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Xülasə. Məqalənin araşdırma obyekti Türkiyə Cümhuriyyətində bank 

sistemi, onun formalaşması və xidmət sahələridir. Araşdırmalar Türkiyədə 

fəaliyyət göstərən bank sisteminin dünyanın inkişaf etmiş bank 

sektorlarından birinə malik olduğunu göstərir. Məqalədə belə bir nəticəyə 

gəlirik ki, dünyada son dövrlərdə baş verən qlobal iqtisadi böhran Türkiyəyə 

də öz təsirini göstərib. Ekspertlər Türkiyədə bank sektorunun böyümə 

mərhələsinə istiqamətləndiyi və bu böyümənin sabit bir şəkildə davam 

edəcəyi qənaətindədirlər.  

 

Açar sözlər: bank sektoru, kommersiya bankları, iqtisadi islahatlar, iqtisadi 

inkişaf, sənaye müəssisəsi. 
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Abstract. The object of the paper is the study of the 

banking system, its formation and services in the 

Republic of Turkey. Studies show that the banking 

system in Turkey is one of the most advanced 

banking sectors in the world. The results indicate 

that the recent global economic crisis has also had 

an impact on Turkey. The latest analysis of the 

experts focuses on the growth phase of the banking 

sector in Turkey, and also shows that this growth 

will continue in a stable state. 
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Резюме. Объектом исследования является бан-

ковская система Турецкой Республики, ее фор-

мирование и сферы обслуживания. Исследова-

ния показывают, что банковская система в Тур-

ции является одним из самых передовых бан-

ковских секторов в мире. Полученный ре-

зультат свидетельствует о том, что недавний 

глобальный экономический кризис, также 

оказал влияние на Турцию. Последний анализ 

экспертов фокусируется на фазе роста банков-

ского сектора в Турции, а также показывает, 

что этот рост будет стабильно продолжаться. 

Ключевые cлова: банковский сектор, коммер-

ческие банки, экономические реформы, разви-

тие экономики, промышленное предприятие. 

 

Müasir mərhələdə Türkiyədə  2016 –cı il üzrə 52 bank fəaliyyət göstərir. Bunların 3-ü 

dövlət bankı, 10-nu kommersiya, 21-i xarici, 13-ü inkişaf və investisiya bankı, 5-i faizsiz 

yardım banklarıdır. Maliyyə bankçılığı sahəsində Doğan Qrupu 1991-ci ildə fəaliyyətə 

başlayaraq maliyyə institutu kimi öz sözünü demişdir, 1992-ci ildə artıq tam bankçılıq 

fəaliyyətlərinə başlayaraq  Anadolu Qrupu sektorunda tam səhmlərə malik olmuşdur. 

Cümhuriyyətin ilk illərində milli bankın işinə əhəmiyyət verilmiş və milli bankçılığın 

inkişafı üçün bir çox işlər görülmüşdür. İzmir İqtisad Konqresində verilən qərarlar, iqtisadi 
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inkişaf istiqamətində milli bankların formalaşdırılmasına və bu sahədə qanunların 

möhkəmləndirilməsinə təkan olmuşdur. Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə Cümhuriyyətinin 

iqtisadi inkişafını güclü bank sektorunun və sərmayə bazarının yaradılmasına söykəndiyini 

bilirdi, bu istiqamətdə layihələrin hazırlanması üçün mühüm tapşırıqlar vermişdi. O, 

kəndlilərin pul və sərmayə bazarına qoşulması, daxili resursların artırılması ilə iqtisadi 

inkişafa sağlam maliyyə qaynaqlarının tapılmasına və bu sahənin inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində xüsusi bir maraq göstərmiş və dəstək vermişdir. Ilkin mərhələdə investisiyaların 

dövlət tərəfindən edilməsi zəruri idi. İqtisadi rifahın dirçəlməsi həmçinin ticarət, kənd 

təsərrüfatı, tikinti və sənaye sahələrini də əhatə edirdi. Bu dövrlərdə xüsusi təşəbbüsün 

