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Krediyi niteliyen esas unsurlardan biri de zaman unsurudur. 
Zaman unsurunu belirleyen etken ise kredinin ekonomik fonksi
yonu, diğer bir sÖyleyişle krediye konu olan üretim sürecinin 
tamamlanması için gerekli zaqıandır. Konusu olan üretim süre
cinin uzunluğuna göre kredileıii kısa, orta ve uzun vadeli kredi
ler olmak üzere üç gruba ayırmak dünya bankacılık sisteminde 
kural haline gelmiştir. (1) 

O~ta vadeli kredilerde za~an sınırı kesin belli değildir. Han
gi uzunluktaki sürenin orta vad,e sayılması gerektiğıine dair lite
ratürde birlik olmadığı gibi ülkeler arası uygulama da da farklı
lıklar ·vardır. Şöyle ki; Federal Almanya'da 4 yıl'a, Fransa'da 7 

· yıl'a kadar vadeli krediler orta vadeli sayılmaktadır. .(2) Ayrıca 

orta vadeli krediler; ı yıldan daha uzun süreli ve genellikle 5 yıl'a 

kadar olan, bazen de vadeleri 10 yıl'a kadar uzayabilen krediler (3) 

(1) Osman Tunaboyfu, Orta Vadeli Kredi Uygulaması ve Kaynakları, İs· 

tanbul Bankası T.A.Ş. Külıtlir Yayınlan 'No. 2, İstanbul,. 1976, s. 4. 
(2)/ Recep önal, Türkiye'de Orta ve Uzun Vadeli Kredi Uygulamas~. T.C. 

Maliye Bakanlığı Te t!pk Kurulu Yayını,. No. 170-176. Ankara, Damga 
Matbaası, 1976, s. ı. 

(3) Harry G . Guthmann, Herbert E. Dougall, Corporote Financial Polic11, 
4 ed, Prentice Hall of .India Private .Ltd, New Delhi, 1966, s . 480. 
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veya vadeleri 2 yıldan az, 10 yıldan fazla olmayan ve taksitıerle 
geri ödenen krediler (4) şeklinde .de tarif edilmektedir. 

Türkiye'de orta vadeli krediler için zaman ayırımı kesinlikle 
belirlenmemiş olmakla birlikte, bankacılıK: alanında getirilen tür: 
lü düzenlemelerden, kesinlik taşımasa da orta vade kavramı çı

karılabilmektedir. 

Bankalar Yasası 50. maddesinde yazılı kısa vadenin T.C. Mer
kez Bankası tebliği (5) ile 4-9 ay olduğunun belirtilmesi ve 1211 
sayılı T.C. Merkez Bankası yasasında getirilen ((T.C. Merkez Ban
kası'nın belirli şartlar ve esaslar iiiçnde vadelerine en çok beş yıl 
kalmış senetierin reeskont'a kabul edilebilir ve bu senetler karşı
lığında avans verilebilir» hükmü ile ülkemizde genel olarak 9 ay'
dan 5 yıl'a kadar vadeli kredilerin orta vadeli krediler olarak ni
telendıirildikleri ve kabl;ll edildikleri söylenebilir. 

-
Kalkınmakta olan bir ekonomide çeşitli kıt kaynaklar ara-

sında· tasarruflar önemli bir yer tutmaktadır. Tasarrufların yatı
rımlara yönlendirilmesinde orta vadeli krediler bir araç olarak 
düşünüldüğünde bu kıt kaynağın hangi yatırımlara, ne şekilde 
ve hangi yollarla yönlendiril~ceği önem kazanmaktadır. Bu ba
kımdan orta vadeli kredilerle finansmanın amaç ve hedeflerinin 
kalkınma planlarıyla belirlenip yönlendirilmesi gereği ortaya çık- -

. maktadır. (6) 

Bu uygulama ile orta vadeli kredilerle finansman bir yandan 
hızlı sanayileşmeye katkısı yanında diğer yandan da kalkınmanın 
gerek bölgeler, gerekse sosyal gruplar açısından deng-eli bir biçim
de dağılımını gerçekleştirl!lede kullanılah'ilecektir. 

Orta vadeli krediler; yeni üretim üniteleri kurmak, kurulmuş 
olanları genişletmek ve modernleştirmek için yapılacak sabit ser
maye yatırımlarını finanse etmek, işletmenin net işletme serma
yesini kuvvetıendıirmek, diğer bir söyleyişle, kaynak yapısı sü-

(4) Charles W. Gerstenberg, Financiaı Organization And Management or 
Business, 4 r evised ed., Prenıtice Hall Ine. New York, 1951, s. 467. 

(5) 20.6.1970 tarih, 10530 sayılı T.C. Resini Gazete · 
(6) Ahmet Demirel. Orta ve Uzun Vadeli Finansm~n Sorunıarı1 özeı Sek· 

törün Finansman İhtiyaçlan ve İzlenen Para Kredi Politikası., Tür· 
kiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsatarı Birliği Ya
yınları, Ankara, T. Tic. Od. San. Od. ve Tic. Bors. Birl. Matba.a.sı, 
1975, s. 145. 
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rekli bir seviyede stok tutmaya elverişli olmayan işletmelerde sü
rekli bir seviyede stoku finanse etmek, mevcut bir borcun öden· 
rpesini sağlamak üzere' talep edilebilirler. Bu bakımdan orta vade 
11 krediler kullanılış amaçlarına göre; orta vadeli yatırım kre
dileri, orta vadeli lllodernizasyon kredileri, orta vadeli işletme 

kredileri ve orta vadeli genişletme (tevsii) kredileri olarak ayrı
labildikleri gibi (7) kullanıldıkları çalışma kollarına göre de sı

nıflandırılabilirler. Bu sınıflama il~ ilgili olarak ülkemizde uygu
lanan beş yıllık kalkınma planlarının yıllık programlarında be
lirtilen genel teşvik tablolanna göre; tarım, madencilik, imalat 
sanayi, ulaştırma, turizm ve genel enerji keSimleri orta vadeli 
kredi verilmek suretiyle teşvik edilecek kesimler olarak saptan
mıştır. 

Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından da uygulanan, (8) 
bu kredilerin kullanıldıkları faaliyet alanlarına göre ayınınında 
orta vadeli krediler; orta vadeli sanayi kredileıii, orta vadeli ma
dencilik kredileri, orta vadeli gemi inşası ve gemi inşa tesislen 
kredileri, orta vadeli hariçten gemi ve uçak alımı kredileri ve orta 
vadeli turizm kredileri olarak sınıflandırılmıştır. 

Ekonomik ~lişme içinde olan ülkelerde yatırım talebi topla: 
mı, tasarrufları sürekli aşmakta, genellikle iç tasarruflar kalkm
mayı gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşamamaktadır. 

Bu özellik ülkem'izde de görülmekle beraber örgütlenmiş ser
maye piyasasının kurulup gelişernemiş olması, tasarrufların 
amaçlanan dağılımının gerçekleştirilememesi, gerçekleştirilecek 

' veya ölçek değiştirilecek yatırımlar için yeterli ve uygun şartlarla 
orta-uzun vadeli kredi sağlanması sorununu ortaya çıkarmakta
dır. Bu özelliği ile de orta vadeli krediler; yatırıla.cak~sermaye ile 
gereksinilen sermaye arasındaki açığın finansmanını sağlayan 

krediler olarak gözükme~tedirler. (9) Bu tür finansman sorun
ların da da diğer ülke ekonomilerinde başarıyla uygulanan ör
nekleriyle «örneğin; Batı Almanya Kalkınmasında büyük ham
leler, yatırımların büyük ölçüde banka sisteriii ile finansınarn sa-

1· 

(7) Bu -ayının T.C. Merkez Bankası tarafından da kullanılmaktadır. 
(8) T.C. Merkez Bankasi Yıllık Raporlan. 
(9) Charles W. Gerstenberg, · Financial OrganiZation And · Management 

oj Business, s. 468. 
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yesinde gerçekleşmiştir>> . (10) banka sistemi ilk akla gelen ku
rumlar olmaktadır. 

