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Otuzdördüncü Hesap Yılı 

MÜDÜRLER KURULU RAPORU

Sayın Ortaklar, .

Bankamızın Otuzdördüncü Hesap Devresine ait muamelelerin neticelerini 
gösteren 1965 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabını tetkik ve tasvibine arz 
eder, Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarız.

Bankamız muamelelerini tetkike başlamadan evvel 1965 yılı zarfında 
yurdumuzda ve dünyada cereyan eden siyasî ve İktisadî olayları toplu b ir şe
kilde gözden geçirmekte fayda görüyoruz.

I —  DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1964 yılında olduğu gibi 1965 yılında da, dünyada barış ve güveni kur
mak için Birleşmiş M illetler Teşkilâtı içinde ve dışında sarfedîlen çabalar dün
yada tam bir sulh ve sükûnun teessüsünü mümkün kılmamış ve büyük dev
letler arasında devam edegelen silâhlanma yarışı durdurulamamıştır.

Uzak Doğuda Vietnam Savaşı, Akdenizde Kıbrıs anlaşmazlığı, Hindistan'la 
Pakistan arasında b ir  ay süren kanlı olaylar yüzünden dünyadaki huzursuzluk 
devam etm iştir. ,

Diğer taraftan, Fransa ve Almanyadaki seçimler, Rodezyanın bağımsızlığı
nı ilân etmesi, Ortak Pazar içindeki buhran gibi milletlerarası çaptaki hâdise
lere rağmen dünya ekonomisi yüksek konjonktürünü muhafaza etmekle bera
ber, son beş yıldaki gelişme hızını kaybetmiştir.

Sınaî istihsaldeki artış hızı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada hariç, 
diğer sanayici memleketlerde azalmıştır.

Dünya ticaretinin 1965 yılında, değer itibariyle hızı b ir evvelki yıla naza
ran % 11,5 ten yaklaşık olarak % 9,8 e düşmüştür. Sanayici memleketlerde
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ithalâtın artış hızı % 12 den % 5 e, az gelişmiş memleketlerde ihracatın ar
tış hızı ise % 9,5 ten % 3,5 e düşmüştür

1965 yılında milletlerarası altın piyasasında önemli dalgalanmalar olma
mıştır. İngiliz lirasının geçirdiği buhran, Fransa'nın elinde bulundurduğu do
larları altına tahvil etme kararı, ve Amerika Birleşik Devletleri Hâzinesinin al
tın kayıpları, zaman zaman altın fiyatının Londra Borsasında ons hesabiyle 
35 dolar 18 sent'e kadar yükselmesine sebep olmuştur. 1965 Aralık ayında bir 
ons altın 35 dolar 13 sent üzerinden muamele görmüştür. Bir evvelki yılın .ay
nı ayında ortalama altın fiyatı 35 dolar 12 sent idi.

1965 yılında, ham madde fiyatlarında, b ir önceki yıla kıyasla ancak 
% 1 ilâ 2 oranında b ir yükselme olmuştur.

Çıkan ciddî anlaşmazlıklara rağmen Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak 
Pazar) için 1965 yılı başarılı b ir yıl olmuştur. Ancak, Haziran ayı sonunda, 
ortak tarım politikasının finansmanı konusunda, Fransız Hükümetinin tutumu 
üzerine meydana gelen anlaşmazlık, henüz halledilmiş değildir. Topluluğun 
gayri safi hasıla artışı, 1964 yılının % 5,5 oranına karşılık, 1965 yılında % 4 
olmuş, üretim hızı ise b ir y\\ öncesine kıyasla biraz düşmüştür. 1964 yılında 
800 milyon dolar olan cari işlemler dengesi müspet şekilde gelişerek 2 milyar 
200 milyon dolara yükselmiştir. 1 Ocak 1966 tarihinde Roma Anlaşması gere
ğince, Fransa dahil, bütün üyeler bilûmum sınaî mamullere uygulanan gümrük 
resminde % 10 nispetinde yeni b ir indirim  yapmışlardır. Amerika Birleşik 
Devletleri ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında tarım ürünleri ihraç fiyatı 
hakkında devam eden "Kennedy müzakereleri”  Fransa ve diğer bazı üye dev
letlerin tutumu karşısında henüz olumlu b îr sonuca ulaşamamıştır.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1 Aralık 1964 de yü
rürlüğe giren Anlaşma gereğince, memleketimiz 5 yıl süreli b ir hazırlık, 10 
yıl süreli b ir geçiş süresi sonunda ve ek b ir protokolla tespit edilecek nihaî 
b ir safhadan sonra "tam  ortak lık”  hakkına sahip olacaktır. Türkiye'nin ilk ha
zırlık devresinde kendisine düşen vecibeleri yerine getirmesi için Topluluk, 
Avrupa Yatırım lar Bankası vasıtasîyle, memleketimize 175 milyon dolarlık bir 
malî yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir. Bu yardım, hazırlık dönemi içeri
sinde, her yıl 35 milyon dolar verilmek suretiyle tahakkuk edecektir.

Avrupa Serbest Mübadele Birliğine dahil memleketlerde de, 1964 yılına 
nispetle 1965 yılında, gelişme hızı eski sür'atini kaybetmiş, sınaî üretim ancak 
% 2 -3  oranında artmıştır. 1965 yılı başında gümrük vergisinde yapılan % 10 
indirime ilâveten Ocak 1966 da yapılan yeni indirim le Birliğin kuruluş tarihi 
olan 19601 yılından bu yana üye devletler arasında yapılan gümrük indirim le
rinin orânı % 80 i bulmuştur. Ancak, İngiltere bu indirime iştirak etmemiş ve
1964 yılından beri ithalâta koyduğu %  15 nispetindeki munzam vergiyi, B ir
liğe üye olan devletlerin Hükümet başkanlarınm Viyana toplantısından sonra 
% 10 a indirmeyi kabul etm iştir. '
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İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının (OECD) 1965 yılı faaliyetine 
gelince, bu teşekkül 1964 yılında bazı üye memleketlerin ödeme dengelerinde 
görülen açıkların ve bu arada beliren enflâsyon temayüllerinin giderilmesi 
için yıl içinde muhtelif istikrar tedbirleri alınması konusunda çalışmalar yap
mıştır.

Bu tedbirler Fransa, İtalya, İngiltere gibi memleketlerin ödeme dengele
rinde müspet tesir icra etmişse de, sınaî üretimlerinde duraklamaya yol aç
mıştır. Aynı zamanda Teşkilât, Dünya Bankası ve Para Fonu temsilcileri ile 
1965 yılı Temmuz ayında yaptığı toplantıda, az gelişmiş memleketlere kalkın
ma konusunda yeni kolaylıklar tanımış ve bu arada yapılan ikrazların daha 
elverişli şartlarla uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Memleketimizle Teşkilât arasındaki münasebetler. Konsorsiyum ve Tek
nik İşbirliği çerçevesi dahilinde yürütülmektedir, 1965 yılında Konsorsiyum 
234 milyon dolar tutarındaki program yardım talebimize mukabil 221,8 m il
yon dolar temin etmiş, dış borçların ertelenmesi konusu da karara bağlan
mıştır.

Milletlerarası Para Fonu'nun 1964- 1965 yılı faaliyeti ile ilg ili en önemli 
olay, üye devletlerin Fon nezdindeki kotalarının genel olarak % 25 oranında 
artırılması kararıdır. Bu kararın tatbiki halinde üye devletlerin iştirak hisse
lerin tutarı 15,9 milyar dolardan 21,5 milyar dolara yükselmiş olacaktır.

1965 yılında Endonezya'nın Fondan ayrılması ve yeni iki Afrika devleti
nin (Malavya ve Zambiya) Fon'a katılması île üye adedi 103 olmuştur.

Fonun döviz satışları 1964- 1965 hesap yılı içinde 517 milyon dolardır. 
Bundan 25 memleket istifade etmiştir. Destekleme anlaşmaları (s tand-by) ise 
30 Nisan tarihi itibarîyle 2.159 milyon dolara ulaşmıştır. Şubat 1964 den Tem
muz 1965 tarihîne kadar Amerika Birleşik Devletleri, her bîri 500 milyon do
larlık ve birer yıl vâde!i ¡ki destekleme anlaşması ile Fondan 960 milyon dolar 
tutarında istikraz yapmıştır.

Fona olan borcumuzun halen 104,5 milyon dolarlık kısmı ödenmiş bu
lunmaktadır. Kalan 40,5 milyon dolar da taksitlerle ödenecektir. 1 Şubat 1965 
tarihînde 11 ay müddetle memleketimize açılmış olan 21,5 milyon dolarlık 
destekleme kredisi henüz kullanılmamıştır.

Dünya Bankasının filyali olan Milletlerarası Finansman Kurumu (I.F.C.) 
ve Milletlerarası Kalkınma Birliği (LD.A.) 1964- 1965 yılı içinde bilhassa az 
gelişmiş memleketlerde özel sektörün sermaye ihtiyacını karşılamak, yeni ya
tırım  imkânları aramak, verimli teşebbüslerin tesisine yardım etmek gibi 
muhtelif kollarda faaliyetini artırmıştır. -

Endonezyanın her iki kurumdan ayrılması ve yerine Malavya ve Zambiya' 
nın kabulü IFC'nin üye adedini 80 e, IDA'nm üye adedini de 96 ya yükselt
m iştir.

Milletlerarası Finansman Kurumunun 31 Haziran 1965 tarihinde nihayet 
bulan hesap devresi zarfında yaptığı f i i l î  ödeme tutarı 125,8 milyon dolardır. 
Adı geçen Kurum bilhassa çimento, çelik, tekstil gibi ana sanayi kollarının in
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kîşafına yardım etm iştir. Açılan kredilerin % 56 sı Lâtin Amerika Devletleri
ne/ % 22 si Asya ve Orta Doğu memleketlerine, % 15 i Afrika devletlerine 
tahsis edilm iştir.