göstərilməsi, dövlət tərəfindən subsidiyaların ayrılmasına baxmayaraq bank sektoru bir o 

qədər də inkişaf göstərə bilmirdi. Bu səbəblərdən biri də ölkədə yığılmış sərmayənin qeyri-

kafi olması idi. Sərmayə azlığı ilə yanaşı Türkiyədə bank sisteminin tam olaraq 

formalaşmaması, xüsusi ilə bu sektorda təcrübə və məlumat azlığı, daxili qanunvericiliyin tam 

formalaşmaması kimi amillər təsir edirdi. Ölkə iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində işlər 

görərkən, bu dövrdə (1929-cu ildə) Dünya İqtisadi Böhranı proseslərin daha da ləngiməsinə 

səbəb oldu. 1929-cu ildə New-York birjasında böyük enişlə başlayan və sonra dünyanı 

sarsıdan bu böhran, Türk iqtisadiyyatına da mənfi təsirini göstərmişdi. 1923-1932 illərdə 

Türkiyədə ilkin etap olaraq tək şöbəli (məhəlli xarakterli) çox sayda banklar açılmışdı. İzmir 

İqtisad Konqresi milli bankçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin görülməsinin labüdlüyünü 

bildirərək, bu sahədə vacib addımların atılması üzərində dururdu. Cümhuriyyət dövrünün ilk 

milli bankı, Atatürkün təşəbbüsü ilə 26 avqust 1924-cü il tarixində “Türkiyə İş Bankı” 

yaradılmışdı. Sonradan 1925-ci ildə ilk inkişaf bankı olan Türkiyə Sənaye və Maad Bankı 

qurulmuşdu. İlk dəfə olaraq 1927-ci ildə mənzil almaq məqsədi ilə ipoteka kreditlərinin 

verilməsi üçün “Əmlak və Eytam Bankı” qurulmuşdu. 1931-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Mərkəzi Bankı qurulmuşdu. Cümhuriyyət elan edildiyi dövrdə (1923-ci ildə), Türkiyədə 22-si 

milli sərmayəli, 13-ü isə xarici sərmayəli olmaq üzrə 35 bank fəaliyyət göstərirdi. Sayca 

xarici banklardan çox olmaqla yanaşı, milli bankların çoxu məhəlli ehtiyaclara cavab verən 

tək şöbəli banklar kimi fəaliyyət göstərirdilər. Milli banklar  daha geniş fəaliyyət sahəsinə 

sahib deyildilər, iqtisadiyyatın kredit ehtiyacını qarşılaya bilmirdilər. Bu  gücə sahib 

olmadıqları üçün kredit bazarı və maliyyə strukturları xarici bankların hakimiyyəti altında idi. 

Xarici banklar Türkiyədə fəaliyyət göstərən xarici firmaları maliyyələşdirərək milli 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün kafi şərait yaradırdı. Mərkəz bankının funksiyalarına da xarici 

sərmayəli banklar tərəfindən təzyiqlər göstərilirdi. Regional ehtiyacların qarşılanması, 

xüsusilə də yerli tacirlərin kredit və bank xidməti üzrə ehtiyaclarının qarşılanması məqsədilə 

qurulmuş yerli bankların bir çoxu (1929) Dünya İqtisadi Böhranının mənfi təsirləri 

nəticəsində fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar. [1], [6-7.] 

Bütün dünyada tədavülə buraxılan pul nişanlarını Mərkəzi Bank həyata keçirir. Pul 

nişanlarına olan tələbatı, pul nişanlarının istehsalının təşkili, pul nişanlarının ehtiyatlarını 

yaradan və kredit təşkilatları tərəfindən nağd pulun saxlanması və inkassasiyası qaydalarını 
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müəyyən edən orqan- Mərkəzi Bankdır. Pul və valyuta siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və 

həyata keçirilməsi, ödəniş sisteminin tənzimlənməsi və inkişafı, bank nəzarətinin həyata 

keçirilməsi, dövlətin beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanması və idarə edilməsi kimi 

mühüm strateji dövlət əhəmiyyətli funksiyalarını da Mərkəzi Bank həyata keçirir. İqtisadi 

siyasətdə pul siyasətinin ağırlıq payı artdıqca, pul siyasətini həyata keçirən qurum- Mərkəzi 

