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I - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
II - Komisyonun kuruluşu 

III - Araştırma önergesi 
IV - Araştırma Komisyonu Raporu 
1. Banka kaynakları, Zirai ve Ticari Kredileri 
2. Tarımsal Kredilerin yetersizliğinin nedenleri 
3. Tüm kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımdaki bozukluklar ile kalkınma amaçlarından uzak

laşma nedenleri 
4. TC Ziraat Bankasında Yasa ve yönetmelikler ile bankacılık usullerine aykırı işlemler 
a) Profesör Fahri Armaoğlu ve doçent Mukbil Öz yörük'ün banka ile ilişkileri 
b) TC Ziraat Bankası personel vakfı tarafından satın alınan ve kirası peşin ödenerek TC Ziraat Bankası 

Genel Müdürlük makamına tahsis edilen iki lüks oto hakkında , 

c) TC Ziraat Bankası merkez ihtiyacı olarak gösterilen ve satın alınan Murat 131 otoları hakkında, 
d) Ankara'daki makam konutunu tadil, bu konutun ve Tarabya'daki makam dinlenme evinin yeniden, 

Genel Müdür makam ve çalışma Özel Kalem Müdürü, Yönetim Kurulu toplantı salonu, Genel Müdürlük 
kat holünün döşenmesi hakkında, 

e) Ticari Krediler konusu, 
1) Alaaddin Ceceli ile ilgili, 
2) Paktaş Pamuk Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile olan kredi ilişkileri, 
3) Berdan Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile olan Ticari Kredi ilişkileri, 
4) Mustafa ve Ünal Sabuncu adlı firmanın ticari kredi ilişkileri. 
f) Davut Akça ve beraberindeki iki görevlinin yurt dışı gezisindeki aldıkları yolluklarla ilgili. 

Not : Araştırma Komisyonunun her türlü doküman yazışmaları ve ifade tutanakları Cumhuriyet Senatosu 
Komisyonlar şefliğindedir. 
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KOMİSYONUN KURULUŞU 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.4 . 1978 tarihli 49 ncu Birleşiminde «TC Ziraat Bankasının 
açtığı Krediler ve bunlar hakkında araştırma» Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, Komisyon Başkanlık Divanının teşkili ve göreve başlaması 
hakkındaki 8 . 5 . 1978 tarihli yazıları Komisyon üye terin© bildirilmiştir. 

11 üyeden oluşan Komisyonumuz 9 . 5 . 1978 tarihinde 2 nci kat 244 numaralı salonda toplanarak Baş
kanlığa Tabii üye Mehmet Şükran Özkaya, Sözcülüğe Aydın üyesi Metin Taş ve Kâtip üyeliğe Sivas üyesi 
Temel Kitapcı'yı seçmiştir. 

Bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden önergede 
belirtilen sorulara yanıtlar ve dokümanlar istemiştir. 

Komisyonumuz 6 . 6 . 1978 tarihli 2 nci toplantısında, gelen yanıtlar üzerinde gerekli incelemeleri yapıp 
konunun TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde incelemeler yapmasına, yetkili 'kişilerin dinlenmesine ka
rar vermiştir. 

13,14,16,22 Haziran ve 18,28 Aralık 1978 tarihinde toplanan Komisyonun gerekli incelemeleri yaparak 
kuruluşla ilgili konular ve temenniler raporda belirtilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 1.1. 1979 

Karar No. : 3 
Esas No. : 10/69 - 5771 -12696 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 23 . 11 . 1978 gün ve 5777- 12696 - 10/69 sayılı yazınız.. 
Anayasa'nın 88 nci, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca, «TC Ziraat Ban

kasının açtığı Krediler ve bunlara bağlı harcamalar» hakkında, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
20 . 4 . 1978 tarihli 49 ncu Birleşiminde kurulan Araştırma Komisyonumuz, 1 . 1 . 1979 günü çalışmaları
nı tamamlayarak raporunu hazırlamış bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor, Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere ilişikte arz olunur. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Tabii Üye 

M. Şükran Özkaya 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçede yazdığım nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara bağlı 
harcamalar üzerinde Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve Anayasanın 88 ncd maddeleri uyarınca Araş
tırma açılmasını arz ve teklif ediyorum. , 

Erzincan 
Niyazi Unsal 
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Gerekçe : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası öncelikle çiftçilerin tarımsal kredi ihtiyaçlarım karşılamak için ku

rulmuştur. Ne var ki, son yıllarda bu kuruluş amacından tamamen saptırılmış, krediler partizan düşünceler
le başka işlere akmaya başlamıştır. Örneğin, ticari krediler son bir yıl içinde büyük artışlar göstermiş ve 
toplam kredi tutarının % 68'ine ulaşmıştır, 

Buna karşılık tarımsal krediler % 9,5'ta kalmıştır. Her iki kredi yüzdesini paraya çevirdiğimiz zaman, ti
cari kredilere 138 235 424 000, tarımsal kredilere ise 19 273 000 000 lira kredi açıldığım görürüz, 

Her şey bir yana, verdiğimiz bu iki rakam bize Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ne denli ters çalış
tığını kanıtlar. 

Asıl işi ve kuruluş nedeni çiftçinin tarımsal kredilerini sağlama ve tarımsal gelirlerin iyi değerlenmesini 
destekleme olan bir bankanın bunu yapmayarak günbegün ticari kredileri artırması ve partizan ticaretçileri 
desteklemesi üzerinde durulacak bir noktaya gelmiştir. 

Örneğin, Kasım Ekenler'e ait 1181 Berdan - Tarsus kayıtlı ticari kredi bir sene içinde 13 milyondan 
136 milyona, 1609 Pektaş - Adana'ya ait ticari kredi 93 milyondan 375 milyona yükseltilmiş, hiç ticari 
kredisi olmayan Alâattin Ceceli'ye bir kalemde 39 milyon lira kredi açılmıştır. 

Ticaret Sicilindeki kayıtlara göre, bu şekilde açılan 138 milyar lira krediden, 320 bin civarında aile ya
rarlanmaktadır. Tarım kesiminde açılan 19 milyar liralık krediden ise 7,5 mıilyon çiftçi ailesi yararlanmak
tadır. 

Bu da gösteriyor ki, Ziraat Bankası 7,5 milyon çiftçi ailesini değil, 320 bin ziraat ve sanayi ailesini 
desteklemektedir. Birinin kredisi kısıldıkça kısılmış, diğerinin ki alabildiğine yükseltilmiştir. 

Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ters çalıştığını gösteren neden sadece bu değildir. Bankanın elin
de halkın küçük tasarruflarından oluşan 98 milyar lira vardır. Bu paradan halk yararlanamaz, kredi ala
maz. Çok zor koşullarla ve bir işe yaramayacak ölçüde bu paradan sağlanan kredi toplamı 336 milyon 
liradır. Çok düşük faizlerle halktan topladığı 98 milyar liradan, halka 336 milyon kredi açan Bankanın 
tutumu yasal sayılamaz, 

Bu tutum, Ziraat Bankasının halktan ne denli koptuğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Çiftçiye ve halka en acil gereksinmeleri için bile kredi açmayan Banka, bazı durumlarda çok cömert 
davranmaktadır. Örneğin, Genel Müdürün İstanbul'a geldiklerinde binmesi için yıllığı 1 150 000 liraya oto 
kiralıyor. Bu şekilde kiralamalarla bazı taraftarlara yılda 10 milyonun üstünde otomobil kira parası öde-
yebiHyor. Genel Müdüre, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu ile Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ü yüksek ücretlerle özel 
danışman tutuyor. Yurt dışı gezilerde günde 150 dolar ödeyebiliyor. Makam odalarının donatımı için mil
yonları bir çırpıda harcıyor. Bunların yapılmasında, alınmasında ve harcanmasında hiç bir usule uymuyor. 

Ama tarımsal kredilerin artırılması ve geliştirilmem; için hiç bir yaklaşım düşünmüyor. A. P.'li bir par
tizanın ticari kredisi bir çırpıda 13 milyondan 136 milyona, diğerininki 93 milyondan 375 milyona çıkarı
lıyor. Bu şekildeki ödemelere 138 milyar bulunuyor, ama tarım kesimindeki 7,5 milyon ailenin kredisi aym 
yerde sayıyor,. 

320 bin ticaret ailesinin 138 milyar lira kredi kullandığı Türkiye'de 7,5 milyon tarım ailesi 19 milyar 
kredi kullanarak yaşayamaz. Ziraat Bankası, 7,5 milyon çiftçi ailesinin yaşamım sağlamak için kurulmuş
tur. Onun girişimlerini destekleyecektir. Bugün tam tersine, ticari kredilerle çiftçi ailelerini güç duruma 
sokmaktadır. Banka kaynakları, çiftçi ailesinin hatta tüm toplumun yararına değil zararına kullanılmak
tadır. 

Bankanın açtığı kredilerle çiftçinin elinden düşük fiyatlarla alınan mal, sonunda yüksek fiyatlarla halka 
ve bizzat malı yetiştirene satılıyor. Bunun nedeni, kredi düzenindeki bozukluktur. Bu bozukluğun öncü
lüğünü başta Ziraat Bankası yapmaktadır. 

Konunun aydınlanması için araştırma yapılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASININ AÇTIĞI KREDİLER VE BUNLARA BAĞLI HAR
CAMALARA DAİR SENATO ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

(10/69) 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 10/69 - 5771 -12696 1 . 1 . 1979 

Karar No. : 3 

Sayın Senatör Niyazi Ünsal'm 25.7.1977 tarihli önergesi «TC Ziraat Bankası ve Yetkileri Hakkında» açılan 
araştırma üzerine, Komisyonumuz adı geçen banka yetkililerinin yazılı ve sözlü bilgilerine başvurmak, belgeleri 
ve dosyaları incelemek suretiyle çalışmalarını 28.12.1978 günü tamamlamış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. 

1. KANKANININ KAYNAKLARI, ZİRAİ VE TİCARİ KREDİLERİ : 
TC Ziraat Bankasının ticari ve zirai krediler tutarının dağılım biçimi ekteki cetvellerde yansıtılmıştır. 

(Tablo : 1, 2) 
Ancak, kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımı kalkınma amaçlarına uygun olmadığı, kredi düzeninin 

bozuk ve tarımsal kredilerin yetersizliği de bir gerçektir. (Tablo : 3-7) 

2. TARIMSAL KREDİLERİN YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ : 
Ekli Tablolarda tutarları açıklanan tarımsal kredilerin ülke tarımının yapısına, gereksinimine ve kalkınma 

planları doğrultusunda yatırımların gerçekleştirilmesi çabasına göre, çok yetersiz olduğu açıktır; yetersizliğin bir 
kısım nedeninin, banka ve kredi düzenimizdeki bozukluktan doğduğu; bu bozukluk içinde TC Ziraat Bankası 
kaynaklarının özel fonlarla ya da tarımsal kredi vermeyen diğer bankaların plasmanlarından oluşturulan 
fonlarla desteklenmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Yeni ve gerçekçi bir banka ve kredi düzeni kurulun
caya kadar, bu yetersizliğin sürmesi doğaldır. Durum uzun bir süreç içinde gözlendiğinde, yetersizliğin ve 
bozukluğun yıldan yıla daha olumsuz bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Örneğin, 
Özel kesim finansman bankalarının tüm kredi hacmi içindeki, çiftçiye verilen tarımsal kredilerin yeri her 

geçen yıl düşmektedir. Tablo : 2 tetkik edildiğinde, tarımsal kredilerin genel krediye oranı, 1969'da % 21,9 
iken 1977'de % 11 dolaylarında kaldığı görülmektedir. Diğer yönden, tarımsal kredilerde var görünen artış
ların da fiyat yükselmeleri nedeniyle, kredilerin alış güçlerindeki düşmeler karşısında gerçek olmadığı açıktır. 
1973 sabit fiyatlarına göre çiftçiye verilen tarımsal kredilerin : 

1973 yılında 10,7 milyar lira, 
1974 yılında 9,7 » » 
1975 yılında 10,5 » " » 
1976 yılında 11,399 » » 
1977 yılında 9,6 » » 

olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Yine aynı şekilde TC Merkez Bankasının, TC' Ziraat Bankası
na verdiği tarımsal reeskont ve avanslar da, Merkez Bankasının genel kredi hacminde gittikçe küçülmüştür: 
1969 yılında tüm avans ve kredilerinin % 14,1'ini çiftçinin kredi gereksinimlerinin karşılanması için ayıran 
Merkez Bankası, bu oranı her yıl gittikçe azaltarak 1977 yılında % 2,2'ye düşürmüştür. 

