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ÖZET 
 
Liberal düĢünce 1830’lu yıllardan itibaren Osmanlı Ġmparatorluğu’nda taraftar 
bulurken, liberal politikalar genel ekonomik yapıyı olumsuz etkilemiĢ ve 1847 
yılında ilk banka kurulmuĢtur. Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’de piyasa 
koĢullarının egemen olacağı iktisadi düzenin yerleĢtirilmesine yönelik uygulanan 
politikalar kapsamında, 1924 yılında özel sektör milli bankacılığının ilk örneği 
olan Türkiye ĠĢ Bankası kurulur. Ġkinci Dünya SavaĢı’nı izleyen dönemde 
yeniden liberalleĢme arayıĢları vardır ve bu liberal dalganın etkileri kendini çok 
sayıda özel sermayeli milli bankalar kurulmasıyla gösterir. Türkiye’deki büyük 
liberalleĢme dalgasının baĢlangıcı kabul edilebilecek 24 Ocak 1980 iktisadi 
kararları ve sonrasında uygulanan finansal liberalleĢme politikaları Türk 
Bankacılığında hem yeni iĢlem ve kurumlar, hem de özel ve yabancı bankaların 
önemli ölçüde geniĢlemesine ortam hazırlar. 
Anahtar Kelimeler: Liberal Politikalar, Osmanlıda Bankacılık 

ABSTRACT 

 
Liberal paradigm has prevailed in the Ottoman Empire since 1830, however, 
general economic structure was affected negatively by liberal policies, and 
subsequently the first bank was established in 1847. With the proclamation of 
the Republic, in the context of policies that implemented in order to place 
economic formation to dominate market conditions in Turkey, Turkish ĠĢ Bank 
which is an example of national private sector banking was established in 1924. 
After the Second World War once again there was a liberalization seeking and 
the effects of this liberal conjuncture showed itself by establishing many 
privately invested national banks. Both 24 January 1980 economic decisions 
that were accepted as the birth of liberal conjuncture in Turkey and the existing 
financial liberalization policies after this economic decisions provided suitable 
environment for expanding private and foreign banks. 
Key Words: Liberal Politics, Banking in the Ottoman 



N.Oğuzhan ALTAY 

320 

 

1. GĠRĠġ: ĠKTĠSADĠ LĠBERALĠZM VE POLĠTĠKALARI 
ÜZERĠNE  

 
Ġnsanlık tarihinde yüzyıllarca süren mücadelelerin sonucunda orta çağ 
yaĢamında büyük bir değiĢikliğin baĢladığı bir gerçektir. Nitekim bin yıla yakın bir 
zaman içinde Avrupa’nın büyük bir kısmını içine toplamıĢ evrensel ortaçağ 
devleti ayrı ulusal devletlere dönüĢmüĢtür. Piyasaya dayalı orta sınıfın uyanan 
giriĢim ruhu ekonomide yeni geliĢmeleri uyarırken yeni pazarların (aslında 
sömürgelerin) zengin doğal kaynakları, baĢta altın ve gümüĢleri Avrupa’ya 
akmaya baĢlamıĢtır. Tüccar egemenliği ve sömürgecilik düĢüncelerine dayalı 
Merkantilizm adı verilen iktisat düĢüncesi sanayi devrimine kadar Avrupa’da 
egemen düĢünce biçimidir. 18. yüzyıla gelindiğinde yeni dönem, bireyin 
özgürleĢmesini, bilim ve bilginin anlamını ve sanayileĢme ile ortaya çıkan yeni 
bir süreci ifade etmektedir. Bu bağlamda yeni dönem, ekonomik geliĢmelerle de 
desteklenecek ve ortaya çıkacak iktisadi liberalizm, bireysel çıkar ve serbest 
piyasa düĢünceleri ile bireysel özgürlük düĢüncesini temel almıĢtır.  
 
Ġktisadi liberalizmin öncülü Fizyokratizm’in temelleri 17. yüzyılın sonlarına doğru 
atılmıĢ ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da F. Quesnay’ın öncülüğünde bir 
okul olarak doğmuĢtur. Fizyokratik iktisadi düĢüncenin özellikle doğal düzen ve 
bireysel özgürlük ilkeleri kapitalizmin vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu düĢünce 
okulunda, her insan kendi çıkarının bilincindedir ve ekonomik sistemin temeli bu 
çıkar ilkesine dayanır. Özgür birey, aynı zamanda ekonomik insandır ve kendi 
çıkarını korurken bütün toplumun çıkarına uygun hareket etmiĢ olur. Bu ilke ve 
iliĢkiler ―Bırakınız Yapsınlar–Bırakınız Geçsinler (Laissez Faire-Laissez Passer)‖  

ilkesi ile sloganlaĢtırılmıĢtır . Liberal iktisadi düĢünce Klasik Ġktisadi DüĢünce ile 
gerçek anlamını bulmuĢtur. Sanayi kapitalizminin iktisat ideolojisi olan bu 
düĢünce akımının oluĢturulma süreci, çoğunlukla öncüsü Ġngiliz Adam Smith’in 
ünlü eseri Milletlerin Zenginliği kitabının yayınlandığı 1776 ile baĢlatılır ve J. 
Stuart Mill’in ölüm tarihi olan 1873 tarihinde sonlandırılır.  
 
Avrupa’da liberal düĢünce özellikle Marksistler ve Alman Tarihçi Okulu 
taraftarlarınca yoğun biçimde eleĢtirilirken cevap Neo-Klasik Ġktisadi DüĢünce 
paradigması ile verilir. Diğer bir söyleyiĢle Klasik Ġktisadi DüĢünce geliĢtirilmiĢtir. 
Özellikle mikro iktisada yönelik konu ve analizlerin matematiksel tekniklerle 
açıklanması yanında emek değer teorisinin yerini alan fayda teorisiyle birlikte 
klasik iktisat düĢüncesi bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıĢtır. Ulusal ve 
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uluslararası piyasalarda serbestlik düĢüncesine dayalı liberal politikalar, kamuyu 
(devleti) adalet ve güvenlik fonksiyonları ile sınırlandırırken, piyasalara yapılacak 
müdahalenin yanlıĢlığı üzerinde durur. 1929 Büyük Dünya Krizi’yle birlikte Klasik 
ve Neo-Klasik düĢüncenin temel argümanları, ekonominin talep cephesinin öne 
çıkarıldığı ve kamu müdahalesinin savunulduğu Keynesyen Ġktisadi DüĢünce ile 
ciddi bir eleĢtiriye konu edilir.  
 
Ancak, kapitalist bir dünya için hangi iktisadi düĢünce paradigması kabul 
görürse görsün bireyin temel önceliği ile onun refahı ve özgürlük alanlarının 
korunması iktisat politikalarının temel amaçlarından olmuĢtur. Örneğin, 
Keynesyen iktisadi düĢüncenin önerdiği kamu müdahalesi politikaları piyasa 
ekonomisi kapsamında görülmelidir. BaĢka bir ekonomik sistem tercihi söz 
konusu değildir.  Bu bağlamda, Atatürk döneminde izlenilen iktisat 
politikalarındaki kamu müdahalesinde kamunun bizzat giriĢimciliği ve bir iktisadi 
birim olarak iktisadi süreçte belirleyici rol oynamasından söz edilebilir. 
ÇalıĢmada adı geçen dönem, bu kapsamda dikkate alınarak incelenmektedir. 
 
Bireysel refahtan hareketle toplumsal refaha ulaĢılması amacı liberal iktisat 
politikalarının temel hedefi olup, bunlarda bütüncül bir yaklaĢımla iktisadi süreç, 
düzen ve yapı politikaları ile sağlanabilecektir (Tuchtfeld, 1988, 3). Piyasalardaki 
konjonktürel dalgalanmaları gidermeye yönelik para, döviz kuru, maliye ve gelir 
dağılımı politikaları süreç politikaları ile incelenmektedir. Ġktisadi birimlerin 
bireysel planlarının hangi sistem altında yönlendirileceği ve koordine edileceği, 
örneğin serbest piyasa ekonomisi ve iĢlerliği, düzen politikasının inceleme 
alanında iken; çevre, enerji, ulaĢtırma ve benzeri sektörel politikalar ile yerel ve 

bölgesel politikalar yapı politikası kapsamında dikkate alınmaktadır .  
 
Buraya kadar açıklanmaya çalıĢılan liberal düĢünce ve politikalardan genelde 
Osmanlı, özelde de Osmanlı aydınının etkilenmesi çoğunlukla Tanzimat ile 
baĢlatılır. Bununla birlikte Osmanlı aydını, aydınlanma çağına yön veren Fransız 
düĢüncesinden derinden etkilenmiĢtir. Ekonominin etkilenmesi ise Ġngilizlerle 
1838 yılında imzalanan Balta Limanı AnlaĢması kapsamında karĢımıza çıkan 
liberal iktisadi politikalar ve bunların yansıması olarak yabancı tüccar ve 

Ģirketlere verilen imtiyazlar ve desteklerle baĢlatılabilir .  
 
Liberal iktisat politikalarının bankacılık sektörüne etkilerinin analiz edildiği bu 
çalıĢmada iktisat politikası sınıflandırması bütüncül bir bakıĢla dikkate alınacaktır. 
Ġktisadi liberalizmin doğuĢu ve geliĢiminin Osmanlı’yı etkilemesi ve bu süreçte 
bankacılığın doğuĢu çalıĢmanın ilk kısımlarında, ilerleyen kısımlarda da 1923–
1980 döneminde uygulanan iktisat politikalarının Ģekillendirdiği liberal ve 
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devletçi politikaların bankacılığa etkileri ilgili alt dönemler kapsamında 
incelenecektir.  

2. OSMANLI ĠMPARATORLUĞU’NDA BANKACILIĞIN 
DOĞUġU VE GELĠġĠMĠ ÜZERĠNDE ĠKTĠSADĠ 
LĠBERALĠZMĠN ETKĠLERĠ (1847–1908) 

 
Merkantilist politikaların özünde dıĢ ticaret serveti arttırmak için kullanılırken, 
ihracatı arttırmak, ithalatı kısıtlamak ana düĢüncedir. Buna karĢın Osmanlı, 
ticaretin her türlüsünü ve özellikle ithalatı desteklemekten yana olmuĢtur. Ġç 
piyasalarda ortaya çıkan darboğazlarda belirli malların ihracatı yasaklanmıĢtır. 
Görüldüğü üzere merkantilist politikalar Osmanlı’da tam tersi yönde 
uygulanmıĢtır (Pamuk, 2007: 164). Ġhracatı arttırmak ve bu nedenle tüccar 
egemenliği ve sömürgecilik düĢüncelerine dayalı Merkantilizm, sanayileĢme 
sürecinin baĢlarına kadar Avrupa’da kendi finansal yapılanmasını da 
oluĢturmaktadır. Merkantilist dönemde tüccarın ve maceraperest gemicilerin 
finansmanına yoğunlaĢan bankerlik ve bankacılık faaliyetleri ilerleyen süreçte 
sanayicilerin finansmanına yönelecektir.  
 
Osmanlı Ġmparatorluğu’nda banka ve bankacılık faaliyetlerinin geliĢimini 
öncelikle merkantilist politikalara bağlı biçimde oluĢturulan parasal servetin 
oluĢumunda aramak gerekir. Yukarıda da ifade edildiği üzere Osmanlı 
merkantilist politikaların tersi bir politikayı izlemiĢ ve uygulanmasını 
desteklemiĢtir. Öte yandan Avrupa’da sözü edilen parasal servet; geliĢen 
iktisadi faaliyetler içerisinde para, bankerlik ve bankacılık iĢlemleriyle birlikte 
sanayileĢmeye kaynak olarak aktarılmıĢ ve kapitalizmin geliĢimini 
hızlandırmıĢtır. Dolayısıyla, farklı nedenlerle açıklanabilecek bir konu olan 
Osmanlı’nın sanayileĢmeyi yakalayamaması yanında para-kredi iĢlemlerinin de 
Osmanlı ekonomisinde yeteri kadar geliĢememesi bankacılığın doğuĢunu 
ötelemiĢtir. Sonuç olarak bu alanda Avrupa’da yaĢanan geliĢmeler 
imparatorluğa geç ulaĢmıĢtır (Zarakolu, 1974: 2). Bu süreç batıda bankacılığı 
doğururken, Osmanlı Ġmparatorluğu bankacılık ile dört yüz yıllık bir gecikmeyle 
tanıĢmıĢtır.  
 
