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MÜDÜRLER KURULU RAPORU

Sayın Ortaklar,

Bankamızın Otuzyedinci Hesap Yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarını 
gösteren 1968 Yılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabını tetkik ve tasvibinize 
arzeder, Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarız.

Bankamız muamelelerini incelemeye başlamadan evvel 1968 yılı içinde 
dünyada ve yurdumuzda meydana gelen siyasî ve İktisadî olayları toplu 
bir şekilde gözden geçirmekte fayda görüyoruz.

I —  DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 —  GENEL DURUM

1968 yılının özellik gösteren başlıca siyasî olaylarını, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinin Çekoslovak’ya müdahalesi ile Fransa’da ve diğer 
birçok ülkede meydana gelmiş olan gençlik hareketleri teşkil etmiştir. Kro
nik hale gelmiş olan Vietnam savaşı, barış görüşmeleri denemelerine rağ
men, devam etmiş, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki anlaşmazlığa bir çıkar 
yol bulunamamış, Latin Amerikadaki geleneksel krizler ve Afrikadaki böl
gesel karışıklıklar bu yıl da kendini göstermiştir. Bununla birlikte barışın 
muhafazası ve refahın artırılması yolunda harcanmakta olan çabalar, yuka
rıda özetlenmiş olan olağanüstü veya kronik anlaşmazlıkların önemini ve 
etki alanım daraltmak konusunda başarılı sonuçlar vermiştir.

Dünya ekonomisinde 1967 yılında kaydedilmiş olan yavaşlama yıl 
sonunda yeniden hızlanmıştır. Bir bütün olarak dünya ekonomisinde 1968 
yılında meydana gelmiş olan genişlemeyi, resmî altın fiyatı ve bazı para 
pariteleri konularında arka arkaya meydana gelmiş olan spekülasyon ha
reketleri, ancak ihmal edilebilir ölçüde etkilemiştir. Sanayileşmiş mem
leketlerin çoğunluğunda 1968 yılında millî hasıla artışının hızlanmasına, 
milletlerarası para mekanizmalarından sorumlu kuruluşların olumlu yolda 
işbirliği yapmış olmaları da yardımcı olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde 
toplam olarak büyüme hızı % 3 den % 5 çıkarak 1966 yılı seviyesine tek
rar erişmiştir. Söz konusu ülkelerin çoğunluğunda, İtalya, Japonya ve
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Fransa dışında ekonomik faaliyetlerin gelişme temposu hızlanmıştır. İtalya 
ve Japonya’da gelişme hızı yüksek olmakla birlikte geçen yıldan düşük 
olmuş, Fransa’da ise gelişme hızım Mayıs - Haziran aylarındaki grevler 
yavaş!atmıştır. Sanayileşmiş bölgeler dışında kalan ülkelerin bir çoğunda 
da ekonomik faaliyetlerde gelişme kaydedilmiştir. Bu arada sanayi ham 
maddesi kullanan ülkelerde stokların yeniden kurulması gelişmekte olan 
ülkelerin ihracatım artırmıştır.

Dünya genel konjonktüründeki hızlanma dolayısiyle dünya ticaretinde 
de 1987 yılma kıyasla daha büyük ölçüde gelişme kaydedilmiştir. Dünya 
ticareti artış hızı millî hasıla hızının iki mislini aşmıştır. Dünya ticaret 
hacmi 1967 de % 5.1. 1968 de % 11,2 oranlarında artarak 437 milyar do
lara yükselmiştir. 1967 yılında % 5  artmış olan ihracat 1968 de % 11,4 
artarak 212 milyar dolara, ithalât ise % 5,3 olan artış hızını % 11,1 e çıka
rarak 225 milyar dolara yükselmiştir, ihracat ve ithalât artış hızlariyle 
artıştan alman paylar sanayileşmiş ülkelerde geçen yıldan çok yüksektir. 
Bu ülkelerde ihracatın artış hızı % 5,3 ten % 13,1 e, artıştan aldıkları pay 
% 76,8 den % 83,9 a yükselmiştir; ithalâtta bu oranlar sırasiyle % 5,7 den 
% 13,3 e ve % 74,9 dan %  84,3 e çıkmıştır. “Diğer gelişmiş ülkeler” Tür
kiye’yi de kapsayan sanayileşmemiş Avrupa ülkeleriyle Avustralya’yı, Yeni 
Zelanda’yı ve Güney Afrika’yı içine almaktadır. Bu ülkelerde artış hızı, ih
racatta % 7,3 ten % 4,7 e düşmüştür, ithalâtta ise % 3 ten % 3,3 e yüksel
miştir; artıştan aldıkları pay ise ihracatta % 9,9 dan % 2,8 e, ithalâtta ise 
% 5,4 den % 2,8 e düşmüştür. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerin ihracat ar
tış hızı % 3,1 den % 7,8 e, ithalât artış hızı %  5 den % 6,9, artıştan aldıkları 
pay ihracatta % 13,3 ten % 14,3 e yükselmiştir. Bu ülkelerin ithalât artışın
dan aldıkları pay ise % 19,7 den % 13 e inmiştir. Bu oranlar, Türkiye’nin de 
dahil olduğu “diğer gelişmiş ülkelerde” sanayileşmiş ve az gelişmiş ülke
lere kıyasla 1968 yılında artış hızı olarak ihracatta düşüş ithalâtta artış 
kaydedildiği ve dünya ticareti artışından ithalât ve ihracat olarak geçen 
yıldan daha az pay alındığını göstermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1967 yılında % 2,4 olan millî hasıla 
gelişme hızı sabit fiyatlarla 1968 yılında iki misle çıkmıştır. Gelişme özel
likle yılın birinci yansında hızlanmıştır.

Bu hızlanma ücretlerde ve fiyatlarda alışılmamış bir yükselişle birlikte 
meydana gelmiştir. Bu dönemde, cari işlemler dengesi, 1959 yılından bu 
yana ilk defa olarak açık vermiştir. Haziran ayında, kamu mâliyesi ala
nında alınmış olan kısıtlayıcı tedbirler, talebte yeter ölçüde azalış yarat
mamıştır; tüketici fiyatları ilk altı aydaki hızıyle artmaya devam etmiş, 
buna karşılık sanayi mamulleri toptan fiyatlarında artış yavaşlamış cari 
işlemler dengesi düzelmiştir. Reeskont haddi 1968 Mart aymda %  4,5 ten 
% 5 e, Nisan ayında % 5,5 e çıkarıldıktan sonra Ağustos aymda gerginliği 
azaltmak için % 5,25 e indirilmiş fakat sonuç olumlu olmadığı için Aralık 
ayında yeniden % 5,5 e çıkarılmıştır.
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Cari işlemler dengesinin yılın tümü açısından bozulmuş olmasına rağ
men ödemeler dengesinin 1967 yılında 3,6 milyar dolara çıkmış olan açığı,
1968 yılında, sermaye hareketleri hesabının büyük ölçüde düzelmiş olması 
dolayısiyle kapanmış olacaktır. Bu sonucun alınmasında sermaye hareket
lerine konulan yeni kısıtlamalar, faiz hadlerinin yüksekliği borsa kur 
lannm çekiciliği ve bir kısım dolar alacaklarının Amerikada bırakılması 
rol oynamıştır.

İngiltere’de, 1967 yılında % 1,4 oranında artmış olan millî hasıla sabit 
fiyatlarla 1968 de % 3,7 oranında yükselmiştir. Bununla birlikte, 1967 yılı 
sonuna doğru yapılmış olan devalüasyona ve kısıtlayıcı bir ekonomi poli
tikasına rağmen, ödemeler dengesi istenilen ölçüde düzelmemiştir, ihra
catla birlikte ithalât da geliştiği için, ticaret açığı biraz artmıştır. İngiltere 
Bankası reeskont haddini devalüasyon işlemini takiben % 8 e çıkardık
tan sonra 1968 yılı Mart ayında % 7,5 e ve Eylül ayında % 7 ye indir
miştir; fakat kantitatif kredi kısıtlamaları yürürlükte bırakılmıştır. Mart 
ayında altın spekülasyonu’nun İngiliz Lirasına da baskı yaptığı sırada, 
milletlerarası para işbirliği çerçevesi içinde İngiltere’ye açılmış olan kre
diler yükseltilmiş Eylül ayında ise bazı orta vadeli kolaylıklar tanınmış
tır; Ekim ayında yine ayni etkiler altında tüketimi ve ithalâtı kısıtlayıcı 
çeşitli tedbirler alınmıştır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde 1967 yılında topluca % 2,9 
oranında artış kaydetmiş olan millî hasıla 1968 yılında sabit fiyatlarla 
% 5,1 oranında yükselmiştir. Bu artış başlıca Federal Almanya Cumhuri
yetinde 1967 yılı sonuna doğru başlayan konjonktürel gelişmeden ileri 
gelmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun diğer ülkelere yaptığı ihracat
1967 yılında % 7,5 olduğu halde 1968 de % 10 a çıkmış, 1967 yılında he
men hemen değişiklik göstermemiş olan ithalât ise 1968 de % 9,5 oranında 
artmıştır. İthalât artışını Topluluk içi talebin yeniden yükselmesi etkile
miştir. Dış ticaret fazlası 1967 yılında 864 milyon dolar iken 1968 yılında 
1.150 milyon dolara erişmiştir.

Topluluk üyeleri arasındaki gümrük birliği Roma Antlaşmasında ön
görülen süreden bir buçuk yıl önce, 1 Temmuz 1968 günü gerçekleştirilmiş
tir. Roma Antlaşması sonucu olan ortak gümrük tarifesi de aynı gün yürür
lüğe girmiştir. Bu tarife Kennedy Round adiyle tanınmış olan çok taraflı 
ticaret ve tarife görüşmelerini kapatmış olan anlaşmayla bir miktar indi
rilmişti. Tarım ortak pazarının gerçekleştirilmesine şeker, meyve, sebze, 
çiçek, et ve süt piyasalarının Temmuz ayında ortak kuruluşlarla düzen
lenmesi yoluyle devam edilmiş ve altı üye Devletin tarım üretiminin büyük 
çoğunluğu ortak bir politikaya bağlanmıştır.

Ekonomik birliğin gerçekleştirilmesi alanında başka ilerlemeler de 
kaydedilmiştir. Konsey 15 Ekimde aldığı kararlarla ücretli işçilerin ser
bestçe yer değiştirmelerini ve ücret eşitliğini düzenlemiş ve perakende
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ticarette, gıda sanayiinde, şahsî hizmetlerde ve filim dağıtımında kendi 
hesabına çalışanlarla ilgili ayırtedirnleri kaldırmıştır. Ayrıca Temmuz ayın
da yürürlüğe girmiş olan ortak ulaştırma politikası da fiyat teşekkülü 
ve karayolu ulaştırmasına millî pazarların açılması gibi tedbirlerin yürür
lüğe konuimasiyle uygulama dönemine girmiştir. Konsey 29 Şubat günü 
şirketleri karşılıklı olarak tanımak ve 9 Mart günü ortaklarla üçüncü şa
hısların haklarım korumak için şirketlerden istenen garantileri eşitlemek 
yönünde kararlar almıştır.

Ortak ticaret politikasının uygulanması konusunda gerçekleştirilen 
anlaşma özellikle kayda değer. Konsey üye memleketlerin ithalât rejim
lerini birleştirmek amaciyle üç karar almıştır. Bu kararlar 1 Ocak 1869 
da yürürlüğe girecektir. Bu kararlar, ortak bir ithalât liberasyon listesini, 
ithalâtta cari miktar kontenjanlarının ortak yönetimini ve ortak pazarın 
işleyişini bozması mümkün olan ithalâtın kontrol edilmesini düzenlemek
tedir.

Federal Almanya Cumhuriyetinde 1967 yılında sabit fiyatlarla sıfır 
olan millî hasıla artış hızı 1968 yılında % 6,5 e yükselmiştir. İhracatın 
artış temposunun ve yurtiçi gayri safi sermaye teşekkülünün hızlanması 
toplam talebi desteklemiştir. Alman ekonomisinin genişlemesi yüzünden 
işgücü ve üretim kapasiteleri tam olarak kullanılmış, fakat bu durum fi
yatlarda gerginlik yaratmamıştır. Cari işlemler dengesi fazlası 1967 yılı 
seviyesinde kalmıştır, fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl sermaye çıkışla- 
riyle giderilmemiştir. Uzun vadeli sermaye çıkışları önemli ölçüde art
mış fakat özellikle 1968 yılının ikinci yarısında kısa vadeli sermaye giriş
leri çok çoğaldığı için resmî rezervler belirli ölçüde artmıştır. Kasım aynıda 
ihracata vergi konulmuş ve ithalât vergileri indirilmiş ve Almanya dışında 
oturanların bankalara yapacakları tevdiata kısıtlamalar konulmuştur. Bu 
tedbirlerin amaçları ticaret dengesi fazlasını azaltmak ve kısa vâdeli ser
maye girişlerini sınırlamaktır. Almanya’da reeskont haddinde 1968 yılında 
değişiklik olmamıştır.

Fransa’da sabit fiyatlarla gayri safi millî hasıla 1967 yılında % 4,2 
oranında artmış iken 1968 yılında ancak % 3 oranında yükselebilmiştir. 
Bu azalışa büyük ölçüde Mayıs - Haziran aylarındaki grevler sebep olmuş
tur. 1968 yılının ilk aylarında, yatırımlar ve özel sektör tüketimi yararına 
alınmış olan tedbirlerin ve yurtdışı talebin etkisiyle konjonktür yeniden 
hızlanmıştır. Mayıs - Haziran aylarındaki grevler dolayısiyle üretim his
sedilir ölçüde düşmüş ve ücretler büyük ölçüde artmıştır. Bu durum kar
şısında izlenen genişleme politikası sonucunda üretim önemli ölçüde art
mıştır. Fakat büyük miktarlara ulaşan kısa vadeli sermaye hareketleri 
dolayısiyle ödemeler dengesi bozulmuştur. Fransa’da olağanüstü olaylar 
dolayısiyle, ödemeler dengesini düzeltmek ve döviz rezervlerini korumak
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için yurtiçi ve dışı çeşitli tedbirler alınmıştır. Olağanüstü ve geçici kay- 
diyle alınmış olan koruyucu ve kısıtlayıcı tedbirler Avrupa Ekonomik Top
luğu Bakanlar Konseyinin görüş birliğiyle alınmıştır. Temmuz ve Kasım 
aylarında Fransa’ya ayrıca önemli miktarda milletlerarası malî yardım 
yapılmıştır. Fransa’da 1968 yılında yukarıdaki olay ve tedbirlerle ilgili 
olarak reeskont haddi Temmuz ayında % 3,5 den % 5 e, Kasım ayında 
% 6 ya yükseltilmiştir.

İtalya’da sabit fiyatlarla 1967 yılında % 4,7 oranında artmış olan 
millî hasıla 1968 yılında % 5 kadar yükselecektir. İhracaatm artmış olma
sına rağmen tüketim ve yatırım harcamalarının biraz eksik artmış olması 
dolayısiyle millî hasıla artış hızı yüksek olmakla birlikte biraz yavaşla
mıştır. Cari işlemler dengesi artışı, uzun vadeli sermaye çıkışıyle gideril
miştir. Gelişme hızım hızlandırmak amaciyle Ekim ayında yurtiçi talebi 
yükseltecek tedbirler alınmıştır. İtalya’da reeskont haddinde 1968 yılında 
değişiklik kaydedilmemiştir.

Holanda’da sabit fiyatlarla 1967 yılında % 4,7 oranında artmış olan 
millî hasıla 1968 yılında biraz daha yükselmiştir. Bu artışı yurtdışı talebin 
ve yatırım harcamalarının genişlemesi desteklemiştir. Cari işlemler den
gesi biraz fazlalık kaydetmiştir. Aralık ayında tam işgücü kullanımı içinde 
dengeyi korumak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Plolanda’da yukarıdaki 
olay ve tedbirlerle ilgili olarak 1968 yılında reeskont haddi Aralık ayında 
% 4,5 den % 5 e çıkarılmıştır.

Belçika’da sabit fiyatlarla 1967 yılında % 3,5 oranında artmış olan 
millî hasıla 1968 yılında % 4 kadar yükselecektir. Gelişmeyi yurtdışı ta
lebin büyük ölçüde genişlemesi ve yurtiçi talebin artırılması için alınmış 
olan tedbirler desteklemiştir. Özel sektör tüketim harcamaları artışı yılın 
ilk aylarından sonra hızlanmıştır. Yatırım harcamaları yeter bir hızla 
artmamıştır. Kamu sektörü tüketim harcamaları artışının hızı bu yıl da 
yavaşlamış, kamu yatırım harcamalarının hızı ise şiddetlenmiştir. Belçi
ka’da reeskont haddi yukarıdaki olay ve tedbirlerle ilgili olarak 1968 yı
lında '■% 4 den Mart ayında •% 3,75 e indirildikten sonra Aralık ayında 
%  4,5 e çıkarılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkiler 1968 yı
lında olumlu gelişmeler kaydetmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu - Tür
kiye Karma Parlamento Komisyonu 1 ve 4 Nisan günlerinde Venedik’te 
toplanmış ve işbirliğini ilgilendiren çeşitli konuları görüşmüştür. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi de 5 Nisan günü Lüksem- 
burg’da toplanarak üçüncü yıllık çalışma raporunu onaylamıştır. Konsey 
ayrıca ortaklık rejiminin sonuçlarını incelemiş ve bunları olumlu bulmuş
tur. AET - Türkiye Ortaklık Konseyi daha sonra Aralık ayı başında top
lanarak, 1 Aralık 1969 günü sona erecek olan 5 yıllık hazırlık dönemin
den sonra başlayacak olan geçiş dönemiyle ilgili meseleleri görüşmüş ve
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bu döneme geçilmesi için gerekli görüşmelere derhal başlanabilmesi için 
Ortaklık Komitesi görevlendirilmiştir; Komite, çalışmalarının sonucunu
1969 yılı Nisan ayı sonuna doğru açıklayacaktır. Kararda ayrıca geçiş ça
lışmalarım hızlandırmak için Ortaklık Komitesine yeni yetkiler verilmiş 
ve üye Devletlerle Türkiye arasında yeni bir malî protokol için görüşme 
açılması öngörülmüştür.

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye sağlanan 175 milyon dolar
lık limit içinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Anlaşma
sına ek Malî Protokol gereğince, 1968 yılı Kasım ayma kadar 98,2 mil
yon doları kamu sektörüne, 29,9 milyon doları özel sektöre olmak üzere 
128,1 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmıştır. 1967 yılı Ekim ayı 
itibariyle imzalanmış olan kredi anlaşmaları tutarı 94 milyon dolar oldu
ğuna göre bu dönemdeki artış 34,1 milyon dolardır. Artışın 16,6 milyon 
doları kamu sektörünü, 17,5 milyon doları özel sektörü ilgilendirmektedir. 
Ayrıca Banka Boğaz köprüsü ve Çevre Yollan Projesinin finansmanı için 
bir sendika kurmak görevini üzerine almıştır.

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) 1968 yılında da geçen 
yıllarda olduğu gibi çok çeşitli araştırma, kalkınma ve birleştirme sorunla
rına çözüm yolları bulmaya çalışmıştır. 1968 yılında, maliye ve ekonomi 
politikalarının koordinasyonu, gelişmekte olan ülkelere tanınacak tarife 
kolaylıkları, teknolojik bilgi aktarılması, ortak teknoloji sorunları, bilimle 
ilgili sanayi kollan gibi çok çeşitli konularda çaba harcanmıştır.

Türkiye kalkınma planlarının dış finansman ihtiyacının karşılanması 
için kurulmuş olan Konsorsiyum 1968 yılı sonunda altıncı yılını bitirecek
tir. 314 milyon dolar olarak tesbit edilmiş olan dış finansman ihtiyacının 
100 milyon doları proje, 214 milyon doları program, tecil ve refinansman 
kredilerdir. Konsorsiyom çerçevesi içinde, 1968 yılı için tesbit edilmiş 
olan kredi toplamının 1968 yılı sonuna kadar 176,8 milyon doları proje
97,8 milyon dolan program ve 34 milyon doları borç tahfifi olmak üzere
308,6 milyon doları taahhüt edilmiştir. Bu taahhütlerle ilgili anlaşmalar 
yıl içinde hemen hemen tamamen imza edilmiştir.

Avrupa Para Anlaşması hükümleri gereğince, Türkiye’ye 28 Haziran 
1968 günü altı ay vâdeli 25 milyon dolarlık kredi açılmıştır. Bu kredi 
aralık ayı sonunda ödenmiş ve yeni kredinin vâdesi 3 yıl olarak tesbit 
edilmiştir.

Milletlerarası Para Fonu’nun üye sayısı 1967 yılı sonunda 107 iken 
1968 yılı sonunda yeni üyelerin katılmasiyle İ l l e  çıkmıştır. Milletlerarası 
Para Fonunun kotalar toplamı 1968 yılında 210 milyon dolar artarak 
21.198 milyon dolara yükselmiştir. Üyelerden 34 ünün paraları konver- 
tibldir. Bunlardan beşi 1946- 1947 yıllarında, dördü 1950- 1953 yıllarında, 
yirmikisi 1961 - 1967 yıllarında ve üçü (Arjantin, Malezya ve Singapur)
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1968 yılında konvertibl olmuştur. 1968 yılında Ocak ayında Zambiya ve 
Kasım ayında İzlanda para değerlerini düşürmüşlerdir. Milletlerarası Para 
Fonu’nun 1968 yılı sonunda millî para mevcudu 18.926 milyon dolara ve 
altın mevcudu 2.288 milyon dolara, borçlanmaları ise 1.296 milyon dolara 
çıkmıştır. Üyeler 1967 yılı sonunda 4.484 milyon dolar, 1968 yılı sonunda 
ise 5.086 milyon dolar net kredi kullanmışlardır. Üyelerin stand - by an
laşmalar dolayısiyle kullanabilecekleri fon miktarı 1967 yılı sonunda, 
1.400 milyon doları îngiltereye ait olmak üzere, 1.804 milyon dolar iken 
1968 yılı sonunda tamamı az gelişmiş ülkelere ait olmak üzere 339 milyon 
dolara inmiştir.

1968 yılında özel keşide hakları konusunda önemli ilerlemeler kayde
dilmiştir. 29 Eylül 1967 günü Rio de Janeiro’da yapılmış olan Guvernörler 
toplantısında alman karar dolayısiyle hazırlanan özel keşide haklarının te
sisi ile Fon kural ve uygulamalarının değiştirilmesi konusundaki rapor 17 
Nisan 1968 günü Guvernörlere sunulmuş ve 31 Mayısa kadar teklif edilen 
kararın oylanması talep edilmiştir. Söz konusu karar zamanında kabul 
edilmiştir. Bu değişiklik toplam oyların beşte dördünü ve üyelerin beşte 
üçünü temsil eden memleketlerin millî meclislerinde kabul edildikten sonra 
yürürlüğe girecektir.

Milletlerarası Para Fonu 1948 yılından 1967 yılı sonuna kadar Tür
kiye’ye 193,5 milyon dolarlık kredi açmıştır; Türkiye aynı tarih sonuna 
kadar bunların 145 milyon dolarını ödemiş ve geriye 48,5 milyon dolarlık 
borç kalmıştır. Fon 1968 yılında Türkiye’ye yeniden 27 milyon dolarlık 
kredi açmış olduğu ve 1968 yılında ödeme yapılmadığı için borç bakiyesi 
1968 yılı sonunda 75,5 milyon dolara yükselmiştir.

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’nm (IBRD) kuruluşundan 
30 Haziran 1968 tarihine kadar açtığı kredilerin toplamı 13.035 milyon 
dolardır; bu rakama Milletlerarası Finansman Kurumuna (IFC) açılmış 
olan 100 milyon dolarlık kredi ile Milletlerarası Kalkınma Birliğince (IDA) 
açılan 1.788 milyon dolarlık kredi dahildir. Banka’mn doğrudan doğruya 
açmış olduğu 552 adet 11.247 milyon dolarlık kredi, 85 ülkeye açılmıştır. 
Yapılan ödemeler sonucunda 30 Haziran 1968 tarihi itibariyle Bankanın 
7.205 milyon dolar alacağı vardır.

Dünya Bankası Türkiye’ye kuruluşundan bu yana 1968 yılı Haziran 
ayı sonuna kadar 70,7 milyon dolar kredi açmıştır. Bunun aynı tarihe 
kadar 38,3 milyon doları ödendiği için borç 32,4 rmlyon dolara inmiştir; 
bunun 2,5 milyon doları söz konusu tarihe kadar kullanılmıştır. Dünya 
Bankasiyle Keban Enerji Nakli Hatları Projesinin dış finansman ihtiyacı 
için 21.10.1968 tarihinde 25 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmıştır. 
Seyhan Sulaması ikinci kısmı finansmanı için verilecek 22 milyon dolarlık 
kredinin görüşmeleri sonuçlanmak üzeredir. Banka diğer kalkınma alan
ları için de araştırma yapmıştır.
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Milletlerarası Kalkınma Birliğinin (IDA) kuruluşundan 30 Haziran 1968 
tarihine kadar açtığı kredilerin toplamı 1.788 milyon dolardır. Kredi sayısı 
127, memleket sayısı 40 dır. Yapılan ödemeler sonucunda 30 Haziran 1968 
tarihi itibariyle Birliğin 1.726 milyon dolar alacağı vardır. Milletlerarası 
Kalkınma Birliği Türkiye’ye kuruluşundan bu yana, 1968 yılı Haziran ayı 
sonuna kadar, 80,5 milyon dolar kredi açmıştır. Bunun aynı tarihe kadar
60.6 milyon doları kullanılmıştır.

Milletlerarası Finansman Kurumu 30.6.1968 gününe kadar bir yjlda
50.7 milyon dolarlık taahhütte bulunmuştur. Kurumun 39 ülkedeki toplam 
taahhütleri aynı tarih sonunda 271,8 milyon dolara çıkmıştır. Kurumun 
Türkiye’ye taahhüdü 2,6 milyon dolar kadardır, bunun ancak 2,3 milyon 
doları kredi ve sermaye olarak fiilen ödenmiştir.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) çalışmaları 1968 yılında da 
olumlu yönde gelişmiştir. 1968 yılında sonuçlanan konular şunlardır : 31 
Ağustos ilâ 2 Eylül arasında toplanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
Ticaret ve Ekonomi Bakanları bir Ticaret Anlaşması ve bir Transit Ticareti 
Anlaşması imzalamışlardır; aynı tarihte Türkiye’nin İran’a yılda 350.000 
baş hayvan ihraç etmesi için ilgililer arasında anlaşmaya varılmıştır; Bil- 
yalı Yataklar Projesine Türkiye 95.000 dolarla katılmıştır; 28 Kasım 1968 
tarihinde Tungsten karpit Projesi imzalanmıştır; bu anlaşma gereğince 
Pakistan beş yıl süre ile ihtiyacını bu tesisten karşılayacak, İran ise itha
lâtını buradan yapmayı araştıracaktır; 1968 yılı içinde A. B. D. den yapı
lan % 50 AID ithalâtımızın millî filomuzla taşınamayan % 20 si Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği ortak Denizcilik Hizmetlerine devredilmiştir; 1967 
yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren Çok Taraflı Ödeme İşlemleri Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği Anlaşması 1968 de uygulanmıştır.

2 — MİLLETLERARASI LİKİDİTE SORUNLARI
1968 yılında milletlerarası likidite konusunda önemli olaylar meydana 

gelmiştir. Bu olaylar altın yanında A. B. D. doları, İngiliz lirası, Fransız 
Frank’ı ve Doyçe Mark gibi güçlü paraların geçirdiği sarsıntıları ve bu 
sarsıntıların diğer paralara ve milletlerarası ödemeler düzenine yankılarım 
kapsamaktadır.

Bilindiği gibi, 1968 yılına kadar milletlerarası ödemeler düzeni başlıca, 
doların sabit parrft üzerinden sınırsız olarak altına çevrilmesine, başlıca 
paraların birbirlerine sabit parité üzerinden çevrilmesine ve Dolar ile İn
giliz lirasının diğer merkez bankalarınca altına ek güvenilir yedek para 
sayılmasına dayanıyordu. Milletlerarası ödemeler alanında 1959 yılından 
sonra yavaş yavaş artmış olan güçlükler 1967 yılı sonunda ve 1968 yılı 
içinde gerçek bir kriz niteliği kazanmıştır.

Geçici tedbirlerle bir süre için atlatılmış olan kriz, uzun süreli kesin 
çözüm yolları beklemektedir.
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1958 yılıyîe 1966 yılları arasında A. B. D, toplam ödemeler dengesi 
açığı 25 milyar dolara yükseldiği halde altın kaybı 13 milyar dolara inhisar 
etmiştir. Altınla karşılanmıyan açık diğer ülkelerdeki merkez bankaları 
ile gerçek ve tüzel kişilerde toplanmıştır, Avrupa doları (Euro - dollar) pi
yasası bu likit alacaklardan meydana gelmiştir. Bu arada İngiltere devamlı 
olarak ödemeler dengesi açığı vermiş ve söz konusu kişilerin elindeki 
Ingiliz lirası da 1967 yılında 11,7 milyar dolara çıkmıştır. Bu durum 1959 
yılından sonra arbitraj işlemlerinin dolar ve sterlin aleyhine gelişmesine 
ve altm alımlarmın artmasına sebep olmuştur.

Likit dolar alacaklarının artması ve altın kaybı karşısında A. B. Dev
letleri yedek para aracı olarak kullanılan dolarlar yardımiyle otomatik bir 
dış finansman sağladığı için daraltıcı bir politika gütmemiş ve 1963 yılın
dan bu yana sermaye çıkışını önlemek için başvurduğu tedbirlerin etkisi 
sınırlı kalmıştır. Buna karşılık Dolar alacaklarını yedek para olarak birik
tiren ülkelerde bu alacakların bazı hallerde enflasyonist baskı nedeni ol
duğu da görülmüştür. Diğer yandan sterlin alacaklarının milletlerarası 
sermaye piyasasındaki istikrarsızlığı, ödemeler dengesinin bir kaç yıl üst. 
üste açık vermesi îngiltereyi, para değerini korumak amaciyle daraltıcı bir 
politika uygulamaya zorlamış ve bu yüzden gelişme hızı yavaşlamıştır.

Sonuç olarak 1967 yılı sonuna ve 1968 yılı ilk aylarına bu olumsuz 
şartlarla, bir başka deyimle Dolara ve İngiliz lirasına yedek para olarak gös
terilen güvenin pek sağlam olmadığı ve altına karşı yeniden ilgi duyulduğu 
ve daha önce yapılmış olan çeşitli milletlerarası likidite çalışmalarının ye
terli sonuçlar vermediği sırada girilmiştir.

Önce İngiliz lirasına olan güven sarsılmıştır. Açığı kapatmak ihracatı 
artırıp, ithalâtı kısmak için İngiliz lirasının değeri 18 Kasım 1967 günü 
% 14,3 oranında düşürülmüştür. Bu tedbire ek olarak iskonto haddi yük
seltilmiş ve krediler kısıtlanmıştır. İngiliz lirasını, para değeri düşürme 
yolunda 20 kadar ülke izlemiştir. Türkiye o günlerde İngiliz lirasının du
rumunu yakından izleyerek olumsuz etkiler yapmaması için gerekli ted
birleri almıştı.

Altın ve dolar krizi İngiliz lirasındaki değişikliğin yankıları milletlera
rası ölçüde yatışmadan, 1968 yılı Mart ayı ortasında meydana gelmiştir.

Bu krizin meydana gelmesine, bu bölümün başlangıcında belirtmiş 
olduğumuz gibi doların milletlerarası ödeme ve yedek para aracı oluşu, 
altm üretimi ile dünya ticaret hacmi artışının birbirine denk olmayışı, 
A. B. D. ödemeler dengesinin sürekli olarak açık vermesi, Avrupa - Dolar 
piyasası, A. B. D. ve İngiliz lirası krizinden sonra alınmış olan dış ödeme 
dengesi tedbirlerinin hızla sonuç vermemesi, bir ons safi altm eşit 35 
dolar olarak 1934 yılında tesbit edilmiş olan paritenin değiştirileceği inan
cını yaygın duruma getirmiştir. En yüksek noktasına 14 Mart günü çıkmış
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olan “altına hücum” değeri düşürüleceği sanılan doların altına çevrilmek 
istenmesinden ve bu yönde spekülasyon yapılmasından ileti gelmiştir.

Kriz sırasında altın’ın ons’u 44 dolara kadar çıkmıştır; Londro piyasa- 
siyle diğer başlıca piyasalar geçici olarak kapatılmış, A. B. D., dolann 
% 25 olan asgari karşılığını kaldırmış ve iskonto hadlerini yükseltmiştir. 
Kriz dolayısiyle yaklaşık olarak 3,5 milyar dolarlık altın özel ellere geç
miştir.

Krizin hemen arkasından Altın Birliği (Gold Pool) üyeleri Washing- 
ton’da toplanmıştır. Bu toplantı sonucunda, başlıca, altın piyasasının biri 
resmî ve sabit fiyatlı, diğeri serbest fiyatlı olmak üzere ikiye bölünmesi, 
merkez bankalarının milletlerarası ödemelerde altın’ı 35 dolar üzerinden 
hesap etmeye devam etmeleri, Birlik üyelerinin piyasalara altın alım sa
tımı yapmamaları ve altın yedeklerinin dondurulması kararlaştırılmıştır. 
Bu kararlar ile diğer yan tedbirler sonucunda spekülatif faaliyetler geniş 
ölçüde azalmış ve altın fiyatları düşmeye başlamıştır.

Altın krizi Türkiye serbest altın piyasasını da etkilemiştir. Daha önce 
15,75 lira olan külçe altın gram fiyatı 15 Mart günü 16,80 liraya sıçra
mıştır. Reşat ve Cumhuriyet altınlarında da benzeri artışlar kaydedilmiştir. 
Türkiye para ve kredi mercileri olayları izlemiş ve muhtemel yankılariyle 
ilgili tedbirleri almışlardır.

Altın krizinin hemen arkasından Fransa’da Mayıs - Haziran ayların
daki öğrenci ve sendika hareketleri milletlerarası likidite ve para sorunla
rım yeniden birinci plâna çıkarmıştır. Mayıs - Haziran aylarındaki grev
ler sonucunda üretim düşmüş ve ücretler yükselmiştir. Fransanın rezerv
leri Mayıs ile Temmuz ayı sonunda üçte bir oranında azalmıştır. Bu sırada 
Fransız Frank’ının değerinin düşürüleceği inancı yayılmış ve spekülasyon 
hızlanmıştır. Fransa beş milyar dolar tutan altın rezervlerine güvenerek 
Fransız Frank’ının değerini düşürmemek kararı almıştır. Bu kararı destek
lemek için bir yandan milletlerarası nakdî kuruluşlara ve işbirliğine baş
vururken diğer yandan sert kambiyo kısıtlamaları uygulayarak Fransız 
Frank’ının değerini korumaya çalışmıştır.

Fransa, izlenen politika ve alınan tedbirlerle normal ekonomik duruma 
dönüldüğü kanisiyle ve Fransız Frank’ına yeniden güven kazandırmak için 
Eylül ayı başında kambiyo kısıtlamalarını kaldırmıştır.

Ancak bir yandan ekonomik durum diğer yandan bütçe açıkları tah
minleri Fransız Frank inin düşürüleceği söylentilerinin yeniden ortaya çık
masına sebep olmuştur. Bütün bu etkilerle bir yandan Fransız Frank’ı dü
şerken diğer yandan Alman Mark’ı yükselmeye başlamıştır.

Federal Almanya ödemeler dengesinin sürekli olarak fazlalık vermesi 
A. B. D. ile diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri açısından olumsuz milletlerarası

20



etkiler meydana getirdiği için Doyçe Mark’ın değeri 1961 yılı Mart ayında 
% 5 oranında yükseltilmiştir. Bu tedbir yeter ölçüde sonuç vermemiş ve 
Almanyanm ödemeler dengesi 1961 yılını izleyen diğer yıllarda da faz
lalık vermeye ve özellikle Avrupada milletlerarası para hareketlerine 
olumsuz, etkiler yapmaya devam etmiştir.

Bu arada özellikle 1967 yılı sonu ve 1968 yılı başlarında Dolar, İngi
liz Lirası ve Fransız Frank’ı daha önceki paragraflarda özetlemiş olduğu
muz krizlere konu olmuş ve ödemeler dengesi fazlasından zarar gören 
Doyçe Mark 1968 yılı Kasım ayına bu şartlar içinde girmiştir.

Bu ortam içinde Fransız Frank’ının değerinin düşürüleceği ve Doyçe 
Mark’ın değerinin yükseltileceği konusundaki spekülasyonlar güçlenmiş ve
11 Kasım gününü izleyen bir hafta içinde yarısı Fransadan diğer yarısı 
İngiltere ve Amerika’dan olmak üzere bir milyar dolar değerinde yabancı 
para Almanya’ya akmış ve Mark’la değiştirilmiştir. Spekülasyon kadar 
birçok ciddi çevreler de Mark’ın değerinin yükseltileceğini beklerken Al
manya, ihracat vergilerini % 4 yükseltmek, ithalât vergilerini % 4 azalt
mak ve yabancıların Alman bankalarındaki tevdiatları için % 100 mevduat 
karşılığı koymak yollarını seçmiştir. Gerçekte Almanya’da üreticiler ve 
ihracatçılar şekli ne olursa olsun ihraç mallarının pahalanmasını uygun 
görmüyorlardı, fakat milletlerarası ticaretin genişletilmesi gereği ve açık 
veren ülkeler kadar fazla veren ülkelerde de ödemeler dengesi düzensiz
liklerinin giderilmesi sorumluluğunu yükleyen İktisadî İşbirliği ve Kalkın
ma Teşkilâtı Anlaşması Almanya’yı dolaylı bir çözüm yolu bulmaya 
zorlamıştı.

Kasım ayı içerisinde meydana gelen olaylar dolayısiyle memleketimiz 
ilgili mercileri gereken tedbirleri almışlardır.

Spekülatif faaliyetlerin Kasım ayı içinde hızla genişlemesi üzerine 
Onlar Grubu 20 - 22 Kasımdaki son birleşiminde başlıca, Almanya’nın ala
cağı diğer tedbirler, açık veren ülkelere ortak krediler açılması, açık veren 
ülkelerin yeni yeni ek tedbirler almaları üzerinde durulmuştur.

Bu arada 1968 yılında milletlerarası nakdî para konusunda milletle
rarası malî kurumlar ve merkez bankaları arasında yapılan kısa süreli 
yardımlaşma ve işbirliğinin meydana gelmiş olan krizlerin geçiştirilmesin
de büyük ölçüde yardımcı olduğunu belirtmek gerekir.

Bununla birlikte 1968 yılı sonuna kadar alınmış olan millî ve millet
lerarası tedbirler dünya ödemeler ve likiditeler sorununa ancak çok kısa 
süreli çözüm yollan getirebilmiştir. (Nitekim 1969 yılı Mart ayında bu 
raporun basımı sırasında altın ve Fransız Frank’ı üzerinde yeniden spek- 
lasyon yapılmıştır.)

Milletlerarası para ve ödemeler düzeninin iyi işlemediği ve kesin, gü
venilir ve uzun süreli çözüm yollarının hızla bulunması gerektiği ilgili çev
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relerce anlaşılmamış değildir. Ancak bir yandan dünya üretim ve ticare
tinin genişlemesi, diğer yandan Sanayileşmiş, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki farklılaşmanın azaltılması için milletlerarası ilişki
lerde yeniden temel reformlar yapılması, ödemeler dengesi açık ve fazla
lıklarının zamanında giderilmesi ve milletlerarası likiditelerin artırılması 
ve bunların gereği gibi dağılımı için sürekli çareler aranması gerekmekte
dir. Bu arada, bir çok krizlerde başarılı yardımlar yapmış olan Milletle
rarası Para Fonu’nu güçlendirmek ve dış ödeme açıklarını zamanında ve 
yeterince finanse etmesini sağlamak için hazırlanmış ve üye memleketlere 
sunulmuş olan “Özel Çekme Hakları” tasarısının bu memleketlerce onay
lanması, milletlerarası ödeme hareketlerine ve likidete sorununa ek bir 
tedbir ve ek bir imkân kaynağı olarak gerekli görülmektedir.

I I  _ _  y u r t  E K O N O M İSİN D E  G E L İŞ M E L E R

1 — GENEL DURUM
1967 yılında yurt ekonomisi ana çizgileriyle ilk bir iki ay ile son bir 

iki ay istisna edilirse, normal nakdi ve İktisadî hareketlerin tesiri altında 
gelişmiştir. Orta Doğu savaşı, İngiliz lirasının devalüasyonu, Kıbrıs an
laşmazlığı gibi olayların malî ve İktisadî gelişmelere olumsuz etki yapma
ları ihtimali gerekli tedbirlerle bertaraf edilmiştir.

1968 yılında genellikle ekonomik gelişmeyi etkileyecek yurtiçi olum
suz konjonktür olayları meydana gelmemiştir. Yabancı memleketlerde 
meydana gelen altın ve millî para krizlerinin memleket ekonomisini etki
lememesi için de gerekli tedbirler zamanında alınmıştır.

1968 yılında GSMH geçici tahminlere göre % 6,6 oranında yükselmiş
tir. Tarım sektörü gelirlerinde, hava şartlarının müsait olmaması sebebiyle, 
program hedefine ulaşılamamasına rağmen, bu kalkınma hızının gerçek
leştirilebilmesi, ancak diğer sektörlerde program hedeflerine çok yaklaşıl
ması ve bazı sektörlerde bu hedeflerin aşılmasiyle mümkün olabilmiştir. 
1968 yılında tarım sektöründe plan hedefi olan % 4,1 kalkmma hızı ger
çekleşmiş olsaydı gayri safi millî hasılanın artış oranı % 7 yi aşacaktı.

1968 yılında ithalât 685 milyon dolardan 764 milyon dolara çıkarken 
ihracat geçen yıla nazaran 27 milyon dolar düşük olmuş ve 496 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak ihracattaki bu gerilemeyi tüm ihra
catımıza teşmil edemeyiz. 1967 yılma nazaran ihracat noksanlığının he
men hemen tamamı tütünde meydana gelmiş, diğer maddeler ihracaatmda 
geçen yıla nazaran önemli bir değişiklik olmamıştır. Dış ticaret açığı da, 
daha çok ithalâtın yükselmiş olması sebebiyle, 162 milyon dolardan 268 
milyon dolara çıkmıştır.

1968 yılında kâr transferlerinin ve proje kredileri hizmet ödemele
rinin artmış olmasına karşılık, turist gelirlerindeki artış sebebiyle turizm
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ve dış seyahat net açığı düşmüş ve işçi gelirleri bir miktar artmış ve bu 
suretle görünmeyen muameleler net bakiyesi 33 milyon dolardan 34 mil
yon dolara çıkmıştır. Dış ticaret açığının yükselmiş olması sebebiyle artan 
cari işlemler dengesi açığının karşılanması için döviz rezervlerinin 6 mil
yon dolarının kullanılması gerekmiştir.

1968 malî yılı 11 aylık dönemi itibariyle genel bütçe ve katma bütçeler 
net toplamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 24.724 milyon lira
dır. Konsolide harcamalar 19.139 milyon lira ve gerçekleşme oranı % 77,4 
dür. Bu oran 1967 yılının aynı dönemine ait gerçekleşme oranına binde
2 eksiğiyle eşittir.

Merkez Bankasiyle bankalar kredilerinin net toplamım ifade eden top
lam kredi hacmi 1967 yılı sonunda 28.360 milyon liraya çıktıktan sonra 
1968 yılı Kasım ayı sonunda 32.259 milyon liraya yükselmiştir. 1967 yılında 
yıllık artış oranı % 16,8, 1968 yılında onbir aylık artış oranı % 13,7 dir. 
1968 yılı sonunda genel kredi hacminin % 17 ilâ % 18 oranında artarak 
33.250 milyon lira civarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Genel kredi 
hacminin 1968 yılındaki yıllık artışı ve mevsimlik dalgalanmaları 1968 yılı 
resmî ve özel sektör yatırım, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin, kısaca gayri 
safi millî hasıla artışının gerektirdiği miktarlarda ve fiyat genel seviyesine 
olumsuz etkiler yapmıyacak yönde seyretmiştir.

Merkez Bankası kredileri 1967 yılı sonunda 8.776 milyon liraya çık
tıktan sonra 1968 yılı sonunda 10.168 milyon liraya yükselmiştir. 1967 ve 
1968 yılları artış oranları, sırasiyle, % 31,6 ve % 15,9 dur. Merkez Bankası 
kredileri 1968 yılında da bir yandan ekonominin ve bankaların toplam 
likidite ve finansman ihtiyacını, fiyat istikrarını bozmıyacak seviyelerde 
ayarlayıcı yönde geliştirilmiş diğer yandan ekonominin çeşitli sektörlerini 
ve bunlar içinde tarım ve sanayi üretimini ve bu üretimin ihracatını destek
leyici yolda dağıtılmıştır.

Banka kredileri 1967 yılı sonunda 23.368 milyon liraya çıktıktan sonra 
1968 yılı Kasım ayı sonunda 26.592 milyon liraya yükselmiştir. 1967 yılında 
yıllık artış oranı %  15,7, 1968 yılında onbir aylık artış oranı % 13,8 dir. 
1968 yılı sonunda banka kredilerinin % 18 kadar artarak 27.650 milyon 
lira civarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Banka kredilerindeki artışın 
1968 yılında başlıca mevduat artışıyle karşılanmış olması ve Merkez Ban
kası kredilerine kalkınma için zaruri ve fiyatlar için zararsız hallerde 
müracaat edilmiş olması da istikrar açısından olumlu sonuçlar vermiştir. 
Banka kredileri 1967 yılında olduğu gibi 1968 yılında da sanayi, tarım 
dış ticaret ve küçük san’at ve esnaf sektörleri yönünde daha fazla gelişme 
kaydetmiştir.

Bankaların sınaî teşebbüslere, ziraata, madenciliğe, köy ve belediye
lere, dış ticarete, inşaata, küçük san’at ve esnafa ve diğer üretim sektör
leriyle dağıtım mekanizmasına açtıkları krediler, Ziraat Bankası, Halk
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Bankası, ipotek bankaları ve sınaî kalkınma bankalarınca açılan ihtisas 
kredilerine eklenince ekonomik faaliyetlerin finansman ihtiyacı yeterince 
karşılanmıştır,

Mevduat banka kredilerinin 1968 yılı artışına büyük ölçüde yardımcı 
olmuş ve 1967 yılı sonunda 21.015 milyon liraya, 1968 yılı Kasım ayı so
nunda ise 23.634 milyon liraya çıkmıştır. 1967 yılında yıllık artış oranı 
% 13,7, 1968 yılında ise onbir aylık artış oranı % 12,5 dir. 1968 yılı sonun
da mevduatın % 26 ilâ % 27 oranlarında artacağı tahmin edilmektedir. 
1968 yılında bankalar bir yandan mevduata dayanarak kredilerini genişle
tirken diğer yandan mevsimlik veya arızî kaynak ihtiyaçlarını Merkez Ban
kası reeskont kredilerinden de yeter ölçüde karşılamıştır.

Bankaların şube sayılarındaki artış 1968 yılında da devam etmiştir. 
Banka sayısı hiç bir değişikliğe uğramadan 46 olarak kalmıştır; bu sayıya 
Devlet Yatırım Bankası dahildir. 46 bankanın 12 si özel kanunlarla kurul
muş banka, 29 u diğer millî banka ve 5 i yabancı bankadır. 1968 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle, faliyette bulunan 45 bankanın (Devlet Yatırım Bankası 
hariç) şube ve ajans sayıları 2.248 dir. 1968 yılının onbir ayında 131 yeni 
şube ve ajans açılmıştır.

Merkez Bankası banknot emisyonu 1967 yılı sonundaki 9.948 milyon 
liralık seviyesinden 1968 yılı sonunda 9.925 milyon liraya inmiştir. 1967 
yılında yıllık artış % 19,1, 1968 yılında iniş 1967 yılı sonuna kıyasla binde
2 dir. Merkez Bankası banknot emisyonunda 1968 de, bir önceki yıl sonuna 
nazaran, artış kaydedilmemiş olması çok yaklaşık tahminlere göre Merkez 
Bankası kredilerinin % 16 banka kredilerinin '% 18, mevduatın % 27 ve 
para hacminin % 14 civarında artmasına engel olmamış ve bu arada fiyat
lardaki yıllık artış da en düşük sınırında tutulmuştur.

Para arzı 1967 yılı sonunda 22.682 milyon liraya, 1968 yılı Kasım ayı 
sonunda ise 24.494 milyon liraya yükselmiştir. 1967 yılında yıllık artış 
oranı '% 14,7, 1968 de ise onbir aylık artış oranı % 8 dir. 1968 yılı sonunda 
para hacminin % 14 civarında artacağı tahmin edilmektedir. Para arzı yıl
lık artışının 1968 de daha çok vadesiz tasarruf ve ticaret mevduatı artışıyle 
beslenmiş olmasını ekonomik faaliyet, istikrar, bankalar sistemine ve para 
değerine güven açılarından olumlu saymak gerekir. Para hacminin 1968 
yılı yıllık artışı ve mevsimlik dalgalanmaları ekonomik faaliyetlerin global 
açıdan ve sektörler bakımından ihtiyaçlarına uygun seyretmiştir.

Likidite ve finansman artışlarını ekonomik gelişmeye en elverişli 
seviyelerde tutmak bakımından yürürlükteki moneter kontrol mekanizma
ları 196/ yılında olduğu gibi 1968 yılında da müsbet sonuçlar vermiştir.

Toptan eşya fiyatları genel endeksi yıllık ortalamalar itibariyle 1967 
yılında % 5, 2, 1968 yılında ise % 3,4 oranında artmıştır. Toptan eşya
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fiyatları genel endeksi 1968 yılında hemen hemen bütün yıl boyunca 
mevsimlik dalgalanmaya uygun mutedil bir seyir izlemiş sadece Eylül 
ayında, kömür fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle ve hububat fiyatları
nın bir miktar yükselmesiyle hafif bir sıçrama yapmıştır, Bu sebepledir ki 
1968 yılında genel endekste meydana gelmiş olan artışın % 43 ü hububat 
ve çoğunlukla hububat grubuna giren hayvan yemleri alt endekslerinden, 
% 27 si ise yakacak maddeleri alt endeksinden ileri gelmiştir.

Yukarıda ana çizgileriyle belirtmiş olduğumuz iktisadı, nakdî ve malî 
gelişmeler aşağıda ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2 — 1968 YILI KALKINMA PROGRAMI

1968 Yılı Programı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk dilimi 
olduğu için bu programı incelemeye başlamadan önce 1968 - 1972 yıllarını 
kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflerini ve genel denge
lerini kısaca belirtmek gerekir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hür ve medenî bir ortamda, demok
rasi ve karma ekonomi düzeni içinde tam çalışma esasına bağlı olarak 
herkesi haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmayı amaç edin
miştir.

