir.
·
Kredi ler Vad~lerine göre;
-Kısa

vadeli

-O rta vadeli
-Uzun vadeli olarak
Kısa

s ınıfl a ndırılır .

Vadel i Kredi ler

Vadesi en faz la bir yıl o lan kredile re denir. · Bu tür kredile r
genellikle iş l etmel erin çalışma sermay esi ihtiyacını karş ılama k için
a lınır. Ticaret Ba nka l a rı genel olarak k ısa vadeli kredi
verirle r.

166

o.rta Vadeli Krediler
vad esi bir ila be ş yı 1 aras ında olan kred i türleridir. Bu kr d .
e teçh izat al
.
llanılır. Ticaret Bankaları 1972 den e bıle'
,v
,
m~ki:1_,a,.. n %lO'u ımında k.ueli
erı
ler.
redir
nu ona vad kred ilere JVnelrmeh.·pJa.5fJli1.J"arı
.

vzvıı Vadeli Krediler

ret Ba nka l~n gen el .ola rak
Vad esi· 5 il~ 20 yıl olan kred ilerd ir. Tica
c
r
vad eli kredı verm ezle
·
.
.
uzu n
kısa vad eli kredileri dikk ate'
Net. işl~tme Serm ayes i uns uru olarak
.

e rek ır .
a 1ma k g

·

311 . Tic are t Bankalarında Kısa Sür eli

Bor ç Yapısı

Tica ret Banka larının
~nceki bö lümle rde de beliıtildiği gibi
dış kay nakl ar oluş turur. Dış
özsermayelerı .~z?ır . A:5ıl öne mli fonu
d uatt rr. Daha son ra me rkez
kaynakların buyul~ _ bır bölü mü mev
alın an borç lar gelir.
banka l arınd an ve dıger ban kala rdan
sağl aya bilirl er.
, Ayrıca ta h vil çıka rma k yoluyla da fon

311 O.Mevduat
ikle ri an veya
Ba nka lara gerç ek ve tüzel kişil erin isted
r müdd~tine uyarak geri almak
be lli bir süre son ra ya da belli bir ihba
ir.
üze re yatırdık l arı p aralara mevdua t den
ilir. En yaygın sınıflama
Mevdua t çeşitli - şekillerd e sınıflandırılab
dir.
vad e ve m evd uat sahi bi biçi min e göre
mu belirtil -me kted ir.
Ek 1 'de 1993 yılı itiba riyle mev duat duru

Me vdu at;

a. Vad e

açısından

-Va deli
-Va desiz
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b.Sahibi açı.sından

-Resmi
-Ticari
-Bankalar
-Tasa rruf
sınıflandırılabilir .
3111.Alınaq.

Krediler

Ticaret Bankalarının mevduattan sonra ikicin önemli dış
Merkez Bankası ile yurtiçi ve )rurtdışı bankalardan aldıkları
kredile rdir. Bankalar Merkez Bankasından reeskont ve avans yolu ile
borç alırlar. Bu açıdan reeskont: bankaların poıtföyüne dahil senetler
Merkez
Me rkez Bankasından kredi sağlamasıdır .
karşılığında
bankasının bankacılık sistemine açtığı krediler, e konominin kısa ve
oıta vadeli ihtiyaçları.na cevap · veren finansmanlardır . ,
kaynağı

3112.Çeşitli

Borçlar.

Bankaların

olağan

faaliyetinden . doğan .

bazı

fon

kaynakları da vardır .. Bunlar ödenecek çekle r, ödenecek havaleler,.
kambiyo transfer emirleri, ödenecek vergi ve sigorta primleri, kısa
vacl~li

kaynak özelliğine sahiptir.
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32. TİCARET :.t;ıANKAI..ARINDA NET İŞLETME SERMAYESİ
YETERLİI.İCİNİN SAPTANMASINDA KUllANILAN
TEKNİKLER

Bankaların ~ali tablola rının a nalizinde, diğer işletmelerin ma li
tabl o l a rının a nalizinde kull a nıl a n tüm teknikle r kull a nıl abilir. Ticare t
Ba nka l a rınd aki ne t işl e tme sermayesi yete rlili ğinin . sa pta nmasınd a
likidite te kni ği kull a nıl aca ktır.