Diğer bir anlatımla Osmanlıda bankacılık, parasal servetteki artıĢ ve sanayideki 
geliĢmelerin değil, imparatorluk hazinesinin içinde bulunduğu mali sorunların 
yarattığı borçlanma politikalarına bir çözüm bulma Ģeklinde ortaya çıkmıĢ ve bu 
kurumlar da Ġstanbul’daki azınlıklar ve/veya yabancılar tarafından kurulmuĢtur. 
Bu doğrultuda Osmanlı’da bankacılığın doğuĢuna bakıldığında, ilk banka 1847 
yılında kurulan Bank-ı Dersaadet’tir (Ġstanbul Bankası). Kazgan ve diğerlerinin 
(1999) çalıĢmasında, Eldem (1979)’dan aktarılan bilgiye göre bu bankanın 
kuruluĢ amacı, ―…..kambiyo rayiçlerini korumak ve kaimenin kıymetten 
düĢmesini önlemek idi.‖ Bu amaç doğrultusunda bankanın ilk faaliyetlerinden 
birisi ―hükümetin talep ettiği 130 Milyon lira ikraz etmek olmuĢtur‖ (Eldem, 1994: 
159). Bütün bu bilgilerden de anlaĢılacağı üzere bankacılığın doğuĢ ve geliĢim 
süreci Osmanlı’da hem gecikmeli olmuĢ, hem de bankacılık fonksiyonları ana 
temasından farklı biçimde geliĢmiĢtir. Bu süreci açıklayalım. 
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Osmanlı’da bankacılığın doğuĢundan 1923’e kadar geçen dönemi konuyla ilgili 
çalıĢmıĢ yazarlar farklı biçimlerde sınıflandırmaktadır. Bunlardan Güllap (1972) 
çalıĢması bu dönemi ―Türk Bankacılığının Tarihi‖ altında aĢağıdaki dört döneme 
ayırarak incelemektedir: 
 
i-Sarraflar Devri (BaĢlangıçtan 1830’a kadar, 
ii-Galata Bankerleri Devri (1830–1882), 
  —Galata Bankerleri Tarafından Kurulanlar, 
  —Yabancı Sermaye Ġle TeĢekkül Edenler, 
iii-Duyun-i Umumiye Ġdaresinden itibari Milli Bankasının KuruluĢuna kadar Olan 
Devir (1882–1917), 
iv-Milli Bankacılık Devresi (1917–1923) 
 
Güven (1984) çalıĢması sözü edilen dönemi dört alt döneme ayırmaktadır: 
 
—Birinci Devre (1847’den Evvelki Zamanlar),  
—Ġkinci Devre (1847–1875), 
—Üçüncü Devre (1875–1908), 
—Dördüncü Devre (1908–1923)  
 
Türk bankacılık tarihi ve bankacılık iĢlemleri üzerine yaptığı çalıĢmalarla tanınan 
Akgüç, (1989) çalıĢmasında Osmanlı Ġmparatorluğunda bankacılığı doğuĢundan 
cumhuriyete gelinceye kadar dönemi üç aĢamada incelemektedir. Bunlar 
sırasıyla: 
 
—Borçlanma Bankacılığı, 
—Yabancı Sermayeyi Destekleyen Bankacılık ve 
—Milli Bankacılık Dönemleri’dir. 
 
Akgüç (1989) ayrımına bakıldığında, Güllap (1972) çalıĢmasına benzer bir ayrım 
göze çarpmaktadır. Farklılık, Güllap’ın sarraflar tarafından yapılan borç verme 
iĢlemlerini de dikkate almasından kaynaklanmaktadır. Yazar, diğer taraftan 
cumhuriyetle birlikte milli bankacılık döneminin devam ettiğini belirtmektedir. 
Akgüç’ün ayrımını, diğer yazarların konuyla ilgili açıklamalarını, borçlanma 
bankacılığından itibaren, dikkate alarak sırasıyla inceleyelim. Türk bankacılığının 
bu süreci okunurken, Türk ekonomisinin seksenli yılların ortalarından itibaren 
yoğunlaĢarak artan iç borçlanma sarmalına sürüklenmesi ile bankacılığın buna 
verdiği tepkinin anımsanmasında yarar vardır. Akgüç tarafından yapılan 
sınıflandırma temel alınarak Osmanlı’da bankacılığın geliĢim süreci aĢağıdaki 
gibi olmuĢtur.  
 
Borçlanma bankacılığı döneminin ilk bankası, yukarıda kısaca değinilen ve 1847 
yılında Ġstanbul’da J. Alleon ve Th. Baltazzi adlı iki Galata Bankeri tarafından 
kurulan Ġstanbul Bankası’dır. Bankanın kuruluĢ amacı, Osmanlı Devletinin ilk kez 
1840 yılında çıkardığı kâğıt paranın istikrarını korumak olarak belirlenmiĢtir. 
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Ancak sözü edilen banka, paranın sürekli değer yitirmesini önleyemez ve 1852 
yılında iflas eder (Akgüç, 1989: 10).  
Yabancı Sermayeyi Destekleyen Bankacılık 1856–1875 yılları arasındaki 
dönemde bir taraftan devlete borç verme faaliyetlerinin yoğunlaĢarak 
sürdürülmesi, diğer taraftan faiz geliri elde etme amacına yönelik Avrupalı 
bankaların merkez ve taĢrada örgütlenmeleri ile karĢımıza çıkmaktadır. Sözü 
edilen dönemin en önemli kurumu, 1856 yılında 2 milyon Ġngiliz lirası sermaye ile 
kurulan Bank-ı Osmani (Osmanlı Bankası) (Güllap, 1972: 81) olup, ticari 
iĢlemlerde yoğunlaĢan bu bankaya 1863 yılında Fransızlar ortak olmuĢtur. Artık 
Ġngiliz-Fransız sermayesinin ortaklığıyla daha da güçlenen Osmanlı Bankası’nın 
adı da Bank-ı Osman-i ġahane olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu bankanın kurulması ile 
birlikte Pamuk’un ifadesi ile ―Avrupa mali sermayesi imparatorluk içinde bir hayli 
güçlenmiĢ oldu‖ (Pamuk, 2003: 221). Banka, Ġmparatorluk hazinesinin 
borçlanma gereksinimi yanında, merkez bankacılığının temel fonksiyonu olan 
banknot ihracı imtiyazını da üstlenmiĢ; hem Ġstanbul, hem de değiĢik kentlerde 
açtığı Ģubeler aracılığıyla tüccar ve sanayicilerin finansmanına yönelik 
faaliyetlerde de bulunmuĢtur (Eldem, 1994: 160). Bankanın faaliyet merkezi 
Ġstanbul iken idare merkezleri Ġngiltere ve Fransa olmuĢtur.  
 
Bunların yanı sıra Alman, Fransız, Avusturya ve diğer bazı Avrupa ülkelerindeki 
büyük bankalarda Ģubeleri aracılığı ile faaliyet göstermiĢlerdir. Ġncelenen 
dönemde kurulan yabancı sermayeli bankaların (Bkz. Tablo 1) çoğunluğu 1876 
Osmanlı-Rus SavaĢından sonra faaliyetlerine son vermiĢtir (Akgüç, 1989: 10). 
Yabancı sermayeli bankalar 1875–1922 döneminde de kurulmaya devam 
etmiĢtir. Yazar bu dönemde yedi yabancı sermayeli bankanın kurulduğunu, 18 
yabancı bankanın da Ģube açtığını belirtmektedir. Eldem (1994)’e göre dönemin 
önemli yabancı bankalarından birisi de 1888 yılında kurulan Selanik Bankası’dır.  
 
Tablo 1: 1856–1875 Yılları Arasında Kurulan Bankalar 
 

Banka Adı KuruluĢ Tarihi 

Bank-ı Osmani* 1856 

Ġttihadi Mali 1859 

Bank-ı Osmani-i ġahane 1863 

ġirket-i Umumiye-i Osmaniye Bankası 1864 

ġirket-i Maliye-i Osmaniye Bankası 1865 

Ġtibar-ı Umumi Osmanlı Bankası 1869 

Avusturya-Osmanlı Banksı 1871 

Avusturya Türk Bankası 1872 

Ġkinci Ġstanbul Bankası 1872 

Kambiyo ve Esham ġirketi Osmaniyesi 1872 

Kaynak: Öztin Akgüç, 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık, Gerçek Yayınevi, 
Ġstanbul,1989. 
 * Bu banka 1863 yılında kurulan Bank-ı Osmani-i ġahane’ye katılmıĢtır. 
 ** Ġkinci Ġstanbul Bankası 1894 yılında Kambiyo ve Esham ġirketi 
Osmaniyesi’ne katılmıĢtır. 
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Güllap, özellikle 1882 yılında Duyun-ı Umumiye’nin kuruluĢundan sonra Avrupa 
sermaye piyasalarının Osmanlı ekonomisine yönelik oluĢan güveni nedeniyle 
etkinliğinin arttığını ifade etmektedir. Bu bağlamda bankacılık alanında yaĢanılan 
geliĢmeler Ģöyledir: 
 
—Fransız sermayeli Credit Lyonnais 1875 yılında Ġstanbul, Ġzmir, Kudüs ve 
Yafa’da Ģubeler açmıĢtır. 
— 1888 yılında Selanik’te, Selanik Bankası kurulmuĢtur. 
—1889’da Berlin’de 20 milyon mark sermaye ile kurulan Deutsche-Palastina 
Bank (Alman-Filistin Bankası) ġam, Beyrut ve Trablus gibi Osmanlı kentlerinde 
Ģubeler açtı. 
—1891 yılında Midillide kurulan Midilli Bankası, Selanik ve Atina’da da Ģube 
açmıĢtır. 
-—Ġngiliz bir giriĢimci 1899’da Filistin Bankası’nı kurdu. Banka, 1902 yılında 
Beyrut, Hayfa ve Kudüs’te Ģubeler açmıĢtır. 
—Ġzmirli Levanten bir tüccar Londra’da British Oriental Bank’ı kurmuĢ ve Ġzmir’de 
bir Ģube açmıĢtır. 
—Avusturyalı Wiener Bank Verein, 1905 yılında Ġstanbul’da Ģube açmıĢtır. 
Avusturya sermayesi yukarıdaki Tablo 1’den de görüleceği üzere Osmanlı’ya ilk 
kez 1871 yılında adım atmıĢtır. 
—Yunan Atina Bankası, 1904 yılında önce Ġstanbul’da, sonrasında da Trabzon, 
Samsun, Ġzmir ve Mersin’de Ģubeler açmıĢtır.  
—Bir diğer Yunan Bankası ġark Bankası’dır. Adı geçen banka 1904 yılında 
Ġstanbul’da bir Ģube açtıktan sonra Ģubesini 1905 yılında Alman Orient Bank’a 
devretmiĢ, kendisi Ġzmir, Manisa, Soma ve Bergama’da Ģubeler kurmuĢtur. 
—Almanlar Dresdner Bank’ın öncülüğünde 1905 yılında Deutsche Orient Bank’ı 
32 Milyon Mark sermaye ile kurup, Ġstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Tarsus ve 
Edirne gibi önemli kentlerde Ģube örgütlenmesini de gerçekleĢtirmiĢtir. 
—Ġtalyanlar 1907 yılında Venedik merkezli Societe Commerciale D’Oriente 
Bankası’nın Ģubesini Ġstanbul’da açtılar (Güllap, 1972; Güven, 1984). 
 
Güllap, Banko Di Roma’nın Ģube kuruluĢunun ardından, Yunan bankalarının da 
Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki önemli kentlerde Ģubeler açtığını yazar 
belirtmektedir. Bu sürecin nedenini Güllap, Burhan Ulutan’ın ―Bankacılığın 
Tekâmülü (1957)‖ eserinden yaptığı alıntılarla da geliĢtirerek iki maddede 
özetlemektedir: 
 
―i-Emperyalist zihniyet altında her devlet menfaatli bulduğu bölgelerin iktisadi 
faaliyetlerini kontrolü altına almak ve 
ii- AĢırı kar temin etmek.‖ 
 
Bütün bu açıklamalardan görüleceği gibi, Osmanlıdaki liberal dalga ya da 
uluslararası ekonomik faaliyetlerdeki liberalleĢtirme politikaları yabancı 
sermayeyi pozitif yönde uyarmaktadır. Ancak, Güllap’ın da belirttiği üzere 
yabancı sermayeye sağlanan kolaylıklar ve güven ortamı güçsüz ülke-aĢırı kar 
ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Bu iliĢki tarzının dün olduğu gibi günümüzde de 
geçerliliğini koruduğu söylenebilir.  
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Borçlanma bankacılığı ile yabancı sermayeyi destekleyen bankacılık dönemlerini 
izleyen milli bankacılık döneminin ilk bankası 15 Ağustos 1888 yılında kurulan 
Ziraat Bankası’dır. Bu bankanın temelini Memleket Sandıkları oluĢturmaktadır. 
Mithat PaĢa’nın giriĢimi ile Tuna Eyaletinin Pirot kasabasında 1863 yılında 
kurulan Memleket Sandıkları’nı amacı, çiftçinin kredi sorununu çözmektir 
(Eldem, 1994: 161). Adı geçen sandık ilerleyen yıllarda faaliyetlerindeki bozulma 
nedeni ile etkinliğini yitirmiĢ ve Osmanlı Hükümeti 1883 yılında aynı amaçlar 
doğrultusunda "Menafi Sandıkları’nı" kurmuĢtur. ―Menafi Sandıkları’na 
geçilmesiyle, idare yeniden düzenlenmiĢ, kayıt ve muhasebe iĢleri çağdaĢ ve 
ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye baĢlanmıĢ ve merkezi hükümetin 
doğrudan denetimine tabi tutulmuĢtur. Böylelikle, 15 Ağustos 1888'de Menafi 
Sandıkları'nın yerine iĢlevlerini üstlenecek modern finans kuruluĢu olarak Ziraat 
Bankası resmen kurulmuĢ, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da 
Banka Ģubelerine dönüĢtürülerek faaliyete baĢlamıĢtır. O güne kadar Menafi 
Sandıklarının mali kaynağını oluĢturan menafi hisseleri Bankaya devredilmiĢ ve 
bundan sonraki hisseler de Bankanın sermayesine tahsis edilmiĢtir. Bu adımla 
birlikte, teĢkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem baĢlamıĢtır.  
 