Kurum, 916,6 bin dolarla Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasına iştirak et
mektedir.

Milletlerarası Kalkınma Birliğinin faaliyetlerine gelince, bu teşekkülün ser
mayesi 1964-1965 hesap devresi içinde 987 milyon dolardan 1 milyar 600 
milyon dolara, açtığı ikraz tutarı da 233 milyondan 309 milyon dolara yüksel
m iştir. Bu arada Dünya Bankası, B irlik  kaynaklarının artırılması için birinci 
kısma dahil üye devletlerin iştirak hisselerinin arttırılmasını istemiş ve bu 
istek ilg ili memleketler tarafından kabul edilm iştir.

Milletlerarası. Kalkınma Birliği yukarıda bahis konusu faaliyet yılı içinde 
Türkiye'ye 39 milyon dolarlık kredi açmıştır. Bunun 24 milyon doları elektrik 
enerjisine, 15 milyon doları da sanayie tahsis edilm iştir.

Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma için Bölgesel İşbir
liği (RCD) nin çalışmaları ekonomik, teknik ve kültüre! alanlarda devam et
mektedir. Bu arada Tahran'da Ortak Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş, Bölge
sel Denizcilik Hizmetleri Anlaşması imza edilm iştir.

Milletlerarası para sistemi b ir k a ç  yıldan beri m a lî  ve İktisadî çevreleri en 
çok meşgul eden konulardan b i r i  olmuştur. Her ne kadar Milletlerarası Para 
Fonu muhtelif Komiteler vasıtasiyle bu konuyu incelemiş ve bazı ta v s iy e le rd e  

bulunmuş ise de, mevcut sistemin eksiklikleri ve alınması gereken tedbirler 
hakkındaki anlaşmazlıkları giderememiştir.

Konuyu inceliyen "'Onlar Kulübü" Ossola Komitesi bu mevzuda b ir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor ilg ilile r tarafından henüz benimsenmemiştir. “ Müşte
rek İhtiyat B irim i" (Collective Reserve Unit) fik r i yeniden ortaya atılmıştır. 
CRU diye adlandırılan yeni milletlerarası para b irim i, anlaşmaya dahil taraflar 
arasında kendi altın ihtiyatlarının ölçüsüne göre paylaşılacak ve b ir m illetler
arası ödeme vasıtası olarak -altının değil- fakat dolar ve sterlinin yerini ala
caktır. ^

Aynı zamanda Raporda "Fonun rızası ile ihtiyatlar tesisi" teklif edilmek
tedir. Bütün üyeler bu plânı kabul edecek ve kotaları nispetinde bu ihtiyatlar
dan faydalanacaklardır. Halen yalnız altın translarının transferabl hale getiril
mesi kararının, Fonun elinde bulunan para birim lerine de tatbik edilmesi Ra
porda istenilmektedir.

Ossola raporuna göre, milletlerarası para reformu, az gelişmiş ülkelerin 
sanayileşmiş memleketlerden her yıl daha çok artmakta olan lik id ite ihtiyaç
larım  nazara almalı ve likid ite leri bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tanzim et
melidir.

M illî ekonomilerin gelişmesi ve milletlerarası ilişkilerin devamı iç in ’ ya
pılmakta olan çalışmaların, dış ödeme dengeleri açık veya fazlalık gösteren 
bütün memleketlerin müşterek gayretleri ile yakın b ir gelecekte müspet neti
celer vereceği ümit edilmektedir,
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II _  YURT EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 — GENEL, DURUM

1965 yılında yurt ekonomisi, ana çizgileri itibariyle, 1964 yılı Eylül ayından 
itibaren başlayıp 1965 yılında da devam etmiş olan hareketli konjonktürün te
siri altında gelişmiştir. 1964 yılında ekonomik faaliyetler, yılın ilk  altı ayında 
duraklamıştı. Haziran ayından itibaren alınan tedbirlerle piyasa, ancak Eylül 
ayında açıIm,aya 'başlamıştı.

1965 yılında İktisadî faaliyetler her b iri kendi imkânları ve çaplan içinde 
olmak kaydiyle, 1964 yılına nazaran, yatırım, üretim, tüketim, istihdam ve alım 
satım alanlarında be lirli ölçülerde gelişme kaydetmiştir.

1965 yılı gayrisafi m illî hâsıla artışı, ilk geçici tahminlere göre, % 5,1 ilâ 
% 5,4 arasımda gerçekleşecektir. Geçen yıl aynı oran % 4,2 seviyesindeydi. Bu
nunla beraber 1965 yılında hem gayrisafi m illî hâsılada, hem teker teker is
tihsal sektörlerindeki artışlar, 1965* yılı Programında belirtilm iş olan hedefle
rin kısmen altında gerçekleşmiştir. Bu duruma tarım sektöründe, başlıca kısa 
vadeli sebep olarak, hava şartlarının elverişli olmayışı zikredilmektedir. Diğer 
sektörlerde, öngörülen yatırımların, başlıca teknik ve İdarî sebeplerle, tam ola
rak gerçekleşememiş olması, üretim hedeflerine ulaşılmasını engellemiştir.

1964 yılında % 0,4 oranında gerilemiş olan tarım sektörü gelirleri 1965 
yılında, ilk tahminlere göre, % 0,4 oranında artmıştır. Diğer istihsal sektörle
rinde, tarım sektörüne nazaran, daha olumlu sonuçlar alınmıştır. Sanayi sektö
ründe 1964 yılında % 8,6 olan hız 1965 yılında % 9,1 e çıkmıştır. Ticaret sek
töründe, 1965 yılında, % 6,9 oranında artış kaydedilmiştir. Bu oran, geçen yıla 
nazaran % 1,5 oranında yüksektir. Diğer sektörlerin gelirlerinde de kayda değer 
artışlar meydana gelmiştir.

Dış ticaret alanında 1964 yılında başlamış olan olumlu gelişme 1965 yı
lında da devam etm iştir. İhracat geçen yıl olduğu gibi % 11,7 oranında artmış
tır. Geçen yıl gerilemiş olan ithalât bu yıl % 6,5 oranında artmış, dış ticaret 
açığı yine azalmıştır. Dış ticaret açığındaki azalma % 10 un üzerindedir. 1964 
yılında dış ticaret açığında meydana gelen azalma daha çok ithalâtın azalma
sından ileri gelmişti.

1964 yılında açık vermiş olan görünmeyen muameleler, yurt dışındaki iş
çi gelirlerinin artışı sonucunda, 1965 yılında lehte bakiye vermiştir. Dış borç 
ödemeleri geçen yıldaki seviyesinde kalmış, .sermaye girişleri ise artmıştır. A l
tın ve döviz; rezervleri 7 milyon dolar artmış, dövizle ödenecek dış borçlar azal
mıştır.
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Ğene! çizgileriyle talep, 1965 yılında 1964 yılındaki duruma nazaran daha 
yüksek b ir seyir takip etmiştir. Kalkınma hızının 1965 yılında, ilk  tahminlere 
göre, % 5 nispetini aşmış olması, yalnız kamu sektörü harcamalarıyla değil, 
özel sektör yatırım ve tüketim harcamalarındaki artışlarla da ilg ilid ir. Yıl için
de talebin yükseldiğini gösteren bazı be lirtile r, genellikle iç satışlarda görülen 
artışlar ve stoklardaki düşme eğilim idir. Toplu sözleşmeler sonucunda işçi 
ücretlerindeki artışlar, gelir vergisinde tanınan bazı muafiyetler ve ihracat ge
lirlerinde kaydedilen artışlar ile Devletin desteklediği bazı tarım ürünleri fiyat
larına yapılan zamlar da talebi teşvik eden unsurlar arasındadır.

1965 yılında, yukarıda belirtilm iş olan çeşitli sebeplerle, toplam arzdan 
daha hızlı artmış olan toplam talebe, iddihar ve lik id ite  tercihinin azalması, 
resmî ve özel kredi talebinin artması gibi nakdî âmiller de tesir etm iştir. Top
lam talebin toplam arzdan daha hızlı, gelişmesi fiyatları hareketlendirmiştir. 
Bu hareketlerin mal ve hizmet -arzını b ir çok maddelerde teşvik etmesine rağ
men, b ir  yandan tarımsal bünye ile ilg ili sebepler diğer yandan arızî ve geçici 
tesirler, fiyatların 1965 yılında geçen yıllardan daha yüksek b ir hız kazanması
na sebep olmuştur.

Yıl sonları itibariyle, toptan eşya fiyatları gene! endeksi 1965 yılında 
% 10,8 oranında artmıştır. Y ıllık  ortalamalar itibariyle artış % 8,9 dur. Genel 
endekste 1964 yılının son aylarında müşahede edilmiş olan mevsimlik dalgalan
ma üstündeki yükselme eğilimi 1965 yılında az çok her ay kendini göstermiş
tir . Aralık sonları itibariyle genel endekste meydana gelmiş olan % 10,8 ora
nındaki artışı % 90 oranında gıda maddeleri ve yemler, % 10 oranında sanayi 
ham maddeleri ve yarı mamulleri ait endeksleri etkilem iştir.

' 1965 yılında para arzı artışı 1964 yılına nazaran biraz daha yüksek olmuş 
ve bu artışlar yılın yalnız son aylarında değil, az çok her ayında meydana gel
m iştir. 1964 yılında para arzı % 15,1, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 12,6 
oranlarında artmıştır.

Bankalar nezdindeki mevduat geçen yıl % 14,2, 1965 yılında onbir ayda 
% 15,5 oranlarında çoğalmıştır. Tasarruf mevduatının gelişme hızı, geçen yılda
ki hızı % 7,4 oranında aşmıştır. Vâdeli mevduatta geçen yıl % 12,6 oranında 
artış kaydedildiği halde 1965 de, onbir ayda bu oran % 29,9 a çıkmıştır.