Tarımsal kredinin yetersizliğini, genel kredi dağılımının bozukluğunu, bankalar ve kredi düzeninin en kı
sa zamanda yeni bir bankalar yasası çıkartılarak düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyarken; yeni düzen kurulun
caya kadar, tarımsal kredilerin çoğaltılması için ivedi önlemler alınması gerektiğini, bu ~ arada, TCZiraat 
Bankasının tarımsal kredi kaynaklarının çoğaltılmasının bir zorunluk olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, 

a) Merkez Bankasının Ziraat Bankasına yaptığı zirai reeskont ve avansları artırması gerekmektedir. 
b) Maliye Bakanlığının, bütçeye karşılıklarını koymak koşuluyla, TC Ziraat Bankasına olan 21 milyar 

lira dolaylarındaki (13,2 milyarı eski yıllar destekleme kredilerinden, 7,7 milyar lira dolaylarındaki 1977 des
tekleme kredilerinden doğan) borçlarını ödeyerek bu kaynakların biran önce tarımsal alana kaydırılma
sı sağlanmalıdır. Öte yandan bankanın gelirlerinin ve kaynak yaratma olanaklarının bu alacakların doğur
duğu kısıtlamalardan kurtarılması gerekmektedir. 
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c) 301 sayılı Yasa ve 1211 sayılı Yasanın 40 ncı maddesi gereğince, mevduat munzam karşılıklarının 
% 20'sinin TC Ziraat Bankasının doğrudan doğruya çiftçiye ödünçleme yapmasını sağlayacak biçimde kul
landırılması gerekir. Bu orandaki (10 milyar lira dolaylarındaki) kaynağın T. Zirai Donatım Kurumu gübre 
finansmanında kullanılması yolundaki uzun yıllardan beri süregelen uygulamaya son verilmesi ve T. Zirai Do
natım Kurumu gereksinimlerinin, diğer bankalar, Hazine veya Merkez Bankası tarafından karşılanması yol
larının aranması zorunluluğu vardır. 

d) Yeni bankalar yasası çıkartılıncaya ve yeni banka kredi düzeni kuruluncaya kadar, diğer bankala
rın kaynaklarının % 20"si ile 15'i arasındaki bölümün Merkez Bankasında bir tarımsal fonda toplanması; ta
rımsal fonda toplanan bu kaynağın Maliye, Ticaret, Köy işleri ve Kooperatifler bakanlıkları temsilcileriyle koope
ratiflerin merkez birlikleri temsilcilerinden oluşan bir kurulun danışmanlığında TC Ziraat Bankasının pro
jeli tarımsal yatırım kredilerinde kullanması biçiminde yeni bir kuruluşun oluşumu gerekmektedir. Tarım ke
siminin kredi yetersizliğinden doğan üretim ve gelir düşüklüğünün giderilmesi, üretimin ve tarımsal gelirin 
artırılması, tarımsal yatırımların çoğaltılması, bu önlemlerle yeni bir işlerlik kazanacaktır. 

3. TÜM KREDİLERİN EKONOMİK KESİMLERARASI DAĞILIMDAKİ BOZUKLUKLAR İLE 
KALKINMA AMAÇLARINDAN UZAKLAŞMA NEDENLERİ : 

Yalnız, tarımsal kredilerin yönünden değil, diğer ekonomik kesimler yönünden de genel kredilerin da
ğılımında bozukluk bulunduğu ve bunun ekonomiyi olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Merkez Bankası 
ve TC Ziraat Bankasının ayrı ayrı yaptıkları araştırmalara göre, özel kesim finansman bankalarının( Merkez 
Bankası, İller Bankası ve Devlet Yatırım Bankası ayrık diğer bankaların) verdikleri krediler ekli tablolarda 
görülmektedir. (Tablo : 3, 4, 5), 

Tabloda, kredilerin ekonomik kesimler arasındaki dağılımının ekonomik yapıya ters düştüğü vurgulanmak
tadır. Fakat, kredilerin ekonomik kesimler arası dağılımı ile, ulusal işgücünün, dışsatımın, ulusal gelirin kar
şılaştırılması ile kredi dağılımındaki dengesizlik ve bu dengesizliğin olumsuz etkileri belirgin bir biçimde ser
gilenmektedir (Tablo : 5), 

Özel kesim finansman banka kredilerinin dağılır/, biçimi, işgücü yönünden ters orantılı olarak özetlene
bilir. İş adamları kesimine ulusal gelire katkılarının 1,5 katı kredi verilirken, tarım kesimine ulusal gelire kat
kısının 4/10'u (0,4)'ü kadar, konut ve imar kesimine 1/4'ü civarında kredi verilmiştir. Kredinin kullanılması 
kredi alıcısını ek gelirlere ve büyüme olanaklarına kavuşturur. Böylece, iş adamlarına daha çok, tarım ke
simi çalışanlarına daha az gelir kaynağı sunulmuş olmaktadır. Bunun sonucu olarak tarım kesiminde çalışan 
birim işgücü 1/5 — 0,2 birim pay alırken, iş adamları 3,2 pay almışlardır. Kredi dağılımındaki bozukluk, 
ulusal gelirin dağılımını olumsuz etkilemektedir. Ulus? 1 gelir dağılımının düzeltilebilmesi için, kredi dağılımı
nın ve düzeninin de düzeltilmesi zorunluluğu ortadadır. 

Kredi dağılımındaki bozukluğun bir nedeninin de banka ve kredi pazarına, özel bankaların egemen olmaları 
buna karşı mevcut bankalar yasasının yarattığı düzen içinde Devletin, özel banka kredilerini belli kesimlere 
yönlendirmek olanağından yoksun bulunması şeklinde özetlenebilir. Bu sayılar, banka ve kredi pazarına özel 
bankaların egemen oluşunu kanıtlamaktadır. (Tablo : 6, 7) 

Gerçekte, yasalarla kurulmuş bankaların, kuruluş yasaları gereğince pazar dışına verdikleri (Tarım, konut, 
mali ve bazı) kredilerin tutarları düşüldüğünde Türkiye kredi pazarına yasalarla kurulmuş bankaların değil, 
özel bankaların egemen oldukları tabloların tetkikinden görülmektedir. (Tablo : 8) 

Bütün bu veriler, ülkenin yeni bir bankalar yasarına gereksinimini kanıtlarken; yeni bankalar yasasının 
yaratacağı yöntemin, kredinin ekonomik kesimler arasında dağılımının ulusal amaçlara ve ulusal ekonominin 
yapısına uygunluğunu sağlayacak biçimde bir üst kuruluşa kavuşturulmasındaki zorunu da ortaya koymakta
dır. 

4. TC ZİRAAT BANKASINDA YASA VE YÖNETMELİKLERLE BANKACILIK USULLERİNE 
AYKIRI İŞLEMLER : 

a) Profesör Fahir Armaoğlu ve Doçent Mukbil özyörük'ün Banka ile İlişkileri : 
Profesör Fahir Armaoğlu Ziraat Bankasının % 33 ortaklığı bulunan Başak Sigorta ile «Hizmet mukave

lesi» yapmıştır. 
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Ancak, Profesör Fahir Armaoğlu'nun Başak Sigortada çalışmadığı, fakat çalışıyor gibi ücret aldığı Ba
şak Sigortanın bu konudaki yazısı ile TC Ziraat Bankası Genel Müdürü Davük Akça'nın yayınladığı 
12,10.1976 tarihli sirkülerden ve Komisyonumuza verdiği açıklamadan anlaşılmıştır. 