Ziraat Bankası'nın ilk kuruluĢundaki görevleri ise;  
i- Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karĢılığında 
çiftçiye kredi kullandırmak,  
ii- Faiz karĢılığında tevdiat kabul etmek,  
iii- Ziraat'e iliĢkin sarraflık ve aracılık iĢleri yapmak olarak belirlenmiĢtir 
(www.ziraat.com.tr, 7.09.2009).‖ 
 
Bu dönem milli bankacılığının desteklendiği bir dönem olarak karĢımıza çıksa da 
milli bir giriĢimci sınıfın doğuĢu ya da Ahmad’ın ifadesiyle ―Türk burjuvazisinin 
doğuĢu‖ 1914 dolaylarında olmuĢtur (Ahmad,1986: 55). Doğal olarak bu 
geliĢmeler Ġttihat ve Terakki’nin desteğinin yanı sıra II. MeĢrutiyet’in getirdiği 
yeni akımların etkisiyle gerçekleĢmiĢtir. Bu doğrultuda, yeni dönemde 
Müslüman-Türk insanının da bankacılık faaliyetleriyle uğraĢması desteklenmiĢtir. 
 
Osmanlıda liberal düĢünce yukarıdaki bilgilerden de anlaĢılabileceği gibi 1830’lu 
yıllardan itibaren taraftar toplamıĢ, Ġngiliz sermayesi ve onu izleyen diğer 
Avrupalı banker ve bankalar imparatorluk sınırları içerisinde ya yeni bankalar 
kurarak, ya da Ģubeleri aracılığıyla faaliyetlerini yoğun biçimde sürdürmüĢlerdir. 
1908–1913 yılları arasında liberal politikalar egemen olmuĢ, hatta bu dönemde 
kurulan Ģirketlerin çoğunda yabancı sermayenin ağırlığı söz konusu olup, 1914–
1918 yılları arasında da milli iktisat politikaları uygulama olanağı bulmuĢtur 
(Toprak,1982: 58). 
 
1909 yılında bir milyon sterlin ile kurulup, uzun dönemli faaliyette bulunamayan 
Türkiye Milli Bankası’nın yanı sıra 1910 yılında bazı Ermeni bankerler tarafından 
kurulan Osmanlı Ticaret Bankası (Banque Commerciale Ottomane) bu dönemin 
diğer bankalarıdır. Ayrıca 1910 yılında kurulup, faaliyetlerine 1914 yılında son 

http://www.ziraat.com.tr/
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veren Türkiye Ticaret ve Sanayi Bankası da bu dönemde kurulan 
bankalardandır. 

3. ĠKĠNCĠ MEġRUTĠYET DÖNEMĠ (1908–1918) VE MĠLLĠ 
ĠKTĠSAT ĠLE KURTULUġ SAVAġI YILLARI (1919–1923) 
ĠKTĠSAT POLĠTĠKALARININ BANKACILIĞA ETKĠLERĠ 

 
Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin getirdiği yoksulluk ve gelir dağılımındaki 
bozulmalarla birlikte düĢünsel düzeyde klasik iktisat düĢüncesine karĢı geliĢen 
iktisadi, sosyal ve felsefi eleĢtiriler/tepkiler görülmüĢtür. Sözü edilen tepkiler 
iktisadi düĢünce kapsamında dört noktada toplanabilir (SavaĢ, 1997:407–409). 
Bunlar aĢağıda, akımlar ve öne çıkan temsilcileri ile birlikte sırasıyla 
gösterilmektedir: 
 
—Ütopik sosyalistler, Ġngiliz R. Owen, Fransız C. Fourier, 
—Bilimsel sosyalizm, K. Marks ve F. Engels, 
—Milli Ekonomi Akımı, Alman F. List ve ABD’li H. Carey, 
—Alman Tarihçi Okulu ya da Romantikler. Sombart, Roschner, Hildebrandt vb. 
 
Yukarıda üçüncü maddede görülen milli iktisat akımı, Ġkinci MeĢrutiyet’in ikinci 
döneminde Osmanlı’nın iktisat politikalarını etkileyecektir. Bu düĢünce özünde, 
Ġngiliz sermayesine karĢı ilgili ülkenin gümrük duvarlarının yükseltilmesi ile bu 
korumacı ortamda milli ekonominin korunması ve milli sermayedarın (giriĢimci) 
desteklenmesi ilkesine dayanır. Ġttihat ve Terakki Fırkası öncülüğünde yürütülen 
liberal düĢünce (klasik iktisadi düĢünce) temelinde baĢlatılan ekonomi 
politikalarından arzu edilen sonuçların alınamaması, bir önceki konuda 
Ahmad’dan (1986) yapılan alıntıda da belirtildiği üzere 1914–1918 döneminde 
romantik ve milli iktisatçı düĢüncelerin ön plana çıkmasına neden olmuĢtur. 
Ancak burada vurgulanması gereken nokta imparatorluk sınırları içerisinde milli 
bir ekonomik düzenin korunması olup, süreçle birlikte kurulmak istenen 
ekonomik düzen Almanya ve ABD milli iktisat uygulamalarının örneklerinde 
olduğu gibi kapitalizmdir. 
 
1908 yılında Ġkinci MeĢrutiyeti gerçekleĢtiren Jön Türk Hareketi, liberal 
dönüĢümler amaçlayan bir eylemdir. Ġttihat ve Terakkicilerin öngördükleri liberal 
düĢünce, özellikle hem uygulamacı hem de düĢünür olarak Maliye Nazırı Cavit 
Bey’in, Rıza Tevfik ve Ahmet ġuayip’le birlikte kurucusu oldukları Ulum-ı 
Ġktisadiyye ve Ġçtimaiyye Mecmuası aracılığı ile savunulmuĢtur. Ancak, ilerleyen 
süreç içerisinde liberalizmin sonuçları tartıĢılır hale gelmiĢtir. BaĢlangıçta II. 
Abdülhamit’in baskıcı rejimine karĢı özgürlükçü bir hareket niteliği taĢıyan liberal 
düĢüncenin ilk yıllardaki sonuçları değerlendirildiğinde karĢımıza Ģöyle bir tablo 
çıkmaktadır (Toprak, 1982: 19–20): 
 

i. Osmanlı ulusçuluğu amaçlanmasına rağmen baĢarılı olunamamıĢ, fakat 
ayrılıkçı ve etnik unsurlar bağımsızlığa yönelmiĢlerdir.  

 
ii. Ekonomideki liberalleĢme hareketleri Osmanlı ticaretini ellerinde 

bulunduran gayrı Müslimlerin ve yabancıların etkinliğini arttırmıĢtır. 
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iii. Liberalizmin serbest rekabet ilkesinin uygulama sonuçları, Müslüman-

Türk zanaatkârın yoksullaĢmasına neden olmuĢtur. Çünkü Ġkinci 
MeĢrutiyet ile birlikte loncaların kaldırılması, liberal anlamda serbest 
ticaret ve giriĢim özgürlüğüne olanak tanırken, lonca sistemi altında 
faaliyet gösteren Müslüman-Türk küçük esnaf ve üreticilerin bu 
uygulamadan zarar görmesine neden olmuĢtur. 

 
Liberal düĢünce uygulamalarının olumsuz sonuçları karĢısında, Alman 
romantiklerinin milliyetçi düĢünceleri ve milli iktisat politikalarının Almanya’daki 
baĢarıları Osmanlı’da taraftar toplamıĢtır. Bu süreç, Osmanlı’da bir yandan Türk 
ulusçuluğunun, diğer yandan da milli iktisat politikalarının uygulanmasını ortaya 
çıkarmıĢtır. KurtuluĢ SavaĢı öncesinde Osmanlıda uygulanan milli iktisat 
akımının temel ilkeleri milli devletin fonksiyonları Ģeklinde karĢımıza çıkarken, 
bunları Toprak (1982)’ den aktararak Ģöyle sıralamak mümkündür: 
 

i. Ġktisadi yapıyı güçlendirmek, 
ii. ii-bireye giriĢim ortamı hazırlamak ve 
iii. iii-halkın vergi ödeme gücünü arttırarak devlete dolaylı yoldan gelir 

sağlamaktır. 
 
Bireyin öne çıkarılarak, kapıkulu felsefesinin yadsındığı bu süreçte yukarıdaki 
bilgilerden de anlaĢılacağı üzere bireyin giriĢimciliği ve iktisadi özgürlüğü öne 
çıkarılmıĢtır. Diğer bir anlatımla liberal iktisadi felsefenin temel taĢları aslında 
burada görünmektedir. Bunlar bireyin giriĢimciliği ve bireyin iktisadi özgürlükleri. 
Ġncelenen milli iktisat akımı, Alman Friedrich List ve Amerikalı Henry Carey’in 
görüĢleri doğrultusunda ĢekillendirilmiĢtir. Burada ulusal sınırlar içerisinde 
serbest piyasa mekanizması kabul edilirken, uluslararası ticarette korumacılık 
(himayecilik) savunulur. Ancak gözden kaçırılmaması gereken noktalardan birisi, 
yeni kurulan ve geliĢtirilmeye çalıĢılan sanayi korunurken, aslında ülke 
ekonomisinin tamamı koruma altındadır. 
 
Ġncelenen sürecin Osmanlı bankacılığına etkisini incelediğimizde karĢımıza 
Ģöyle bir tablo çıkar. Ġkinci MeĢrutiyet’in ilanından yeni Türk devletinin 
kuruluĢuna kadar geçen zaman içerisinde, yani 1908–1923 yılları arasında 11’i 
Ġstanbul’da 13’ü de Anadolu’nun çeĢitli kentlerinde olmak üzere toplam 24 
banka kurulmuĢtur (Akgüç, 1988: 14). 1910 yılından sonra Ġttihat Terakki’nin 
yerli sermayedarı destekleme politikaları doğrultusunda dört tanesi Ġstanbul’da, 
iki tanesi Anadolu’da olmak üzere milli bankalar kurulmuĢtur (bkz. Tablo 2). 
1917 yılında dört milyon lira sermaye ile kurulan Ġtibarı Milli Bankası (Pamuk, 
2003: 240), 1927 yılında ĠĢ Bankası ile birleĢmiĢtir (Altay, 2006:154).  Ancak, 
Tablo 2’de listelenen ve belirttiğimiz dönemde kurulan milli bankaların 
çoğunluğu Ġmparatorluk sınırları içerisindeki yabancı bankaların rekabetlerine 
dayanamayarak faaliyetlerine son vermiĢlerdir. Adı geçen bankaların çoğunluğu 
Ġstanbul ve Ġç Anadolu Bölgesi’nde kurulmuĢtur.  
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1911–1922 yılları arasında kurulan yukarıdaki tabloda yer alan bankaların 14’ü 
Cumhuriyet Dönemine geçmiĢ ve bunlardan ikisi iki binli yılların baĢlarına değin 
faaliyetlerini sürdürebilmiĢtir. Bu iki banka ―Türk Ticaret Bankası A.ġ- Adapazarı 
Ġslam Ticaret Bankası― ve ―Milli Aydın Bankası- TariĢbank’tır (Aydın Ġncir ve 
Himaye-ı Zürra Osmanlı A.ġ).‖ Milli Aydın Bankası-TariĢbank 1914 yılında 
Aydınlı incir üreticileri tarafından yabancılar ve gayri Müslimlerin oluĢturduğu 
incir tröstüne karĢı kurulmuĢtur (Bkz. Erkan-Altay vd., 1993). Örneğin üzüm 
üreticilerinin finansman gereksinimini karĢılamak amacıyla Toprak (1982) 
çalıĢmasında belirtildiği üzere Ġttihat ve Terakki’nin önderliğinde, hatta 
―güdümünde kurulan‖ örnek bir banka da Manisa Bağcılar Bankası’dır. Bunların 
yanı sıra bazı milli sermayeli bankalar, seksenli (ve özellikle doksanlı) yıllardan 
itibaren Türk finans sektöründe çok yoğun biçimde yaĢanılan küreselleĢme 
etkisinde özelleĢtirme-yabancılaĢma-yabancılaĢtırma politikaları ile karĢı karĢıya 
kalmıĢlardır.  
 