1964 yılında % 16,1 oranında artmış olan kredi hacminin gelişme hızı 
1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 17,3 e çıkmıştır. Bankaların kendi kaynakla
rından açtıkları kredilerin, kredi hacmi artışı içindeki payları, aynı tarihler it i
bariyle % 55,4 den % 81,8 e çıkmış, Merkez Bankası kredilerinin payı ise 
% 44,6 dan % 18,2 ye inmiştir.

Merkez Bankası, kredilerinde 1964 yılında 989 milyon lira, 1965 yılında ise 
525 milyon lira artış kaydedilmiştir. Söz konusu artışların 1964 de % 65 i 
1965 de ise tamamı resmî sektöre açılmış olan kredilerdeki artışlardan ileri 
gelmiştir. Merkez Bankasının resmî sektör dışındaki kredilerinin zarurî ihti-

14



yaçlara inhisar etmiş olması kredi hacminin, toplam talebin ve emisyon artı
şının daha fazla yükselmesini engellemiştir.

Banka kredileri 1964 de 1.558 milyon lira, 1965 de ise onbir ayda 2.031 
milyon lira artmıştır. Banka kredileri, geçen yıl ihtisas kredileri yönünde, 1965 
yılında ise gene! maksatlı ticarî krediler bakımından gelişme kaydetmiştir. Bu 
artışın meydana gelişinde 1964 yılının son aylarında hızlanan mevduat artışı
nın 1965 yılında da devam ederek bankaların kredi verme gücünü artırmış o l
ması rol oynamıştır. Kaynakları bu suretle artan bankalar artan kredi talebini 
karşılamışlar ve Merkez Bankası kaynaklarına zarurî haller dışında müracaat 
etmemişlerdir.

Bankaların kaynaklarında 1965 yılında meydana gelmiş olan artışların ih
tiyaç fazlası olan kısmını, hareketlenmiş olan konjonktürü aksatmadan, nötra
lize etmek amacıyla, mevduat karşılıkları ve disponibilité nisbetlerinde değişik
lik yapılmıştır.

Yukarıda ana çizgilerini belirtmiş olduğumuz iktisadı, nakdî ve malî ge
lişmeleri müteakip bölümlerde ayrı ayrı, etraflıca inceliyeceğiz.

1965 YILI KALKINMA PROGRAMI

A — Hedefler

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilmiş olan plân hedefleri ve 
stratejisi ile temel ilkelere göre hazırlanmış olan 1965 yılı Kalkınma Progra
mının gene! amacı, ekonomik kalkınmanın hızlı ve dengeli olarak sağlanması-
dır.

Program Hedefleri
Cetvel : 1

Değişiklik oranı —  yüzde

1964 1965 1966

Gayrî safî m illî hasıla 

Nüfus başına gelir 

Toplam yatırım 

İthalât 

' İhracat

Carî İşlemler açığı

+  7 ,0  

+  4 ,0  

+  15,1 

+  1,3 

+  3,3 

— 6 ,0

+  7 ,0  

+  4 ,0  

+  10,9 

+  3 ,9  

+  9 ,3  

-  23,3

+  7 ,0  

+  4 ,0  

+  12,5 

+  9 ,0  

+  9 ,7  

+  13,0

Kaynak : 1964 yılı rakamları için Birinci Beş Yılltk Kalkınma Plânt 1964 Yılı Programı
Tablo No. 11
1965 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yık Programı 
Tablo No. 1
1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâm 1966 yılı Programı 
Tablo No, 18
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kaİkınma hızı. Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında ve daha önceki yılla
ra ait programlarda olduğu gibi, 1965 ve 1966 yıllarımda da % 7 d'ir. Plân, yak
laşık olarak % 3 oranındaki nüfus artışım nazara alarak, nüfus başına gelirde 
% 4 artış sağlanacağını tahmin etm işti. 1965 yılında /apılan son nüfus sayımı
nın geçici sonuçlarına göre, y ıllık  nüfus artış oranı % 2,49 a inm iştir. Bu du
ruma göre % 7 lik  kalkınma hızı hedefi gerçekleştiği takdirde, nüfus başına 
gelir artışı % 4 ün üzerinde olacaktır.

1965 yılı Kalkınma Programında tesbit edilmiş olan bazı tahminler, 1966 
yılı Programında değişikliğe tabi tutulm uştur. Bu değişiklikler, özellikle, m illî 
gelir tahminlerinin sonradan değişmesi sonucunda, kaynaklar ve harcamalar 
dengesi tahminlerinde meydana gelm iştir. Bu yüzden m illî gelir, özel yatırım lar 
ve özel tüketim harcamaları rakamları, 1964 yılı Raporumuzdaki rakamlardan 
farklıdır. Bundan başka 1966 yılı Kalkınma Programının hazırlanmasında da
yanılan bazı temel veriler sebebiyle, 1966 yılı için tesbit edilen bazı makro bü
yüklükler ve hedefler hem Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında hem daha ön
ceki yıllık  programlarda tesbit edilenlerden farklıd ır. Farklılık, evvelâ fiyatlara 
baz olarak alman yılın değişmesinden ileri gelmektedir. Plân hedeflerinin tam 
olarak gerçekleştirilebilmesi için bu hedeflerin en yakın yıla ait fiyatlarla he
saplanması gerektiğinden, 1965 ve 1966 yılları programlarında, sırasiyle, 1963 
ve 1964 fiyatları kullanılm ıştır. Ayrıca, gayri sâfi m illî hâsılanın daha önceki 
yıllardaki gerçekleşme durumu ve dış tasarrufları etkileyen yeni gelişmeler de 
nazara alınmıştır. Bu itibarla 1965 yılı, Raporumuzda, 1966 yılı Kalkınma Prog
ramındaki rakamlar esas kabul edilm iştir.

1965 yılı Kalkınma Programında toplam yatırımların, 1964 yılına nazaran 
% 12,49 fazlasiyle 12,88 milyar lira, ithalâtın % 3,9 fazlasiyle 665 milyon do
lar, ihracatın % 9,3 fazlasiyle 410 milyon dolar olması öngörülmüştür. Dış öde
meler dengesinde cari işlemler dengesi açığı ise 207 milyon dolara inerek % 
23,3 azalacaktır. 1966 yılı program hedefleri ilg ili cetvelde gösterilm iştir.

1965 yılı Programının diğer hedefleri mevcut işsizliği azaltmak, nüfus ar
tışı ile b irlik te  çoğalan yeni işgücüne çalışma imkânları yaratmak, yatırımların 
bölgelerarasmda dengeli b ir şekilde dağılımını ve çeşitli gelir grupları arasında 
sosyal adalet dengesini sağlamaktır.

B  — Ekonomik Denge

a. Kaynaklar ve Harcamalar Dengesi :

1965 yılı Programında 71,70 m ilyar lira olarak dengeleştirilen kaynaklar 
ile harcamalar, 1966 yılı Programında, yukarıda açıklanan lüzum üzerine, yeni
den gözden geçirilerek 73,16 milyar lira olarak hesaplanmıştır. 1966 yılı için 
kaynaklar ve harcamalar 77,45 milyar lira olarak eş i t leş t i r i I m i şt i r .

1965 yılında kaynakların 71,30 milyar lirası gayri sâfi m illî hâsıla, 1,86 
milyar lirası dış tasarruflardır. 1965 ve 1966 yılı kaynaklan, b ir önceki yıla 
ait gayrisafi m illî hâsıla tahminlerinin % 7 fazlası alınarak hesap edilm iştir.
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Cetvel : 2

Kaynaklar ve Kullanım
(1964 fiyatlariy le)

(Milyar TL.)

1965 1966 Değişiklik 
oranı %

Gayri safi m illî hasıla 71,30 75,34 +  5 ,7

Dış açık 1,86 2,11 +  13,4

Kaynaklar Toplamı 73,16 77,45 +  5 ,9

Özel tüketim harcamaları (1 ) 48,48 49,74 +  2 ,6

Kamu carî harcamaları (2 ) 11,80 13,21 +  11,9

Özel yatırımlar 5 ,18 5,75 +  11,0

Kamu yatırımları 7 ,70 8,75 +  13,6

Harcamalar Toplamı 73,16 77,45 +  5 ,9

(1) Ekonomideki stok değişiklikleri de dahildir.
(2) Sermaye teşkili ve transferler dahil.

Kaynak : birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 yılı Programı — Tablo No. 19

Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında dış tasarruflar, gayri sâfi m illî hâ
sılanın % 3,2 si olarak öngörülmüş olduğu halde, 1965 ve 1966 yıllarında bu 
oranlar sırasiyle % 2,6 ve % 2,8 e ind irilm iş tir. Son yıllarda ihracatta ve gö
rünmeyen muamelelerde meydana gelen olumlu gelişmelerle, kredilerin sağlan
masında ve sağlanan kredilerin kullanılmasında karşılaşılan güçlükler, dış tar 
sarrufların nispî öneminin azaltılmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak
1965 ve 1966 yıllan Programlarmda toplam yatırım ların, sırasiyle, % 14,4 ve 
% 14,5 inin dış kaynaklarla finanse edilmesi öngörülmüştür. Oysa ki, Birinci 
Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında 1966 yatırım larının % 16,8 inin dış kaynaklarla 
finanse edilmesi tasarlanmıştı.

Kaynakların Kullanımı
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 3 (Milyar TL.)