Ancak, orta vadeli kredilerin gelişmesi, ticaret bankalannın 
orta vadeli kredilere yönelmesi için gerekli; ticaret bankalarının 
plasman olanaklarının genişlemesi, banka kaynaklarının kısa va
deli kredi taleplerini .aşması, bankaların öz sermayelerinin yeterli 
ve yabancı kaynaklarının süreleri bakımından elverişli olması, 

bankalardaki mevduatın istikrarlı olması, işl~tmelerin orta vadeli 
kredilere gereksinmelerinin artması, Merkez Bankalarının veya 
bu fonksiyonu gören kurumlann orta vadeli kredilere mobitizas
yon kolaylıklan sağlaması, kredi taleplerini inceleme ve değer

lendirilmesini yapacak ehliyetli ve yetişmiş personelin varlığı gibi 
koşulların bulunması da zorunludur. (ll) Zira orta ve uzun va
deli kredi arzetmek, kredi risklerine ka(şı ilave önlemler almayı 
gerektirmektedir. (12) Bu nedenle orta vadeli kredilerde banka
lann yaklaşımı, kısa vadeli kredilerde 'olduğundan farklı olmak
ta,, bu yaklaşımda, yatırım analizinin gerekliliği yanında gerek 
yatırırnda (niteliği, ölçeği, piyasası vd.) gerekse de girişimci iş
letmede (yönetim, güvenilirlik, etkinlik, finansal durum vd.) ba
zı nitelik ve niceliklerde göz önünde tutulmaktadır. (13) 

Genellikle banka sistemince uygulanan orta vadeli kredilen
dirmede, geri ödeme bir ödeme tablosu ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu ödeme şekli gerek bankalara, gerekse de krediyi kullananlara 
daha iy:i ve uygun bir planlama olanağı getirdiği gibi kredi ·kul
lanana daha düzenli geri ~deme metodlan uygulama olanağı ver
mektedir. (14) 

ClO) .Jean Massot, (Çev. R. Hanyal), Batı Almanya'da B ankalar ve Yatı

rımlar, T. BankaYar Birliği Yayınlan No. 29, Ankara, 1968, s . 27. 

(ll) öztin Akgüç, Orta Vadeli Kredilerin Tanıtılmas~. Orta Vadeli Kredi
ler, Tilrkiye Muhasebe Uzmanlan Derneği Yayınlan No. 2, İstanbul, 
Yörük Matbaası, 1973, s . 18-20. 

C12) John M. Culbettson, Money And Btınking, 2 ed .. Mc Graw-Hill Book 
Company, New York, 1977, s. 309. 

C13) Harry G. Gutrunan, Herbert E . Dougall, Corporate Financiaı Policy, 
s. 483-484. . 

04) William H . Husband, James C. Dockeray, Modern Corporation Fi· -
nance, Fifth Edi tion, Richard D, Irwin Ine., Homewood, Illinois, 
1962, s . 553. . 
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Ayrıca; bankaların kredileme fonksiyonunda likidite, solva
bilite ve rantabilite gibi faktörlerin de göz önünde tutulması g_e
rekmektedir. öyle ki; hankalann taahhütlerJni yerine getirerne
me tehlikesi ile karşılruımadan veya beş yıl süreli bir kredi iş

leminde likiditelerini ve solvabilitelerini (15) böyle bir tehlike ile 
karşılaştırmayacak şekilde düzenlemeleri ve rantabilitelerini de 
göz önünde bulunduımaları gerekmektedir. 

Ancak, hankalann likiditesi ekonominin likiditesinden soyut
lanamaz. Ekonominin genel likiditesinin düzenlenmesi devlete ait 
olduğuna göre hankalann likiditesi de devletçe düzenlenmekte
dir. Böylelikle ti9aret bankalannın ekonominin gereksinmelerine 
göre kendilerine çizilen kredi politikalannı yerine getirmeleri 
bankacılık ilkelerJ ile de uygun düşmekte, dolayısıyla eğer ekono
mi gereksiniyorsa ticaret bankalarının orta vadeli kredileme 
fonksiyonlannı da gerçekleştirmeleri hem· olanaklı hem de ge
rekil olmaktadır. (16) 

Sanayileşme süreci içinde olan ülkemizde karma ekonomi 
düzeni içinde özel kesimin payının özellikle planlı dönem içinde 
artması, plan stratejileri ile sanayileşmeye verilen önem dolayı
sıyla özel kesimin finansma,n gereksinmesi de sürekli artmıştır. 
TürK maJi sisteminin yapısı içinde özel kesimin orta vadeli fi
nansman gereksinmesi kalkınma - yatınm bankalan (T. Sınai 
Kalkınma Ba.nkası, Sınai Yatınm ve Kredi Bankası ve kısmen de 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatınm Bankası) , T. Halk Bankası ve bazı 
bankalar, Sosyal Sigortalar Kurumu Fonu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi KrediSi Fonu, Sermaye piyasası ve dış kaynaklı 
orta vadeli kredilerle karşılanırken ikinci beş yıllık kalkınma 

planı dönemi içinde Ticaret Bankaları da zorunlu olarak orta va
deli kredi işlemlerine bruılatılmışlardır. 

Ülkemizde ticaret banka.larının orta vadeli kredi uygulama
sma geçişleri kuşkusuz birdenbire ortaya çıkan bir olgu değil, sa
nayileşme süreci birikimlerinin ürünü olmuştur. 

Ülkemizde ticaret bankalarınca fJnanslanan işletmelerin kay
nak gereksinmelerinin çoğunluğu uzun vadeli kaynak gereksinme-

(15) Solvabillte bir bankanın taahhütlerini nihai olarak, llkidite ise ta
lep anında yerine getirebllmesldr. 

(16) Osman Tunaboylu, Orta Vaclel Kredi UvgulamtUı ve Kaımakları, s . 26. 