Tablo 2: 1908–1923 Yılları Arasında Kurulan Bankalar 

Banka Adı  KuruluĢ Tarihi 

Ġstanbul Bankası 1911 

Konya Ġktisadi Milli Bankası 1911 

Adapazarı Ġslam Ticaret Bankası 1913 

Karaman Milli Bankası 1913 

Emvali Gayrimenkule ve Ġkrazat Bankası 1914 

Aydın Ġncir ve Himaye-i Zürra Osmanlı A.ġ.  
(Milli Aydın Bankası) 

1914 

Emlak ve Ġkrazat Bankası 1914 

Asya Bankası 1914 

AkĢehir Ġktisadi Osmanî ġirketi 1916 

Kayseri Milli Ġktisat Bankası 1916 

Köy Ġktisat Bankası 1916 

Ġtibar-ı Milli Bankası 1917 

Ġktisad-ı Milli Bankası 1917 

Manisa Bağcılar Bankası 1917 

Konya Ahali Bankası (1924)  1917 

Ticaret ve Ġtibar-ı Umumi Bankası 1918 

Türkiye Umumi Bankası 1918 

EskiĢehir Çiftçiler Bankası 1919 

Adapazarı Emniyet Bankası 1919 

Konya Türk Ticaret Bankası 1920 

Ġktisat Türk Bankası 1920 

Bor Zürra ve Tüccar Bankası (1921)  1922 

Dersaadet (Ġstanbul) Küçük Ġstikraz Sandığı 1923 

Kaynak: Bankalar belirtilen kaynaktan alınarak tablo halinde verilmiĢtir. Öztin 
Akgüç, 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık, Gerçek Yayınevi, Ġstanbul,1989 ve 
Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, Türkiye 
Bankalar Birliği Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 
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 Konya Ahali Bankası (1924) ile Bor Zürra ve Tüccar Bankası’nın (1921) 
parantez içerisindeki kuruluĢ tarihleri, A. Gündüz Ökçün’ün ―1920–1930 Yılları 
Arasında Kurulan Türk Anonim ġirketlerinde Yabancı Sermaye‖ adlı kitabında, 
Akgüç çalıĢmasından farklı olarak bu tarihleri vermektedir. 
 
Bütün bu açıklamalar, Osmanlı’da bankacılığın doğuĢundan Cumhuriyet’in 
ilanına kadar geçen 75 yıllık dönemde bankacılık alanında önemli bir mesafe 
alındığını göstermekle birlikte, liberal politikaların egemenliğinin yabancı 
bankacılığı uyardığını ve geliĢtirdiğini göstermektedir. Ancak liberal politikalar 
eĢitler arasında bir politika demeti Ģeklinde değil, daha çok koloniyel bir 
anlayıĢla batının dikte ettirdiği politikalar Ģeklinde geliĢmiĢtir. Dolayısıyla, yeni 
kurulan bankaların çoğunluğu yabancı bankalar olup, Ģube açmak için gelen 
yabancı bankalar bu dönemlerde etkinliklerini arttırmıĢlardır. Ökçün (1971) 
çalıĢmasında belirtildiği üzere 1920–1923 yıllarında Ġstanbul’da kurulan Ticaret 
ve Sanayi Türkiye ve Ġran Bankası ile Dersaadet (Ġstanbul) Küçük Ġstikraz 
Sandığı yabancı sermayeli bankalardır. 
 
1923–1980 dönemi aĢağıda alt dönemlerle incelenecektir. Ancak dönem ayrımı 
farklı biçimlerde yapılabilir. Örneğin Güven (1984), tarihsel geliĢme süreci 
içerisinde Türk bankacılığını, bankacılık faaliyetlerinin yarattığı teorik yapı baĢlığı 
altında sınıflandırırken, bunun özgün bir ayrım olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
ayrım, Türk bankacılığı sınıflandırılırken ilk kez denenen ve ilgili dönemin iktisat 
politikalarının uygulamalarına göre Ģekillenen, diğer bir ifadeyle nedenselliğe 
yönelen bir ayrımdır. Diğer yazarlar tarafından yapılan sınıflandırmalar 
çoğunlukla sonuca iliĢkindir. Güven tarafından denenen bu ayrım aĢağıdaki gibi 
olup, burada sadece sınıflandırma verilecek ve dönemlerin açıklanması 
yapılmayacaktır (Güven, 1984: 50–66): 
 
—Sınırlı Kredi Arzının Yarattığı Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi (1923–1943), 
—Stand-By Teorisi (1944–1970), 
—Fon Kullanımı Teorisi (1971–1980).  
 
Öte yandan Türk iktisat literatüründe para-banka ve finansal piyasalara iliĢkin 
çalıĢmalarda öne çıkan iktisatçılardan Parasız (2009), 1923–1980 dönemi Türk 
Bankacılığını aĢağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: 
 
—1923–1944 Dönemi, 
     - Küçük Yerel Bankaların KuruluĢ Dönemi, 
     - Büyük Kamu Bankalarının KuruluĢ Dönemi, 
—1944–1980 Dönemi, 
     - Büyük Özel Bankaların Kurulduğu 1944–1967 Dönemi, 
     - Bankacılık Sektöründe Kamu Müdahalelerinin Arttığı 1961–1980 Dönemi  
 
Yukarıdaki ayrımda dikkat çeken iki nokta, dönem ayrımlarında Cumhuriyetin 
ilanından ikinci dünya savaĢının baĢlangıcına kadar geçen süre ve savaĢ 
sonrası dönemin temel alınması ile 1944–1980 döneminin iki alt döneme 
ayrılması ve burada tarihsel sürecin iç içe girmesidir.   
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Bu ve diğer nedenlerden ötürü makalede, Güven (1984) ve Parasız (2009) 
çalıĢmalarındaki ayrımlar yerine, Türk iktisat tarihi çalıĢmalarında genel kabul 
gören ve dönemin iktisat politika uygulamalarının Ģekillendirdiği ayrım 
kullanılacaktır. Boratav (1992) veya Altay (2001) çalıĢması buna örnek 
gösterilebilir.  
 

4. ATATÜRK DÖNEMĠNĠN LĠBERAL VE DEVLETÇĠ ĠKTĠSAT 
POLĠTĠKALARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ 
(1923–1938)  

 
Bu bölüm üç alt baĢlıkta incelenecektir. Öncelikle Atatürk’ün iktisat politikası 
uygulamalarının altında yatan temel düĢünce ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. 
Daha sonra ise, incelenen dönemdeki iktisat politikalarının bankacılık sektörüne 
etkileri, 1923–1929 döneminde izlenilen liberal ve dıĢa açık iktisat politikaları ile 
1930–1938 döneminin devletçi politikaları itibariyle dikkate alınarak 
açıklanacaktır.  
 
a– Atatürk’ün Ġktisat DüĢüncesine Genel BakıĢ 
 
Yeni Türk devletinin ekonomi politikalarının kurgusu ve yönü, 17 ġubat–4 Mart 
1923 tarihleri arasında toplanan Ġzmir Ġktisat Kongresi’nde netleĢmiĢtir. Atatürk 
döneminde, 1923–1929 ve 1930–1938 yılları arasında izlenilen ve birbirlerinden 
farklı iktisat politikalarının belirlenmesinde iç ve dıĢ konjonktürdeki geliĢmelerin 
önemi çok fazladır. Örneğin, Osmanlı kapitülasyonların etkisi altındadır ve bunlar 
Lozan AntlaĢması ile kaldırılacaktır. Dolayısıyla bu olguları iktisat politikası 
uygulamalarında görmek mümkündür. Atatürk, 1 Mart 1922’de Meclis’te yaptığı 
bir konuĢmada yabancıların elde ettikleri imtiyazları belirttikten sonra Ģöyle 
demektedir. ―...Artık serbest ve bağımsız bir iktisadi hayata atılan Türkiye için 
ekonomik hayatını boğmakta olan kapitülasyonlar yoktur‖ (Nebioğlu, 1986:58). 
BaĢka bir konuĢmasında da, ―Milleti siyasi esaretten kurtararak kapitalistlerin 
ellerine bırakmak neye yarar? Biz, milli birliğimizle bizi yutmak isteyen 
kapitalistlerle savaĢtık‖ cümleleri ile iktisadi bağımsızlığın önemini ortaya 
koymaktadır. Lozan görüĢmelerinin kilitlendiği bir dönemde düzenlenen ve 17 
ġubat 1923 tarihinde baĢlayıp 4 Mart 1923 tarihinde sona eren Ġzmir Ġktisat 
Kongresi’nin açılıĢında yaptığı konuĢmada Mustafa Kemal, ülkenin içinde 
bulunduğu zor koĢulları belirterek, iktisadi ve siyasi alanda elde edilen zaferlerin 
iktisadi zaferlerle bütünleĢtirilmesi gerektiğini belirtir. Öte yandan, kendi 
toprağına, milletine, dinine, hayatına ve kurumlarına düĢman olmayan milletlerle 
dost olunacağına ve bu yöndeki ―ecnebi sermayeye‖ olumlu yaklaĢılacağı 
bildirinin dokuzuncu maddesinde ifade edilmektedir. Afetinan’a göre, 17 ġubat 
1923’de Ġzmir’de toplanan Ġktisat Kongresi’nin sonuçları Türk Devleti’nin 
ekonomi politikalarını etkilemiĢtir. 
 
Ġzmir Ġktisat Kongresi, ziraat, sanayi, ticaret ve iĢçi kesimlerinden katılan 1135 
delege ile toplanmıĢ, kongre sonucunda 12 maddelik ―Misak-i Milli Esasları‖ 
kabul edilerek bu sonuçlar, TBMM BaĢkanlığı’na ve Bakanlar Kurulu’na 
sunulmuĢtur. Bildiri özetle; 
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—Türkiye’nin kendi ulusal sınırları içerisinde bağımsız yaĢayacağını,  
—milli egemenliğin her Ģeyin üzerinde olduğundan hareketle Türk insanının çok 
çalıĢkan olduğunu,  
—kesimler arasında herhangi bir çatıĢma olmadığını,  
—Türklerin servetlerinin farkında olduğu ve  
—bunları korumak için çok çalıĢacağını vurgulamaktadır.  
 
Atatürk dönemi için çokça tartıĢılan yabancı (ecnebi) sermaye konusuna tekrar 
dönersek, örneğin Gündüz Ökçün bu konuyla ilgili Ģöyle yazmaktadır. ―… 
Cumhuriyet Rejimi genel olarak yabancı sermayeye değil, kapitüler ayrıcalık 
arayan yabancı sermayeye iyi gözle bakmamıĢtır ve kapitüler ayrıcalık 
aramayan yabancı sermaye Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye girmiĢtir‖ 
(Ökçün, 1971: 5). Dönemin Ġktisat Vekili Mahmut Esat’ın açıĢ konuĢmasında da 
yabancı sermaye düĢmanlığı yoktur. Zaten bu konuĢmaların özü, Misak-ı Milli’ye 
girmiĢ hükümlerdendir. Mahmut Esat Kongre’nin açılıĢında, yeni Türkiye’nin 
iktisat politikalarının dünyada mevcut hiç bir politikaya benzemediğini, çeĢitli 
iktisadi okulların bir karması olacağını ve memleketin ihtiyacına göre 
Ģekilleneceğini ifade etmektedir.  
 