Genel Müdür Davut Akça'nın 12.10.1976 tarihinde TC Ziraat Bankası birimlerine yayınladığı sirkülerde: 
«Profesör Fahir Armaoğlu'nun 1 Ekim 1976 tarihi itibariyle Genel Müdür Özel Müşaviri unvanıyla gö

reve başladığını, kendisinin doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı ve sorumlu olacağını, bütün ünitelerin 
kendisine yardımcı olmaları ve istediği her türlü bilgiyi sunmaları gerektiğini» emretmiştir. 

Genel Müdür Davut Akça'nın bilgisine başvurulduğunda, olayı doğrulamış ve Sayın Profesör Armaoğlu' 
nun Genel Müdür Özel Müşaviri olduğunu belirtmeye özen göstermiştir. Davut Akça, «Profesör Fahir Ar
maoğlu'nun banka mevduatının artırılması çalışmalarına katıldığını, bu konuda raporlar verdiğini, TC Ziraat 
Bankasının Metod ve Organizasyon Müdürlüğünün isiah edilmesi ve İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü ku
rulması için çalışmalar yaparak raporlar hazırladığını; adı geçen müdürlükleri de buna göre kurulup faali
yete geçirildiğini» bildirmiştir. 

Sayın Profesör Fahir Armaoğlu'nun bu konularda!:i çalışmaları TC Ziraat Bankasının resmi belgelerinde 
de görülmektedir. 

Sayın Profesör Armaoğlu adı, TC Ziraat Bankasının bazı işlemlerine ait belgelerin altına yetkili banka 
personelinin adlarıyla birlikte yazılmıştır. 

Profesör Fahir Armaoğlu ve Mukbil Özyörük'ün atamalariyle ilgili Başak Sigorto Yönetim Kurulu üye
lerinin ifadelerine başvurulmuştur. Üyeler, Necati Polat, Sezai Şen ve Mustafa Bozbağ ortak görüşlerini şu 
noktalarda toplamışlardır : 

«TC Ziraat Bankasının bütün şube ve acentelerinin, Başak Sigortanın acentesi olduğunu, 1970'de Personel 
Yasası çıkıncaya kadar bu işle uğraşan personelin prim aldığını, yasanın tatbiki ile beraber bunların kalktı
ğını, dolayısıyla sigorta miktarının değiştiğini» özetlemişlerdir. Ayrıca, «sigorta miktarını yükseltebilmek, özel
likle sigorta tarifelerinin ve primlerinin saptanmasında, bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlarla ilişkilerde, adı 
geçen şahısların, faydalı olacakları kanısını taşıdıklarından, TC Ziraat Bankası Genel Müdürünün önerisi ile 
danışman olarak şirketçe istihdamına karar verdiklerini» eklemişlerdir. 

Sorulan sora üzerine, üyeler; «adı geçen şahısların. TC Ziraat Bankası Genel Müdür özel danışmanı olma--
yıp, Başak Sigorta danışmanı olduklarını»1 belirtmişlerdir. 

TC Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 1 0 - 1 4 maddelerine göre, «bankada kadrosu bulunmayan kişi 
banka personeli sayılmamaktadır.» Sayın Profesör Fahir Armaoğlu Başak Sigorta ile hizmet mukavelesi yap
mış olup, TC Ziraat Bankasının kadrosunda bulunmamaktadır. 

Sayın Davut Akça'ya «bu statüde bir müşavir çalıştırılmasının 440 sayılı Yasanın 33 ncü ve 7129 sayılı Ya
sanın 74 ncü maddeleri ile çelişkili bulunup bulunmadığı» sorulmuş, «adı geçen şahsa bankanın genel mev
duatı hakkında verilen bilgilerin sır ifşası niteliğini taşımadığı ve yasalara aykırı bir durum olmadığı» yolun
da yanıt alınmıştır. 

Sayın Davut Akça, ifadesinde : «Profesör Fahir Armaoğlu ve Doçent Mukbil Özyörük'ün sigortada gö
revlendirildiklerini» doğrulamışsa da, «Başak Sigortada çalışmalarını, Başak Sigorta ile TC Ziraat Bankası ara
sındaki % 33 sermaye payına bağlamamış ve adı geçenlerin TC Ziraat Bankasına hizmet etmekle, dolaylı ola
rak Başak Sigortaya da hizmet etmiş olacaklarını»1 ileri sürmüş; «özellikle Sayın Profesör Fahir Armaoğlu'nun 
TC Ziraat Bankası personeline sigorta primi ödenmesini hukuki olanak içine sokarak Başak Sigortanın, sigor
ta üretimini artırmayı amaçladığını» iddia etmiştir. 

Araştırma Komisyonu, her iki kurumun "âyrT tüzelkişiler olduğu kâhîsihdadır. Gerçekte TC Zirâat Banka
sında çalıştırılan Profesör Armaoğlu'na yasal düzenlemeler karşıcında bankaca ücret ödenemediği, ücret öde
yebilmek amacıyla Başak Sigortada gösterme yoluna gidildiği fikri ağırlık kazanmıştır. 

Başak Sigortada çalışmadığı saptanan Mukbil özyörük'ün TC Ziraat Bankacında da çalıştığına dair ke
sin bir bilgi elde edilememiştir. Sayın Davuk Akça, «kendisinin zaman zaman sözlü olarak bilgisine başvurdu
ğunu» ileri sürmüş, ancak; bunun kanıtlayıcı delillerine rastlanılanıamıştır. Kaldı ki Sayın Davut Akça'nın bu 
müşavereler için adı geçeni bankaya sözleşmeli avukat almasının, kendisine danışma ücreti ödenmesinin banka
nın uygulamasına daha uygun bir yol olduğu kanısındayız. 
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Başak Sigorta tarafından yapılan hizmet mukavelesi karşılığında, bu müesseseden Profesör Fahir Armaoğ 
iu 12 500, Doçent Mukbil Özyörük 6 000 lira net ücret almışlardır. 

b) TC Ziraat Bankası Personel Vakfı Tarafından Satın Ahnan ve Kirası Peşin Ödenerek TC Ziraat Ban
kası Genel Müdürlük Makamına Tahsis Edilen İki Lüks Oto Hakkında : 

Sayın Davut Akça, Genel Müdürlük görevine atandığında Chevrolet İmpala marka bir makam otosu mev
cut bulunmaktaydı. Banka personeli ve Sayın Davut Akça'nın ifadelerine göre; bir adet Buick-Regal ve bir 
adet Mercedes 280 SL. lüks makam otolarının birini istanbul'da, diğerini Ankara'da kullanmak üzere; Davut 
Akça tarafından bizzat beğenilerek TC Ziraat Bankası Personel Vakfı adına satın alınmıştır. Arabaların bedel
leri olan 1 532 500 lira peşin kira olarak adı geçen vakfa TC Ziraat Bankası tarafından ödenmiştir. 