320. Ticaret Bankalarında Likidite Analizi
3200. Ticaret Bankalarında Likidite' Kavramı
Fina nsal bire r kurum o lmal a rı nede niyle, ba nkaların nakit giriş ve
yükse k düze ydedir. Bankalar, özellikle mevduat sahiple rinde n
gele n . .tale ple ri d e rhal karş ıla ma larının büyük ö ne mi va rdır. ·Bir
ba nka nın faa liyetini sürdüre bilmesi , büyük ö lçüde, yükümlülükle rini
a nınd a k a rş ılı yabilmesi gücüne bağlıdır. Di ğer bir d eyi ş l e , bankalar he r
a n ka rş ılayabil ecekl eri öde me tale ple rini de rhal yerin~ getirebilme k
için likiditesi yükse k d eğe r bulundurmak zorund a dır .
ç ıkı ş la rı

Buna göre bir ba nka işletesinde likidite kavra mı ile akla ilk
gele n,· mevdu at geri iste nmesi a nınd a , ba nka nın makit ö deme
yapabilme gücüne sahip o lma sıdır. Ticaret · ba nkal a rı için likidite
sorunu , he r zama n için ke ndile rinde n talep edilebilecek bir fina nsal
yükünü ka rş ıl ayabil ece k yeterli fon a sahip olabilmele ridir.
Di ğe r ta rafta n, ticaret ba nkac ılık sisteminin li kiditesi söz ko nusu
edildi ğ ind e

a.Topla m mevduat çekilme tale ple rini
b.Kredi tale ple rini
o la rak

ka rş ıl ayabilme

k~rşıl a nıa yet.e n eği,

gücü

ta nıml a nabilir .

3201. Ticaret Bankalarınııi Likidite Analizinde Dikkate
'
Alınacak Etmenler
1. Mevduattaki gelişmeler: Mevduatı d eva mlı ve kararlı
bir ge li ş me göstere n ba nkalar nisbete n dü şük likidite ile faaliyetl e ıini
yürüte bilirle r. M evdu atı d algalanma göste re n ba nkalar yü kse k likidite
o ra nl a rı ile ça lı ş ma k dunımuncl adırl a r.
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2. Mevduatın bileşimi: Mevduatın bileşimi ve vadeler

itibarıyle dağılımı, bankaların ellerind e bulunduracakları birinci ve

ikinci derece rezeı-Vlerin tutarını etkiler.

3. Kredi taleple ri ve kullanılmamış kredi bakiye leri:
Kredi talepler inde artış bekleye n banka, daha fazla likit değer
bulundu rur.

4. Banka ktedileriniıL kalitesi : Banka krediler i genellik le
kısa vadeli ve geri ödemem e riski çok düsük ise, bu likidite oranı
. sorun yaratmayabilir.
J

s.
payı:

,

Uzun vadeli plasınanlarllı. aktif toplamı içindek i

6. Merkez bankasııun izlediği politika lar:

3202.Li kidite Analizi
Ticaret bankalarının yıllık likidite analizi 1993 yılı verileri
ile incelenecektir. Bu veriler Ek 2-3 ve 4 'te belirtilm ektedir.
Banka likidite oranlarının tanımlarının belirtilm esinde aşağıdaki
simgele rden yararlanılabilir.
N

arası

=

Kasa,

bankanın kasasındaki

TL ve effektif döviz

BK = Bankalar; yurtiçi · ve . yurtclışı bankala rdaki ve bankala r
mevdua t
değerler cüzdanı

MDC

=

Menkul

MMK

=

Mevduat munzam karşılıkları

KYAK

=

Kanuni yedek akçe karşılıkları, alınan devle t tahvili

DT = Devlet tahvili ·
VKVK

=

Verilen kısa vadeli krediler

FGT := Faiz ve gelir tahakku lar
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M

=

Her türlü mevduat

AKVK

=

Alınan kısa vadeli krediler

MB = Muhtelif kısa vadeli borçlar
ÖVH· = ödenecek vergi ve harçlar

TE = Transfer emirleri

KVB

= Kısa

vadeli borçlar

toplamı

Birincil Rezervle r (~1) = N + Bk + 1/ 2 MMK ( *)

İkincil Rezeı-Vler (R2)

=

Üçüncül Rezervle r (R3)

Rl + MDC + DT
=

Kısa Vadeli Bo'.çlar (KVB)

R2 + 1/ 2MMK + KYAK + VKVK + FGT
= M + AKVK + MB + ÖVH + TE + KVB

.Bu tanımlardan sonra likidite oranlarını
Rl

Birinci Derece Likidite

Oranı =

(BDL)

--KVB

Rl + R2
İkinci Derece Likidite Oranı
(İDL)

KVB
Rl + R2 + R3

Üçüncü Derece Likidite Or.anı

CDDL)

KVB

Yukarıdaki likidite derecele rini belirten oranlar ise şöyledir .