Mustafa Kemal, Kongre açıĢ konuĢmasında yabancı sermaye ile ilgili görüĢlerini 
Nutuk’ta geçtiği Ģekli ile Ģöyle ortaya koymaktadır. ―Efendiler, iktisadiyat 
sahasında düĢünürken ve konuĢurken zannolunmasın ki, biz ecnebi 
sermayesine hasım bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz çok vasidir. Çok 
say ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh kanunlarımıza riayetkâr olmak 
Ģartıyla ecnebi sermayelerine lazım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız 
ve Ģayan-ı arzudur ki, ecnebi sermayesi bizim sayimize ve servet-i sabitemize 
inzimam etsin. Bizim için ve onlar için faideli neticeler versin; fakat eskisi gibi 
değil.‖ 
 
Buradan da anlaĢılacağı gibi yeni dönemin ve yeni Türk devletinin iktisat 
politikalarında yabancı sermaye gerekli bir girdidir. Çünkü ülkenin hangi 
koĢullara sahip olduğu ortadadır. Ökçün’ün yukarıda kaynak gösterdiğimiz 
araĢtırmasında Türkiye’de 1920–1930 yılları arasında kurulan anonim Ģirketlerin 
sermayelerinin yaklaĢık yüzde 40’ının yabancı sermaye olduğunu belirtmektedir. 
Diğer taraftan, cumhuriyetin ilk yıllarındaki, özellikle sabit sermaye yatırımlarının 
(demiryolları, elektrik ve havagazı iĢletmeleri gibi) millileĢtirme politikalarının 
varlığı bir gerçektir. Burada dikkate almamız gereken ölçüt, imtiyaz elde etme 
amacını güden yatırımlardır. Atatürk ve Atatürk’ün ekonomi politikaları buna 
karĢıdır. 
 
Mustafa Kemal’in diğer iktisadi görüĢlerini anlayabilmek için aynı konuĢmaya 
tekrar göz atmak gerekir. Zira Atatürk burada ―serbest rekabet‖ ve ―Ģahsi 
menfaatin‖ yararlı olmadığı görüĢünü belirtir. Bu iki ilke aslında kapitalist 
sistemin özünü oluĢturan klasik iktisadi düĢüncenin temel ilkelerinden olup, 
liberal ideolojiyi tanımlarken kullanılabilecek argümanlardır.  
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Ancak, aĢağıda da belirtileceği üzere özel giriĢimciliğin ve piyasa sisteminin 
teĢviki dönemin belirleyici politikaları olduğu için bu konuya da ihtiyatlı 
yaklaĢmak gerekmektedir. ―ġahsi menfaat zararlıdır‖, ancak ―özel giriĢim 
desteklenmelidir politikası‖ bir çeliĢki gibi görünse de, 1923–1929 döneminde 
liberal uygulamalar ağırlık kazanmaktadır. Zira kongreye katılan tüccar, sanayici 
ve çiftçi kesimlerinin raporlarında özel giriĢimin çıkarlarını yansıtan sonuçları 
görmek mümkündür (Afetinan, 1989). Bütün bu açıklamalar, ulusal sınırlar 
içerisinde kapitalist bir düzenin temel gereklerinin yerine getirilmeye çalıĢıldığı, 
buna karĢılık yabancı sermaye ve diğer uluslararası iktisadi iliĢkilerin de 
kontrollü biçimde sürdürüldüğü görülmektedir. Sonuç olarak Atatürk döneminin 
millici (ulusalcı) iktisat politikalarının iki ayrı dönemde farklı nedenlerle farklı 
biçimlerde uygulandığı öne sürülebilir. Her iki dönemde millidir. Ancak buradaki 
millilik kavramı özellikle ilk dönem için hem Milli Ġktisat Akımı, hem de Hitler 
dönemi Almanya’sının milli iktisat politikaları ile karıĢtırılmamalıdır.  
 
Yukarıdaki gerekçelere bağlı olarak, 1923–1938 dönemi iktisat politikalarının 
bankacılığa etkileri çalıĢmada iki alt dönemde incelenmektedir. Bunlar sırasıyla 
1923–1929 dönemindeki özel sektörün desteklendiği liberal politikaların 
egemenliğinde yürütülen politikalar ile 1930–1938 döneminin devletçi korumacı 
iktisat politikalarıdır. Konunun ilerleyen kısımlarında da belirtileceği üzere, bu 
ayrımda temel belirleyici geliĢmelerin baĢında 1929 Büyük Dünya Krizi 
gelmektedir. Aynı zamanda Klasik Ġktisadi DüĢünce’nin iflasını da getiren bu 
krizle birlikte, Türkiye’de korumacı ve devletçi politikalar uygulanmaya 
baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla ilk dönemde uygulanan devlet aracılığıyla desteklenen 
özel giriĢimcilik modeli yerini, özel sektörün yeterli olmadığı alanda devlet 
giriĢimciliğinin desteklendiği modele bırakacaktır. 
 
b– Liberal Ġktisadi Politikalar Döneminin Bankacılık Sektörüne Etkileri (1923–
1929) 
 
Cumhuriyet’le birlikte iktidardaki seçkinci kadrolar, geri kalmıĢ bir tarım 
toplumunun bütün özelliklerini sergileyen ülkede, devlet desteğiyle giriĢimci bir 
sınıf yani özel sektör yaratma çabasındadır. Boratav’a göre Milli Ġktisat 
Dönemi’nin korumacı ve sanayileĢmeci politikaları bu dönemde uygulama 
olanağı bulamamıĢtır. Çünkü Lozan AntlaĢmasının sonucundaki gümrük 
politikaları korumacı politikaların uygulanmasını engellemiĢtir (Boratav, 
1992:280). 1923–1929 yılları politikalarına yön veren geliĢmeler ve sonuçlardan 
hareket edildiğinde dönem tanımlaması çoğunlukla liberal bir dönem 

Ģeklindedir . Kanımızca bu dönem ulusal sınırlar içersinde kapitalizmin inĢasına 
yönelik kontrollü liberal politikaların uygulandığı bir dönemdir.  
 

                                                 
 Bu konudaki farklı görüşler için bkz. ALTAY, N. Oğuzhan (2000); “Türkiye’de İktisadi 

Dönüşümlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları Üzerine Bir Deneme”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2. 

 



N.Oğuzhan ALTAY 

334 

Ulusal Bankacılığın geliĢtiği bu dönem yukarıda belirttiğimiz Ġzmir Ġktisat 
Kongresi ile biçimlenmiĢ ve 1924 yılında kurulan Türkiye ĠĢ Bankası ile pratiğe 

dönüĢtürülmüĢtür  . Bu dönemde bir yandan kamunun desteği ile belirli 
görevlerle donatılmıĢ bankalar kurulurken, diğer yandan çok sayıda tek Ģubeli 
yerel banka doğmuĢtur. 1888 yılında kurulup 1924 yılında faaliyetleri yeniden 
düzenlenen T.C. Ziraat Bankası dönemin kurulan ilk kamu bankasıdır. 19 Nisan 
1925 tarih ve 633 sayılı yasayla kurulan Türkiye Sınaî ve Maadin Bankası ve 
1927 yılında 844 sayılı yasa ile kurulan Emlak ve Eytam Bankası (Türkiye Emlak 
Kredi Bankası A.O.) gibi bankalar da kamu tarafından kurulmuĢ veya 
kurdurulmuĢtur.  
 
Tablo 3: 1923–1927 Yılları Arasında Devlet Öncülüğünde Kurulan Bankalar 
 

KuruluĢ 
Yılı 

Banka Adı Desteklenecek/GeliĢtirilecek 
Sektör 

1924 T. ĠĢ Bankası  
—Özel Sermayeli 

Ticaret 

1924 T.C. Ziraat Bankası 
—Kamu Sermayeli 

Tarım 

1925 Türkiye Sınaî ve Maadin Bankası 
—Kamu Sermayeli 

Sanayi ve Madencilik 

1926 Emlak ve Eytam Bankası 
—Kamu Sermayeli 

ĠnĢaat ve Konut 

Tablo, KocabaĢoğlu vd, ĠĢ Bankası Tarihi, adlı eserlerinden derlenerek 
tarafımızca düzenlenmiĢtir. 
 
1923–1929 döneminde izlenilen liberal politikaların etkisi altında 27 adet banka 
kurulmuĢtur. Kurulan bankalar, milli bir özel sektör oluĢturabilmek amacına 
dönük uygulanan kontrollü iktisat ve siyasi politikaları neticesinde milli sermayeli 
bankalardır (KocabaĢoğlu vd.,.:28). Sözü edilen 27 bankanın alt dönemlere göre 
kuruluĢu ise aĢağıdaki biçimde geliĢmiĢtir: 
---1924–1925 döneminde  5 banka 
---1926–1929 döneminde  22 banka 
Toplam---------------------  27 banka 
 
Ökçün, tarihi belgelere dayalı (1971) çalıĢmasında 1923–1929 döneminde 
kurulan 28 bankanın ismini vermektedir. Sözü edilen milli sermayeli özel 
bankaların isimleri, sermayeleri ve kuruluĢ tarihleri aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. Tablonun üçüncü sütununda bankaların kuruluĢ sermayeleri 
ödenmiĢ sermayesi/taahhüt edilen sermayesi oranıyla birlikte verilmektedir.  
 
Tablodaki bankalara iliĢkin aĢağıdaki tespitleri yapmak mümkündür: 
 

                                                 
 Bu konuda bkz. Uygur Kocabaşoğlu ve diğerleri, Türkiye İş Bankası Tarihi, Tarih Vakfı 

Yayını, Tarih ve Basım Yeri yok. 
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 Anadolu’nun muhtelif kentlerinde (il ve ilçelerde) yerel ticari sermayenin 
giriĢimiyle farklı ölçekte bankalar kurulmuĢtur. Ökçün bu durumu Ģöyle 
açıklamaktadır. ―Anadolu’daki yerli sermayenin bankalar halinde 
örgütlenmesi, sanayileĢmiĢ Avrupa ülkelerinde XIX. Yüzyıl sonlarına 
doğru ve XX. Yüzyıl içinde görülen mali sermayenin anonim Ģirketler 
biçiminde örgütlenmesi ile aynı nitelikte değildir. Gerçekten Osmanlı 
devletinden, dıĢarıya hammadde ve yiyecek maddeleri satan ve 
dıĢarıdan mamul madde satın alan, sanayileĢememiĢ, geri bir tarım 
ülkesi miras kalmıĢtır. Böyle bir yapı içinde, Anadolu’daki yerli bankalar 
daha çok yerli ticaret sermayesinin (merchant capital), kendi içinde, 
kredi ve benzer yollarla, kendisini destekleme ihtiyacını karĢılamak 
üzere kurulmuĢlardır‖ (Ökçün, 1971: 102). Buradan da anlaĢılabileceği 
gibi parasal ve beĢeri sermayesi kıt bir ülkede kaynaklar kendi 
içerisinde geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Doğal olarak ilgili dönemin özgün 
koĢullarını da dikkate almak gerekir. 
 

 Diğer coğrafi bölgelere göre iç Anadolu bölgesinin kentlerinde kurulan 
banka sayısı nispeten daha fazladır. Konya ve ilçelerinde kurulan 
bankalar dikkate alındığında bu kent öne çıkmaktadır. 

 
Tablo 4: 1923–1929 Döneminde Kurulan Milli Sermayeli Özel Bankalar 
 

Banka Adı Sermayesi (TL) 
ÖdenmiĢ/ Taahhüt 

KuruluĢ Tarihi 

Konya Ahali Bankası 151.249/500.000 3 Nisan 1924 

EskiĢehir Çiftçi Bankası 100.000/100.000 1 Haziran 1924 

Akhisar Tütüncüler Bankası 500.000/500.000 17 Eylül 1924 

Karaman Çiftçi Bankası 130.000/500.000 1925 

Ġstanbul Esnaf Bankası 118.820/500.000 14 Haziran 1925 

Aksaray Halk Ġktisat Bankası 28.984/100.000 6 Mart 1926 

Afyonkarahisar Terakki-i Servet 
Bankası 

100.000/100.000 6 Eylül 1926 

Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası  100.000/100.000 Kasım 1926 

Denizli Ġktisat Bankası 250.000/250.000 1927 

NevĢehir Bankası 70.097/100.000 10 ġubat 1927 

Kocaeli Halk Bankası 100.000/100.000 7 Mart 1927 

Akseki Ticaret Bankası 319.220/500.000 29 Haziran 1927 

EskiĢehir Bankası 250.000/500.000 21 Temmuz 1927 

Ermenek Ahali Bankası 50.000/100.000 8 Eylül 1927 

Adapazarı Emniyet Bankası 200.000/200.000 1928 

Türkiye Ġmar Bankası  286.100/1.000.000 22 Mart 1928 

Ġzmir Esnaf ve Ahali Bankası 500.000/1.000.000 9 Nisan 1928 

Karadeniz Bankası-Trabzon- 70.000/100.000 28 Mayıs 19928 

Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası 12.353/30.000 3 Haziran 1928 

El’aziz (Elazığ) Ġktisat Bankası 50.000/100.000 28 Kasım 1928 

Üsküdar Bankası 22.975/100.000 11 Ekim 1929 

Van Milli Ġktisat Bankası 12.500/50.000 8 Mayıs 1929 

Mersin Ticaret Bankası 50.000/100.000 21 Mart 1929 
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Kaynak: A. Gündüz Ökçün ―1920–1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim 
ġirketlerinde Yabancı  Sermaye‖, Ankara, 1971. 
 