Bankın da iqtisadiyyatda olan gücü və önəmi artmaqdadır. Lakin, iqtisadi siyasətdə pul 

siyasətinin yeri və rolu zaman içində önəmli dəyişikliklərə uğramışdır. Mərkəzi Bank pul 

siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində təsbit etdiyi məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün 

müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Ancaq bu vasitələrin təsirləri isə ölkədən ölkəyə və ən 

əsası da ölkələrin iqtisadi səviyyələrinə və struktur özəlliklərinə bağlı olaraq önəmli 

fərqliliklər göstərir. Mərkəzi banklar pul siyasətinin məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmək 

üzrə alətlərdən istifadə edərək bankların fəaliyyətinə təsir edir. Mərkəzi Bank açıq bazar 

əməliyyatı vasitəsilə bankların likvidliyinə və bazarda pul miqdarındakı dəyişikliyə yol aça 

bilir. Bankların likvidliyində meydana gələn dəyişmələr isə öz növbəsində kredit və fond 

həcminə təsir edir. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini və öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini 

müəyyənləşdirir. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini müəyyənləşdirərkən ölkədəki mövcud 

makroiqtisadi durumu və maliyyə bazarının vəziyyətini nəzərə alır. Mərkəz bankı öz 

əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini pul bazarının likvidlik vəziyyətini nəzərə alaraq özünün 

açıq bazar, yenidənmaliyyələşdirilmə və depozit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini təsbit 

etməklə və ya hərraclarda tələb və təklif əsasında müəyyənləşdirir. Mərkəzi Bank kredit 

təşkilatlarına məcburi ehtiyatlar saxlamaq barədə göstəriş verə bilər. Mərkəzi Bank pul 

siyasətinin məqsədləri kontekstində kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsini 

həyata keçirir. Bu zaman verilən kreditlər dövlət qiymətli kağızları, dövlətin və digər etibarlı 

emitentlərin qarantiyaları və zaminliyi, xarici valyuta, qızıl, müxtəlif formada qiymətli 

metallar və digər aktivlərlə təmin olunur. Belə kreditlər 6 aydan çox olmayan müddətə verilir 

və həmin müddətə uzadıla bilər. Mərkəzi Bank özünün müəyyən etdiyi şərtlərlə və qarşılıqlı 

razılaşma əsasında kredit təşkilatlarından depozitlər cəlb edə və kredit təşkilatları tərəfindən 

aparılan ayrı-ayrı əməliyyatları müvəqqəti məhdudlaşdıra, o cümlədən onların əməliyyatları 

üzrə faiz dərəcələrinin aşağı və yuxarı hədlərini müəyyənləşdirə bilər. Öz növbəsində də, 

banklar tərəfindən bəzi sektorlara kredit açılması, bəzilərinə isə kredit verilməsində rədd 

siyasəti, I halda sektorun inkişafına yol açar, II halda isə sektorun daralması ilə nəticələnə 

bilər. Bankların kredit siyasəti şirkətlərin istehsal siyasətinə və mənfəət həcminə birbaşa təsir 

edir. Hətta banklar şirkətlərin iflasından qurtarmaq imkanlarına malikdirlər [9]. 

Bu gün türk iqtisadiyyatı işsizliyin yüksək səviyyəsi, yetərsiz xarici tələbat və gəlir 

kapitallarının azalması ilə xarakterizə olunur. Bu amillər isə öz növbəsində maliyyə itkilərinə 

səbəb olur. Buna baxmayaraq Türkiyənin bank sisteminin gücü ölkənin sabit vəziyyətə 

qayıtmasına kömək edə bilər. 2001-ci ilin maliyyə böhranından sonra keçirilən islahatlar 

nəticəsində Türkiyənin bank sektoru bugünkü gündə qənaətbəxş vəziyyətdədir. Bu isə 
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Türkiyənin tez bir zamanda sabit iqtisadi vəziyyətə nail olacağı deməkdir. Etibarlı bank 

sistemi sağlam iqtisadiyyatın təməl nöqtəsidir. 1990-cu illərdə bank sektoru Türkiyənin zəif 

yeri idi. 2001-ci ilin maliyyə böhranının ən birinci səbəblərindən biri məhz qeyri-sabit bank 

sistemi idi. Böhrandan sonra keçirilən bank sisteminin islahatlarına bunlar daxil idi: banklar 