ı~ 



si özelliğindedir. Çünkü, işletmelerin büyük bölümü eksik öz var· 
lıkla çalışmakta ve orta · uzun vadeli kredi kurumlarının kaynak 
arzının yeterli olmaması ile de sal:»t kaynak gereksinmelerini kı
sa vadeli banka kredileri ile karşılamaktadırlar. Ayrıca, ekonomi 
içindeki firmaların büyük bölümünün küçük ölçekli işletmeler 
oluşu onların başka firma dışı kaynak sağlamalanın da eiıgel
lemekte, kısa süreli banka kredileri firma dışı kaynak olarak sı 

nırlı seçeneklerin en başında yer almaktadır. Bu uygulama gi
derek kısa vadeli kredilerin süresinde ödenmeyerek orta vadeli 
hale gelmesine neden olmakta, gerek bankalarc·a, gerekse de iş
letmelerce hem yasal, hem de ekonomik türlü problemler ya
ratmaktadır. (17) 

Birinci beş yıllık kalkınma plan ve programlarında ticaret 
bankaları sisteminin kısa vadeli genel amaclı kredileriyle orta 
vadelıi kredi alanmda önemli rolü olduğu kabul edilerek bu kre
dilerin daha büyük bölümünün sanayie yöneltilmesinin sağlana
cağı belirtilmişse de (18) bu plan döneminde ticaret bankaları
nın orta vadeli kredi uygulamasına geçişini sağlayacak yönlemler 
alınamamış, ticaret bankalarının orta vadeli kredi uygulaması
na geçişleri ile ilgili çabalar ikinci beş yıllık ·kalkınma planı ile 
birlikte yoğunluk · kazanmış, özellikle 1965 yılından sonra yoğun
luk kazanan bu birikimler 1970 yılından itibaren mevzuata da 
y~msıtılmıştır. , · 

Ticaret bankalarının orta vadeli kredi uygulamasının başla
tılması, yoğunlaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla; ticaret 
bankalannın orta · vadeli kredileme faaliyetlerinin eniisyon ku
rumunun mob1lizasyon taahhütü ile desteklenmesinin sağlanması, 
ticaret bankaları kaynaklarının orta vadeli kredi çalu~malarına 
uygun şekle getirilmesi gibi orta vadeli kredi uygulamasına uy
gun bir ortam hazırlamaya yönelik mevzuat değişiklikleri, müs
takrizin yanısıra bankalara da faliz farkı ödemesi yapılması, faiz 
farklılaştırılması, orta vadeli kredilere tekabül eden mevduatta 
munzam karşılık istisnası şeklinde ticaret bankalarının orta va
deli kredi faaliyetlerini teşvike yönelik düzenlemeler ile tic~ret 

(17) Ceva.t Sarıkamış, Orta Vadeli Kredi, Banka ve Ekonomik Yonunlar 
Dergisi, Mayıs/1970, Ctlt: 7, Sayı. 5, s . 36-37. 

(18) Kalkınma plfuu, Birinet Beş Yıl (1963 - 1967), Tic. Başbakanlık Devlet 
Plft.nlama Teşktla.tı, Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ocak - 1963, 
s. 395. 
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bankalannın orta vadeli kredii vermekle yükümlü kılınması, as
gari orta vadeli kredi oranı gibi, bir dizi değişiklikler de ticaret 
bankalarının orta vadeli kredi plase etme zorunluluğu ile birlikte 
getiitilen önlem, teşvik ve düzenlemeler olmuşlardır. 

- Birinci Beş Yıllık Kalkınına Plam Dönemi 

Birinci beş yıllık kalkınma plani döneminde ticaret banka
larının orta vadeli kredilerde rolü olabileceği görüşü belirtilmişse 
de bu- plan döneminde ticaret bankalarının orta vadeiii kredi uy
gulamasına geçişi için gerekli önlemler ve düzenlemeler getirile
memiştir. 

1963 - 1967 döneminde ticaret bankaları tarafından orta va
deli kredi uygulaması başlatılamamış olmamakla beraber, gerek 
mali sistemden, gerekse de mali Sistem aracılığı ile sağlanan kay
naklardan özel kesimin orta vadeli kredi gereksinmeleri kar!')tlan
maya çalışılmıştır. 

özel kesimin birinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ma
li sistemden- veya onun aracılığı ile dış kaynaklardan ve kamu 
~esiminden · sağladığı orta-uzun vadeli krediler, varsayımları ile 
beraber tablo: ı de gösteril~ştir. 

Birinci peş yıllık kalkınma planı döneminde özel kesimin or
ta-uzun vadeli kredi gereksinmesinin hemen tamamına yakın kıs
mı niali sistemden karşılanmış, 1966 yılından itibaren de dış kay
naklı krediler sisteme girmiştir. Kamu kesiminden sağlanan or
ta-uzun vadeli krediler ise dönem boyunca 10 milyon TL. olarak 
ayni kalmıştır. 

-İkinci Beş Yıllik Kalkınına Plam Dönemi 

İkinci beş yıllık kalkınma planında; bu plan döneminde ge~ 
lişen ekonomik faaliyetlerin gerektirdiği düzeyde işletme kredi
sinin sağlanması yanında orta vadeli kredi uygulamasına geçil
mesi, T.C. Merkez Bankası'nın orta vadeli kredi konusunda ban
ka sistemine gerekli olanakları sağlaması ve teşvik edici bir poli
tika uygulaniası öngörülmüştür. (19) 

(19) " Kalkınma PHI.nı, İkinci Beş Yıl (1968. - 1972), T.C. Başbakanlık Devlet 
Planrama TeşkilAtı, Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ka
sım - 1967, s. 115. 
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TABLO: 1 

ÖZEL KESİMİN B.B.Y.K.P. DÖNEMİNDE MALİ SİSTEM VE MALİ SİSTEM 
ARACILlGI İLE SAGİ..ADIGI ORTA - UZUN VADELİ KREDİLER 

{1\lliyon TL) 

Kaynaklar 1-963 1964 1965 1,966 1967 

- Mali Sistemden 85 198 192 354 -427 
- Mali Sistem Aracıhğı ile 10 lO 10 51 29 
- Dış Kaynaklardan 41 19 
- Kamu Kesiminden 10 lO lO 10 10 

TOPLAM 95 208 202 405 456 

Not: Mali sistemden sağlanan krediler: Kalkınma ve Yatınm Bankararı ile 
T. Halk Bankası Kredileri (Sanayi Geliştirme ve Teşvik Fonlan, Proje 
;Kredileri dahil) ve özel kesim tarafından çıkarılan ıtahvilleri içer· 
mektedir. 
Dış Kaynaklardan Sağlanan Krediler: ÖZel dış krediler ile D.Ç.M. 
hesaplarını içermektedir. 
Kamu kesiminden sa~lanan krediler: ÖZel ihracat fonundan yapılan 
ikrazlar ile (Fondan yapılan ödemelerin % 40'ının orta vadeli ya
tırım ve işletme kredilerine ayrıldığı varsayılmıştır.) S .S.K. fonun
dan yapıl'an ikrazlan içermektedir. 

· Kaynak: Osman Tunaboylu, 01t~ Vadeli K redi Uygulaması ve Kaynakları, 

s. 59, Tablo: 8. 

İkinci beş yıllık kalkınma planında konu ile ilgili öngörü
len· ilkeler yanında bu plan dönemi başlangıcında ekonomide, 
Kredi ve finansman politikasına yön verecek, toplam kredi hac
minin genişleyen ekonominin gereksinmelerine yeterli olmadığı, 
mevcut kredi hacminin en verimli alanlara dağıtımının sağlana
mamış olduğu, faiz hadlerinin kredilerin dağıtımı _konusunda et
kin bir araç olarak kullanılmadığı şeklinde üç buigu görülmek
tedir. (20) Bu temel bulgulardan çıkılarak plan hedeflerine is
tikrarı bozmadan ulaşabilmek için kredi hacminin ekonominin 
gereksinmesine göre ayarlanması, kredi hacminin arttınlması ha
linde kaynakların da arttınlmasına çalışılması, kredilerin plan ve 
programlarda özellikle geliştirilmesi · öngörillen kesimlere yönel-