237 sayılı Taşıt Yasasının 10 ncu maddesine göre «Resmi taşıtların muayyen ve standart tipte, lüks ve 
gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olmaları» zorunludur. Aynı zamanda, 440 sa
yılı Yasa «İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik yöntemine göre işletilmesi» yükümlülüğünü 
getirmiştir. Sayın Davut Akça'ya; «bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği»1 sorulduğunda «takdir 
hakkını kullandığını. Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Planlama Örgütünün bu konuda çok ağır davrandığını» 
söylemiştir. 

İki makam otosu alınması için TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararına rastlanmamıştır. 
Ayrıca, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1975 yılı raporunun 33 ncü sayfasındaki «Personel 

Vakfından bankaca oto kiralanmasına son verilmesi gerektiği» yolundaki tenkide de önem verilmemiştir. 

TC Ziraat Bankası Personel Vakfının, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile organik bir bağı saptan
mamıştır. 

Bugün, adı geçen iki makam otosunun genel müdür tarafından kullanılmadığı, birinin garajda muhafaza 
edildiği, diğerinin ise Yem Sanayii Genel Müdürlüğüne kiraya verildiği öğrenilmiştir. Formalite güçlüğü nede
niyle satışa çîkanlamadığı ifadelerden anlaşılmıştır. 

Bu arada, oto alımlarında, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının 
ihtiyaç sahibi müesseselere, büyük güçlükler çıkardığı ve müesseseleri güçlüklerle karşı karşıya bıraktığı da 
bir şikâyet konusu olmuştur. 

c) TC Ziraat Bankası, Merkez İhtiyacı Olarak Gösterilen ve Satın Alınan Murat 131 Otoları Hk. 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1975 yılı raporunun 33 ncü ve 1976 yrh raporunun 51 nci sayfalarında 

«oto kiralanmaması» konusu yer almıştır. 
Sayın Davut Akça Genel Müdürlük merkez örgütü için Murat 131 otoları satın aldırmış ve bunların be

delleri TC Ziraat Bankası Personel Vakfı tarafından ödenmiştir. Sayın Akça, personel vakfı ile yıllığı 
40 000 liradan 5 yıî vade ile peşin kira mukavelesi yaparak arabaların bedelleri olan 1 000 000 lirayı vakfa 
devretmiştir. 

Bu konuda bilgisine başvurulan Sayın Davut Akça, «Genel Müdürlük Genel Sekreterleri için, Murat 131 
otoları beş adede çıkardığını» açıklamış ve «bunları beş genel sekretere tahsis ettiğini» söylemiştir. Ayrı
ca, bu konuda «TC Ziraat Bankasının 24 . 11 . 1971 gün ve 1714 No. İu Yönetim Kurulu kararı olduğunu» 
da sözlerine eklemiştir. 

Adı geçen kararın ise. sadece «TC Ziraat Bankası şubelerinin hizmetine uygun jeep, pikap ve grup taşı
maya elverişli taşıtların kiralanmasına» olanak tanıdığı, inceleme sonucu anlaşılmıştır. Sayın Davut Akça' 
dan önce bu tür hizmetle ilgili uygulamaya da rastlanmamıştır. 

TC Ziraat Bankasında yasa ve tüzük dışı bir genel sekreterlik varken, Genel Müdür Davut Akça tara
fından 4 genel sekreterlik kadrosu daha ihdas edilerek Bakanlar Kurulundan kadro alınmıştır. Böylece genel 
sekreterlik makamı 5'e çıkartılmış bulunmaktadır. 

Bugün, bankada bu kadroların iptal edilerek, yasal duruma getirilmeye çalışıldığı, öğrenilmiştir. 
d) Ankara'daki Makam Konutunu Tadil; Bu Konutun ve Tarabya'daki Makam Dinlenme Evinin Ye

niden, Genel Müdür Makam ve Çalışma, Özel Kalem Müdürü, Yönetim Kurulu Çalışma Odaları ile, Yöne
tim Kurulu Toplantı Salonu, Genel Müdürlük Kat Holünün Döşenmesi Hk. 

1) Ankara'daki makam konutunu tadil, için 188 234 lira; 
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li Sözü edilen konutun yeniden döşenmesi için 1 503 631,64 lira, 
3) İstanbul Tarabya'daki makam dinlenme evinin yeniden düşenmesi için 288 306,87 lira; 
4) Genel Müdür makam ve çalışma, Özel Kalem Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri çalışma odaları, Yö

netim Kurulu toplantı salonu ve Genel Müdür katındaki holün, yeniden döşenmesi için 1 288 745 lira, 
Ödetme yaptırılarak, toplam olarak 5 801 417 lira harcanmış bulunmaktadır. Komisyonumuz, adı geçen 

onarım ve döşemeye ihtiyaç bulunup bulunmadığı, eski Genel Müdür Davut Akça'nın bizzat emir verip ver
mediği, eski döşeme ve demirbaşların kullanabilme olanağı ve satın alma işleminin yasal yönden yapılıp yapıl
madığı konuları üzerinde durmuştur. 

Eski döşeme ve dtmirbaş eşyanın kullanılamayacak durumda olduğuna dair resmi bir belgeye rastlanma
mıştır. Genel Müdür Davut Akça, «adı geçen odalar ve lojmandaki eşyaların ve dekarasyonun müessesenin 
şanına yakışmadığından» söz ederek yeniden döşenmesi için Levazım Müdürü Ersin Kölemen'e emir vermiştir. 

Böylece konu, Levazım Müdürü tarafından Satm Alma Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Satın Alma Ko
misyonu binanın mimari durumu ve mevcut eşyalarla uyum sağlaması bakımından, ihale suretiyle mal alına
mayacağı, kanısına vararak yetkisini Levazım Müdürlüğüne devretmiştir. Bu konuda Genel Müdürlük onayı 
vardır. 

Bu yetkiden son.a, Levazım Müdürlüğüne mal alımı konusunda her hangi bir talep intikal etmemiştir. 
Ancak, Levazım Müdürlüğü, eşyaların Genel Müdürlük odalarına gelmesinden ve fatura tutarının ödenmesi 
talebinden sonra, durumdan haberdar olmuştur. 

İş Bankası Kültür Sanat Müşavirliğinde görevli bayan Ülkü Uludoğan, «eşyaların beğenilmesinde yar
dımcı olduğunu, yanında Genel Müdür Davut Akça ve Genel Müdür Yardımcısı İsmet Alver'in de bulun-
duğunus> ifade etmiştir. 