Planın temel ekonomik hedefi gayri safi millî hasılayı her yıl % 7 artı
rarak beş yıllık dönem sonunda toplam olarak % 40,3 oranında artış sağ
lamaktır. Bu hedef ileri ülkelerle mevcut farkları zamanla kapatmaya 
yetecek kadar yüksek bir gelişme hızı olarak kabul edilmiştir. İlk plan 
dönemi uygulama sonuçları da Türk toplumunun bu kalkınma hızım, kat- 
lanamayacağı bir fedakârlık yüklenmeden gerçekleştirebileceğini ortaya 
koymuştur.

İkinci Plânın öngördüğü kalkınma hızının gerektirdiği tasarruf ihti
yacı, toplumun yaşama standardının düşmesine yol açmayacaktır. İç tasar
ruflar % 77,6 yükseltilirken özel tüketim beş yılda % 28,0 veya yılda 
% 5,1 oranında artırılacaktır. Ancak nüfus % 2,6 oranında arttığı için 
nüfus başına gayri safi millî hasıla % 4,4 oranında, yaşama standardı ise 
% 2,5 oranında artmış olacaktır. Sonuç olarak, nüfus başına gayri safi millî 
hasıla 2.580 liradan 3.200 liraya, fert başına tüketim ise 1.755 liradan 
1.980 liraya çıkarılacaktır.

Diğer yandan ekonominin dış kaynaklara bağlılığının azaltılması da 
amaçlar arasındadır. Dış tasarrufların gayri safi millî hasıla içindeki payı 
Birinci Plan dönemi sonunda % 2 iken bu oran İkinci Beş Yıllık Dönem 
sonunda % 1,7 ye inecektir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ekonomik gelişme yanında, ekonomide 
yapısal değişikliği de öngörmektedir. Bu amaçla çeşitli sektörlerin gelişme

25



hızları farklı oranlarda tesbit edilmiştir. Ekonomide sürükleyici bir niteliği 
olan sanayi sektöründe üretim artışı ortalama % 12 olacaktır. Diğer sek
törlerde öngörülen artış oranları ise şöyledir : Tarım sektöründe % 4,1, 
inşaat ve ulaştırma sektörlerinde % 7,2, konut sektöründe % 5,9 ve diğer 
sektörlerde toplam olarak % 6 dır. Bu duruma göre .1972 yılı sonunda sa
nayi sektörünün gayri safi millî hasıla içindeki payı % 16,3 ten % 20,5 e 
yükselecek, sanayi dışı sektörlerin payı ise % 83,7 den % 79,5 e düşecek
tir. Böylece sanayi sektöründen daha yavaş gelişecek olan sektörlerin ve 
özellikle tarımın gayri safi millî hasıla içindeki payı azalacak ve dolayısiyle, 
uzun vadede, daha hızlı ve istikrarlı bir gelişme elde etmek mümkün ola
caktır.

Gayri safi millî hasılada öngörülen % 7 gelişme hızının gerçekleştiri
lebilmesi için gerekli yatırım miktarı 1967 yılında 16,9 milyar lira iken bu 
miktar 1972 yılında 29 milyar liraya ulaşacaktır. Böylece 1967 yılında 
gayri safi millî hasılanın % 19,9 unu teşkil eden yatırım harcamaları 1972 
yılında % 24,3 üne çıkacaktır.

İkinci Beş Yıllık Planda toplam yatırımların kamu ve özel sektör 
arasında dağılımı zorlayıcı nitelikte değildir. Önemli olan yatırımların ger
çekleşmesi ve üretim sektörleri arasında dağılışıdır. Bir başka deyimle 
öngörülen sektörlere yapılmak şartiyle, özel yatırımların artması halinde 
kamu yatırımlarının yapılması zorunluluğu azalacak aksi halde, özel sek
törün yatırımları yavaşlatması halinde kamu sektörünün bu boşluğu dol
durmak üzere yatırımlarını artırması gerekecektir.

Gayri safi millî hasılada öngörülen artışın sağlanması için beş yılda
111,5 milyar liralık sabit sermaye yatırımı gereklidir; ayrıca 7,5 milyar 
liralık stok yatırımı öngörüldüğüne göre tasarrufların 119 milyar lira olması 
gerekmektedir.

Planda, beş yıllık dönemde yurtiçi tasarrufların 50,4 milyar lirası gö
nüllü, 51,6 milyar lirası kamu tasarrufu olmak üzere 102 milyar lira ola
cağı, bu sebeple 17 milyar liralık bir tasarruf açığı bulunacağı, bunun 9,9 
milyar lirasının dış tasarruflarla, 7,1 milyar lirasının yine iç tasarruflarla 
karşılanmasının gerekeceği öngörülmektedir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ithalâtın yılda ortalama % 7,4 ora
nında artarak 835 milyon dolardan 1 milyar 115 milyon dolara, ihracatın 
ise % 7,2 oranında artarak 540 milyon dolardan 720 milyon dolara yük
selmesini öngörmektedir. Böylece dış ticaret açığı ikinci plan dönemi so 
ııunda 395 milyon dolar olacaktır. Görünmeyen kalemlerde net gelirlerin 
ise, özellikle turizm gelirlerinde beklenen önemli artışlar sonunda 159 mil
yon dolara ulaşacağı tahmin edilmiştir.

Kalkınmanın uzun vadeli amacı kalkınma gayretleri yanında ekonc; 
mınm dış yardıma ihtiyaç duymayacak bir güce sahip olmasını sağlamak
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tır. Bu ancak İkinci Plan döneminden sonra gerçekleşebilecekse de, ikinci 
plan döneminde dış borçlanma ihtiyacının hem nispet hem mutlak rakam 
olarak azalacağı hesaplanmıştır. Yapılan beş yıllık projeksiyonlara göre 
1968 yılında rezerv artışları dışında 247 milyon dolar olarak hesaplanan 
dış yardım ihtiyacı 1972 yılında 229 milyon dolara inecektir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ana çizgilerini böylece özetledik 
ten soma bu Planın ilk dilimi olan 1968 yılı Programını inceleyeceğiz.

A —  Hedefler

1968 yılı Programiyle Planın uzun vadeli amaç ve ilkelerine bağlı ka
lınarak tesbit edilmiş olan makro hedefler 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Program Hedefleri
Cetvel : 1

Değişiklik Oram - Yüzde

1966 1967 1968

Gayrisâfi millî hasıla 7,0 7,0 7,0
Nüfus başına gelir 4,0 4,0 4,0
Toplam yatırım lar 12,5 12,1 16,2
İthalât 9,0 10,3 4,4
İhracat 9,7 13,3 5,9
Cari işlem ler açığı 13,0 —  18,8 20,5

K ay n ak  : B irinci B eş Y ıllık  K alk ın m a Plânı 1966, 1967 ve 1968 Yılları Program ları.

1968 yılı Programına göre GSMH f§  7 oranında artarak, 1967 fiyat- 
lariyle 101,2 milyar liraya ve fert başına GSMH 2.993 liraya çıkacaktır. 
Bu tahminler yapılırken GSMH nın 1967 yılında, cari fiyatlarla % 11,6 
oranında artarak 94,6 milyar liraya çıkacağı öngörülmüştür.

1968 yılı Programında toplam yatırımların, 1967 yılı yatırımlarına na
zaran, % 16,2 oranında artarak 19,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiş
tir. 1968 yılında ithalât % 4,4 fazlasiyle 835 milyon dolar, ihracat % 5,9 
fazlasiyle 540 milyon dolar tahmin edilmiştir. Böylece cari işlemler açığı 
% 20,5 fazlasiyle 229 milyon dolara ulaşmaktadır.

B —• Ekonomik Denge

a. Kaynaklar ve Harcamalar Dengesi

Programda 1968 yılı toplam harcamaları 103,3 milyar lira tahmin 
edilmiştir. Bu harcamaların 101,2 milyar lirasının gayri safi millî hasıla 
ile, 2,1 milyar lirasının ise dış tasarruflarla karşılanması öngörülmüştür.
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Gayri safi millî hasıla, 1967 yılında ulaşılacağı tahmin edilen seviyeyi 
% 7 artırmak suretiyle ve 1967 fiyatlariyle hesaplanmıştır. Bu tahminde 
1968 yılında fiyat genel seviyesinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı 
var sayılmıştır. Bu sebeple 1968 yılında gayri safi millî hasılada planlan
mış olan % 7 artış hızı gerçekleşse bile 1967 yılı tahminlerinin değişmesi 
ve 1968 yılında fiyat seviyesinin aynı kalmaması gibi nedenlerle 101,2 mil
yar liralık GSMH tahmininin aynen gerçekleşmesi beklenemez.

1967 yılında 1,7 milyar lira tahmin edilen dış tasarruflar 1968 yılı 
Programında % 23,5 fazlasiyle 2,1 milyar olarak öngörülmüştür. Fakat dış 
tasarrufların GSMH ya oranında önemli bir değişiklik olmamıştır.

Kaynaklar ve Kullanım

(Cari Fiyatlarla)
Cetvel : 2 (Milyar TL.)

1967 1868 Değişiklik 
oranı %

Gayrisâfi millî hasıla 84,9 101,2 19,2
Dış açık 1,7 2,1 23,5

Kaynaklar Toplamı 86,6 103,3 19,3

Yatırım Harcamaları 16,5 20,8 26,1
Özel Yatırımlar 7,0 8,8 25,7

; Kamu Yatırımları 9,5 10,6 11,6
Stok Değişikliği 1,4

Tüketim Harcamaları 70,1 82,5 17,7
Özel Tüketim Harcamaları 54,9(1) 69,5 26,6
Kamu Cari Harcamaları 15,2(2) 13,0 14,5

Harcamalar Toplamı 86,6 103,3 19,3

K aynak  : Birinci Y ıllık K alkınm a Plânı 1967 Yılı Program ı T ablo  No. 16; İk inci 
Beş Yıllık K alkınm a Plânı 1968 yılı Program ı T ablo No. 37

(1) S tok  Y atırım ları Dahildir.
(2) S erm aye T eşkili ve T ran sferler Dahildir.

103,3 milyar liralık toplam harcamaların 20,8 milyar lirası yatırımlara 
82,5 milyar lirası tüketim harcamalanna ayrılmıştır. Yatırım harcamala
rının 8,8 milyar lirası özel ve 10,6 milyar lirası kamu yatırımlarıdır. Top
lam yatırımların 19,4 milyar lirası sabit sermaye yatırımları, 1,4 milyar 
lirası ise stok yatırımlarından ibarettir. Toplam yatırımların gayri safi 
millî hasılaya oranı % 20,1 dir.

82,5 milyar liralık tüketim harcamalarının 69,5 milyar lirası özel tü
ketim harcamaları, 13,0 milyar lirası ise kamu cari harcamalarıdır
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Kaynakların Kullanımı
(Cari Fiyatlarla)

(Milyar TL.)

Yatırımlar Cari
Harcamalar

Transferler 
ve Sermaye 

Teşkili
TOPLAM

1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
KAMU SEKTÖRÜ 9,5 11,2 11,6 12.2 3,6 3,9 24,7 27,3
Genel ve katma bütçeli 

idareler 
Mahallî idareler 
Döner sermayeli idareler 
İktisadî Devlet teşekkülleri 

ÖZEL SEKTÖR

5,1
0,7
0,4
3,3
7,0

6,2
0,6
0,5
3,9
9,6

10,3
1,3

54,9

10,6
1,6

69.5

4,9 

—  1,3

4,9 
—  0,1

—  0,9

20,3
2,0
0,4
2,0

61,9

21,7
2,1
0,5
3,0

79,1

Harcamalar Toplamı 16,5 20,8 66,5 81,7 3,6 3,9 86,6 106,4

K ay n ak  : Birinci B eş Y ıllık  K alkın m a Plânı 1967 Program ı T ablo  No. ¡6, 18, 19, 289 ve 
290, İkinci B eş  Yıllık K alk ın m a Plânı 1968 Program ı T ablo No. 40

b. Kamu Harcamaları Dengesi
1968 yılı toplam kamu harcamaları tahmini 27 milyar 320 milyon 

liradır. Bu harcama tahminleri yapılırken kamu ve özel sektör yatırımla
rının ayırımında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının benimsediği esneklik 
prensibi temel hedef olarak göz önünde bulundurulmuştur.

Cetvel : 4

Kamu Harcamaları Finansmanı 
(Cari fiyatlarla)

S e k t ö r l e r
GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

Vergiler 

Vasıtasız vergiler 

Vasıtalı vergiler 

Vergi dışı bütçe gelirleri 

Tasarrut bonoları 
Diğer bütçe gelirleri 
Katma bütçe gelirleri 

Karşılık paralar 

MAHALLİ İDARELER 

DÖNER SERMAYELİ İDARELER 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 

öz kaynaklar 

Proje finansmanı

GELİRLER TOPLAMI

HARCAMALAR TOPLAMI

1967
18,17

14,20
4,62
9,58
2,17
0,72
0,85
0,60

1,80
1.97 
0,36
1.97

" T ,46 
0,51

22,47

EK FİNANSMAN İHTİYACI

24,69

2.22

(Milyar TL.)

1968
20,40

16,66
5,56

11,10
2,15
0,75
1,40

1,59
2,19

ZÖ47;
3,00
2,50
0,50

26,06

27,32

1,26

K ay n ak  : B irinci B es Y ıllık K alkınm a Plânı 1967 yılı Program ı T ablo No. 18, 289, 290 
İk in ci B eş Y ıllık  K alkınm a Plânı 1968 yılı Program ı Tablo No. 40, 41, 47
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27 milyar 320 milyon liralık toplam kamu harcamalarının 12 milyar 
204 milyon lirası cari harcamalar, 11 milyar 173 milyon lirası yatırım har
camaları ve 3 milyar 943 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer harca
malarıdır.

Toplam kamu gelirleri 26 milyar 55 milyon lira tahmin edilmiş ve 
neticede kamu sektörü ek finansman ihtiyacının 1 milyar 265 milyon lira 
olacağı hesap edilmiştir.

Program tahminlerine göre 1968 yılı toplam kamu harcamalarının 
% 79,3 ü (21.660 milyon TL.) genel ve katma bütçeli dairelere, %  8,0 i 
(2.188 milyon TL) mahalli idarelere, % 1,7 si (472 milyon TL.) döner serma
yeli dairelere ve % 11,0 i (3.000 milyon TL.) İktisadî Devlet teşekküllerine 
ayrılmıştır.

Toplam harcamaları 21 milyar 660 milyon lira olan genel ve katma 
bütçeli daireler, bunun 10 milyar 570 milyon lirasını cari harcamalara, 6 
milyar 171 milyon lirasını yatırım harcamalarına ve 4 milyar 919 milyon 
lirasını sermaye teşkili ve transfer harcamalarına tahsis edecektir. Cari 
harcamaların % 36,5 i gelişme cari giderlerine ve % 63,5 i diğer cari gi
derlere ayrılmıştır.

Eğitim, sağlık, enerji ve ulaştırma gibi alanları kapsayan genel ve 
katma bütçeli dairelerin yatırımları 1967 yılı gerçekleşme tahminlerine 
nazaran % 19,8 yüksektir. Toplam yatırımların 100 milyon liralık kısmının 
stok yatırımları olacağı tahmin edilmiştir.

4 milyar 919 milyon liralık sermaye teşkili ve transfer harcamalarının
3 milyar 496 milyon lirası gelir ve sermaye transferlerine ayrılacak., 872 
milyon lirası yatırım ve işletme açıklarını kapatmak üzere İktisadî Devlet 
teşekküllerine, 447 milyon lirası özel kesimde bazı sektörleri teşvik ve 
karma teşebbüs içindeki kamu payını karşılamak üzere özel sektöre ve 
104 milyon lirası bekçi aylıkları karşılığı olarak mahallî idarelere trans
fer edilecektir.

26 milyar 55 milyon liralık giderlere karşılık genel ve katma bütçeli 
idarelerin 1968 yılı gelirleri, 16 milyar 660 milyon lirası vergi gelirleri,
2 milyar 150 milyon lirası vergi dışı bütçe gelirleri ve 1 milyar 585 milyon 
lirası karşılık paralar olmak üzere 20 milyar 395 milyon lira tahmin edil
miştir. Böylece genel ve katma bütçeli idarelerin finansman açığı 1 mil
yar 265 milyon lira olmaktadır. Ek finansman açığı İkinci Beş Yıllık Kal
kınma planında öngörülenden fazladır; bunun sebebi yatırımların yüksek 
tutulmuş olması ve yapılan kanuni değişiklik sonucunda tasarruf bonosu 
gelirlerinin düşeceğinin tahmin edilmesidir.

Mahallî idarelerin giderleri 2 milyar 292 milyon lira, gelirleri ise 2 
milyar 188 milyon lira tahmin edilmiştir. Aradaki fark genel bütçeden il 
özel idarelerine bekçi aylıkları için yapılacak 104 milyon liralık transfer
lerle kapanacaktır. Mahallî idarelerin 2 milyar 292 milyon liralık gider
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lerinin 1 milyar 634 milyon lirası cari harcamalar, 658 milyon lirası ise 
yatırım harcamalarıdır.

Döner sermayeli kuruluşların 1968 yılında sağlayacakları fonlar 2 mil
yar 19 milyon tahmin edilmiştir. Bu gelirlerin 1 milyar 147 milyon lirası 
işletme giderlerine, 472 milyon lirası yatırım giderlerine ayrılacak, geri 
kalan 400 milyon liranın 43 milyon lirası harcaıımayıp öz varlıklara ekle
necek 357 milyon lirası katma bütçeler transferlerine ve diğer transferlere 
tahsis edilecektir.

1968 yılı Programı İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımlarını 3 milyar 
872 milyon lira öngörmüştür. Bu yatırım harcamalarının 2 milyar 500 mil
yon lirasının bu teşekküllerce yaratılan kaynaklarla, 500 milyon lirasının 
proje kredileriyle ve geri kalan 872 milyon lirasının bütçe kaynaklariyle 
karşılanacağı tahmin edilmiştir.

c. Dış Ödemeler Dengesi

1968 yılı Program tahminlerine göre ihracattan 540 milyon dolar, gö
rünmeyen kalemlerden 51 milyon dolar ve Nato - Enfrastrüktür gelirlerin
den 15 milyon dolar gelir sağlanacaktır. Buna karşılık 1968 yılı ithalâtı 
835 milyon dolar tahmin edilmiş olduğu için cari işlemler açığı 229 milyon 
dolar olacaktır. Görünmeyen kalemler gelirlerinin geçen yıla nazaran dü
şük tahmin edilmesinin başlıca sebebi dış borç faiz ödemelerinin geçen 
yıla nazaran yüksek, işçi gelirlerinin ise, 1967 yılındaki gelişmeler nazara 
alınarak düşük tahmin edilmesidir.

Dış Ödeme Dengesi Tahminleri
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 5 (Milyon $)

1967 1968
Değişiklik j

Mutlak %

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ —  190 —  229 —  39 —  20,5

Dış ticaret dengesi —  290 —  295 —  5 —  1,7
İthalât —  800 —  835 —  35 —  4,4
İhracat 510 540 30 5,9

Görünmeyen kalemler 80 51 —  29 —  36,3
Nato - Enfrastrüktür Gelirleri 20 15 —  5 —  25,3

2. SERMAYE HAREKETLERİ 190 259 69 36,3
Dış borç ödemeleri 

Özel Yabancı Sermaye Proje
—  98 —  105 —  7 —  7,1

Kredileri, İthalât Kredileri 123 150 27 22,0
Diğerleri (AÇIK) 165 214 49 29,7

3. REZERV HAREKETLERİ — —  30 —  30
4. NET YANLIŞ VF. EKSİK ■— — —

K a y n a k  : Birinci Beş Y ıllık K alkın m a Plânı 1967 Yılı Program ı T ablo No. 17 
İk in ci Beş Y ıllık  K alk ın m a Plânı 1968 Yılı Program ı T ablo No. 51
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229 milyon dolarlık cari işlemler açığına 105 milyon dolar dış borç 
ödemeleri de eklenince 1968 yılı gayri safi dış sermaye ihtiyacı 334 milyon 
dolara yükselmektedir. Buna karşılık 35 milyon dolarlık özel yabancı ser 
m ay e gelişi olacağı, 15 milyon dolarlık bedelsiz ithalât geliri elde edileceği, 
proje kredilerinden 100 milyon dolar sağlanabileceği hesaplanarak, altın 
ve döviz rezervlerinde 30 milyon dolarlık artışın da gerçekleştirilmesi 
için program kredisi ihtiyacı 214 milyon dolar olarak öngörülmüştür.

d. Yatırım - Tasarruf Dengesi
1968 yılında yatırımlar, geçen yıla göre % 26,1 fazlasiyle, 20,8 milyar 

lira olarak öngörülmüştür. Böylece yatırımların gayri safi millî hasılaya 
oranı % 19,4 den % 20,6 ya çıkarılmıştır.

Yatırım Tasarruf Dengesi 
Cetvel : 6 (M ilyar TL.)

1 9 6 7 (0 Değişiklik
%

1968 (2) Değişiklik :
°/<

Gayrisâfi millî hasıla 84,9 12,6 101,2 19,2
Gayrisâfi yatırımlar 16,5 13,4 20,8 26,1
Yurtiçi tasarruflar 14,8 19,0 18,7 26,4 !
Yurtdışı tasarruflar (Dış açık) 1,7 —  19,0 2,1 23,5

TOPLAM TASARRUF 16,5 13,4 20,8 26,1

(1) 1965 fiyatlariy le
(2) Cari fiyatlarla

K aynak : Birinci Beş Y ıllık K alk ın m a Plânı 1967 yılı Program ı T ablo  No. 16 
İkinci Beş Y ıllık K alkınm a Plânı 1968 yılı Program ı T ablo  No. 37

Yüksek bir seviyede tesbit edilen yatırımların enflasyonist bir bas
kıya sebep olmadan ve ekonomik istikrarı bozmadan gerçekleştirilebilmesi 
için gerçek tasarruflarla karşılanmasının gerektiği 1968 yılı Programında 
belirtilmiştir. Ekonomik kalkınmanın yurtiçi kaynaklarla sağlanma ora
nının yıldan yıla artırılması İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının genel he
defleri arasında olduğu için 1968 yılı yatırımlarının 18 milyar 790 milyon 
liralık kısmının yurtiçi tasarruflarla karşılanması öngörülmüştür; dış ta
sarruf miktarı ise 2 milyar 60 milyon liradır. Yurtiçi tasarrufların geçen 
yıla nazaran % 20,5 oranında artacağı tahmin edilmiştir.

c. Sektör Programları
Bazı önemli sektörlerin Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları 

ile tesb't edilen yıllık gelişme hızları ile ilk Plan döneminde ve 1968 yılın
daki gerçekleşme durumları 7 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde özellikle sanayi, inşaat ve ulaştırma 
sektörlerinde Plan hedeflerine büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Tarım sek
töründe üretimin iklim şartlarına bağlılık derecesinin geniş ölçüde azal- 
tılamaması tarım sektörü gelirlerinde yıldan yıla büyük dalgalanma-
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lara sebep olmuş ve bazı yıllarda Program hedeflerinin üstünde veya al
tında kalınmıştır. Sanayi sektöründe ise çeşitli nedenlerle yatırımların za
m anında gerçekleştirilememesi tesbit edilen üretim hedeflerine tam olarak 
ulaşılmasını önlemiştir.

Sektörler İtibariyle Program Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu
(Sabit Fiyatlarla Yüzde Olarak Gelişme Hızları)

Cetvel : 7

Sektörler
Birinci 

Beş Yıllık 
Plân hedefi

1963 - 67 
Dönemi 

Yıllık 
Orta. Artış 

Hızı

İkinci Beş 
Yıllık 

Plân hedefi

1968 Yılı
Gerçekleşme

Tahmini

Tarım 4,2 3,1 4,1 1,9
Sanayi 12,3 9,6 12,0 10,5
İnşaat 10,7 7,7 7,2 10,1

Ulaştırma 10,5 7,7 7,2 9,0

Gayrisâfi millî hasıla 7,0 6,6 7,0 6,8

K a y n a k  : İfa in c i B eş  Y ıllık  K a lk ın m a Plânı 196S Yılı Program ı T ablo  No. 2
İkinci Beş Y ıllık  K a lk ın m a Plânı 1969 Y ılı Program ı T ablo  No. 3

İkinci Beş Yıllık Kalkmma Planının sektör programları hazırlanma
dan önce sektör çalışmaları yapılmış ve Planın İktisadî ve sosyal hedefleri, 
çeşitli sektörlerin ihtiyaç ve imkânları çerçevesinde, uygun bir şekilde 
tesbit edilmiştir. Ayrıca İktisadî ve sosyal plan hedeflerine zamanında ula
şabilmek için 30 kadar sektörün beş yıllık gelişme programlarının ha
zırlanması esas alınmış ve sektörlerin yeni hedefleri böylece tesbit ed;l- 
miştir. Bu hedefler Birinci Beş Yıllık Kalkmma Planı sektör hedeflerinden 
farklıdır. Tarım sektörü yıllık gelişme hızı % 4,2 den % 4,1 e, sanayi sek
törü gelişme hızı % 12,3 ten % 12 ye, inşaat ve ulaştırma sektörleri ge
lişme hızları ise % 10,5 ten % 7,2 ye indirilmiştir. Birinci plan döneminde 
olduğu gibi ikinci plan döneminde de sürükleyici sektör sanayidir.

D —  Yatırım Uygulamaları
Birinci Beş Yıllık Planın kapsadığı beş yıllık dönemde planlanan, 

programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlar 8 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Yıllık programlarda öngörülen beş yıllık toplam yatırımlar Birinci 

Beş Yıllık Planda tesbit edilen yatırımların % 95,5 i oranındadır. 1963 - 1967 
yıllarında Programlarda yapılması öngörülen toplam yatırımlar 65.016.0 
milyar liradır; aynı dönemde gerçekleştirilen yatırımlar ise 63.662,7 mil
yar liradır. Böylece programlarda öngörülen yatırımlar % 97,9 oranında 
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Plân hedeflerine göre gerçekleşme oranı 
%  93,6 dır.
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Cetvel : 8

Plan ve Program Yatırımları ile Gerçekleşen Yatırımların 
Karşılaştırılması

(1965 Fiyatlarıyla)
(Milyon TL.)

Sektörler

Bi
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i 
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ı
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\

Pr
og
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Y
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ve 
G

er
çe

k
le

şm
e 

Fa
rk

ı

TARIM 
SANAYİ 

Madencilik 
İmalât sanayii 
Enerji 

HİZMETLER 
Ulaştırma 
Eğitim 
Sağlık 
Turizm 
Konut
Diğer hizmetler

12.034.7 10.878,4 90.4 9.309,4 77,4 85,6
21.056,7 18.841,8 89,5 19.378,1 92 0 102.8

3.688,5
11.510,8
5.857,4

34.959,7

3.250,7
10.697,5
4.893,6

35.295,8

88,1
92,9
83,5

101,0

3.556,2
11.802,0
4.019,9

34.975,2

96,4 
102,5 
68,6 

___ 100,0_
104.3 
84,2 
72,9

127,0
102.4
104.5

109.4 
110,3
82,1

____99,1
100,8
89,1
89,5

105.5 
104,8
90,8

9.309,1
4.822.6
1.536.7 

943,5
13.823,1
4.524.7

9.636,5
4.558.8 
1.252,2 
1.135,4

13.506.0
5.206.9

103,5
94.5
81.5 

120,3
97,7

115,1

9.712.5
4.061.5 
1.120,7 
1.198,2

14.152.9
4.729,4

YATIRIMLAR TOPLAMI 68.051,1 65.016,0 95,5 63.662,7 93,6 97,9

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 Yılı Program ı Tablo No. 37 
t f f im i  Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 Yılı Programı Tablo No. 7



Yatırım uygulamaları kamu ve özel sektör yatırımları şeklinde ayrı 
ayrı incelenirse özel sektör yatırımlarının plan hedeflerini bütün dönem 
boyunca aştığı, buna karşılık kamu yatırımlarının hedeflerin gerisinde kal
dığı görülür. Yatırımların sektörlere dağılımında da farklılaşmalar ol
muştur.

1968 ve 1969 Programma Göre Yatırımlar 
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 9 ___________________________________(Milyon TL.)

S e k t ö r l e r
1 9  6 8 1 9  6 9

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Tanırı 2.118 850 2.968 2.125 1.240 3.365

Madencilik 500 170 670 487 170 657

İm alât sanayii 1.670 2.712 4.382 1.975 3.100 5.075

Enerji 1.412 115 1.527 1.942 180 2.122
i Ulagtırma 2.141 950 3.091 2.131 1.200 3.331

Turizm 172 350 522 181 400 581
j Konut 270 3.230 3.500 345 3.830 4.175

Sağlık 308 25 333 368 35 403
Eğitim 1.287 25 1.312 1.300 35 1.335
Diğer hizmetler 755 350 1.105 991 410 1.401
Kalkınma Fonu 40 — 40 50 — 50

! T O P L A M 10.673 8.777 19.450 11.895 10.600 22.495

Ko.ynak  : İk in ci B eş  Y ıllık  K alk ın m a Plânı 1968 Yılı Program ı T ablo No. 71 ve 1969 
yılı P rogram ı T ab lo  N o: 40

Kamu sektörü yatırımlarının gerçekleşme oranlarının düşük olmasının 
sebebi, özellikle planlı dönemin ilk yıllarında imalât sanayii alanındaki bü
yük ve kompleks yatırım projelerindeki gecikmelerdir. Özel sektörde de 
kredi ve vergi politikalariyle çeşitli teşvik tedbirleri uygulanmasına rağ
men yatırımlar imalât sanayiine yeter ölçüde kaydırılamamış ve konut 
yatırımları tercih edilmiştir.

1968 yılı toplam yatırımlarının uygulama sonuçları konusunda bilgi 
edinilememiştir. Bu sebeple Eylül sonu itibariyle kamu yatırımları konu
sunda 1968 yılı bütçe gerekçesine ek “Yıllık Ekonomik Rapor” da verilen 
bilgileri aynen aktarmakla yetineceğiz.

“ 1968 yılı III. dönem sonuçlarına göre kamu sektörü yatırımları ge
çen yılın aynı dönemine nazaran % 19,5 artarak 5.911,9 milyon liraya ulaş
mıştır. Bu devrede 1968 yılı Programında öngörülen kamu yatırımlarının
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Kamu Sektörü Yatırım Uygulama Durumu (Gerçekleşme)
(30 Eylül tarihleri itibariyle)

Cetvel : 10______________________________________________________________________________ (Milyon TL.)

Yatırım miktarı Oran (% )

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968

SEKTÖRLERE GÖRE 3.067,1 4.351,7 4.947,9 5.911,9 44 56 58 59
Tarım 617,8 781,4 881,0 1.051,5 42 50 53 51
Madencilik 320,4 448,3 382,6 370,4 53 68 59 74
İmalât sanayii 326,0 640,7 795,5 941,6 28 62 54 57
Enerji 390,3 572,4 718,7 826,8 45 50 65 61
Ulaştırma 683,6 893,8 1.007,7 1.267,4 51 56 59 63
Turizm 57,4 71,7 70,5 64,4 40 78 66 46
Konut 44,2 116,6 168,9 186,9 33 68 125 92
Sağlık 94,8 133,2 164,1 163,2 40 48 58 63
Eğitim 355,9 450,0 496,4 668,9 47 52 49 50
Diğer hizmetler 176,7 243,6 262,5 349,6 54 64 58 67
Kalkınma Fonu — — — 21,2 _ _ _ 54 !

KURULUŞ TİPLERİ İTİBARİYLE 3.067,1 4.351,7 4.947,9 5.911,9 44 56 58 59
Genel Bütçeli Daireler 698,1 1.058,9 1.177,5 1.463,4 43 53 56 57
Katma Bütçeli Daireler 967,7 1.321,0 1.702,7 2.002,5 44 52 61 55
Döner Sermayeli İdareler 105,8 133,0 143,9 150,8 40 47 40 42
İktisadî Devlet Teşekkülleri 1.295,5 1.838,8 1.923,8 2.295,2 44 62 58 66

Kaynak  : 1969 Malî Yılı Bütçe Tasarısına ek  Yıllık Ekonomik Rapor 1968 —  Maliye 
Bakanlığı



% 58,8 i gerçekleşmiştir. Genel ve Katma Bütçeli Daireler ile İktisadî Dev
let Teşekküllerinin yatırımlarında geçen yılın III. dönemine göre artış oran
ları % 24,3, %  17,6 ve % 19,3 tür.

Bu yıl, genel bütçeden fiilen harcanan yatırım giderleri malî yılın 7. 
ayında toplam olarak geçen yılın aynı dönemine göre % 12,1 artarak
1.270,2 milyon liralık bir seviyeye ulaşmıştır. Katma bütçe yatırım gider
leri ise aynı dönemde geçen yıla nazaran % 31,1 fazlasiyle 1.711,0 milyon 
lira olarak gerçekleşmiştir.

Tümü ile kamu sektörü yatırımlarının, yukardaki açıklamalardan an
laşılacağı gibi 1968 konjonktürünü yüksek seviyede tutucu bir fonksiyonu 
olmuştur.”

3 —  1968 YILINDA EKONOMİK DURUM
A —  Millî Gelir
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1968 yılı geçici millî gelir tah

minleri 11 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İstihsal Sektörleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri 
(1961 fiyatlariyle)

Cetvel : 11 (Mîlyon TL.)

1967 (1) 1968 (2)
Değişiklik %

1966 - 67 1967 - 68

1 - Tarım 23.576,7 23.828,9 0,9 1,1
2 - Sanayi 12.862,8 14.187,7 12,3 10,3
3 - İnşaat sanayii 4,491,9 4.941,1 7,0 10,0
4 - Ticaret 5.667,7 6.155,1 8,0 8,6
5 - Ulaştırma 5.214,6 5.683,9 7,0 9.0
6 - Malî kurumlar 2.100,8 2.298,3 10,4 3,4
7 - Serbest meslekler ve hizmetler 3.669,2 3.955,4 7,7 7,8
8 - Konut gelirleri 3.522,7 3.846,8 9,0 9 2
9 - Devlet hizmetleri 6.708,0 7.298,3 8,6 8,8

1 0 -YU RTİÇ İ GELİRLERİ (1 ilâ 9) 67.814,4 72.195,5 6,2 6,5
11 - Dış âlem gelirleri 231,3 204,0 —  52.4 —  11,8
12 - SAFİ MİLLİ HASILA (Millî gelir) 

(Üretim Amilleri Fiyatlariyle) 10+1!) 68.045,7 72.399,5 5,8 6,4

13 - Vasıtalı vergiler 7.086,8 7.639,6 8,5 7,8

14 - SAFİ MİLLİ HASILA
(Piyasa fiyatlariyle) (12+13) 75.132,5 80.039,1 6.0 6,5

15 - Aşınma ve eskime 3.764,0 4.046,3 7,4 7,5

16 - GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA 
(Piyasa fiyatlariyle) (14+15) 78.896,5 84.085,4 6,1 6,6

17 - GAYRİ SAF t MİLLÎ HASILA
(Üretim Amilleri Fiyatlariyle (12+15) 71.809,7 76.445,8 5,8 6,5

(1) Son  geçici tahm in
(2) 15 K asım  1968 itibariy le g eç ic i tahm in  

K a y n a k  : D evlet İsta tistik  Enstitüsü
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Bu geçici tahminlere göre piyasa fiyatlariyle 1968 yılı gayri safi millî 
hasılası % 6,6 oranında artarak 78.896,5 milyon liradan 84.085,4 milyon 
liraya çıkmıştır; 1967 yılı artış oram % 6,1 dir. 1968 yılında bütün sek
törlerde gelir artışı sağlanmış, fakat sanayi ve malî kurumlar gelirleri ar
tışları geçen yıldan düşük olmuş, dış âlem gelirlerinde ise azalış kaydedil
miştir. Gerçekte sanayi sektörü gelirleri 1968 de de yüksek orandadır. 
Fakat 1967 yılı oranının % 12,3 olan Plan hedefine eşit yüksek bir oran 
olması dolayısiyle 1968 yılı artışı daha düşük görünmektedir. Kamu mâli
yesi gelirlerinde 1966 ve 1967 yıllarında olağanüstü artışlar olmuştur. 
Buna karşılık artış hızı 1968 yılının ilk yarısında düşük gelir gruplarının 
yükünü hafifletmek amaciyle alınmış olan tedbirlerin de etkisi ile biraz 
yavaşlamıştır. Millî gelirde sektörler itibariyle meydana gelen gelişmeler 
aşağıda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

B — Üretim

a. Tarım

o on millî gelir tahminlerine göre, 1961 sabit fiyatlariyle, 1967 yılında
23.576,7 milyon lira olan tarım sektörü gelirleri 1968 yılında 23.828,9 mil
yon liraya çıkarak % 1,1 oranında artmıştır. Tarım üretimi, hububat hariç, 
yurtiçi tüketim ihtiyacını karşılamış ve ihracatın artmasında yine en önemli 
rolü oynamıştır.

1968 yılında tarım sektörü gelişmesinin plan hedefine ulaşamamasının 
başlıca sebebi hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle hububat üretiminin 
beklenen seviyeye ulaşamamasıdır. Fakat zeytin, fındık ve pamuk üreti
minde önemli artışlar olmuştur.

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde tarım sektöründe ortalama %  3,3 
gelişme hızı gerçekleşmiştir. Ekstansif büyümenin durmuş olduğu bir dö
nemde gerçekleştirilebilen bu gelişme önemli sayılmalıdır. Gerçekten 
entansif büyüme ekstansif büyümeye nazaran çok daha güçtür.

Ayrıca tarım sektöründe eskiden beri birikmiş sorunların kısa bir sü
rede ele alınarak çözülmesinin imkânsızlığı ve bu sektördeki yatırımların 
üretimi artırıcı belirli projeler çerçevesinde toplanamayarak dağınık uy
gulama düzeninden çıkılamayışı arzulanan gelişmeyi engellemektedir.

1962 yılında % 35,3 olan tarım sektörü gelirlerinin gayri safi millî 
hasıla içindeki payı 1967 yılında % 29,9 a, 1968 yılında ise %  28,3 e in
miştir.

Yakanda da belirtildiği gibi hava şartlarının kötü gitmesi sebebiyle 
hububat üretimi 1968 yılında bir miktar gerilemiştir; 1967 yılında 16.869
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Cetvel : 12
.

Ü r ü n l e r
1967
kati

1968
tahmin

Hububat 16.869 15.876_
Buğday . 10.000 9.520
Arpa 3.800 3.560
Çavdar 900 820
Yulaf 510 450
Mısır 1.050 1.000
Pirinç 140 123
Diğerleri 469 403

Baklagiller 610 583
Yemeklik 406 382
Yemlik 204 201

Meyveler
Üzüm, yaş 3.500
İncir, yaş 232 220(1)
Elma 640 550(1)
Şeftali 103 150(1)
Portakal 380
Diğerleri yaş 775
Fındık 71 145(1)
Antep fıstığı 9
Diğerleri, kabuklu 154

Sebzeler 
Çeşitli ürünler

4.000(1)Şeker pancarı 5.253
Patates 1.760 1.805
Soğan 550 525
Diğerleri 

Yağlı tohumlar
Ayçiçeği 230 230
Susam 40 50
Yer fıstığı 29 33
Soya 6 9
Zeytin 495 800(1)

Yemeklik 95
Yağ için 400

' Zeytin yağı ’ 80 159
Diğerleri "  —

(1) 1969 Programı - Devlet Plânlama Teşkilâtı
(x) Muvakkattir.

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü

Tarım Üretimi

1969
tahmin

( 1 )
Ü r ü n l e r 1967

kati
1968

tahmin

(Bin Ton)

1969
tahmin

O)

230
600
150

10 0

4.600
1.800

230

40

560

Keyif verici maddeler 
Tütün
Afyon (ton)
Cay

Yaş
Kuru

Dokuma maddeleri (Ton)
Tiftik
Yapağı, koyun |

Yapağı, merinos J  
Pamuk
Kıl
Yaş koza 

Deriler (Bin adet)
Büyük baş 
Küçük baş 

Hayvan sayısı (Bin adet) 
Koyun 
Kıl keçisi 
Tiftik keçisi 
Sığır 
Manda
Binek ve seki hayvanı 
Kümes hayvanı 
İpek böceği (Bin kutu) 

Hayvani gıda maddeleri 
Süt
Yumurta (milyon aüet) 
Bal 

Su ürünleri 
Orman ürünleri 

Kullanılacak odun (Bin m3) 
Yakacak odun

182(x)
90

101
22

46

396
9
2

9.689
1.641
8.048

35.878
15.200
5.459

14.165
1.248
3.450

32.160

4.426
1.536

13
155(1)

1.037(1)
9.000(1)

175(1)
125

125(1)

145
100

100

400(1) 420

160(1) 175



bin ton olan hububat üretimi 1968 yılı için 15.876 bin ton tahmin edilmek
tedir. Baklagiller üretimi de bir miktar düşmüştür.

Devlet İstatistik Enstitüsü 1968 yılı meyve üretim tahminleri elde 
edilememiştir. Daha eski bir tahmin olan 1969 yılı Program tahminlerine 
göre incir, elma ve şeftali üretimi 1967 seviyesinin altındadır. Fındık üre
timi ise % 100 oranında artarak 145 bin ton tahmin edilmiştir.

Yapılan tahminlere göre patates üretimi 1.760 bin tondan 1.805 bin 
tona, zeytin üretimi 495 bin tondan 800 bin tona, zeytin yağı üretimi 80 
bin tondan 159 bin tona, pamuk üretimi 396 bin tondan 400 bin tona, çay 
(yaş) üretimi 101 bin tondan 125 bin tona çıkmıştır. Susam hariç, diğer 
yağlı tohumlar ve tütün üretimi bir miktar gerilemiştir.

b. Sanayi

Madencilik, imalât sanayii ve enerji sektörlerini kapsayan sanayi sek
törü gelirleri 1968 yılında % 10,3 oranında artarak 12.862,8 milyon lira
dan 14.187,7 milyon liraya yükselmiştir. Sanayi sektörü böylece ekono
minin sürükleyici sektörü olma niteliğini muhafaza etmiştir. Ancak 1963 
yılından beri artış hızı yükselen sanayi gelirleri 1968 yılında ilk defa bir 
önceki yıla nazaran daha düşük bir oranda artmıştır. Gerçekten sanayi sek
törünün gelişme hızları 1963 yılında % 8,0, 1964 yılında % 8,6, 1965 yı
lında % 8,9, 1966 yılında % 10,6 1967 yılında % 12,3 ve 1968 yılında 
% 10,3 tür. Fakat katma değerin sektörler itibariyle dağılımında sanayi 
sektörü lehine gelişme 1968 yılında da devam etmiştir. Sanayiin gayri safi 
millî hasıladaki payı 1962 yılında % 14,2 iken 1967 yılında % 16,3 ve 1968 
yılında % 16,9 olmuştur.

İmalât Sanayii : İmalât sanayii gelişme açısından öncelik tanınan bir 
sektördür. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu sektörün üretim artış 
hızı % 10,2 olarak tesbit edilmiştir. Toplam sanayii üretimi içindeki payı
nın 1969 yılında % 93,3 e çıkması beklenmektedir.

1968 yılında imalât sanayiinin bütün kollarında üretim artışı devam 
etmiştir. Sadece yün ipliği, boru ve süperfosfat üretimi geçen yılki seviyele
rine ulaşamamıştır. İmalât sanayiinin başlıca maddelerinin üretimi geçen 
yıl ile karşılaştırmalı olarak 13 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Borular hariç demir - çelik sanayii üretimindeki artış 1968 yılında 
da devam etmiştir. 1967 yılına nazaran ham demir üretimi %  7,4, çelik 
üretimi % 11,4 ve saç üretimi % 30,4 oranlarında artmıştır.

Çimento üretimi 1967 yılında 4.236 bin ton, 1968 yılında ise 4.729 
bin tondur; artış oranı % 11,6 dır. Çimento üretim kapasitesinin artırıl
ması konusunda yapılan çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 1969 yılında 
işletmeye girecek yeni fabrikalarla dar boğazlar giderilecek ve kapasite
leri artırılacak mevcut fabrikalarla üretimde 1 milyon tondan fazla bir
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Cetvel : 13

İmalât Sanayii üretimi 
(Devlet Sektörü)

(Bin Ton)

M a d d e l e r 1967 
12 aylık

1967 
11 aylık

1968 
12 Aylık (x)

Demir çelik ve metalürji

Ham demir 847
996Çelik blok 910

1.110Saç 260 339Boru 27 20
Metalden başka mamuller

Çimento (1) 4.236 4.729 j
Kok 1.368 1.250 1.287(a) i
Şişe (1) 40 38 40(a)
Cam eşya (1) 7 6 7(a)
Kâğıt v. s. 109 116

Gıda maddeleri

Şeker (1) 663 795
Dokuma

Pamuk ipliği (ton) 34.404 31.185 33.459(a)
Yün ipliği (ton) 3.804 3.585 3.131(a)
Pamuklu dokuma (Bin metre) 200.700 186.836 190.927(a) j
Yünlü dokuma (Bin metre) 5.160 4.671 5.469(a)

Kimya

Süpeı fosfat (1) 206 189

İçki ve tütün

Sigara, tütün (ton) 36.372 33.318 34.304(a)
Rakı (Bin İt) 8.108 7.431 8.097(a)!
Bira (Bin İt) 32.352 31.427 36.335(a)
Şarap (Bin İt) 17.184 17.184 17.188(a)
Diğer içkiler (Bin İt) 4.548 4.208 5.213(a)
Alkol, ispirto (Bin ît) 44.316 39.902 37.779(a)

Petrol ürünleri (1) 5.321 6.255
Gaz 392 474
Benzin 797 913
Motorin 1.259 1.504
Diğer petrol ürünleri 2.873 3.364

(x) G eçic i
(1) Ö zel v e  R esm î S ek tö r  
(a ) 11 ay lık
K ay n ak  : D evlet İstatistik  Enstitüsü v e P etro l D airesi
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artış s a ğ l a n a b i le c e k t i r .  Çimento üretiminin yurt ihtiyacını karşılayacak 
seviyeye çok yakın olması sebebiyle ithalât son yıllarda toplam tüketimin 
c/c 4 ilâ % 8 i arasında kalmıştır.

Şişe ve cam sanayii üretiminde onbir aylık sonuçlara göre % 5 ilâ % 17 
oranlarında artış vardır. Kok üretimi 1967 yılında bir miktar gerilediği 
halde 1968 yılında, 11 aylık üretim itibariyle, 1.250 bin tondan 1.287 bin 
tona çıkarak % 3 artmıştır. Kâğıt sanayii üretiminde de % 16 artış görül
mektedir.

Petıol ürünleri üretimi planlı dönemdeki düzenli ve sürekli artışına 
İkinci Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılında da hızlanarak devam etmiştir. 
Toplam petrol ürünleri üretimi 1967 yılında 5.321 bin ton, 1968 yılında
6.255 bin tondur; artış oranı ise % 17,6 dır. 1967 yılı artış oranı % 11 idi. 
Gazyağı üretimi 392 bin tondan 474 bin tona, benzin üretimi 797 bin tondan 
913 bin tona, motorin üretimi 1.259 bin tondan 1.504 bin tona ve diğer 
petrol ürünleri üretimi 2.873 bin tondan 3.364 bin tona yükselmiştir. 1969 
yılında, mevcut rafinerilerin tevsii sonucunda petrol işleme kapasitesi 1,2 
milyon ton artacaktır. Yeni kurulmakta olan rafinerilerin kuruluş kapa
siteleri ise 4,2 milyon tondur. Ancak petrol sanayiinde üretim yurtiçi ta 
lebe göre hazırlanamamış olduğu için bazı ürünlerin üretimi yurtiçi 
talebi aşmakta, bazılarının ise ithali gerekmektedir.

Tüketim malları üretimi de geçen yıla nazaran artmıştır. Şeker üretimi 
663 bin tondan 795 bin tona çıkarak % 20 ye yakın artış göstermiştir. An
cak şeker stoklarındaki artış gözönünde tutularak 1969 yılında pancar üre
timinin bir miktar düşürülmesi programlanmıştır. Dokuma sanayiinde de. 
yün ipliği üretimi hariç, artışlar devam etmiştir. Artış hızı pamuklu doku
mada %2,2, yünlü dokuma ise % 17 dir. Dokuma sanayii üretimi yurtiçi ta
lebi aşmak eğiliminde olduğu için ihracatçılara tanınan teşvik tedbirleri so
nucu 1968 yılında ihracatta artış olmuştur. İçki ve tütün üretiminde de 
1968 yılında önemli artışlar sağlanmıştır. % 15,6 artış ile bira ve % 23.9  
artışla rakı, şarap ve bira dışındaki alkollü içkiler üretimi artışı başta gel
mektedir.

Süperfosfat üretimi 1968 yılında 206 bin tondan 189 bin tona inerek 
°/o 8,3 oranında gerilemiştir. Bu gerileme bu sanayi kolundaki tevsi ve 
revizyonlardan ileri geldiği için geçicidir. Üretimin 1969 yılında yüksel
mesi beklenmektedir.

Madencilik : Madencilik sektörünün döviz kazanç ve tasarruf sağlama 
imkânları bakımından büyük bir önemi vardır. Bu imkândan yararlanıl
masını engelleyen en önemli amiller finansman güçlükleri, taşıma ücret
lerinin yüksekliği ile mevcut maden arama kapasitemizin teknik tecrübe, 
makine ve teçhizat yönünden zayıf olmasıdır. Bununla beraber linyit, de
mir ve ham petrol üretiminde önemli sayılabilecek artışlar sağlanmıştır.
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Madencilik ve Enerji

1 9  6 7
12 aylık

1 9  6 8 
12 aylık (x )

Devlet
sektörU

Özel
sektör

Toplam
Devlet

sektörU
Özel

sektör Toplam

Madencilik

Maden kömürü (tuvönan) 7.457 — 7.457 7.494 — 7.494

Linyit (tuvönan) 4.619(a) 1.467(a) 6.086(a) 5.697(a) 1.490(a) 7.187(a)

Krom (tuvönan) 216 389(a) 605 208 353(a) 561

Demir (tuvönan) 704(a) 690(a) 1.394(a) 919(a) 903(a) 1.822(a)

Bakır (blister) 26 — 26 24 — 24

Manganez — 38 38(a) — 24 24(a)

Saf kükürt 25 — 25 25 — 25

Ham petrol 2.728 3.105

Enerji

Petrol ürünleri 4.800 6.255

Elektrik (Milyon Kws) 5.535 6.886

(a) 11 aylık 
(x) Geçici rakamlar 

raynafö . Devlet İstatistik Enstitüsü



Maden kömürü üretimi 7.457 bin tondan 7.494 bin tona çıkmıştır. Üre
tim artısının çok az olmasının sebebi yatırım prodüktivitesinin düşük, 
üretim programlaması ve istihdam sorunlarının iyi bir şekilde çözümle- 
nememesidir.