üzərində Müstəqil Nəzarət Bank Tənzimlənməsi və Nəzarət Agentliyinin yaradılması; 

Mərkəzi Bankın müstəqilliyini gücləndirmək; bankların işinə hökumətin qarışması; hökumətə 

mənsub bankların restrukturlaşması və özəlləşdirilməsi. Həmçinin valyutanın üzən kurslarının 

rejimi də dəyişdirilmişdir. Böhrandan sonra Türkiyədəki bankların ümumi sayı azalır. 

Hökumət banklarının rolunun azaldılması bütün sistemin dirçəlməsinə səbəb olur. 

İqtisadiyyatda hökumətin maraqları deyil, tələbat və təklifin qanunları üstünlük təşkil etməyə 

başlayır [3]. 

Bu gün bank sektorunun çiçəklənməsi beş amillə əlaqələndirilir: 

Birinci amil: əsas kapitalın yetərliliyi. Türkiyə bankları kapitalları etibarlı mövqelərə 

yerləşdirərək çoxaldırlar. Bu amil çiçəklənmənin əsas indikatoru hesab edilir, çünki o, 

bankların zərərlərin öhdəsindən gələcəyinin göstəricisidir. 

İkinci amil: aktivlərin keyfiyyəti. 2001-ci ilin böhranı Türkiyə banklarının daha 

ehtiyatlı olmasına səbəb olmuşdu. Banklar artıq daha az kreditlər verirdilər. 

Üçüncü amil: likvidlik riskləri. Türkiyə bank sistemi likvidliyin yüksək səviyyəsini 

nümayiş etdirir. Maliyyələşmənin sabit və ucuz mənbəyi hesab edilən depozitlər türk 

banklarının maliyyələşməsinin təxminən 60%-ni təşkil edir. 

Dördüncü amil: xarici valyutada ifadə olunmuş kreditləşmə. Xarici bankların 

iştirakının aşağı səviyyəsi Türkiyənin bank sisteminin təcrid olunmasına səbəb olur. Beləliklə, 

təcrid olunaraq Türk bankları dünya böhranının mənfi təsirindən azad olunurlar. 

Beşinci amil: gəlirlərin səviyyəsi. Mənfəət-bank sektorunun həyat fəaliyyətinin əsas 

göstəricisidir, çünki o, səhmdar kapitalını çoxaldır, ehtiyatı təmin edir və investorların 

etibarını gücləndirir [3]. 

Türkiyədə pul bazarı əsasən  üç ayrı bazarda meydana gəlmişdir. Bunlar Banklararası 

Bazar, Mərkəzi Bank Bazarı, Takasbank Bazarıdır. Valyuta bazarı da eynilə sərmayə bazarı 

kimi işləməkdədir. Bazar iştirakçıları bir tərəfdən öz vəziyyətlərini, ehtiyaclarını və xərclərini 

qiymətləndirərkən, digər tərəfdən də bazardakı digər oyunçuların vəziyyətlərini nəzərə alırlar, 

sistemin nə dərəcədə pul tələbatı olduğunu təsbit etməyə çalışırlar. Valyuta bazarı bir 

telekommunikasiya bazarı kimi fəaliyyət göstərir, sistemin üzvləri qəbul edilmiş qaydada 

fərdi şəkildə sistemə daxil olaraq əməliyyatlar aparırlar və istədikləri zaman sistemdən 