(20) İskender Evrenesoğlu, Devletçe Orta Vadeli Kredi Konusunda, Alı
nan Teşvik Tedbirleri, Orta Vadeli . Krediler , Türkiye Muhasebe Uz
manları Derneği Yayınları· No. 2, İstanbul. YörUk Matbaası, 1973, 
s . 34. 
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tilmesi ile kredi gereksinmelerinin niteliği çerçevesinde faaz ve 
vade farklılaştırılmasının sağlanması, kredilerin ekonominin çe
şitli çalışma dalları arasında etkin dıı,ğılımını sağlayabilmek için 
örgütlenmiş kredi sisteminin geliştirilmesi, kredilerin olabildiği 
kadar büyük kısmının bu ~istem aracılığı :ile dağıtılmasının sağ
lanması ve önemli bir sorun olarak ortaya çıkan sanayi kesiminin 
orta vadeli kredi gereksinmesinin karşılanması ile ilgili olarak 
plan, program esasıanna uygun orta vadeli kredi uygulamasının 
T.C. Merkez Bankası tarafından gerekiii teknik örgüte ve mali 
olanaklara sahip bankalar ve özel yasalarla kt,Jrulmuş ihtisas ban
kaları sisteminden yararlanılarak başlatılması öngörülmüştür. (21) 

İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde yürürlüğe giren 
yeni T.C. Merkez Bankası Yasası (22) ile T.C. Merkez Bankasına, 
Banka Meclisince saptanacak esas ve şartlar içinde bankalar ta
rafından verilecek vadeleri bitimine en fazla beş yıl kalmış se
netleri reeskonta alabilme veya bu senetler karşılığında avans 
verebilme olanağı (Madde: 46) sağlanarak ticaret bankalarının 
orta vadeli kredi uygulamasına girmelerine uygun ortam hazır
lanmıştır. 

Orta vadeli reeskont kredileri ile ilgili olarak T.C. Merkez 
Bankası tarafından; reeskont kredisinden yararlanma şartları, 

Avansa alınabilecek senetıer, Kredi hadleri, reeskont kredisinde 
öncelik sırası, reeskont kredisi ile ilgili formaliteler ve reeskont 
kredisinJn kullandınlması · şeklinde ana maddeler altında uygu
lama esasları da (23) saptanmıştır. 

T .C. Merkez Bankası tarafından getirHen bu ana uygulama 
esasları içinde ayrıca; bu tür kredilerin en az % 100 kapasite ar· 
tışı sağlayabilecek projelere verilebileceği ve avansa kabul edile
cek senetierin yıllık programlara ekli genel teşvik tablosunda yer 
alan yatırımlarla ilgili olması ve senetierin diğer gerekli şartlam 
sahip olması gerekliliği, bir firma ile ilgili olarak bir bankaya, 

/ 

(21) 1970 Yılı Programı, T .C. Başbakanlık Devlet Planıama Teşkifatı, An
kara, s. 102. 

(22) 26.1.1970 tarih, 13409 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayınlanan 14.1.1970 
tarih, 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Yasası . ' 

(23) Uygulama Esaslan : T .C. Merkez Bı:.nkası tarafından ilk kez, banka
lara gönderilen 17.11.1970 tarillli yazıyla belirrenmiş ve daha sonra 
yapılan değişiklikler sonucu, bu esaslar yeni baştan düzenlenmiş ve 
.gell.ştirilmlştir. 
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T.C. Merkez :Bankası sermayesi ve ihtiyatları toplamının ,% 10'
undan fazla kredi verilemeyeceği, verilebilecek yatırım kredile
rinde yabancı kaynak tu.tarının projenin sabit yatırım tutarımn 
% 60'ını (gemi inşaası ve hariçten gemi alımı projelerinde % 90' 
mı, gerice yörelerde gerçekleştirilecek projeler için t% 70'ini) ge
çemeyeceği,# sabit yatırım tutarının en a~ 10 milyon TL. olması 
gereklıiliği, bankaların ı milyon TL. dan daha. az reeskont muta
bakatı talebinde bulunamayacakları, yurt :dışından sağlanan 
kredi kaynaklarından temin edilep. ve her türlü özel - fonlardan 

• açılan kredilerle ilgili senetierin- avansa alınamayacağı, bölgesel 
kalkınma ortaklıkları, kooperatif~er, işçi şirketleri ve halka açık 
şirketler tarafından yapılacak yatırımlar, · gemi inşaası ile .ilgili 
projeler ile diğer kuruluşlarca geri kalmış bölgelere yapılacak ya
tırımların T.C. Merkez Bankasına yapılacak orta vadeli reeskont 
mutabakatı taleplerine öncelik verilmesi, belirtilen bir takım 
formalitelere uyulması gİbi esaslar ve düzenlemeler de geti~il
miştir. 

T.C. Merkez Bankası yeni yasasında getirilen hüküm ile bu 
banka tarafından getirilen düzenlemeler, esaslar yanında ayrıca; 
ticaret bankalarının orta vadeli kredi faaliyetlerini teşvike yöne
lik; müstakrizlerin yamsıra bankalara da faiz farkı ödemesi ya
pılması, faiz farklılaştırılması, orta vadeli kredilere tekabül eden 
mevduatta munzam karşılık muafiyeti ve ticaret bankalarının · 
orta vadeli kredi vermekle yükümlü kılınması gibi düzenlemeler 
de gerçekleştirilmiştir. · 

T-icaret · Bankala~nın orta vadeli kredi uygulamasına teşvik 

edilmeleri bakımından alınan önlemlerden bankalara da faiz far
kı ödenmesi uygulamasında; orta vadeli krediler faiz farklılaş
tırılması sağlanmadan 3i._8.1970 tarih, 7/ 1198 sayılı kararla faiz 
farkı ödemelerinden yararıandınımaya başlanmış ve bankalara 
da ihracat, ihracat garantili yatırım, işletme ve teşviki öngörü
len sanayi kollarında çeşitli oranlarda ·faiz farkı ödenmesi ön
görülmekte idiyse de, 10.2.1973 tarih, 7/ 5822 sayılı kararla geti
rilen geçerli faiz farkı ödemeleri rejiminde bankalara faiz farkı 
ödemesi yapılması kaldırılmış bu fonksiyonun faJz farklılaştını
ması ile sağlanmasına çalışılmıştır. 

Faiz farklılaştırılması uygulaması ilk kez 7.8.1970 tarih, 
7/1100 sayılı karara ek çıkartılan 3.10.1970 tarih, 7/1380 sayılı 
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kararla; orta vadeli kredi faizi, orta vadeli kredilerin bankalar 
için daha cazip hale getirUmesi amacıyla genel azami faiz ora-

- nma (% 11.5) göre % 0,5 fazlasıyla 1_% 12 olarak· saptanmış . Ay
nca, ikinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ticaret banka
larının orta vadeli kredilere daha fazla yönelmelerini teşvik ama
cıyla, orta vadeli kredilere tekabül eden mevduata munzam kar- _ 
şılık muafiyeti uygulaması dçin çalışmalar yoğunlaştırılmış, ta
mamlanmış, ancak, uygulamaya üçüncü beş yıllık kalkınma planı 
döneminde başl~mmıştır. 