Linyit üretimi, 11 aylık dönemler itibariyle 1968 yılında 6.086 biri 
tondan 7.187 bin tona çıkarak % 18 oranında artmıştır. Ham petrol üre
timindeki artış % 13,8, demir üretimindeki artış ise % 30,7 dir.

Bir ihraç malı olan krom üretimi 1968 yılında da bir miktar düşmüş
tür. Bunun sebebi metalürjik evsaftaki cevher rezervlerinin azalması, sa
tış organizasyonlarındaki düzensizlik, maden işletme tesislerinin yeteri 
kadar gelişememiş olması dolayısiyle ihracatın yıldan yıla dalgalanmalar 
göstermesidir.

Bakır ve manganez üretimi bir miktar gerilemiş, saf kükürt üretimi 
ise geçen yılki seviyesinde kalmıştır.

Enerji : Memleketimizde enerji kaynağı olarak kullanılan taş kömürü, 
linyit ve petrol ürünleri hakkında yukarda bilgi verilmiştir. Odun ve tezek 
üretimi konusunda yeterli bilgi edinilememektedir. Bütün bu kaynaklardan 
ikincil enerjiye çevrilerek tüketilen enerji kaynağı olan elektrik üretimi 
plânlı döneme girildiğinden beri sürekli ve düzenli bir artış göstermiştir. 
1968 yılına kadar yılda % 10 - 12 oranlarında artan elektrik enerjisi üre
timi 1968 yılında 5.535 milyon kw/s ten 6.886 milyon kw/s e çıkarak 
% 24,4 oranında artış kaydetmiştir.

c. İnşaat ve Konut

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi ikinci planda da 
inşaat sektörü üretimi diğer sektörlerde yapılan yatırımların bir fonksiyo
nudur. Yani hangi sektöre ait olursa olsun herhangi bir yatırımın yapı kıs
mına ait faaliyetlerin tümü inşaat sektöründe toplanmaktadır. Bu sebeple 
millî gelir hesaplarında inşaat sektörü gelirlerindeki gelişmeler geniş öl
çüde diğer sektörlerde gerçekleşen yatırımlara bağlı olmaktadır.

1968 yılı millî gelir tahminlerine göre inşaat sanayii gelirleri 1968 
yılında % 5,9 oranında artarak 4.491,9 milyon liradan 4.941,3 milyon liraya 
çıkmıştır.

Bütün yurt yüzeyine yaygın ve çok çeşitli olan bu üretimi bütünü ile 
kavrayacak istatistikler mevcut değildir. Bu sebeple sektördeki gelişme
ler konusunda bir fikir verebilmek gayesiyle belediyelerce verilen inşaat 
ruhsatlarındaki gelişmeler 1967 ve 1968 yılları karşılaştırmalı olarak 15 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu istatistiklere göre inşaat 1968 yılında,
1967 yılma nazaran, değer itibariyle % 22,5, yüzölçümü itibariyle % 12,9 
artmıştır. 1967 yılında 3.898 milyon liralık ve 12.727 bin metrekarelik 1968
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yılında ise 4.774 milyon liralık ve 14.372 bin metrekare yeni inşaat yapıl
mıştır. Geçen yıla nazaran bütün yapı çeşitlerinde artış olmakla birlikte 
yüzde artışlar en fazla kültürel ve sıhhî yapılarla sınaî yapılardadır. Değer 
itibariyle evler % 8,6, apartmanlar % 20,6 ticarî yapılar % 23,5, sınai ya
pılar %  40,2, kültürel ve sıhhî yapılar % 85,5 ve diğer yapılar % 42,9 oran
larında artmıştır.

Yeni İnşaat 
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 15
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Ev 688 4.130 1.073 4.316
Apartman 1.926 5.503 2.322 6.246
Ticarî yapılar 452 1.431 558 1.646
Sına! yapılar 254 754 356 903
Kültürel, sıhhi ve 

sosyal yapılar 159 410 295 679
Diğer yapılar 119 499 170 582

TO PLAM 3.898 12.727 4.774 14.372

Tamir ve tadilât 88 — 82 —

K a yn ak  : D evlet İstatistik Enstitüsü

d. Ulaştırma

1968 yılında ulaştırma sektörü gelirleri % 9  oranında artarak 5.214,6 
milyon liradan 5.683,9 milyon liraya çıkmıştır.

Türkiye’de mevcut ulaştırma sistemi istenilen yapıya kavuşamamış 
olmakla birlikte, taşıma imkânları bakımından diğer sektörlerin taleplerini, 
büyiik güçlüklere uğramadan karşılayabilecek güce sahiptir. Bununla bir
likte bu sektör taşıt ve alt yapı eksikliği ve koordinasyon noksanlığı gibi 
nedenlerle değişen şartlara uyabilen dinamik bîr yapıya kavuşamamıştır.

Kara yolları taşımacılığının ulaştırma sektöründeki önemi artmakta
dır. Ancak taşıma faaliyetlerinde şirketleşmeye gidilememesi, aşırı yük
lemelerle yolların tahrip edilmesi v.s. gibi hususların düzeltilmesi gerek
mektedir.
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Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri
Cetvel : 16

1967 1968

ULAŞTIRMA
Kara Yollan (1)

Taşıma faaliyetleri (milyon)
113,9 120,8Taşınan yolcu sayısı (kişi)

Taşınan yük (ton) 29,3 32,7
ICatedilen mesafe (milyon)

35,0Yolcu / Km. 31,2
Ton / Km. 11,8 13,3
Taşıt / Km. • 4,4 4,8

Taşıt parkı (adet) 
Binek otomobil 140.371106.000
Kamyon - kamyonet 91.470 122.327
Otobüs - minibüs 27.780 33.605

Devlet yolları (Km)
15.902Asfalt, beton, parke 14.603

Stabilize, kırmataş 32.669 32.560
Diğer 11.520 10.330

Devlet Demir Yolları (1)
Taşıma faaliyetleri (milyon)

97,8Taşınan yolcu sayısı (kişi) 92,3
Taşınan yük (ton) 14,8 15,1

Katedilen mesafe (milyon)
Yolcu / Km. 4.301,1 4.470,4
Ton / Km. 5.476,1 5.521,0 i

Taşıt parkı (adet)
Lokomotif 966 966
Yolcu vagonu 1.218 1.240
Yük vagonu 16.489 16.700 i
Diğer vagonlar 2.440 2.440

Deniz yollan (1)
Taşıma faaliyetleri (2)

Taşman yolcu (milyon kişi) 97,5 109,2
Yük (ton) 160.791 151.999

Katedilen mesafe (bin) (2)
Yolcu / mil. 147,4 135,8
Ton 1 mil. 123,3 101,8

Taşıt parkı (groston) (3)
Yük 325.624 103.383
Yolcu 87.889 87.889
Tanker 165.445 166.435

Havayolları
Taşıtlar (uçak - adet) 24 26
Taşıma faaİivetleri

Yolcu (adet) 527.745 781.288
Yük (ton) 3.754 6.916

HABERLEŞME ( !)
Haberleşme hizmetleri (bin adet)

Mektup (4) 465.768 530.187
Telgraf (4) 10.203 10.500
Telefon (5) 473.033 530.000

Radyo sayısı (bin adet) 2.694 2.934

a  \ /-* - ı , 1 y u u n y e ı i j  * * }*■
4) Giden - gelen 5) Şehir içi, şeh irlerarası
K ayn ak : İlgili Kuruluş ve D airelerden  alınan  bilgiler.
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Demiryolları şebekesinde alt yapının eskimiş, tren hızlarının düşük 
ve etkin bir işletme düzeninin kurulamamış olması başlıca problemlerdir. 
Ticaret filosu’nun yaşlı ve hızı düşük gemilerden meydana gelmesi sebe
biyle yük taşıma faaliyetleri de istenilen seviyeye ulaşamamaktadır.

Ulaştırma faaliyetleri konusunda çeşitli daire ve kuruluşlardan alın
mış olan istatistik bilgiler 16 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Karayolları faaliyetlerinde 1968 yılında önemli artışlar olmuştur. 1968 
yılında karayollarında taşman yolcu sayısı 113,9 milyon kişiden 120,8 mil
yon kişiye, taşınan yük 29,3 milyon tondan 32,7 milyon tona çıkmıştır. 
Katedilen mesafe yolcu/km. olarak 31,2 milyondan 35,0 milyona, ton/km. 
olarak 11,8 milyondan 13,3 milyona ve taşıt/km. olarak 4,4 milyondan
4,8 milyona yükselmiştir. Asfalt, beton ve parke yolların uzunluğu 14.603 
km’den 15.902 km’ye çıkmıştır.

Demiryollarında da taşman yolcu ve yük miktarında, katedilen me
safede artışlar vardır. Lokomotif sayısı aynı kalmış, yolcu ve yük vagon
ları sayısı ise bir miktar artmıştır.

Denizyolu ulaştırmasında taşman yolcu sayısında artış olmuşsa da 
taşman yük miktarı biraz düşmüştür. Ancak katedilen mesafe bakımından 
durum aksidir. Katedilen mesafe yolcu/mil olarak düşmüş, ton/mil olarak 
yükselmiştir. Denizyolları taşıt parkında olumlu bir gelişme müşahede 
edilmemektedir. Grosston olarak yolcu gemileri geçen yılki seviyesinde 
kalırken yük gemilerinde gerileme olmuştur. Tankerlerde ise biraz arcış 
vardır.

Uçak adedinde geçen yıla nazaran bir değişiklik olmamakla birlikte 
havayolları yolcu ve yük taşımasında önemli artışlar görülmektedir.

PTT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre haberleşme hizmet
lerinde 1968 yılında % 10 un üzerinde artış olmuştur.

Türkiye’deki ruhsatlı radyo sayısında ise 2.694 binden 2.934 bine çıka
rak 240 bin artış vardır.

e. Turizm
Kalkınma gayretleri ve sınırlı dış ödeme imkânları bakımından turizm 

sektörü planlı dönemde önemle ele alınmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında turizm sektörüne toplam yatırımların % 1,4 ünün ayrılması öngö
rüldüğü halde bu oran yıllık programlarda yükseltilmiş ve yıllık toplam ya
tırımların ortalama % 2 si bu sektöre ayrılmış ve böylece birinci beş yıllık 
dönemde Plan yatırım hedefleri % 127 ve program yatırım hedefleri % 105 
oranında gerçekleştirilmiştir. Turizmde beklenen talep artışı gerçekleş
miş, Planda 1967 yılı için öngörülen yabancı turist sayısına 1966 yılında 
ulaşılmış ancak dış turizm gelirlerinin tamamının resmî kanaldan yurda 
getirilmesi mümkün olmamıştır. Bu durum gözönünde bulundurularak
1968 yılı Mart ayında alınan ve turist dövizlerine % 33,3 oranında vergi 
iadesi yapılmasını öngören karar uygulanmaya başlamıştır. Bunun olum-
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Cetvel : 17
Turizm Faaliyetleri

1964 1965 1966 1967
(2)

1967
I - Î X

1963 
I - IX  (3) i

YURDUMUZA GELEN YABANCILAR 229.347 361.758 440.534 574.055 493.570 446.217 i
Turistler 168.054 300.790 382.002 520.487 450.422 409.292 i
Diğerleri 61.293 60.968 58.532 53.568 43.148 36.925

YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR 113.083 186.520 155.293 130.140 108.385 125.811
Turist olarak 45.126 50.676 56.465 63.617 50.493 48.569
Hac için 3.261(i) 21.778 26.737 10.5440) 10.5440) 29.893
Çalışmak üzere 62.799 112.238 57.499 50.952 42.809 39.148
Diğerleri 1.897 1.828 14.592 5.027 I 4.539

O00

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü
(1) Çıkış fiğini dolduran vatandaşları ifade etm ektedir. M erkez Bankası kayıtlarına 

göte bu rakam 1964 de 22.000, 1967 de 34.612 olarak görülm ektedir.
(2) 1967 yılından önce Türkiyede 24 saatten az kalan turistler “diğerleri” kaleminde 

gösterilmiştir.
(3) 1968 yılı rakamları gemicidir.



lu sonuçlar verdiği söylenebilir. Gerçekten turizm gelişmelerini olumsuz 
yönde etkileyen milletlerarası olaylar sebebiyle 1968 yılında yurdumuza 
gelen turist sayısında bir gerileme ve yurt dışına çıkan vatandaşların sa
yısında artış olmasına rağmen turizm ve dış seyahat gelirleri açığı 1967 
yılında 14 milyon dolar iken 1968 yılında 9 milyon dolara inmiştir.

Türkiye’ye gelen turist sayısı 1964 yılında 168.054 kişi iken 1967 
yılında 520.487 ye yükselmiştir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi 1968 yı
lında yabancı turist sayısında bir azalma görülmektedir. Dokuz aylık dö
nemler itibariyle 1967 yılında turist sayısı 450.422 iken 1968 yılında 
409.292 dir; turist olmayanların sayısı da 43.148 den 36.925 e inmiştir 
Buna karşılık yurt dışına çıkan vatandaşların sayısı, hac için çıkanların 
fazla olması sebebiyle 108.385 ten 125.811 e yükselmiştir.

C —■ Talep
Harcamalar yönünden 1968 yılı millî gelir tahminleri henüz yayınlan

mamıştır. Geçici tahminlere göre 1967 yılında cari fiyatlarla özel tüketim 
harcamaları (stok değişmeleri dahil) 67.991 milyon liradan 75.423 milyon 
liraya çıkarak % 10,9 oranında, kamu cari harcamaları 12.160 milyon 
liradan 12.721 milyon liraya çıkarak % 4,6 oranında ve toplam tüketim 
harcamaları 80.151 milyon liradan 88.144 milyon liraya çıkarak % 10 ora
nında artmıştır. 1967 yılı gayri safi sabit sermaye teşekkülü ise 17.132, 
milyon liradır.

Harcamalar yönünden millî gelir tahminlerini elde etmek mümkün ol
madığı için 1968 yılı harcamalarını 1969 yılı program tahminlerine daya
narak ele alacağız. Bu tahminlere göre 1968 yılında cari fiyatlarla toplam 
tüketim harcamaları, 70,7 milyar lirası özel tüketim harcamaları, 13,4 mil
yar lirası kamu tüketim harcamaları olmak üzere 84,1 milyar liradır ve
1967 yılma nazaran % 8,7 oranında fazladır. Sabit sermaye yatırımları ise
16,8 milyar liradan 19,6 milyar liraya yükselmiştir.

Yurtiçi talebin yatırım ve tüketim harcamaları, üretim, satış ve stok
ların karşılaştırılması suretiyle değerlendirilmesi, istatistik bilgilerin za
manında elde edilememesi ve yetersiz olması sebebiyle, yapılamamaktadır. 
Bu sebeple iç talebin genel gelişmesi hakkında bir fikir verebilecek olan 
bazı malların 1968 yılı iç satışları ve stokları aşağıda incelenmiştir.

18 sayılı cetvelimizin kapsadığı maddelerin satışlarında 1967 yılında 
genellikle bir düşme eğilimi müşahede edilmiş olduğu halde 1968 yılında 
hemen hemen bütün maddelerin satışları önemli sayılacak oranlarda art
mıştır.

Onbir aylık dönemler itibariyle hadde mamulleri satışı 1967 yılında 
406 bin ton, 1968 yılında 603 bin ton, artış oranı ise % 48,5 tir. Çimento sa
tışları 3.990 bin tondan 4.496 bin tona, linyit satışları 2.511 bin tondan
3.005 bin ton’a çıkmış, taşkömürü satışları ise yaklaşık olarak geçen yılki 
seviyesinde kalmıştır.
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tç Satışlar 
(Devlet Sektörü)

(Bin ton)

1967 1967 1968
Maddeler 12 aylık 11 aylık 11 aylık

Hadde mamulleri 476 406 603

Çimento (1) 4.246 3.990 4.496

Taş kömürü (satılabilir) 4.336 3.965 3.933

Linyit (satılabilir) 2.845 2.511 3.005

Gaz (1) 391 474(a)

Benzin (1) 797 895(a)

Motorin (1) 1.253 1.486(a)

Diğer petrol ürünleri (1) 2.444 2.695(a)

! Şeker (1) 506 454 488

Pamuklu dokuma (Bin metre) 169.735 154.804 169.860

| Yünlü dokuma (Bin metre) 4.807 4.117 5.719

Kâğıt ve karton 103 93 90

İthal gazete kâğıdı 43 38 49

Kahve (ton) 2.255 2.103 2.288

j Çay (ton) 14.586 13.435 14.474
Sigara, tütün (ton) 37.018 34.614 33.944
Rakı (Bin litre) 16.561 15.999 17.611
Bira (Bin litre) 32.235 31.530 34.601
§arap (Bin litre) 6.112 5.910 3.790

| Diğer içkiler (Bin litre) 4.066 3.790 4.830
| Alkol (Bin litre) 20.996 19.361 19.750
j Tuz 489 449 476

(1) R esm î ve özel sektör.
(a) Yıllık

K ayn ak : A ylık  E kon om ik  G österg eler  - M aliye B akan lığ ı H azine G enel M üdürlüğü  
ve M illetlerarası İktisad î İşbirliği, P etro l D airesi Reisliği.

Tüketim maddelerinden şeker satışları % 7,5, pamuklu dokuma satış
ları % 9,7 ve yünlü dokuma satışları % 38,9 oranlarında artmıştır. Şarap 
hariç alkollü içkiler satışlarında da artış olmuştur.

Petrol ürünleri satışlarındaki artış 1968 yılında da devam etmiştir. 
Petrol ürünleri satış rakamları yıllıktır. Bu bilgilere göre 1967 yılma na
zaran gazyağı satışları % 21,2 benzin satışları % 12,3 motorin satışları 
% 18,6 ve diğer petrol ürünleri satışları ortalama % 10,3 oranlarında 
artmıştır.

1968 yılında stoklarda genel bir düşme eğilimi müşahede edilmekte
dir. Borular, çelik, kok ve özellikle hadda mamulleri stokları 1967 yılına 
nazaran düşüktür. Demir cevheri stokları da bir miktar gerilemiştir. Çi
mento stokları geçen yıl seviyesinde kalmış, maden kömürü ve linyit stok
ları artmıştır.
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Stoklar
(Devlet Sektörü)

Cetvel : 19 (Bin ton)

1 M a d d e l e r 1967
1967 

Kasım sonu
1968 

Kasım sonu

Hadde mamulleri 115 102 27
Borular 18 16 15
Çelik 24 30 22
Kok 22 27 23
Çimento (1) 104 47 47
Maden kömürü 86 73 84
Taş kömürü 531 507 839
Linyit 289 269 342
Demir cevheri 245 269 181

Gaz (1) 11 10(a)
: Benzin (1) 29 46(a)

Motorin (1) 22 23(a)
Diğer Petrol ürünleri (1) 130 161(a)

Şeker (1) 583 488 671
Pamuklu dokuma (Bin metre) 55.239 50.585 67.043
Yünlü dokuma (Bin metre) 1.734 1.798 1.764
Çay (ton) 2.663 2.694 2.612
Tütün, sigara (ton) 7.801 7.146 5.889
Bira (Bin litre) 1.733 1.484 1.493
Rakı (Bin litre) 2.699 1.918 1.827
Şarap (Bin litre) 5.205 5.205 4.463
Diğer içkiler (Bin litre) 870 752 752
Alkol (Bin litre) 2.912 2.749 2.975
Tuz 573 124 353

(1) R esm î v e  ö z e l sektör.
(a ) A ra lık  sonu

K ay n ak  : A ylık  E kon om ik  G österg eler  - M aliye B akan lığ ı H azine G enel Müdürlüğü 
v e  M illetlerarası İk tisad î İşbirliği T eşkilâtı, Petrol Dairesi Reisliği

Petrol ürünleri stoklarındaki gelişmeler farklıdır. Gazyağı ve motorin 
stoklarında önemli bir değişiklik olmamış, buna karşılık benzin ve özellikle 
Fuel - oil stoklarında önemli artışlar olmuştur. Üretim ve dağıtım program
larının yurtiçi talebe uygun olmaması sonucunda bazı ürünlerin üretimi iç 
talebi aşmakta, fiyatların yüksek olması sebebiyle ihracatı engellemekte, 
böylece stokların artmasına sebep olmaktadır.

Tüketim maddeleri stoklarında da azalma eğilimi hakimdir. Şeker, 
pamuklu dokuma ve tuz stokları artarken yünlü dokuma, çay, tütün ve 
sigara ile rakı ve şarap stokları azalmıştır.
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D — İstihdam

Üretim faaliyetlerine katılan aktif nüfus olarak istihdam, kalkınmakta 
olan ülkelerde, sanayileşmiş ülkelere nazaran, farklı problemler yaratmak
ta ve çözüm yolu genel kalkınmaya bağlı bir amaç teşkil etmektedir. Bu 
gibi ülkelerde konjonktüre! değil, devamlı bir nitelik taşıyan gizli ve 
mevsimlik işsizlik, çözülmesi uzun bir zamana ihtiyaç gösteren ve ekonomik 
gelişmenin bir sonucu olarak ele alınması gereken bir problemdir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963 - 67 dönemi için 2,1 milyonluk 
bir istihdam artışı öngörmüştür. Ancak aynı dönemde gerçekleşen artış
1,2 milyondur. Artışın 213 bini tarım, 375 bini sanayi 153 bini inşaat 
vö 474 bini hizmetler sektörlerinde olmuştur. Plan tarım sektörü istih
dam artışını 700 bin olarak öngörmüştü. Gerçekleşen istihdam artışının 
düşük olmasının sebebi bu sektörde istenen oranda üretim artışının sağ
lanamamış olmasıdır. Sanayi sektöründe ise istihdam hedefi aşılmıştır; 
Planda 5 yılda 316 bin kişilik istihdam artışı öngörüldüğü halde bu sektörde 
çalışanların sayısı 375 bin kişi artmıştır. Hizmetler sektöründe de hedefe 
ulaşılamamıştır.

1S69 Yılı Programına göre 1968 yılında istihdam hacmi 13 milyon 
395 bin kişidir ve 1967 yılına nazaran istihdam artışı en fazla % 10,1 ile 
inşaat, % 9,45 ile sanayi ve %  8,27 ile hizmetler sektörlerindedir. Tarım 
sektöründe ise istihdam artışı sadece % 0,85 tir.

İstihdam Hacmi
(Aylık Ortalamalar)

Cetvel : 20 (Bin Kişi)

S e k t ö r l e r 1967 1967
(D

1968
(D

Değişiklik |

Mutlak %

Ormancılık, avcılık, balıkçılık 12,0 12,0 16,2 + 4,2 + 35,0
Madencilik 57,6 57,1 64,1 + 7,0 + 12,3

I imalât sanayii 402,3 401,5 441,4 + 39.9 + 9,9
inşaat 90,0 89,8 103,9 + 14,1 + 15,7
Şehir hizmetleri ve ticarethaneler 61,0 60,8 67,3 + 6,5 + 10,7
Nakliyat, depoculuk ve muhaberat 61,6 61,3 67,4 + 6,1 + 10,0
Hizmetler 149,9 148,6 173,2 + 24,6 + 16,6

TOPLAM 834,4 831,1 933,5 +  102,4 + 12,3

Not : (I )  11 aym  ortalam alarıdır.

K ayn ak  : İş ve İşgücü Raporu - İş v e İşçi Bulm a Kurumu G enel Müdürlüğü
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İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tarım 
dışında kalan büyük işyerlerinin istihdam durumunu gösteren istatistik
lere göre, onbir aylık ortalamalar itibariyle, 1968 yılında istihdam hacmin
de % 12,3 oranında artış olmuştur. Gerçekten onbir aylık ortalamalar 
itibariyle 1967 yılında bu işyerlerinde çalışanların sayısı 831,1 bin kişi iken
1968 yılında 933,5 bin kişiye yükselmiş ve 102,4 bin kişi artmıştır. Bütün 
sektörlerde artış olmakla beraber en fazla artış % 35 ile ormancılık, 
avcılık ve balıkçılık sektöründe, % 16,6 ile hizmetler sektöründe ve % 12.3 
ile madencilik sektöründedir.

Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 21

1967 1968
Değişiklik !

Mutlak %

Batı Almanya 7.100 41.409 +  34.309 + 483,2

Avusturya 1.043 673 — 370 — 35,5

Avusturalya — 107 107 —

Birlegik Amerika 8 43 + 35 + 437,5

Hollanda 48 875 + 827 + 1.722,9

İsviçre 215 97 _ 118 — 54,9

Suudî Arabistan 342 — — 342 —

TOPLAM 8.756 43.204 +  34.448 + 393,4

K ay n ak  : İş ve İşgücü R aporu  - İş  v e  İsçi Bulm a Kurumu G enel Müdürlüğü

Yurtdışına çalışmak üzere giden işçi sayısı 1965, 1966 ve 1967 yılların
da azaldıktan sonra 1968 yılında ilk defa artmıştır. En fazla işçi gönder
diğimiz Batı Almanyada konjonktürün tekrar yükselmesi sonucunda 1967 
yılında bu ülkeye sadece 7.100 kişi gittiği halde 1968 yılında 41.409 işçi 
gitmiş ve böylece 1967 yılında yurt dışına çıkan toplam işçi sayısı 8.756 
iken 1968 yılında 43.204 olmuştur.

E —■ Fiyatlar

Yıllık ortalamalar itibariyle toptan eşya fiyatları genel endeksi 1968 
yılında 322 puandan 333 puana çıkarak % 3,42 oranında artmıştır; Toptan 
eşya fiyatları genel endeksi 1968 yılının ilk iki ayında da, Ekim ayında 
başlayan mevsimlik yükselme dönemi Şubat ayı sonuna kadar devam ettiği 
için, yükselmiş ve Şubat ayı sonunda 334 puanla tepe noktasına ulaş
mıştır. Ancak Ocak ve Şubat aylarındaki endeks artışı normal mevsimlik 
artıştan yavaş olmuş ve Şubat sonunda 342 puana çıkması gereken endeks 
334 puanlık seviyesi ile mevsimlik artışın % 2,34 oranında altında kalmıştır.
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Mevsimlik gerileme döneminin başladığı Mart ayından itibaren toptan 
eşya fiyatları genel endeksi mevsimlik iniş hareketine uygun bir seyir 
izleyerek Mayıs ayı sonunda 330 puana inmiştir. Mevsimlik fiyat gerileme
sinin hızlandığı Haziran ayından itibaren ise durum biraz farklı olmuş ve 
genel endeks Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında mevsimlik hareketin 
gerektirdiği ölçüde düşmeyerek biraz yukarıdan seyretmiş, Eylül ayında 
ise, mevsimlik gerileme döneminin son ayı olmasına rağmen 2 puan yüksel
miştir. Endeks Ekim ayından itibaren yıl sonuna kadar normal mevsimlik 
harekete paralel bir seyir izlemiş ve 345 puana çıkmıştır.

Fiyat Endeksleri
( 1953 =  100)

Cetvel : 22

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi
Ankara İstanbul

A y l a r Genel Endeks
Gıda madde
leri ve yemler

Sanayi ham
maddeleri ve 

yarı mamulleri

Geçinme
Endeksi

Geçinme
Endeksi

1967 1963 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968

Ocak 316 328 320 322 305 340 307 325 327 355
Şubat 332 334 341 332 311 340 314 328 332 356
Mart 330 334 333 333 323 337 315 328 335 354
Nisan 326 333 327 332 324 337 316 325 336 355
Mayıs 330 330 334 327 323 335 321 327 342 356
Haziran 326 330 326 327 324 335 319 327 343 359
Temmuz 314 328 310 323 323 339 314 329 343 362 1
Ağustos 312 327 306 319 325 345 313 331 340 364
Eylül 311 329 306 321 323 348 314 331 341 366
Ekim 317 334 313 326 325 352 322 335 345 369

; Kasım 321 338 315 331 335 354 324 337 351 370
Aralık 32C 345 321 340 337 356 324 338 353 372

Yıllık Ortalama 322 333 321 328 323 343 317 330 341 362

Artış yüzdeleri 5,2 3,4 4,2 2,2 7,0 6,2 6,4 4,1 14,0 6.2

K aynak : T icaret Hakanlığı, K on jonktür  ve Yayın M üdürlüğü

Aralık sonlan itibariyle toptan eşya fiyatları genel endeksinde 1968 
yılında meydana gelmiş olan 19 puanlık artışta gıda maddeleri ve yemler 
grup endeksinin payı sanayi hammaddeleri ve yarımamulleri grup endek- 
sininkinden yüksektir. Genel endeksteki ağırlık katsayıları nazara alın
mak suretiyle yapılan hesaplara göre genel endeks artışının •% 68 i gıda 
maddelerinden, % 32 si sanayi hammaddelerinden ileri gelmiştir.
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Gıda m addeleri ve yem ler grup endeksi 1968 yılında % 5,92 oranında 
a rta rak  321 puandan 340 puana çıkm ıştır. Gıda m addeleri grup endeksinde 
m eydana gelmiş olan 19 puanlık artışın  en önemli kısmı nebati gıda m ad
deleri a lt endeksinin % 4,7 ve hayvan yemleri a lt endeksinin % 17,6 
oranlarında yükselm esinden ileri gelm iştir. Hayvan m ahsulleri alt endeksi 
%  4,6 ve hayvanlar a lt endeksi ise % 3,3 oranlarında artm ıştır.

Sanayi ham m addeleri ve yarım am ulleri grup endeksi 339 puandan 
356 puana çıkarak %  5 oranında artm ıştır. Sanayi hamm addeleri grup 
endeksinde m eydana gelmiş olan 17 puanlık artış büyük ölçüde yakacak 
m addeleri a lt endeksinden gelm ektedir. Y akacak m addeleri a lt endeksi, 
köm ür fiyatlarına yapılan  zam  sebebiyle 409 puandan 510 puana çıkarak 
%  24,7 oranında artm ıştır. Diğer a lt endekslerde de çeşitli oranlarda artış 
o lm uştur. Artış oranları yapı m alzem esinde % 6,6, kâğıtlarda %  5,6, m aden
ler ve dokum a m addelerinde daha düşük oranlardadır. Deriler ve sınaî 
ve m adenî yağlar a lt endekslerinde bir m iktar gerileme vardır; Kimyevî ve 
tıbb î m addeler endeksinde ise değişiklik olmamıştır.

T icaret Bakanlığı K onjonktür ve Yayın M üdürlüğünce hazırlanan 
A nkara  ve İstanbul geçinme endeksleri yıllık ortalam alar itibariyle 1968 
yılında sırasıyle %  4,1 ve %  6,2 oranlarında artm ıştır. Aralık sonları 
itibariy le a rtış  o ran ları A nkara geçinme endeksinde %  4,3, İstanbul geçinme 
endeksinde %  5,4 tür.

Son y ıllarda İstanbul geçinme endeksi hem toptan eşya fiyatları genel 
endeksi hem A nkara geçinme endeksinden fazla artm aktadır. Bu yıl da 
geçen  1967 yılındaki kadar yüksek olmamakla birlikte İstanbul geçinme 
endeksi daha fazla yükselm iştir. Bunun sebebi hızlı nüfus artışına karşı
lık  İstanbu l’un ü retim  alanlarıyle bağlantısını sağlayan dağıtım m ekaniz
m asının  kifayetsizliğidir. Nüfus artışı yanında en büyük sanayi merkezi 
■olan İstanbu l’da gelir artışlarının fazla olması da talep artışı üzerinde 
m üessir olm aktadır.

A nkara geçinm e endeksi yılın ilk iki ayında mevsimlik harekete uygun 
o la rak  yükselm iş, ancak mevsimlik gerileme döneminde ya bir m iktar 
yükselm iş veya aynı seviyede kalmış olduğu için 324 puandan 338 puana 
çıkm ıştır. Endeksteki artış başlıca pirinç, soğan, et, zeytin, zeytinyağı, süt 
m am ulleri ve kok fiyatlarının artm asından ileri gelmiştir. Aydınlatma, 
giyim  ve diğer m addeler a lt endekslerinin artış oranları daha düşüktür.

İstanbul geçinme endeksi 1968 yılında M art ayındaki 2 puanlık düşme 
dışında hiç bir m evsimlik gerileme göstermemiş, bütün yıl boyunca yükse
lerek  353 puandan 372 puana çıkmıştır. Endeksteki artış, Ankara geçinme 
endeksinde olduğu gibi, başlıca pirinç, un, et, sü t mamulleri, zeytin ve 
zeytinyağı, soğan ve kok fiyatlarının artm asından ileri gelmiştir.
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Altın fiyatları 1968 yılında geçen yıla nazaran  daha fazla yükselm iştir. 
Aralık ayları ortalam aları itibariyle R eşat altını 180,38 TL. ndan 194,33 TL. 
na çıkarak % 7,7, Cum huriyet altını 103,25 TL. ndan  122,76 TL. na çıkarak 
% 18,9 ve külçe altının gram  fiyatı 15,18 TL. ndan 18,16 TL. na çıkarak 
%  19,6 oranlarında artm ıştır. Yıllık orta lam alar itibariyle artışlar ise 
Reşat altınında %  8,0, C um huriyet altınında %  13,0 ve külçe altında %  13,8 
dir. 1968 yılı altın fiyatları a rtışında  geçen yıl Fransız F rank’ı krizi sebebiyle 
m illetlerarası altın  p iyasalarında altın  fiyatlarının yükselm esi ve piyasaların 
bir süre kapanm asının etkileri olm uş ve artış  oranları az çok dış m erkezler
deki oranlara paralel seyretm iştir.

4 —  MİLLETLERARASI İLİŞKİLER

A —  Dış Ticaret ve Kambiyo Rejimleri

a. İtha lât Rejimi
Çeşitli kararnam e ve yönetm eliklerle ithalât rejim inin uygulanm ası 

konusunda Bankamıza verilen görevlerin yerine getirilm esine bu yıl da 
devam edilmiştir.

önceki yıllarda olduğu gibi, Kalkınm a Planı ve Yıllık P rogram lardaki 
esaslar ve döviz imkânları gözönünde tu tu larak , ekonomik kalkınm anın 
gerektirdiği yatırım  ihtiyaçlarının karşılanm ası; tarım  sanayi ve m aden 
üretimini artırıcı m addeler ile sanayim  ihtiyaç duyduğu ham  m addeler 
ile ihraç m allarının imal ve ihracında kullanılan ham  ve yardım cı m ad
delerin ve ambalâj m addelerinin, zaruri tüketim  m addeleriyle p iyasada 
aranılan diğer m addelerin döviz im kânlariyle ayarlı olarak ithal edilebil
mesi amacıyle ithalat 1968 yılında liberasyon ve anlaşm alı m em leketler 
kontenjan listeleri ile yıllık ve tahsisli ithal m alları listesi ile 6 şa r aylık  
olmak üzere, yapılmıştır.

İthalât Rejimi Kararı İtha lâ t Yönetmeliği, AID yolu ile yapılacak  
ithalâta ait Yönetmelik ve ihraç veya yurtiçinde dövizle satış konusu 
m amuller için gerekli ham ve yardım cı m addelerle ambalâj m addelerine 
döviz tahsisi esaslarına dair yönetm elik bu yıl 4 Ocak 1968 tarih inde yıllık 
olarak ilân edilmiş ve ithalâtla  ilgili tü rlü  konular gerektikçe yıl içinde 
yayımlanan sirkülerle düzenlenm iştir. Rejim tatb ikatın ın  başında İthâl 
Listelerinin 6 şar aylık olarak ilânı kabul edilmiş ise de birinci 6 aylık 
liberasyon listesi T icaret Bakanlığının bir Tebliğiyle ikinci 6 aylık devrede 
de yürürlükte bırakılmış, tahsisli ithal m alları listesi 6 şar aylık o larak  
kalmıştır.

4 Ocak 1968 tarihinde ilân olunan İtha lât Rejimi K ararı ile İtha lâ t 
Yönetmeliği 1967 yılı Temmuz ayında ilân edilmiş bulunan K arar ve Yö
netmeliğe kıyasla gerek tertip  gerek esas hüküm ler bakım ından önemli 
yenilik ve değişiklikler getirm em iştir.
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Ancak, m üsaade belgeli m uam elelerde ithal edilecek m allara ait tem i
natın bu belgelerin taşıd ıkları ta rih ten  itibaren 20 gün içerisinde yatırıl
ması esası 4 Ocak .1968 tarih li Yönetm elikle 30 güne çıkarılmıştır.

Belirli hallerde ek süre talepleri için, ithal m üsaadelerinin bitiminden 
sonra en geç 6 ay içinde m üracaat edilmesi hükm ü ile ilgili süre, dört aya 
indirilmiştir.

Döviz tahsis m ektubu veya ithal m üsaadesinin m uteberlik süresi 
içinde m üracaat edilm ek kaydiyle, fiyat yüksekliği fiyat Tescil ve Tetkik 
Dairesinden alınacak b ir belge ile tesb it olunduğu takdirde, ithalâtçılara 
itha lâ ttan  vazgeçebilm e ve tem inatım  geri alabilme imkânı tanınmıştır.

M uhtelif kaydı bulunan bilumum sanayici ve ithalâtçı kotalarından 
yapılacak ithalâtta , ithal edilecek m addenin yerli imalâtının bulunmadığı 
veya m iktar ve vasıfları bakım ından yeterli olmadığı hakkında gerek resmî 
sek töre  gerek resm î sek tör em rindeki kotalardan özel sektöre tahsis ya
pılm asında Sanayi Bakanlığından, diğer hallerde özel sektör için de O da
lar Birliğinden alınacak b ir belgenin ilgili tevzi mercilerine ibrazı veya 
merci tarafından tem in edilerek yetkili bankaya tevdii şa rt koşulm uştur.

P iyasada ithal lisanslarının el değiştirmesini ve m utem etlik m üesse
sinin de gayesinden uzaklaşan bir ta tb ikat içine girmesini önlemek mak- 
sadiyle gerekli te tb irle r  alınmış ve kontrol ve teftiş sistemi konularak 
m utem etlik  yapacak  kim seler için bazı nitelikler şart koşulm uştur.

1968 yılı İth a lâ t Program ı ile 835 milyon dolarlık ithalât yapılması 
öngörülm üştür. Bunun 360 milyon doları liberasyon listelerine, 240 mil
yon doları tahsisli ithal m allan  listesine, 100 milyon doları da anlaşmalı 
m em leketlere olm ak üzere 700 milyon doları program  ithalâtına taallûk 
etm ektedir. Bakiye, sağlanan proje kredilerine, özel yabancı sermaye ya
tırım larına, NATO - E nfrastrük tür program ına ve bedelsiz ithalât yoluyla 
yapılacak  itha lâ ta  aittir.

1968 yılında liberasyon, tahsisli ithal malları ve anlaşm alı memleket
ler konten jan  listelerinden verilen ithal m üsaadesi m iktarı geçici rakam la 
647 m ilyon dolardır. Bunun birinci 6 aylık döneme isabet eden kısmı 
316,5 milyon dolar, ikinci 6 aylık dönemle ilgili kısmı 330,5 milyon do
lardır. Böylece bü tün  döviz m üşküllerine rağm en program  ithalâtına yak
laşıldığı görülm ektedir.

4 Ocak ve 4 Temmuz 1968 tarihlerinde ilân olunan ithal listeleri, 1968 
yılı birinci ve ikinci 6 aylık dönemlerine ait tahsisli ithal malları, birinci 
6 aylık devreye a it olup, ikinci 6 aylık devrede tem dit edilen I ve II num a
ralı liberasyon ve anlaşm alı m em leketler kontenjan listelerinden m üteşek
kildir.
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Liberasyon listelerinde ye r alan m addeler 1968 yılında yukarıda belir
tilen esaslar gözönünde tu tu la rak  yeniden incelenmiş ve 4 Ocak 1968 
tarihli listelere yeni m addeler eklenm ek ve bu listelerden bazı m addeler 
çıkarılm ak suretiyle gerekli değişiklikler yapılm ıştır.

Gerek tahsisli ithal m alları listesi gerek liberasyon listeleri bundan 
önceki listeler gibi, Avrupa Para  A nlaşm asına giren m em leketler ile ser
best döviz sahasından ithal olunacak m alları kapsam aktadır.

1968 yılı ilk 6 aylık dönemi için Tahsisli ithal m alları listesi, (13,5 
milyon dolar olarak ilân edilmiş bulunan merinos kotasının 1968 yılı 
ikinci 6 aylık devrede kullanılm ası derpiş edilmiş bulunan 5 milyon 
dolarlık kısmı hariç) 131,1 milyon dolar olarak ilân edilmiştir. Dönem 
içinde yapılan ilâvelerle bu m iktar 134,8 milyon dolara çıkmıştır. Bu 
m iktarın 27,9 milyon dolannı (Fuar için yıllık o larak  ayrılan 10 milyon 
dolar dahil) ithalâtçı, 106,9 m ilyon dolarını da sanayici kotaları teşkil e t
mektedir. İkinci 6 aylık dönem için bu liste tu tarı, (merinos kotasından 
ilk 6 aylık devrede kullanılm ayan 5 milyon dolar dahil) 128,3 milyon dolar 
olarak ilân edilmiş ve sonradan eklenen 5,9 milyon dolar ile birlikte 134,2 
milyon dolara çıkmıştır. Bunun 29 m ilyon doları ithalâtçı, 105,2 m ilyon 
doları sanayici kotasıdır.

Anlaşmalı m em leketler kontenjan listeleri iki taraflı ticaret ve ödeme 
anlaşm aları hüküm leri dahilinde yapılacak ithalâtla  ilgilidir. 1968 yılında, 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Alm anya, İsrail, M acaristan, Mısır, Po
lonya, Romanya, S. S. C. B. ve Yugoslavya için yeni kontenjan listeleri 
ilân edilmiştir.

1968 yılında da tem inat nisbetleri, I num aralı liberasyon listesinde 
yer alan m allar için % 70, bu listede y e r alan ve Tarım  Bakanlığı m üsaa
desine tabi tutulan damızlık hayvanlar için %  1, kom poze gübreler için 
% 20, II num aralı liberasyon listesinde yer alan m allar için % 100, bu lis
tede yer alan 87.06 güm rük tarife  pozisyonlu kara  nakil vasıtalarının m ü
teferrik aksam ve parçaları için % 125, tahsisli ithal m allan  listesinde 
ithalâtçılar için % 30, sanayiciler için % 10 ve yatırım  kotaları için %  1 
olmak üzere eski hadlerde bırakılm ıştır.

1968 yılı birinci ve ikinci 6 aylık dönem lerinde de liberasyon listele
rine yapılan talepleri ayarlam ak ve aşırı talepleri önlem ek amaciyle, bu 
listelerden yalnız akreditifli ödeme şekline göre itha lâ t yapılm ası usulü 
m uhafaza edilmiştir. 1968 yılı sonuna doğru spekülâtif nitelik gösteren 
talepleri önlem ek maksadiyle, liberasyon listelerinde y e r alan m addeler 
için yapılan ithal talepleri 20 Kasım 1968 tarihinde T icaret Bakanlığı 
tarafından 4 Ocak 1969 tarihine kadar durdurulm uştur.

b. İhracat rejimi
İhracatı düzenleyen prensipleri kapsam akta olan D ışticaret Rejimi 

hakkmdaki kararlar, 25 H aziran 1968 tarihinde yayınlanm ıştır. İh raca t
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aynı tarih te  yayım lanan yeni Yönetm elikle düzenlenm iştir. Ayrıca bu arada 
yayım lanan sirkülerlerle özel konularda tedbirler de alınmıştır.

Bundan önce yayım lanm ış olan D ışticaret Rejimi hakkm daki kararla
rın  ihracatla ilgili tem el hüküm leri ve bu arada serbest ihracat prensibi 
1968 yılında ilan edilen ka ra rd a  da olduğu gibi bırakılm ıştır. Bu konuda 
yapılmış olan değişiklikler, yaln ız sözkonusu kararlara  ekli ihracı lisansa 
tab i m allar listelerinin m uhteviyatına inhisar etm iştir.

4 Temmuz 1967 tarih li ihracı lisansa tab i m allar listesine; cılız 
kaliteli Eskişehir lüle taşı (Sanayi Bakanlığı’nm  izni alınmak şartıyle), 
orijinal bağırsak ve her nev ’i gübreler ilâve edilmiştir.

4 Temmuz 1967 tarih li D ışticaret Rejimine ait İhracat Yönetmeliğine 
göre; ihracı tescile bağlı olan m addeleri gösteren listelerden yalnız 1 /A  
listesine, pam uklu m ensucat (yalnız Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 
son fıkrasında tasrih  edilenler) eklenmiş olup başkaca bir değişiklik 
yapılm am ıştır.

D ışticaret Rejimi hakkm daki kararlara  dayanılarak yayım lanan söz 
konusu ihracat yönetm eliklerine uygun olarak 23.12.1963 tarihinde 
yayım lanan Türk Parası Kıymetini Koruma H akkm daki 17 sayılı K arar’a 
ilişkin İh racat Tebliği, ih racat muamelelerini kambiyo m evzuatı yönünden 
düzenleyen bir tebliğ  o larak halen yürürlükte bulunm aktadır. Adı geçen 
tebliğin 3 üncü m addesine ikinci fıkra olarak, Seri: VII, No. 54 sayılı tebliğ 
ile; “261 sayılı Kanun hüküm leri gereğince çıkarılmış veya çıkarılacak 
olan ka tî ve geçici iade listelerinde yer alan mamullerin, İhracı ve Yatırım 
ları Teşvik B ürosu’nun m uvafakati alınmak şartiyle D ışticaret Rejimi 
esasları dahilinde banka garantisine m üsteniden kredili olarak ihracı 
halinde m al bedelini teşkil eden dövizlerin engeç 9 ay içinde yurda getiril
m esi zorunludur” hükm ü eklenmiştir.

4 Temmuz 1967 tarih li İh racat Yönetmeliğine ekli, konsinyasyon veya 
m üşterek  hesap yolu ile ihraç edilmelerine tescil mercilerince izin verilecek 
m allar listesine, cam dan, çiniden, porselenden yapılmış eşya eklenmiş, 
buna karşılık  III sayılı anlaşm alı m em leketlere ihracatı tevzie tabi m allar 
listesi aynen m uhafaza edilmiştir.

IV sayılı geçici olarak ihraç edilecek m allar listesinde kayıtlı kurşun 
külçe ibaresi (kurşun külçe, tali m addeler olarak gümüş külçe ve altın 
külçe) o larak  genişletilm iştir.

4 Temmuz 1967 tarih li İh racat Yönetmeliğinde bulunmayan V sayılı 
liste 25 H aziran 1968 tarih li İh racat Yönetmeliğine eklenmiştir. Bu liste, 
A vrupa Ekonomik Topluluğu tarafından sürüm kolaylığı tanınmış olan 
diğer ihraç m addelerimize tahsis edilmiş olup deniz balıklan ile İstakoz, 
portakal ile mandalin, limon, kalite şaraplar, pamuklu m ensucat, örme giyim
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eşyası, m efruşat eşyası, elle yapılmış halılar (yün, kıl, ipek, diğer elyaftan), 
elle yapılmış kilimleri ihtiva etm ektedir.

Halen m er’iyette olan “bazı mam ullerim izin tevsik edilecek ihraç 
fiyatlarında vergi, resim, harç ve benzeri tesirler icra eden sair mükelle
fiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların  ihdası hakkındaki karar” 
11 Kasım 1967 tarih  6/8993 sayılı k a ra r ile 1968 senesi zarfında neşredilen 
21.2.Î968 tarih , 6/9535 sayılı ve 11.9.1968 tarih , 6/10609 sayılı ve 16.9.1968 
tarih, 6/10649 sayılı ve 16.12.1968 tarih , 6/11008 sayılı kararla rla  mevcut 
m amullere ilâveten daha bir kısım  m am uller için katî vergi iade nisbetleri 
tesbit edilmiştir.

c. Kambiyo Rejimi :

Kambiyo rejimi 1968 yılında da 1567 sayılı K anuna dayanılarak 
11 Ağustos 1962 tarihinde yayınlanmış olan Türk Parası Kıym etini Koruma 
Hakkındaki 17 sayılı K arar ve bu kararla  ilgili tebliğler ve bazı m ünferit 
kararlarla  düzenlenmiştir.

Kambiyo kontrol görevleri Türk Parası Kıymetini Korum a hakkında 
14 sayılı K arara ilişkin 70 sayılı tebliğ ile 6 H aziran 1961 tarihinde, birçok 
m em leketlerde olduğu gibi, m em leketim izde de Bankam ıza devredilm iştir. 
Bu merci değişikliği, özellikle görünm eyen m uam eleler ve serm aye hareke t
leri konusunda kambiyo kontrolü uygulam asının objektif usuller ve belirli 
kaideler dairesinde gerçekleştirilm esini ve imkân dahilinde liberasyon 
yönünde yürütülm esini sağlama bakım ından önemli bir gelişmedir. Böylece 
üyesi bulunduğumuz Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
görünmeyen muamelelerin liberasyonu konusunda izlediği politikaya 
uygun usuller meydana getirilm iştir.

1962 yılından beri uygulanm akta olan Türk Parası Kıym etini Koruma 
Hakkında 17 sayılı K arar ile ilgili tebliğler 7 seriye ayrılm akta ve her seri 
kendi içinde sıra num arası alm aktadır. Birinci seri usul hüküm lerine, ikinci 
seri genel olarak ihracata ve özelliği olan 'ihracata, üçüncü seri dövizli, 
bedelsiz ve sair şekillerdeki ithalâta, dördüncü seri görünm eyen m uam ele
lere, beşinci seri sermaye hareketlerine, altıncı seri serbest bölge işlerine 
ve yedinci seri diğer serilerle ilgili m üteferrik  değişikliklere, eklere ve 
iptallere m üteallik hükümleri ihtiva etm ektedir.

1968 yılında yedinci seri içinde 45 ilâ 48 sayılı tebliğlerle I, III, IV 
ve V sayılı serilerle ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılm ıştır.