Yatırımlar Cari
harcamalar

Transferler 
ve sermaye 

teşkili
TOPLAM

1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966

KAMU SEKTÖRÜ

Gene! ve Katma Bütçeli idareler 
Mahalli idareler 
Döner sermayeli idareler 
İktisadî Devlet Teşekkülleri 

ÖZEL SEKTÖR

7,70 8,75 8,49 10,24 2 ,92 2,97 19,11 21,96

3,93
0 ,5 7
0 ,29
2,91
5 ,00

4 ,83
0 ,66
0,31
2,95
5,75

7,80
0 ,69

48,48

9,08 
1,16

49,74

3,57
0,11

-0 ,7 6

4 ,19

-1,22

15,30
1,37
0 ,29
2 ,15

53,48

1 * ;  10 
1,82 
o,:<ı
1,73

55,49

Harcamalar Toplamı 12,70 14,50 56 ,97  ¡59,98 2 ,9 2  2 ,97 72,59  |77,45

Kaynak : 1965 yılı rakamları için Birinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yılı Programı 
Tablo No. 3, 5, 6, 221
1966 yılı rakamları için Birinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı 
Tablo No. 19, 21, 22 ve 454
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73,16 m ilya r lira lık  1965 yılı harcamalarının 12,88 m ilya r lirasının özel 
ve kamu ya tırım ları, 48,48 m ilyar lirasının özel tüketim  harcamaları, 11,80 
m ilya r lirasının kamu cari harcamaları şeklinde gerçekleşeceği tahmin edil
m iş tir. Öngörülen 12,88 m ilyar lira lık  toplam yatırım ın 5,18 m ilyar lirası özel 
yatırım lara, 7,70 m ilyar lirası kamu yatırım larına ayrılm ıştır. Bu suretle yatı
rım harcamalarının gayri safi m illî hâsılaya oranı % 18,1 o lm aktadır. 1966 
yılı için bu oran % 19,2 d ir.

b. K am u H arcam aları D engesi :

Yatırım  ve cari harcamalar ile transferler ve sermaye teşkili şeklindeki 
toplam kamu harcamaları 19 m ilya r 111 m ilyon lirad ır. Bu harcamalar 1966 
yılı, programında % 14,9 fazlasiyle 21 m ilyar 963 m ilyon lira tah
min ed ilm iş tir. Kamu gelirleri aynı yıllarda, sırasiyle, 18 m ilyar 102 milyon li
ra ve 20 m ilya r 225 m ilyon lirad ır. 1965 yılında 1 m ilyar 9 m ilyon lira olan ek 
finansman ihtiyacı, 1966 programında % 72,2 fazlasiyle 1 m ilyar 738 milyon 
lira öngörülm üştür.

Kamu Harcamaları Finansmanı
(Cari f iya tla rla )

Cetvel : 4 {Milyar TU.)

S e k t ö r l e r 1 9  6 5 1 9  6 6

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER 14,20 16,36

Vergiler 10,80 12,22

Vasıtasız vergiler 3,57 3 ,74

Vasıtalı vergiler 7,23 8,48

Vergi dışı bütçe gelirleri 1 ,70 2 ,1 4

Tasarruf bonoları 0 , d3 ~Ö 7T2

Diğer bütçe qelirleri 0 ,62 0 ,86

Katma bütçe gelirleri 0 ,55 0 ,56

Karşılık paralar 1 ,70 2 ,00

MAHALLİ İDARELER 1,43 1,82

DÖNER SERMAYELİ İDARELER 0 ,3 2 0,31

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 2 ,15 1 ,73

Öz kaynaklar 1,83 1,30

Proje finansmanı 0 ,3 2 0 ,43

GELİRLER TOPLAMI 18,10 20,22

HARCAMALAR TOPLAMI 19,11 21,56

EK FİNANSMAN İHTİYACI ' 1 ,01 1 ,74

Kaynak : 1965 yılı rakamları için Birinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yık Programı 
Tablo No. 5, 221, 229
1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıll;k Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı 
Tablo No 21, 454, 455
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19 milyar 111 milyon lira tutarındaki toplam kamu harcamalarının % 80,1 'i 
Genel ve Katma Bütçeli İdarelere (15,30 milyar lira ), % 7,2 si Mahallî İdarele
re (1,37 milyar lira ), % 1,5 i Döner Sermayeli İdarelere (0,29 milyar lira) ve 
% 11,2 si İktisadî Devlet teşekküllerine (2,15 milyar lira) a ittir. Bu nispetlerde
1966 yılında da önemli değişiklikler olmamıştır.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin. 1965 yılı için öngörülen harcamaları 
7,80 milyar lirası carî, 3,93 milyar lirası yatırım ve 3,57 milyar lirası transfer
ler ve sermaye teşkili olmak üzere 15,30 milyar liradır.

3,57 milyar liralık transfer harcamalarının 2,07 milyar lirası borç ödeme
leri, 0,74 milyar lirası özel ve kamu kuruluşlarına transferler, 0,76 milyar li
rası İktisadî Devlet teşekküllerinin işletme açıkları ve yatırımlarının finansma
nına tahsis edilm iştir.

15,30 milyar lira lık konsolide bütçe giderlerinin 14,20 milyar lirası vergi 
gelirleri ve vergi dışı, diğer bütçe gelirleriyle, 1,70 milyar lirası karşılık paralar 
ve proje finansmanıyla karşılanmaktadır. Böylece finansman açığı 1,10 milyar 
lira olmaktadır.

Mahallî İdareler ve Döner Sermayeli İdarelerin gelir ve gider dengeleri, sı
rasıyla 60 milyon lira ve 30 milyon lira fazlalık vermekte ve toplam olarak Ge
nel ve Katma Bütçeye 90 milyon lira lık fon yaratmış olmaktadır. 1966 yılı 
Programında Mahalli İdareler gelir ve giderleri denkleştirilmiş, Döner Serma
yeli İdarelerin gelirleri ise giderlerinden 1501 milyon lira daha fazla tahmin 
edilm iştir. >

İktisadî Devlet teşekküllerinin 1965 yılı yatırımları 2,91 milyar lira ön
görülmüştür. Bunun 1,83 milyar lirası teşekküllerin öz kaynaklarından, 0,33 
milyar lirası proje kredilerinden ve 0,76 milyar lirası bütçe kaynaklarından ve 
Karşılık Paralardan karşılanacaktır.

Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânı ve yıllık  programlarda özel sektörün tü
ketim ve yatırım harcamaları için tespit edilmiş olan rakamlar ve tavsiyeler bu 
sektör için b ir  rehber niteliğinde olduğundan, finansman kaynakları hakkında, 
plânda ve programlarda, rakam yoktur. Özel sektörün yapacağı yatırım lar ima
lât sanayiî anketlerine dayanılarak hesaplanmaıktadîr.

1965 yılı için özel sektör yatırımları 5,18 milyar lira tahmin edilm iştir. 
Bu yatırım ların gerçekleşmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için alınacak 
tedbirler Programda be lirtilm iştir.

c4 Dış Ödemeler Dengesi :

Cari işlemler dengesi açığı 1965 yılı Programında 207 milyon dolar tahmin 
edilm iştir. Program tahminlerine göre ithalât 665 milyon dolar, ihracat 410 
milyon dolar olacak ve dış ticaret dengesi açığı 255 milyon doları bulacaktır.
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î 966 yılı Programında ise dış ticaret dengesi açığının % 7,8 fazlasıyla 275 m il
yon dolar ve cari işlemler dengesi açığının % 13,0 fazlasıyla 234 milyon dolar 
olacağı tahmin edilm iştir. 1965 yılı için görünmeyen kalemlerin 2 milyon dolar 
fazlalık vereceği tahmin edilmişti. Bu yıla kadar açık vermekte olan bu hesabta 
beklenen bu artışın 20 milyon dolarının yurt dışındaki işçi tasarruflarının res
mî kanallarla yurda getirilmesi yoluyla gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Yine ay
nı nedene dayanarak bu hesabın lehte bakiyesinin 1966 yılında 23 milyon do
ları bulacağı hesaplanmıştır.

Dış Ödeme Dengesi Tahminleri
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 5 (Milyon $)

1965 1966
Değişiklik

Mutlak (Vo

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ — 207 -  234 — 27 — 13,0

Dış ticaret dengesi i; — 255 — 275 — 20 — 7,8

İthalât — 665 — 725 __ 60 . — 9 ,0

İhracat +  410 +  450 + 40 + 9,7

Görünmeyen kalemler +  2 +  23 + 21 +  1 .050,0

Enfrastrüktür ve off-shore gelirleri +  46 +  18 — 28 60,9

2. SERMAYE HAREKETLERİ +  207 +  234 + 27 : + 13,0

Dış borç ödemeleri
Surplus özel yabancı sermaye ve

— 187 — 143
!

+ 44 ; -L 23,5

sağlanan yatırım kredileri | +  140 - f  156 + 16 + 11,4

Diğerleri (AÇIK) +  254 +  221 — 33 13,0

3. NET YANLIŞ VE EKSİK — — [
1

Kaynak : Birinci Be$ Yıllık Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı — Tablo No. 20

1965 yılı için öngörülen 207 milyon dolarlık cari işlemler açığına 187 m il
yon dolar tutarındaki dış borç taksitleri eklenince 1965 yılı dış finansman ih ti
yacı 394 milyon dolara yükselmektedir. Bunun 254 milyon dolarının Konsor
siyum kredileriyle, 140 milyon dolarının ise surplos, özel yabancı sermaye ve 
sağlanacak yatırım kredileriyle karşılanması düşünülmüştür.

1966 yılı için öngörülen 234 milyon dolarlık cari işlemler dengesi açığına 
143 milyon dolarlık dış borç ödemeleri ve 50 milyon dolarlık proje kredileri 
peşin ödemeleri eklenince gayri sâfi sermaye ihtiyacı 427 milyon dolara yük
selmektedir. Bu ihtiyacın 32 milyon doları PL 480 yardımları, 27 milyon doları 
özel yabancı sermaye, 10 milyon doları bedelsiz ithalât ve 137 milyon doları 
proje kredileri ile karşılanacaktır. Bu suretle 221 milyon dolarlık b îr dış f i 
nansman açığı meydana gelecektir. Bu açığın Konsorsiyumdan sağlanacak kre
dilerle karşılanması öngörülmüştür.
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d. Yatırım - Tasarruf Dengesi

1965 yılı yatırımları, b ir yıl öncesine nazaran % 11,9 oranında artırılarak,
12,70 milyar lira tahmin edilm iştir. Bu suretle toplam yatırımların gayri sâfi 
m illî hâsılaya oranı % 18,2 ye yükselecektir. 1966 yılı toplam yatırımları ise 
14,50 milyar lira olarak öngörülmüştür. Böylece yatırımlarda % 14,2 oranında 
artış sağlanacak ve yatırım gayri sâfi m illî hâsıla oranı % 19,2 olacaktır.