Bütün bunlarla birlikte 1929 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki banka toplamı 58’dir. 
Bunların 43 tanesi yerli sermayeli, 15’i de yabancı sermayeli banka 
statüsündedir (Bkz. Tablo 5). Ġncelenen dönemde Ġtibari Milli Bankası (1916), 
1927 yılında T. ĠĢ Bankası ile birleĢmiĢtir (Altay, 2002: 35).  

 
Tablo 5: 1923–1929 Döneminde Sermaye Yapılarına Göre Bankalar 
 

Toplam Milli Sermayeli  Yabancı Sermayeli 

58 43 15 

 
Tablo,5 KocabaĢoğlu vd, ĠĢ Bankası Tarihi, (tarih yok) adlı eserden derlenerek 
tarafımızca düzenlenmiĢtir. 
 
Ġncelenen dönemde iki banka faaliyetlerine son vermiĢtir (Akgüç, 1975: 82): 
Bunlar aĢağıdaki Tablo’dan da görülebileceği gibi Çiftçiler Bankası ile Ġtibari Milli 
Bankası’dır. 
 
Tablo 6: 1923–1929 Döneminde Faaliyetine Son Veren Bankalar 
 

Bankanın Adı KuruluĢ 
Yılı 

Merkezi Faaliyetinin Sona Erdiği 
Yıl 

Çiftçiler Bankası 1919 EskiĢehir 1926 

Ġtibari Milli Bankası 1916 Ġstanbul 1927 

Kaynak: Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, 
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 
 
Diğer taraftan izleyen dönemin iktisat politikalarına uygun bir sonuç olarak, 
kamu sermayeli bankaların kuruluĢları otuzlu yılların hemen baĢlarında da 
devam ettirilecek, Merkez Bankası öncelikle olmak üzere, Etibank, Denizcilik 
Bankası, Sümerbank ve Halk Bankası devlet tarafından kurulacaktır.  
 
c- Devletçi Ġktisat Politikası Döneminin Bankacılık Sektörüne Etkileri (1930–
1938)  
 
Cumhuriyetle birlikte uygulanmaya baĢlanılan kontrollü liberal politikaları 
savaĢtan çıkmıĢ kaynakları kıt bir ülkede milli sermayeli bankaların egemen 
olduğu bir bankacılık sektörünü getirmiĢtir. Ancak dünya ekonomisinin 1929 
yılında yaĢadığı büyük kriz doğal olarak Türk ekonomisini de etkilemiĢtir. 
Özellikle tarım ve iĢlenmemiĢ minerallerin ihracına dayalı ülke ekonomisinin 
yaĢadığı sıkıntı bankacılık sektöründe de yaĢanmıĢtır. Kriz ve diğer nedenlerle 
birlikte ekonomideki devletçi dönüĢüm, kamu-devlet- giriĢimciliğinin etkin olduğu 
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bir dönemin aralanmasını sağlamıĢtır. Kamu giriĢimciliği, Kamu Ġktisadi 
TeĢebbüsleri (KĠT) aracılığıyla oluĢturulmuĢ ve ağırlı biçimde iki binli yılların 
baĢlarına kadar yürütülmüĢtür. Dolayısıyla yaklaĢık altmıĢ yıllık bir dönem için 
KĠT’ler Türk ekonomisinin temel çekici rolünü üstlenmiĢtir.  
 
1930–1938 döneminde ekonomideki olumlu geliĢmeleri yaratan temel 
dinamikler, özel sektörün geliĢmesini de içine alan korumacı ve dıĢ ticareti 
denetleyici politikalarla baĢlatılıp, 1932 yılından itibaren devletçilikle sürdürülen 
politikalardır. Devletçilik politikalarındaki uygulamaları sosyalist modelin 
devletçiliği ile karıĢtırmamak gerekir.  
        
Yukarıda değinilen iktisat politikalarındaki değiĢiklikler doğal olarak bankacılık 
sektörüne de yansımıĢ ve bu kapsamda özel yasalarla devlet bankaları 
kurulmuĢtur. Osmanlı’dan miras kalan ve cumhuriyetin kuruluĢundan itibaren 
merkez bankacılığı fonksiyonlarını yürüten Ġngiltere merkezli ve yabancı 
sermayeli Osmanlı Bankası artık yerini, 11.06.1930 tarihinde 1715 sayılı yasa ile 
kurulan T.C. Merkez Bankası’na (TCMB) devredecektir. Ġzlenen devletçi 
politikaları daha iyi yürütebilmek için; 
—1933 yılında Sümerbank ve Belediyeler Bankası (günümüzün Ġller Bankası),  

—1935’de Etibank , 1937’de Denizbank ve  
—1938 yılında da Halk Bankası ve Halk Sandıkları kurulmuĢtur.  
 
1933 yılında uygulanmaya koyulan Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planları 
sözü edilen bankaların kuruluĢları için uygun ortamlar yaratmıĢtır. 29.04.1925 
yılında 633 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, 7.07.1932 
tarih ve 2064 sayılı kanunla ―Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası‖ unvanını almıĢtır. 
Adı geçen banka, 1933 yılında bütün aktif ve pasifi ile birlikte Sümerbank’a 
devredilmiĢtir (Altay, 2002: 35). Bunlarla birlikte 1930–1938 döneminde 
faaliyetlerine son veren toplam on dört banka Tablo 7’de gösterilmiĢtir.  
 
Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında Türkiye, harp ekonomisi veya kumanda ekonomisi 
koĢullarını yaĢamıĢtır. Bu doğrultuda çok sayıda banka savaĢ yıllarının getirdiği 
harp ekonomisi ya da kumanda ekonomisi koĢullarına dayanamamıĢ ve 
faaliyetlerine son vermiĢtir. Bu bankaları aĢağıdaki Tablo 7’den izlemek 
mümkündür. 
 
Sözü edilen dönemde bankacılık sektöründe yeni bankaların kurulması yönünde 
çok önemli geliĢmelerin olmamakla birlikte, bir banka yeni dönemin mesajlarını 
vermiĢtir. Günümüzün önemli bankalarından Yapı ve Kredi Bankası 1944 yılında 
kurulurken, bir büyük bankacı ve bankası, Kazım TaĢkent-Yapı ve Kredi 
Bankası, yeni dönemi aralamıĢ ve döneme damgasını vurmuĢtur. 

                                                 
 Günümüzde artık faaliyette bulunmayan Etibank ile ilgili temel bir başvuru kaynağı 

olarak bkz., Burhan Ulutan (1987), Etibank Tarihi (1935-1985), Etibank Matbaası, 

Ankara.  
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Tablo 7: 1930–1938 Döneminde Faaliyetine Son Veren Bankalar 
 
Bankanın Adı KuruluĢ 

Yılı 
Merkezi Faaliyetinin 

Sona Erdiği 
Yıl Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 1925 Ġstanbul 1932 

Türk Ticaret ve Sanayi Bankası 1925 Ġstanbul 1932 

Türk Sanayi Kredi Bankası 
 

1932 Ġstanbul 1933 

Ġktisat Türk A.ġ. 1920 Ġstanbul 1933 

Üsküdar Bankası 1929 Ġstanbul 1933 

Ġstanbul Bankası 1911 Ġstanbul 1934 

Karaman Çiftçi Bankası 1925 Karaman 1934 

Ġstanbul Esnaf Bankası 1925 Ġstanbul 1934 

Aksaray Halk Ġktisat Bankası 1926 Aksaray 1936 

Kayseri Milli Ġktisat Bankası 
 
 

1933 Kayseri 1937 

Trabzon Bankası -  (Trabzon 
Tasarruf ve Ġkraz Sandığı) 

 
1928 

 
Trabzon 

 
1937 

Karadeniz Bankası 
(Trabzon Ġktisat Ltd. ġirketi) 
 

 
1928 

 
Trabzon 

 
1937 

Karaman Milli Bankası 
 

1913 Karaman 1937 

Kastamonu Bankası 
 
 

1930 Kastamonu 1938 

 Kaynak: Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, 
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 

 
 

Ġlerleyen dönem (1945–1950) siyasal anlamda çok partili yaĢama geçiĢ, iktisadi 
anlamda da liberal politikalara yeniden dönüĢü ifade eder. Uluslararası 
ekonomik düzen, Bretton Woods ikizleri olarak sayılan Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankası Grubu (WB) aracılığıyla düzenlenirken, Keynesyen 
görüĢün iktisat politikaları sabit döviz kuru altında uygulama olanağı bulacaktır.  
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Tablo 8: 1930–1938 Döneminde Faaliyetine Son Veren Bankalar 

Bankanın Adı KuruluĢ 
Yılı 

Merkezi Faaliyetinin Sona 
Erdiği 
Yıl Diyarbakır Bankası                                                                                  1931 Diyarbakır 1939 

KırĢehir Bankası 1931 KırĢehir 1939 

Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası 1926 Niğde 1939 

Mersin Ticaret Bankası 1929 Mersin 1940 

Ermenek Ahali Bankası 1927 Ermenek 1940 

Denizbank 1938 Ġstanbul 1940 

Emvali Gayrimenkule ve 
Ġktisat Bankası 

1914 Ġstanbul 1942 

Konya Türk Ticaret Bankası 1920 Konya 1943 

 Kaynak: Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, 
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 
 

4- DÜNYA EKONOMĠSĠYLE BÜTÜNLEġME ÇABALARI 
ALTINDA LĠBERAL POLĠTĠKALAR VE ÖZEL SEKTÖR 
BANKACILIĞININ YENĠDEN DOĞUġU (1945–1962) 
 
Türkiye, Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra tercihini batı dünyasından yana 
kullanırken, liberal iktisat politikaları ile demokrasi bu dönemin belirleyici 
koĢullarıdır. Yeni dönem kamu müdahalesinin dikkate alınmadığı, 7 Eylül 
1946’da ilk kez yapılan devalüasyonu, dıĢ ekonomik iliĢkilerinde denetimlerin 
gevĢetilmesi ve iç ekonomide de daha liberal politikaların Ģekillenmeye baĢladığı 
bir politika demetini ortaya koyar. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 
liberal açılımda daha da ileriye giderek OECD’nin dıĢ ticaretteki %60 liberasyon 
(serbestlik) teklifini hemen kabul ederek uygulamaya koymuĢtur (YaĢa, 1980: 
476). Bununla birlikte sanayinin desteklenmesi, tarım sektöründe taban fiyat 
politikası, dıĢ yardımlar ve dıĢ krediler ile yabancı sermayeden yararlanma ve 
özel sektörü destekleyici politikalar ellili yılların ana politikaları olacaktır. Bu 
temel nedenlerle ekonomide sürükleyici iktisadi aktörün özel sektör öncelikli 
olması doğaldır. Ekonomik ve siyasi yapısındaki büyük dönüĢümlere paralel 
olarak da özel sermayeli bankaların kurulması için gerekli ortam hem içsel, hem 
de dıĢ dünyadan kaynaklanan nedenlerle uygundur. Nitekim anılan dönemde 
kırk özel banka kurulmuĢtur (Yüzgün, 1982: 18). Bu dönemdeki örnekler Ģöyle 
sıralanabilir: 
 
—Türkiye Garanti Bankası 1946 yılında, 
—Akbank, Türkiye Kredi Bankası, Tutum Bankası ve Niğde Bankası 1948 yılında 
kurulmuĢ, ancak son üç banka ilerleyen yıllarda tasfiye edilmiĢtir (YaĢa, 1980: 
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474). Akbank, Adana ve Kayserili toprak sahipleri ve tüccarlar tarafından 
kurulduğu için asıl ünvanı Adana-Kayseri Bankası’dır (Kazgan, 1999: C II–263).  
—Kurulduğu 1950 yılında Bankacılık Kanununa bağlı olmayan ancak, ülkemizin 
ilk özel milli sermayeli kalkınma ve bankası niteliğine sahip Türkiye Sınaî ve 
Kalkınma Bankası yeni liberal dalganın yansımaları olarak karĢımıza çıkacaktır. 
Banka, bazı özel sermayeli milli bankalarımız ile Hazine-TCMB ve Dünya 
Bankası Grubu’nun koyduğu sermaye ile kurulmuĢtur. 
 