çıxırlar. MB bütün tərəflər üçün qarant sayılır və əməliyyatları tənzimləyir. Onun bütün 

tərəflərə qarant olmasının çox riskli tərəfləri var. Bu səbəbdən Mərkəzi Bankı girov 

mövzusunda həssas vəziyyətdən çıxış edərək və hər bir iştirakçını eyni qaydada təmin 

etməlidir. İştirakçılar Mərkəzi Bankın açdığı limit çivarında borc yarada və istədiyi təminatı 

girov qismində təqdim edə bilərlər. Bəzi hallarda bazar iştirakçıları Mərkəzi Bankın pul 

bazarında borclanmaqda çətinliklər çəkirlər. Bunun müxtəlif səbəbləri vardır. Buna misal 
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olaraq bankın MB-ın nəzdindəki borc limitini keçmələri, ya da, girov qismində təminatı aşağı 

dəyərləndirilən səbəblər ola bilər. 

Foreign Exchange Market (valyuta bazarı)  New York və  London kimi maliyyə 

mərkəzlərindəki böyük kommersiya banklarının xarici valyuta hesabları üzrə öz aralarında 

ticarət əməliyyatlarını aparır. Foreign exchnage bazarı böyük kommersiya banklarının olduğu 

maliyyə mərkəzidir. Hər valyuta üzrə mərkəz bank tərəfindən müəyyən olunan borc nisbəti 

vardır. Bazarların yaxından təqib etdiyi FED (ABŞ Mərkəz Bankı) faiz dərəcələri Amerika 

Mərkəzi Bankı nümayəndələrinin ildə 8 dəfə təşkil etdiyi yığıncaqlar nəticəsində (Türkiyə 

saatı ilə 21.45 ətrafı) elan olunur. 

Türkiyənin bank sisteminin reytinqi üzrə proqnozu neqativdir. “Moody's” beynəlxalq 

reytinq agentliyinin yaydığı hesabata əsasən, növbəti 12-18 ay ərzində proqnoz neqativ olaraq 

qalacaq. 2016-cı il və 2017-ci ilin əvvəlində Türkiyə banklarının maliyyə vəziyyətinin sabit 

olmasına baxmayaraq, agentliyin ekspertləri məzənnənin zəifləməsi, investorların etibarının 

azalması kimi bir çox amillərin davam edəcəyini düşünür. “Lirənin ucuzlaşması və yüksək 

inflyasiya fonunda 2016-2018-ci illər ərzində Türkiyədə iqtisadi artım orta hesabla 2,8%-dək 

azalacaq. Bu rəqəm son 6 il ərzindəki 7,4%-lik göstəricidən kifayət qədər aşağıdır. Bu günə 

qədər sektorda aktivlərin keyfiyyətinin stabil olmasına baxmayaraq, növbəti 12-18 ay ərzində 

çətin makroiqtisadi mühit problemli kreditlərin həcmini 4%-dən yuxarı qaldıracaq. Halbuki, 

bu rəqəm 2016-cı ilin sonunda 3,2% təşkil edib”, - deyə hesabatda bildirilir [2]. 

Nəticə. Maliyyə sistemi içərisində bank sektoru nə qədər güclü və sağlam inkişaf etsə, 

iqtisadi tempdə böyümə də o qədər yüksək olar. İqtisadi böyümənin maliyyələşdirilməsi üçün 

lazımi resursların meydana gəlməsində təsirli rol oynayan bank sektorunda rəqabət dündən-

günə artmaqdadır. Bu vəziyyət maliyyə sektorunda qalıcı olmağı hədəfləyən bankları daha da 

gücləndirir. Bank sektorunun sağlam bir quruluşa sahib olması iqtisadiyyatın inkişafı 

baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Maliyyə sistemi içərisində bank sektorunun güclü 

olması iqtisadi inkişafı artırır. Türkiyədə bank sisteminin ümumi aktivləri maliyyə 

sistemindəki təşkilatların ümumi aktivləri içindəki payın 90 faizini təşkil edir. Odur ki, bank 

sektoru maliyyə sistemdə əhəmiyyətli bir yerə sahib olması səbəbi ilə iqtisadiyyatın 

inkişafında vacib önəm kəsb edir. 
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