T.C. Merkez Bankası tarafından orta vadeli_ kredi reeskontu 
uygulamasına 1971 yılında başlanmış ancak umulan sonuç alı

namamıştır. Bunun üzerine T.C. Merkez Bankası, Banka Mec
lisi 1211 sayılı yasanın 4/ 11 - d ve 4/11 - c maddelerine dayana
rak aldığı 11.3.1972 tarihli T.C. Resmi Gazetede yayınlanan teb
liği ile banka plasmanları toplamının en az !_% 10'unun projeye 
bağlı yatırım, tevsii ve modernleştirme He ilgili orta vadeli sa
nayi, niaden, gemi inşası, gemi inşa tesisleri ve turizm kredileri 
ile faaliyete yeni girecek bu tür teşebbüslerin orta vadeli ve pro
jeli işletme kredilerine ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu karara 
ilave T .C. Merkez Bankası Banka ;ıvıeclisinin 9.9.1972 tarihli T.C. 
Resmi Gazet~de yayınlanan ikinci bir tebliği ile, hariçten gemi 
ve uçak satın alan müesseseler ile belediye veya işletmelerden 
toplu sipariş aldıklarını akid ile belgeleyen otoriıativ endüstrisine 
açılan orta vadeli kredilerde banka plasmanlannın % 10 kapsa
mına alınmıştır. 

Böylece bir taraftan sanayi kesimi yatırımları için orta va
deli fon yaratmak, diğer yandan da sanayii kısa vadeli kredi usul
leriyle finanse etmekte olan ticaret bankalarına orta vadeli kre
dileme alışkanlığını kazandırmak, gerekli organizasyonu kurma
larını sağlamak amacıyla zorunlu orta vadeli kredi uygulaması 
başlatılmıştır. · 

İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ticaret bankala
rınca orta vadeli kredi uygulamasına geçilineeye kadar özel ke
simin gerek mali sistemden gerekse mali sistem aracılığı ile sağ
ladığı orta-uzun vadeli krediler tablo: 2 de gösterilmiştir. 

_ İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ticaret bankaları
nın orta vadeli kredi uygulamasına başlamasına kadar geçen dö
nemde özel kesimin bu kredilerle finansmanın büyük kısmı (1971 

/ 
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, TABLO : 2 

ÖZEL KESİMİN İ.B.Y.K.P. DÖNEMİNDE :M:ALİ SİSTEM VE MALİ 
SİSTEM ARACILlGI İLE SAGLADIGI ORTA - UZUN VADELİ 

KREDİLER (Milyon TL.) 

Kaynaklar 1968 1969 1970 1971 
--------------~--------:~------~~ 

- Mali Sistemden 597 743 1.329 863 
-- Mal'i Sistem Aracılı~ ile 189 640 86!7 1.456 

- Dış K aynaklardan 179 367 584 1.399 
-- Kamu Kesiminden ıc 273 283 57 

-----------------TOPLAM 736 1.383 2.196 2.319 

Not: Mali Sistemden Sağlanan Krediler : Kalkınma ve Yatırım Bankaları 
ile T . Halk Bankası kredileri ve öz, el k esim tarafından çıkanlan tah· 
villeri içermektedir. , 
Dış Kaynaklardan Sağlanan Krediler: Özel' Dış Krediler ile · D .Ç.M. 
hesaplarını içermektedir. 
Kamu Kesiminden Sağlanan Kr ediler: Özel ihracat fonundan yapı· 
lan ikrazlar ile S .S.K. fonundan yapılan ikrazlan içermektedir. 

Kaynak : Osman Tunaboylu , Or t a Vadeli Kredi Uygulaması ve Kaynakları, 

s . 59, Tabl'o: 8. 

yılı dışında) mali sistemden, 1971 yılmda mali sistem aracılığı 
ile dış ve kamu kaynaklanndan karşılanmıştır . 

/ 

1970 yılında gerçekleştirilen yasal ve. mevzuat değişiklikleri 

ile hazırlık çalışmaları ardından 1971 yılmda T.C. Merkez Banka
sı tarafından orta vadeli kredi reeskontuna başlanmış, T.C. Mer
kez Bankasınca yapıları. or ta vadeli kredi reeskontları 1971 yı

lında 148 milyon TL., 1972 yılında da 348 mily'on TL. artış ile 496 
milyon TL.'ya ulaşmıştır. 

Ticaret Bankalarınca ayni yıllarda kuil;:mdırılan orta vadeli 
kred~ tutan da 1971 yılında 825 milyon TL. iken, 1972 yılında 1.865 
milyon TL.'sına yükselmiştir. (Tablo: 3) 

TABLO : ı3 

İ.B .Y.K.P. DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRiLEN ORTA ' . . 
V ADELI KREDI UYGULAMASI 

(Milyon T L.) 

----::::-:::--::-:-·:------ 1971 1972 
T .C. Merkez Bankası -------------148 496 ____ _ 

Ticaret Bankaları 825 1.865 

~ynak : T .C. Merkez Bankası 1971 ve 1972 Yıllık Raporları . 
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• 1 

Ticaret Bankaları tarafından başlatılan orta vadeli kredi uy
gulamasında 1972 yılında bu bankalarca kullndırılan toplam 
1.865 milyon TL. lık orta vadeli kredinin; 1.699 milyon TL. lık bö
lümü sar:ıayi, 57 milyon TL.'lık bölümü maden, 5 ı milyon TL. lık 
bölümü gemi inşaası, 28 milyon TL. lık bölümü turizm ve 30 mil
yon TL.'lık bölümü hariçten uçak ve gemi alımı yapan kesim ve 
işletmelere verilmiştir. Ayni yıl içinde verilen 1.865 milyon TL.'lık 
toplam orta vadeli ltredinin 1.003 milyÔn TL.'lık kısmı yatırım, 
187 milyon TL.'lık kısmı · tevsii, 26 milyon TL.'lık kısmı modern
leştirme, 289 milyon TL.'lık kısmı işletme ve 359 milyon TL. lık 

kısmı sanayi yatırım ve kredi Bankasına ilgili amaçlar için kul
landırılmıştır. (24) 

İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminin dördüncü yılında 
başlatılan ticaret bankalannın orta vadeli kredi uygulaması tüm 
özendirici ve teşvik edici önlemlere rağmen başarılı olamarınş an
cak, 1972 yılında orta vadeli kredi uygulamasının ticaret banka
ları kredi işlemleri iç.ine zorunlu olarak sokulmasıyla gelişmeye 
başlamıştır. 

- Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ve 1978 Yılı 
Düzenlemeleri 

üçüncü beş yıllık kalkınma planında sanayi kesimine verilen 
ağırlık ve bu ağırlığın da oldukça önemli bir bölümünün özel ke· 

_ sim tarafından gerçekleştirilmesinin öngörülmesi. orta vadeli kre
dilerin gelişmesini zorunlu hale getiren en önemli nedenlerden 
biri olmuştur. 

Orta vadeli kredilerin üçüncü beş yıllık kalkınma planı döne
minçie öngörülen işlevleri yerine getirebilecek düzeye erişebilmesi 
için ikinci plan döneminde başlatılan özendiri, teşvik edici ve ya
r.al ıcrhyıcı önlemler bu plan döneminde de geliştirilerek sürdü
rülmüştür. 

ü çüncü beş y_ıllık kalkınma planı dönemi başlangıcında ge
nel azami faiz oranına göre •% 0.5 fazlasıyla % 12 olan orta va
deli kredi faizi, üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminin ilk 
ayında 10.2.1973 tarih, 7/ 5823 sayılı kararla değiştirilmeyerek, 

% 10.5 oranına düşürülen genel azami faiz oranı karşısında orta 

(24) T .C. Merkez Bankası, Yıllık Rapor, 1972. 
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vadeli kredilerde faiz farklılaştınlmasının t% 0.5 den, % 1.5'a yük
selmesi sağlanmış, daha 5onra 26.8.1974 tarih, 7/8809 sayılı karara 
göre genel azami faiz oranı % 11,5'a, orta vadeli kredi faiz oranı 
ise % 14'e çıkarılacak faiz farklılaşması l% 1.5 den, !.% 2.5'a yük
seltilmiştir. 