B —• Dış Ticaret H areketleri

1968 yılında ihracat %  5,2 oranında gerileyerek 496 m ilyon dolara 
inmiş, ithalât ise % 11,5 oranında a rta rak  764 m ilyon dolara çıkm ıştır;
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Cetvel : 23
Dış Ticaret Hacmi

Yıllar Değer (M ilyar TL.) D eğer (Milyon $) M iktar (Milyon Ton)
İthala t İh raca t H acim İth a lâ t İh raca t Fark Hacim İthalât İhracat Hacim

1962 5,6 3,4 9,0 622 381 -2 4 1 1.003 4,9 2,3 7,2
1963 6,2 3,3 9,5 688 368 -3 2 0 1.056 5,4 2,1 7,5
1964 4,9 3,7 8,6 537 411 - 1 2 6 948 4,8 2,6 7,4
1965 5,2 4,2 9,4 572 464 - 1 0 8 1.036 5,0 2,6 7,6
1966 6,5 4,4 10,9 718 490 - 2 2 8 1.208 5,3 2,6 7,9
1967 6,2 4,7 10,9 685 523 -  162 1.208 5,0 2,0 7,0

19680) 6,9 4,5 11,4 764 496 -2 6 8 1.260 6,2 2,2 8,4

(1) Geçici

K aynak : A ylık  İsta tis tik  Bülteni - D evlet İsta tistik  Enstitüsü

Planlı dönemde ihracatım ız, 1963 yılı nazara  alınmazsa, devamlı 
o larak  artm ış ve 1967 yılı sonunda 381 milyon dolardan 523 milyon dolara 
çıkm ıştır; o rta lam a artış  o ran ı %  7 civarındadır. Ancak 1968 yılında 
ih racatta  bu gelişm e devam  etm em iş program  hedefine ulaşılam adığı gibi 
geçen yılın ih racat seviyesinin 27 m ilyon dolar altında kalınm ıştır. İhracatın 
m addeler itibariyle dağılışına b ir göz atılınca bu gerilem enin 23 milyon 
dolarının tü tü n  ih racatında  olduğu görülür. G erçekten 1967 yılında 118 
milyon dolarlık  tü tü n  ihraç edildiği halde 1968 yılı ihracatı 95 milyon 
dolardır. M eyve ih racatındak i 6 m ilyon dolarlık azalm a ise fındık ihracatı
nın 8 milyon do lar düşük  olm ası ve diğer m eyveler ihracatının 2 milyon 
dolar artm asının sonucudur. Küspe ihracatı da 1968 yılında 5 milyon dolar 
düşük olm uştur. Buna karşılık  canlı hayvan, tohum  ve kıl ihracatı birer 
m ilyon dolar, pam uk ihracatı ise 11 m ilyon dolar artm ıştır.

1968 yılında yapılan 496 milyon dolarlık  ihracatın  264 milyon doları 
(%  53,2) APA m em leketlerine, 74 m ilyon doları (%  14,9) dolar sahasına,
110 m ilyon doları (% 22,2) anlaşm alı m em leketlere ve 48 milyon doları 
(%  9,7) diğer m em leketlere yapılm ıştır. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında 
APA m em leketleri payının hem en hem en aynı kaldığı buna karşılık dolar 
sahası payının %  18 den %  14,9 a indiği, anlaşm alı m em leketler payının ise 
%  19,7 den % 22,2 ye çıktığı görülm ektedir.

İtha lât 1968 yılında 685 milyon dolardan 764 milyon dolara çıkarak 
%  11,5 oranında artm ıştır. İ th a lâ t a rtışı genellikle bütün kalem lerde olmuş 
yalnız demir - çelik itha lâ tı 3 m ilyon dolar, nebati ve hayvani yağlar 2 
milyon dolar düşmüş, dokum a ve iplik ithalâtı geçen yılki seviyesinde kal
m ıştır. Geçen yıla nazaran  itha lâ tı en fazla artan  m addeler makineler, ta 
şıma araçları, gübreler, akaryak ıt, ilâç ve boyalardır. 196/ yılında 228 mil
yon dolar olan m akine itha lâ tı 254 m ilyon dolara çıkararak 26 milyon do-
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Cetvel : 24
Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı

(Milyon $ )

i İ h r a c a t İ t h a l â t  1

j Maddeler 1967 1968
(1) Maddeler 1967

1968
(D

CANLI HAYVANLAR 9 10 AKARYAKIT 54 64
MEYVELER 131 125 İLÂÇ VE BOYA 62 72 |

Üzüm 23 23
incir 7 7
Fındık 84 76
Diğer meyveler 17 19

HUBUBAT 2 2 DOKUMA - İPLİKLER 42 42 :
Çavdar — —

Kusyemi 1 1 DEMİR VE ÇELİK 47 44
Diğer hububat 1 1

TOHUMLAR 4 5 MAKİNELER 228 254
KÜSPELER 25 20 TAŞIMA ARAÇLARI 60 85
TÜTÜN 118 95 SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİÎ
MADENLER 29 31 SENTETİK KAUÇUK 37 38

Bakır (Ham) 16 14
Krom (cevher) 7 10
Diğer madenler 6 7

YÜN-KIL, ATKILI 9 10 HAYVANI VE NEBATİ YAĞLAR 5 3
PAMUK 132 143 GÜBRELER 37 48
DİĞER MADDELER 64 55 DİĞER MADDELER 113 114

TOPLAM 523 496 TOPLAM 685 764

(1) M uvakkattir

K aynak  : A ylık  İstatistik Bülteni - D evlet İsta tistik  Enstitüsü



lar, 60 milyon dolar olan taşım a araçları ithalâtı 85 milyon dolara çıka
rak  25 milyon dolar artm ıştır. Gübre ithalindeki artış 11 milyon dolar, 
ak aryak ıt ile ilâç ve boyalar ithalindeki artışlar ise 10 ar milyon dolardır.

İhracat ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibarîyle Dağılışı
(M ilyon $ )

M emleket G rupları
İhracat İthalât

1967 1968 (1) 1967 1968 (1)

A. P. A. MEMLEKETLERİ 276 264 376 442
Avrupa İk tisadî Topluluğu 177 164 238 282
Avrupa S erbest M übadele Birliği 88 85 135 157
Diğer A. P. A. M em leketleri 11 15 3 3DOLAR SAHASI 94 74 125 130

ANLAŞMALI MEMLEKETLER 100 110 135 148
DİĞER MEMLEKETLER

_  5 3 48 49 44

T O P L A M 523 496 685 764

(1) Geçici
K a yn a k  : A y lık  İ s ta tis t ik  B ü lten i - D evle t İs ta tis tik  Enstitüsü

1968 yılı itha lâ tın ın  m em leket grupları itibariyle dağılışı ise şöyledir : 
764 m ilyon dolarlık  itha lâ tın  442 milyon doları (% 57,8) APA m em leket
lerinden, 130 m ilyon doları (% 17,0) dolar sahası m em leketlerinden, 148 
m ilyon doları (%  19,4) anlaşm alı m em leketlerden ve 44 milyon doları 
(%  5,8) d iğer m em leketlerden yapılmıştır. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında 
APA m em leketleri payının biraz yükseldiği buna karşılık diğer bütün m em 
leke t gruplarının payının  düştüğü görülür.

Y atırım , Tüketim  ve Ham M adde İthalâtı 
C etvel : 26 (Milyon $)

D e ğ e r 1 e r Genel İthalâta Nispetleri

G r u p l a r 1967 1968
(D G r u p l a r 1967 1968

(1)
YATIRIM MADDELERİ 324 367 YATIRIM MADDELERİ 47,3 48,0

İn şaat m alzem esi 31 27 İnşaat malzemesi 4,5 3,5
Makine ve teçh iza t 293 340 Makine ve teçhizat 42,8 44,5

1 TÜKETİM MADDELERİ 33 36 TÜKETİM MADDELERİ 4,S 4,7
1 HAM MADDELER 328 361 HAM MADDELER 47,9 47,3

TOPLAM 685 764 TOPLAM 100,0 100,0

(1) Geçici
K a ynak  : A y lık  İs ta tis t ik  B ü lten i — D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü
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İthalâtın  yatırım , tüketim  ve ham m addeler itibariyle dağılışı 26 sayılı 
cetvelde gösterilm iştir. 1968 yılında yapılan 764 milyon dolarlık ithalâtın 
367 milyon doları (%  48,0) yatırım  m addeleri, 36 m ilyon doları (% 4,7) tüke
tim maddeleri ve 361 milyon doları (% 47,3) ham m addeler teşkil etm ek
tedir. Geçen yıla nazaran yatırım  m addeleri payında %  0,7 oranında a rtış  
olmuştur.

K aynakların Çeşidine Göre İtha lât 
Cetvel : 27 ____________________(Milyon $)

1966 1967 1968(1)

Değer Değer Değer

I «— Liberasyon 293 326 361

i II —  Tahsisli 217 196 201 J

III —  Anlaşmalı 94 105 108 !

IV —  NATO Enfrastrüktür 4 3 2 1

V —  Özel yabancı sermaye 21 4 '6 !

VI —  Özel yatırım  kredileri 60 38 64

VII —  Surplus 17 — —
VIII —  Bedelsiz 11 12 17

IX —  Diğerleri 1 1 5

T O P L A M 718 685 764

(1) Geçici
Kaynak : A ylık  Dış Ticaret İstatistik Bülteni - D evlet İsta tistik  Enstitüsü

1968 yılında ithalâtın 361 milyon doları liberasyon listesinden, 201 
milyon doları tahsisli ithal m alları listesinden, 108 milyon doları an laş
malı m em leketler kontenjanından, geri kalan 94 milyon dolarlık ithalât ise 
diğer kaynaklardan yapılmıştır. İthalâtın  kaynaklarına göre dağılışında 
1968 yılında meydana gelen en önemli değişiklik özel yatırım  kredileri 
ithalâtı payının %  5,5 ten %  8,4 e çıkmış olmasıdır. Liberasyon listesinden 
yapılan ithalâtın payı %  47,6 dan %  47,3 e, tahsisli ithal m alları ithalâtın ın  
payı % 28,6 dan % 26,3, e anlaşm alı m em leketler ithalâtın ın  payı ise %  15,4 
ten % 14,1 e inmiştir.

C —  Dış Ödemeler Dengesi

Maliye Bakanlığınca hazırlanm ış olan ödem eler dengesi tahm inlerine 
gore cari işlemler dengesi 1968 yılında 224 milyon dolar açık verm iştir. 
Bu açık 268 milyon dolarlık dış ticare t açığı ile 34 m ilyon dolarlık görün
meyen kalem ler ne t gelirleri ve 10 milyon dolarlık Nato - E n frastrük tü r 
gelirlerinin muhassalasıdır.
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Bir önceki bölümde etraflı o larak belirtildiği gibi 1968 yılı ithalâtı 
764 milyon dolar, ih racatı 496 m ilyon dolar ve dış ticaret açığı 268 milyon 
dolardır.

Görünm eyen kalem ler 1967 yılında 33 milyon dolar, 1968 yılında 34 
m ilyon dolar net gelir fazlası verm iştir. Dış borç faiz ödemeleri 1967 ve 
1968 yıllarında 34 er m ilyon dolardır.

Turizm  gelirlerinde 1968 yılında önemli sayılabilecek artışlar kay
dedilm iş ve yu rt dışına çıkan vatandaşların  sayılarının artm asına rağmen 
geçen yıl 14 milyon olan turizm  ve dış seyahat kalemi açığı 9 milyon do-

Ödem eler Dengesi
Cetvel : 28 (Milyon $)

1967 1968
(Geçici) Değişiklik

Pr
og

ra
m

 
1 t

ah
m

in
i

G
er

çe
k

le
şm

e

Pr
og

ra
m

ta
hm

in
i

G
er

çe
k-

îe
şm

e

Pr
og

ra
m

ta
hm

in
i

I
G

er
çe

k-
 

ı 
le

şm
e

1. CARİ İŞLEMLER — 190 — 115 —229 —224 — 39 — 109
A. Dış tica re t —290 — 162 —295 —268 — 5 — 106

İtha lâ t —800 —685 —835 —764 — 35 — 79
İh raca t 510 523 540 496 30 — 27!

B. G örünm eyen m uam eleler (net) 80 33 51 34 — 29 ı
Borç fa iz  Ödemeleri (1) — 32 —  34 — 47 — 34 — 15
T urizm  ve  dış seyahat (net) — 2 — 14 — 2 — 9 — 5
İşçi gelirleri 130 93 120 107 —  10 14
K âr transferle ri —  20 — 25 — 23 — 32 — 3 — 7'
Proje  kredi, h izm et ödemeleri —  10 —  9 —  7 —  15 3 — 6
D iğer görünm eyen muam eleler (net) 14 22 10 17 —  4 — 5

C. N ato - E nfrastrük tü r 20 14 15 10 —  5 —  4i

2. SERMAYE HAREKETLERİ 215 175 259 235 44 60

A. Dış borç ödem eleri (1) — 98 — 99 — 105 — 72 — 7 27
B. Özel yabancı serm aye 38 17 35 13 — 3 —  4
C. Bedelsiz itha lâ t 10 12 15 22 5 10!
D. Proje K redileri 100 83 100 127 — 44
E. Dış Finansm an İhtiyacı 

(Konsorsiyum) (1,2) 165 162 214 145 49 — 17

3. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ — 25 — 21 — ( . . . ) 25 21

4. ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ (3) .— , —  25 —  30 6 —  30 31

5. NET YANLIŞ VE EKSİK
. . .

— —  14 — —  17 — —  3

K aynak : Maliye Bakanlığı
1. Teciller dahil değildir.
2. Refinansman dahildir.
3. (— ■) işareti rezerv artışını gösterir.
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lara inmiştir. İşçi gelirleri 120 milyon dolarlık program  hedefine u laşa
m am akla birlikte geçen yılki seviyesini 14 milyon dolar aşarak  107 milyon 
dolara çıkm ıştır. Kâr transferleri geçen yıla nazaran  7 milyon dolar a r ta 
rak 32 m ilyon dolara, proje kredileri hizm et ödemeleri 6 milyon dolar 
artarak  15 milyon dolara çıkm ıştır. Diğer görünm eyen kalem ler ne t gelir 
fazlası ise 5 milyon dolar gerileyerek 17 milyon dolara inmiştir.

Sermaye hareketleri 1968 yılı dengesi 235 milyon dolardır. 1967 yılın
da 99 milyon dolarlık, 1968 yılında ise 72 milyon dolarlık dış borç öden
miştir. 1968 yılı özel yabancı serm aye girişi 13 m ilyon dolar, bedelsiz i t 
halât 22 milyon dolardır. Proje kredilerinde 1968 yılında önemli artış ol
m uştur. 1967 yılında proje kredileri 83 milyon dolar iken 1968 yılı P rog
ram ında 100 milyon dolar tahm in edilmiş fakat elde edilen proje k red i
leri bu tahm ini de aşarak 127 m ilyon dolar o larak  gerçekleşm iştir. K on
sorsiyum kredileri ise 17 milyon dolar azalm ıştır. Böylece serm aye h a 
reketleri dengesi 235 milyon dolar olm uştur.

Net yanlış ve eksik kalem i 17 milyon dolarlık menfi bakiye verm ek
tedir. Bunun bir m iktarının henüz tesb it edilememiş olan kısa vadeli s e r 
maye hareketlerini kapsam ası m uhtem eldir. Böylece 224 milyon dolarlık  
cari işlem ler dengesi açığı ile birlikte dış finansm an ihtiyacı 241 m ilyon 
dolara yükselm iş ve bu ihtiyaç 235 milyon dolarlık serm aye hareketleri 
fazlası ve 6 milyon dolarlık altın  ve döviz rezervi azalışı ile karşılanm ıştır.

D —  Altın ve döviz durum u
Altın m evcutları m illetlerarası ayarlı ve m eskûk ve düşük ayarlı o l

mak üzere iki kısma ayrılm aktadır. Toplam altın m evcudunda 1968 yılında 
bir değişiklik olmamış geçen yılki 112,4 tonluk m evcut aynen m uhafaza 
edilmiştir. Bu altınların 109,5 tonu  m illetlerarası ayarlı, 2,9 tonu m eskûk 
ve düşük ayarlıdır. 109,5 tonluk m illetlerarası ayarlı altınların  11 tonunu  
serbest altınlar, 71,8 tonunu m erhun altın lar ve 26,7 tonunu vadeli a ltın  
borçluları teşkil etm ektedir.

Altın Mevcudu
Cetvel : 29 (Ton)

1967 1968 Fark

MİLLETLERARASI AYARLI 109,5 109,5
Serbest altınlar 11,0 11,0 --
Merhun altınlar 71,8 71,8 _
Vadeli altın  borçluları 26,7 26,7 _

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI __2^9 2,9 —

TOPLAM 112,4 112,4 —
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112,4 ton luk  altm  m evcudunun 106,2 tonu M erkez Bankasına 6,2 tonu 
ise H âzineye aittir.

Altın Mevcudunun Dağılışı
C etvel : 30 (Ton)

1967 1968 Fark

Banka malı 106,2 106,2 _

H azine tevdiatı 6,2 6,2 —

TOPLAM 112,4 112,4 —

A ltm  m evcu tlan  1 safi gram  altm  =  1012,747 kuruş esası üzerinden 
değerlendirildiğine göre m illetlerarası ayarlı 109,5 ton altının bilanço de
ğeri 1.108,6 milyon liradır. Bunun 1.047,8 milyon liralık kısmı M erkez 
B ankası, 60,8 m ilyon liralık kısmı Hazine malıdır.

M erkez Bankası altm  ve konvertibl döviz rezervleri 1968 yılında 
44,6 m ilyon dolardan 39,6 milyon dolara inerek 5 milyon dolar azalm ıştır 
A ltm  m evcudunda b ir değişiklik olmadığına göre azalma sadece konvertibl 
dövizlerde olm uştur. G erçekten döviz borçluları hesabı 5 milyon dolar 
a rta rk en , döviz alacaklıları hesabı da 10 milyon dolar yükselmiştir.

Altm ve Döviz Durumu
C etvel : 31

♦

Milyon TL, Milyon $

1967 1968 1967 1968 Fark

ALTIN MEVCUDU 
(M illetlerarası ayarlı)

Serbest
M erhun
V âdell a ltm  borçlu ları 

DÖVİZ BORÇLULARI 
(Konvertibl)

3133 sayılı Kanuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre 

DÖVİZ ALACAKLILARI 
(Konvertibl)

3133 sayılı K anuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre

+  1.108 5 +  1.108,6 4 123,2 +  123,2 —

110,9 
727,6 
270,0 

+  233,4

111.0 
727,6 
270,0 

+  278,1

12,4 
80,8 
30,0 

+  25,9

12,4 
80,8 
30,0 

+  30,9 +  5,0

98,3 
135,1 

—  940,4

168.5
109.6 

— 1.030,4

10,9 
15,0 

— 104 5

18,7 
12,2 

— 114,5

7,8 
— 2,8 
— 10,0

488,8
451,6

574,0 
456 4

54,3
50.2

63,8
50,7

9,5
0,5

NET REZERV DURUMU 401,5 356,3 44,6 39,6 — 5,0

67



3133 ve 5256 sayılı K anuna tabi konvertibl hariçteki m uhabirler ve 
efektifler M erkez Bankası bilânçosunda “Döviz Borçluları” hesabında 
toplanm ıştır. Döviz borçluları hesabı 1968 yılında 25,9 milyon dolardan 
30,9 milyon dolara çıkm ıştır; a rtış  3133 sayılı K anuna tabi dövizlerdeki 
7,8 milyon dolarlık artış ile 5256 sayılı Kanuna tabi dövizlerdeki 2,8 milyon 
dolarlık azalm anın m uhassalasıdır.

Bilânçonun pasifinde yer alan “Döviz A lacaklıları” hesabında 3133 
ve 5256 sayılı Kanunlara tabi konvertibl hariçteki m uhabirler ve konvertibl 
döviz tevdiat hesapları yer alm aktadır. Döviz A lacaklıları hesabı 1968 
yılında 104,5 milyon dolardan 114,5 milyon dolara çıkm ıştır. 10 milyon do
larlık artış 3133 sayılı K anuna tabi dövizlerdeki 9,5 milyon dolarlık ve 
5256 sayılı Kanuna tabi dövizlerdeki 0,5 milyon dolarlık artışın sonucudur.

Konvertibl olmayan dövizlerle m eskûk ve düşük ayarlı altınlar 32 
sayılı cetvelde gösterilm iştir. Bu cetveldeki hesaplar M erkez Bankası 
bilançosunun ak tif ve pasifinde “M uhtelif” rübriği altında toplanmıştır.

Diğer Altın ve Döviz Hesaplan 
Cetvel : 32 (Milyon TL.)

1967 1968 Fark

ALTIN (Meskûk ve düşük ayarlı) 30,1 30,1 .  . . !

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 614,9 1.064,9 450,0
3133 sayılı Kanuna göre : 

Muhtelif 144,1 64,7 — 79,4 i
5256 sayılı Kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif

153,5
317,3

128,8
871,4

—  24,7 
554,1 j

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 501,5 816,0 314,5
3133 sayılı Kanuna göre : 

Muhtelif 60,8 100,4 39,6
5256 sayılı Kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif

100,6
340,1

61,4
654,2

—  39,2 
314,1

Cetvelde Borçlu Döviz H esapları” adı altında, satın  alm an kambiyo 
senetleri, m uhabir bankalar nezdindeki döviz alacakları, m uhabir bankalar 
nezdındeki borç bakiyeleri, efektifler, m uvakkat ve transituar hesaplar 
toplanm ıştır. 3133 ve 5256 sayılı K anunlara tabi olan dövizlerle diğer 
çeşitli dövizlerin 1967 yılı sonundaki borçlu döviz hesap lan  bakiyesi 614,9
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m ilyon lira, 1968 yılı bakiyesi ise 1.064,9 milyon liradır. 450 milyon lira
lık  artış 3133 ve 5256 sayılı K anuna tab i “H ariçteki M uhabirler” rübriğin- 
deki 104,1 m ilyon liralık  azalm a ile 5256 sayılı K anuna tabi “M uhtelif” 
döviz hesaplarındaki 554,1 m ilyon liralık artışın  m uhassalasıdır.

3133 ve 5256 sayılı K anunlara tabi “Alacaklı Döviz Hesapları” ise 
ödenecek senet ve havaleleri, döviz röpor alacaklarını, transituar ve pro
vizyon hesaplarını ihtiva etm ektedir. Bu hesabın 1967 yılı bakiyesi 501,5 
m ilyon lira ve 1968 yılı bakiyesi 314,5 milyon lira fazlasiyle 816 milyon 
liradır.

E — Dış Borçlar (*)
Türkiye’nin dış borçları 60 sayılı cetvelde gösterilm iştir.
Dövizle ödenecek dış borçlar 1968 yılında 1.344,1 milyon dolardan 

1.529 milyon dolara çıkarak  184,9 milyon dolar artm ıştır. Temin edilmiş 
o lup da henüz kullanılm am ış borçlar da 1968 yılında 85,6 milyon dolar 
a r ta ra k  518,3 m ilyon dolara çıkmıştır,

1.529,0 milyon dolarlık dış borcun 1.263,2 milyon doları Devlet Bütçe
sinden ödenecek borç, 139,6 milyon doları diğer kam u borcu, 60,5 milyon 
doları özel sek tö r borcu ve 65,7 milyon doları konsolide ticarî borçtur 
Dış borçlardaki 184,9 milyon dolarlık artış hemen hemen tam am en devlet 
bütçesinden ödenecek borçlarda m eydana gelmiştir.

Dış borçların  alacaklılara göre dağılışı ise şöyledir; M illetlerarası ku
ram lara  356,6 m ilyon dolar, yabancı hüküm et ve hüküm et organlarına 
1.061 milyon dolar, yabancı özel firm alar ve şahıslara 45,7 milyon dolar 
ve konsolide ticari borçlar 65,7 milyon dolardır.

Türkiyenin T ürk lirasiyle ödenecek dış borçları 3.184,1 milyon lira
dır. Bu çeşit bo rçlar geçen yıla nazaran 109,7 milyon lira azalmıştır. Bu 
borçların  1.571,5 milyon lirası devlet bütçesinden ödenecek borç, 524,7 
m ilyon lirası diğer kam u sektörü  borcu ve 1.087,9 milyon lirası özel sektör 
borcudur.

5 —  1968 YILINDA PARA VE KREDİ
A —  Genel Gelişmeler
a. Para ve Kredi Gelişmeleri
i - Para ve Krediyle İlgili Konjonktür :
1967 yılı R aporum uzda belirtm iş olduğumuz veçhile, para ve kredi 

açısından 1967 yılı konjonktürü Ocak ve Şubat aylariyle Kasım ve A ra
lık  ayları nazara  alınmazsa, norm al nakdî ve İktisadî hareketlerin mey

(*) Dış borçlar M illetlerarası İlişkiler Bölümünde iç borçlar ise kamu Mâliyesi 
bölümünde incelenmiştir. Dı§ borçlarla ilgili cetvel İç borçlar bölümündedir.
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dana getirdiği şartla r içinde seyretm iştir. Para kredi gelişmelerini yılın 
ilk yarısında 1966 yılı yüksek konjonktürünün gecikmiş tesirleriyle O rta  
Doğu savaşından yılın son aylarında ise İngiliz lirası devalüasyonu ile 
Kıbrıs anlaşmazlığının yankılarından korum ak gerekm iştir. Bu konularda 
alınmış olan tedbirler bu olayların nakdî ve İktisadî hareketlere olum suz 
etkiler yapm asını başariyle önlem iştir.

1968 yılında genellikle ekonomik kalkınm ayı etkileyecek yurtiçi kon
jonktür olayları meydana gelm em iştir. Nakdî ve İktisadî hareketler, no r
mal bir mevsimlik dalgalanm a ve ekonomik büyüm e seyri içinde geliş
miştir. 1967 yılı Kasım ayı ortasında m eydana gelmiş olan Kıbrıs olayları 
dolayısiyle m evduatta m eydana gelmiş olan azalışı karşılam ak için b an 
kalar lehine artırılm ış olan kredi ve likidite, olayların sona erm esi üzerine, 
1968 yılı Ocak ve Şubat aylarında tedricen norm al seviyesine indirilm iştir. 
Yabancı m em leketlerde m eydana gelmiş olan altın  ve millî para  kriz le
rinin m em leket ekonomisini etkilem em esi için de gerekli tedbirler zam a
nında alınmış ve dış olumsuz etk iler böylece berta ra f edilmiştir.

ii - Para ve Kredi Politikası ve Tatbikatı :
Geçen yıllara ait Raporlarım ızda da belirtm iş olduğum uz gibi planlı dö

nemde para ve kredi politikasının nihai hedefini hem kalkınm a hedeflerine 
erişilmesine yardım cı olmak hem bu hedeflerle birlikte istik ran  da g e r
çekleştirm ek teşkil etm ektedir.

Tatbikat tekniği açısından, bu amacı gerçekleştirm ek için 1967 v e  
1968 yıllarında likidite ve finansman hacim leri kalkınm a hızını azam ileştire
cek ve fiyat hareketlerini asgarileştirecek seviyelerde tu tu lm uş ve b u  
hacim ler ekonomik sektörlere en uygun şekilde ve zam anda dağıtılm ıştır.

Bu tem el uygulama tekniği çerçevesinde 1967 yılında olum suz dış 
olaylar sırasında ekonominin ancak spekülatif olmıyan likidite ve finans
man talepleri karşılanmış, bu olayların ekonomik gelişm eleri etkilem esine 
fırsat verilmemiş ve Kıbrıs olaylariyle ilgili m evduat çekilişi sırasında 
bankalara yeter m iktarda likidite sağlanarak tasa rru f ve teşebbüs e rb a 
bına güven kazandırılmıştır.

1968 yılında para ve kredi politikası nihai hedefine yönelirken, 1968 
yılı Ocak ve Şubat aylarında Kıbrıs olayları dolayısiyle geçici olarak y ü k 
selmiş olan likidite ve finansm an seviyesini norm al seviyesine indirdikten 
sonra bunları üretici sektörlere ve ihracata en yüksek ölçüde, spekü latif 
olmıyan gerçek dağıtım ve hizm et sektörlerine ise en zaruri ölçülerde 
dağıtmaya özel sektör ile kam u sektörü  paylarını büyüm e hızını gerçek
leştirecek yolda ayarlam aya yönelm iştir.

1968 yılı para ve kredi politikası tatb ikatı sonuçlarına geçmeden önce 
bu alanda gerek genel olarak, gerek öncelik tanınan sek törler açılarından 
yapılmış ve yapılm akta olan çalışm alara da tem as edeceğiz.
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Çok yönlü ve koordine b ir tedb irler m anzum esi arzeden bu çalışm a
lar bağlıca sanayi, ihracat, ta rım  sektörleriyle diğer kredi alanlarına, y u r
tiçi tasarru fların  yükseltilm esine ve para  ve kredinin yönetim  ve kontro
lünde m üessiriyeti artırm aya yönelm iştir.

Sanayi sektöründe yatırım  ve üretim i geliştirm ek için alınmış olan 
yatırım  indirimi, güm rüklerde tam  ve kısmı muaflık, dış kredi kaynakla
rının kullanılm ası ve ko ta  tahsisleri konularında ıslahat gibi çok yönlü 
tedb irlerin  para ve kredi hareketleriy le koordine edilmesine dikkat edil
m iştir.

Doğrudan doğruya para  ve kredi konusunda sanayi ve madencilik 
sek tö rü  lehine alınmış olan tedbirlerin bir kısmı sanayi sektörünün tam a
m ına diğer kısmı ise ih racata  dönük sanayiin gelişmesine yönelmiştir.

Bu am açlarla yapılm ış olan çeşitli çalışm alar içinde sanayicinin 
k ısa  ve o rta  vadeli işletm e kredileri ihtiyacının karşılanm ası ve serm aye 
piyasasın ın  teşvik  edilmesi en önemli olanlarıdır.

A yrıca 1968 yılı Program iyle sanayi ve m adencilik sektörü için Büt
çeden  237 milyon liralık bir gerçekleştirm e ve teşvik  fonu da tesis edil
m iştir.

Bu arada, gelişmesi öncelik arzettiği için M erkez Bankası kaynakla
rından  karşılandığı n isbette  %  9 fon haddi ile % 5,25 lik reeskont haddin
den faydalanan  sanayi kollarının sayısını ve kapsam ım  ihtiyaç nisbetinde 
genişle tm iştir.

M erkez Bankası sanayi sektörüne genel para durumunun m üsaa
desi n isbetinde azam î ölçülerde reeskont tahsis etmiş ve bankalar da 
kendi kaynaklarından  bu sektöre her zamankinden daha fazla hisse ayır
m ışlardır.

Sanayi sektörünün geliştirilmesi konusunda alınmış olan tedbirlerin 
b ir kısmı daha önce arzettiğim iz gibi ihracata dönük sanayii ilgilendir
m ekte ve bu  sebeple ihracatın  teşviki konusunda alınmış olan tedbirlerle 
b irlik te  m ütalâa edilmeleri gerekm ektedir.

İh raca t sektörünün geliştirilmesi için alınmış olan vergi iadesi, ima
lâ tç ı ihracatçılara proje bazında döviz tahsisi, sanayi mamülü ihracına 
gerekli ham  ve yardım cı m addeler ile ambalaj maddelerinin temini, m illet
lerarası rekabet gücünü artırm ak gibi çok çeşitli tedbirler de para, kredi 
ve döviz durum uyla ahenkli bir şekilde tatb ik  edilmiştir.

İh raca t lehine alınmış ve alınm akta olan tedbirlerden para ve krediyi 
ilgilendirenlerin b ir kısmı ihracatın tamamına, diğer kısmı ise ihracata dö
n ü k  sanayiin geliştirilmesine yönelmiştir.
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Bu am açlarla alınm akta olan çeşitli kredi tedbirleri içinde M erkez 
Bankasının ihracatın teşviki için tahsis ettiği reeskon t imkânlarım  ve fo r
malite kolaylıklarına muvazi olarak bankalarım ızın da bu sektöre daha 
fazla ilgi gösterm eleri için çeşitli çalışm alar yapılm ıştır.

1968 yılı Program iyle de ih racat sektörü  için Bütçeden 10 milyon lira
lık bir geliştirm e ve teşvik fonları tesis edilmiştir. Bu fon ilk yerleşme, 
tanıtm a ve pazar araştırm ası m aksadiyle Z iraat Bankam ız nezdinde k u 
rulm uştur. Bu Fondan katî ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan m a
mullerle yaş meyve ve sebze yararlanm ıştır.

Ayrıca 4 Ocak 1969 tarih li İtha lâ t Rejimi karariy le ithalâtçılardan 
alman tem inatların  % 25 leriyle M erkez Bankası nezdinde bir Türk lirası 
özel hesap tesis edilmiştir. Bu özel hesapta toplanan paralar, ihracat p ro 
jeleriyle, ihracatı geliştirici ve destekleyici projelerin işletm e kredisi ih ti
yaçlarını karşılam akta kullanılacaktır.

İhracatın geliştirilmesi ve teşviki için tak ip  edilmiş olan selektif k red i 
politikasında ihracatta  m aliyetleri düşürm ek bakım ından faiz ve kom isyon 
rejimleri alanında oldukça ileri adım lar atılm ıştır.

Bilindiği gibi ihracata genel faiz seviyesinden % 1,5 indirimle %  9 
faiz haddi uygulanm aktaydı.

13.9.1968 tarihli Bakanlar Kurulu karariyle her tü rlü  ihracat kred ile
riyle ilgili o larak bankaların ve sigorta şirketlerinin m uam eleleri dolayı- 
siyle kendi lehlerine nakten ve hesaben aldıkları para lar banka ve sigo rta  
muameleleri vergisinden, ih racat kredisi işlemleri ve bizatihi ihracata m ü te
allik m uam eleler Damga Vergisi ve başka kanunlarda yer alan resim  ve 
harçlardan istisna edilmiştir. Bu m uafiyetlerden 261 sayılı Kanuna göre 
çıkarılmış veya çıkarılacak katî ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan  
mamullerin serbest dövizle olsun veya olmasın ihracına müteveccih h a 
zırlık ve im alât safhalarındaki krediler de istifade edecektir.

Diğer yandan bankalar ih racat finansm anlarını reeskont yolu ile k ıs
men veya tam am en Merkez Bankam ız kaynaklarından Gider Vergisi istis
nasından faydalanm ak suretiyle karşıladıkları takdirde, ih racat finansm an
larına Banka Kredilerini Tanzim  Komitesince alınm ış olan 5.12.1968 t a 
rihli karar gereğince % 8 lik b ir faiz haddi uygulayacaklardır.

İhracat maliyetlerinde vergi m uafiyeti yoluyle sağlanm ış olan indirim i, 
serbest döviz karşılığında yapılacak ihracat finansm anları açısından biraz 
daha fazla teşvik etm ek m aksadiyle M erkez Bankası nezdinde 13.9.1968 
tarihli kararnam e ile 5 milyon liralık bir Fon kurulm uştur. Serbest döviz 
karşılığında yapılacak ihracat için açılacak kredilere uygulanm akta olan 
faiz yüzdesinin %  3 ü bu Fondan karşılanacak, geri kalanı ihracatcı m üs- 
takrizden tahsil edilecektir.

72



Diğer yandan inracata dönük sanayi kollarının da bizatihi ihracat gibi 
ucuz faiz ve reeskont hadlerinden faydalanm asını sağlam ak amaciyle 261 
sayılı Kanuna istinaden çıkarılm ış veya çıkarılacak katî ve geçici vergi 
iadesi listelerinde yer alan m am ulleri ihraç etm ek isteyen sanayicilere 
ihraca m üteveccih hazırlık  ve im alât safhalarındaki kredilerde bankalarca
5.12.1968 tarihli Banka Kredilerini Tanzim  Komitesi karariyle % 1,5 indi
rim le %  9 faiz haddi ve M erkez Bankasınca M üdürler Kurulu karariyle 
%  2,25 indirimle, % 5,25 lik reeskon t haddi uygulanm ası kararlaştırılm ıştır. 
K atî ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan m am ullerin ihracına 
m üteveccih hazırlık ve im alât safhalarındaki krediler, serbest döviz 
karşılığında ihraç edilecekse, selektif kredi Fonundan da faydalanacaktır.

İhracatın  desteklenm esini her yönden tem inat altm a alm ak için ödünç 
pa ra  verm e işleriyle m üterafık  ve alâkalı olarak ihracat muamelelerinde 
alınacak olan banka hizm etleri ve ücretleri 5.12.1968 tarihli Komite k a ra 
riyle yalnız ihracata  ta tb ik  edilecek bir m etin halinde tanzim  edilmiş ve bu 
sırada kom isyon ve ücretlerde belirli ölçüde ucuzlam a sağlanarak ihracat 
m aliyetlerinin indirilm esine çalışılmıştır.

Tarım  sektöründe yatırım  ve üretim i geliştirm ek için teknolojik ge
lişm eyi hızlandırm ak, tohum luk, gübre ve m akineleşme gibi konularda 
alınm akta olan tedb irler de para ve kredi politikasiyle koordine bir şekilde 
uygulanm ıştır.

D oğrudan doğruya kredi konusunda alınmış olan tedbirlerin bir kısmı 
cari ziraî üretim in kredilendirilm esini, diğer kısmı ise öncelik tanınmış olan 
projelerin  finansm anını ilgilendirmektedir.

Kredi bakım ından öncelik tanınm ış olan projeler tarım da teknolojik 
gelişm eyi hızlandıran, tarım  ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışm da pazar- 
lanm asm ı sağlayan projelerdir.

Tarım  sektörünün finansm anı için kaynak toplam a ve kredilendirme 
usullerinde rasyonalizasyon, tohum luk, gübre ve makineleşme ile ilgili 
tahsis ve tevzi, kontrollü  ziraî kredi, tarım  kredi ve satış kooperatifçiliği 
gibi tedbirlerin  büyük çoğunluğu T. C. Z iraat Bankası vasıtasiyle gerçekleş- 
tirilm ektedir.

M erkez Bankası da bu sektöre T. C. Z iraat Bankası vasıtasiyle ziraî 
ü retim  alanında Tarım  Kredi Kooperatifleri için, ihracat konusunda Tarım 
Satış K ooperatifleri için para  ve kredi konjonktürünün müsaadesi nisbetin- 
de teşv ik  edici reeskont lim itleri tanımıştır.

Tarım  sektörüyle ilgili olarak üretimde, ihracatta, tarım sal gelirlerde 
ve tüketim de istik rar sağlam ak için M erkez Bankası fiyat ve stok destek
lem e kredilerini Toprak M ahsulleri Ofisine, Şeker Şirketine ve Tekel’e 
ih tiyaçlarla  sınırlı ölçülerde sağlam ıştır.
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Z iraat Bankasına, sun’i gübre, tohum luk, m akineleşm e ve hayvancılık 
konularına tahsis edilmek üzere M erkez Bankası nezdindeki mevduat 
karşılıklarından açılan kredi 1968 yılı içinde 141 milyon liradan 525 milyon 
liraya çıkarılm ıştır.

Ayrıca 1968 yılı Program iyle Bütçeden tarım  sektörü  için 60 milyon 
liralık bir tarım sal geliştinne ve teşvik fonu tahsis edilmiştir.

Diğer kredi sektör ve kolları açısından da uygun tedbirler alınmıştır.

Yurtiçi tasarrufların  yükseltilm esi için bir yandan nisbî fiyat istikrarım  
koruyarak özel tasarru f artışlarına uygun bir ortam  yaratm aya çalışırken, 
diğer yandan banka ve malî kuram ların  tasarru fları toplam ada gösterdik
leri m üesseriyeti artıracak  çeşitli çalışm alar da yapılm ıştır.

Bu arada serm aye piyasasının kurulm asına, esham  ve tahv ilâ t borsa- 
ları sisteminin geliştirilmesine, çek kullanılm asının teşvikine ilişkin a raş
tırm alar hızlandırılm ıştır.

Para ve kredi ile doğrudan doğruya ilgili tedbîrler arasında para ve 
kredinin yönetim  ve kontrol m üesseriyetini artırm aya m atuf o lan lar üze
rinde önemle durulm uştur. Bunlar arasında özellikle Bankam ız kanunu
nun hazırlanm ası ve kanunlaşm ası için yapılm akta olan çalışm alar bilhassa 
zikre değer.

iii - Para, Kredi ve Fiyat ilişkileri :

Yukarıda nihai hedefini, tem el ta tb ika t tekniğini ve yılın özelliğine 
göre değişen tedbirlerini arzetm iş olduğumuz para  ve kredi politikası, 
1968 yılında bir yandan likidite ve finansm an hacim lerini gayri safi millî 
hasıla tahm inleriyle dengeli ve bu tahm inlerin gerçekleşm esine yardım  
edecek seviyelerde tutm uş diğer yandan fiyat genel seviyesini istik rarın  
m em leket şartları bakımından asgari sayılabilecek olan sınırında durdur
muştur.

Gerçekten, bu tatb ikat sonucunda toptan eşya fiyatları endeksi 1967 
yılında yıllık ortalam a olarak % 5,2, 1968 yılında ise %  3,4 oranlarında 
artm ıştır. 1967 yılında fiyat genel seviyesine, Ocak ve Şubat aylarındaki 
dış olaylarla ilgili spekülatif talep  yüksekliği dışında bütün yıl boyunca sü 
ren bir a rtış eğilimi hakim olmamıştır. 1968 yılında ise top tan  eşya fiya t
ları genel endeksi hemen hemen bütün yıl boyunca mevsimlik harekete  
uygun bir seyir izlemiş, ancak üretim in düşük olması sebebiyle hububat 
fiyatlarının bir m iktar yükselm esi ve Eylül ayında köm ür fiyatlarına yapı
lan zam endeksi, geçen yıla nazaran, %  3,4 oranında artırm ıştır. Bu artış, 
%  6,6 oranında bir kalkınma hızını gerçekleştirm iş b ir ekonomi için norm al 
fiyat artışından fazla değildir.
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iv - Bankalar Sistem inin K aynak ve Tahsisleri :
Para ve kredi kuram ların ın  (M erkez Bankası, bankalar ve ufak para 

dolayısiyle Hazine) kaynakları ve dolayısiyle tahsisleri onbir ayda 1967 
yılında 4.404 milyon lira, 1968 yılında ise 6.979 milyon lira artm ıştır. (*)

Bu artışların  1968 yılında 1.524 milyon lirası (% 22), 1967 yılında 
ise 1.978 milyon lirası (% 45) M erkez Bankasında m eydana gelm iştir 
Bankaların artıştak i payı 1968 yılında 5.431 milyon lira (%  78), 1967 yı
lında ayni dönemde 2.406 m ilyon lira (% 55) dır. Hâzinenin payı ufak 
pa ra  dolayısiyle 1968 yılında 24 milyon lira, 1967 yılında ise 20 milyon 
liradır.

H er halû kârda  bankalar sistem inin kaynak ve tahsislerinde 1967 ve
1968 yıllarında m eydana gelmiş olan artışların  kalkınma hızının azam ileş
tirilm esine destek olacak seviyeler arzettiği kayde değer.

1967 ve 1968 yıllarında onbir ayda m eydana gelmiş olan kaynak ve 
tahsis artışları 100 itibar edildiği takdirde M erkez Bankasına düşen payın 
1967 de 45, 1968 de ise 22 olması ekonomik faaliyetlerin gerektirdiği 
likidite ve finansm an ihtiyacının 1967 yılında çoğunlukla M erkez Banka
sınca, 1968 yılında ise bankalarca sağlandığını gösterm ektedir.

v - Bankalar Sistem inin K aynakları :

B ankalar sistem inin kaynaklarında 1968 yılında m eydana gelen 6.979 
milyon liralık artışın  1.812 milyon lirası (% 26) para hacmine, 3.803 
milyon lirası (%  55) para  benzeri likiditelere ve borçlanm alara, 1.278 
m ilyon lirası (% 18) sterilizasyona ve 86 milyon lirası (% 1) da net dış 
ödem e rezervi azalışına tekabül etm ektedir. 1967 yılında aynı dönemde 
kaydedilm iş olan artışın  1.085 milyon lirası (% 24) parayı, 2.931 milyon 
lirası (% 67) para  benzeri likiditeleri ve borçlanm aları ve 388 milyon 
lirası (% 9) da sterilizasyonu ilgilendirmektedir.

Para hacm indeki artışın  1.747 milyon lirasını (% 25) 1968 yılında 
onbir ayda bankalar, 44 milyon lirasını (% 1) M erkez Bankası, 21 milyon 
lirasını da ufaklık para yoluyle Hazine sağlamış ve böylece ekonomi em
rinde tedavül eden para 1.812 milyon lira (% 26) artış kaydetm iştir. 
Buna karşılık 1967 yılında aynı dönemde m eydana gelen toplam  artışın 
1.085 milyon lirası (%  24) para hacmine tekabül etm iştir. Bu paranın 
1.585 milyon lirasını (%  36) M erkez Bankası, 23 milyon lirasını Hazine 
sağlam ış, fakat bankaların  yarattığ ı kaydî para 523 milyon lira (% 12) 
azaldığı için bankalar para hacmini aynı m iktarla eksiltici yönde etkile
m işlerdir.

(*) (iv -B anka lar sisteminin kaynak ve tahsisleri), (v -B ankalar sisteminin kaynaklan), 
(vi - Bankalar sisteminin tahsisleri), (vii - Para ve kredi kontrolü), (viii - Kaynak ve 
tahsislerin sektörlere dağılışı) bölümlerinde yer alan meblâğlar yanında parantez 
içinde gösterilmiş olan yüzdeler, bu meblâğların bankalar sisteminin ilgili yılların 
Kasım sonlarındaki ek kaynak veya tahsis toplamına olan nisbetini ifade etmektedir.
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Kaynaklar ve Tahsisler - Değişiklikler (1)
(Para ve Kredi K uram larının Konsolide Bilânço Toplamları)

Cetvel : 33
(Milyon TL.)

TAHSİSLER
Merkez Bankası (2) 
Bankalar (3)
H azine (4)

KREDİLER
M erkez Bankası (2)
B ankalar (3)

DİĞER ALACAKLAR 
Merkez Bankası (2)
Bankalar (3)
H azine (4)

NET DİŞ ÖDEME REZERVİ (5) 
Merkez Bankası

PARA ARZI
Merkez Bankası 
Bankalar 
H azine (4)

PARA BENZERİ LİKİDİTELER <6) 
M erkez Bankası 
Bankalar

YEDEKLER -  NÖTRALİZASYON (7) 
M erkez Bankası (2)
Bankalar 
H azine (4)

KAYNAKLAR "  ~
M erkez Bankası (2)
Bankalar (3)
H azine (4)
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N otlar : (1) M erkez B ankası ve  bankalar bilânçoları arasında ta n z im  tarihi, işlem leri m u h a se b e le ş tir m e  ve  
tasnif farklılık ları v. s. bu araştırm a tab lo sunun  tanzim i m aksad ıy le  tem ayü lleri a k s a tm ıy a c a k  ö lçüde  
ve elde m evcu t bilgilerin m üsaadesi n isbetinde ayarlanm ıştır. B u  tabloda krediler, d iğer a la c a k la r , net 
dış ödem e rezervi azalışı ve yed ek ler  “ka yn a k"; para arzı v e  para benzeri likid iteler, n e t  d ış  ödem e  
rezervi artışı ile yedekler " tahsis” itibar edilm iştir. (2) B ankalara  açtığı krediler  ve d iğ e r  a la ca k la r  
ile bankaların tevd ia tı dahildir. (3) M erkez B ankasından  sağ lad ıkları kaynakla r ve  b u n la r la  a ç tık la r ı 
krediler hariçtir. (4) U faklık  para ihraç e tm e s i dolayısiyle. (5) K onvertib l olan ve  o lm a y a n  b ilu m u m  
altın  ve döviz hesaplarını kapsar. (6) Para benzeri likid itelere para arzında yer a lan  b il fi il te d a v ü l
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Para arzı 1967 yılında olduğu gibi 1968 yılında da esas itibariyle 
ekonom inin İktisadî m uam ele saikiyle talep ettiği likiditeleri karşılayacak 
ve is tik ran  m uhafaza edecek seviyeler arzetm iştir.

Bankalar sistemi kaynaklarında 1968 yılında onbir ayda meydana g e l
m iş olan artışın 3.803 m ilyon lirasını (% 55) para benzeri likiditeler ve 
borçlanm alar teşkil etm iştir. Söz konusu artışın  113 milyon lirası (% 2) 
M erkez Bankasında, 3.684 milyon lirası (% 53) bankalarda meydana 
gelm iştir.

1967 yılında aynı dönem de para benzeri likiditeler ve borçlanm alar 
2.931 milyon lira (% 67) artm ıştır. Bunun 2 milyon lirası Merkez Ban
kasına, 2.929 milyon lirası (%  67) bankalara aittir.

vi - Bankalar Sisteminin Tahsisleri :

Para ve kredi kuram larının kaynaklarında onbir ayda m eydana gel
m iş olan artış tahsislerinde de 1968 yılında 6.979 milyon lira, 1967 yılında 
ise 4.404 milyon lira a rtış  tev lit etm iştir.

Bu artışların  1968 yılında 3.899 milyon lirası (% 56) kredilere, 
1802 milyon lirası (% 26) diğer finansm anlara tahsis edilmiş, 1.278 mil
yon  lirası ise (%  18) para  ve kredi kontrol m ekanîzm alariyle sterilize 
edilm iştir. 1967 yılında aynı dönemde kaydedilmiş olan artışın 3.413 mil
yon  lirası (%  78) kredilere, 543 milyon lirası (% 12) diğer finansmanlara, 
60 milyon lirası (% 1) ne t dış ödeme rezervi artışına, 388 milyon lirası 
da  (%  9) sterilizasyona tahsis edilmiştir.

Kredilerdeki artışın  1968 yılında onbir ayda 1.125 milyon lirasını 
(%  16) M erkez Bankası, 2.774 milyon lirasını (% 40) bankalar sağla
m ıştır. Buna karşılık 1967 yılında aynı dönemdeki 3.413 milyon liralık 
kredi artışının 1.924 milyon lirasını (% 44) Merkez Bankası, 1.489 milyon 
lirasın ı da (% 34) bankalar açmıştır.

Toplam kredi hacmi 1967 ve 1968 yıllarında İktisadî faaliyetlerin 
finansm an ihtiyacını ve dolayısiyle kalkınma hızlarını karşılayacak sevi
yelerde seyretm iştir.

Bankalar sistemi krediler dışında kalan iştirak  ve tahviller cüzdanı 
gibi m uam elelerle 1968 yılında onbir ayda 1.802 milyon lira (% 26),
1967 yılında ise 543 milyon lira (%  12) tahsis etm iştir. Söz konusu fi
nansm anların  1968 yılında 398 milyon lirasını (%  6) (384 milyon lirası 
ziraî finansm an) M erkez Bankası, 1.380 milyon lirasını (%  20) bankalar, 
24 m ilyon lirasını da Hazine tahsis etm iştir. 1967 yılında ise bu finansman
ların  hemen hemen tam am ını bankalar sağlamıştır. Merkez Bankasının 
kred iler dışındaki finansm anı kabili ihmaldir.
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'eCvel : 34

Toplam Kaynak ve Tahsisler ile Kurumlar ve İşlemler Arasındaki 
İlişkiler - Yüzde olarak (1)

(Para ve Kredi K uram larının Konsolide Bilânço Toplamları)

KKKDtl.l* R
Merkez Bankası (2)
Bankalar (3)

DİĞER ALACAKLAR 
Merkez Bankası (2)
Bankalar (3)
H azine (4)

NET DIŞ ÖDEME REZERVİ (5) 
Merkez Bankası

PARA ARZI
Merkez Bankası 
Bankalar 
Hazine (4)

PARA BENZERİ LİKİDİTELER (6) 
Merkez Bankası 
Bankalar

YEDEKLER «  NÖTR ALİ ZASYON (7) 
Merkez Bankası (2)
Bankalar 
H azine (4)

KAYNAKLAR
Merkez Bankası (2) 
Bankalar (3)
Hazine (4)

TAHSİSLER
Merkez Bankası (2) 
Bankalar (3)
Hazine (4)
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vii • Para ve Kredi K ontrolü :

P iyasa kredilerle, diğer banka muam eleleriyle ve ufaklık para yoluyla 
ç ıkarılan  ek kaynakların  aşırı kısım larının sterilize edilmesinde rol oy
nayan  para  ve kred i kontro l m ekanizm aları ve alman sonuçlar 35 sayılı 
cetvelde gösterilm iştir.