YaĢa (1980) çalıĢmasında da belirtildiği üzere bu dönemin ikinci dalgası 1953–
1959 yılları arasını kapsamaktadır. Buna göre; 
 
 1953 yılında Ġstanbul Bankası ve Demirbank, 
 1954 yılında ĠĢçi Kredi Bankası ile ġekerbank, 
 Vakıf gayrimenkullerini iĢletmek ve her tür bankacılık faaliyetini yerine 

getirmek üzere 1954 yılında T. Vakıflar Bankası, 
 Çukurovalı büyük çiftçiler tarafından Pamukbank ile devlet tarafından 

turizm sektörünün geliĢtirilmesi ve desteklenmesi için bir ihtisas bankası 
olarak kurulan Turizm Bankası 1955 yılında, 

 1958 yılında Çaybank, 
 1959 yılında da öğretmenlerin konut ve kredi iĢlemlerini karĢılamak 

amacıyla  T. Öğretmenler Bankası kurulmuĢtur. 
  

Liberal ekonomi politikaların egemen olduğu 1953–1959 döneminde kurulan 
yukarıdaki bankalardan sadece Vakıflar Bankası ve ġekerbank faaliyetlerini 
günümüzde de sürdürmektedir. Özetle incelenen dönem bankacılık açısından; 
 
 özel sermayeli ticari (=mevduat) bankacılığın desteklenmesi ve 
 Avrupa’nın imarı için kurulan kalkınma bankaları benzerlerinin 

Türkiye’de kurulması ile 
 Ģube bankacılığının geliĢmesi sonuçlarını doğurmuĢtur (Koruyan-Altay, 

1995:6). 
 
Ġncelenen 1945–1962 döneminde faaliyetlerine son veren milli bankalar Tablo 
9’dan izlenebilir. 
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Tablo 9: 1945–1962 Döneminde Faaliyetine Son Veren Bankalar 
 

Kaynak: Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, 
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 
 
Bu dönemde bankacılık sektöründe yaĢanılan füzyon iĢlemleri ile diğer önemli 
geliĢmeler Ģöyle sıralanabilir (Kazgan, 1999: CII-263, Altay, 2002: 35-36-
Sadıklar,1981: 177): 

Bankanın Adı KuruluĢ 
Yılı 

Merkezi Faaliyetinin Sona  
Erdiği Yıl 

NevĢehir Bankası 1927 NevĢehir 1948 

Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası 1928 Ürgüp 1949 

Bor Esnaf Bankası 1928 Bor 1950 

Pancar Kooperatifleri Bankası 1954 EskiĢehir 1955 

Göynük Sanayi ve Kredi Bankası 1951 Göynük 1957 

Türk Yapı Bankası 1954 Ġstanbul 1958 

Konya Ġktisadî Millî Bankası 1912 Konya 1959 

Akseki Ticaret Bankası 1927 Akseki 1959 

Türkiye Eski Muharipler Bankası 
(Muha Bank) 
 

1950 Ankara 1959 

Türkiye Muallimler Memurlar ve 
Subaylar Bankası(Tümsu Bank) 

1957 Ġstanbul 1959 

AkĢehir Bankası 1916 AkĢehir 1960 

Niğde Bankası 1948 Niğde 1960 

Sanayi Bankası 1958 Ġstanbul 1961 

Bor Zürra ve Tüccar Bankası 1922 Bor 1961 

Esnaf Kredi Bankası 1957 Ġstanbul 1961 

Türkiye BirleĢik Tasarruf ve    

Kredi Bankası 1959 Ġstanbul 1961 

Doğu Bank 1952 Ġstanbul 1961 

Türk Ekspres Bank 1953 Ġstanbul 1962 

Buğday Bankası 1955 Ankara 1962 

Türkiye Turizm Bankası 1955 Ankara 1962 
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 1927 yılında 844 sayılı kanunla kurulan Emlak ve Eytam Bankası, 1946 
yılında bütün aktif ve pasifi ile birlikte Türkiye Emlak ve Kredi Bankası’na 
devredilmiĢtir.  

 1937 yılında kurulup 1938 yılında faaliyete geçen Denizbank, 1952 
yılında Denizcilik Bankası adıyla yeniden oluĢturulmuĢtur.  

 1950 yılında kurulan Türkiye Eski Muharipler Bankası-Muha Bank ile 
1957 yılında kurulan Türkiye Muallimler Memurlar ve Subaylar Bankası-
Tümsu Bank 1959 yılında Türkiye BirleĢik Tasarruf ve Kredi Bankası adı 
altında birleĢmiĢtir. Ancak bu banka fazla uzun ömürlü olamamıĢ ve 
1961 yılında tasfiye edilmiĢtir.  

 1955 yılında kurulan Türkiye Turizm Bankası, 1960 yılında 7470 sayılı 
kanunla yeni oluĢturulan T.C. Turizm Bankası’na devredilmiĢtir.  

 1953 yılında kurulan Türk Ekspres Bankası ile 1955’de kurulan Buğday 
Bankası, Anadolu Bankası adı altında 1962 yılında birleĢmiĢtir. 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan yerel ve milli sermayeli bankalardan 
Konya Ġktisadi Milli Bankası (1959), AkĢehir Bankası (1960), Akseki 
Ticaret Bankası (1959), Niğde Bankası (1960), Bor Zürra ve Tüccar 
Bankası (1961), Doğubank (1962), Tutum Bankası (1963) yıllarında; 
Konya Ahali Bankası, Bor Esnaf Bankası, Ürgüp Zürra ve Tüccar 
Bankası ile yabancı sermayeli ġark-ı Katip Bankası, Sovyet sermayeli 
S.S.C.I. Ticaret Hariciye Bankası, Deutsche Bank ve Deutsche Orient 
Bank ise 1948–1961 yılları arasında faaliyetlerini sona erdirmiĢlerdir.  

 

5. PLANLI DÖNEMDE ĠZLENĠLEN POLĠTĠKALARIN 
BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ (1963–1980) 

 
Planlı dönem öncesinde kalkınmanın özel sektör veya devlet aracılığı ile 
geliĢtirilmesi dün olduğu gibi günümüzde de sürekli tartıĢma konusu 
edilmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği gibi, örneğin 
1930’larda devlete, 1950’lerde özel sektöre öncelik verilmiĢ ve uygulanan iktisat 
politikaları da bu amaçlar doğrultusunda kurgulanmıĢtır. Bu uygulamalara 
rağmen ülkenin kalkınma sorunları tam anlamıyla çözülememiĢ ve Türkiye’nin 
kalkınma uğraĢları devam etmektedir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin bir sonucu olarak 
1961 Anayasası’na ―sosyal devlet‖ anlayıĢı girmiĢtir. Ancak yeni dönemin planlı 
kalkınma ve karma ekonomi anlayıĢına uygun politikaların baĢlangıcı 1958 
Ġstikrar Paketi öncesinde sürdürülen görüĢmelerde Türkiye’nin OECD ve Dünya 
Bankası’na verdiği taahhütlere dayandırılmaktadır (Ekzen, 2009: 39).  Bununla 
birlikte kalkınma planları yeni anayasanın sosyal devlet anlayıĢı hedefine uyumlu 
ve kaynakları daha etkin kullanabilmeye dönük biçimde kurgulanmıĢtır. Planlı 
dönemin baĢlangıcı 1963 yılına kadar geçen dönem eski dönemin bir devamı 
niteliğinde sayılmakla birlikte bu çalıĢmada olduğu gibi çoğunlukla planlı dönem, 
1963 yılından baĢlayarak beĢer yıllık kalkınma planları kapsamında incelenir. 
Diğer taraftan planlı dönem ağırlı biçimde kamu müdahalelerinin kabul edildiği, 
geniĢletici ve talep yönlü Keynesyen iktisadi politikaların uygulandığı bir dönem 
olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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Planlı dönem boyunca bankacılık kalkınma palanlarının içeriklerinden etkilenmiĢ 
ve bunlara göre Ģekillendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġncelenen dönemde izlenilen 
politikalar gereği kamu ve özel giriĢimcilik çoğunlukla baĢa baĢ gitmiĢtir. Bu 
nedenle planlı dönem boyunca bir yandan kamusal kalkınma ve yatırım 
bankalarının kuruluĢları desteklenmiĢtir. Diğer yandan Türk ekonomisindeki 
geliĢmelere bağlı olarak yeni yeni güçlenen özel sektörün öncülüğündeki sınaî 
ve ticari gruplar yetmiĢli yıllarda aynı grup altında banka sahibi olma yoluna 
gitmiĢlerdir.  Bu gruplar çoğunlukla holding Ģirket örgütlenmesi altında oldukları 
için bu dönem, bir anlamda holding bankacılığı dönemi Ģeklinde de 
tanımlanabilir. Ertuna, bu iliĢkiyi değerlendirirken Ģunları söylemektedir 
(Ertuna,1982: 66). ―… sanayi sermayesi ile banka sermayesi arasındaki tek yönlü 
iliĢki son yıllarda tersine dönmüĢtür. Büyük holdingler bir veya daha fazla 
bankaya sahip olmak için savaĢım vermektedir. Amaç, önce bir bankayı ele 
geçirerek parasal bir gücü kontrol altına almak, sonra da büyük ölçüde küçük 
birikimlerden oluĢan bu gücü iĢletmelerinde sınırsızca ve denetimden uzak bir 
biçimde rahatça kullanabilmektir.‖ Bu sürecin doksanlı yılların sonlarına kadar 
devam ettiği söylenebilir. Bununla iliĢkili olarak kamuoyunda banka hortumlama 
ve benzeri kavramlar iki binli yılların ortalarına doğru yoğun olarak kullanılmıĢtır. 
Ancak doksanlı yılların sonlarında ve iki binli yılların baĢlarında yaĢanan krizler 
ve sonrasında IMF ile birlikte uygulanmaya konulan istikrar programları 
kapsamında sözü edilen bankaların çoğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
bünyesine alınmıĢtır. Bunların bir kısmı tasfiye edilmiĢ ya da yabancı sermayeye 
satılmıĢtır.  
 
Sözü edilen değerlendirmeleri de dikkate alarak ilgili dönemde bankacılık 
sektörüne yönelik temel geliĢmeleri toparlarsak aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılır 
(Kazgan, 1999, YaĢa, 1980 ve Akgüç, 1989): 
—Ġhtisas bankacılığımızın önemli örneklerinden Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası 
1963, Devlet Yatırım Bankası 1964, Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası 1975 
yılında kurulmuĢtur. Kurulan bu bankaların kalkınma ve yatırım bankaları olması 
dönemin niteliğine çok uygundur. Zira kalkınma planları kapsamında ülke 
sanayisi kamu ve özel sektör ekseninde desteklenecek ve geliĢtirilecektir. 
—Yabancı sermayeli mevduat ya da ticaret bankaları olarak Amerikan-Türk DıĢ 
Ticaret Bankası 1964 yılında Bank of America ile Banca d’Ameria d’Ġtaliana 
ortaklığında kurulurken, 1977 yılında da Arap-Türk Bankası kurulmuĢtur.  
—Bu dönemdeki dikkat çeken geliĢmelerden birisi de Halk Sandıkları’nın Halk 
Bankası’na katılımıdır. Halk Bankası tarafından 1938 yılında kurulan Ġstanbul ve 
Ankara Halk Sandıkları ile 1957’de kurulan Ġzmir Halk Sandığı 1963 yılı sonunda 
Halk Bankası’na katılmıĢtır (Altay, 2002: 36). 
—1963–1979 yılları arasında faaliyetlerine son veren bankalar Ģunlardır: Raybank 
(1964), Türkiye Kredi Bankası (1966) ile ġarki Karaağaç Bankası (Sağlık 
Bankası), Maden Kredi Bankası, Lüleburgaz Birlik ve Ticaret Bankası, Adapazarı 
Emniyet Bankası ve Efesbank. 
 
Devlet Yatırım Bankası, 21 Mart 1964 tarihinde Amortisman ve Kredi Sandığı’nın 
441 sayılı kanunla yeniden örgütlenmesi sonucunda doğmuĢtur. Bankanın temel 
hedefi iktisadi devlet teĢekküllerine kalkınma planları hedefleri doğrultusunda 
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gerçekleĢtirilecek yatırımlara kredi temin eden, iktisadi devlet teĢekkülü 
niteliğinde bir kalkınma bankasıdır (Kazgan, 1999: C II–318). Adı geçen banka 
1987 yılında Türkiye Ġhracat ve Ġthalat Bankası (Türk Eximbank) adıyla yeniden 
organize edilerek, dıĢ ticaretin finansmanına odaklanan kamu sermayeli bir 
ihtisas bankasına dönüĢtürülmüĢtür. DESĠYAB ise üçüncü plan hedefleri 
doğrultusunda 1975 yılında yurtdıĢındaki iĢçilerin ve halkın birikimlerini 
değerlendirmek amacıyla kurulmuĢtur. Bu banka da seksen sonrası izlenilen 
politikalar kapsamında temel fonksiyonu değiĢtirilerek 1988 yılında Türkiye 
Kalkınma Bankası adıyla bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yönelik 
finansman sağlama amacına dönüĢtürülmüĢtür. 
 