■ :
Yatırım Tasarruf Dengesi

Cetvel : 6 (Milyar TL.)

1965 (M Değişiklik
% 1966 ( 2) Değişiklik

%

Gayri safi m illî hasıla 69,84 11,2 75,34 7 ,9

Gayrî safî yatırımlar 12,70 11,9 14,50 14,2

Yurtiçi tasarruf 10,84 22,5 12,39 14,3

Yurtdışı tasarruf (Dış açık) 1,86 — 25,6 2,11 13,4

| TOPLAM TASARRUF 12,70 11,9 14,50 14,2

(1) 1963 fiyatlariyle
(2) 1964 jiyatlariyle

Kaynak : Birinci B>?$ Yıllık Kalkınma Plânı 1966 Yılt Programı — Tablo No. 24

12,70 milyar lira lık 1965 yılı toplam yatırımlarının 10,84 milyar lirası 
yurtiçi tasarruflarla, 1,86 milyar lirası yurtdışı tasarruflarla karşılanacaktır. 
Böylece 1965 yılında yurtiçi tasarruflarda % 22,5 artış sağlanacak, buna karşh 
lık yurtdışı, tasarruflar % 25,6 oranında azalacaktır.

C — Sektör Programlan

Plânlı dönemin ilk iki yılında belli başlı sektörlerde meydana gelen geliş
meler ve program hedefleri 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Gayri sâfi m illî hâsılada meydana gelmiş olan ortalama % 6 (5,9) artış 
hızının, kalkınmakta olan diğer ülkelerin hızlarıyla karşılaştırıldığı zaman kü
çümsenmeyecek b ir nisbet olduğu görülmektedir. Bununla beraber ilk  iki yıl 
sonunda plân hedefi olan % 7 lİk hız tam olarak gerçekleşmemiştir.

Plân hedefinin yüzde yüz gerçekleşememesinin sebebi, temel sektörlerin 
tümünde Öngörülen hıza ulaşılamamış olmasıdır.

Sektörlerde ve dolayısiyle gayri sâfi m illî hasılada hedeflere ulaşılamama- 
sının belli başlı sebebi, öngörülen yatırımların gerçekleştirilememiş olmasıdır. 
Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânına göreı beş yıl içinde yapılacak yatırımların 
% 34,2 si ilk  iki yılda gerçekleştirilecekti. Buna karşılık bu devrede yapılan 
yatırım lar beş y ıllık  toplam yatırımların % 32 si kadardır.
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Sektörler İtibariyle Program Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu
(%  olarak gelişme hızları)

Cetvel : 7

1 9 6 3 1 9 6 4 1963- 1964 Yılları

Sektörler Program 
hedefi %

Gerçekle
şen %

Program 
hedefi %

Gerçekle
şen %

Yıl. Pro. 
hedefi %

Gerçekleş. 
(2 vıllık 

orta. % )

Tarım 4 ,2 7 ,4 4 ,2 — 0 ,4 4 ,2 3 ,5  ‘

Sanayi 12,6 8 ,0 12,6 8 ,6 12,6 8 ,6

İnşaat ' 10,5 5 ,2 10,5 5,9 10,5 5 ,7

Diğerleri 7 ,0 7 ,6 7 ,0 6,3 7 ,0 7 ,2

Gayrî safî mîllî hasıla 7 ,0 7 ,5 7 ,0 4,3 7 ,0 6 ,0

Kaynak : birinci Beş YtUık Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı — Tablo No. L 2

Cetvelde de görüldüğü gibi 1963 ve 1964 yıllarında toplam olarak 20 m il
yar 459 milyon lira lık.yatırım  öngörülmüş, fakat bunun ancak 18 milyar 999 
milyon lirası gerçekleştirilebilmiştir. Gerçekleşme oranı % 92,7 dir. Fakat sa
nayi sektörü yatırımlarının gerçekleşme oranı bu ortalamadan da düşüktür 
(%  83,4). Ekonomik gelişmenin sanayi üretim kapasitesinin artırılması ile ya
kın ilgisi gözönünde bulundurularak, önümüzdeki yıllarda bu sektörde meyda
na gelen gecikmeleri gidermek için tedbîrler alınması gerekmektedir.

1966 yılı Programında, yukarıda belirtilen durumda nazara alınmak su
retiyle, üretim hedefleri cetvel 7 de gösterildiği şekilde tesbit edilm iştir.

1965 ve 1966 yılları için öngörülmüş olan yatırımların sektörler itibariyle 
dağılışı 10- sayılı cetvelde gösterilm iştir.

Yeni yatırım fırsatlarının doğması, ilk  iki yıllık  uygulamada çeşitli sek
törlerde yatırım uygulamalarının farklı sonuçlar vermesi ve bazı sektörlerde 
Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında belirtilenden farklı talep ve üretim he
deflerinin gerçekleşmiş olması gibi nedenlerle yatırımların sektörler arasındaki 
dağılımı 1965 ve 1966 Programlarında yeniden ayarlanmıştır.

1965 yılında özel ve kamu sektöründe toplam olarak en fazla yatırımın, 
sırasîyle, konut (2.434 milyon lira ), imalât sanayii (2.288 milyon lira) ve ta
rım (2.249 milyon lira ) sektörlerine yapılacağı tahmin edilm iştir. Bu üç sek
törün yatırım ları, toplam yatırımların % 55 ini teşkil etmektedir.

1966 yılı için yapılan tahminlerde tarım sektörü yatırımları ön sırayı işgal 
etmektedir.

1966 yılında yatırımların özel sektör ve kamu sektörü arasındaki dağılı
mında da değişiklik olmuştur. 1965 yılında, özel yatırımların sadece konut sek
töründe daha fazla olacağı tahmin edildiği halde, 1966 yılında konut, imalât 
sanayii ve turizm sektörlerinde özel sektör yatırımlarının kamu yatırım ların
dan fazla olacağı öngörülmektedir,
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Cetvel : 8

Sektörler İtibariyle Yatırım ların  Gerçekleşme Durumu
(1961 fiyatlar iy le)

(Milyon TL.)

Sektörler
P r o q r a . m G e ' ç e k l e ş m e

Program hedefinin % si olarak 
gerçekleşme

1963 1964 1963 +  64 1963 1964 1963 +  64 1963 1964 1963 +  64

TARIM 1 .226 ,4 1 .720 ,3 2 .946 ,7 1 .244 .3 1 .446 ,0 2 .690 .3 101,5 84,1 91 ,3

SANAYİ 3 .1 86 ,0 3 .9 33 ,3 7.119 ,3 2 .998 ,2 2 .936 ,3 5 .9 34 ,5 94,1 74.7 83 ,4

Madencilik 472,1 717,1 1 .189 ,2 383,5 516,6 900,1 81,2 72 ,0 75,7

İmalât sanayii 2 .1 61 ,0 2 .348 ,8 4 .509 ,8 2 .216 ,3 1 .788,8 4 .005 ,1 102,6 76,2 88,8

Enerji 552,9 867,4 1.420,3 . 398,4 630,9 1.029 ,3 72,1 72,7 72,5

HİZMETLER 5 .217 ,5 5 .211 ,7 10.429,2 5 .262 ,7 5 .111 ,8 10.374,5 100,9 98,1 99,5

Ulaştırma 1 .416,9 1 .436 ,6 2 .853 ,5 1 .475,8 1 .273,2 2 .7 49 ,0 104,2 88,6 96,3

Eğitim 684,6 805,5 1.490,1 562,3 745,6 1 .307 ,9 82,1 92,6 87,8

Sağlık 209,3 205,5 414,8 122,0 172,8 294,8 58,3 84,1 71,1

Turizm 156,5 199,2 355,7 138,2 154,2 292,4 88,3 77 ,4 82,2

Konut 2 .100 ,7 2 .1 37 ,9 4 .2 38 ,6 2 .299 ,2 2 .080 ,5 4 .3 79 ,7 109,4 97,3 103,3

Diğer hizmetler 649,5 427,0 1.076,5 665,2 685,5 1 .350 ,7 102,4 160,5 125,5

GENEL TOPLAM 9.6 29 ,9 10 .865 ,3 20 .495 ,2 9 .5 05 ,2 9 .494 ,1 18 .999,3 98 ,7 87,4 92 ,7  i

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı — Tablo No. 37



Sektörlerde Üretim Hedefleri Endeksi
(1963 =  100)

Cetvel : 9

S e k t ö r l e r
E n d e ie s l e r Yüzde değişmeler j 

(zincirleme endeks)
1965
(1 )

1966
(2 ) 1965 1966

TARIMSAL ÜRETİM 101,0 105,5 101,4 104,5

. SINAÎ ÜRETİM 125,5 139,7 112,4 111,3

Madencilik (3 ) 127,4 138,6 107,7 108,8

İmalât sanayii I 125,4 140,0 113,3 111,6

Elektrik, havagazı | 123,8 137,7 111,0 ! 111,2
i

(1) Gerçekleşeceği tahmin olunan rakamlar
(2) Program tahminleri
(3) Petrol ürünleri işleme sanayii imalât içindedir.

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâm 1966 Yılı Programı — Tablo No. 39

T 965 ve 1966 Programlarına Göre Yatırımlar
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 10 (Milyon TL.)