Para ve Kredi Kontrol Mekanizmaları ve Sonuçlar (1)
(Para ve kred i kuram ların ın  konsolide bilânço toplamları) 

Cetvel : 35

Onbir ayhk 
artışlar 

(Milyon TL.)

Nötralize değer
lerin toplam kay

nak artılm a 
oranlan

1967
Kasım

1968
Kasım

1967
Kasım

1968
Kasım

TEKNİK VE İHTİYARİ NÖTRALİZASYON — 433 —  8 — 10
A nkesler —  254 —  163 — 6 —  2
M erkez B ankasına se rbest tevd ia t — 179 155 — 4 2

MECBURİ NÖTRALİZASYON 821 1.286 19 18
M evduat kargılık ları 362 766 8 11
İ th a lâ t depozito ları 459 520 11 7

TOPLAM NÖTRALİZASYON 388 1.278 9 18

TOPLAM KAYNAK m  TAHSİS ARTIŞI 4.404 6.979 100 100

(1) B u  ce tv e l 33 ve 34 sayılı ce tvellerin  7 sayılı dip no tunda belirtilen m üfredatı ihtiva  
e tm ek ted ir .

Bu cetvelin incelenm esinden de anlaşılabileceği gibi 1968 yılında onbir 
ayda  yaratılm ış olan 6.979 milyon liralık ek kaynağın 1.278 milyon lirası 
(%  18) sterilize edilm iştir. 1967 yılında aynı dönemde yaratılan munzam 
kaynağın ise 388 milyon lirası (%  9) sterilize edilmiştir.

1968 yılında onbir ayda mecburi kontrol usulleriyle toplam ek kay
nak ların  1.286 milyon lirası (%  18) piyasadan çekilmiş, fakat teknik ve 
ih tiyari kon tro l vasıtalariyle 8 milyon lira piyasaya aktarıldığı için toplam 
sterilizasyon 1.278 milyon liraya inmiştir. Buna karşılık 1967 yılında aynı 
dönem de m ecburi kontrol usulleriyle 821 milyon lira (% 19) piyasadan 
çekilm iş, teknik  ve ihtiyari kontrol vasıtalariyle 433 milyon lira (% 10) 
piyasaya aktarılm ış ve toplam  sterilizasyon 388 milyon liraya (% 9) 
inm iştir.
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M ecburi kontrol usulleriyle piyasadan çekilen paranın 1968 yılında 
onbir ayda 766 milyon lirası (% 11) m evduat karşılıklarına, 520 milyon 
lirası (% 7) ithalât depozitolarına taallûk  etm ektedir. Geçen yıl aynı dö
nemde bu rakam lar sırasiyle 362 milyon lira (% 8) ve 459 milyon lira 
(% 11) idi.

Teknik ve ihtiyari kontrole taallûk  eden banka ankesleri (kasa Türk 
lirası m evcutları ile M erkez Bankası nezdindeki bankalar serbest tevdiatı)
1968 yılının onbirinci ayında 8 m ilyon lira azalış kaydetm iştir. Bu azalış 
M erkez Bankası nezdindeki bankalar serbest tevdiatı 155 milyon lira 
(% 2) artm ışsa da, kasa m evcutlarının 163 milyon lira (%  2) azalm asından 
m eydana gelm iştir. 1967 yılında aynı dönemde banka ankesleri 433 milyon 
lira (% 10) azalış kaydetm iştir. Bu azalışın 254 m ilyon lirası (% 6) kasa 
m evcutlarına, 179 milyon lirası da (% 4) M erkez Bankası nezdindeki b an 
kalar serbest tevdiatına taallûk etm ektedir.

viii - K aynak ve Tahsislerin Sektörlere Dağılışı :

Bankalar sisteminde m eydana gelen ek kaynaklar özel sek tö r ve kam u 
sektörü  açısından incelendiği takdirde 1968 yılında onbir ayda m eydana 
gelmiş olan 6.979 milyon liralık artışın  4.778 m ilyon lirasının (%  69) özel 
sektöre, 837 milyon lirasının (%  12) kam u sektörüne 86 milyon lirasının 
(%  1) ne t dış ödeme rezervi azalışına ve 1.278 m ilyon lirasının da (% 18) 
sterilizasyona ait olduğu görülür. Toplam ek kaynak  artışının %  22 sı 
M erkez Bankası’na, % 78 i bankalara aittir. Toplam ek kaynak artışının 
M erkez Bankasına ait olan 1.524 milyon lirasının (%  22) 194 milyon lirası 
(% 3) kam u sektörüne aittir; geri kalan kısmının 86 m ilyon lirası (% 1) 
net dış ödeme rezervi azalışına, 1.275 m ilyon lirası da (% 18) sterilizasyona 
ait olup özel sektörün payı 31 milyon lira azalm ıştır. Toplam ek kaynak  
artışının bankaları ilgilendiren 5.431 milyon lirasının (% 78) 4.788 m ilyon 
lirası (% 69) özel sektöre, 643 m ilyon lirası (%  9) kam u sektörüne aittir.

1967 yılında onbir ayda m eydana gelmiş olan 4.404 m ilyon liralık a r
tışın 3.381 milyon lirası (% 77) özel sektöre, 635 milyon lirası (% 14> 
kam u sektörüne 388 milyon lirası da (% 9) sterilizasyona aittir. Toplam 
ek kaynak artışının (% 45) M erkez Bankasına, (% 55) bankalara aittir. 
Toplam kaynak artışının M erkez Bankasını ilgilendiren 1,978 milyon lira
sının 1.578 milyon lirası (% 36) özel sektöre, 9 milyon lirası kam u sek
törüne, 391 milyon lirası (% 9) sterilizasyona aittir. Toplam kaynak a rtı
şının bankaları ilgilendiren 2.406 milyon lirasının 1.780 milyon lirası (% 41) 
özel sektöre, 626 milyon lirası (% 14) kam u sektörüne aittir.

Bankalar sistemi, 1968 yılında onbir ayda m eydana gelmiş olan to p 
lam ek tahsis artışı olan 6.979 milyon liranın 5.590 m ilyon lirasını (% 80) 
özel sektöre, 111 milyon lirasını (%  2) kam u sektörüne 1.278 milyon lirası
nı* da (%18) sterilizasyona tahsis etm iştir.
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Toplam ek tahsis artışının 1.524 milyon lirası (% 22) M erkez Ban
kasını ilgilendirm ektedir; bu  m iktarın  825 milyon lirası (% 12) özel 
sektöre, 698 m ilyon lirası (%  10) kam u sektörüne ve 1 milyon lirası 
sterilizasyona tahsis edilm iştir. Toplam ek tahsis artışının 5.431 milyon 
lirası (% 78) bankaları ilgilendirm ektedir. Bu m iktarın 4.765 milyon lirası 
(% 68) özel sektöre ve 1.277 milyon lirası (% 18) sterilizasyona tahsis 
edilm iştir; kam u sektörüne yapılan tahsisler 611 milyon lira (% 8) azal
tılm ıştır.

1967 yılında onbir ayda m eydana gelmiş olan 4.404 milyon liralık 
artışın  3.019 m ilyon lirası (% 69) özel sektöre, 937 milyon lirası (% 21) 
kam u sektörüne, 60 milyon lirası (% 1) net dış ödeme rezervi artışına ve 
388 milyon lirası da (%  9) sterilizasyona tahsis edilmiştir. Toplam ek tah 
sis artışın ın  1.978 m ilyon lirası (% 45) Merkez Bankasını ilgilendirmekte 
dir; bu m iktarın  1.133 milyon lirası (% 26) özel sektöre, 788 milyon lirası 
(% 18) kam u sektörüne ve 60 milyon lirası (% 1) net dış ödeme rezervine 
a ittir; sterilizasyona yapılan tahsisler 3 milyon lira azalm ıştır. Toplam ek 
tahsis artışının 2.406 milyon lirası (% 55) bankaları ilgilendirir. Bu mik
tarın  1.886 m ilyon lirası (% 43) özel sektöre, 129 milyon lirası (% 3) kamu 
sektörüne ve 391 m ilyon lirası (% 9) sterilizasyona aittir.

Konu, sek törlerin  net finansm anları veya net kaynakları açısından 
ele alınırsa; 1968 yılında onbir ayda bankalar sistemi özel sektöre 812 
m ilyon lira (% 12) net ek finansm an sağlam ıştır. Bankalar sistemi bu 
m iktarın  726 m ilyon lirasını (%  11) kam u sektöründen, 86 milyon lirasını 
da (% 1) ne t dış ödeme rezervi azalışından tem in etm iştir. Buna karşılık 
1967 yılında aynı dönemde bankalar yalnız özel sektörden 362 milyon lira 
ek kaynak  elde etm iş ve bu m iktarın 302 milyon lirasını (% 7) kamu 
sektörüne ne t ek finansm an olarak, 60 milyon lirasını da (% 1) net dış 
ödeme rezervini artırm ak  için kullanmıştır.

b  - R eeskont ve Faiz Hadleri :

1968 yılında ik razat ve m evduat ile ilgili faiz hadlerinde ve reeskont 
hadleri konusunda, teşv ik  edilmesi öngörülen sanayi kolları listesine ya
pılan yeni ilâveler dışında, yürürlüğe girmiş herhangi bir değişiklik ol
m am ıştır. İhracatın  ve sanayi mamullerinin teşvik edilmesi maksadiyle
5.12.1968 tarih inde alınmış olan Banka Kredilerini Tanzim Komitesi ka
ra rları B akanlar Kurulunca 2.2.1969 tarihinde tasdik  ve Resmî Gazete’de
17.2.1969 tarih inde ilân edilmiştir. Bunlar Ödünç Para Verme Kanunu hü
küm leri gereğince 1 Nisan 1969 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Faiz Rejiminin Kredilerle İlgili Faiz Hadleri
Cetvel : 36 ___________

M erkez Bankası 
Reeskont ve Senet 

üzerine avans 
hadleri (1)

Bankalarca 
uygulanan 

faiz hadleri

Genel o larak  kred iler (2) 7,50 10,50

İh racat finansm an kredileri (2) 5,25 9,00

D.P. T eşkilâtınca te sb it edilen bazı sanayi
kredileri (3) 5,25 9,00

Küçük sa n a t ve esnaf kredileri (2,4) 5,25 9,00

Tarım kred ileri (2) 5,25 9,00

! T.C. Z iraa t Bankasınca açılan orta ve  uzun
, vâdeli k red iler (2) — 7,00

5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hasıllarından
T.C. Z iraat Bankasınca verilen k red iler (5) — 3,00

(1) M erkez  B ankasınca tahvil üzerine  avanslara %  10, a ltın  üzerine avanslara  
% 6 hadleri uygulanm aktad ır.

(2) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe  girm iştir.
(3) 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe  girm iştir. (B ankalar % 9 haddini M erkez B ankası 

kaynaklarından  sağladıkları im kânlarla  açtıkları kred ilere  uygular.)
(4) M erkez  B ankası % 5,25 haddin i H alk B ankası e liy le  ikra z edilen sen e tlere  

uygular.
(5) 7.2.1964 tarihinde yürürlüğe  girm iştir.

25.8.1964 tarih ve 143 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi k a 
rarm a ekli teşviki öngörülen sanayi kolları listesine 1968 yılı Ocak ay ın 
da “sanayi keçeleri ve m anşonları ve ayrıca m uhtelif sanayi kollarının 
kullandığı toz tutm a filtreleri” , Şubat aym da “m adeni yağ im alâtı” , M art 
ayında “yem sanayii”, Temmuz aym da “santrifüj betonarm e direk sana 
yii” , Ağustos aymda “m arangoz m akineleri im alâtı sanayii” ve Ekim aym 
da da “oto yan sanayii” eklenm iştir.

Mevduata Ödenen Kanunî Faiz Hadleri (1)
Cetvel : 37

Faiz haddi

Vadesiz ve 4 aya kadar vâdeli (4 ay dahil) resmî, ticarî ve 
bankalararası mevduat 2,00

1 Vâdesiz ve 4 aya kadar vâdeli ta sarru f mevduatı (4 ay  dahil) 3,00
4 aydan 6 aya kadar vâdeli bilûmum m evduat 4,00
6 aydan 1 yıla kadar vâdeli bilûmum m evduat (1 sene dahil) 5,00
1 yıl ilâ 18 aya kadar (18 ay dahil) vâdeli bilûmum m evduat 6,00
18 aydan fazla vâdeli bilûmum m evduat 6,50

(1) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe  girm iştir.
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1967 yılında bankaların ödünç para verme işleriyle m üterafık veya 
ilgili o larak yaptık ları h izm etler karşılığında alacakları ücret ve kom is
yonlarda tem inat m ektupîariyle bankalararası kom isyonlar konusunda bazı 
düzeltici ve açıklayıcı k a ra rla r  alınmıştır.

Faiz ve kom isyonlar konusunda 1968 yılında yapılmış olan araştır
m alara  Banka Kredilerini Tanzim  Komitesiyle ilgili bölümde yer verile
cektir.

c. Para, Banka ve Döviz M evzuatında gelişmeler:
Para ve kredi politikasiyle ilgili uygulam alar konusunda bir önceki 

bölüm de arzedilen bilgileri, para  ve kredi konulariyle ilgili olan başlıca 
tanzim  ve reform  çalışm alarını arzetm ekle tam amlayacağız.

Bu konuda 1969 Malî Yılı Bütçe Tasarısına ait gerekçede başlıca aşa
ğıdaki hususlar zikredilm iştir :

—  1930 yılından beri yürürlük te  bulunan 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
y e t M erkez Bankası Kanunu değişen şartlar karşısında yetersiz kalm ak
tad ır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen para ve kredi poli
tikasın ın  uygulanm ası için gerekli görülen temel yapı değişikliği M erkez 
B ankası K anununun da değiştirilm esini gerektirm ektedir. Böylece Merkez 
B ankası para  yara tan  m alî kurum lar kesiminde daha etkili bir rol oyna
yabilecek ve bankalar sistem inde yol gösterici bir kontrol düzeninin sağ
lanm ası m ümkün olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak hazırlanan kanun ta 
sarısı Büyük M illet Meclisi Genel Kuruluna sevkedilmiştir.

—  Sanayi, turizm  ve gemi inşaat alanlarında özel sektörün ihtiyaç duy
duğu yatırım  ve işletm e kredisi ihtiyacını karşılam ak amaciyle kurulacak 
olan Özel Y atırım lar Bankası kanun tasarısı da kom isyonlarda incelenmiş 
ve m eclis genel kuruluna sevkedilmiştir.

—• Plânlı kalkınm a döneminin ihtiyaçlarına cevap veremiyecek duruma 
gelm iş olan 1447 sayılı M enkul Kıym etler ve Kambiyo Borsaları Kanununu 
değiştirm ek üzere hazırlanm ış olan yeni kanun tasarısı T. Büyük Millet 
M eclisine sevkedilm iştir.

—■ 1930 yılında geçici bir süre ile yürürlüğe konulmuş olan 1567 sayılı 
T ü rk  Parası Kıymetini Korum a Hakkındaki Kanun bir takım  boşlukları 
ih tiva etm ekte ve uygulam ada beklenen olumlu sonuçları vermemektedir. 
Bu sebeple yeterli bir kam biyo denetimine imkân verecek yeni bir “Kam
biyo Denetleme K anunu” tasarısının hazırlık çalışm alarına başlanmıştır.

—  Ayrıca 1968 ve 1969 yılları kalkınma program larında ve bu prog
ram larla  ilgili icra planlarında para, kredi ve banka konularında çeşitli araş
tırm a, tanzim  ve reform  çalışm alarına yer verilmiştir. Bunların en önem
lileri çek kullanım ını teşvik  edecek mevzuatın düzenlenmesi, menkul ipo
teği ve işletm e rehni uygulam asına geçilmesi gibi tedbirlerdir.
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d. Banka Kredilerini Tanzim  Komitesi Çalışm aları :

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1968 yılında, m uhtelif tarihlerde, 
tasarrufu  teşvik ikramiyeleri, tü tü n  finansmanı, ziraî finansm an, bankaların 
gayrı m enkul iktisapları, faiz ve komisyon hadleri ve şa rtla rı konularında 
bir çok kararla r almıştır. A yrıca faiz, komisyon, ücret, m asraflar, tü tün  
ihracatı ve prefinansm an konularında çeşitli a raştırm alar yapılm ası için 
teknik kom iteler teşkil etm iştir.

Bunlardan başka 1968 yılında da 143 sayılı Komite K arariyle verilen 
yetkiye dayanarak  Maliye ve Sanayi Bakanlıklariyle M erkez Bankası m üş
tereken, indirimli faiz hadlerinden istifade etm esi öngörülen sanayi kolları 
arasına yenilerim  ilâve etm iştir.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1968 yılında alm ış olduğu 179 
sayılı K ararla tasarrufu  teşvik ikram iyeleriyle ilgili m iktar, nisbet, şekil 
ve şartların  1969 yılında da değiştirilm eksizin ta tb ik  edilmesini uygun 
görm üştür.

Tütün prefinansm anlarına 1968 ve 1969 yıllarında uygulanacak faizin 
azamî haddi 176 ve 185 sayılı kararla rla  her iki yıl içinde daha önce olduğu 
gibi % 7 olarak tesbit edilmiştir.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi geçen yıllarda tedricen tasfiyeye 
tabi tutulm uş olan Türkiye Kredi Bankası için 1968 yılında 175 ve 180 
sayılı K ararlarla toplam olarak 14.700.000 lira tahsis etm iştir. B ankalar 
Tasfiye Fonunda bu tahsislere yetecek m iktarda para  bulunm adığı için 
ihtiyacın 153 sayılı Kanun hüküm leri gereğince, M erkez Bankasınca söz 
konusu Fona verilecek avanslarla karşılanm asını kararlaştırm ıştır.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, sün’i gübre, tohum luk, m akine
leşme ve hayvancılık konularına tahsis edilmek üzere M erkez Bankası 
nezdindeki m evduat karşılıklarından T. C. Z iraat Bankasına daha önce 
açmış olduğu 141 milyon liralık krediyi 177 sayılı karariyle, 1968 yılı 
Mayıs ayı başında 400 milyon liraya, 178 sayılı karariyle de Temmuz ayın
da 525 milyon liraya yükseltm iştir.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1968 yılında bankaların  gayrı 
menkul iktisap etmelerini düzenleyen 105 sayılı k a ra r gereğince ve diğer 
yetkilerine dayanarak bir kaç bankayı m ünferiden ilgilendiren kararla r 
almıştır.
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Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1968 yılında Eylül ve Ekim ay
larında tü tün  ihracatı, prefinansm an, prefinansm an faizi, bankalarca faiz 
dışında alm an bilûmum komisyon, ücret ve m asraflar, cari hesaplarda 
faiz  uygulam ası, sigorta şirketlerince alınan tahvillere Kurum lar Vergisiyle 
ilgili o larak  emsal nisbetleri uygulanm ası gibi konular da araştırm a y a p 
m ak  üzere teknik  çalışma grupları teşkil etmiştir.

B anka Kredilerini Tanzim Komitesi 1968 yılında tem inat mektupla- 
riy le bankalararası kom isyonlar konusunda 95 ve 91 sayılı kararlarda yer 
a lan  hüküm lerde açıklayıcı değişiklikler yapmıştır. Komite faiz hesapla
rında  yılm 360 veya 365 gün olarak sayılması konusunun Bankalar Birli- 
ğ ince düzenlenmesini uygun görm üştür.

Komite, ihracatın  ve sanayi m amulleri ihracatının teşvik edilmesi 
için  5.12.1968 günü 191, 192 ve 193 sayılı kararları almıştır. Bu konu 
faa liye tin  ayrıntılarını “para ve kredi politikası ve ta tb ika tı” bölümünde 
arze tm iş bulunuyoruz.

B —  Toplam Likiditeler

a. L ikiditeler toplam ı

M erkez Bankası ve bankalar nezdindeki vadesiz, vadeli ve bağlı bi
lûm um  m evduat ile bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para topla
m ından terekküp  eden toplam  likiditeler (banka kasalarında bulunan 
banknot, ufaklık  para ve bankalararası m evduat hariç) 1966 yılında 
%  19,7 oranında a rta rak  yıl sonunda 26.414 milyon liraya yükseldikten 
sonra , 1967 yılında % 15,9 oranında yeniden çoğalarak 30.609 milyon lira
ya  çıkm ış ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle %  10,1 oranında artarak  33.701 
m ilyon liraya ulaşm ıştır.

Toplam  likiditelerin 1966 yılı sonunda 18.486 milyon lirası, 1967 yılı 
sonunda 21.015 milyon lirası ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 23.634 mil
yon  lirası bankalar nezdinde bulunuyordu. Aynı tarih ler itibariyle, bilfiil 
tedavül eden banknotlarla  birlikte 7.754 milyon lirası, 9.393 milyon lirası 
ve 9.845 milyon lirası M erkez Bankasiyle, 174 milyon, 201 milyon ve 
222 m ilyon lirası da Hazine ile ilgilidir.

Toplam  likiditelerin 1967 yılı sonu ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 
sırasiy le  % 28,5 ini ve % 26,1 ini banknot ve ufaklık para, %  13,4 ünü ve 
%  13,8 ini ticarî m evduat, %  46,9 unu ve %  48,3 ünü tasarru f mevduatı 
■% 1,5 ini ve % 2,1 ini A. B. D. yardım  karşılıkları ve M illetlerarası Para 
Fonu tevd ia tı ve her iki yılda da %  9,7 lerini resmî m evduat teşkil e t
m iştir.

85



Cetvel : 38

Toplam  Likiditeler
(Milyon TL.)

1966
Aralık

1967
Aralık

1968
Kasım

Değişiklik Artış hızlan

1966 
Aralık
1967 

Aralık

1967 
Aralık

1968 
Kasım

1966 
Aralık
1967 

Aralık
%

1967 
Aralık

1968 
Kasım

%

BANKNOT EMİSYONU 8.351 9.948 9.829 1.597 —  119 19,12 -  1,20

Bilfiil tedavülde 6.990 8.513 8.560 1.523 47 21,79 0,55
Banka kasalarında 1.361 1.435 1.269 74 —  166 5,44 -11,57i

UFAKLIK EMİSYONU 242: 266 290 24 24 9,92 9,02'

Bilfiil tedavülde 174 201 222 27 21 15,52 10,45
Banka kasalarında 68 65 68 — 3 3 — 4,41 4,62

BANKALARDA MEVDUAT 18,4-86 21.015 23.634 2.529 2.619 13,68 12,46

i Ticarî mevduat 3.640 4.027 4.543 387 516 10,63 12,81!
; Vâdesiz 3.181 3.562 4.069 3 81 507 11,98 14,23
i Vâde» 459 465 474 6 9 1,31 1,94
j Tasarruf m evduatı 12.613 14.344 16.267 1.731 1.923 13,72 13,41
: v'âdesiz 9.410 10.390 11.630 980 1.240 10,41 11,93.

Vâdeli 3.203 3.954 4.637 751 683 23,45 17,27
Resmî m evduat 2.233 2.644 2.824 411 180 18,41 6,81!

Vûdesiz 1.650 1.979 2.058 329 79 19,94 3,99 .
Vâdeli 583 665 766 82 101 14,07 15,19

T. C. MERKEZ BANKASINDA MEVDUAT 3.070 3.484 4.807 414 1.323 13,49 37,97,
Kesmî m evduat 265 311 460 46 149 17,36 47,911
Bankalar 2.306 2.604 3.522 298 918 12,92 35,25!

M evduat karşılıkları 1.741 2.084 2.850 343 766 19,70 36,76
Diğer banka tevdiatı 565 520 672 —  45 152 — 7,96 29,23.

M uhtelif m evduat 100 101 112 1 11 1,00 10,89
M illetlerarası m üesseseler 399 468 713 69 245 17,29 52,35

I. M, F. 358 434 676 76 242 21,23 55,76
A. B. D. Yardım kargılıkları 41 34 37 —  7 3 -17 ,07 5,71

TOPLAM LİKİDİTELER - Brüt 30.149 34.713 38.560 4.564 3.847 15,14 11,08

TOPLAM LİKİDİTELER - Net 26.414 30.609 33.701 4.195 3.092 15,88 10,10

Toplam likiditelerin 1967 yılı sonu itibariyle % 86,5 ine özel sektör, 
% 12,0 sine resmî sektör, % 0,1 ine A. B. D. Yardım Karşılıkları, % 1,4 
üne de Milletlerarası Para Fonu sahip bulunuyordu. 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle özel sektöre ait likiditeler, toplam likiditelerin % 85,3 üne düş
müş, resmî sektöre ait olanlar % 12,6 sına ve Milletlerarası Para Fonu 
tevdiatı % 2,0 sine yükselmiş, A. B. D. yardım karşılıkları aynı kalmıştır.

Hakikî şahıslara ait likiditelerin payı toplam likiditeler içinde 1967 
yılı sonu ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 71,3 ten % 70,1 e düşmüş; 
(Banknot ve ufaklık para hakikî şahıslar nezdinde farzedilmiştir.) buna 
karşılık İktisadî kamu teşebbüslerinin payı % 2,4 den % 3,0 e yükselmiş;
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özel teşebbüsler ile diğer hükm î şahısların (% 15,2), resm î sektör içinde 
genel, katm a ve m ahallî bütçeli idarelerin (% 7,0) ve sosyal sigorta kurum- 
larınm  (% 2,6) paylarında değişiklik olmamıştır.

i) Banknot emisyonu

Para arzını tertip  eden bilfiil tedavüldeki banknotlarla bankaların ka
salarındak i banknotlar toplam ına eşit olan banknot emisyonu, 1966 yılı 
sonunda 8.351 milyon lira iken 1967 yılında %  19,1 oranında artarak  
9.948 milyon liraya yükselm iş ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle %  1,2 ora
n ında  azalarak 9.829 m ilyon liraya düşmüştür. 1968 yılı Aralık ayı so
nunda banknot em isyonu 9.925 milyon liraya çıkarak azalış oranım 
% 0,2 ye indirmiştir.

Tedavüle çıkarılan bu banknotların  1966 yılı sonu itibariyle 1.361 
m ilyon lirası, 1967 yılı sonunda 1.435 milyon lirası ve 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle 1.269 milyon lirası bankaların  kasalarım  yani toplam likiditeler 
d ışında m ütalâa edilmiş olan ankeslerin bir kısmını teşkil etmiştir.

ii) Ufaklık para emisyonu

Para arzm ı te rtip  eden bilfiil tedavüldeki ufaklık paralarla bankala
rın  ve M erkez Bankasının kasa  m evcutları toplamına eşit olan ufaklık para 
em isyonu 1966 yılı sonunda 242 milyon lira iken 1967 yılında %  9,9 ora
n ında a rta rak  266 milyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle %  9,0 
o ran ında yükselerek 290 m ilyon liraya • ulaşmıştır. 1968 yılı Aralık ayı 
sonunda ufaklık para  em isyonu 296 milyon liraya çıkmıştır.

Hâzinece tedavüle çıkarılan bu ufaklık paraların 1966 yılı sonu iti
bariy le 68 m ilyon lirası, 1967 yılı sonunda 65 milyon lirası ve 1968 yılı 
Kasım  ayı itibariyle 68 milyon lirası ankeslerin bir kısmım teşkil etmiştir. 
Bunların aynı tarih lerde sırasiyle 64 milyon, 61 milyon ve 62 milyon lirası, 
büyük  çoğunluğunu m adenî 10 liralıkların teşkil ettiği M erkez Bankası 
kasaların ı; 1966 ve 1967 yılları sonlarında 4 er milyon liraları, 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle de 6 milyon lirası bankaların kasalarını ilgilendir
m ektedir.

iii) Bankalarda m evduat

Likiditeler toplam ının önemli bir kısmını teşkil eden bankalardaki 
m evduat 1966 yılı sonunda 18.486 milyon lira iken 1967 yılında % 13,7 
oran ında a rta rak  21.015 m ilyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 
de %  12,5 oranında çoğalarak 23.634 milyon liraya yükselmiştir.

Bankalardaki m evduatı, kaydi para ve para benzeri likiditeler şek
linde inceleyeceğiz. Bankalardaki kaydi parayı vadesiz ticarî ve tasarruf 
m evduatı teşkil etm ektedir.
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Bankalardaki vadesiz ticarî m evduat 1966 yılı sonunda 3.181 milyon 
lira iken 1967 yılında %  12,0 oranında a rta rak  3.562 milyon liraya, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle %  14,2 oranında yükselerek 4.069 milyon liraya 
ulaşmıştır.

Bankalardaki vadesiz tasa rru f m evduatı 1966 yılı sonunda 9.410 mil
yon lira iken 1967 yılında %  10,4 oranında a rta rak  10.390 milyon liraya 
ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 11,9 oranında çoğalarak  11.630 m ilyon 
liraya yükselm iştir.

Bankalardaki kaydi para, 1967 yılı sonunda 13.952 milyon lira, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle 15.699 milyon lira; her iki ta rih te  de m evduatın 
%  66,4 ünü teşkil etmiştir.

Bankalardaki para benzeri likiditeleri resm î m evduatın tam am ı ile 
vadeli ticarî ve tasarru f m evduatı teşkil etm ektedir.

Vadesiz ve vadeli resmî m evduat 1966 yılı sonunda 2.233 milyon lira 
iken, 1967 yılında '% 18,4 oranında a rta rak  2.644 m ilyon liraya ve 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle % 6,8 oranında a rta rak  2.824 milyon liraya y ü k 
selmiştir.

Vadeli ticarî m evduat 1966 yılı sonunda 459 m ilyon lira iken, 1967 
yılında % 1,3 oranında artarak  465 milyon liraya yükselm iş ve 1968 y ılı 
Kasım ayı itibariyle % 1,9 oranında çoğalarak 474 m ilyon liraya u laş
mıştır.

Vadeli tasarru f mevduatı 1966 yılı sonunda 3.203 milyon lira iken, 
1967 yılında % 23,5 oranında artarak , 3.954 milyon liraya ve 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle % 17,3 oranında çoğalarak 4.637 m ilyon liraya y ü k 
selmiştir.

Bankalardaki para benzeri likiditeler, 1967 yılı sonunda 7.063 m ilyon 
lira, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 7.935 milyon lira; her iki tarih te  de 
m evduatın %  33,6 sim teşkil etm iştir.

iv - M erkez Bankasında m evduat

M erkez Bankasında m evduat 1966 yılı sonunda 3.070 milyon lira iken
1967 yılında %  13,5 oranında a rta rak  3.484 milyon liraya ve 1968 yılı K a
sım ayı itibariyle % 38,0 oranında çoğalarak 4.807 milyon liraya yüksel
miştir. 1968 yılı Aralık ayı sonunda M erkez Bankasında m evduat 5.131 
milyon liraya çıkarak % 47,3 oranında artm ıştır.

Mer sez Bankasındaki m evduatı da kaydi para, para  benzeri likidite
ler ve bankalar tevdiatı şeklinde inceleyeceğiz.
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M eıkez Bankasındaki m uhtelif m evduat içinde yer alan vadesiz tica
re t ve tasarru f m evduatı karak terindeki kaydi para önemli bir m iktar teş
kil etm em ektedir. 1966 yılı sonunda 25 milyon lira olan bu nev’i mevduat
1967 yılı sonunda 16 m ilyon liraya 1968 yılı Kasım ayı itibariyle de 13 
m ilyon liraya düşm üştür.

M erkez Bankasındaki kaydi para, Merkez Bankası m evduatının 1967 
yılında %  0,5 ini ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle de % 0,3 ünü teşkil 
etm iştir.

M erkez Bankasındaki m evduatın para benzeri likiditeler kısmını res
m î m evduat, m uhtelif tevdiatın  kaydi paradan kalan kısmı ve A. B. D. 
Y ardım  Karşılıkları ile M illetlerarası Para Fonu tevdiatı teşkil etmektedir.

M erkez Bankasındaki resm î m evduat 1966 yılı sonunda 265 milyon 
lira iken, 1967 yılı sonunda 311 milyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı iti
bariy le 460 milyon liraya çıkm ıştır. 1968 yılı sonunda resmî m evduat 339 
m ilyon liraya inmiştir.

Kaydi para dışında kalan m uhtelif tevdiat 1966 yılı sonunda 75 mil
yon lira iken, 1967 yılı sonunda 85 milyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı 
itibariy le 99 milyon liraya çıkm ıştır. 1968 yılı sonunda 156 milyon liraya 
yükselm iştir.

A. B. D. yardım  karşılık ları ve M illetlerarası Para Fonu tevdiatı top
lam ı 1966' yılı sonunda 399 milyon lira iken, 1967 yılı sonunda 468 mil
yon  liraya ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 713 milyon liraya yükselmiştir.
1968 yılı sonunda bu nevi tevdiatın  toplamı 711 milyon liradır.

M erkez Bankasındaki para  benzeri likiditeler, M erkez Bankası mev
duatın ın  1967 yılı sonunda %  24,8 ini (864 milyon lira) 1968 yılı Kasım 
ayı itibariyle % 26,4 ünü (1.272 milyon lira) teşkil etm iştir.

Toplam likiditeler dışında m ütalâa edilmiş olan M erkez Bankasındaki 
bankalar tevdiatı 1966 yılı sonunda 2.306 milyon lira iken, 1967 yılı so
nunda 2.604 m ilyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 3.522 milyon 
liraya çıkm ıştır. 1968 yılı sonunda bankalar tevdiatı 3.920 milyon liraya 
yükselm iştir.

M erkez Bankasındaki bankalar tevdiatı, bankaların 301 sayılı Kanun 
gereğince yatırdıkları m evduat karşılıklarını, serbest ve bağlı tevdiatlarını, 
yu rtd ışı bankalar tevdiatını kapsam aktadır.

M evduat karşılıkları artışları banka kredilerini, emisyon seviyesini 
ve para  arzı artışlarını frenlem eye yardım  etmesi bakımından önem ar- 
zetm ektedir.

M erkez Bankasındaki m evduat karşılıkları 1966 yılı sonunda 1.741 
m ilyon lira iken, 1967 yılı sonunda 2.084 milyon liraya ve 1968 yılı Kasım
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ayı itibariyle 2.850 milyon liraya yükselm iştir. 1968 yılı sonunda m evduat 
karşılıkları, bankalardaki m evduatın artışı dolayısiyle 2.935 milyon liraya 
çıkmıştır.

M erkez Bankasındaki diğer banka tevdiatı 1966 yılı sonunda 565 
milyon lira iken, 1967 yılı sonunda 520 milyon liraya düşmüş, 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle 672 m ilyon liraya yükselm iştir. 1968 yılı sonunda di
ğer banka tevdiatı 985 m ilyon liraya çıkmıştır. Bu nevi tevdiatın 1966 
yılı sonunda 553 milyon, 1967 yılı sonunda 513 milyon ve 1968 yılı K a
sım ayı itibariyle 668 milyon lirası bankaların serbest tevdiatını teşkil e t
m ektedir. 1968 yılı sonunda 981 milyon lirası serbest tevdiattır.

B ankalar tevdiatı, M erkez Bankası m evduatının 1967 yılı sonunda 
% 74,7 sini. 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 73,3 ünü teşkil etm iştir.

b) Para arzı

Toplam likiditelerin en önemli kısmını teşkil eden para arzı 1966 y ı
lında %  20,4 oranında arta rak  yıl sonunda 19.780 milyon liraya yükse l
miş ve ilk 6 ayda ortalam a %  2,5 oranında eksildikten sonra Eylül ayı 
itibariyle %  2,3 ve Kasım ayı sonu itibariyle % 5,5 oranında a rta rak  20.865 
milyon liraya çıkmıştır.

Para Arzı Gelişmeleri 
Cetvel : 39 (Milyon TL.)

Para arzı
Banknot ve 

ufak  para Kaydl para
Para benzeri 

likiditeler
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968

1966 Aralık 19.780 _ 7.164 _ 12.616 _ 6.634 _
Ocak 19.204 21.572 7.152 7.879 12.142 13.693 6.774 8.009
Şubat 19.258 21.538 7.105 7.738 12.153 13.800 6.917 8.225
M art 19.345 21.880 7.282 7.995 12.063 13.885 7.122 8.544
Nisan 19.689 21.795 7.445 7.845 12.244 13.950 7.320 8.739
Mayıs 19.064 21.508 7.095 7.648 11.969 13.860 7.438 8.911

! Haziran 19.147 22.443 7.208 8.086 11.939 14.357 7.391 8.758
Temmuz 19.649 22.521 7.635 7.993 12.014 14.528 7.501 8.879
Ağustos 19.530 23.108 7.422 8.514 12.108 14.594 7.268 8.557
Eylül 20.236 23.278 7.971 8.412 12.265 14.866 7.423 8.712

. Ekim 20.842 24.035 8.197 8.754 12.645 15.281 7.505 8.800
Kasım 20.865 24.494 8.783 8.782 12.082 15.712 7.710 9.207}
Aralık 22.682 8.714 --- 13.968 —■ 7.927 —
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196/ yılında %  14,7 oranında a rta rak  22.682 milyon liraya çıkmış 
olan para  arzı, 1968 yılının ilk yarısında ortalam a % 4,0 oranında eksilmiş, 
Tem muz ayından itibaren artm aya başlayan para arzı Eylül ayı itibariyle 
%  2,6 ve Kasım ayı itibariyle %  8,0 oranında yükselerek 24.494 milyon 
liraya ulaşm ıştır; yıllık artış oranının %  14 kadar olacağı tahm in edilm ek
tedir.

P ara  arzının 1966 yılı sonunda 12.591 milyon lirasını, 1967 yılı so
nunda 13.952 m ilyon lirasını ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 15.699 mil
yon  lirasını bankalar nezdindeki kaydi para, aynı tarih ler itibariyle 6.990 
m ilyon lirasını, 8.513 m ilyon lirasını ve 8.560 milyon lirasını bilfiil tedavül 
eden banknot ile 1966 da 25 milyon lirasını, 1967 yılı sonunda 16 milyon 
lirasını ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle de 13 milyon lirasını Merkez 
Bankası nezdindeki kaydi para teşkil etm iştir. Aynı tarih ler itibariyle 
H âzinece çıkarılan ve bilfiil tedavül eden ufaklık paraların  m iktarı sıra- 
siyle 174 milyon lira, 201 milyon lira ve 222 milyon liradır.

Para arzı, toplam  likiditelerin 1967 yılı sonunda % 74,1 ini, 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle %  72,7 sini teşkil etmiştir.

Para arzının 1967 yılı sonu ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle sırasiyle 
% 38,4 ünü  ve %  35,9 unu bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para, 
% 61,6 sim ve % 64,1 ini kaydi para teşkil etm iştir.

1967 yılı sonu itibariyle para arzının toplam  likidetelere kıyasla % 72,0 
si özel sektöre, % 2,1 i İktisadî kam u teşebbüslerine (resmî sektör) ait 
bulunuyordu. 1968 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün emrindeki para 
arzı, toplam  likidetelerin  %  70,0 ine düşmüş, iktisadi kam u teşebbüslerinin 
payı ise % 2,7 ye yükselm iştir.

Hakiki şahısların  emrindeki para arzının payı, toplam  likiditelere 
kıyasla, 1967 yılı sonunda '% 60,5 iken 1968 yılı Kasını ayı itibariyle 
%  58,3 e düşm üş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî şahısların payı 
% 11,5 den %  11,7 ye yükselm iştir.

Para arzının ortalam a % 37 sini teşkil eden bilfiil tedavüldeki bank
n o t ve ufaklık  para  m iktarı, 1966 yılında % 13,2 oranında artarak  7.164 
m ilyon liraya ç ık tık tan  sonra 1967 yılının ilk 6 ayında, 1966 yılı sonuna 
nazaran , ortalam a % 0,7 civarında b ir artışla seyretmiş, Eylül ayı sonu 
itibariyle % 11,3 ve Kasım ayı itibariyle % 22,6 oranında artarak  8.783 
m ilyon liraya çıkm ıştır.

1967 yılında %  21,6 oranında a rta rak  8.714 milyon liraya çıkmış olan 
bilfiil tedavüldeki banknot ve ufak para m iktarı, 1968 yılının ilk yarısında 
o rta lam a % 9,7 oranında eksildikten sonra Eylül ayı sonu itibariyle eksiliş 
oranı %  3,5 e düşm üş ve Kasım ayı sonu itibariyle %  0,8 oranında artarak  
8.782 milyon liraya çıkm ıştır; yıl sonunda %  5 kadar eksiliş olacağı tah 
min edilm ektedir.
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Bilfiil tedavül eden ufaklık para  m iktarı 1966 yılı sonunda 174 mil
yon lira iken, 1967 yılı sonunda 201 milyon liraya ve 1968 yılı Kasım ayı 
sonunda 222 milyon liraya yükselm iştir.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paralar, toplam  likiditelerin
1967 yılı sonunda % 28,5 ini, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle %  26,1 ini te ş 
kil etm iştir.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paraların tam am ı özel sek tö 
rün emrinde farzedilm iştir. (Banka kasalarındaki para lar bu rakam a dahil 
değildir; resm î sektörde, özellikle m al sandıklarındaki para lar değişiklikler 
açısından ihmali kabildir.)

Para arzının ortalam a % 63 ünü teşkil eden vadesiz tica re t ve ta sa r
ruf m evduatı toplamı, 1966 yılı içinde % 24,8 oranında a rta rak  yıl sonunda 
12.616 milyon liraya çıkmış ve 1967 yılının ilk yarısında, o rta lam a % 4,2 
oranında, Eylül ayı itibariyle % 2,8 oranında azalm ıştır. Ekim ayı sonunda 
%  0,2 oranında artm ışsa da Kıbrıs ihtilâfı yüzünden Kasım ayı sonunda
1966 yılı sonuna nazaran % 4,2 oranında azalarak  12.082 m ilyon liraya 
düşmüştü.

1967 yılı sonunda % 10,7 oranında artarak  13.968 milyon liraya ç ık 
mış olan kay di para, 1968 yılının ilk yarısında orta lam a %  0,3 oranında 
azaldıktan sonra Eylül ayı sonunda % 6,4 ve Kasım ayı sonu itibariyle 
<7c 12,5 oranında artarak  15.712 milyon liraya yükselm iştir. Yıllık a rtış  
oranının %  25 kadar olacağı tahm in edilmektedir.

Kaydi paranın 1966 yılı sonu itibariyle 12.591 milyon lirası, 1967 yılı 
sonu itibariyle 13.952 milyon lirası ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 15.699 
milyon lirası bankalar nezdinaedir.

Kavdi para, toplam likiditelerin 1967 yılı sonunda % 45,6 sını, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle % 46,6 sını teşkil etm iştir.

1967 yılı sonu itibariyle kaydi paranın, toplam  likiditelere k ıyasla 
%  43,5 i özel sektöre, % 2,1 i İktisadî kam u teşebbüslerine (resmî sek tör) 
ait bulunuyordu. 1968 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün em rindeki 
kaydi para, toplam  likiditelerin % 43,9 una, İktisadî kam u teşebbüslerinin 
payı da %  2,7 sine çıkmıştır.

Hakikî şahısların emrindeki kaydi paranın payı toplam  likiditelere 
kıyasla 1967 yılı sonunda %  32,0 iken, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 32,2 
ye, özel teşebbüsler ile diğer özel hükm î şahısların payı da %  11,5 den 
%  11,7 ye yükselmiştir.

c. Para benzeri likiditeler
Para benzeri likiditelerin 1967 yılı sonu ve 1968 Kasım ayı itibariyle 

sırasiyle % 6,8 ini ve % 6,2 sini vadeli ticarî m evduat, %  49,9 unu ve 
%  50,4 ünü vadeli tasarru f m evduatı, %  37,3 ünü ve % 35,7 sini resm î 
mevduat, %  6,0 sını ve % 7,7 sini A. B. D. yardım  karşılıkları ve M illetle
rarası Para Fonu tevdiatı teşkil etm iştir.
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Para Arzı ve Para Benzeri Likiditeler Bileşim ve Dağılımı 
Cetvel : 40 (Milyon TL.)

Genel Toplam 
içindeki 
payları

Toplam için
deki paylan

Artış
Hızları

1967
Aralık

1968
Kasım

1967
Aralık

%

1968
Kasım

%

1967
Aralık

%

1968
Kasım

%

1966 
Aralık
1967 

Aralık
%

1967 
Aralık

1968 
Kasım

%
BİLEŞİM :

A. PARA ARZI 22.682 24.494 74,1 72,7 100,0 100,0 14,7 8,0
Kanunî para 8.714 8,782 28,5 26,1 38,4 35,9 21,6 0,8

Banknot 
U faklık para 

Kaydî para

8.513
201

13.968

8.560
222

15.712

27,8
0,7

45,6

25,4
0,7

46,6

37.5 
0,9

61.6

35.0 
0,9

64.1

21,8
15,5
10,7

0,6
10.4
12.5

T icarî m evduat 
T asarruf m evduatı

3.568
10.400

4.079
11.633

11,6
34,0

12,1
34,5

15,7
45,9

16,6
47,5

11.5
10.5

14,3
11,9

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 7.927 9.207 25,9 27,3 100,0 100,0 19,5 16,1
Vâdell m evduat 4.494 5.207 14,7 15,5 56,7 56,6 20,5 15,9

T icarî m evduat 
T asarruf m evduatı 

Resmî m evduat

540
3.954
2.955

570
4.637
3.284

1,8
12,9
9,7

1.7 
13,8
9.7

6,8
49,9
37,3

6,2
50,4
35,7

2,9
23,4
18,3

5,6
17,3
11,1

ABD yardım  karşılığı 
IMF tevdiatı

44
434

40
676

0,1
1,4

0,1
2,0

0,5
5,5

0,4
7,3

— 12,0
21,2

— 9,1 
55,8

LİKİDİTELER TOPLAMI 30.609 33.701 100,0 100,0 — — 15,9 10,1

DAĞILIM ;

A. PARA ARZI 22.682 24.494 74,1 72,7 100,0 100,0 14,7 8,0
B anknot+ufaklık  para 
Hakiki Şah ıslar tasarrufu  
M uhtelif ta sa rru f sahipleri 
Özel teşebbüsler 
İk tisadî kam u teşebbüsleri

8.714
9.786

614
2.908

660

8.782
10.849

784
3.174

905

28,5
32,0

2,0
9,5
2,1

26,1
32,2

2.3
9.4 
2,7

38,4
43,2

2,7
12,8
2,9

35.9 
44,3

3,2
12.9 
3,7

21,6
12.4 

— 13,3
8,4

27.4

0,8 
10,9 
27,7 

9,1 
37, l'

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 7.927 9.207 25,9 27,3 100,0 100,0 19,5 16,1
Hakiki şah ıslar tasarru fu  
M uhtelif ta sa rru f  sahipleri 
Özel teşebbüsler 
İk tisad î kam u teşebbüsleri 
Genel ve katm a bütçeli idareler 
M ahallî idareler 
Sosyal sigo rta  kurum lan 
ABD yardım  karşılığı 
IMF tevdiatı

3.315
639
486

73
1.796

339
801

44
434

3.977
660
507
118

1.922
441
866

40
676

10,8
2,1
1,6
0,3
5,9
1,1
2,6
0,1
1,4

11,8
2,0
1.5 
0,3 
5,7 
1,3
2.6 
0,1 
2,0

41,8
8,1
6,1
0,9

22,7
4,3

10,1
0,5
5,5

43,2
7.2 
5,5
1.3 

20,9
4,8
9.4 
0,4 
7,3

76.7 
—51,8

8,5
— 12,0

34.8 
— 5,8

0,1
— 12,0

21,2

20,0
3.3
4.3 

61,6
7.0 

30,1
8.1 

— 9,1
55,8
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Para benzeri likiditeler 1966 yılında % 17,7 oranında a rta rak  6.634 
milyon liraya, 1967 yılında %  19,5 oranında çoğalarak 7.927 ve 1968 yılın
da, onbir ayda % 16,1 oranında yükselerek 9.207 milyon liraya çıkmıştır. 
Yıllık artış  oranının % 21 kadar olacağı tahm in edilm ektedir. Para benzeri 
likiditelerin 1966 yılı sonunda 5.895 milyon lirası, 1967 yılı sonunda 7.063 
milyon lirası ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 7.935 milyon lirası bankalar 
nezdinde bulunuyordu.

Para benzeri likiditeler, toplam  likiditelerin 1967 yılı sonunda % 25,9 
unu, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 27,3 ünü teşkil etm iştir.

1967 yılı sonu itibariyle para  benzeri likiditelerin toplam  likiditelere 
kıyasla %  14,5 i özel sektöre, %  9,9 u resm î sektöre ve %  1,5 i A. B. D. 
yardım  karşılıkları ve M illetlerarası Para Fonu tevdiatına a it bu lunuyor
du. 1968 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün sahip olduğu pa ra  benzeri 
likiditeler %  15,3 e, A. B. D. yardım  karşılıkları ile M illetlerarası Para  Fonu 
tevdiatının payı da % 2,1 e çıkmış, resm î sektöre a it o lanlarda değişiklik 
olmamıştır.

Hakikî şahısların sahip bulunduğu para benzeri likiditelerin, toplam  
likiditeler içindeki payı 1967 yılı sonunda % 10,8 iken 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 11,8 e yükselmiş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükm î şah ıs
ların payı % 3,7 den %  3,5 e düşm üştür.

d. Para Arzı ile Merkez Bankası ve Bankalar ilişkileri
1968 yılı Kasım ayı sonu itibariyle para arzında m eydana gelm iş olan 

1.812 milyon liralık toplam artışın  % 1,3 ü Hâzinenin ufaklık  para  bası
mını 24 milyon lira çoğaltm asından; %  6,8 i Bankamızın banknot em isyo
nunu 119 milyon lira, kaydi parayı 3 milyon lira azaltm ası, kasalarım ızdaki 
ufaklık para mevcudunu 1 milyon lira artırm asından ve %  105,5 i b an k a 
ların kaydi para mevcudunu 1.747 milyon lira a rtırarak  kasalarında tu t 
tukları ufaklık para m evcudunu 2 milyon lira artırm akla b irlikte, bankno t 
m iktarını 166 milyon lira eksiltm elerinden ileri gelm iştir.