1930–1980 döneminde kurulan kamu sermayeli bankalardan günümüzde 
sadece iki banka mevcuttur. Bunlardan birincisi kamu sermayeli mevduat 
bankaları olarak ve özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi iĢletmelerinin 
finansmanına yönelik faaliyette bulunan Halk Bankası’dır. Diğeri de Ġller Bankası 
adıyla faaliyette bulunan Belediyeler Bankası’dır. Belediyeler bankası 
24.06.1933 tarihinde sadece belediyelere hizmet amacıyla kurulmuĢtur. 
Bankanın görev alanı ilerleyen süreçte köyler ve il özel idarelerini de 
kapsayacak Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. Adı geçen banka günümüzde kamu 
sermayeli kalkınma ve yatırım bankası grubunda yer alırken, gerçek anlamda 
bankacılık faaliyetlerinden uzaktır. 
 
Türk ekonomisinde 1923 yılından itibaren kamu, ekonominin belli sektörlerini 
finanse edebilmek, aslında geliĢtirebilmek adına kurdurduğu/ kurduğu Türk 
Bankacılığının ilk dört büyükleri olarak tanımlayabileceğimiz T. ĠĢ Bankası, T.C. 
Ziraat Bankası, Türkiye Sınaî ve Maadin Bankası ile Emlak ve Eytam 
Bankası’na;  
—otuzlu yıllarda, Etibank, Sümerbank, Denizcilik Bankası, Halk Bankası ve 
Belediyeler Bankası,  
—ellili yıllarda turizm sektörü için Turizm Bankası,  
—altmıĢlı yıllarda da gerek kamu, gerekse özel sektörün kuracağı sanayi 
kuruluĢlarının finansmanının yanı sıra sermaye piyasalarının geliĢtirilmesi için 
kalkınma bankası niteliğindeki Devlet Yatırım Bankası ile Devlet Sanayi ve ĠĢçi 
Yatırım Bankası (DESĠYAB) kurularak kamu bankaları listesine eklenmiĢtir. 
Planlı dönem boyunca yeni kurulan özel ve kamu sermayeli bankaların yanı sıra 
on bir banka faaliyetine son vermiĢtir. Bu bankaların içerisinde yeniden 
yapılandırılan kamu bankaları ile Avrupa’da örneklerine sıkça rastlanılan 
Tasarruf Sandıkları adı altında faaliyet gösteren mevduat bankaları benzeri Halk 
Sandıkları da bulunmaktadır. AĢağıdaki tablodan bu bankaları görmek 
mümkündür. 
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Tablo 10: 1963–1979 Döneminde Faaliyetine Son Veren Bankalar 

Kaynak: Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında GeliĢmeler, 
Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975. 
 
Ġncelenen dönemde banka sayıları incelendiğinde 1961 yılındaki 59 olan banka 
sayısı 1980 yılı baĢlarında 44’e düĢmüĢtür (Yüzgün, 1982: 19). Dolayısıyla 
seksenli yıllara Türk bankacılığı 14 kamusal, 24 özel sermayeli mevduat bankası 
ile 4 kalkınma ve yatırım bankası ve 2 yabancı sermayeli banka ile girmiĢtir.   
 
Tablo 11: 1980 Yılı BaĢında Bankalar 
 

Toplam Kamu 
Sermayeli 

Ticari Banka 

Özel 
Sermayeli 

Ticari Banka 

Yabancı 
Sermayeli 

Ticari Banka 

Kalkınma ve 
Yatırım 

Bankaları 

44 14 24 2 4 

Kaynak: Arslan Yüzgün, (1982); Cumhuriyet Döneminde Bankacılık, Der 
Yayınları, Ġstanbul. 
 
Türk ekonomisinde iktisadi paradigma baĢta olmak üzere ekonomik düzen ve 
sistem politikaları, kalkınma stratejileri, devletin rolü ve bürokratik mekanizmalar 
ile bankacılık piyasası 24 Ocak 1980 istikrar kararları ile değiĢime uğramıĢtır. 

Bankanın Adı KuruluĢ 
Yılı 

Merkezi Faaliyetinin Sona 
Erdiği Yıl 

Tutum Bankası 1948 Ġstanbul 1963 

Ġstanbul Halk Sandığı 1938 Ġstanbul 1963 

Ankara Halk Sandığı 1938 Ankara 1963 

Ġzmir Halk Sandığı 1957 Ġzmir 1963 

Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası 1929 Lüleburgaz 1964 

Raybank 1956 Ankara 1964 

Türkiye Kredi Bankası 1948 Ġstanbul 1966 

Adapazarı Emniyet Bankası 1919 Adapazarı 1971 

Efes Bank  
(Zonguldak Yardım Bankası) 

 
1933 

 
Zonguldak 

1972 

Maden Kredi Bankası 1958 Ġstanbul 1973 

Türkiye Maden Bankası 1968 Ġstanbul 1974 
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Keynesyen iktisadi düĢüncenin egemen olduğu dönemler yerini new-neo klasik 
politikalara bırakırken, daha fazla özelleĢtirme ve yabancılaĢtırma yeni dönemin 
egemen politikası olan liberal politikaların getirdiği sonuçlar Ģeklinde karĢımıza 
çıkacaktır.  
 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 
 
Osmanlıda bankacılığın doğuĢundan 1980 yılına kadar geçen dönemde 
uygulanan iktisat politikalarının ve özellikle liberal iktisat politikaların bankacılığa 
etkilerinin incelendiği bu makalede iki temel sonuca ulaĢılmıĢtır. Bunların 
birincisi, Osmanlı’da 1847–1913 döneminde batılı geliĢmiĢ ülkeler tarafından 
dikte ettirilen liberal politikaların yansıması, Avrupalı bankaların Osmanlı sınırları 
içerisinde yeni bankalar kurmasını ve Ģubeler açılması Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.  
Osmanlı’daki bu yönde geliĢen bankacılık faaliyetlerinin önemli bir diğer özelliği, 
yabancı bankaların ticari faaliyetlerinin dıĢındaki baĢka saiklerin varlığıdır. Sözü 
edilen bankalar, Ġstanbul dıĢındaki örgütlenmesini ülkesinin ilgi alanları olan 
kentlere doğru yöneltmiĢlerdir. Örneğin Yunan sermayeli ġark Bankası, Ġzmir, 
Manisa, Soma ve Bergama’daki Ģubelerin yanı sıra Karadeniz Bölgesindeki 
kentlerde de Ģubeler açmıĢtır. Herhalde bu safiyane bir ticari davranıĢ olmasa 
gerek.  
 
ÇalıĢmada ulaĢılan ikinci sonuç, 1923 yılından itibaren izlenilen iktisat 
politikalarındaki pragmatik tutum nedeniyle özel sermaye ya da kamu sermayeli 
milli bankaların ihtiyaç kapsamında kurulmaları veya yeni bankaların 
kurulmasının teĢvik edilmesidir. Örneğin bu tutum ve davranıĢ Atatürk 
döneminde olduğu kadar, ellili yılların liberal politikalarında da geçerlidir. Çünkü 
1923–1980 döneminde, liberalizmin temel ilkelerinden ―bireysel çıkar‖ ilkesi 
kadar, ―milli çıkar‖ ilkesi ya da ―vatan çıkarı‖ çok önemlidir. 
 
Bu iki ana sonuç ıĢığında dönemlere göre elde edilen alt sonuçlar maddeler 
halinde Ģöyle sıralanabilir: 
 
1- Osmanlı’nın zor durumdaki Hazinesi’nin borç ihtiyacını karĢılamak amacıyla 
1847 yılında doğup, özellikle Avrupa sermayeli bankaların Ġstanbul ve diğer 
kentlerde banka kurmaları ve Ģube açmaları ile devam eden bankacılık süreci 
liberal politikaların egemenliği altındadır.  
2- II. MeĢrutiyet’in ilk beĢ yılında da bu politikalar sürdürülmüĢtür.  
3- Daha sonra Osmanlı iktisat politikalarında çok önemli bir dönüĢüm yaĢanarak 
milli iktisat dönemi baĢlatılmıĢtır. Buna bağlı biçimde özellikle milli yerel ticari 
sermayenin öncülüğünde milli bankaların kurulup geliĢtirildiği bu dönem, 
Cumhuriyet’le birlikte devam ettirilmiĢtir.  
4- 1923 yılında Türk giriĢimcisini destekleme politikaları devam ettirilirken, 1930 
yılına kadar liberal politikalar egemen kılınmıĢtır. 1924 yılında özel sektörü 
desteklemek amacıyla kurulan özel sermayeli T. ĠĢ Bankası, o günlerin bir eseri 
olarak günümüz Türk Bankacılık Sektörü’nün en güçlü özel sermayeli milli 
bankalarındandır.  
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5- Ayrıca o dönemde oluĢturulan yeni ekonomik ve siyasi ortamın getirdiği 
toplumsal geliĢme hamlesi milli sermayedarları harekete geçirerek ülkenin farklı 
il ve ilçelerinde çok sayıda milli banka kurulmasını uyarmıĢtır. 
6- Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yetersiz sermaye ve dönemin özgün koĢulları 
kamu sermayeli bankacılık biçimini gündeme getirmiĢ ve çok sayıda kamu 
sermayeli banka kurulmuĢtur. Atatürk dönemi ekonomi politikalarının hem 
liberal, hem de devletçilik uygulamalarından doğup geliĢen kamu bankalarının 
bir kısmı seksenli yıllara kadar dayanabilmiĢtir. Bugüne gelindiğinde o dönem 
kurulan kamu sermayeli mevduat bankalardan kalan tek örnek sadece Halk 
Bankası’dır.  
7- Kırklı yılların sonlarından itibaren dünya ekonomisindeki yeni liberal dalga bu 
kez Keynesyen iktisat politikaları kapsamında sürdürülmüĢ ve Türk Bankacılığı 
Yapı Kredi Bankası ve Akbank gibi özel sermayeli ve geniĢ Ģube ağına sahip 
bankalarına kavuĢmuĢtur.  
8- Ellili yıllardaki liberal politikaların etkisi altında bir çeliĢki gibi görünse de özel 
sermayeli bankaların yanında kamu sermayeli bankalar kurulmuĢ ve diğer 
taraftan çok sayıda küçük milli sermayeli banka faaliyetlerine son vermiĢtir. 
9- AltmıĢlı yılların ortalarından itibaren izlenilen kalkınma planlarına bağlı 
biçimde geliĢen bankacılığımız kalkınma ve yatırım bankacılığının geliĢmesini 
uyarmıĢ ve yetmiĢli yılların ortalarından itibaren bu süreç holding bankacılığı 
veya grup bankacılığı Ģeklinde devam etmiĢtir.  
 
Batı’daki bankacılık süreci çalıĢmanın incelendiği dönem dikkate alındığında 
bankaların sanayi ve ticaret sektörüne egemen olması Ģeklinde geliĢirken, bu 
süreç Türkiye’de, sanayicilerin banka sahibi olması biçiminde sürmüĢtür. Bugün 
gelinen noktada Türk giriĢimcilere ait holding bankacılığının etkisi hızla azalmıĢ 
ve artık bu nitelikte çok az sayıda banka mevcuttur.   
 
Bütün bu sonuçları uyaran liberal politikalar kapsamında yabancı sermayeye 
sağlanan kolaylıklar ve güven ortamı Osmanlı Ġmparatorluğu’nun o dönem içinde 
bulunduğu durum dikkate alındığında Güllap’ın da vurguladığı güçsüz ülke-aĢırı 
kar ikilemini ortaya çıkarmıĢtır. Bu iliĢki tarzının dün olduğu gibi günümüzde de 
geçerliliğini koruduğu söylemek herhalde yanıltıcı olmayacaktır. Dolayısıyla, 
piyasalarını serbestleĢtiren az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkeler, 
serbestleĢtirme koĢullarını, yabancı sermayenin kontrolsüz talepleri Ģeklinde 
yönetmemeli, aksine karĢılıklı çıkara dayanan iktisadi iliĢkilerin yürütülmesi 
Ģeklinde ortam hazırlamalı ve süreci yönetebilmelidir. Bu kapsamın dıĢında 
izlenilen özelleĢtirme ve diğer liberal politikalar tüm sektörlerde olduğu gibi 
bankacılık sektöründe de egemen olması kaçınılmazdır. Bunun tersi yönünde 
izlenilecek liberal politikalar, gerek ulusal, gerekse küresel rekabetin 
günümüzdeki boyutuyla dikkate alındığında ―Türk Bankacılığı‖ kavramı yerini 
herhalde önümüzdeki dönemlerde ―Türkiye’de Bankacılık‖ kavramına 
bırakacaktır. 
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