S e k t ö r l e r

1 9 6 5 1 9 6 6

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Kamu
sektörü

1

Özel
sektör

Program
toplamı

Tarım 1.519 730 2.249 1.638 900 2.538

Madencilik 606 200 ! 806 - 663 220 883

İmalât sanayii 1 .188 1.100 2.288 1.044 1.200 2.244

Enerji 1.001 110 1.111 1.298 100 1.398

Ulaştırma 1.401 350 1.751 1.710 500 2.210
!
| Turizm 161 150 311 121 200 321

 ̂ Konut 134 2.300 2.434 217 2.300 2.517

Sağlık 246 10 256 289 15 304

Eğitim 804 10 814 898 15 913

Diğer hizmetler 640 40 680 872 300 1.172

TOPLAM 7.700 5.000 12.706 8.750 5.750 14.500

Kaynak : 1965 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yılı Programı 
Tablo No 16
1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 Yılı Programı 
Tablo No. 40



3 — 1965 YILINDA EKONOMİK DURUM

A — Millî Gelir

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1965 yılı m illî gelir tahminlerini yayınlamamış
tır. Elde mevcut tek tahmin Devlet İstatistik Enstitüsünce 15 Kasım 1965 ta
rih i itibariyle geçici olarak yapılan ve 1966 malî yılı bütçe gerekçesinde yayın
lanan tahm inlerdir. Bu geçici tahminlere göre 1961 yılı sabit fiyatlarıyla 1965 
yılında gayri safi m illî hâsıla 61.466,6 milyon liraya çıkmıştır. 1964 yılında bu 
m iktar 58.474,3 milyon lira olduğuna göre 1965 yılı gayri safi m illî hâsıla ar
tış hızı % 5,1 d ir. Bu duruma göre plân hedefinden % 1,9 geri kalınmış o l
maktadır. Bunun başlıca nedeni, tarım sektöründe artış hızının plân hedefine 
nazaran çok düşük olmasıdır. Gerçekten safi m illî hâsıla içindeki payı % 40 
civarında olan tarım sektörünün gelişme hızında meydana gelecek küçük de
ğ işiklik ler bile toplam m illî gelir üzerinde belirli etkiler yapmaktadır. Sektör
ler itibariyle m illî gelir aşağıda ilg ili bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelen
m iştir.

İstihsal Sektörleri İtibariyle Türkiye M illî Geliri
(Sabit fiyatlarla - 1961 fiyatlariyle)

(Geçici rakamlar)
Cetvel : 11 ( Milyon TL.)

S e k t ö r l e r

15 Kasım 1965 
itibariyle Artış oranı %

1964 1965 1963-64 1964-65

1. Tarım 21 . 577 ,5 21.670,5 -  0 , 4 0 ,4
2. Sanayi 9 . 5 0 9 ,6 10.375,0 8 ,6 9,1
3. İnşaat Sanayii 3 . 3 7 2 ,4 3 . 635 ,4 5 ,9 7,8
4. T icaret 4 . 420 ,1 4.725 ,1 5 ,4 6,9
5. U laştırm a 4 . 2 5 6 ,4 4.584,1 6 ,9 7,7
6. M alî Müesseseler 1 .6 00 ,7 1.730 ,4 7,8 4 , 2
7. Serbest M eslekler ve h izm etler 2 . 9 5 3 ,6 3 .169 ,2 7 ,2 7,3
8. Konut qe lir le ri 2 . 676 ,8 2 .864 ,2 6,5 7,0
9. Devlet h izm etleri 5 . 287 ,9 5 .636 ,9 6,5 6,6

10. YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9 ) 55 .6 5 5 ,0 58.390,8 4 , 0 4 ,9
11. Dış Alem G e lirle ri — 230,5 — 190,5 -  0 , 9 - 1 7 , 4
12. SAFİ M İLL Î HASILA (M il l î  G e lir)

( İstihsal â m ille ri f iy a t la r iy le ) ( 1 0 + 1 1 ) 55 .424 ,5 58.200,3 4,1 5,0
13. Vasıta lı Verqİler 5 .580 ,3 5 .970 ,9 4 , 9 7 ,0
14. SAFİ M İLL Î HASILA

(Piyasa fiy a tla r iy le )  (1 2  +  13 ) 61 .0 04 ,8 64 .171 ,2 4 , 2 1 5 >2
15. Aşınma ve eskime
16. GAYRİ SAFİ M İLL Î HASILA

3 .0 49 ,8 "3 .26 6 ,3 7,1 7,1

(Piyasa fiy a tla rıy la )  ( 1 4 + 1 5 ) 64 .054 ,6 67 .437,5 5 ,3 5 ,3
17. GAYRİ SAFİ M İLL Î HASILA

( İstihsal â m ille ri f iy a tla r iy le )  ( 1 2 + 1 5 ) 58 .474 ,3 61 .466 ,6 4 , 2 5,1

Kaynak : 1966 Malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe - Maliye Bakanlıh
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B — Üretim

a. Tarım :

Devlet İstatistik Enstitüsünün 15 Kasım 1965 itibariyle yaptığı sabit f i 
yatlarla m illî gelir geçici tahminlerine göre 1965 yılında tarım üretim inin
21.670,5 milyon liraya yükselerek 1964 yılına nazaran binde 4 artacağı hesap 
edilmektedir. Kesin sonuçlara göre geçen yıl tarım üretiminde aynı oranda ge
rileme olmuştu. Böylece 1964 yılında % 38,9 olan tarım sektörü gelirlerinin 
safi m illî hâsıla içindeki payı, 1965 yılında % 37,2 ye düşecektir

1965 yılında geçen yıla nazaran, tarım üretiminde artış sağlanacağı tah
min edilmekle beraber, hesap edilen artış Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında 
öngörülen % 4,2 katma değer artışının çok altındadır. Tarım üretim inin 
plânda öngörülen hedefin altında kalmasının önemli b ir sebebi bu sektörde 
üretimin hava şartlarına bağlı kalmasıdır. Özellikle tarım üretimi içinde % 30 
gibi önemli b ir yer tutan hububat üretiminin hava şartları ile bağlantısı çok 
sıkıdır. 1965 yılında da hava şartlan pek uygun gitmemiş ve tarım üretim i 
düşük olmuştur. Türkiye'de marjinal ekim alanının sınırına varılmış olduğun
dan, tarım üretim inin artırılması ve hava şartlarının etkisinin asgariye ind i
rilmesi ancak entansif tarımla mümkündür. 1965 yılında plânda öngörülen ve 
entansif tarımı sağlayacak gelişme programIanndan kredi, tarımsal yayın, sı
naî gübre kullanımı ve sulama talanlarında tam bir gerçekleşme olmamıştır. 
Bu da özellikle tarım üretim inin seçilen hedefler altında gerçekleşmesine yol 
açmıştır.

k1964 yılında 14.388 bin ton olan hububat üretimi 1965 yılında cüz'i b ir 
artış kaydederek 14.670 bin tona yükselmiştir. Yulaf ve mısır dışında kalan 
hububat çeşitlerinde artış olmuştur. Mısır üretimindeki azalma % 5 civarın
dadır. Yulaf üretimi 550 bin tondan 540: bin tona düşmüştür.

Baklagiller üretiminde 1965 yılında önemli bir değişiklik olmamış, mey
velerden yaş üzüm ve incir ile portakal üretimi artmış, elma ve şeftali üretimi 
düşmüştür. Fındık üretimi 195 bin tondan 62 bin tona inmiştir.

Endüstri b itk ile ri ürünlerinde 1964 yılına nazaran gerilemeler olmuştur. 
Bu eğilim özellikle şeker pancarı, zeytin ve tütünde önemli ölçüdedir. Şeker 
pancarı üretim i 4.706 bin tondan 3.900' bin tona, zeytin üretimi 694 bin tondan 
394 bin tona, tütün üretimi 175 bin tondan 145 bin tona düşmüştür.

b. Sanayi :

11 sayılı cetvelde de görüldüğü gibi sanayi sektörünün 1965 yılı gelirleri 
10.375 milyon lira tahmin edilm iştir. Böylece 1964 yılında 9.509 milyon lira 
olan sanayi sektörü gelirindeki artış oranı % 9,1 e ulaşmıştır. Devlet Plânla’ 
ma Teşkilâtınca geçen yıl yayınlanmış olan m illî gelir tahminlerinden farklı 
olan bu rakamlara göre sanayi sektörü gelirlerinin safi m illî hasıladaki pa
yı % 17,2 den % 17,8 e yükselmiştir.
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Tarım Üretimi

Ü r ü n l e r 1964
kati

1965
tahmin

1966
tahmin

(1 )
Ü r ü n l e r 1964

kati
1965

tahmin

1966
tahmin

(1 )
Hububat 14.388 14.670

Buğday
Arpa
Çavdar

8.300
3.200

735

8.500
3.300

775

8.850
3.800

Keyif verici maddeler
Tütün
Afyon (Ton)

175
85

145 ( , )  
83

140

Yulaf 550 540
Çay

45
10

1

Mısır
Pirinç
Diğerleri

1.000
100
503

945
130
480

i . 100 
150

Yaş
Kuru

Anason

65 (1 )  

1

60

Baklagiller 571 572 400
Dokuma maddeleri

Yemeklik 370 372 T iftik 326 300 ( , ) 325
Yemlik 201 200 Yapağı, koyun ■

43 52 iMeyveler Yapağı, merinos | 50 (1 )

Üzüm, yaş 2.790 3.250(1) 3.325 Pamuk 9
incir, yaş 206 225(1) 200 Kıl 9
Elma 337 325(1) 330 Yaş koza 2
Şef tal i 111 95(1) 80 Deriler (Bin adet) 8.832
Portakal 
Diğerleri, yaş 
Fındık

253 •
544
195

310(1)