1967 yılı sonu itibariyle para  arzında meydana gelmiş olan 2.902 m il
yon liralık artışın %  54,8 i Bankam ızı, % 44,4 ü bankaları ve %  0,8 i de 
Hâzinenin ufaklık para em isyonunu ilgilendirm ektedir.

Para banka kurum larm ın para  arzı artışındaki paylarını ana çizgile
riyle böylece belirttikten sonra, bu kurum ların para  arzı artışı ile ilişki
lerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.

Hazine, 1967 yılı sonuna k adar tedavüle çıkarmış bulunduğu 266 m il
yon liralık ufaklık paraya, 1968 yılı Kasım ayı sonuna k adar 24 m ilyon 
lira eklemiş ve ufaklık para m iktarını 290 milyon liraya yükseltm iştir. 
Hâzinenin para arzı artışındaki payı ufaklık para ihracındaki 24 m ilyon 
liralık artışa  inhisar etmiştir. 1967 yılında da, Hazine ufaklık para larda  24 
milyon liralık artış yapmıştı.
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Para - Banka Kuramlarının Para A rana Tesiri 
Cetvel : 41 (Milyon TL.?

1966 - 1967 
Değişikliği

1967 sonu - ı
1968 Kasım 
Değişikliği

HAZİNE - Ufaldık para emisyonu +  24 +  24
MERKEZ BANKASI +  1.591 — 123

Banknot emisyonu +  1.597 — 119 i
Kaydî para — 9 — 3
U faklık para - kasa m evcudu değişikliği (1) +  3 —  1

BANKALAR +  1.287 +  1.911
K aydî para +  1.361 +  1.747 •
Banknot - kasa m evcudu değişikliği (1) _ _  74 +  166

1 U faklık  para - kasa m evcudu değişikliği (1) — — 2

TOPLAM PARA ARZI DEĞİŞİKLİĞİ +  2.902 +  1.812

(1) (+ ) İşareti kasa m evcutlan içindeki ufaklık para veya banknot miktarının 
azaldığını,

(— ) İşareti arttığını gösterir.

Bankam ız 1967 yılı sonuna kadar tedavüle çıkarmış olduğu 9.948 mil
yon  liralık banknotları, 1968 yılı Kasım ayı sonuna kadar 119 milyon lira 
(%  1,2) azaltm ış ve banknot m iktarım  böylece 9.829 milyon liraya düşür
m üştür. Aynı ta rih le r itibariyle nezdimizdeki kaydi para mevcudu 3 mil
yon lira azalm ış ve kasalarım ızda günlük ödemeler için tutulan ufaklık 
p a ra la r da 1 m ilyon lira artm ış olduğu için Bankamız para arzını, cem ’an 
123 m ilyon lira (eksi % 6,8) ile eksiltici yönde etkilem iştir.

1967 yılı sonunda, para  arzında meydana gelen 2.902 milyon liralık 
artışın  1.591 m ilyon lirası (% 54,8) Bankamız faaliyetlerinden ileri gelmiş
tir. 1967 yılı sonu itibariyle banknotların 1.597 milyon lira artm ası ve ka
salarım ızdaki u fak lık para m evcudunun 3 milyon lira azalması para arzını 
aynı m iktarda artırm ış; fakat nezdimizdeki kaydi paranın 9 milyon lira 
azalm ası, Bankam ız faaliyetlerinin para arzına tesirini 1.591 milyon liraya 
indirm iştir.

Para arzını terkip  eden bilfiil tedavüldeki banknotların miktarını, 
yalnız Bankam ız faaliyetleri tâyin etmemektedir. Bankaların günlük ödeme 
ih tiyaçları için kasalarında, disponibilité durumlarına göre, az veya çok 
b ankno t m uhafaza etm eleri de, bilfiil tedavül eden banknotların m iktarına 
te s ir  etm ektedir.
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1968 yılı Kasım ayı itibariyle 1967 yılı sonuna nazaran banka kasala
rında tu tu lan  banknotlar 166 milyon lira azalmış olduğu için, toplam  para 
arzı artışı içinde bilfiil tedavül eden banknotların  payı, 119 milyon liralık 
emisyon azalışiyle birlikte 47 milyon liraya inm iştir. 1967 yılı sonunda, 
banknot emisyonu 1.597 milyon lira artm ıştır; fakat banka kasalarındaki 
banknotların  74 milyon lira arttığ ı ve artm a dolayısiyle piyasadan aynı 
m iktarda para çekildiği için bilfiil tedavül eden banknotlar 1.523 milyon 
liraya inhisar etm iştir.

B ankalar nezdindeki kaydi parayı teşkil eden vadesiz tica rî m evduat 
ile vadesiz tasarru f m evduatı toplam ının 1967 yılı sonu tu ta rı olan 13.952 
milyon lira, 1968 yılı Kasım ayı sonuna kadar 1.747 milyon lira (%  12,5) 
artarak  onbirinci ay sonunda, 15.699 milyon liraya yükselm iştir. Aynı ta 
rihler itibariyle bankaların kasalarında günlük ödem eler için bulunduru
lan banknot m iktarının 166 milyon lira azalm ası para arzını aynı m iktarda 
artırm ış; fakat ufaklık para m evcudunun 2 milyon lira artm ası, bankaların  
para arzını artırıcı tesirini 1.911 milyon liraya (% 105,5) indirm iştir.

1967 yılı sonunda para arzında m eydana gelen 2.902 milyon liralık 
artışın  1.287 milyon lirası (% 44,4) bankaların faaliyetlerinden ileri gel
miştir. 1967 yılı sonu itibariyle bankalar nezdindeki kaydi para, 1.361 
milyon lira artm ış, fakat bankaların  kasalarındaki banknot m ik tan  74 
milyon lira (ufaklık m evcudunda değişiklik olm am ıştır.) çoğaldığı için, 
bankaların  para arzına tesiri 1.287 milyon liraya inmiştir.

Bankaların faaliyetleri yalnız para arzı içindeki kaydi paraya inh isar 
etm em ektedir. Bankalar kasalarında disponibilité değerleri arasında b u 
lunan banknot ve ufaklık para  m iktarını azaltıp  çoğaltarak, bilfiil ted a 
vül eden banknot ve ufaklık para  m iktarına tesir etm ektedir.

C — Krediler ve Diğer İşlem ler
a. Kredi Hacmi :
Bankamız ile bankaların, m alî ve ekonomik sektörleri b irarada ne 

ölçüde finanse ettiklerini gösterm ek bakım ından kredi hacm inin değişik
liklerini, bileşim ve dağılışını incelem ek gerekm ektedir.

Kredi hacmi, bu bölümde Bankamızın doğrudan doğruya ve bankalar 
aracıhğiyle açtığı krediler ile bankaların  kendi kaynaklarından açtık ları 
kredilerin toplamı olarak hesaplanm ıştır (*).

(*) Bu hesap yıl sonları itibariyle Bankamız ve bankaların yıl sonu rakam larına ay 
sonları itibariyle de Bankamızın ayın son Cum artesi gününe tesadüf eden h af
talık vaziyetleriyle bankaların ayın son günü itibariyle tanzim  ettik leri c e t
vellere dayanmaktadır. Bankalar aracılığiyle açtığımız kredilerin bankalar t a 
rafından çeşitli usullerle muhasebeleştirilmesi ve hesaba esas olan cetvellerde, 
hesap kesme tarihleri bakımından fark bulunması yüzünden bankaların aylık  
cetvellerinde taahhütler hesabında “Merkez Bankasından alınan avanslar” k a 
leminde görünen rakam larla Bankamız haftalık vaziyetlerindeki m ümasil r a 
kam lar arasında fark bulunm aktadır. Fakat bu fark  eğilimlere tesir etm em ek
tedir.
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1966 yılı sonunda 24.277 milyon lira olan kredi hacmi, 1967 yılında 
%  16,8 oranında artarak , yıl sonunda 28.360 milyon liraya çıkmıştır. 1968 
yılında kredi hacmi onbir ayda, %  13,7 oranında yükselerek Kasım ayı 
sonunda 32.259 m ilyon liraya ulaşm ıştır. 1968 yılında, yıllık artışın % 18 
kadar olacağı tahm in edilm ektedir.

1968 yılı Kasım ayı itibariyle 32.259 milyon lira olan kredi hacminin 
%  17,6 sı Bankam ız direkt kredilerine, %  13,1 i bankalara açtığımız kre
dilere, %  69,3 ü de Bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilere 
a ittir. 1967 yılı sonunda 28.360 milyon lira olan kredi hacmine nazaran,
1968 yılı Kasım ayı itibariyle d irekt kredilerimizin kredi hacmi içindeki 
payında değişiklik olmamış, bankalara açtığımız kredilerin payı % 0,2 ora
nında azalm ış ve bankaların  kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin 
payı da aynı oranda artm ıştır.

Kredi Hacmi (1)
C etvel : 42 (Milyon TL.)

1 9 6 7 1 9 6 8
r a r a »

19
66
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yl

iil
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ım
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lık

M
ar

t
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lü

l

K
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A. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 6.671 6.813 7.892 8.595 8.776 8.825 8.753 9.445 9.90İÎ

i B. Doğrudan doğruya açılan 4.086 3.914 4.662 4.892 4.992 5.289 5.283 5.847 5.667
İ C. Bankalar aracılığiyle açılan 2.585 2.899 3.230 3.703 3.784 3.536 3.470 3.598 4.234:
! — T- C. Ziraat Bankası 1.507 1.566 1.654 1.902 2.147 1.999 1.898 2.154 2.706

— Diğer bankalar 1.078 1.333 1.576 1.801 1.637 1.537 1.572 1.444 1.528!

D. BANKA KREDİLERİ 20.19i 21.391 21.820 22.798 23.368 23.681 24.488 25.508 26.592

1 E. Kendi kaynaklarından açtık. 17.606 18.492 18.590 19.095 19.584 20.145 21.018 21.910 22.358

1 F. Merkez Bankasına 
; taahhütler 2.585 2.89Ö 3.230 3.703 3.784 3.536 3.470 3.598 4.234'

K R E D İ H A CM İ (B + C + E ) 24.277 25.305 26.482 27.690 28.360 28.970 29.771 31.355 32.259

(1) K redi hacm in in  bu ce tve ldek i hesap §ekli hakkında  açıklam a, ilgili yazı içinde 
yap ılm ıştır .

1968 yılı Kasım ayı itibariyle kredi hacmini terkip eden unsurların, bu 
hacim  içindeki paylarında % 0,2 gibi bir değişiklik kaydedilmesine kar
şılık söz konusu unsurların artış hızında ve terekkübünde, geçen yıla na
zaran  farklı gelişm eler m eydana geldiği görülmektedir. Filhakika, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle, 1967 yılı sonuna nazaran Bankamızın direkt kre-
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dileri %  13,5 oranında bankalara  açtığım ız kred iler veya ba§ka bir de
yimle bankaların Bankam ızdan aldığı borçlar %  11,9 oranında artm ış ve 
neticede Bankamız kredileri toplam ı aynı ta rih le r itibariyle, %  12,8 ora
nında yükselm iştir. Bankaların, kendi kaynaklarından açtık ları krediler 
ise 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 14,2 oranında artm ıştır. Buna karşılık
1967 yılı sonunda, 1966 yılı sonuna nazaran  d irek t kredilerim iz % 22,2 
oranında, bankalara açtığım ız k red iler %  46,4 oranında artm ış ve toplam  
kredilerim iz ise %  31,6 oranında çoğalırken bankaların  kendi kaynakla
rından açtık ları krediler % 11,2 oranında yükselm iştir.

Kredi hacminde 1968 yılında m eydana gelmiş olan değişiklikler kredi 
hacmini terk ip  eden unsurların  toplam  hacim artışı içindeki p ay lan  ince
lenirse daha açıkça belirebilir. Filhakika, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle
1967 yılı sonuna nazaran kredi hacm inde m eydana gelmiş olan 3.899 m il
yon liralık artışın 675 milyon lirası (% 17,3) d irek t kredilerim izden, 450 
milyon lirası (%  31,5) Bankam ızın bankalara açtığı kredilerden ileri gel
miştir. Bankamızın kredi hacm i toplam  artışı içindeki pay, böylece 1.125 
milyon liraya (% 28,8) çıkm ıştır. Aynı tarih itibariyle, bankaların  kendi 
kaynaklarından açtıkları kredilerin  toplam  kredi hacmi içindeki hissesi 
2.774 milyon lira (% 71,2) dır. Durum  1967 yılı sonu itibariyle incelenirse,
1966 yılı sonuna nazaran m eydana gelmiş olan 4.083 milyon liralık kredi 
hacmi artışının, % 51,6 sının Bankam ıza ait olduğu görülür. Kredi hacm i 
artışının %  22,2 si direk kredilerim izdeki, %  29,4 ü  ise bankalara açtığım ız 
kredilerdeki artışa aittir. Aynı tarih ler itibariyle, bankaların  kendi kaynak 
larından açtıkları kredilerin toplam  kredi hacmi artışı içindeki payları 
%  48,4 oranındadır.

Kredi hacmi gelişmelerini bir derece daha aydınlatm ak am aciyle, 
kredi hacmini m alî ve ekonomik ih tiyaçlar ve sek tö rler itibariyle incele
yelim.

Kredi hacminde 1968 yılı Kasım ayı itibariyle m eydana gelm iş olan 
3.899 milyon liralık toplam  artışın  % 16,9 u, 1967 yılı sonundaki 4.083 
milyon liralık artışın ise %  10,6 sı malî amaçlı kredilerdeki a rtış tan  ileri 
gelmiştir. Malî amaçlı kredilerdeki artışın 1967 yılında tam am ı, 1968 
yılında ise %  88,0 i Bankam ızca ve doğrudan doğruya açtığı k red iler vası- 
tasiyle finanse edilmiştir. 1968 yılında bu artışın %  12,0 si de bankalarca 
finanse edilmiş, 1967 yılında bankaların  malî am açlı kredilere açtığı k re 
dilerde 91 milyon liralık %  21,0 oranında azalm a olm uştur.

Buna karşılık, toplam kredi artışının ekonomik amaçlı kredilerden 
ileri gelen kısmı, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 83,1, 1967 yılı sonu iti
bariyle %  89,4 oranındadır. Ekonom ik amaçlı kredilerde 1968 yılı Kasım 
ayı itibariyle meydana gelmiş olan artışın %  83,2 si, bankaların  kendi k ay 
naklarından, % 13,9 u Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ve % 2,9 u 
da Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden; 1967 yılında ise
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artışın  %  56,7 si bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerden 
%  32,9 u Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ve % 10,4 ü de Ban
kam ızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonom ik amaçlı krediler, özel sektör ile İktisadî Devlet teşekkülle
rinin kredilerini kapsam aktadır. Toplam kredi hacmi artışında özel sek
tö re  açılan kredilerin payı 1967 de %  72,8 iken, 1968 yılı Kasım ayında 
% 88,0 e çıkmış, buna karşılık  İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerinin 
payı %  16,6 dan, eksi % 4,9 a inmiştir.

İk tisad î Devlet teşekküllerine açılan kredilerde 1967 yılı sonunda 
m eydana gelen artış içinde Bankam ızın direkt kredilerinin payı % 56,4, 
bankaların  kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı ise % 43,6 oran
larındadır. 1968 yılı Kasım ayı itibariyle bu nev’i kredilerde azalış olmuş, 
B ankam ız direkt kredilerinin payı % 49,7 oranında arttığ ı halde, banka
ların  kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı % 149,7 oranında 
azalm ıştır.

Özel sektöre açılan kredilerde 1967 yılında m eydana gelmiş olan top
lam  artışın  %  59,7 si bankaların  kendi kaynaklarından açtıkları krediler
deki artıştan , %  40,3 ü de Bankamızdan reeskont yoluyla açtıkları kredi
lerden ileri gelm iştir. 1968 yılı Kasım aymda ise özel sektöre açılan kre
dilerdeki artışın  %  86,9 unu bankalar kendi kaynaklarından açtıkları k re
dilerle, %  13,1 ini Bankam ıza borçlanarak açtıkları kredilerle karşılam ış
lardır.

Özel sek töre  açılan krediler ana çizgileri itibariyle “m uhtelit m ak
sa tlı” ve “ihtisas kredileri” olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

1968 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılmış olan kredilerde 
m eydana gelen artışın  içinde m uhtelit m aksatlı krediler, toplam kredi 
hacm i artışının %  51,2 sini ve 1967 sonu itibariyle '% 36,2 sini teşkil e t
m iştir. Buna karşılık, aynı tarih ler itibariyle, küçük san ’at, esnaf, tarım, 
sınaî kalkınm a, m esken inşaatı gibi ihtisas kredilerinin toplam kredi hac
mi artışındaki payı % 36,8 ve % 36,6 oranlarındadır.

1968 yılı Kasım ayı itibariyle m uhtelit kredilerdeki toplam artışın 
%  100 ünü bankalar kendi kaynaklarından sağladıkları gibi, Bankamıza 
borçlanarak  açtık ları kredilerin payını da % 11,9 oranında azaltm ışlar
dır. Buna karşılık  1967 yılı sonu itibariyle bu çeşit kredilerdeki artışın 
%  55,3 ü bankalarca, % 44,7 si Bankamızca karşılanm ıştır.

İhtisas kredileri toplam ında m eydana gelen toplam  artışın 1967 yı
lında % 64,0 ü bankalarca açılan kredilerdeki artıştan, %  36,0 sı da Ban
kam ızdan aldıkları borçlarla açtıkları kredilerden ileri gelmiştir. Buna 
karşılık , 1968 yılı Kasım ayı itibariyle bankalar, bu çeşit kredilerdeki 
toplam  artışın  %  52,0 sini kendi imkânlariyle, %  48,0 ini de Bankamızdan 
borç o larak  aldıkları ihtisas kredileriyle karşılam ışlardır.
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Kredi Hacmi ve Değişiklikleri
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1966 - İ967 Aralık ve 1967 Aralık - 1968 Kasım devresinde 
toplam kredi hacmi artışları içinde Merkez Bankası ve 

Banka Kredilerinin paylan
Cetvel : 44

Bankam ız kredilerinin (vasıtalı ve vasıtasız) artıştaki payı - yüzde Bankaların kendi kay
naklarından açtıkları 

kredilerin artıştaki 
payı - yüzdeVasıtasız Vasıtalı TOPLAM Vasıtasız Vasıtalı TOPLAM

1966 — Arabk
1967 — Aralık

1967 — Aralık
1968 — Kasım

1966 - XII
1967 - XII

1967-XII 
1968 - XI

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 121,0 _ 121,0 88,0 — 88,0 —21,0 12,0

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 10,4 32,9 43,3 2,9 13,9 16,8 56,7 83,2

Özel sektör . 40,3 40,3 — 13,1 13,1 59,7 86,9

M uhtelit krediler -- _ 44,7 44,7 — —11,9 —11,9 55,3 111,9
İhtisas kredileri — 36,0 36,0 — 48,0 48,0 64,0 52,0

Küçük san’at, esnaf — 56,3 56,3 — 57,9 57,9 43,7 42,1

Tarım kredileri — 44,0 44,0 — 52,9 52,9 56,0 47,1
Sanayi Bankaları kredileri — — — — — — 100,0 100,0
Mesken inşaacı kredileri — — — — — — 100,0 — 100,0

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 56,4 _ 56,4- 49,7 — 49,7 43,6 —149,7

T O P L A M 22,2 29,4 51,6 17,3 11,5 28,8 48,4 71,2



İhtisas kredileri arasındaki küçük san ’a t ve esnaf kredilerinde m ey
dana gelen artışların  1967 yılında %  56,3 ü, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 
de %  57,9 u Bankamızca finanse edilmiştir. T. C. Z iraa t Bankası, tarım  
kredilerinde m eydana gelen artışın  aynı tarih lerde sırasiyle %  56,0 sm ı 
ve -% 47J  ini kendi kaynaklarından  açtığı kredilerle, %  44,0 ünü ve % 52,9 
unu da Bankam ıza borçlanarak  açtığı kredilerle karşılam ıştır.

Sınaî kalkınm a kredileriyle m esken inşaat kredilerinin, her iki y ılda 
da tam am ı bankalarca finanse edilmiştir.

b. M erkez Bankası Kredileri ve Diğer İşlemleri :

ba. M erkez Bankası Kredileri

1966 yılı sonunda 6.671 milyon lira olan kredilerim iz 1967 yılında 
% 31,6 oranında artarak, yıl sonunda 8.776 milyon liraya ç ık tık tan  sonra,
1968 yılında % 15,9 oranında a rta rak , yıl sonunda 10.168 milyon liraya 
ulaşm ıştır.

1968 yılı sonu itibariyle toplam  kredilerim izin % 56,4 ü  (5.738 m ilyon 
lira) doğrudan doğruya açtığım ız kredilerden, % 43,6 sı (4.430 m ilyon lira) 
bankalar aracılığiyle açtığımız kredilerden terekküp  etm ektedir. 1967 yılı 
sonuna nazaran 1968 de direkt kredilerin  payında %  0,5 oranında azalış, 
bankalara açılanlarda ise aynı oranda artış m eydana gelm iştir; geçen 
yılda d irekt kredilerin payında %  4,4 oranında azalış, bankaların  payında 
ayni oranda artış olmuştu. B ankalar aracılığiyle açtığımız krediler toplam ı 
aynı zam anda bankamızın özel sektöre açtığı kredileri de tem sil e tm ektedir. 
Doğrudan doğruya açtığımız k red iler ise Hâzineye, Bankalar Tasfiye Fo
nuna, Toprak M ahsulleri Ofisine ve Tekel’e açılan kredileri kapsam ak ta
dır. Şeker Şirketine açılan kred iler de ista tistik î m ülâhazalarla bu g ru p ta  
yer alm aktadır.

Bankamızca doğrudan doğruya açılan krediler 1967 yılında % 22.2
1968 yılında ise %  14,9 oranlarında artm ıştır. Buna karşılık  bankalar ara- 
cıhğiyle açılan krediler 1967 yılında % 46,4 oranında, 1968 yılında ise 
%  17,1 oranında artm ıştır.

Kredilerimizde 1967 yılında kaydedilmiş olan 2.105 milyon liralık to p 
lam artışın 906 milyon lirası d irek t kredilerde, 1.199 m ilyon lirası da b an 
kalara açılan kredilerdeki a rtıştan  ileri gelm iştir. Buna karşılık, 1968 y ı
lında kredilerim izde m eydana gelen 1.392 milyon liralık toplam  artışın  
746 milyon lirası direkt kredilerde ve 646 milyon lirası da bankalara  açı
lan kredilerdeki artışlardan ileri gelm iştir.

Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerde .1968 yılı sonu itiba 
riyle 230 milyon lirası Hâzineye, 50 milyon lirası Şeker Şirketine, 460 
milyon lirası Tekel’e, 12 m ilyon lirası Toprak M ahsulleri Ofisi yurtiç i

102



alım lar ve surplus ithalâtı kredilerine olmak üzere cem ’an 752 milyon 
lira a rü ş  olmug, Bankalar la s f iy e  Fonundaki 6 milyon liralık azahs net 
artışı 746 m ilyon liraya indirmiştir.

1967 yılı sonu itibariyle 465 milyon lirası Hâzineye, 170 milyon lirası 
Şeker Şirketine, 27 milyon lirası Tekel’e, 33 milyon lirası Bankalar Tas
fiye Fonuna ve 211 milyon lirası Toprak M ahsulleri Ofisi yurtiçi alımlar 
ve surplus itha lâ tı kredilerine ait olm ak üzere cem ’an, 906 milyon lira 
a rtış  olm uştur.

Toplamı özel sektöre açtığımız kredileri temsil eden bankalar a ra 
cılığı ile açılan kredilerde, 1968 yılı sonu itibariyle m eydana gelen 646 
m ilyon liralık  artış, özel bankalara açılan kredilerin 205 milyon lira azal
m asına karşılık, resm î bankalara açılan kredilerin 851 milyon lira artm ası 
sonucudur.

1968 yılı sonunda resmî bankalara açılan kredilerdeki artışın 370 mil
yon lirası Tarım  Satış Kooperatiflerine, 392 milyon lirası Tarım Kredi 
K ooperatiflerine, 93 milyon lirası ticarî kredilere, 2 milyon lirası sanayi 
kredilerine, 5 m ilyon lirası da tü tün finansman kredilerine aittir. İhracat 
sa tış  finansm an kredileri 11 milyon lira azalmıştır.

1967 yılında resm î bankalara açılan kredilerdeki 859 milyon liralık 
artışın ; 13 milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine, 436 milyon lirası 
Tarım  Kredi Kooperatiflerine, 217 milyon lirası sanayi kredilerine, 53 mil
yon lirası ih racat satış ve hazırlık finansman kredilerine, 110 milyon lirası 
tic a rî kredilere, 30 milyon lirası da tütün finansman kredilerine aittir.

Bankam ız kredilerinde 1967 ve 1968 yıllarında meydana gelen geliş
m eleri b ir derece daha aydınlatm ak amacı ile krediler toplamını, am aç
lara, sek törlere  ve muamelelere göre tasnif ederek daha etraflıca inceli- 
yeceğiz.

Bankam ız kredilerinin 1968 yılı sonu itibariyle 2.854 milyon lirası 
(% 28,1) m alî am açlı kredilerden, 7.314 milyon lirası (% 71,9) ekonomik 
am açlı kredilerden terekküp etm ektedir. 1967 yılı sonuna nazaran eko
nom ik am açlı kredilerin payı % 1,9 oranında artmış, malî amaçlı kredi
lerin payı ise aynı oranda eksilmiştir. Malî amaçlı krediler 1967 ve 1968 
y ıllarında sırasiyle %  23,4 ve % 8,5 oranlarında artm ıştır. Ekonomik amaçlı 
k red iler ise 1967 de %  35,4 oranında, 1968 yılında % 19 oranında artmıştır.

1967 yılı sonu itibariyle toplam  kredilerimiz artışı olan 2.105 milyon 
lira , m alî am açlı kredilerim izin 498 milyon lira, ekonomik amaçlı kredi
lerim izin 1.607 milyon lira artm ası sonucudur. 1968 yılında 1.392 milyon 
lira  tu tan  toplam  kredilerim iz artışının 224 milyon lirası malî amaçlı kre
dilerim ize, 1.168 milyon lirası da ekonomik amaçlı kredilerimize aittir.
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Cetvel : 45

Merkez Bankası Kredileri

(Milyon TL.)
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MALI AMAÇLI KREDİLER 2.630 2.630 — — 2.854 2.854 — —  |

Hazine 2.361 2.361 — — 2.591 2.591 — —  1
Kısa vâdeli avans 1.951 1.95İ — — 2.181 2.181 — —
Hazine bonoları 348 348 — — 348 348 — —
Altın üzerine avans 62 62 — — 62 62 — —

Bankalar Tasfiye Fonu 269 269 — — 263 263 — —
EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 6.146 2.362 851 2.933 7.314 2.884 646 3.784

Özel Sektöre 3.784 _ 851 2.933 4.430 — 646 3.7841
İhracat kredileri 1.409 — 352 1.057 1.673 — 252 1.421

İhracat satış finansm anı 229 — 164 65 171 — 106 65
İhracat hazırlık finansm anı 104 — 68 36 50 — 25 25
Vesikalı tem. ve işti. sen. _ — — — — — — —  i
Tütün finansman! 233 — 120 113 239 — 121 118 [i
Tarım Satış Kooperatifleri 843 — — 843 1.213 — 1.213

Sanayi Kredileri 724 — 367 357 629 — 270 359
Normal sanayi senetleri 299 — 154 145 222 — 100 122
Sanayicilerin ticari senetleri 120 — 84 36 72 — 39 33 j
Önceliği olan sanayi kolları 196 — 129 67 225 — 131 94
Pamuk aiım ları - SUmerbank 109 — — 109 110 — — 110

Tarım Kredileri 1.035 _ 26 1.009 1.437 — 36 1.401
Tarım Kredi Kooperatifleri 1.009 .— —, 1.009 1.401 — — 1.401
Diğer tarım  kredileri 26 — 26 — 36 — 36 —

Ticarî Krediler 616 _ 106 510 691 — 88 603
Normal ticarî 179 — 77 102 153 — 46 107
İthalât finansmanı _ — — — — — — —
Küçük san’a t ve esnaf 314 .— — 314 405 — - 405
Tahvil üzerine avans 123 — 29 94 133 — 42 91

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 1.612 1.612 — — 1.674 1.674 — —

Toprak Mahsulleri Ofisi 1.008 1.008 — — 1.020 1.020 — —
Yurtiçi alım lar 990 990 — — 1.020 1.020 — —
Surplus ithalâtı 18 18

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 604 604 — — 654 654 — —

Ticarî senetler 570 570 — — 620 620 — —

Tarım senetleri 34 34 — — 34 34 — —

Katma Bütçeli İdareler - Tekel 750 750 - - — 1.210 1.210 — —

GENEL TOPLAM 8.776 4.992 851 2.933 10.168 5.738 646 3.784
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Cetvel : 46

Merkez Bankası Kredileri 
(Değişiklikler)

(Milyon TL.)

1966 - 1967 D eğişik liğ i 1967 - 1968 D eğişik liği
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, MALÎ AMAÇLI KREDİLER 498 498 _ _ 224 224 — —
Hazine 465 465 _ _ 230 230 — —  1

Kısa vâdeli avans 513 513 — — 230 230 — —  I
Hazine bonoları — — — — — — — —
Altın üzerine avans —  48 —  48 — — — — — —

Bankalar Tasfiye Fonu 33 33 _ _ —  6 —  6 — —

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 1.607 408 340 859 1.168 522 — 205 851

Özel sektöre 1.199 __ 340 859 646 — —  205 851

İhracat kredileri 235 — 139 93 264 — -  100 364

İh racat satış finansmanı 156 — 120 36 —  58 — —  58 —
İhracat hazırlık finansmanı 42 — 25 17 —  54 — —  43 —  11
Vesikalı tem. ve işti. sen. — — — — — — -
Tütün finansmanı 24 — —  6 30 6 — 1 5
Tarım Satış Kooperatifleri 13 — — 13 370 — — 370

Sanayi Kredileri 393 — 176 217 —  95 — —  97 OI
Normal sanayi senetleri 179 — 65 114 —  77 — —  54 —  23
Sanayicilerin ticari senetleri 73 — 57 16 —  48 — —  45 —  3
Önceliği olan sanayi kolları 56 — 54 2 29 — 2 27
Pamuk alımları - Sümerbank 85 — — 85 1 — — 1

Tarım Kredileri 441 — 5 436 402 — 10 392

Tarım Kredi Kooperatifleri 436 — — 436 392 — — 392
Diğer tarım  kredileri 5 — 5 — 10 — 10 —

Ticarî krediler 130 — 20 110 75 — —  18 83

Normal ticarî 39 — 18 21 —  26 — —  31 5

İtha lâ t finansmanı — — — — — — — -
Küçük san’a t ve esnaf 89 — — 89 91 — — 91
Tahvil üzerine avans 2 — 2 — 10 — 13 —  3

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 381 381 — — 62 62 — —  !

Toprak Mahsulleri Ofisi 211 211 — — 12 12 — —  1
Y urtiçi alım lar 310 310 — — 30 30 — —

Surplus ithalâtı —  99 —  99 — — —  18 —  18 — —  i

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 170 170 — — 50 50 — —

Ticarî senetler 170 170 — — 50 50 — —

Tarım senetleri — — — — — — — —

Katma Bütçeli İdareler - Tekel 27 27 — — 460 460 — —  i

GENEL TOPLAM 2.105 906 340 859 1.392 746 -205 851
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1 — Malî Amaçlı Krediler : 1968 yılı sonunda 2.854 milyon liraya 
çıkmış olan malî amaçlı kredilerimiz toplamının 2.591 milyon lirası Hâ
zineye, 263 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonuna açılmış olan kredileri
mizi kapsamaktadır. 1967 yılı sonuna nazaran bu çeşit krediler Hazine 
yönünden %  9,7 oranında artış, Bankalar Tasfiye Fonu yönünden %  2,2 
oranlarında azalış kaydetmiştir. Buna karşılık 1967 yılında 1966 yılı so
nuna nazaran bu çeşit kredilerin artış oranları sırasiyle %  24,5 ve %  14,0 
dür.

Kredilerimiz toplamının 1968 de % 25,5 ini, 1967 de % 26,9 unu Hâ
zineye açılan krediler teşkil etmiştir. Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kre
dilerin payı aynı tarihler itibariyle %  2,6 ve % 3,1 dir. Diğer yandan, Hâ
zineye açılan kredilerde 1967 yılı sonu itibariyle meydana gelmiş olan 
465 milyon liralık artışın, toplam kredilerimizdeki 2.105 milyon liralık 
artışın %  22,1 ini kapsadığı görülmektedir. 1967 yılı sonu itibariyle toplam 
kredi artışı olan 1.392 milyon liranın ise % 16,5 i Hâzineye açılan kredi
lerdeki 230 milyon liralık artıştan ileri gelmiştir.

a) Bankamızın Hâzineye 1968 yılı sonu itibariyle açtığı krediler biri 
kısa vâdeli avans, diğer ikisi altın üzerine avans ve Hazine bonusu rees
kontu olmak üzere üç çeşittir.

i) 1966 yılı sonu bakiyesi 1.438 milyon lira olan Hazine kısa vâdeli 
avansı 1967 yılı sonunda 1.951 milyon liraya, 1968 yılı sonunda da 2.181 
milyon liraya yükselmiştir. Bu avansın limiti cari yıl genel bütçe ödenek
leri toplamının belirli bir yüzdesine eşittir. 1956 - 1960 yıllarında %  15 
olan oran, 24 Şubat 1961 tarihli Kanunla % 5 e indirildikten sonra 21 Ni
san 1965 tarihli Kanunla söz konusu oranın %  10 u geçmemek kaydiyle 
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılması öngörül
müştür. 1967 yılı için bu hüküm gereğince kısa vâdeli avans genel bütçe 
ödeneklerinin % 8  ini aşmayacak yolda kullanılmış ve 27.12.1967 ta ri
hinde limit tekrar % 10 a çıkmış ve 1968 yılında aynı oranda kullanıl
mıştır.

ii) Hâzineye uzun yıllardan beri altın üzerine avans ilk defa olarak 
1964 yılı Eylül ayında açılmıştır. Bu avansın 1966 yılı sonunda 110 milyon 
lira olan bakiyesi 1967 yılı Şubat ayında 62 milyon liraya inmiş ve 1968 
yılı sonuna kadar değişmemiştir.

iü) Bankamız portföyünde bulunan Hazine bonoları 1963 yılı Ocak 
ayında 40 milyon lira iken Şubatta 331 milyon liraya ve 1963 yılı sonunda 
348 milyon liraya yükseldikten sonra bugüne kadar değişiklik kaydetme
miştir. Söz konusu bonoların tahkim edilerek 10 yıl içerisinde ödenmesi 
için Maliye Bakanlığınca bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.

b) Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredilerimizin 1966 yılı sonunda 
236 milyon lira olan bakiyesi 1967 yılı sonunda 269 milyon liraya çıkmış
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1968 yılı sonunda da 263 milyon liraya inmiştir. Bankamız söz konusu 
kredileri» malî bünyeleri bozulan bankaların tedricen tasfiye edilmelerini 
mümkün kılan 21.12.1960 tarih ve 153 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
kurulan Bankalar Tasfiye Fonuna, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 
kararlarına uyarak açmaktadır. Söz konusu fonun esas gelirlerini, ban
kaların yıl sonu bilânçolarmdaki tasarruf ve ticaret mevduatı toplamının 
binde yarımı oranında yatırdıkları paralar teşkil etmektedir. Fakat 153 
sayılı Kanun, böylece elde edilen gelirler tasfiye ihtiyaçlarına yetişmediği 
takdirde söz konusu Fona, Bankamızın Komite kararlariyle avans vermesini 
öngörmüştür. Bankaların, Fona kuruluş gününden bu yana bu şekilde 43 
milyon lira yatırdığı ve Bankamızca Fona 263 milyon lira avans verildiği 
nazara alınırsa tasfiye ihtiyaçları için bugüne kadar Fondan 306 milyon 
lira ödendiği anlaşılır. 1960 yılı sonundan bu yana tedrici tasfiye halinde 
olan bankalar şunlardır: Sanayi Bankası, Esnaf Kredi Bankası, Raybank, 
Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası, Tutum Bankası, Doğubank ve Türkiye 
Kredi Bankası.

2 —  Ekonomik Amaçlı Krediler: 1968 yılı sonunda 7.314 milyon li
raya çıkmış olan ekonomik amaçlı kredilerimiz toplamının 4.430 milyon 
lirası özel sektöre bankalar aracılığiyle açtığımız kredileri, 1.674 milyon 
lirası İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerini, 1.210 milyon lirası da katma 
bütçeli idarelerden Tekel’e açılanları kapsamaktadır. 1967 yılı sonuna 
nazaran bu çeşit krediler bankalar veya özel sektör yönünden % 17,1, İk
tisadî Devlet teşekküleri yönünden % 3,8 ve Tekel’e açılan krediler yö
nünden % 61,3 oranında artmıştır. Buna karşılık 1967 yılında 1966 yılı 
sonuna nazaran özel sektör kredileri % 46,4, İktisadî Devlet teşekkülleri 
kredileri % 31,0 ve Tekel’e açılan krediler % 3,7 oranlarında artmıştır.

Kredilerimiz toplamının 1968 de % 43,6 smı, 1967 de %  43,1 ini özel 
sektöre veya bankalara açtığımız krediler teşkil etmiştir. Aynı tarihler 
itibariyle toplam kredilerimiz içindeki hisseler İktisadî Devlet teşekküleri 
yönünden sırasîyle %  16,4 ve % 18,4, Tekel İdaresi yönünden %  11,9 ve 
%  8,5 dir.

a) İktisadî Devlet teşekkülerine açtığımız krediler Toprak Mahsulleri 
Ofisinin yurtiçi alım ve surplus ithalât kredileriyle Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirketinin ticarî ve ziraî senetlerini kapsamaktadır. Bu 
kredilerin toplamı 1967 yılı sonunda 1.612 milyon lira iken 1968 yılı so
nunda 1.674 milyon liraya çıkmıştır.

i) 1967 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 1966 rekoltesinin finansmanı 
için aldığı kredileri 375 milyon liraya indirmiş olan Toprak Mahsulleri 
Ofisine, 1967 yılı kampanyası için, 19 Haziran 1967 tarihli kararname ile 
550 milyon liralık 2.9.1967 tarihli kararname ile 200 milyon liralık kredi 
tanınmış ve limiti böylece 1.125 milyon liraya çıkan kredinin
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31 Mayıs 1968 tarihine kadar ödenmesi öngörülmüştür. Ofis bu tarihte 
borcunu ancak 470 milyon liraya indirmiştir. Ofise 1968 yılı kampanyası 
için 11.6.1968 tarihli 6/10077 sayılı Kararname ile 630 milyon liralık ve 
14.8.1968 tarihli ve 6/10590 sayılı Kararname ile 375 milyon liralık ek 
kredi tanınmış ve yeni limiti geçen yıldan devreden 470 milyon lira ile 
birlikte 1.475 milyon liraya yükselen kredilerin 31 Mayıs 1969 tarihine 
kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi 1967 yılı alım 
kampanyasında 956.710 ton, 1968 yılı kampanyasında 23.2.1969 gününe 
kadar 541.137 tonluk alım yapmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine açılmakta 
olan yurtiçi alım kredileri yıl sonlan itibariyle borç bakiyeleri 1966 da 
680 milyon lira, 1967 de 990 milyon lira, 1968 de de 1.020 milyon liradır.

ii) Toprak Mahsulleri Ofisine surplus ithalâtı dolayısiyle açılan kredi
lerin 1966 yılı sonunda 117 milyon lira olan borç bakiyesi 1967 yılında
18 milyon liraya, 1968 yılı Kasım ayı sonunda 3 milyon liraya inmiş, 1968 
yılı sonunda kapatılmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinden yapılan ziraî 
mahsul fazlası ithalâtı dolayısiyle Ofis tarafından tanzim edilen Hazine 
Kefaletini Haiz Bonolar Bankamızca ilgili kararnamelere uyularak iskonto 
edilmektedir. Bu kredilerin hasılları özel bir hesaba geçirilmektedir. İthal 
edilen maddeler satıldıkça bu satışlardan hasıl olan paralar bu amaçla 
açılan kredilerin ödenmesinde kullanılmaktadır.

iii) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine pancar alım kam 
panyası için ticarî senetler karşılığında açılan kredilerin toplamı 1966 yılı 
sonunda 400 milyon lira iken 1967 de 570 milyon liraya, 1968 yılı sonunda 
da 620 milyon liraya çıkmıştır. Şeker Şirketi ile ilgili olan ziraî senetlerin 
34 milyon lira olan bakiyesi, 1961 yılından beri değişiklik kaydetmemiştir.

b) Katma bütçeli idareler içerisinde Bankamız yalnız Tekel İdaresine 
tütün kampanyalarını destekleme işleri için kredi açmaktadır. Bu kredi
lerin 1966 sonu bakiyesi 723 milyon lira iken 1967 yılı sonunda 750 milyon 
liraya 1968 yılı sonunda da 1.210 milyon liraya yükselmiştir.

c) Özel sektöre, bankalar araeılığiyle açtığımız krediler, ihracat, ta 
rım, sanayi ve ticaret alanlarına açılan çeşitli kredilerimizi kapsam akta
dır, Bankalar araeılığiyle açtığımız kredilerin toplam kredilerimiz içindeki 
yeri 1967 ve 1968 yılları itibariyle bu bölümün ilk paragraflarında incelen
miş olduğu için bu konulara yeniden temas etmiyerek burada bu çeşit k re
dileri terkip eden muameleleri ele alacağız.

i) İhracatla ilgili kredilerimizin toplamı 1967 ve 1968 yılları sonları 
itibariyle 1.409 milyon lira ve 1.673 milyon liradır. Bu krediler üç gruba 
ayrılabilir :

» * Bunlardan birincisi ihracat muamelelerini satış veya hazırlık sı
rasında finanse eden kredilerdir. Bunların borç bakiyesi 1966- 1967 ve
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1968 sonlan itibariyle sırasiyle 135 milyon lira, 333 milyon lira ve 221 mil
yon liradır. Bu kredilerin çoğunluğu özel bankalar aracılığiyle açılmıştır.

—• İhracat alanına açılan kredilerin ikinci grubunu tütün finansman
larımız teşkil etmektedir. Bu çeşit finansmanlarımızın borç bakiyesi 1966 
sonunda 209 milyon lira iken 1967 de 233 milyon liraya çıkmış ve 1968 
sonunda ise 239 milyon liraya yükselmiştir. Tütün finansmanları içinde 
özel bankaların payı resmî bankaların hissesinden biraz yüksektir.

— İhracat kredilerimizin üçüncüsü konularının çoğunluğu ihraç mad
deleri ile ilgili olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredilerinden 
ibarettir. İhraç kredileri içinde en önemli yeri tütün finansmanları ile bir
likte bu krediler işgal etmektedir. Tarım Satış Kooperatiflerine açılan 
kredilerin 1966 yılı sonunda 830 milyon lira olan borç bakiyesi 1967 yılın
da 843 milyon liraya, 1968 yılı sonunda da 1.213 milyon liraya çıkmıştır. 
Bu finansman yalnız T. C. Ziraat Bankası aracılığiyle yapılmaktadır. Ban
ka kredileri bölümünde görüleceği gibi T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış 
Kooperatifleriyle Birliklerine açtığı krediler 1966 yılı sonunda 1.562 milyon 
lira, 1967 de 1.429 milyon lira ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 1.802 milyon 
liradır. Bu duruma nazaran T. C. Ziraat Bankası hesap işlemleriyle ilgili 
tarih farkları nazara alınmazsa, Tarım Satış Kooperatiflerine açtığı kredi
lerin 1966 sonunda 732 milyon lirasını, 1967 de 586 milyon lirasını ve 
1968 yılı Kasım ayı itibariyle 793 milyon lirasını kendi kaynaklarından 
finanse etmiştir.

Bu arada üç gruba bölerek incelemiş olduğumuz ihracat kredilerinin 
ikraz döneminde arttığım ve ihracat döneminde, ihracatın gerçekleşme 
hızı oranında azaldığını belirtmek isteriz.

ii) Tarım alanı ile ilgili özel sektör kredilerimiz bir yandan Tarım Kre
di Kooperatiflerine T. C. Ziraat Bankası eliyle açılan kredileri, diğer yan
dan bölge bankalarının getirdiği tarım senetlerini kapsamaktadır. Bun
ların toplamı 1967 yılı sonunda 1.035 milyon lira iken, 1968 yılı sonunda 
1.437 milyon liraya yükselmiştir.

—■ Tarım Kredi Kooperatifleri senetlerine karşılık T. C. Ziraat Ban
kası Bankamızdan 1966, 1967 ve 1968 yılları sonlarında sırasiyle 573 mil
yon lira, 1.009 milyon lira ve 1.401 milyon lira kredi almıştır. T. C. Ziraat 
Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerine 1966 yılı sonunda 921 milyon lira,
1967 yılı sonunda 1.334 milyon lira, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 1.595 
milyon lira kredi açtığına göre bu çeşit kredilerin, T. C. Ziraat Bankası, 
aynı tarihlerde 348 milyon lirasını, 325 milyon lirasını ve 177 milyon li
rasını kendi kaynaklarından karşılamıştır. Rakamların karşılaştırılmasın
dan da görülebileceği gibi 1967 ve 1968 yıllarında bu Kooperatiflere açılan 
kredilerde de artış olmuştur.
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__ Başlıca Ege Bölgesinde bulunan bankalar aracılığiyle açılan ve
Tarım Kredi Kooperatifleri dışında kalan tarım  kredilerinin borç bakiye
leri 1967 yılındaki 26 milyon liradan 1968 yılında 36 milyon liraya çıkmış
tır.

iii) Sanayi alanı ile ilgili kredilerimiz beş çeşit muameleyi kapsamak
tadır. Bunların toplamı 1967 ve 1968 yılları sonlarında sırasiyle 724 mil
yon lira ve 629 milyon liradır.

— Bunlardan birincisi 1956 yılından beri Bankamız Kanunu hüküm
lerine göre bankalara sanayici madenci senetleri karşılığında açmakta ol
duğumuz normal sanayi kredileridir. Bunların 1967 yılı sonunda 299 mil
yon lira olan borç bakiyesi 1968 sonu itibariyle 222 milyon liradır.

— Sanayicilerle ilgili olan ikinci grup krediler, Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesinin 1 Kasım 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararı 
dolayısiyle açılmıştır. Bu karara göre, sanayi kollarının öncelikleri Maliye 
ve Sanayi Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Mer
kez Bankası arasında kararlaştırılmaktadır. Öncelik tanınan sanayi kolla
rının senetlerine indirimli faiz hadleri tatbik edilmektedir. Böylece hazır
lanan listeye dahil sanayi kollarının bankalara ibraz ettikleri senetleri 
bankalar % 10,5 yerine % 9 la iskonto etmekte, aynı senetler Bankamıza 
bankalarca ibraz edilince bu senetler % 7,5 yerine %  5,25 le reeskont edil
mektedir. Öncelik tanınan sanayi kollarına Bankamızca açılmış olan kre
dilerin borç bakiyeleri 1967 ve 1968 yılları itibariyle 196 milyon lira ve 
225 milyon liradır.

-—■ Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin söz konusu kararının ihra
catla ilgili sanayicilerin de teşvik edilmesini sağlamak amaciyle ihdas ettiği 
başka bir kredi çeşidi üçüncü grubu teşkil etmektedir. Öncelik tanınan 
sanayi kollan dışında kalan firm alar yabancı memleketlerden sipariş aldık
larım tevsik ettikleri takdirde, bankalar, bunların senetlerine % 10,5 ye
rine % 9 üzerinden faiz yürüteceklerdir. İhracat tahakkuk etmediği tak 
dirde aradaki fark ilgililerden tahsil edilecektir. Bankamız da bu muame
leye muvazi olarak söz konusu senetlere %  7,5 yerine % 5,25 üzerinden 
reeskont haddi uygulayacaktır. Bankalar bu konuda muamele yapmadık
ları için Bankamız kredileri arasında da 1968 yılında bunlara ait rakam 
bulunmamaktadır. Bu usul 5.12.1968 tarih ve 192 sayılı Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi karariyle ıslâh edilmiştir.

— Sanayi alanı ile ilgili Bankamız kredilerinden dördüncüsünü sa
nayicilerin ticarî senetleri teşkil etmektedir. Sanayicilerin vâdeli satışlarını 
temsil eden 120 gün vâdeli ticarî senetlerin reeskonta kabul edilmesinden 
doğmakta olan bu kredilerin 1967 yılı sonunda 120 milyon lira olan borç 
bakiyesi 1968 yılı sonunda 72 milyon liraya inmiştir.
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— Siimerbank’a pamuk alım kampanyası dolayısiyle açılan krediler 
beşinci sanayi kredisi çeşidini teşkil etmektedir. Borç bakiyeleri 1967 ve 
1968 yılları sonlan itibariyle sırasiyle 109 milyon lira ve 110 milyon liradır.

iv - Ticaret alanı ile ilgili kredilerimiz normal ticarî senetleri, küçük 
san ’a t ve esnaf senetlerini ve bankalara açılan tahvil üzerine avansları 
kapsam aktadır. Bunlann toplamı 1967 yılında 616 milyon lira iken, 1968 
yılı sonunda 691 milyon liraya çıkmıştır.

— Normal ticarî senetlerin borç bakiyesi (sanayicilerin ticari senet
leri hariç) 1967 yılı sonunda 179 milyon lira iken 1968 yılı sonunda 153 
milyon liraya inmiştir.

•— Türkiye Halk Bankası araeılığiyle sağlanan küçük san’at ve es
n af kredilerinin borç bakiyesi 1966 da 225 milyon lira iken 1967 de 314 
milyon liraya, 1968 yılı sonunda da 405 milyon liraya yükselmiştir.

— Bankalara açılan tahvil karşılığı avansların borç bakiyesi ise 1967 
yılı sonunda 123 milyon lira iken, 1968 yılı sonunda 133 milyon liraya çık
mıştır. Bu avansların 91 milyon lirası Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
aittir.

bb. Merkez Bankasının diğer işlemleri :

Bankamızın işlemleri yıllık Raporların Bilanço tahlili kısmında mu
fassal olarak İncelenmektedir. Bu itibarla, Merkez Bankasının diğer iş
lemleriyle ilgili olarak bu bölümde yer alacak olan açıklamalar para ve 
kredi gelişmeleriyle ilgili bazı bilgilere inhisar edecektir.

Bankamızın kredileriyle altın ve döviz hesapları dışında kalan aktif 
işlemleri ufaklık para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar ve 
m evduat karşılıklarından açılan ziraî finansmanlar gibi hareketler, 1967 yı
lında para ve kredi gelişmelerine belirli ölçülerde tesir icra etmiş olan he
sapları kapsamaktadır.