• Bir bölümü devle~ tahvili olarak T.C.Merkez Bankasında bloke edildiğinden ve bu
oran hakkında elimizde kesin veriler bulunmadığından yarısının (RI) de nakit
bölüm şeklinde, diğer yarısını ise (R3) de yer alacağı varsayılmıştır.
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Bankalarda Likidite Dereceleri
Likidite
De recele ri

Ka musal
Sermayeli
Ticaret Bank.

. Öze l Se rmayeli
Tica ret Bank.
'

Yaba nc ı

Se rmayel i
Ticaret Bank.

Tüm Tica ret
Bank.O rtala ma

1.De rece

0.25 '

0.43

0.50

0.37

2.De rece

0.47

0.55

D..44

0.53

3.De rece

0.75

1.10

1.00

0.97

Birinci Derece ·L ikidite Oranı, nakit oran kasa bazıi-lığı oranı
olarak biline n bu orana Trezore ri katsayısı da denir. Bir bankaı'\ ın
rahatça hare ket e tme durumunu ve- be lirli bir ~ nd a çe kiliş l ere cevap
vem1e kabili yetini ifade eder. Bu oran Kamusal sermayeli ticaret
ba nkalarınd a % 25, özel sermayeli ticaret bankalarında % 43 yabancı
ticaret bankalarında % 50, tün{ ticaret bankaları orta l aması rse % 37 dir.
İkinci Derece Likidite Oranı, birinci de recede n biraz dah~

fazladır. Kamusal se rnıa yeli bankalarda % 47 ike n, özel sermayeli
·bankalarda o/o 55, yabancı sermayeli bankalarda o/o 44 , tüm ticaret
ba nkal a rı ortalaması ise % 53 dür ..

Üçüncü Derece Likidite Oranı,

birinci ve

ikinci likidite

oranından daha ge ni ş bir kavramdır. Bu orana ö de me kabiliyeti oranı
da denir. Bu katsayı, bankanın , bo rçlarını e n ·kötü ihtimaller içinde
ha ngi ö lçüde ka rşılıyabi l eceğini göstermek suretiyle kendisine se rmaye
·
ve re n kimse le r karş ısındaki clı.. ırumunu ifade etmektedir.

Bu oran, kamusal se rmayeli bankalarda o/o 75 ike n, özel se rmaye li
bankalarda % 110, yaba nc ı se rmaye li bankalarda % 100; tüm ticaret
ba nkal a rı ortc:ılaması ise % 97 dir.
Tabloda da belirlendiği gibi Türkiye 'd e ki özel ve yabancı
sermayeli ticaret bankal arı genel olarak likidite düzeylerini, diğer
kan1U:;al sermayeli tica ret banka larına göre daha . fazla tutmayı te rcih
e tme kte dir. Bu davrahı şı, bankaların mevduat çekilme ve kredi
tale ple rini anında karş ıl a mada daha esne k olma iste mle ri sonucu
o la ra k yorumlanabilir.
321.Dönen Varlık - Kısa Süreli Borçları Saptama
Yöntemi
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_

Türkiy e'deki

bankal a rın

net

i ş l et me

se rınayes i

yapılarını 1993 verilerine göre Ek 2-3-4 de incel e ndi ği nd e şu durum
lar
ortaya
ç ıka r:

Kamu sal Serma yeli Ticare t Baiıkalannda aktif tuta rı
386.158.983 dür. Bu tutarın 213.869.058 dönen varlıklardan
oluşmaktadır. Di ğer bir d eyişle aktifin o/o 55 ini döne n
varlıkla r
oluşturmaktadır . Pasif tutarının 285 ..970.315 ini kısa süreli borçlar
o/o 74
ile o lu şturmaktad ır . Buna göre kamusa l sermay eli ticaret ba nkal a rı
7 2. 101 .257 veya % 19 eksi net işletme sermay esi ile çalışmaktad ır. Özel Serma yeli Ticare t Bankalarında aktif tutarı 547.730.456
Bu tu ta rın 480.895.5 17 sini dönen va rlıklar oluşturınaktadır ve
_ ora nı o/o 88 dir. Pasifte ise kısa süreli borçlar_437.857.789
dur ve bunun
o/o 80 ini o lu şturmaktad ır. Bu durum a göre ; özel sermay eli
ticaret bankalarında 43.037 .728 veya o/o 8 aıtı net işl etme sermay
e. ile
dır.