62

320

120

Büyük baş 
Küçük baş

1.434
7.398

Antep fıstığı 6 Hayvan sayısı (Bin adet)
Diğerleri, kabuklu 143 Koyun 32.654

Sebzeler 3 .605(1 ; 4 .0 0 0 ( ı ) 3.900 Kıl keçisi 15.599
Çeşitli ürünler T iftik  keçisi 5 .563

Şeker pancarı 4.706 3 .9 00 (1 ) 4 .000 Sığır 13.211
Patates 1.700 1.680 1.800 Manda 1.203 I
Soğan 510 450 Binek ve çeki hayvanı 3.390
Diğerleri 555 __ Kümes hayvanı 30

Yağlı tohumlar İpek böceği (bin kutu) 43
Ayçiçeği 165 160 170 Hayvani qıda maddeleri
Susam
Yerfıstığı

34
23

34
30 Süt 4.135

Soya 5 5 Yumurta (milyon adet) 1.359
Zeytin 694 394 550 Bal 10

Yemeklik 86 93 Su ürünleri 80
Yağ için 608 301 Orman ürünleri (bin m3)

Kullanılacak odun 
Yakacak odun

Zeytinyağı
Diğerleri

122
565

60 2 .8 4 3 (1 )
8.436(1)

3 .600 ( ] '  
6 .500  ( ] j 3 .900

(1) 1966 yılı Programı - Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü



Ekonomimizin temel yapısı tarıma istinad etmektedir. M illî gelirin orta
lama % 40 ı tarım sektöründen gelmektedir. Bununla beraber Birinci Beş Y ıl
lık Kalkınma Plânında sanayi sektörünün nispî öneminin artırılması öngörül
müş ve buna uygun olarak, sanayi sektöründe yatırımla ve katma değer yük
sek hesaplanmıştır. Kalkınma Plânına göre sanayi sektörünün ortalama yıllık 
katma değer artışı % 12,6 dır. Bu yatırımların gerçekleşmemesi ekonomik 
dengeye zarar vereceği gibi İkinci Beş Y ıllık  Plânda dar boğazlar meydana gel
mesine sebep olacaktır.

İlk  üç yıllık  uygulama sonunda sanayi sektöründe elde edilen artış hızı
1963 yılında % 8, 1964 yılında % 8,6 ve 1965 yılında % 9,1 dir. Görüldüğü 
gibi artış hızında devamlı b ir yükselme varsa da Plânda öngörülen hedefe ula
şılamamıştır. Bunun başlıca nedenleri, mevcut kapasitenin tam olarak kullanı
lamaması, yatırım ların gecikmesi ve endüstrilerarası mal üreten dallara gerek
li yatırım ların yapılamamasıdır. Sanayi sektöründeki gelişmenin sadece makro 
sonuçlarını değil, çeşitli sanayi kolları ve bunlar arasındaki ilişkileri de nazara 
almak gerekir. Ekonomimizde tüketim malları üretimi artmakta, aramal üre
tim i bunu biraz geriden izlemekte fakat yatırım malları üretimi gelişmemekte- 
dir. Bu durumun toplam sınaî üretim üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu 
muhakkaktır.

Sına! İstihsal Muvakkat Endeksleri 
Cetvel : 13 (1948 =  100)

1962 1963 1964 1965

Madenler 204 215 241 261

İmalât Sanayii 337 405 530 578

Gıda Sanayii 262 272 347 343

E n e r j i 504 566 655 717

Genel Endeks 274 300 361 421

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesince yayınlanan Sınaî İstihsal Mu
vakkat Endeksine göre, genel endeks 361 puandan 421 puana yükselerek %
16,6 artm ıştır 1964 yılındaki artış % 20,3 idi. 1965 yılında artış hızının ya
vaşlamasının başlıca nedeni 1964 yılında % 28,0 artmış olan gıda sanayi en
deksinin 1965 yılında % 1,2 oranında gerilemesidir. 1965 yılında en fazla artış 
% 9,5 ile enerji sanayiinde olmuştur. İmalât sanayii % 9,1, madenler ise % 8,3 
artmıştır.

11 aylık devrelere göre imalât sanayiinin kamu sektörü kesimindeki 1965 
yılı üretimi 1964 yılı üretimiyle karşılaştırıldığı zaman boru, şişe, alkol ve is
pirto, kâğıt ve şeker dışında kalan bütün maddelerde üretim artışları olduğu 
görülür.
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Cetvel : 14

i • *
İmalât Sanayii Üretimi

(Devlet Sektörü)
(Bin Ton)

M a d d e l e r  j
1964
12

Aylık

1964
11

Aylık

1965 i 
1 11 1 

Aylık

Ham demir ! 293 265 448

Çelik blok 405 364 520

Saç 13 11 78 ;

Boru 29 26 24

Kok 1.044 954 2.019

Çimento (1 ) 2.936 2.741 2.968 İ

Şişe 28 26 24 I
Cam eşya 6 6 7

Kâqıt vs. 99 90 89

Pamuk iplimi 30 27 29

Yün ipliği 3 3 3

Pamuklu dokuma (Bin metre) 170.356 152.717 163.039

Yünlü dokuma ( "  "  ) 4.447 4 .019 4.056

Şeker 661 537 513

Alkol, ispirto (Bin litre ) (2 ) 42.757 38.208 35.781

Süperfosfat 155 143 199

Sigara, tütün 34 31 31

Rakı (Bin litre) 6 .300 5.723 5.782

Bira ( "  "  ) 27.211 25.686 31.011

i Şarap ( "  "  ) 10.505 11.737 11.737

] Diğer içkiler ( "  "  ) 2.959 2.683 2.661

(1) Özel Sektör dahildir.
(2) Eskişehir, Turhal Seker Fabrikaları ile Tekel imalâtıdır. 

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Boru üretimindeki % 7,7 düşüş hariç, demir - çelik üretim indeki 1965 yı
lında büyük artış olmuştur. 1964 yılında 265 bin ton olan ham demir üretim] 
1965 yılında % 69,1 artarak 448 bin tona yükselmiştir. 1964 yılının 11 aylık 
devresindeki üretim artışı % 34,5 ti. Yılın ilk  beş ayında ham demir üretiminde 
önemli b ir değişiklik olmamış Mayıs ayından sonra ise aylık üretimlerde 
% 100 e varan artışlar olmuştur. Yıl içinde en yüksek aylık üretim 64 bin 
tonla Ağustos ayında yapılmıştır. Çelik blok ve saç üretim i de ham demir üreti
mine paralel b ir seyir izlemiştir. 1964 yılının 11 ayında 364 bin ton çelik blok 
üretildiği halde 1965 yılının aynı devresindeki üretim % 42,9 fazlasiyle 520 bin 
tondur. Geçen yıl 11 bin ton olan saç üretim i 1965 yılında 78 bin tona yükse
lerek % 609 gibi büyük b ir artış göstermiştir.

D em ir-çe lik  üretiminde özellikle Mayıs ayından sonra başlayan artışın 
nedeni Karabük Dem ir-Ç elik Fabrikaları tesislerinin genişletilmesi ve Ereğli 
D em ir-Ç elik Fabrikasının üretime başlamasıdır. Özellikle Ereğli D em ir-Ç e lik  
tesislerinin işletmeye açılması plânlı dönemin ikinci yarısında d e m ir-çe lik  ih-
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tiyacının hemen tamamının yurt içi üretimle karşılanabilmesini mümkün kıİ- 
mıştrr.

Kök üretimi 1964 yılının ilk  onbir aylık devresinde 954 bin tondu. 1965 
yılının aynı devresinde üretim % 111,6 artarak 2.019 bin tona yükselmiştir.

Çimento üretimi, 11 aylık devreler itibariyle, 1965 yılında % 8,3 oranın
da artarak 2.741 bin tondan 2.968 bin tona yükselmiştir. 1964 yılı artışı %
10,5 ti. Çimento üretiminde varılan sonuçlar plân hedefine çok yakındır. Fa
kat son yıllarda çimento talebinin tahminlerin üzerinde artması, çimento tesis
lerinin genellikle kapasiteleri üzerinde çalışmalarına rağmen, üretim yetersiz
liği sonucunu doğurmuştur. Aylık çimento üretim rakamlarının incelenmesin
den 1965 yılı çimento üretiminin yılın belli aylarında yükseldiği görülmekte
dir. Çimento stoklamasının güçlüğü sebebiyle üretim inşaat mevsimi olan yaz 
aylarında artmakta kış aylarında ise düşmektedir.

Şeker üretimi 1965 yılında % 4,5 oranında gerilemiştir. 1964 yılının 11 
aylık döneminde 537 bin ton olan üretim 1965 yılının aynı döneminde 513 
bin tona düşmüştür. Şeker üretiminin 1965 yılı sonuna kadar 600 bin tona 
ulaşıacağı tahmin edilmektedir. 1964 yılı sonunda üretim 661 bin ton olduğu
na göre üretim azalışının % 10; u bulacağı sanılmaktadır.

Dokuma sanayii üretiminde 1964 yılına oranla önemli b ir artış yöktur.
1964 yılında 27 bin ton olan pamuk ipliği üretimi 29 bin tona çıkmış, yün ip
liği üretiminde herhangi b ir değişiklik olmamıştır. Yünlü dokuma üretiminde 
de önemli b ir değişiklik yoktur. Üretim 4.019 bin metreden 4.056 bin metreye 
yükselmiştir. Bu sektörde en fazla üretim artışı pamuklu dokumada olmuştur.
1964 yılında 152.717 bin metre olan üretim 1965 yılında 163.039 bin metreye 
ulaşarak % 6,8 artmıştır.

Tekel maddeleri üretiminde, alkol ve işportada görülen % 6,4 lük eksiliş 
ve bira üretiminde görülen % 20,7 lik  artış dışında önemli bîr değişiklik yok
tur.