Kasa hesabındaki ufaklık paraların miktarı 1967 de 61 milyon, 1968 de 
62 milyon liradır. Ufaklık para mevcudunda 1963 yılından sonra meydana 
gelen önemli artışın çoğunluğu madenî on liralık birikmesinden ileri gel
mektedir.

Dahildeki muhabirler hesabının bakiyesi 1967 ve 1968 yılı sonunda 
yarım  milyon liraya yakındır.

Tahviller cüzdanının 1967 ve 1968 yılı sonları itibariyle bakiyesi 74 
milyon lira ve 80 milyon liradır. 1968 yılı sonu itibariyle tahvil mevcu
dunun 15 milyon lirası 7129 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri gere-
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gince ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı olarak satınalınan Devlet iç 
istikraz tahvilleriyle Devlet Yatırım Bankası tahvillerinden, 65 milyon li
rası da Bankamız Kanununun 34 üncü maddesi gereğince satınalınan tah 
villerden terekküp etmektedir. Tahviller cüzdanında Bankamız Kanunu
nun 34 üncü maddesi gereğince yer alan serbest tahvillerin durumu 47 sa
yılı cetvelde gösterilmiştir.

Tahviller Cüzdanı
(Serbest Tahviller)

Cetvel : 47 (Milyon TL.)

1967 1968 Fark

Devlet İç İstikraz Tahvilleri 51,5 57,5 6,0

T. Halk Bankası Tahvilleri 7,7 6,6 — 1,1

T. Sınaî Kalkınma Bankası Tahvilleri 0,8 0,6 — 0,2

T O P L A M 60,0 64,7 4,7

7129 sayılı Kanunun 301 sayılı Kanunla değiştirilen 33 üncü maddesi 
gereğince Bankamızda hususî bir hesaba yatırılan munzam mevduat kar
şılıklarının 141 milyon lirası aynı madde hükümleri gereğince Banka Kre- 
diierini Tanzim Komitesinin 12.3.1964 tarih ve 138 sayılı karariyle T. C. 
Ziraat Bankasına ödünç olarak verilmiştir. Bu m iktar 2.5.1968 tarih ve 
177 sayılı kararla 400 milyon liraya ve 19.7.1968 tarih  ve 178 sayılı kararla 
da 525 milyon liraya çıkarılmıştır. Bilânçoda Kredi hesapları arasında gö
rülen bu ikrazatın karşılığı Pasifteki Mevduat karşılıkları hesabındadır.

İtfaya tabi hesapların 1967 yılı sonunda 5.393 milyon lira olan borç 
bakiyesi 1968 yılı sonunda 5.391 milyon liraya inmiştir. Bu hesabın 1962 
ilâ 1968 yılı sonları itibariyle 5.276 milyon lirası, 6.12.1960 tarih ve 154 
sayılı Kanun hükümleri gereğince tahkim olunan alacaklarımız karşılığında 
verilen I-Iazine tahvillerini temsil etmektedir. 3 Ekim 1963 tarih ve 347 
sayılı Kanun gereğince bu tahviller, ilk taksit ödemesi Kalkınma Planı
nın 2 nci Beş Yıllık döneminin sonunda başlamak üzere %  1/2 faizli ve 
altışar aylık eşit taksitlerle Hazine tarafından 100 yılda itfa edilecektir. 
İtfaya tabî hesapların 1967 yılı sonunda 117 milyon lirasını, 1968 yılı so
nunda ise 115 milyon lirasını 19.8.1960 tarih ve 65 sayılı Kanun gereğince 
tahkim edilen değerlendirme farkı karşılığında verilen hazine bonoları 
teşkil etmektedir. 1968 yılında bu bonoların 2 milyon liralık kısmı m ah
sup edilmiştir.
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Merkez Bankası Hesap Durumu Özeti

1 9 6 7 1 9 6 8

1966

Ka
sım

A
ra

lık

M
ar

t

H
az

ir
an

3
>> Ka

sım

Ar
alı

k

ALTIN (M illetlerarası ayarlı) 891 839 839 839 839 839 839 839
VÂDELÎ ALTIN BORÇLULARI 270 270 270 270 270 270 270 270
DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertıbl) 255 114 233 191 240 138 227 278
UFAKLIK PARA 64 61 61 63 64 63 62 62
DAHİLDEKİ MUHABİRLER 7 1 1 — 1 1 1 —
KREDİLER 6.671 8.595 8.776 8.825 8.753 9.445 9.901 10.168

R eeskont +  Senet Üz. avans 4.76S 6.308 6.37i 6.407 6.332 6.822 7.374 7.529
D iğer avanslar 1.905 2.287 2.405 2.418 2.421 2.623 2.527 2.639

ZİRAÎ FİNANSMAN 141 141 141 141 400 525 525 525
TAHVİLLER CÜZDANI 57 74 74 81 80 80 80 80

D evlet tahvilleri 45 63 63 71 71 71 71 71
D evlet Y atırım  B. tahvilleri 2 2 2 2 2 2 2 2
B ankalar tahv illeri 10 9 9 8 7 7 7 7

İTFAYA TABİ HESAPLAR 5.396 5.393 5.393 5.393 5.392 5.392 5.391 5.391
Tahvil (154 S. K. gereğince) 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276
Bono (65 S. K. gereğince) 120 117 117 117 116 116 115 115,

GAYRİMENKUL VE DEMİRBAŞ 41 42 40 41 41 42 50 50
MUHTELİF AKTİF HESAPLAR 879 978 982 986 1.031 1.236 1.635 1.6741

A ltın (düşük ayarlı ve sikke) 29 30 30 30 30 30 30 3 o'
M uhtelif döviz hesapları 574 579 615 466 498 664 859 1.065
Y urtiçi röporlar 12 _ — _ _ _ _ __ f
D iğer hesap lar 264 369 337 490 503 542 746 579|

AKTİF =  PASİF 14.672 16.508 16.810 16.830 17.111 18.031 18.981 19.337
BANKNOT 8.351 9.696 9.948 8.908 9.010 9.582 9.829

!
9.925:

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvert.) 1.190 846 940 803 987 871 903 1.030
MEVDUAT 3.070 3.355 3.484 3.985 4.288 4.447 4.807 5.131

Resm î m evduat 265 280 311 488 481 319 460 339
B ankalar tevdiatı 2.306 2.485 2.604 2,941 3.211 3.422 3.522 3.920;
M uhtelif m evduat 100 87 101 90 156 107 112 161!
A. B. D. yardım  kargılıkları 41 70 34 33 35 41 37 35:
IMF tevdiatı 358 433 434 433 405 558 676 676

ALTIN ALACAKLILARI - Hazine 112 63 63 63 63 63 63 63
MUHTELİF PASİF HESAPLAR 1.675 2.262 1.981 2.759 2.434 2.739 3.050 2.721

Ödenecek senet ve  havale 22 4 8 14 7 43 9 14
M uhtelif karşılık lar 48 63 14 255 100 112 56 65
D epozitolar 841 1.300 1.137 1.502 1.303 1.566 1.657 1.477
M uhtelif döviz hesapları 426 523 501 624 587 569 862 816j
D iğer hesap lar 338 372 321 364 437 449 466 349

SERMAYE HESAPLARI 274 286 394 312 329 329 329 467j
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Bankamızın biri 1715 sayılı Kanun diğeri 195 sayılı Kanun gereğince 
olmak üzere iki iştiraki bulunmaktadır. 1715 sayılı Kanunun 45 inci mad
desi gereğince Bankamız M illetlerarası Ödemeler Bankasına 2,5 milyon 
altın frank karşılığı olan 7.350.500 Türk lirasiyle iştirak etmektedir. Ba
sın İlân Kurumuna 195 sayılı Kanun gereğince 37.500 lirayla iştirak edil
miştir.

Bankamızın diğer bölümlerde incelenmiş olan banknot, döviz, tevdiat 
ve altın alacaklıları hesapları dışında kalan pasif işlemleri muhtelif he
saplar ve sermaye hesapları gibi hareketleri 1968 yılında para ve kredi 
gelişmelerine pek az tesir etmiş olan hesapları kapsamaktadır.

Muhtelif hesaplar arasında m iktar ve hareket bakımından önemli olan 
hesap, muhtelif mahiyetteki depozitolara taallûk etmektedir. Bu hesabın 
borç bakiyesi 1967 yılı sonunda 1.137 milyon lira iken 340 milyon liralık 
bir artışla 1968 yılı sonunda 1.477 milyon liraya çıkmıştır. İthalât rejimle
riyle ilgili olan teminatlardan terekküp eden bu hesabın hareketlerinde it
halât işlerini düzenlemek yanında ekonomi emrindeki likiditeleri de ayar
lamak gibi bir tâli fonksiyonu da bulunmaktadır.

Muhtelif hesapların diğer müfredatında meydana gelen değişiklikle
rin para ve kredi durumuyla ilişkileri çok cüz’idir.

c. Banka Kredileri ve diğer işlemler :
ca. Banka kredileri :
1966 yılı sonunda 20.191 milyon lira olan banka kredileri, 1967 yılında 

% 15,7 oranında artarak yıl sonunda 23.368 milyon liraya çıkmıştır. Bu
na karşılık 1968 yılında banka kredileri onbir ayda %  13,8 oranında yük
selerek, Kasım ayı sonunda 26.592 milyon liraya ulaşmıştır. 1967 yılındaki 
artış 3.177 milyon lira, 1968 yılında onbir aylık artış ise 3.224 milyon li
radır. Yıl sonu faiz tahakkükatı ve tarım  kredileri artışı dolayısiyle 1968 
yılı Aralık ayı itibariyle banka kredilerinin •% 18 kadar artış kaydedeceği 
tahmin edilebilir.

1968 yılında banka kredileri, 1967 yılı sonuna nazaran, M art ayı so
nunda %  1,3, Haziranda % 4, 8, Eylülde '% 9, 2, Kasım sonunda ise %  13,8 
oranlarında artış kaydetmiştir. 1967 yılının ilk dokuz ayında, 1966 yılı 
sonuna nazaran % 8,1 nisbetinde Kasım ayında ise % 12,9 oranında artış 
kaydetmişti.

Banka kredilerinin 1968 yılı Kasım ayı sonu itibariyle %  56,8 i (15.099 
milyon lira) resmî bankalara, % 43,2 si (11.493 milyon lira) de özel ban
kalara aittir. 1967 yılı sonuna nazaran özel bankaların hissesi % 1,7 o ra
nında artmıştır. Bununla beraber, özel bankalarca açılan krediler 1967 yılı 
sonu itibariyle % 12,6 oranında arttığı halde 1968 yılı Kasım ayı sonu iti
bariyle %  18,6 oranında yükselmiştir. Resmî bankaların kredilerindeki a r
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tış hızı da aynı tarihler itibariyle % 18,1 ve %  10,4 tür. Resmî bankaların 
her iki yılda meydana gelmiş olan toplam kredi artışı içindeki paylan 
%  65,9 dan % 44,0 e düşmüş, buna karşılık özel bankaların payı fn 34,1 
den %  56,0 ya yükselmiştir.

Bu bölümde yapılmış olan tahlillerden de anlaşılabileceği veçhile 
banka kredileri 1968 yılının onbirinci ayı itibariyle, Aralık ayı için yapılan 
tahm inler de nazara alınırsa, 1967 yılma kıyasla daha hızla artmıştır. Bu 
yıl da kredi çeşitlerinin toplam krediler içindeki ve sektörlere göre ar
tışların toplam artış içindeki paylan özellikle tarım sektörü lehine yük
selmiş ve artışı sağlayan kaynaklar geçen yıla nazaran değişik bir seyir 
takip etmiştir. Özel banka kredilerinin artış hızı, 1968 yılının onbir ayında, 
geçen yıldaki hızın %  6,0 oranında üstünde, resmî bankalarda ise %  7,7 
oranında altında olmuştur. Diğer yandan 1968 yılında kredilerde meydana 
gelen artıştaki özel bankaların hissesi 1967 deki kredi artışındaki özel ban
kaların hissesinden % 21,9 oranında fazladır.

Banka Kredileri
Cetvel : 49 (Milyon TL.)

1 9 6 7 1 9 6 8

1966

H
az

ir
an

Ey
lü

l

K
as

ım

A
ra

lık

M
ar

t

H
az

ir
an

Ey
lü

l
i K

as
ım

SENETLER CÜZDANI 1.934 2.185 2.292 2.207 2.220 2.280 2.496 2.549 2.521
AVANSLAR 1.877 1.964 2.097 2.170 2.166 2.162 2.216 2.299 2.271
BORÇLU CARİ HESAPLAR 8.658 9.296 9.425 9.579 9.^52 10.099 10.371 10.996 11.100.

A çık krediler 4.154 4.352 4.285 4.365 4.550 4.609 4.519 4.731 4.536.
K efalet karşılığ ı krediler 610 669 655 666 657 695 719 767 775
M addi tem inat karşılığı 
k red iler 3.894 4.275 4.485 4,548 4.545 4.795 5.133 5.498 5.789

KÜÇÜK SAN’AT VE ESNAF 427 486 542 578 585 631 703 741 780
İPOTEK KARŞILIĞI KREDÎ, 1.947 1.952 1.945 1.938 2.051 2.020 2.018 2.026 2.038
TARIM KREDİLERİ 4.531 4.576 4.506 5.276 5.551 5.393 5.537 5.693 6.637

SANAYİ BANKALARI KRE. 817 932 1.013 1.050 1.043 1.096 1.147 1.204 1.245
T. S ınaî Kalkınm a B. 634 686 744 783 787 844 872 899 930
Sm aî Y atırım  ve  K redi B. 183 246 269 267 256 252 275 305 315

T O P L A M 20.191 21.391 21.820 22.798 23.368 23.681 24.488 25.508 26.592

1968 yılında banka kredilerinde meydana gelen gelişmeler, kredilerin 
dağılışı bakımından da 1967 yılındaki değişikliklerden farklıdır. Malî 
amaçlı kredilerin, genel kredi içindeki payları 1968 de biraz azalmışsa 
da, artış hızı ve artıştaki paylan artmıştır.
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Ekonomik amaçlı kredilerin toplam krediler içindeki önem oranı de- 
ğişmemekle beraber, artışı 1967 de hızlanmış ve toplam kredi artışının 
hemen hemen tamamı 1968 de bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonomik amaçlı kredilerin en büyük çoğunluğunu özel sektör kre
dileri, geri kalan kısmını İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler te ş
kil etmektedir. Özel sektöre açılan kredilerin banka kredileri toplamı 
içindeki payı 1968 yılında, 1967 yılına kıyasla, bir m iktar yükselmiştir. Bu
na karşılık bu sektöre açılan kredilerin artış hızı geçen yıldaki oranın al
tında olmuşsa da, bu yıl, toplam kredi artışının tamamı bu çeşit kredilerden 
ileri gelmiştir.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler, hem sermayesinin ta 
mamı Devlete ait olanları hem de sermayesinin % 50 sinden fazlası Dev
lete ait olan şirketlere açılan kredileri kapsamaktadır. Bu çeşit kredilerin 
1968 yılı onbirinci ayı itibariyle, 1967 yılı sonuna nazaran, artış hızı toplam 
krediler ve toplam artış içindeki payı düşüktür.

Bilindiği gibi, özel sektöre açılmakta olan krediler biri ticarî veya 
muhtelit tabirleriyle ifade edilen genel maksatlı krediler, diğeri ihtisas 
kredileri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 1968 yılının onbir ayında 
muhtelit kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı 1967 yılı sonun
daki paydan % 1,5 oranında, artış hızı % 2,6 oranında ve toplam kredi a r
tışındaki payı da % 15,4 oranında yüksektir.

Resmî bankalarca açılan muhtelit kredilerin artış hızı 1968 yılı K a
sım ayı itibariyle geçen yıldaki oranın '% 8,8 oranında altında, özel ban
kalarla ilgili hız ise % 6,6 oranında üstündedir. Muhtelit kredilerde 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelen artışın onda sekizi, 1967 de ise 
onda altısı özel bankalarca sağlanmıştır.

İhtisas kredilerinin toplam krediler içindeki payı 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 0,7 oranında artmıştır. Artış hızı 1967 yılındaki oranın %  3,9. 
toplam kredi artışındaki payı ise geçen yıldaki payın % 2,6 oranında a l
tındadır. Resmî bankalarca açılan ihtisas kredileri geçen yıl %  18,9, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle % 15,4 oranlarında artmıştır. Özel sektör banka
larınca açılan sınaî kalkınma kredilerinin artış hızı ve toplam artış içindeki 
payları geçen yıldan düşüktür. Tarım kredileri büyük ölçüde, küçük san’
at ve esnaf kredileri önemli nisbette gelişmiş, mesken inşaat kredileri ise 
l/o 2,7 oranında azalmıştır.

Banka kredilerindeki gelişmeleri bir derece daha aydınlatmak ve yu
karda arzettiğimiz izahatı rakamlarla da belirtmek amaciyle, kredileri malî 
ve İktisadî amaçlarına, sektörlere ve banka gruplarına göre, elde m evcut 
mutaların imkân verdiği ölçüde tasnif ederek tahlil edeceğiz.
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Cetvel : 50

Banka Kredileri - Amaçlara ve Sektörlere Göre
(Milyon TL.)

Banka Kredileri Genel Toplamı Özel Kanunlarla Kurulan Ban. Diğer Banka Kredileri

1966 1967 1968
Kasım

Değişiklik

1966 1967 1968
Kasım

Değişiklik

1966 1967 1968
Kasım

Değişiklik

1966
1967

1967
1968 

Kasım

1966
1967

1967
1968 

Kasım

1966
1967

1967 |
1968 

Kasım j

MALI AMAÇLI KREDİLER 

Genel bütçeli idareler 

Katma bütçeli idareler 

Mahalli idareler

îller Bankası 
Diğer bankalar 

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 

Özel Sektör
Muhtelit krediler 
İhtisas kredileri 

Küçük san’at ve esnaf 
Tarım kredileri 
Sanayi Bankaları kredileri 
Mesken inşaat kredileri 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri

1.504 1.413 1.492 -  91 79 1.481 1.393 1.476 -  88 83 23 20 16 — 3 —  4

220 94 133 — 126 39 220 94 133 -  126 39 ____ — — — —

1 15 36 14 21 1 15 36 14 21 ____ ____ ____ —

1.283 1.304 1.323 21 19 1.260 1.284 1.307 24 23 23 20 16 —  3 —  4

1.230
53

18.687

1.251
53

21.955

1.253
70

25.100

21

3.268

2
17

3.145

1.230
30

10.105

1.251
33

12.288

1.253
54

13.623

21
3

2.183

2
21

1.335
23

8.582
20

9.667
16

11.477
—  3 

1.085
—  4 

1.810
17.617 20.591 24.022 2.974 3.431 9.258 11.085 12.727 1.827 1.642 8.359 9.506 11.295 1.147 1.789
10.074

7.543

427
4.531

817
1.768
1.070

11.554
9.037

585

5.551
1.043
1.858
1.364

13.552
10.470

780
6.637
1.245
1.808
1.078

1.480
1.494

158
1.020

226
90

294

1.998
1.433

195
1.086

202
-  50
-  286

2.532
6.726

427
4.531

1.768
847

3.091
7.994

585
5.551

1.858
1.203

3.502
9.225

780
6.637

1.808
896

559
1.268

158
1.020

90
356

411
1.231

195
1.086

— 50
—  307

7.542
817

817

223

8.463
1.043

1.043 

161

10.050
1.245

1.245 

182

921
226

226 

— 62

1.587
202

202

21------- 1
T O P L A M 20.191 23.368 26.592 3.177 3.224 11.586 13.681 15.099 2.095 1.418 8.605; 9.687 11.493 1.082 1.8061



1 — Malî Amaçlı Krediler — İlgili tablolarda da görüldüğü gibi, malî 
amaçlı krediler, genel ve katm a bütçeli idareler ile mahallî idarelere açılan 
kredilerden terekküp etmektedir. Bu krediler 1967 de % 6,1 eksilmiş, 
1968 de ise onbir ayda % 5,6 oranında artış kaydetmiştir. Banka kredileri 
toplamı içindeki payları ise 1967 de % 6,1 iken, 1968 yılı Kasım ayında 
<7r 5,6 ya düşmüştür. Bu krediler 1967 sonunda 1.413 milyon lira, 1968 
yılı Kasım ayında 1.492 milyon liradır.

Malî amaçlı kredilerin geçen yıl '% 98,6 sı, 1968 yılında ise % 98,9 u 
resmî bankalarca açılmıştır. Bu kredilerin 1968 yılı Kasım ayı bakiyeleri 
resmî bankalarda 1.476 milyon lira, özel bankalarda 16 milyon liradır.

a) Genel ve katma bütçeli idarelere açılan kredilerin çoğunluğu, 
T. C. Ziraat Bankasının Maliye Bakanlığından tohumluk yardım kredileri 
dolayısiyle doğan alacaklarıdır. Bu kredilerin bakiyesi 1963 - 1968 yılların
da 149 ilâ 162 milyon lira arasında değişmiştir.

b) Malî amaçlı kredilerin en büyük kısmını mahallî idarelere açılan 
krediler teşkil eder. Bu kredilerin çoğunluğu İller Bankasının özel idare, 
köy ve belediyelere içme suyu, kanalizasyon, aydınlatma ve benzeri tesis
ler için özel bir ikraz fonundan açtığı orta ve uzun vâdeli finansmanlardan 
mürekkeptir. Diğer bankaların mahallî idarelere açtığı kredilerin tutarı,
1967 sonu itibariyle 53 milyon lira ve 1968 Kasım ayı itibariyle 70 milyon 
liradan ibarettir. Mahallî idarelere açılan krediler 1967 de % 1,6, 1968 
de onbir ayda % 1,5 oranında artış kaydetmiştir. Aynı tarihler itibariyle 
bu grubun banka kredileri içindeki payı % 5,6 dan % 5,0 e, toplam kredi 
artışı içindeki payı ise % 0,7 den %  0,6 ya düşmüştür.

2 — Ekonomik Amaçlı Krediler — Banka kredileri toplamının yıl
dan yıla ve yıl içerisindeki dalgalanmalarına başlıca ekonomik sektörlere 
üretim ve dağıtım gibi ekonomik amaçlarla açılan krediler tesir etmek
tedir. Ekonomik amaçlı kredilerin, genel banka kredileri toplamı içindeki 
payları 1967 de % 93,9 iken 1968 Kasım ayında % 94,4 e çıkmıştır. Eko
nomik amaçlı kredilerin artış hızı 1967 yılı sonu ve 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle %  17,5 ve %  14,3 tür. Bu krediler genel kredi artışının 1967 yılın
da tamamını, 1968 yılında ise %  97,5 ini sağlamıştır. Bu çeşit krediler 1966 
yılı sonunda 18.687 milyon lira iken 1967 yılında 21.955 milyon liraya ve
1968 yılı Kasım ayı itibariyle 25.100 milyon liraya yükselmiştir.

Ekonomik amaçlı krediler toplamının 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 
% 54,3 ü (13.623 milyon lira) resmî bankalara, % 45,7 si (11.477 milyon 
lira) özel bankalara aittir. Geçen yıl resmî bankaların payı %  56,0 idi. 
Bu çeşit krediler 196/ sonu ve 1968 yılı Kasım ayı itibariyle resmî banka
larda % 21,6 ve % 10,8 oranlarında, özel bankalarda ise %  12,8 ve % 18,6 
oranlarında artmıştır. Diğer yandan ekonomik amaçlı kredilerde 1967 de
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ve 1968 yılının onbir ayında meydana gelmiş olan sırasiyle 3.268 milyon 
ve 3.145 milyon liralık artışların 1967 de % 66,8 i ve 1968 de %  42,4 ü 
resmî bankalara aittir. Söz konusu oranlar özel bankalarda sırasiyle 
% 33,2 ve % 57,6 dır.

Ekonomik amaçlı krediler özel sektöre açılan kredilerle İktisadî Dev
le t teşekküllerine açılan kredileri kapsamaktadır.

a - İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1967 yılı sonu ve 
1968 Kasım ayı bakiyeleri sırasiyle 1.364 milyon lira ve 1.078 milyon 
liradır. İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1968 yılı Kasım ayı 
bakiyeleri resmî bankalarda 896 milyon lira, özel bankalarda 182 milyon 
liradır. Bu nev’i krediler 1968 yılının onbir ayında resmî bankalarda 307 
milyon lira azalmış, özel bankalarda ise 21 milyon lira artmıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin konjonktürel dalgalanmalarına, sektör
ler bakımından, özel sektöre açılan krediler, kredi nev’i itibariyle başlıca 
ticarî krediler ve tefrik edilemediği için ticarî krediler rakamına dahil olan 
kısa ve orta vadeli sınaî işletme kredileri tesir etmektedir. İhtisas kredisi 
m ahiyetinde olan diğer kredi nev’ilerinin ekonomik amaçlı kredilerin ar
tışına tesirleri, özel kaynaklarının gelişme imkânlarının çerçevesi içeri
sinde kalmaktadır. Bu son mülâhaza İktisadî Devlet teşekkülleri ve ma
hallî idarelere açılan krediler için de varittir.

b ■— 1966 yılı sonunda 17.617 milyon lira olan özel sektör kredileri
1967 yılında % 16,9 oranında artarak, yıl sonunda 20.591 milyon liraya 
çıkmıştır. Buna karşılık 1968 yılında bu kredi grubu onbir ayda % 16,7 
oranında artarak  Kasım ayı sonunda 24.022 milyon liraya ulaşmıştır. 
Banka kredileri genel toplamının 1967 de %  88,1 ini, 1968 Kasım ayı itiba
riyle % 90,3 ünü özel sektöre açılan krediler teşkil etmiştir. 1967 yılında 
banka kredilerinde meydana gelmiş olan 3.177 milyon liralık artışın 
%  93,6 sı özel sektöre ait olduğu halde 1968 yılında onbir ayda meydana 
gelen 3.224 milyon liralık artışın tamamı özel sektöre açılan kredilerden 
ileri gelmiştir.

1968 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılan kredilerin 12.727 
milyon lirası (% 53,0) resmî bankalara, 11.295 milyon lirası (%  47,0) özel 
bankalara aittir. 1967 yılı sonuna nazaran özel bankaların hissesinde 
%  0,8 oranında artış kaydedilmiştir. Özel sektöre özel bankalarca açılan 
krediler 1967 yılında % 13,7, 1968 yılının onbir ayında da %  18,8 oranında 
artm ıştır. Buna karşılık resmî bankaların bu sektöre açtığı krediler aynı 
tarihler itibariyle %  19,7 ve % 14,8 oranlarında gelişmiştir. Diğer yandan
1967 yılında 2.974 milyon lira ve 1968 yılının onbir ayında 3.431 milyon 
lira artmış olan özel sektör kredilerinin 1967 sonu ve 1968 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 46,2 si ve % 47,0 si özel bankalara, % 53,8 i ve % 53,0 ü resmî 
bankalara aittir.
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Banka kredilerinde meydana gelmekte olan gelişmeleri daha yakın
dan incelemek amaciyle özel sektöre açılmakta olan kredileri, genel m ak
satlı krediler ve ihtisas kredileri olmak üzere iki gruba tasnif ederek 
inceleyeceğiz.

i) Bankacılığımızın çoğunlukla mevduat ve ticaret bankacılığına da
yanması dolayısiyle, alım satım ve stok tesis kredileriyle birlikte sanayi
cilere açılan kısa ve orta vadeli ticari finansmanlar ve ihtisas kredileri 
dışında kalan bilûmum İktisadî faaliyetlere açılan krediler istatistiklerde 
“ticarî krediler” veya “m uhtelit” krediler adı altında toplanmaktadır. Bu 
krediler sınaî kalkınma bankaları dışında kalan bankaların sınaî teşekkül
lere, ziraate, madenciliğe, köy ve belediyelere, dış ticarete, inşaata ve 
diğer üretim sektörleriyle dağıtım mekanizmasına açtıkları çeşitli kred i
leri kapsamaktadır.

Genel maksatlı, ticarî veya muhtelit tabirlerinin kapsadığı krediler, 
banka kredileri toplamının 1967 de % 49,4 ünü, 1968 yılı Kasım ayı iti
bariyle % 50,9 unu teşkil etmiştir. 1966 yılı sonunda 10.074 milyon lira 
olan ticari krediler, 1967 yılında % 14,7 oranında artarak 11.554 milyon 
liraya, 1968 yılında onbir ayda % 17,3 oranında artarak 13.552 milyon 
liraya yükselmiştir. Muhtelit kredilerin toplam banka kredilerinin artışı 
içindeki hissesi, 1967 yılında %  46,6 iken, 1968 yılı Kasım ayı sonu iti
bariyle %  62,0 ye yükselmiştir.

Özel sektöre bankalarca açılmakta olan çeşitli krediler içinde önemli 
bir yer işgal etmekte olan muhtelit kredilerin 1968 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle 3.502 milyon lirası (%  25,8) resmî bankalara, 10.050 milyon lirası 
(% 74,2) özel bankalara aittir. 1967 yılı sonuna nazaran resmî bankaların 
bu çeşit krediler içindeki hissesi % 1,0 oranında azalmış, özel bankaların 
hissesi de aynı oranda artmıştır. 1967 yılında resmî bankalarca açılan 
muhtelit krediler %  22,1, özel bankalarca açılanlar % 12,2 oranlarında 
arttığı halde, söz konusu gelişme hızları 1968 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
resmî bankalarda %  13,3 e inmiş, özel bankalarda % 18,8 e yükselmiştir.
1967 yılında 1.480 milyon lira, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 1.998 milyon 
lira artmış olan muhtelit kredilerdeki toplam artışın %  20,6 sı resmî banka
lara, %  79,4 ü özel bankalara aittir. 1967 yılı sonuna nazaran resmî ban
kaların artıştaki hissesi %  17,2 oranında azalmış, özel bankaların hissesi 
de aynı oranda artmıştır.

ii - Muhtelit kredilerdeki artışlara karşılık, küçük san’at, tarım, sınaî 
kalkınma ve mesken inşaat kredilerini kapsayan ihtisas kredileri toplamı, 
banka kredileri hacminin 1967 yılında %  38,7 sini, 1968 yılı Kasım ayı iti
bariyle % 39,4 ünü teşkil etmiştir. 1966 yılı sonunda 7.543 milyon lira 
olan bu çeşit kredilerin toplamı 1967 yılında % 19,8 oranında artarak  
9.03, milyon liraya, 1968 yılında onbir ayda % 15,9 oranında arta rak
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10.470 milyon liraya çıkmıştır. İhtisas kredilerinin banka kredilerinin top
lam artışı içindeki hissesi 1967 yılında % 47,0, 1968 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle de %  44,4 tür.

İhtisas kredilerinin 1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 88,1 i (9.225 mil
yon lira) resmî bankalara, % 1,1,9 u (1.245 milyon lira) özel bankalara 
aittir. Özel bankaların ihtisas kredileri, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 
ile Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının kredilerinden ibarettir. İhtisas kre
dileri geçen yıl 1.494 milyon lira, 1968 yılının onbir ayında ise 1.433 mil
yon lira artmıştır. Sınaî kalkınma bankalarının payı, bu artışlar içinde sı- 
rasiyle 226 milyon lira ve 202 milyon liradır.

Şimdi, ana çizgilerini belirtmiş olduğumuz ihtisas kredilerinin gelişme
lerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.

—- T. C. Ziraat Bankası eliyle açılmakta olan tarım kredilerinin top
lam banka kredileri içerisindeki payı 1967 yılı sonunda % 23,8 iken, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle %  25,0 e yükselmiştir. Tarım kredileri, 1966 yılı 
sonunda eriştikleri 4.531 milyon liralık seviyeyi 1967 yılı içerisinde % 22,5 
oranında aşarak, yıl sonunda 5.551 milyon liraya çıkmıştır. 1968 yılının 
onbir ayında % 19,6 oranında artmış olan tarım kredileri, Kasım ayı iti
bariyle 6.637 milyon liraya yükselmiştir. Tarım kredilerinin toplam kredi 
artışı içindeki hissesi 1967 de % 32,1, 1968 Kasım ayı itibariyle de %  33,7 
dir.

Tanm Kredileri
C etvel : 51 (Milyon TL.)

1966 sonuna göre 1967 
de değişiklikler

1967 sonuna göre 1968 
de değişiklikler

H
az
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Ey
lü

l
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lık

M
ar

t
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Ey
lü

l

K
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D oğrudan doğruya m üstahsile 167 133 573 740 104 202 84 452

Tarım  Kredi Kooperatiflerine 227 136 302 413 59 277 130 261

Tarım  Satış Kooperatiflerine — 349 —  294 — 130 — 133 — 321 — 493 — 72 373|

T O P L A M 45 — 25 745 1.020 — 158 — 14 142 1.086

1968 yılında onbir ayda tarım kredilerinde meydana gelmiş olan 1.086 
milyon liralık artışın, 452 milyon lirası doğrudan doğruya müstahsile açı
lan kredilerden, 261 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine sağlanan 
finansmanlardan, 373 milyon lirası da Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir-
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Iikleri kredilerinden ileri gelmiştir. 1967 yılındaki 1.020 milyon liralık ar
tış, doğrudan doğruya müstahsile açılan kredilerdeki 740 milyon liralık, 
Tarım Kredi Kooperatiflerindeki 413 milyon liralık artışlarla, Tarım Satış 
Kooperatifleri kredilerindeki 133 milyon liralık azalışın sonucudur.

— Mesken inşaatı kredilerinin ihtisas kredileri içindeki payı önemli 
olmakla beraber, artış hızı diğerlerinden genel olarak düşüktür. Çoğunluğu 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca açılmakta olan bu krediler 1966 yılı so
nundaki 1.768 milyon liralık seviyeyi 1967 yılı içinde % 5,1 oranında aşa
rak, yıl sonunda 1.858 milyon liraya çıkmıştır. 1968 yılı Kasım ayı so
nunda 1.808 milyon liraya düşmüş olan bu kredilerin onbir aylık azalış 
oranı % 2,7 dir. Mesken inşaat kredilerinin toplam banka kredileri içindeki 
hissesi 1967 de %  7,9 iken % 6,8 e düşmüş ve toplam kredi artışındaki 
payı da 1967 de % 2,8 iken ’968 yılında artıştan pay almamıştır.

Müfredatı ilgili tabloda görülen türlü inşaat kredilerindeki artış ve 
azalışlar dolayısiyle 1967 yılında toplam artış 90 milyon lira olmuştur. Bu 
arada 1967 yılında yapı tasarrufu kredilerinde 16 milyon liralık artış m ey
dana gelmiştir.

Mesken İnşaat Kredileri 
Cetvel : 52 (Milyon TL.)

1966 sonuna göre 1967 
de değişiklikler

1967 sonuna göre 1968 
de değişiklikler i
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Mesken ingaatı —  46 —  45 — 53 —  26 —  11 —  32 — 37 —  34
Bina inşaatı 52 56 58 68 3 16 29 35
İşçi meskenleri inşaatı — 17 —  24 —  30 —  18 —  8 —  16 — 24 —  29
Âfetlerle iligili krediler 7 22 40 50 9 22 39 63
Yapı tasarrufu — 8 — 28 — 34 16 — 30 —  55 —  73 —  85

T O P L A M —  12 — 19 — 19 90 — 37 — 65 — 66
_____

— 50

Mesken inşaat kredilerinde 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 50 milyon 
liralık azalış kaydedilmiştir. Bu dönemde bina inşaatı kredilerinde 35 mil
yon liralık, afetlerle ilgili kredilerde 63 milyon liralık artışlar meydana 
geldiği halde, aynı dönemde aile meskenleri kredilerinde 34 milyon liralık, 
yapı tasarrufu hesaplarında 85 milyon liralık ve işçi mesken kredilerinde 
29 milyon liralık azalış görülmektedir. İşçi meskenleri kredilerinde gö
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rülen azalış, esas itibariyle, bu nev’i kredilerin 1962 yılından beri bu Ban
kanın aracılığına başvurulmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
doğrudan doğruya işçilere veya kooperatiflerine açılmasından ileri gel
mektedir. Bu hesapta görülen azalışlar, genel olarak, tahsil edilen veya 
kısmen takibata alınan kredileri ifade etmektedir.

— 1 Sınaî kalkınma kredilerinin toplam banka kredileri içindeki hissesi
1967 sonunda %  4,5 iken, 1968 Kasım ayında % 4,7 ye çıkmıştır. 1966 yılı 
sonunda 817 milyon lira olan bu kredilerin toplamı 1967 yılında 1.043 mil
yon liraya, 1968 yılı Kasım ayı sonunda da 1.245 milyon liraya yükselmiş
tir. Bu krediler 1967 yılında % 27,7 ve 1968 yılının onbir ayında % 19,4 
oranında artmıştır. Bunların toplam kredi artışı içindeki payları aynı ta 
rihler itibariyle % 7,1 den %  6,3 e düşmüştür.

Sınaî kalkınma kredilerinin 1967 yılında 787 milyon lirası, 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle de 930 milyon lirası Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 
tarafından açılmıştır. Aynı tarihler itibariyle Sınaî Yatırım ve Kredi Ban
kasının açtığı krediler sırasiyîe 256 ve 315 milyon liradır. 1964 yılı Mart 
ayında faaliyete geçmiş olan bu Bankanın kredilerinde 1968 yılında mey
dana gelen artış, bir yandan mevcutlariyle diğer yandan ortak bankalar
dan ve Hazine Geliştirme Fonlarından yaptığı istikrazlar vasıtasiyle sağ
lanmıştır.

—* Türkiye Halk Bankası eliyle küçük san’at erbabına, esnafa ve te
şekküllerine doğrudan doğruya veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri vasıta- 
siyle sağlanm akta olan kredilerin toplam krediler içindeki payı 1967 de 
%  2,5 iken, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle %  2,9 a çıkmıştır. Bu kredi gru
bunun toplamı 1966 da 427 milyon lira iken % 37,0 oranındaki bir ar
tışla 1967 yılı sonunda 585 milyon liraya, 1968 yılı Kasım ayında da 
%  33,3 lük bir artışla 780 milyon liraya yükselmiştir. Bunların toplam 
kredi artışı içindeki payı, aynı tarihler itibariyle, %  5,0 den %  6,0 ya 
çıkmıştır.

cb. Bankaların Diğer İşlemleri :

Bankaların aktif işlemleri arasında yıl içindeki değişiklikleri para ve 
kredi durumuna önemli ölçüde tesir eden hesaplar kredilerden sonra baş
lıca Kasa, Kanunî Karşılıklar Kasası, Merkez Bankasına serbest tevdiat, 
Tahviller Cüzdanı, İştirakler ve Sabit Değerler hesaplarını kapsamaktadır.

Bankaların kasa mevcutları, Bankamız nezdindeki serbest tevdiat 
ve mevduat karşılıkları bu Raporun Para Arzı Bölümünde incelenmiştir. 
Mevduat karşılıkları dışında kalan diğer kanunî karşılıkların değişiklikleri 
önemli ölçülerde değildir.
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Bankaların Hesap Durumu Özeti
Cetvel : 53________________  (Milyon TL.).cetveı : —

1966
1 9 6 7 1 9 6 8

Kasım Aralık M art Hazi. Eylül Kasım

AKTİF HESAPLAR 44.376 55.881 51.243 55.651 56.914 61.569 64.122

K A S A 1.365 1.114 1.439 1.124 1.137 1.390 1.275

Banknot 1.361 1.110 1.435 1.118 1.131 1.384 1.269
Ufaklık para 4 4 4 6 6 6 6

MERKEZ BANKASINDA SERBEST TEV. 555 405 521 574 484 533 436
KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI 3.274 3.636 3.672 4.063 4.270 4.377 4.476

Mevduat karşılığı (Merkez Bankası) 1.741 2.103 2.084 2.472 2.651 2.738 2.850
Mevduat karşılığı (D. Y. B.) 1.304 1.247 1.304 1.302 1.306 1.320 1.306
Diğer kanuni karşılıklar 229 286 284 289 313 319 320

TAHVİLLER CÜZDANI 643 768 841 1.150 1.210 1.260 1.397

Devlet tahvilleri ve Hazine 
plasm an bonoları 481 652 730 1.038 1.102 1.152 1.275

Devlet Y atırım  Bankası 76 31 25 26 26 26 39
Belediyeler 34 33 34 34 33 33 34
Diğer tahv iller 52 52 52 52 49 49 49

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1.601 1.634 1.627 1.645 1.721 1.725 1.756

KREDİLER 20.191 22.798 23.368 23.681 24.488 25.508 26.592
SABİT DEĞERLER 3.092 3.538 3.099 3.183 3.281 5.115 5.191
ZARAR 9 __ 15 — — — —

MI U'l 1J.İ1' AKTİFLER 13 646 21.988 16.661 20.231 20.323 21.661 22.999,

PASİF HESAPI.AR 44.376 55.881 51.243 55.651 56.914 61.569 84,122

MEVDUAT 18.486 18.922 21.015 21.385 22.038 22.553 23.634İ

Ticarî m evduat - vadesiz 3.181 2.918 3.562 3.161 3.332 3.678 4.069
Ticarî m evduat - vadeli 459 451 465 440 456 476 474

I T asarruf m evduatı - vadesiz 9.410 9.150 10.390 10.714 10.960 11.173 11.630
T asarruf m evduatı - vadeli 3.203 3.745 3.954 4.217 4.415 4.538 4.637
Resmî - vadesiz, vadeli 2.233 2.658 2.644 2.853 2.875 2.688 2.824

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 2.578 3.954 3.777 3.504 3.433 3.749 4.209
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 539 512 505 503 492 483 480
TAAHHÜTLER 4.303 4.683 4.721 4.770 5.043 5.290 5.324

Devlet Yatırım  Bankası 2.375 2.546 2.585 2.602 2.653 2.750 2.797
(iencl bütçeli idareler 291 357 361 384 386 491 495
Sosyal sigorta kurum lan 249 261 270 271 270 287 284
Mahallî idareler 1 1 1 1 1 1 1
İktisadi Devlet Teşebbüsleri — — — 2 4 3 3
Ziraî finansm an 141 141 141 141 400 525 525
Yurtiçi ve dışı taahhütler 1.246 1.377 1.353 1.369 1.329 1.233 1.219

SERMAYE HESAPLARI 5.769 5.925 6.455 6.164 6.287 6.407 6.305
Ödenmiş serm aye 3.762 4.080 4.132 4.225 4.326 4.402 4.423
İhtiyat ve karşılık lar 1.64C 1.845 1.811 1.939 1.961 2.005 1.882
Kâr 367 — 512 — —

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 12.701 21.835 14.770 19.325 19.621 23.087 24.170,
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Cetvel : 54
Bankaların İştirakleri

(Milyon TL.)

Genel
Toplam

Özel Kanunla 
Kur. Bankala
rın İştirak leri

Diğer bankala
rın  iştirakleri

1967
Aralık

1968
Kasım

1967
Aralık

1968
Kasım

1967
Aralık

1968
Kasım

Sigorta şirketleri 13 15 3 5 10 10
Sanayi girketleri 1.310 1.380 819 808 491 572
M aden girketleri 26 71 6 48 20 23
Enerji girketleri 77 78 66 67 11 11
Bayındırlık girketleri 60 60 55 55 5 5
Tagıma girketleri 61 61 58 58 3 3
İhracat girketleri — — _ — — _
Ziraî işletmeler 9 9 9 9 — —
O rm an işletmeleri 2 — — — 2 —
M uhtelif iştirakler 69 82 41 50 28 32

T O P L A M 1.627 1.756 1.057 1.100 570 656

Bankaların Tahviller Cüzdanı mevcudu 1967 yılı sonunda 841 milyon 
lira iken, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 1.397 milyon liraya çıkmıştır. 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle Tahviller Cüzdanının 703 milyon lirasını Hazine 
Plasman Bonoları, 611 milyon lirasını iç istikraz ve Devlet Yatırım Ban
kası tahvilleri, 34 milyon lirasını İstanbul Belediyesi tahvilleri, 47 milyon 
lirasını Deniz Nakliyat Şirketi tahvilleri ve 2 milyon lirasını diğer tahviller 
teşkil etmektedir. 1967 yılı sonuna nazaran Deniz Nakliyat tahvillerinde
3 milyon liralık azalış, Hazine Plâsman bonolarında 417 milyon, iç istikraz 
ve Devlet Yatırım Bankası tahvillerinde 142 milyon liralık artış kaydedil
miştir.

Bankaların iştirakleri 1968 yılı Kasım ayı itibariyle 129 milyon lira 
lık bir artışla 1967 sonundaki 1.627 milyon liradan 1.756 milyon liraya 
çıkmıştır. Bankaların iştirakleri toplamının 1967 yılı sonunda % 65,0 i, 
1968 yılı Kasım ayı itibariyle % 62,6 sı resmî bankaların iştiraklerine 
taallûk etmektedir. Bankalardaki iştiraklerin 1967 yılı sonunda % 35,0 i, 
1968 yılı Kasım ayı itibariyle de % 37,4 ü özel sektör bankalarına aittir. 
Karma şirketlere bankaların iştirakleri aynı tarihler itibariyle % 57,0 ve 
% 55,4 tür. Sermayesinin tamamı özel sektöre ait şirketlere yapılan iştirak
ler ise sırasiyle %  43,0 ve %  44,6 dır. Sanayi şirketleriyle ilgili iştirakler
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toplam iştiraklerin 1967 de % 85,5 ini, 1968 yılı Kasım ayı sonunda ise 
</c 78,6 sını teşkil etmiştir. 1968 yılında onbir aylık olan 129 milyon liralık 
artışın 70 milyon lirası sınaî iştiraklerden ileri gelmiştir. Sanayi şirketle
riyle ilgili iştiraklerin % 58,6 sı resmî bankalarca, %  41,4 ü özel banka
larca yapılmıştır. Bankaların, bankalararası iştirakleri de önemli bir mik
tar arzetmektedir. Bunların miktarı 1967 yılı sonunda 164 milyon lira ve 
1968 yılı onbirinci ayında 163 milyon liradır.

Bankaların sabit değerlerini, menkuller, gayrimenkuller, emtia ve ay 
niyat mevcutlariyle ilk tesis masrafları teşkil etmektedir. Sabit değerler 
1968 yılı Kasım ayı itibariyle 2.092 milyon lira artarak 1967 yılı sonundaki
3.099 milyon liradan 5.191 milyon liraya çıkmıştır. Söz konusu artışın 
1.935 milyon lirası resmî bankaları, 157 milyon lirası da özel bankaları 
ilgilendirmektedir. Sümerbank’m sabit değerlerinin 62 milyon lira azal
masına rağmen, resmî bankalardaki artışın 1.778 milyon lirası Eylül ayında 
büyük müesseselerinden “Enerji Grubu İşletmelerinin” teşebbüs halinde 
bankaları bünyesinde faaliyete geçmesi dolayısiyle Etibank’da, 76 milyon 
lirası İller Bankasında, 50 milyon lirası Denizcilik Bankasında, 43 milyon 
lirası T. C. Ziraat Bankasında ve geri kalanı da diğer resmî bankalarda 
meydana gelmiştir. Özel bankalardaki artışın 45 milyon lirası Türkiye İş 
Bankasını, 44 milyon lirası Yapı ve Kredi Bankasını, 28 milyon lirası Ak- 
bank’ı geri kalanı da diğer özel bankaları ilgilendirmektedir.

Bankaların pasif işlemleri arasında mevduattan sonra başlıca işlemler 
tedavüle çıkarılan tahvilleri, borçlanmaları ve sermaye hesaplarını ilgi
lendirmektedir.

Bankalar nezdindeki mevduat hesaplan çeşitli yönleriyle para arzı ve 
para benzeri likiditeler bölümünde incelenmiştir.

Tedavüle çıkarılan tahviller 1967 yılı sonunda 562 milyon lira, 1968 
yılı Kasım ayı itibariyle ise 536 milyon liradır. Çıkarılan bu tahvillerin
1967 yılında 505 milyon lirası, 1968 yılında 480 milyon lirası ekonomik 
sektörlerin ve sırasiyle 57 milyon lira ve 56 milyon lirası diğer bankaların 
elindedir.

Bankaların önemli kaynaklarından birini orta ve uzun vâdeli borç
lanmalar teşkil etmektedir. 1967 yılı sonunda 4.721 milyon liraya çıkmış 
olan borçlanmalar, 1968 yılında onbir ayda %  12,8 oranında artarak 5.324 
milyon liraya yükselmiştir. Borçlanmalann 1967 yılında % 79,6 sı, 1968 
yılında % 81,3 ü resmî bankalara aittir.
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Cetvel : 55
Bankaların Çıkardıkları Tahviller

(Milyon TL.)

Çıkarılan tahviller Bankalararası Konsolide

1967
Aralık

1968
Kasını

1967
Aralık

1968
Kasım

1967
Aralık

1968
Kasım

T. E m lâk Kredi Bankası 463 451 — 16 — 16 447 435
T. C. Z iraa t Bankası 88 76 — 41 — 40 47 36
T. H alk  Bankası 8 7 — — 8 7

T. S ınaî K alkınm a Ban. 3 2 — —- 3 2

T O P L A M 562 536 — 57 — 56 505 480

Bankaların bir yıldan diğerine artabilen orta ve uzun vâdeli borçlanma 
im kânları başlıca Devlet Yatırım Bankasiyle yurtdı§ı ve içi istikrazlara 
ve Amerikan yardımları Türk lirası karşılıklarından sağlanan bazı Hazine 
Geliştirme Fonlarına taallûk etmektedir. Hazine ve Sosyal Sigorta Kurum- 
lariyle ilgili rakam lar 1961 yılında başlayan iç konsolidasyonu ve bazı 
arızî hesapları ilgilendirmekte ve bunlar bir istikraz kaynağı teşkil et
mektedir. Diğer pasifler arasında da borçlanma mahiyetinde olan hesaplar 
vardır.

Devlet Yatırım Bankasına 
Borçlanmalar

C etvel : 56 (Milyon TL.)

1967
Aralık

1968
Kasım Fark

Etibank 997 1.133 136

Süm erbank 616 654 38

Denizcilik Bankası 741 770 29

İller Bankası 222 212 — 10

T. Em lâk Kredi Bankası 12 11 — 1

T. C. Turizm  Bankası 7 17 10

T O P L A M 2.595 2.797 202

Devlet Yatırım Bankasına borçlanmaların 1967 sonu ve 1968 yılı Ka
sım  ayı itibariyle durumları ve artışları 56 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
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Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıkları 1967 yılı so
nunda 6.455 milyon lira, 1968 yılı Kasım ayı itibariyle ise 6.305 milyon lira
dır. Sermaye hesapları kat’i şeklini yıl sonlarında aldığı için 1967 sonu ile 
1968 yılı Kasım ayı rakamlarının karşılıklı incelenmesi anlam taşımamak
tadır. Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıklarının 1968 yılı 
Kasım ayı itibariyle %  18,3 ü özel bankalara, %  81,7 si de resmî bankalara 
aittir.