Eşyaların bankaya tesliminden sonra, Levazım Müdürünün ve yetkililerin bu eşyaların alımı konusunda 
bilgileri olmuştur. 

Böylece gerekli eşyaların satın alma formalitesi sonradan tamamlanmıştır. Bu konuda Banka Yönetim Ku
rulu kararı da yoktur. Satın alma yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulama dışı bırakıldığı, görülmektedir. 

e) Ticari Krediler Konusu : 
1) Alaeddin Ceceli ile İlgili Ticari Kredi İlişkisi : 
Adı geçen firmanın Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne kredi istemi ile başvurulduğunda; istihbaratın 

yapılması, sonucunun alınması ve firmanın mali durumunun değerlendirilmesi, istemi Genel Müdürlüğe, ya
zılması, Ticari Krediler Müdürlüğünce istihbaratın değerlendirilip müzekkere şekline getirilmesi, müzekkere
nin ilgili Genel Müdür Muavinine sunulup uygunluğu yolunda mütalaa alınması, sonra Genel Müdüre sunu
lup, Genel Müdür onayının alınması, Yönetim Kuruluna sunulması ve karar vermesi, kararın Genel Müdür
lükçe ilgili Seksiyon Müdürlüğüne tebliği ve formalitelerin tamamlanması ve kredinin kullandırılması aynı 
gün içinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu gerçekleştirmsdekı zaman biriminin kısalığı dikkat çekici olağan dışı bir durum yaratmaktadır. Genel 
Müdür Sayın Davut Akça. bu konudaki soruya başka bir örnek gösterememiştir. 

2) Paktaş Pamuk Ticaret ve Sanayii AŞ ile Olan Kredi İlişkisi : 
Adana Şubesi müşterilerinden 1609 sayılı PPT ve S AŞ Firmasına Banka Yönetim Kurulunun 26.4.1977 

gün ve 1473 sayılı kararı ile 200 milyon lira nakdi ve 180 milyon lira garanti mektubu kredisi açılmıştır. 
7129 sayılı Bankalar Yasasının 38 nci maddesi, bankaların ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçesi toplamının 

>% 40'dan fazlasına—bir firmaya kredi verilemeyeceği hükmünü koymuş bulunmaktadır. 
Bu toplam ise bilançoya göre 2 milyar 211 bin TL. dir. 
Bu sayının % 10'u da 200 milyon 21 bin TL. olmaktadır. 
Bazı özel durumlarda öngörülen % 25 orandaki kredi ise özel taahhütnameyi gerekli kılmaktadır. 
Adı geçen firmaya verilen kredilerin % 10'u geçtiği görülmektedir. Hal böyleyken gerekli taahhütname 

alınmamış, kredinin ilgili iş konularında kullanılıp kullanılmadığı gözetilmemiştir. 
3) Berdan Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ ile Olan Ticari Kredi İlişkisi : 
Adı geçen şirkete A, B, C grubu olmak üzere 13 milyon TL. kredi açılmıştır. Daha sonra da A, B, C, 

MC grubu olarak 136 milyon tutarında yeni bir kredi açılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 



— 12 — 

Tarsus şubesince önerilen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen krediler toplamı, firmanın serbest varlığı
nın pek çok üstüne taşmıştır. 

Adı geçen firmanın yıllık cirosu, 236 milyon TL. olup, bankalara oian borcu 264 milyon TL. dir. Ayrıca 
firma 1975 yılında, 13 milyon 954 bin 222 ÎT., zarar etmiştir. 1976 yılında, bu firmanın kâr nedeni büyük 
ölçüde ihracat vergi iadesine dayalıdır. 

1976 yılında kredi istemi reddedilmişken, bir yıl sonra artan ölçüde kredi sağlanması dikkat çekicidir. Kısa 
vadeli borç toplamı 190 006 786 TL. olan firmanın, uzun vadeli borç taksitleri dikkate alınmadan işletme 
sermayesi saptanması da düşündürücüdür. 

4) Mustafa ve Ünal Sabuncu Adlı Firmanın Ticari Kredi İlişkileri : 
Adı geçen firmanın tasfiye edilmek üzere senet karşılığı açılan kredileri 2 500 CC0 TL. na çıkarılmıştır. 
Bu firmanın senet karşılığı avans kredisi limitinin, alacak senedine sahip olmaması nedeniyle 1 000 000 li

ralık kısmının borçlu cari hesap limitine çevrilmesi için Genel Müdürlüğe yaptığı başvurunun da kabulü yasa 
hükümleriyle bağdaşmayacak ölçülerde görülmektedir. 

Ayrıca, başka bir firmaya ait olup aslında kullandırılmamış krediden doğan 1 900 000 liralık tevdiat, 
bu firmanın mevduatı gibi gösterilerek borçlu cari he;abm açılmasına gerçek dışı bir dayanak hazırlandığı, 
oysa ki gerçekte bu firmanın bankadaki mevduatının, 1975'ten itibaren 5 397 TL. olduğu hususları üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 

Bunun dışında firmanın 31.12.1976 tarihli bilançosunda stok olarak 32 300 TL. peynirden başka mal gö
zükmemesi, kredi konusundaki hoşgörüye neden bulunmasını güçleştirmektedir. 

Bu firmaya açılan 10 milyon TL. lık teşvik kredisinin başka şahısları da içeren bir adi ortaklığa kullan
dırılması dikkat çekicidir. 

F) Davut Akça ve Beraberindeki İki Görevlimin Yuri Dışı Gezisindeki Aldıkları Yolluklarla İlgili Konu : 
TC Ziraat Bankası Genel Müdürü Davut Akça'nın, Genel Sekreter Neşet Parman, ve Dış Muameleler Mü

dürü Llıdır Orhan Toker ile birlikte 1976 yılında, banka şubesi açmak ve yurt dışındaki Türk işçilerinin ta
sarruflarından yararlanmak nedeniyle görevli olarak Amerika, İngiltere ve Almanya'ya gittikleri saptanmış
tır. 

Yönetim Kurulu karan ile 30 gün süre için Genel Müdürün 150 dolar, diğerlerinin ise 100'er dolar yev
miye almaları öngörülmüştür. Bunun dışında kendilerine 4 500 dolar temsil ödeneği verildiği ve bu gezi do
layısıyla bu harcırah ve ödeneğin alındığı bir gerçektir. Ayrıca, gezi 4 gün fazla olarak sürmüş, bunun kar-
şılığındaki yevmiye tutarları da alınmış ve daha sonra Yönetim Kurulu kararına bağlanmıştır. 