ça lı ş ma ktadır .

Yabancı Serma yeli Ticare t Bankalarında ise aktif toplamı
40.652.380 dir. Aktif toplamının 37 .210.260 ş ını dönen va rlı klar
olLİşturına kta ve bunun · ora;1sal payı ise o/o 92 dir. Pasifte kısa süreli
borçla r 31.681.839 dur. Oransa l o lara k da o/o 78 dir. Bu durum da
yab; nc ı se rmayeli ti~aret ba nkalarınd a 8.970.547 veya o/o 14 artı net
işletme sermay esi vardır.

Türkiye 'cleki genel ticaret bankal a rın aktif toplamı 974.54 1:825
dir. Bu tutarın 732.001.832 ini döne n va rlıkl a r oluşrurnıaktadır . Bunun
oransal d eğe ri ise o/o 75 cNr. Pasifte ise kısa sürd i borçların tutarı
7S5 .509.93 7 clir, oranı ise o/o 77 clir.
Ge ne lde Türkiy e'deki ticaret

bankaları

i şl etme senhay esi ile çalışmaktadırla r.

23.508. 102 (% 2) eksi net

Kamus al sermay eli ticaret bankal arın o/o 19 e ksi net işl e tme
sel·ıııayesi ile çalışma larının nede ni , aktif yapısında . duran
varlıkl ar
ihcel e ncliğincl e,
oıta ve uzun vadeli
kredi oranının _ -(%28)
yüks e kli ğind e n kaynakl a ndığı a nl aş ılmaktadır. Oysa
orta ve uzun
vadeli kredi oranları özel ve yabancı sermay eli ticaret bankalarında
o/o
4'ü ge_çin e me ktedir. Bun ise kamus al sermay eli ticaret bank~l annın
politik <l maç lı ve rasyon el yönetilmediğini gösterm ekted ir.

1 •
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4.SONUÇ
İşletmelerin dönen varlıkları ve kısa süreli borçları arasındaki fark
net işletme sermayesi o larak tanımlanmaktadır. İşletmelerin net işletme
.sermayesinin optimal oluşumunun sağlanmas ında karlılık ve likidite

sürekli bir tercih güçlüğü çekilir. Zira net işletme sermayesinin
yeterli seviyeden fazla olması , bir t.a raftan likidite nin <'!-rtmasına diğer
taraftan fonların atıl kalmasına dolayısıyla karlılığın azalmasına neden
olur.

arasında

Ticaret Bankalarında da net işletme sermayesi dönen varlık, kısa
süreli bOrç arasındaki farkta n meydana gelmektedir. Genel olarak,
dönen varl ık yap ısı aktif Lopl amının % 75 ini, kısa süreli borçlar ise
pasif toplamı nın % 77 sini oluştu rmaktad ır .
Dönen varlıkların büyük bir bölümünü krediler, kısa süreli
büyük bölümünü ise kısa vadeli mevduatlar oluşturma ktadı r.

borçların

Tica ret bankalarında, kısa ~adeli borç yapısının dönen varlık
yapısma eş it bazen d e fazla o lması , bu tür işl etmelerde yeterince
işletme se rmayesi nin bulunmadığını, batta eksi net işletn1;e sermayesi
ile faaliyette bulunduğunu göstermektedir.
Bu nede nlerle. ticare t bankaları likidite düzeylerini, mevduatın
ge ri iste nmesi anında tale bi karşılayabilmek için, gerektiği düzeyin
üstünde tutmalı dırl ar.

Ancal\ , aşırı nakit tutma bankaların karlılığı üzerinde olumsuz
e tki ya pabilir, bu açıda n bankalar e llerindeki nakit ve nakde
çevrile bilir d eğerler •ye rine , likiditele ri claha düşük o lmakla beraber
ge lir sağlayan değerlere yatırım yapmal ı dırlar.
Bu şekilde tica re t bankaları he m dönen varlık ve likidite
·
düze yle ri , he m d e ve rimlilikle rini büyük ö lçüde korumuş o lurla r.
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