6 — KAMU MÂLİYESİ

A — 1968 yılı Bütçe Uygulamaları

1968 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile verilmiş olan 21.612 milyon lira tu ta 
rındaki genel bütçe ödenekleri toplamı, yıl içerisinde alman ek ve olağan
üstü ödeneklerle birlikte 1969 yılı Ocak ayı sonunda 11 ayda 1.830 milyon 
lira artarak 23.442 milyon liraya yükselmiştir. Yıl içerisinde ek ve olağan
üstü ödenekler dolayısiyle cari gider ödenekleri %  5,6, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları ödenekleri % 6,0, yatırım giderleri ödenekleri %  12,6 
oranında artmıştır.

Ödenekler toplamının 10.927 milyon lirası cari giderlere, 2.682 mil
yon lirası yatırım giderlerine, 9.833 milyon lirası sermaye teşkili ve tran s
fer giderlerine aittir. Ödenekler toplamında 11 aylık devre sonunda % 8,5 
oranında artış meydana gelmiştir.

1968 yılı için verilmiş olan ödeneklere karşılık verile emrine bağlanan 
ve bütçeye gider kaydedilen harcamalar 1969 Ocak ayı sonunda 18.521 
milyon liraya yükselmiştir. Bu harcamaların 8.486 milyon lirası cari gi
derlere, 2.246 milyon lirası yatırım giderlerine, 7.789 milyon lirası sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına taallûk etmektedir.

Bu duruma göre 11 aylık devre sonunda toplam ödeneklerin % 79,0 u 
verile emrine bağlanmıştır. Geçen yıl aynı dönemde toplam harcama oranı 
% 79,7 idi. Verile emrine bağlanma oranları, cari giderler için %  77,7, ya 
tırım giderleri için % 83,7 ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
% 79,2 dir.

Katma bütçeler ödenekleri toplamı yıl içerisinde alman ek ve olağa
nüstü ödeneklerle birlikte 1969 Ocak ayı sonunda 5.511 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu toplamın 1.170 milyon lirası cari giderlere, 3.768 milyon 
lirası yatırım giderlerine, 573 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer 
giderlerine taallûk etmektedir.
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B ü t ç e l e r
Cetvel : 57 (Milyon TL.)

1967 malî yılı (11 aylık) 1968 malî yılı (11 aylık) F a r k l a r j

Genel Katma Konsolide Genel Katma Konsolide Genel Katma Konsolide!
Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe

1 A. ÖDENEKLER TOPLAMI 19700 4447 20749 23.442 5.511 24.724 3.742 1.064 3.975
Cari harcam alar 9639 1001 10640 10.927 1.170 12.098 1.288 169 1.458
Yatırım  harcam aları 2552 2953 5505 2.682 3.768 6.449 130 815 944
Ser. Teş. ve Transfer. 7509 493 4604 9.833 573 6.177 2.324 80 1.573
(Kat. Büt. lere Trans.) (—3.240) (—3.779) (—539)

B. GİDERLER TOPLAMI 15712 3342 16100 18.521 4.170 19.139 2.809 828 3.039
Cari harcam alar 7461 768 8229 8.486 845 9.331 1.025 77 1.102
Yatırım harcam aları 1999 2217 4216 2.246 2.888 5.134 247 671 918
Ser. Teş. ve Transfer. 6252 357 3655 7.789 437 4.674 1.537 80 1.019
(Kat. Büt. lere Trans.) (—2953) (—3.552) (—599)

C. HARCAMALAR TOPLAMI 16156 18.423 2.267
Cari harcam alar 7383 8.401 1.018
Yatırım harcamaları 1953 2.190 237
Ser. Teş. ve Transfer. 5720 6.892 1.172
Bütçe emanetinden 1100 940 — 160

D. GELİR TAHSİLÂTI 16498(1) 5352(1) 17110(1) 17.381(1) 6.043(1) 18.017ü) 883(1) 691(1) 907(1)
Vergi gelirleri 13661 1900 13775 14.673 1.988 14.806 1.012 88 1.031
Vergi dışı gelirler 721 388 1108 908 466 1.374 187 78 266
Özel gelir ve fon. 2116 3064 2227 1.800 3.589 1.837 — 316 525 -  390

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 500 500 —

GELİR GİDER FARKI
C — (D + E) +  842 — 542 — 1.384

(1) K atm a bütçelerden genel bütçeye aktarılan gelirler dahildir. 
K aynak : M aliye Bakanlığı



Katma bütçelerden verile emrine bağlanıp gider kaydedilen 4.170 mil
yon lira, cari harcamalara 845 milyon lira, yatırım giderlerine 2.888 mil
yon lira, sermaye teşkili ve transfer giderlerine de 437 milyon lira olarak 
dağıtılmıştır. Bu rakamlara nazaran harcama oranı, gider nev’i sırasiyle 
% 72,2, % 76,6 ve % 76,3 tür. Toplam harcamalar, ödenekler toplamının 
%  75,7 sine eşittir.

1969 yılı Ocak ayı itibariyle genel bütçe ve katma bütçeler net top
lamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 24.724 milyon liradır. 
Konsolide harcamalar 19.139 milyon lira olduğuna göre, gerçekleşme oranı 
%  77,4 tür.

1968 malî yılında, vergilerden 17.301 milyon lira, vergi dışı bütçe 
kaynaklarından 906 milyon lira, özel gelirler ve fonlardan 2.505 milyon lira 
olmak üzere cem’an 20.712 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edil
miştir. Bu toplama 1968 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinde çıkarıl
ması öngörülen 500 milyon liralık tahvil satışı geliri de eklenecektir.

1969 yılı Ocak ayı itibariyle 14.673 milyon lirası vergilerden, 908 mil
yon lirası vergiler dışında kalan bütçe kaynaklarından 1.800 milyon lirası 
özel gelir ve fonlardan olmak üzere cem’an 17.381 milyon lira gelir tahsil 
edilmiştir.

Yukarıda genel bütçe harcamaları paragrafında verile emrine bağlan
dığı belirtilmiş olan 18.521 milyon liralık gider, gelir tahsilâtı olan 17.381 
milyon lira ile karşılaştırıldığı takdirde, 11 aylık dönem için geçici rakam 
lara dayanan 1.140 milyon liralık bir fark meydana gelmektedir. Bu farkın 
500 milyon lirası 4.2.1969 tarihli ve 1100 sayılı Kanunla çıkarılan 1968 
Kalkınma istikrazı Tahvilleri satış hasıllarından karşılanmıştır.

Diğer yandan verile emrine bağlanmış olan giderlerin 1969 yılı Ocak 
ayı sonunda 17.484 milyon lirası fiilen ödenmiştir. Bu rakama geçen yıllar 
bütçe emaneti iadesi için sarfedilen 939 milyon lira ilâve edildiği takdirde 
Hâzinenin nakit ödemeleri 18.423 milyon liraya yükselmektedir.

B — Hazine Nakit Durumu

1968 Aralık ayı itibariyle Hazine nakit hesapları aşağıda gösterilmiştir :

58 sayılı cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 31 A ra
lık 1968 sonunda, bir önceki devre sonuna göre Hâzinenin mevcut ve ala
caklarında 34 milyon liralık azalma, kısa vâdeli borçlarında ise 1.019 mil
yon liralık artış meydana gelmiştir. Aralık ayı sonuna göre alacak - borç 
dengesi eksi 1.053 milyon liradır. Bu rakama bütçe emanetlerindeki 260 
milyon liralık aleyhe artış eklenince, net Hazine nakit durumu Aralık 1968 
ayı sonunda, eksi 1.313 milyon liraya ulaşmaktadır.
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Cetvel : 58
Hazine Nakit Durumu

(Milyon TL.)

1966 
31 Aralık

1967 
31 Aralık

1968(x) 
31 Aralık

Değişiklik

1967 1968

1 — MEVCUTLAR VE ALACAKLAR

K asa ve  bankalar 

A vanslar

2 — BORÇLAR (Kısa vâdeli)

M erkez Bankası avansı 

H azine bonoları 

Plâsm an bonoları 

Em anet p a ra la r  (a)

3 — ALACAK - BORÇ DENGESİ (1-2)

4 —  BÜTÇE EMANETLERİ (b)

5 — NET HAZİNE NAKİT DURU. (3-4)

1.579 1.992 1.958 413 —  34

696
883

3.185

965
1.027

3.499

878
1.080

4.518

+  269 
+  144 

+  314

— 87
+  53 

+ 1.019

1.438
348
442
957

— 1.606

1.951
348
382
818

— 1.507

2.181
348
849

1.140

—2.560

+  513

— 60 
— 139

+  99

+  230

467 
322 

— 1,053

929 1.202 1.462 +  273 +  260

—2.535 —2.709 —4.022 — 174 — 1.313
1

K a yn a k  : A y lık  e ko n o m ik  göstergeler — M aliye Bakanlığı H azine Genel M üdürlüğü ve 
M illetlerarası İk tisad î işbirliği Teşkilâtı.

N o tla r  : (a) Ç eşitli sebep  ve  şekillerde H âzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar.
(b) B ü y ü k  k ısm ı ka tm a  bütçeli idarelere yapılan yardım larla ilgili olup 
dörder ay lık  devreler itibariyle m asraf kayıt ve em anete alınarak ödenir. 

(x ) G eçici rakam lar

31 Aralık 1968 sonuna göre Hâzinenin kısa vadeli borçları arasında 
Merkez Bankasından aldığı avanslar 230 milyon lira, plâsman bonoları 
467 milyon lira, emanet paralar hesabı bakiyesi 322 milyon lira artmış 
Hazine bonoları aynı seviyede kafmıştır.

C — İç ve Dış Borçlar

Devlet bütçesinden ödenecek iç ve dış borçlar ile bütçe dışı kamu 
sektörünün iç ve dış borçlan ve özel sektörün dış borçları 59 ve 60 sayılı 
cetvellerde gösterilmiştir.

Devlet bütçesinden ödenecek olan borçlarla diğer kamu sektörü ku
rum lan ve özel sektörce ödenecek olan dış borçlar “Milletlerarası İlişki
ler” bölümünde incelenmiştir.

Devlet bütçesinden ödenecek olan iç borçların durumu 1967 ve 1968 
yılları Aralık ayları itibariyle 59 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
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Cetvel : 59

Kamu Borçlan — İç Borçlar
(Milyon TL.)

1967
Aralık

1968
Aralık Değişiklik

A —. Devlet bütçesinden ödenecek olan 
İç borç lar toplam ı (1) 14.596,9 15.431,0 834,1

a) Genel bütçe toplamı 14.582,6 15.418,4 835,8

Tahvil ihracı (2) 
îç  konsolidasyon borçları (3) 
Tahkim  edilen Belediye borçları (4) 
Tasarruf bonoları 
D iğer borç lar (5)

1.629,1
7.160,6
1.663,4
3.993,9

135,6

2.012,6
7.112,2
1.476.7
4.685.8 

131,1

383,5
—  48,4
—  186,7 

691,9
—  4,5

lj) Katm a bütçeler, toplamı 14,3 12,6 1,7

Devlet Su İşleri Tahvilleri 14,3 12,6 —  1 7

B — Bütçe Dışı Kamu Sektörü Tahvilleri, Toplam 3.663,2 6.621,1 2.957,9

a) D evlet Y atırım  Bankası (6)
b) İk tisad î D evlet Teşekkülleri (7)
c) Belediyeler (İstanbul Belediyesi)

3.030,6
559,4

73,2

4.597,3
1.957,0

66,8

1.566,7 
1.397,6 

—  6,4

T O P L A M  (A+B) 18.260,1 22.052,1 3.792,0

K aynak  : A y lık  ekonom ik  göstergeler - M aliye Bakanlığı H azine G enel M üdürlüğü  v e  
M illetlerarası İk tisad î İşbirliği T eşk ilâ tı

1 — G enel ve  ka tm a  bütçe borçlan
2 — H azine iç istikraz tahvilleri
3 —■ 154 ve 250 sayılı K anunlar gereğince yap ılan  konso lidasyondan  doğan borç la r
4 — 691 sayılı kanun gereğince ta h k im  edilen  belediye borçlan
5 —• 65 sayılı kanun  gereğince M erkez B ankasına  ödenen  kam b iyo  zararları
6 — A m o rtism a n  ve Kredi Sand ığ ı tahvilleri dahil
7 *— Ziraat Bankası, E m lâk K red i B ankası, H a lk  B ankası.

Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1967 ve 
1968 yılları Aralık ayları arasında tahvil ihracı 1.629,1 milyon liradan
2.012,6 milyon liraya çıkarak 383,5 milyon lira, tasarruf bonoları 3.993,9 
milyon liradan 4.685,8 milyon liraya çıkarak 691,9 milyon lira artm ıştır. 
Buna karşılık iç konsolidasyon borçları 7.160,6 milyon liradan 7.112,2 
milyon liraya inerek 48,4 milyon lira, tahkim edilen Belediye borçları 
1.663,4 milyon liradan 1.476,7 milyon liraya inerek 186,7 milyon lira, diğer 
borçlar da 135,6 milyon liradan 131,1 milyon liraya inerek 4,5 milyon lira  
azalma kaydetmiştir.
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Türkiye’nin Dış Borçlan - Dövizle Ödenecek Dış Borçlar
Cetvel : 60 (M ilyon $ )

31.12.1967 31.12.1968
Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç mik
tarı baki

yesi (1)

Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç mik
tarı baki

yesi
(D

A — Borçlulara göre dağılım
a) Devlet bütçesinden 

ödenecek olanlar (2) 403,2 1.036,5 496,9 1.263,2
| b) Diğer kamu sektörü 

borçlan (3) 22,3 112,3 20,4 139,6
c) özel sektör borçlan 7,2 63,1 1,0 60,5
d) Konsolide ticarî borçlar — 102,2 — 65,7

Dövizle ödenecek dış 
borçlar toplamı 432,7 1.344,1 518,3 1.529,0

B — Alacaklılara göre dağılım
a) Milletlerarası kurumlar 94,5 270,4 107,6 356,6
b) Yabancı Hükümet ve 

Hükümet organları 337,2 911,9 409,8 1.061,0
1 c) Yabancı özel firmalar 

ve şahıslar 1,0 59,6 0,9 45,7
| d) Konsolide ticarî borçlar — 102,2 ' — 65,7

Türkiye'nin Dış Borçlan - Türk Parası ile Ödenecek Dış Borçlar 

Cetvel : 60 (a) (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden 
ödenecek olanlar 385,4 1.597,1 395,8 1.571,5

b) Diğer kamu sektörü 0,2 543,0 0,2 524,7
c) Özel sektör borçları 3,1 1.153,7 — 1.087,9

TOPLAM 388,7 3.293,8 396,0 3.184,1

K a yn a k  : A y l ık  E ko n o m ik  G östergeler - M aliye Bakanlığı H azine Genel M üdürlüğü  ve  
M ille tlerarası İk tisa d î İşbirliği Teşkilâtı

1) İk r a z  ve kred ilerden  ku llan ılm ış olupta, ödenm iyen m iktarlar
2) G enel v e  k a tm a  bü tçe  borçları
3) M erkez  B ankası, D evle t Y a tır ım  Bankası, İktisad î K am u Teşebbüsleri, Mahalli 

İdareler
(x )  D ö v izle  ödenecek  d ış borçlar bölüm üne refinansm an kredileri dahil edilmiştir.
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D — Maliye Bakanlığınca tesis edilen geliştirme fonları

28.7.1967 gün ve 933 sayılı Kanun, Malîye Bakanlığı Bütçesinde, her 
yıl “Geliştirme ve Teşvik Fonları” isimli bir bölüm açılmasına Plan hedef
lerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen sektörlere genel ve katma 
bütçelerden ödünç verme şeklinde transferler yapmak üzere fonlar kurul
masına ve bu fonların kullanılış esas ve şartlarının yıllık programlarla dü
zenlenmesine dair hükümler getirmiştir.

1968 yılı Programına Geliştirme ve Teşvik Fonlarının özel sektörün ve 
karma teşebbüslerin desteklenmesinde kullanılması esas olmakla birlikte 
Devlet Planlama Merkez Teşkilâtının olumlu mütalâaası alınmak şartiyle 
kamu kuruluşları da bu fonlarından yararlanabilmektedir.

1968 yılı Bütçe Kanunu ile Maliye Bakanlığı Bütçesinin sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları kısmına beş madde halinde “Gelişme ve Teşvik 
Fonları” kesimi eklenmiştir. Bu Fonlar;

232 milyon lirası sınaî gelişme ve teşvik fonları,
5 ” ” madencilik ” ” ”

60 ” ” tarımsal ” ” ”
10 ” ” ihracatı geliştirme teşvik fonları ve
40 ” ” turizmi geliştirme ve teşvik fonları

olmak üzere toplam olarak 347 milyon liradır. Bu fonların kullanılmasında 
T. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Denizcilik Bankası, Sınaî Yatırım ve 
Kredi Bankası, T. Sınaî Kalkınma Bankası, Devlet Yatırım Bankası. Eti- 
bank ve T. Turizm Bankası aracı kuruluş olarak tâyin edilmiştir. G eliştir
me ve Teşvik Fonları yukarıda belirtilen aracı kuruiuşlar vasıtasiyle kul
lanılır.

Yine 933 sayılı Kanuna göre Devlet ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
katılmasiyle kurulacak karma teşebbüslerin sermayelerindeki Devlet pay
larının ödenmesi için Genel Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmında 
bir bölüm açılması öngörülmüştür. 1968 yılı Bütçe Kanununun Sermaye 
Teşkili ve Transfer Harcamaları kısmında üç madde halinde 105 milyon 
liralık 'Karma Teşebbüslere Katılma Payları” kesimi eklenmiştir. Bu m ad
delere göre imalât sanayii sektöründeki teşebbüslere katılma payı için 70 
milyon lira, diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma payı için 30 milyon 
lira ve selektif kredi fonu için 5 milyon lira tahsis edilmiştir.
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III —  İDARİ İŞLER

Malî hükümlerinin uygulanması ertelenmiş bulunan ve halen tadili 
için üzerinde çalışılmakta olan 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 
buna m ütenazır olarak hazırlanmakta bulunan kamu İktisadî teşebbüsleri 
m em urları ile ilgili kanunun Bankamızı da kapsamına alması veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne verilmiş bulunan Bankamız teşkilât ve görevleri 
hakkındaki tasarının kanunlaşması halinde bu kanunların getireceği esas
lara göre reorganizasyona tâbi tutulacak olan Bankamız’ın, 440 sayılı Ka
nunun geçici 5 inci maddesine göre özel kanunumuzun çıkıp yürürlüğe gir
mesine intizaren bu yıl da 23 sayılı Kanunla kurulmuş organlarca idaresine 
devam olunmaktadır.

M üdürler Kurulu :

I — (A) sınıfı üyelerinden Adnan KARAKÜÇÜK’ün 11,6.1968 tari
hinden itibaren istifası ile açılan üyeliğe Bakanlar Kurulunun 14.8.1968 
tarih  ve 6/10533 sayılı kararı ile Cavit OKYAYUZ atanmıştır.

II —  (B ve C) sınıfları üyelerinden Fikri DÎKER’in talebi üzerine
30.6.1968 tarihinden itibaren emekliye ayrılması dolayısiyle açılan üyeliğe 
Türk Ticaret Kanununun 315 inci ve Esas Nizamnamemizin 65 inci m ad
delerine göre Müdürler Kurulu’muzun 6.11.1968 tarihli toplantısında (B ve 
C) sınıfları pay sahiplerinin tasvibine arz edilmek üzere Ziya ÖNDER 
seçilmiştir.

Kadro Durumu ve Personel Politikası :

Birkaç yıldanberi Maliye Bakanlığından peyderpey Bankamıza devre
dilmiş olan Kambiyo hizmetlerinin gittikçe artmış olmasına, döviz alım ve 
satım işlemleri ve özellikle efektif alım ve satımlarının bir hayli çoğalmış 
bulunmasına, yurt dışında çalışan işçilerle ilgili muamelelerin yüksek sevi
yede devam etmesine, tedavüldeki banknot hacminin genişlemesi sebebiyle 
bunlarla ilgili Bankamız hizmetlerinin pek fazla çoğalmış bulunmasına, 
tab ’mı, tevziini ve şimdilik kupon bedellerinin ödenmesini deruhte eyledi
ğimiz tasarruf bonosu muamelelerinin büyük ölçüde devam etmesine, 930 
sayılı “Tasarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun”un tasarruf bonolarının 
gerek tedavül, gerek faiz ve gerekse ana para ödemeleri bakımından kayıt
larının tutulm ası gibi yeni esaslar getirmesine rağmen bu görevlerin lâ- 
yıkı ile yürütülmesini sağlıyabiimek için Merkez ve şubelerimizde hizme
tin zarurî kıldığı ahvalde mensuplarımızın normal mesai saatleri dışında
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da çalıştırılmaları ve iş durumu daha müsait servislerdeki elemanlardan 
da imkân nisbetinde faydalanılmak suretiyle kadrolarımızda önemli ar
tışlar yapılmıyarak 1967 yılma nazaran 1968 yılı personel sayısı, 24 Ha
ziran 1968 tarihinde Orta Anadolu’da faaliyete geçmiş bulunan Kayseri Ş u 
bemiz için alman kadrolar’da dahil olmak üzere % 2,52 nisbetinde (76 adet) 
artırılarak 3089 kişilik fiili kadro ile Bankamız muameleleri tedvir olun
muştur.

Bankamıza tevdi edilmiş bulunan görevlerin rasyonel b ir şekilde ye
rine getirilmesi prensibine ve personel adedinde azamî tasarrufa riayet 
edilebilmiş olması hususunda mevcut memur ve müstahdemlerimizin, 
yürürlükteki mevzuatın imkân verdiği nisbette terfi ve terfihleri, çalışma 
güçlerinin artmasında da geniş ölçüde etkili olmuştur.

Mensuplarımızın mesleki ehliyetlerini geliştirmek, muayyen bîr sevi
yeye erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını artırmak için muhtelif eğitim 
müesscselerince düzenlenen seminer ve kurslara katılm aları sağlanmış, 
bu arada 27 mensubumuz Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü
sünün kurslarına devam ettirilmiş, 175 mensubumuz mesaî saatleri dışında 
yabancı dil kurslarına katılmış ve keza bilgi, görgü ve yabancı dil bilgile
rini ilerletmeleri için bir program dahilinde personelimizin yabancı mem
leketlerdeki muhabirlerimiz nezdine staja gönderilmelerine 1968 yılında 
da devam olunmuştur.
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IV — BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1968 Yılı Bilânçomuzun izah ve tahliline geçmeden önce 1967 yılı 
Bilânçosu rakamlariyle mukayese sağlamak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim 
edilmiştir.

A K T İ F

1967 1968

Altın M evcudu 1.108.529.397,71
Döviz Borçluları 233.422.802,02
Ufaklık Para 60.611.484,88
Dahildeki M uhabirler 627.392,58 
Reeskont ve Senet Üzerine Avans 6.370.965.692,65
Diğer A vanslar 2.546.431.899,35
Tahviller Cüzdanı 73.890.923,50
İtfaya Tâbi Hesaplar 5.393.465.397,80
Gayri M enkuller 30.939.124,30
Demirbaşlar 9.318 034,64
Muhtelif 981.956.548,12

T o p l a m 16.810.158 697,55

1.108.604.
278.113

61.796.
455.

7.528.821,
3.164.774

79.775
5.390.848

34.934
15.577

1.673.578

628,70
743,51
381.98
492.99 
236,01 
232,21 
.196,92 
.388,96 
.462,99 
.202,71 
.339,21

19.337.279.306,19

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 
Döviz Alacaklıları 
M evduat
Altın Alacaklıları
Muhtelif
Sermaye
İhtiyat Akçesi
Provizyonlar
Kâr

T o p l a m

9.947.
940.

3.483.
62.

1.981.
15

140.
156.
82.

745.237,50
417.450,97
919.252,69
537.258,09
309.563,03
000.000,—
233.940,78
851.682,85
144.311,64

9.925
1.030
5.131

62
2.720

15
157
191
104

,396.227,50
,400.199,25
.080.387,—
.537.258,09
.336.121,66
.000 .000 ,—
.087.594,69
.111.356,03
.330.161,97

16.810.158.697,55 19.337.279.306,19
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A K T İ F

Altın Mevcudu :

1968 Bilançomuzda mevcut altınlar, beynelmilel ayarlı, meskûk ve 
düşük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısma ayrılmış, meskûk ve düşük 
ayarlı altınlar Aktif’te “Muhtelif” rübriğine dahil edilmiştir.

Bilançoda da görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 109.465,111 
sâfi kilogram 1.108.604.628,70 lira tutarında, meskûk ve düşük ayarlı 
altınlar ise 2.970,217 sâfi Kilogram 30.080.780,05 lira tu tannda olduğuna 
göre, altın mevcudu cem’an 112.435,328 sâfi Kilogram ve 1.138.685.408,75 
liradır.

Beynelmilel ayarlı altınlar geçen yıl 109.457,683 sâfi kilogram ve
1.108.529.397,71 lira tutarında bulunduğuna nazaran bu yıl altın mevcu
dunda 7,428 sâfi kilogramlık bir artış olmuştur. Bu artış beynelmilel Para 
Fonu ile yapılan altın muamelelerinden ileri gelmektedir.

Altın mevcudunun : (Beynelmilel Ayarlı)

103.462,541 sâfi kilogramı Bankaya 
6.002,570 ” ” Hâzineye,

ait bulunmaktadır.

Döviz Borçluları :

1968 Yılı Bilânçomuzda, 3133 ve 5256 sayılı Kanunlara göre muamele 
gören konvertibl dövizlerden, Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) he
sapları ile efektifler “Döviz Borçluları” rübriğinde; diğer döviz alacakla
rımız ve non konvertibl efektifler ise “Muhtelif” rübriğinde gösterilmiş 
olup müfredatı aşağıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 168.549.780,33
5256 ” ” ” 109.563.963,18

278.113.743,51

Ufaklık Para :

1968 sonundaki kasa mevcudu, madenî paradan ibaret olmak üzere 
61.796.381,98 liradır.
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455.492,99 lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muameleler dolayı- 
siyle T. C. Ziraat ve T. İş Bankaları nezdinde hasıl olan alacaklarımızı 
göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :

1968 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredatı gösterilen. 
7.528.821.236,01 liralık senet mevcuttur.

A -— Hazine Bonoları 348.000.000,— lira

B —■ Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler 1.210.000.000,— ”
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

Hububat Alımları Finansmanı 1.020.000.000,— ”

C — Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 729.970.987,36 ”
b) Hususî Sektör Senetleri 2.749.506.171,31 ”

D — Ziraî Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz
edilen senetler 1.412,852,535,20 ”

b) Diğer bankalarca ibraz edilen
senetler 58.491.542,14 ”

1967 yılı nihayetinde 6.370.965.692,65 lira olan Senetler Cüzdanı bu 
yıl 1.157.855.543,36 liralık bir artış kaydetmiştir.

Diğer Avanslar :

Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 3.164.774.232,21 
liranın :

2.181.201.000,— lirası Hâzineye kısa vadeli avans
90.250.986,30 ” Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara 
42.690.346,83 ” Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara
62.035.381,59 ” Altın karşılığı olarak Resmî Sektöre

253.107,62 ” Altın karşılığı olarak Hususî Sektöre verilmiş 
avanslardan

263 343.409,87 ” 153 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son 
bendi gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna ya
pılan ikrazlardan ve

Dahildeki Muhabirler :
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525.000.000,— lirası 301 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
yap'.îan mevduat kargılıkları Ziraî Finansma
nından ibarettir.

Tahviller Cüzdanı :
Bankamıza ait olan Tahviller Cüzdanı yekûnu 79.775.196,92 liradır. 
Bu miktar 1967 yılı nihayetinde 73.890.923,50 lira idi. 5.884.273,42 

liralık artış yıl içinde alman kalkınma istikrazı tahvilleri ile diğer tahvil
lerin ve itfa plânı dahilinde itfa olunan tahvillerin muhassalasıdır.

İtfaya Tâbi Hesaplar :
a) Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 sayılı 

Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hâzinenin Tiraj hakları ile 
5256 sayılı Kanun gereğince kur farklarından mütevellit borçları ve Hazine, 
Katma Bütçeli İdareler, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve Resmî Bankalarla, 
diğer amme müesseselerinden, iskonto ve avanslardan mütevellit alacak
larımızın 100 senede itfaya tabi tutulması dolayısiyle, Hâzinece Bankamıza 
tevdi edilmiştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 Sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın ba
kiyesi ilk taksit, Kalkınma Plânının 2 nci 5 yıllık döneminin sonunda baş
lamak üzere %  1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle ve 1Q0 senede 
Maliye Bakanlığınca itfa olunacaktır.

Bu alacağın bakiyesi bu yılda 5.275.700.000,— lira olup dökümü 
aşağıda gösterilmiştir.

Hâzineye Kısa Vâdeli avans 1.092.254.250,— lira
Mahsuba tâbi Matlûbat 265.240.651,32 ”
Maliye Bakanlığı Tiraj haklan 20.688.729,82 ”
5256 S. K. gereğince Maliye’den tahsil
olunacak Kur farkları 3.222.069,79 ”

Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 2.135.948.401,80 ”
Ticarî Senetler 1.049.673.753,26 ”
Ticarî Senetler Üzerine Avans 72.478.278,13 ”
Tahviller Üzerine Avans 300.202.260,74 ”
Ziraî Senetler Üzerine Avans 377.113.632,03 ”

Toplam 5.316.822.026,89 ”
Şimdiye kadar tahsil olunan ilk iki taksit — 41.122.026,89 ”

Bakiye 5.275.700.000,—

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu; Yıl sonunda
115.148.388,96 liralık bir bakiye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 
lira olan bu meblâğ, yapılan mahsuplar ve tahsilat neticesinde 48.513.370,93 
liralık bir eksiliş kaydetmiştir.
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Bu hesap 65 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, altın, döviz ve 
efektif mevcudumuzla borçlarımızın, yeni fiatlara güre değerlendirilmesi 
neticesinde hasıl olan zararlardan, Provizyonlarımızla ','evkalâde ihtiyat
larımızdan tefrik edilen miktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar Kar
şılığı ihtiyatının tamamının mahsubundan sonra kalan ve Hâzinece deruhte 
edilen aleyhte farkı göstermektedir.

Gayri Menkuller :
1968 Yılı sonunda 34.934.462,99 lira değerinde 

lerin müfredatı aşağıdadır;
A nkara’daki İdare Merkezi Binamızın bedeli
M atbaa Şubesi binası bedeli
İstanbul Şubesi binası bedeli
İstanbul Kambiyo Şubesi binası bedeli
İzmir Şubesi binası bedeli
Mersin Şubesi binası bedeli
Samsun Şubesi binası bedeli
İskenderun Şubesi binası bedeli
Eskişehir Şubesi binası bedeli
D iyarbakır Şubesi binası bedeli
Gaziantep Şubesi binası bedeli
Trabzon Şubesi binası bedeli
A ntalya Şubesi binası bedeli
Kayseri Şubesi binası bedeli
A nkara’daki arsalar bedeli
A dana’daki arsa bedeli
Balıkesir’deki arsa bedeli
Bursa’daki arsa bedeli
Edirne’deki arsa bedeli
Erzurum ’daki arsa bedeli
İstanbul’daki arsa bedeli
Sivas’taki arsa bedeli

1968 Yılı sonuna kadar amortisman payı 
olarak maliyet bedelleri üzerinden ayrılan

görünen gayri menkul-

3.072
7.296,
2.881
8.855.
2.983.

468.
757.
728.
932.
456.
674.

1.255,
1.563
2.775,
1.224

684
5

460
32

1.028
5.212

31

896.64 lira 
800,56 ” 
440,48 ”
813.65 ” 
737,93 ” 
732,28 ” 
441,82 ” 
015,23 ” 
081,35 ”
447,06 ” 
738,63 ” 
572,43 ” 
,489,48 ” 
.409,30 ” 
.291,85 ” 
.549,58 ” 
,829,24 ” 
.294,56 ” 
.306,35 ” 
.279,48 ” 
.313,27 ”
659,19 ”

43.382.140,36

— 8.447.677,37
34.934.462,99

Amortisman payı düşülmeden evvel 1967 nihayetinde 38.579.233,48 
lira olan gayri menkuller bedelinde görülen 4.802 906,88 liralık artışın
2.585.913,30 liralık kısmı Kayseri Şubesinin 1.506.231,06 lirası da Ankara 
lojmanlarının alış bedellerinden mütebakisi de bazı Şubelerimizin bulun
duğu yerlerde alman lojmanlardan ileri gelmektedir.

Gayri menkullerimiz 38.615.812,— liraya sigortalıdır.
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Demirbaşlar :

Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti Bilançoda görüldüğü 
üzere 29.424.855,98 liradan ibaret olup bu yekûndan bu güne kadar

ayrılmış amortisman tutarı
— 13,847.653,27 lira düşülünce bakiye olarak

15.577.202,71 lira kalmaktadır.

1967 yılma nazaran Demirbaş hesabındaki 8.524.833,36 liralık artışın
6.056.508,19 liralık kısmı Matbaa Şubesi için alman baskı makinalarından 
mütebaki kısmı ise Şubelerimizin için alman demirbaşlardan mütevellittir.

Demirbaşlarımız 46.020.000,— liraya sigortalıdır.

Muhtelif :
1968 yılı Bilançosunda 1.673.578.339,21 liraya baliğ olan bu rübriğin 

müfredatı aşağıdadır :
30.080.780,05 lirası Altın (Meskûk ve düşük ayarlı)

Kambiyo Muameleleri
3133 SAYILI KANUNA GÖRE :
M uvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar

64.667.825,10
22.166,91

7.350.500,— 
19.741,07 

858.818.241,80 
292.116 —

21.569.186,61
107.227.930,89

4.864.334,49
1.154,34

49.845,23

25,000,—

25.023.156,42
317.195.774,95

1.244.293,34
235.126.292,01

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (KONVERTİBL)
İştiraklerimiz
İştira Senetleri :
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (NON - KONV.) 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki Muhabirler (Loro)
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Efektif Deposu

Türk Lirası Muameleleri :
Basın İlân Kurumuna 195 Sayılı Kanun gere
ğince İştirakimiz 
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Takipteki Alacaklar
Konvertibl TL. Borçluları’ndan ibaret olmak 
üzere cem’an

1.673.578.339,21 lira tutmaktadır.
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarıl
mış bulunan banknotların 1968 sonundaki toplamı 9.925.396.227,50 liradır.

Döviz Alacaklıları :
Bilânço’da 1.030.400.199,25 lira olarak görünen “Döviz Alacaklıları” 

rübriği içinde, “A k tif te  verilmiş olan izahat dairesinde, 3133 sayılı Kanuna 
göre Hariçteki Muhabirler (Nostro) ve 5256 Sayılı Kanuna göre Konvertibl 
H ariçteki Muhabirler (Nostro) ve tevdiat hesaplan ile altın üzerine röpor 
m uam elelerinden mütevellit borçlarımız yer almaktadır. Müfredatı aşa
ğıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 574.011.337,96
5256 Sayılı Kanuna göre 456.388.861,29

1.030.400.199,25

M evduat :

Bilânço’da 5.131.080.387,— lira olarak görülen mevduatın müfredatı 
aşağıdadır :

Resmî M evduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katm a Bütçeli İdareler
c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme Müesseseleri
e) Sair

Bankalar :

a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Y urt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. K.)
e) M evduat Karşılıkları (301 S. K.)

Muhtelif :
a) Bloke
b) Diğer

M illetlerarası Müesseseler ve 
Dış Yardım Karşılıkları :

M illetlerarası Müesseseler

126.981.684,84
92.607.034,17
45.675.739,15
73.618.966,36

20.381,81

155.568.800,50
828.144.377,14

2.011.461,97
j

2.934.502.990,42

102.744.840,12
58.562.679,41

675.442.329,50
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Amerikan Yardım karşılıkları 35.199.101,61
5.131.080.387,—

Altın Alacaklıları :
Bilânço’da 6.175,013 sâfi kilogram mukabili 62.537.258,09 lira olarak 

görülen altınların tamamı Hâzineye aittir.

Muhtelif :

Bilançonun Pasif’indeki “Muhtelif” rübriği yekûnu 2.720.336.121,66 
lira olup müfredatı aşağıdadır :

Kambiyo Muameleleri
3133 SAYILI KANUNA GÖRE : 

lirası Ödenecek Senet ve Havaleler ,
” Muvakkat Alacaklılar 
” Transituar Hesaplar 
” Provizyon Hesaplar 
” TL. na çevrilebilir Döviz alacaklıları

3.273.495,08
2.288.239,63
6.360.180,80

21.198.761,19
67.234.727,26

4.271.514,24
249.521.864,77

14.717.195,16
43.125.325,01

167.891.457,63

22.127.305,77
39.304.320,75

1.075,47
124.729.403,54

717.456,48
37.334.445,72
11.490.556,95

431.686,53

653,68
14.016.266,07

228.189.302,43
1.597.554.035,69

64.556.851,81

2.720.336.121,66 lira

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (KONVERTÎBL)
Ödenecek Senet ve Havaleler
Muvakkat Alacaklılar
Transituar Hesaplar
Provizyon Hesaplar
TL. na çevrilebilir Döviz alacaklıları
5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (NON - KONV.) 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki Muhabirler (Loro)
Mevduat
Ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon Hesaplar 
Dahildeki Muhabirler
Türk Lirası Muameleleri :
T. Hariçteki Muhabirler (Loro)
Ödenecek senet ve havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon Hesaplar 
dan ibaret olmak üzere cem’an
tutmaktadır.
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Sermaye :

15.000.000,— lira olan Sermaye, beheri 100,— lira itibari kıymette
150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Sınıf

A
B
C
D

Adedi

36.704
57.961
10.639
44.696

150.000

Tutan

3.670,400,—
5.796.100,—
1.063.900,—
4.469.600,—

15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Bankam ız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan ih
tiyat akçeleri 1968 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 157.087.594,69 
liraya baliğ olmaktadır.

104.094.787,60 lira olan Âdi İhtiyat Akçesi, 1944 yılında itibari serma
yenin % 75 ine varmış olduğundan, Banka Kanununa 
göre mezkûr yıldan itibaren sâfi kârdan bu ihtiyat ak
çesine % 20 yerine % 10 nisbetinde bir miktar ay
rılmaktadır. Âdi İhtiyat Akçemize 3133 Sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine müsteniden müesses 6 milyon 
liralık Hususî İhtiyat Akçesinin 1955 senesinde kabul 
olunan 6571 sayılı Kanuna müsteniden tasfiyesi tari
hine kadar olan müddet zarfındaki tenmiyesinden ha
sıl olan kârlar da dahil bulunmaktadır.

34.828.529,29 lira olan Fevkalâde İhtiyat Akçesi, Bankamız Kanunu
nun 88 inci maddesi gereğince sâfi kârlardan Âdi İhti
yatla, ödenmiş sermayemizin %  6 sına tekabül eden 
Hissedarlar birinci temettüünün çıkarılmasından sonra 
kalan miktarın, % 10 u nisbetinde ayrılmaktadır.

3.164.277,80 lira olan Hususî ihtiyat, Bankamız Kanunu’nun 19 uncu 
maddesine göre ayrılmaktadır.

15.000.000,—- lira olan İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı, Ban
kalar Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince sâfi kâr
lardan tefrik edilen % 5 lerden terekküp etmiş bulun
makta olup, aynı madde hükümleri gereğince azami 
haddi Bankanın 15.000.000,— liralık ödenmiş sermaye
sine ulaşmış bulunduğu cihetle bu yıldan itibaren ayrıl- 
mıyacaktır.

157.087.594,69
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Bankamız Provizyonları :

Yıl sonunda 191.111.356,03 liraya baliğ olan Bankamız Provizyonları, 
Ticaret Kanunu’nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince, münhasıran 
Banka kârlarından muhtemel masraflar ve riskler nazara alınarak ayrılan 
karşılıklardan terekküp etmektedir. Müfredatı aşağıdadır :

4.839.235,10 lirası Tahviller kıymet düşüş karşılığı
79.021.259,80 ” Kıymet nakliyesi Sigorta karşılığı 

100.153.849,46 ” Banka malı dövizlerin yıl sonu evalüasyon zarar 
karşılığı

5.097.011,67 ” İnşa edilecek Banka binaları masraf karşılığı
2.000.000,— ” Vergi ihtilâfları risk karşılığı olmak üzere

191.111.356,03 liradır.

Kâr ve Tevzi Şekli :

Bilançoda kâr olarak görülen 104.330.161,97 lira 1968 yılında bütün 
idare ve banka muameleleri masrafları karşılandıktan sonra kalan sâfi 
kârdır.

Kanunumuzun 88 inci ve Bankalar Kanunu’nun 35 inci maddelerine 
göre bu kârm aşağıda gösterildiği şekilde tevziini teklif ediyoruz.

1968 Yılı sâfi kârı 104.330.161,97 liradan

Kurumlar Vergisi 
Gelir Vergisi 
tenzilinden sonda kalan

1968 yılı sâfi kârı üzerin
den ayrılan % 10 Âdi İh
tiyat akçesi
Hissedarlar I inci temettüü

29.901.167,—
10.727.305,60

10.433.016,20
900.000 —

— 40.628.472,60 liranın
63.701.689,37 liradan

1968 sâfi kârından Âdi İh
tiyat Akçesi ve I inci Te
mettü mecmuunun tenzilin 
den sonra kalan miktar 
üzerinden %  10 Fevkalâde

İhtiyat Akçesi 
Hissedarlar II nci temettüü 
indirildikten sonra kalan

9,299.714,58
900.000,— -  21.532.730,78 lira 

’ 42.168.958,59 liradan
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223 Sayılı Kanunun 4 ve 5 
inci maddelerine göre tev
kif olunan %  3 Tasarruf 
Bonosu karşılığı 
indirildikten sonra kalan

6544 Sayılı Kanunla muad
del Kanunumuzun 88 inci 
m addesine göre Hazine’ye 
devredilir.

Buna nazaran 1968 yılı kârından hissedarlara düşen miktar :

I inci temettü 900.000,— lira ve
II ” ” 900.000,— lira ile

1.800.000,— lira olup

bunun 150.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisseye 12,— lira 
düşmektedir. Gelir Vergisi Kanunu hükümleri muvacehesinde Ortakları
mızdan tüzel kişiliği olanlara bu miktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek 
kişi olan ortaklarımızın hisselerinden ise % 20 nisbetinde Stopaj yapılarak 
vergilerine mahsuben Maliye’ye yatırılması icabetmektedir.

Hissedarlarımıza dağıtılacak kârın bu esaslar dahilinde, beher hisse
ye 12,—  TL. hesabiyle 25.4.1969 tarihinden itibaren tediyesini tasviplerine 
arzederken bu vesileyle Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın yüksek tetkik 
ve tasviplerine sunar ve görevlerini gayret ve liyakatle yapmakta olan 
bütün mensuplarımız hakkmdaki takdirlerimizi ifade etmeyi vazife biliriz.

MÜDÜRLER KURULU

~  3.588.140— lira
38.580.818,59 lira
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.

1 9  6 8
OTUZYEDİNCİ HESAP YILINA AİT 

MURAKABE KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. nin, 1968 yılı (Efektif 
dahil) kasa ve depo mevcutlariyle, emanet, rehin ve teminat olarak 
Bankaya teslim  olunan tahvillerle altm ve senetleri merkez ve şube
lerde zam an zaman sayıp inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

M üdürler Kurulunca Yüksek Heyetinize sunulan bilanço, kâr ve 
zara r hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine arzederiz.

Murakıp 
Kenan Akmanlar

Murakıp 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu

Murakıp 
İzzet Akça!

Murakıp 
S. Talât Alpay
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TÜRKİYE CUMHURİYET
1968 Yılı Otuzyedinci 

A K T î  F  _
■ — ' ' ■

Türk Lirası Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ........................  Safi Kg. 10.957,198 110.968.695,64

M erhun : ........................  Safi Kg. 71.847,770 727.636.135,95

Vâdeli altın  borçluları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. 26.660,143 269.999.797,11 1.108.604.628,70

Döviz borçluları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre ................... ......... . 168.549.780,33

5256 sayılı Kanuna göre ..................................... 109.563.963,18 278.113.743.51

Ufaklık para 61.796.381,98

Dahildeki m uhabirler :

Resmî Bankalar .......................................................... 436.105,06

Diğer Bankalar .......................................................... 19.387,93 455.492,99

1 Reeskont ve senet üzerine avans :

A - Hazine Bonoları .................................................. 348.000.000,—
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler ............................. 1.210.000.000 —
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 - Hububat Alımları Finansmanı ........... 1.020.000.000,—
1 2 - Ziraî İstihsal Fazlası İthalât

Finansmanı ..................................................

c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri ....... ’

C - Ticari Senetler :

»

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri ............... 729.970.987,36
b) Hususî Sektör Senetleri ..... 2.749.506.171,31

D - Ziraî Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen
i senetler ............. 1.412.852,535,20

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler... 58.491.542,14 7.528.821.236,01



M ERKEZ  BANKASI A.Ş. NİN
H esap  Devresi Bilânçosu

A K T İ F

Türk Lirası Türk Lirası

D iğer avanslar :

A  - Hâzineye kısa vâdeli avans .............................

B - Tahvil üzerine avans :
a) Resmî Bankalara ..............................................
b) H ususî Bankalara .........................................

C - A ltın ve Döviz Üzerine avans :
a) Resm î Sektör .................................................
b) H ususî Sektör ..................................................

! D - B ankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E - Z iraî F inansm an (301. S. K. Mad. 2) ...........

2.181.201.000 —

90.250.986,30
42.690.346,83

62.035.381,59
253.107,62

263.343.409,87
525.000.000,— 3.164.774.232,21

Tahviller cüzdanı :

Devlet Tahvilleri ......................................................
| Diğer Resm î Tahviller ..............................................
1 Resmî B ankalar Tahvilleri .....................................
j Hususî B ankalar Tahvilleri .....................................

70.727.192,03 
1.798.571,98 
6.599.432,91 

650.000 — 79,775.196,92 j
j İtfaya tâb i h esap la r :

Tahkim o lunan  alacaklarım ız kargılığı Hazine 
i tahvilleri (154 S. K. Madde 2. 3 ve 4) ............ 5.275.700.000,—

D eğerlendirm e farkı karşılığı Hazine
5,390.848.388,96j bonosu (65 S. K. Mad. 5) ..................................... 115.148.388,96

G ayri M enkuller : (1)
Bina ve A rsalar (2) ............................................
G ayrim enkuller Amortismanı ...........................

43.382.140,36 
— 8.447.677,37 34.934.462,99

D em irbaşlar : (3)
Demirbag Eşya .......................................................
Demirbaş Amortismanı ......................................

29.424.855,98 
— 13.847.653,27 15.577.202,71

M uhtelif :

a) A ltın : (M eskûk ve düşük avarlı)
Safi Kg..........- ........................  2.970,217

b) Döviz :
3133 sayılı Kanuna göre :
M uhtelif ................................................................
5256 sayılı Kanuna göre :
H ariçteki M uhabirler ..........................................
M uhtelif ................................................................

c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan
röpor muameleleri ..............................................

d) Sair hesaplar ...........................................................

30.080.780,05

64.689.992,01

128.797.117,50
871.395.932,93

578.614.516,72 1.673.578.339,21

TOPLAM ...................................... 19.337.279.306,19

(1) 38.615.812,— liraya sigortalıdır.
(2) 8.679.523,52 lirası arsalar bedelidir.
(3) 46.020.000,— liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET
1968 Yılı Otuzyedinci

P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 9.925.396.227,50 f

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre ..................................... 574.011.337,96 I
5256 sayılı Kanuna göre ..................................... 456.388.861,29 1.030.400.199,25

Mevduat :

A - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler ............ 126.981.684,84

b) Katma bütçeli İdareler ..................... ....... 92.607.034,17

c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri ................... 45.675.739,15

d) Diğer amme M üesseseleri ........................ 73.618.966,36

e) Sair .............................................................. 20.381,81

|  B - Bankalar :

1 a) Resmî Bankalar .............................................. 155.568.800,50

b) Diğer Bankalar .............................................. 828.144.377,14
c) Yurt Dışındaki Bankalar ........................ 2.011.461,97
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) ....... — , —

e) Mevduat Karşılıkları (301 S. K.) .... 2.934.502.990,42

C - M uhtelif :

a) Bloke .................................... 102.744.840,12
b) Diğer ....................... 58.562.679,41

D - M illetlerarası M üesseseler ve dış
Yardım Kargılıkları :

M illetlerarası Müesseseler 675.442.329,50

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 35.199.101,61
b) Diğer Yardım Karşılıkları . , 5.131.080.387 —



M ERKEZ  BANKASI A. Ş. NİN
H esap Devresi Bilânçosu

P A S İ Fr ......... Türk Lirası
...... ........

Türk Lirası

A ltın  Alacaklılar» :

H azine ..........................  Safi Kg. 6.175,013 62.537.258,09

M uhtelif : •

a) Ö denecek  senet ve havaleler ........................

| b) M uh te lif karşılıklar (Akreditif ve iç
14.016.266,07

İs tik raz  karş.) ................................................. 64.556.851,81

c) M uhtelif m ahiyette depozitolar ...................

d) Döviz

3133 say ılı K anuna göre :

1.476.893.094,92

M uhtelif ............................................................... 100.355.403,96

5256 say ılı K anuna göre :

H ariç tek i M uhabirler ......................................... 61.431.626,52

M uhte lif ................................................................ 654.231.981,50

e) S air h e s a p la r ........................................................... 348.850.896,88 2.720.336.121,66

Serm aye 15.000.000,—

İh tiy a t A kçesi :

A di ............................................. -..................................... 104.094.787,60
Fevkalâde ...................................................................... 34.828.529,29
H ususî (B ankam ız Kanunu Madde İ9) ............

İlerde v u k u u  m uhtem el zarar karşılığı

3,164.277,80

(B ankalar K anunu Madde 35) ............................. 15.000.000,— 157.087.594,69

P rov izyon lar 191.111.356,03

K âr 104.330.161,97

19,337.279.306,19



ZARAR VE MASRAFLAR

TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1968 Tarihindeki

Verilen faizler 

Verilen Komisyonlar 

tdare Masrafları 

Amortismanlar 

Müteferrik Zararlar 

Provizyonlar 

Kâr

L
T O P L A M

Türk Lirası

169.741.677,93

8.885.577,85

87.271.137,42

1.920.591,79

2.311.578,52

34.259.673,18

104.330.161,97

408.720.398,66



MERKEZ BANKASI A.Ş. NİN
K âr ve Zarar Hesabı

KÂRLAR



Ş U B E L  E R İ M İ Z

Ankara

İstanbul

İstanbul (Kambiyo)

İzm ir

M ersin

S a m s u n

İskenderun

Eskişehir

Gaziantep

Diyarbakır

Erzurum

Antalya

Trabzon

Edirne

Kayseri

Matbaa