T.c.' Merkez Bankası Banka Meclisinin 18.2.1978 tarih, 19931 
11592 ve Bakanlar Kurulunun 7/14687 sayılıkaran ile 1.4.1978 ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere ödünç para verme işlerinde 
ve mevduat kabulünde alınacak .ve verilecek azami faiz oranları 
tekrar değiştirilerek (25) orta ve uzun vadeli kredilerin faiz oran
ları ,% 14 den ı.% 16'ya yükseltilmiş ve ödünç para verme işleri ile 
ilgili kararnamenin yeni hükmüyle kısa ve orta vadeli kredilere 
tahakkuk ettirilen faizlerin belirli oranfardaki miktarlarının T.C. 
Merkez Bankası nezdindeki faiz farkı .iadesi fonu'na yatınlması 
zorunluluğu getirilerek orta ve uzun vadeli kredilere uygulanacak 
% 16 oranındaki faizin 1/ 16 sının T.C. Merkez Bankası nezdinde 
oluşturulan «Faiz Farkı İadesi Fonuıına faiz tahakkuklarını izle
yeR bir ay içinde yatırılması öngörülmüştür .. 

üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde banka kaynak
larının daha büyük bölümünü orta vadeli krediler ile gelişme he
deflerine yöneltmek amacıyla 1.1.1974 tarihinde uygulanmasına 
başlanan yeni bir önlem getirilmiş, 10.2.1973 tar~h, 7/ 5824 sayılı 
kararla önce bankaların 1.1.1973-tarihfnden itibaren mevduat kay
nağından kalkınma planı ve yıllık programlarında veya teşvik ya
salarında belirtilecek kesimlere orta vadeli kredi olarak ayıra

cakları miktara tekabül eden mevduatın munzam karşılığı % 5 
azaltılmış, 26.11.1973 tarih, 7/7471 sayılı kararla munzam karşılık 
oranları yükseltilmesine rağmen "orta vadeli kredilere tekabül eden 
mevduatın munzam karşılık oranı değiştirilmemiş, daha sonra 
26.8.1974 tarih, 7/8809 sayılı kararla orta vadeli kredilere ·teka
bül eden vadeli ve vadesiz mevduat % 5 oranında karşılığa tabi 
tutulmuş, nihayet 28.5.1975 tarih ve 7/10058 sayılı kararla bu oran 
tamamen kaldınlmış, nihayet T .C. Merkez Banka Meclisi'nin 
18.2.1978 tarih, 1995/ 11594 sayılı kararı ile getirilen ve Bakanlar 
Kurulunun 7.9.1977 tarih, 7/13929 sayılı kararı ile onaylanarak 
yürürlüğe konulan yeni uygulamada mevduat munzam karşılıkla
rı; kalkınma planları yıllık programlarınçla veya teşvik kanunla-

(25) 28.2.1978 Tarihli, T.C. Resmi Gazete. 
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rında belirtilecek kesimlere kullandırılacak orta ve uzun vadeli ya
tırım ve tevsi kredilerine tahsis edilecek mevduat için '_% 5, gerice 
yörelerde Genel teşvik tablosuna dahil kesimlere kullandırılacak 
her türlü <;>rta ve uzun vadeli yatırım ve tevsi kredilerine ayrıla
cak mevduat için de % sıfır olarak belirlenmiştir. 

Ödünç para verme işlerinde alınacak azami fıiiz haddi ve mev
duat munzam karşılık oranlanndaki değişiklikler yanında rees
kont haddi ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan da ye
niden saptanarak orta ve uzun vadeli kredilerde; genel % 11,50, 
gider vergisi ayrıcalığından yararlanan kredilerde ise -_% 13,00 ola
rak öngörülmüştür. (26) 

İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde getirilen ticaret 
bankalarının orta vadeli kredi işlemlerine girme zorunluluğu uçün
cü beş yıllık kalkınma planı döneminde gözden geçirilerek 7.1.1976 
tarih, 15461 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayınlanan T.C. _Merkez 
Bankası Banka Mecli~i karailanyla daha önce getirilen uygulama 
esaslarının. bir bölümü değiştitilerek yeni uygulama esasları geti
rilmişt~r. 

_Bu karara göre; ödenmiş sermaye, ihtiyatlar ve bütün mev
duatlar toplamı ı milyar TL.'nın altında olan bankalar plasman
larının % lb'unu, ı milyar TL. dan fazla olan bankalar ise % 20 
sini karar kapsamına giren orta vadeli kredilere ayıracaklar, rees
kont kaynağından verilen orta vadeli krediler ı% 10 ve 1% 20 oran
larının hesabında dikkate alınmayacak ve bu oranlar en geç 1976 
yılı Eylül ay'ı sonuna kadar gerçekleştirilecek, belirtilen oranların 
gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleştirilmeyen kısmı, bankalar 
T.C. Merkez Bankası'nın uygun göreceği şekilde plase etmeye so
runlu olacaklardır. 

Ticaret bankalannın -orta vadeli kredi uygulamasına getirilen 
teşvik ve önlemler yanında değişen ekonomik koşullar, yatırım
ların finansmanı konusunda ortaya çıkan sorunlar gözönüne alı

narak T.C. Merkez Bankasınca uygulanan orta vadeli sınai rees
kont kredisi esas ve şartlarında zaman zaman değişikliklere gidil
miş 5.4.1977 tarihinden itibaren uygulamaya konulan değişiklikle 
bazı bölge ve yatırım kesimlerinin kredi talebi ile kredi oranları 
yeniden düzenlenerek, bankalara bu tarihe kadar yalnız yatmmlar 

(26) 22.4.1978 tarih, 1&267 Sayılı T.C. Resmi Gazete. 
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için orta vadeli reeskont kredisi verilirken, bu tarihten itibaren 
yeni işletmeye açılmış teşebbüslerin, işletme kredisi gereksinme
sini karşılamak üzere en çok üç yıl vadeli senetler karşılığında 
reeskont kredisi verilebileceği kararı getirilmiştir. 

Gerek ikinci beş yıllık kalkınma planı döneminde ve gerekse 
üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde get irilen yeni teşvik 
önlemleri ve yasal zorunluluklar altında gelişen orta vadeli kredi 
uygulamasında T.C. Merkez Bankası tarafından üçüncü beş yıllık 
lmlkınma planı döneminde gerçekleştirilen orta vadeli kredi tu
tarları yıllar itibadyle tablo: 4 de gösterilmiştir. 

Tfi.BLO : 4 

Ü.B .Y.K.P. DÖNEMİNDE T.C. MERKEZ BANKASI T ARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRiLEN ORTA VADELİ KREDiLER 

(Milyon TL.) 

1973 19'74 1975 1976 1977 

T .C. Merkez Bankası 
----~~--~--~--~~----~ 2.792 3.555 2.415 4.311 5.583 

Kaynak : T.C. Merkez Bankası 1973, 1974, 1975; W76 ve 1977 yıllık Raporları . 

üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde T.C. Merkez 
Bankası orta vadeli kredi reeskontları 1975 yılı dışında sürekli ge
lişmiştir. T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi reeskontlarında 

1974 yılında 1973 yılına göre artış % 27.36 olmuş, 1975 yılında 
T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi reeskontlarında 1973 yılına 
göre !% 13.50, 1974 yılına göre % 32.09 oranlarında azalma olmuş

tur. 1975 yılındaki T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi rees
kontlarındaki bu azalma, bankaların orta vadeli kredilerindeki ge
ıileme sonucu değil, bankaların 1975 yılında kendi kaynaklarında· 

ki gelişmeler nedeniyle T.C. Merkez Bankası kaynaklarını yeterin· 
ce kullanmayı gereksinmediklerinden doğmuştur. (27) 1976 yılın
da T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi reeskontlan tekrar ge
nişlemiş, 1976 yılında T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi rees
kontlanndaki gelişme 1974 yılına göre % 21.23, 1975 yılına göre 
% 78.51 oran~arında, üçüncü beş yıllık kalkınma planı uygulama
sının son yılı 1977 de T.C. Merkez Bankası orta vadeli kredi rees-

(27) T .C. Merkez Bankası 1975 Yıllık Raporu . 
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konUanndaki artış ise 1976 yılına göre ·.% 29.51 oranında olmuş
tur. 

Ticaret Bankaları tarafından _ üçüncü beş yıllık kalkınma pla
nı döneminde gerçekleştirilen orta vadeli kredi toplamları ile orta 
vadeli kredi toplamlarının bir önceki yıla göre artış oranları yıllar . 
itibariyle tablo: 5 de gösterilmiştir. 

TABLO: 5 · 

Ü.B.Y.K.P. DÖNEMİNDE TİCARET BANKALARI ORTA 
VADELİ KREDİ UYGULAMASI 

(Mil'yon TL.) 

1973 1974 

Ticaret Bankalan Tarafından 
Gerçekleştirilen O.V.K. 4.634 7.564 
Yıllık Ar~ış Oranlan %148.47 % 63.23 

1975 

12.171 
%60.91 

1976 

16.185 
%32.98 

Kaynak : T .C. Mer kez Bankası 1973, 1974, 1975, 1976 Yıllık Raporları. 

üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminin başlamasıyla 

birlikte ticaret bankaları tarafından kullandırılan orta vadeli 
kredilerde gerçekleştirilen artış hızı üçüncü plan döneminde aza
larak sürmüş, ticaret bankalarının özel kesime kullandırdığı orta 
vadeli krediler 1973 yılında 1972 yılına göre % 148.47, oranında 
artarken 1974 'yılından itibaren artış Oranı azalmaya başlamış ve 
1974 yılmda 1973 yıJ..ına göre artış % 63.23, 1975 yılında 1974 yı· 
lma göre artış % 60.9 ve 1976 yılında 1975 yılına göre artış ,% 32.98 
olarak gerçekleşmiştir. 

1973-1976 döneminde ticaret bankalarında açılan orta vadeli 
kredilerin en büyük bölümü sanayi kesimine, bu kesimin ardından 
sırasıyla maden, gemi inşaası ve geı:ni inşa tesisleri, hariçten ge
mi ve uçak satın alan işletmeler ile turizm kesimlerine kullandı
rılmıştır. (Tablo: 6) . 

Ticaret bankalarınca 1973-1976 yıllarını içeren dönemde kul-
landırılan orta vadeli krediler toplamında en büyük pay'a sahip 
kesimlerden; 1973 yılmda sanayi kesiminin payı :% 91.89, maden
cilik kesiminin payı % 3.32, 1974 yılında sanayi kesiminin payı 

% 92.48 madencilik kesiminin payı % 3.34, 1975 yılında sanayi ke-
' 
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TABLO: 6 

Ü.B.Y.K.P. DÖNEMİNDE TİCARET BANKALARlNCA GERÇEKLEŞTİRiLEN 
ORTA VADELİ KREDİLERİN KESIMLER İTİBARİYLE DAGILIMI 

(Milyon TL. ) 

Hariçten 
Gemi İnşa Gemi ve 
ve Gemi Uçak Alan 

Yıllar Sanayi M aden İnşa Tesis. a'urizm İşletm-e. Toplam 

1973 4.258 154 79 25 118 4.634 
1974 6.995 253 141 ' 86 89 7.564 
1975 11.085 545 257 169 115 12.171 
1976 15.340 337 317 147 44 16.185 

Kaynak : T.c: Merkez Bankası 1973, 1974, 1975 ve 1976 Yıll'ık Raporları. 

sımının payı -% 91.08 madencilik kesiminin payı % 4.48, 1976 yı
lında sanayi kesim_inin - payı % 94.78, madencilik kesiminin payı 
% 2.08 oranlarında olmuŞtur. 

Gemi inşa ve gemi inşa tesisleri, hariçten uçak ve gemi alan 
işletmeler ile turizm kesimi bu dönemde toplam orta vadeli kredi
lerin 1973 yılında ·% 4.79 oranını, 1974 yılında % 4.18 'oranını, 1975_ 
yılında % 3.14 oranını kullanabilmişlerdir. · 

üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminin ilk dört yılında 
orta vadeli krediler toplamının büyük bOlümü yatırım kredisi ola
rak kullandırılmıştır. Yatırım kredisi olarak kullandırılan orta 
vadeli krediler ardından işletme ve tevsi kredisi olarak kullandı
rılan orta vadeli krediler gelmektedir. (Tablo: 7) 

TABLO .: 7., 

Ü.B.Y.K .P . DÖ~EMİN~E T~CARET BANKALARlNCA GERÇEKLEŞTİRiLEN 
ORTA VADELI ~EDILERIN KULLANILIŞ AMAÇLARINA GÖRE DA(HLIMI 

(Milyon TL.) 

Modern- Sınai Yatırım 
Yıllar Yatırım Tevsi leştirme İşletme Kredi B. Toplam 
1973 2.930 497 21 815 371 4.634 
1974 5.328 694 47 1.osş 437 7.564 
1975 8.971 1.193 39 1,526 442 12.171 
1976 10.157 2.189 33 3.364 442 16.185 

Kaynak : T .C. Merkez Bankası 1973, 1974, 1975 ve 1976 Yıllık Raporları, 
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Toplam orta vadeli krediler içinde yatırımlarda kullandırılan 
orta vadeli kredilerin oranı 1973 yılında . % .63.23, 1974 yılında 

1
% 

70.44, 1975 yılında :% 73.71, 1976 yılında % 62.76 olmak üzere 1976 
_ yılına kadar sürekli artmış, 1976 yılında ise 1975 yılına göre top
lam orta vadeli krediler içinde yatırımlarda kullandırılan ôrta. va-
deli krediler % 10,95 oranında azalmıştır. · 

İşletme kredisi olarak kullandırılan orta vadeli kredilerin top
lam orta vadeli krediler içindeki payı 1973 yılında ~% 17,'59, 1974 _ 
yılınd~ % 13,99, 1975 yılında ~% 12,;>4 olmak üzere sürekli düş: 
müş ancak 1976 yılında 1975 yılına göre i% 8,24 oranında artarak 
% 20,78 olmuştur: · 

Tevsi, modernleştirme ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankasına 
kullandırılan orta vadeli kredilerin, toplam orta vadeli krediler 
içindeki payı 1973 yılında % 19,18, 1974 yılında l% 15,57 1975 yı
lında ı% 14.05 olmak üzere sürekli düşürken 1976 yılında yatırım 
kredisi olarak kullandırılan orta vadeli kredilerdeki düşüşe kar
şılık işletme kredisi olarak kullandırılan orta vadeli kredilerde ol
duğu gibi, tevsii, modernleştirme ve Sınai Yatırım ve Kredi Ban
ka'sına kullandırılan orta vadeli krediler 1975 yılına göre [% 2,41 
oranında artarak toplam orta vadeli krediler içindeki paylarını 
% 16,46 oranına çıkarmışlardır. 