Maliye Bakankğmm 15 Ekim 1976 gün ve 47146 sayılı yazısında, «Merkez Bankasına verilen emrin bir 
eşinin ilişik olduğu, (bunun dışmda bir açıklama taşımadığı), Merkez Bankasına verilen aynı tarih ve sayılı mek
tupta ise, Bankanın seri IV, No. : 3 tebliği gereğince» kullanma hakkına sahip olduğu ticari seyahat döviz
lerinin harcırah kararnamesi ile ilgilendirmeden kullanmayı istediğini, talebin aynı şahsa her iki fasıldan öde
me yapılmaması kaydı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

Yukarıda ortaya konulan olayın, seri IV, No. : 3 tebliği, Harcırah Yasasının 34 ncü maddesi, Dış Harcı
rahlar Kararnamesi, 16.7.1974/7-882 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ve 1977/12 sayılı Sayıştay Genel Kurulu 
kararı karşısında incelenmesi sonunda; Maliye Bakanlığının 18 000 dolarlık dövizi Bankaya ticari döviz ola
rak ve yurt dışındaki temsil gereksinmeleri için tahsis ettiği, bu 18 000 dolarlık potadan Bankamn harcırah 
Yasası dışında yolluk ödeme hakkının bulunmadığı, bu potanın dışından da Harcırah Yasasına göre ayrıca yol
luk ödenemeyeceği, gerek pota içinden gerek pota dışından yolluk öderken Harcırah Yasasına ve yukarıda 
anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesine uymak zorunda bulunduğu; buna göre de birinci dereceden aylık alan 
Davut Akça ile Neşet Parman'a 470 lira üzerinden, 2 nci dereceden aylık alan Hıdır Orhan Toker'e 435 
lira üzerinden döviz olarak yevmiye verilebileceği; Maiiye Bakanlığının da dosyada mevcut 20.10.1978 tarih 
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ve 32290 sayılı yazısı ve ekindeki raporu ile bu görüşte olduğunun belirtildiği; ancak, Sayıştay'ın 1978 - 12 sa
yılı Genel Kurul kararında günlük yevmiye limitinin 735 lira olarak gözetildiği sonucuna varılmıştır. 

Tarım memleketi olan Türkiye'de TC Ziraat Bankasının yeri ve önemi büyüktür. Diğer Resmi ve Özel 
Bankalarla da kıyaslamaya olanak yoktur. 

TC Ziraat Bankası Türk tarım politikasına etkin bir örgüte maliktir. 
Komisyonumuz, geniş kapsamlı özelliklere sahip bulunan bankanın, görevini başarı ile yürütebilmesi için 

Yönetici kadrolarının kendi bünyesinden seçilmesi, Türk tarımı ve banka için yararlı olacağı kanısını taşı
maktadır. 

tşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunar. 

Başkan 
Tabii Üye 

Mehmet Şükran Özkaya 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Üye 
Ankara 

Turan Kapanlı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. 

Şerif Tüten 

Sözcü 
Aydın 

Metin Taş 

Üye 
Konya 

Mukbil Abay 

Üye 
Bolu 

Orhan Çalış 

Ü. 
Üye 

Kayseri 
Sami Turan 

Kâtip 
Sivas 

Temel Kitapçı 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

EKLERİ 
Tablo : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Tablo : 1 
TC ZİRAAT BANKASININ TİCARİ VE ZİRAİ KREDİLER TUTARLARININ DAĞILIMI 

(MİLYAR T L ) 

Kesim 
Kasım 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Çiftçiye verilen zirai krediler. (Doğrudan doğruya) 
Tarım Satış Kooperatifi birliklerine verilen (Des
tekleme alımları) 

10.6 12.5 14.9 18.5 22.9 

9.7 18.8 29.9 35.7 4-

28 

49.9 

Tablo : 2 
ÖZEL KESİM KREDİ HACMİ İLE ÇİFTÇİYE VERİLEN TARİMSAL KREDİ MİKTARLAR] 

(MİLYAR TL.) 
Kesim 1969 1974 1976 1977 

Özel kesim kredi hacmi 33.4 138.6 181.1 211.1 
Çiftçiye verilen tarımsal krediler, 7.3 18.8 18.8 23.2 
Özel kesim kredi hacmindeki tarımsal kredi oranları % 21.9 f

c 10.9 (:/
c 10.4 c-'( 11 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 883) 
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Tablo : 3 
MERKEZ BANKASINA GÖRE ÖZEL FNANSMAN BANKALARI KREDİLERİNİN DAĞILIMI 

MİLYAR TL. 

Kesim 1969 197: 1974 1975 1976 i 977. 

1. Sanayi 
2. Tarım 
3. Ticaret 

a) Küçük sanat ve 
ticaret 

b) Ticaret 
4. Konut 

5. Resmi ekonomik kesim 
6. Resmi mali kesim 

(İller Bankası ayrık) 
7. Bankalar arası 

TOPLAM 

1,498 
8,554 

0,971 
17,132 
2,030 
1,387 

0,2 i 6 
0,532 

3,763 
14,267 

1,972 
44.110 

3.075 
4.381 

0,546 
0.929 

4,253 
24.798 

2,533 
51,549 

3,391 

5,307 

0,514 
1,305 

5,232 
S 3,249 

3,940 
77,687 
3,792 

10,030 

0.529 
1.358 

32,320 73.043 93.650 135,817 

6,385 
57,423 

6,293 . 
i 10,065 

4.464 
13.513 

0,666 
2.407 

181.216 

8,2i ft 

41.727 

9,020 
131,226 

5,007 
13,647 

0.780 
1,514 

21 î.139 

Kaynak : Merkez Bankası Bülteni 1977/11-12 sh. 30, 31 
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Tablo : 4 
TC ZİRAAT BANKASI ARAŞTIRMASINA GÖRE ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARI

NIN KREDİLERİNİN OLANAK ÖLÇÜSÜNDE GERÇEK DAĞILIM ÇİZELGESİ 
(TUTAR MİLYAR) 

Kredilerin ekonomik kesime dağılımı 

Ekonomik kesimler 

— Tarım 
— Stok ve fiyat düzenleme 

(Tarım Satış K. ve Zirai Donatım 
— Sanayi, ticaret imalat, maden küçük 

ticaret, ulaştırma 

— Konut 
— Mali kurumlar bankalar 

Toplam 

— Tarım 
— Stok ve fiyat düzenleme 

(Tarım Satış K. ve T. Z. Donatım) 
— Sanayi, ticaret, imalat, madencilik, 

ticaret ulaştırma 
— Konut 
— Mali kurumlar 

1969 
Milyar TL. 

7.320 
1.473 

21.810 

2.030 
0.748 

33.380 

21,9 

4,4 

65,3 
6,1 
2,3 

1973 
Milyar 

TL. 

10.751 
9.278 

49.351 

3.075 
1.475 

74.402 

14,4 

12,4 
67,1 

4.1 
2,0 

1974 
Milyar 

TL. 

12.703 
18.820 

61.383 

3.391 
1.819 

98.116 

12,9 

19.2 
62,6 

3,5 
1,8 

1975 
Milyar 

TL. 

15.133 
29.809 

87.929 
3.792 
1.887 

138.650 

10.9 

21,5 
67,5 

2.7 
1,4 

1976 
Milyar 

TL. 

18.854 
35.754 

118.975 
4.464 
3.073 

181.110 

10,4 

19.6 
65,7 

2,5 
1,8 

1977 
Milyar 

TL. 

23.279 
44.040 

136,519 

5.007 
2.294 

211.139 

11,0 

20,8 
64.7 

2,4 
1,1 

Toplam 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablo : 5 
ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARI KREDİLERİNİN KESİMLER ARASI DAĞILIMI İLE 

ULUSAL GELİR VE İŞ GÜCÜ DAĞILIMININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Keaiım 
1973 payları <} 1974 paylan % , 1975 paylan % 

Kred'i GSYİH İş gücü Kredi GSYİH İş gücü Kredi GSYİH îş gücü 

Tanırı 
Şayi ticardt imalat - K. 
tacir madencilik ulaştırma 
Konut (imar) 
Mali kurumlar (hizmetler) 
Stok ve fiyat düzenleme 

Toplam 

Bilinmeyenler • 

Toplam 

14,4 

67,1 
4,1 
2,0 

12.4 

100,0 

— 

100,0 

28:;6 

42,8 
8.1 

18.5 

98,0 

2.0 

100,0 

63.4 

20,0 
3.5 

12.1 

99.0 

1,0 

100,0 

12,9 

62,6 
3.5 
1,8 

19.2 

100,0 

— 

100,0 

29.1 

44,6 
8.7 

17,6 
— 

100,0 

__ 

100,0 

62,0 

21,0 
3.6 

12,5 
— 

99,1 

C.9 

100,0 

10,9 

63,5 
2,7 
1,4 

21,5 

100,0 

— 

100,0 

24,8 

46,9 
11,1 
3 7,2 

— 

100,0 

— 

100,0 

60.5 

21,8 
3,8 

13,0 
— 

99,1 

0.9 

100,0 

Kaynak : 1975 DPT programı Sh. 65 2S5; 1977 programı, 19 No. iıt tablodakiler, 
Not : 1975 programının 65 ne; sayfasında 1973 GSY IH'nm kesimlere dağdım çizelgesi % 2 yanlışla ya

pılmıştır. Bilinmeyen buradan gelmektedir. 

Tablo : 6 
PİYASAYA KULLANDIRILAN BANKA KREDİLERİ 

(Tarım. Konut ve Mali Krediler Ayrık) 

Kredi Veren Bankaların 

Sermayelerinin mülkiyetine göre ayırımı 

Yasalarla kurulmuş bankalar 
Özel bankalar (Diğer ulusal bankalar) 
Yabancı bankalar 

Toplam 

Piyasaya Verdikleri Kredilerin Kalanı 
(Milyar TL.) 

İhtiyatlar 
Sermayesi 
(Ödenmiş) 

(Milyar) 

i 0.6 
3.3 
0,015 

Tutar 

14.9 
37,0 
2.4 

1973 

Oran 
rt 

27.5 
68.1 
4.4 

Tutar 

18.7 
44.3 

2.8 

1974 

Oran 
•; r 

28,4 
67,5 
4.1 

197 

Tutar 

27,8 
66,3 
4.4 

5 

Oran 
ri 

28,2 
67,3 
4.5 

13.915 100.0 65.8 100.0 98.5 100,0 
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Tablo : 7 

YIL SONU KALANLARINA GÖRE ÖZEL KESİM FİNANSMAN BANKALARININ TÜM KREDİLERİ 

Türlerine göre bankalar 1969 1973 1973 1975 1976 

1 — Yasalarla kurulmuş bankalar 
2 — Diğer ulusal bankalar 
3 — Yabancı bankalar 

Toplam 

17 927 
14 175 

1 278 

34 809 
37 186 

2 407 

50 562 
44 882 

2 672 

67 716 
66 573 

4 361 

88 987 
86 924 

5 199 

33 380 74 402 98 116 130 650 181 110 

Toplamın banka türlerine dağılım oranı % 

1 — Yasalarla kurulanlar 
2 — Diğer ulusal bankalar 
3 — Yabancı bankalar 

53,7 
42,5 

4,8 

47,8 
50,0 

2,2 

51,5 
45,8 

2,7 

48,8 
48,0 

3,2 

49,1" 
48,0 

2,9 

Kaynak : Bankalar Birliği Yayınları : 39, 59, 72, 75, Tablo = 6 j A, b ve son sayfalar. 

Not : Eylül 1976'da bu bankaların verdikleri kredilerin kalanı 159 448 liradır (Kaynak 11.12.1976 S. Resmi 
Gazete sayfa 14) 
Merkez Bankasına göre bu bankaların kredi toplamları şöyledir : 1969 = 33,7 — 1973 = 76 — 
1975 — 140 milyar TL. dır. 
Maliye Bakanlığı Ekonomik G. Şb. Göre : 1973 = 75, 1974 = 96 — 1975 = 139 milyar TL. dır. 

Tablo : 8 

Gerçekte, yasalarla kurulmuş bankaların, kuruluş yasaları gereğince pazar dışına verdikleri (tarım, ko
nut, mali ve bazı) kredilerin tutarları düşüldüğünde Türkiye kredi pazarına yasalarla kurulmuş bankaların 
değil, özel bankaların egemen oldukları görülmektedir : 

PİYASAYA KULLANDIRILAN BANKA KREDİLERİ 

(Tarım, Konut ve Mali Krediler Ayrık) 
Çizelge : 14 

Kredi Veren Bankaların 

Sermayelerinin mülkiyetine göre ayırımı 

Yasalarla kurulmuş bankalar 
Özel bankalar (Diğer ulusal bankalar) 
Yabancı bankalar 

Toplam 

Piyasaya Verdikleri Kredilerin Kalanı 
(Milyar TL.) 

İhtiyatlar 
Sermayesi 
(Ödenmiş) 
(Milyar) 

10,6 
3,3 
0,015 

13,915 

• • ı — • « • 

19 

Tutar 

14,9 
37,0 
2,4 

54,3 

73 

' 
Oran 

""% 

27,5 
68,1 
4,4 

100,0 

1974 

Tutar 

18,7 
44,3 
2,8 

65,8 

Oran 
'% 

28,4 
67,5 
4.1 

100,0 

1975 

Tutar 

27,8 
66,3 
4.4 

98,5 

Oran 
% 

28,2 
67,3 
4.5 

100,0 
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