Ülkemiz ekonomisi içinde ticaret bankalarının orta vadeli kre
di uygulaması, uygulandığı dönem boyunca giderek gelişmişse de 
bu gelişme düzeyi henüz bu uygulamayı yaratan orta vadeli kredi 
gereksinmesini çözmeye yetmemiş, ayrıca ticaret bankaları kre
dilerinin belirlenen oranlarının orta vadeli kredilere ayrılması zo-
runluluğu da tümüyle uygulanamamıştır. ' 

Bankalarca sağlanan fonların büyük bölümünün kısa vadeli 
kaynaklardan oluşması, bankalan bu tür kredi verınede daha çe
kimser ve ihtiyatlı davranmaya yöneltmekte, ancak zorunltı oldu
ğu ve kısmen de daha fazla gel1r getirdiği için orta vadeli kredi 
arzına gidilmektedir. Aynca, banka kaynaklannın yapısı yanında 
firma ölçeklerinin de yasal sınırlan zorlar boyutlara varması ban
kalan kredi arzında sanayi kesimine karşıJ çekimser davranmaya 
yöneltmektedir. Şöyleki; bankaların özkaynakları ile sınırıandırı-
lan bir !irmaya sağlayabilecekleri kredinin ta.va.nı firmanın dış 
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finansman gereksinmesinin altında kalabilmektedir. (28) Ticaret 
Bankalarının orta vadeli kredi arzındaki çekimserliğini etkileyen 
bir diğer konu da, para değerindeki sürekli düşmenin ·Türk Pa · 
rası ,esasına göre orta-uzun vadeli kredi vermeyi cazip olmaktan 
uzaklaştırmasıdır: (29) 

Ticaret Bankalannın orta vadeli kredi uygulamasını bu ku
rumlar açısından olumsuz etkileyen bu nedenler yanında orta va
deli kredi tutan .1976 yılında 16.185 milyon TL.'sına ulaş.mıştır. Bu 
amaçlanan hedef olmasada önemli bir gelişme sayılabilir. 

Ticaret bankalannca gerçekleştirilen olumlu sayılabilecek bu 
uygulamaya gölge düşüren ve orta vadeli kredi uygulamasını 
olumsuz etkileyerek amacından saptırabilecek noktalarda dikkati 
çekmektedir. örneğin; bankalar orta vadeli kredilerinin büyük 
bir bölümünü kendi iştiraklerine yöneltmişlerdir. Bazı bankalar 
idari takipteki ve tahsilinde güçlüklerle karşılaştıkları kredilerini 
ödeme planiarına bağlayarak orta vadeli kredi durumuna dönüş

türmüşlerdir. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası da orta vadeli kredile
rin yatınm ve aramalları üreten sanayie kaymasını gerçekleştire-

memiştir. (30) · 

Ticaret bankalarının orta vadeli kredi uygulamasını yeterince 
gerçekleştirememesl yanında, özel kesim yatınmlannın finansman 
kaynaklarından özkaynaklar, kalkınma ve yatınm bankaları kre· 
dileri gibi kaynakların da özel kesim yatırımlarını finanse etmeye 
yetememesi, 1972 - 1976 döneminde de t icaret bankalan sistemi
nin kısa vadeli kredilerle finansman açığını kapatmaya çalıştığını 
ortaya çıkarmaktadır. 

Orta vadeli krediler , özellikle kalkınmakta olan ekonomiler
de, bir yatırım kredisi olarak değerlendirildiğinde; ülkemizdeki 
uygulama bakımından da önemli sonuçlar ortaya çıkanlabilecek,

tir. Gelişmiş ülkelerde kar marjlannın düşük, gelişmekte olan 

(28) Can er Ersoy, Türk Bankacılığının Güncel Sorunları ve 4. PUlndan 
B eklenenler, İktisat Dergisi, _Temmuz/ 1977, Sayı: 157, s . 44 - 45. 

(29) Halılk Ünal, I . Ulusal Bankacılık K ongresi Ardından, Mahmut Birsel, 
I . Ulusal Bankacılık Kongresi Tebliği, Banka ve Ekonomik Yorumlar · 
Dergisi, Kasım/1978, ilt : 15, Sayı: 11, s . 17. 

(30) Halılk ünal , I. Ulusal Bankacılık K ongresi Ardından. Tuncay, Artun, 
I . Ulusal Bankacılık Kongresi Tebliği, Banka ve Ekonomik Yorumlar 
Dergisi, Kasun/ 1978, Cilt : 15, Sayı: ll, s . 21: . 
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ülkelerde ise yüksek olduğu varsayıldığında, gelişmekte olan ülke. 
lerde yapılacak bir yatırımın kendisini amorti etme süresinin ge
lişmiş ülkelere göre daha kısa olması ayrıca, gelişmekte olan ül
kelerde yatırılabilir fon kaynaklannın daha az olduğu düşünül 
düğünde verilen kredinin tekrar yatırılabilir hale gelmesi orta 
vadeli kredilerde daha hızlı olduğundan ülke kalkınması açısın
dan orta vadeli kredilerin yararının büyük olduğu ortaya çıka
caktır. (31) 

Mevduat ve ticaret bankacılığı şeklinde ihtisaslaşan, dolayı
sıyla kaynaklarını kısa vadeli kredilerle kullanmayı tercih eden 
banka sistemini sanayileşme çabasına katkıda buluı;ımaya özen
dirmek ve bu katkıyı :orta vadeli kredi uygulaması ile bir ölçüde 
gerçekleştirmek banka sistemi içinde bir takım sorunlar getir
mekle beraber, ticaret bankalarının orta vadeli kredi ve:r;emeye
cekleri savı da yıkılmı.§tır~ · ' · 

Olumlu ve ·olumsuz yanlanyla gerçekleştirilen bu uygulama
nın giderek daha geliştirilmesi, etkin denetimi, tüm üretken ke
simlerin bu uygulamadan dengeli yararlandırılması ve orta vadeli 
kredi uygulamasının amacından uzaklaştırılmamasına özen gös
terilerek bu yönde önlemlerin alınması, ticaret bankalarına ·bu ko
nuda sağlanan teşvik ve özendirici önlemlerin geliştirilmesi ya
nında bu kurumların kendi yapısal ve teknik eksikliklerini de gi
derek tamamlayarak. orta vadeli kredilere daha etkin biçimde yö
nelmeleri ve bu konuda sağlayacaklan gelişme yararlılığın ötesin
de zorunlu görülmektedir. 

(31) Akın İLKİN, Ticaret Bankaları ve Orta Vadeli Krediler, özel Sektörün 
Finansman İhtiyaçlan ve izlenen Para - Kredi Pol'itikası, Türkiye Tic. 
Od. San. Od. ve Tic. Bors. Birl. Yayınlan, Ankara, T. Tic. Od. San, 
Od. ve Tic. Bors. Btrl. Matbaası. 1975, s . 137. 
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