1965 yılının 11 aylık devresinde maden kömürü üretiminde % 2,6 geri
leme olmuştur. 1964 yılında üretim 6.517 bin ton, 1965 yılında ise 6.350 bin 
tondur. Buna karşılık linyit üretimi, ilk  on aylık rakamlara göre, 4.944 bin 
tona çıkarak % 5,9 artmıştır. Bu suretle hem özel hem kamu sektörünü kap
sayan linyit üretiminde 1964 yılında görülen yavaşlama giderilm iştir.

Krom üretimi 1965 yılında 366 bin tondan 493 bin tona çıkarak % 34,7 
artmıştır. 1964 yılı üretimindeki 12 aylık artış ise % 45,4 dü.

Madenler arasında en fazla artış % 66,7 ile demir üretiminde olmuştur.
1964 yılının 11 aylık döneminde 887 bin ton olan demir üretimi 1965 yılının 
aynı döneminde 1.478 bin tona yükselmiştir. Bakır üretiminde önemli b ir de
ğişiklik yoktur.

1963 ve 1964 yıllarında büyük artışlar göstermiş olan tasfiye edilen ham 
petrol miktarı 1965 yılında da artmış, fakat artış oranı % 2,3 de kalmıştır. 
Yıl sonlan itibariyle 1964 yılında 4.081 bin ton olan tasfiye edilen ham petrol
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Cetvel : 15
K öm ür, Maden, Petrol ve Elektrik Üretim i

(Bin Ton)

1 9 6 
12 Aylık

4 1 9 6 
11 Aylık

4 1 9 6 
11 Aylık

5

Devlet
sektârü

Özel
sektör Toplam Devlet

sektörü
Özel

sektör Toplam Devlet
sektörü

Özel
sektör Toplam

Kömür ve başlıca madenler (1 )

Maden kömürü (Tuvönan) 7.141 _ 7.141 6.517 ___ 6.517 6.350 — 6.350

Linyit 4.474 1.331 5.805 3.632 1.037 4.669faj 3.692 1 .252 4.944/V

Krom 200 213 413 171 195 366 236 257 493

Demir 582 394 976 516 371 887 816 662 1.478

Bakır 26 — 26 23 — 23 24 — 24

Tasfiye edilen ham petrol (2 ) — — 4.081 — — — — — 4.174fb;

Elektrik (Milyon kws) (3 ) — — 4.435 — — — — — 4.942(1);

(a) 10 Aylık üretim
(b) Yıllık üretim

Kaynak : (1) Aylık İstatistik Bülteni-Devlet İstatistik Enstitüsü
(2) Petrol Dairesinden alınan rakamlar
(3) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden alman rakamlar



1965 yılında 4.174 bin tona yükselm iştir. 1964 yılında % 20,4 artış sağlan
mıştı. 1964 yılındaki yüksek oran 1963 ve 1964 yıllarında iki yeni rafineri te
sisinin hizmete girmiş olmasının sonucudur.

E lektrik üretim i son üç yıldan beri b irb irine  yakın oranlarda artmakta
dır. Gerçekten 1963 yılı artış hızı % 11,6, 1964 yılı artış hızı % 11,9 ve 1965 
yılı artış hızı % 11,4 tür. 1965 yılında üretim 4.435 milyon kws ten 4.942 
milyon kws e çıkmıştır.

c. İnşaat ve Konut :

Devlet İstatistik Enstitüsünce 15 Kasım 1965 itibariyle yapılan geçici tah
minlere göre inşaat sektöründen elde edilen gelir faktör fiyatlariy le 3.635 m il
yon liradır. Artış oranı % 7,8 d ir. Aynı oran 1964 yılında % 5,9 du.

Yeni İnşaat
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 16

( 1 9  6 4 ) 
(Y ıllık )

1 9  6 4 
(11 Aylık)

1 9  6 5 
(11 Aylık)
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E .T  

Z  E 
:8 .S

E v 608 3.105 574 2.955 692 3.494

Apartman 959 2.975 900 2.796 1 .274 4.050

Ticarî yapılar - 300. . 1.078 268 965 374 1.310

Sınaî yapılar 118 367 107 , 327 157 445

Kültürel, Sıhhi ve Sosyal y. 163 474 149 435 182 463

Diğer yapılar 118 492 107 452 95 444

TOPLAM 2.266 8.491 2.105 7.930 2.774 10.206

Tamir ve tadilât 65 — 61 — 70 —

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

İnşaat sektörünün özel b ir  durumu vardır. Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma 
Plânı inşaat sektörünü b ir hizmet sektörü olarak kabul etm iştir. İnşaat pro
jesinin f ik ir  halinde ortaya çıkışından projenin uygulanması ve yatırım ların 
gerçekleşmesine kadar geçen safhalar b ir bütün olarak inşaat sektörü içinde 
ele alınmıyor/ bunlar ilg ili oldukları sektörler içinde düşünülüyor. Bu yüzden 
İnşaat sektörü diğer sektörlerin yatırım larının bîr kısmının gerçekleştiği saha 
oluyor.

İnşaat yatırım larının toplam yatırım lar içindeki payı % 65 - 70 civarın
dadır. 1964 yılı kesin sonuçlarına göre bu oran % 67,7 d ir ve 1965 yılında da 
% 65 civarında olacağı sanılmaktadır.
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Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre hesaplanan yeni inşaatın kıy
met ve yüzölçümü olarak değerleri 1964 yılıyla karşılaştırmalı olarak 16 sayı
lı cetvelde gösterilmiştir. 1965 yılının ilk  11 aylık döneminde belediyelerce 
verilen ruhsatlarda hem yüzölçümü hem değer olarak oldukça yüksek artış ol
muştur. 1964 yılının 11 ayında yapılan inşaatın değeri 2.105 milyon lira iken 
1965 yılının aynı döneminde 2.774 milyon liraya yükselmiştir. Artış oranı 
% 31,8 dir. 1 964 yılı artışı ise % 12,4 İdi.

1965 yılının ilk 11 ayında belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarına göre 
toplam inşaatın yüzölçümü 10.206 bin metre karedir. 1964 yılının aynı döne
mi ile karşılaştırıldığında % 28,7 artış olduğu görülür. 1964 yılında bu oran 
% 10,1 idi.

Geçen yıla nazaran değer olarak en fazla gelişme gösteren İnşaat tipi sınaî 
yapılardır. 1964 yılının aynı dönem sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 1965 yılı
nın ilk 11 ayında belediyelerce verilen ruhsatlara göre sınaî yapıların değerin
de % 46,7 artış kaydedilmiştir. Sınaî yapılan % 41,6 artışla apartman yapımı, 
% 39,6 artışla ticarî yapılar, % 22,1 artışla kültüre!, sıhhî ve sosyal yapılar, 
% 20,6 artışla ev yapımı izlemektedir.

Yüzölçümü olarak en yüksek artış oranı % 44,8 ile .apartmanlardadır. 
"Diğer yapılar" geçen yıla nazaran hem değer hem /üzölçümü olarak gerile
miştir.

d. Ulaştırma :

15 Kasım 1965 tarihinde Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan geçici tah
minlere göre ulaştırma sektörü geliri 1965 yılında % 7,7 artarak 4.584 milyon 
liraya yükselmiştir. 1964 yılı artış oranı % 6,9 dur.

Katledilen Mesafe
(Aylık ortalamalar)

Cetvel : 17

Yolcu/Milyon km. Ton/Milyon km.
Tsşıt/Milyon

km.

1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1965

Devlet Demiryolları 313 312 (a) 313 (a) 401 369 (a) 455 (a) — —

Denizcilik Ban. (e) 14 11 (b ) 10 (b ) 17 15 (b ) 13 (b) — —

Türk Hava Yolları 16 16 (c) 22 (c) 1/6 1,6 (c) 2,1 (e) — —

Karayolları (d ) 22,0 —  . 24,0 7,8 — 9,5 3,1 3,8

(a) 9 Ayhk
(b) 6 Ayhk
(c) 11 Ayhk
(d) Karayolları Genel Müdürlüğünden alman rakamlar - (Günlük ortalama)
(e) Milyon Mil _

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü
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Aylık ortalamalar itibariyle yolcu taşıma faaliyetinde Türk Hava Yolla
rında görülen % 37,5 artış dışında önemli b ir değişiklik yoktur. Devlet De
m ir Yolları yolcu taşıma faaliyeti geçen yılın hemen hemen aynıdır. Denizcilik 
Bankası faaliyetlerinde ise % 10 a yakın b ir gerileme meydana gelmiştir.

Yük taşıma faaliyetlerinde Devlet Demiryolları faaliyetinde % 23,3, Türk 
Hava Yolları faaliyetinde % 31,3 artış olmuştur. Denizcilik Bankasının yük ta
şıma faaliyetlerinde de gerileme vardır.

Karayolları yolcu ve yük taşıma faaliyetleri artış kaydetmiştir. Günlük 
ortalamalar itibariyle, yolcu taşıma faaliyetinde % 9,1, yük taşıma faaliyetin
de % 21,8 oranlarında artış olmuştur.

Haberleşme, radyo ve taşıt sayıları konusunda 1965 yılı sonuna ait bilgi
ler henüz yayınlanmamıştır.

C — Talep

1966 yılı Kalkınma Programındaki tashih edilmiş rakamlara göre 1965 
yılı Özel tüketim harcamaları 48,48 milyar lira, kamu cari harcamaları 11,80 
milyar Iîra tahmin edilm iştir. BÖylece bulunan toplam tüketim harcamalarına 
12,88 milyar lira tahmin edilen yatırım harcamaları eklenince 1965 yılı toplam 
harcamaları 73,16 milyar liraya ulaşmaktadır. 1964 yılı toplam harcamaları 
İse 68,88 milyar Iİra tahmin edilmiş olduğuna göre 1965 yılında toplam har
camalarda 4,28 milyar lira lık artış olacağı hesap edilmektedir.

1965 yılında talepte meydana gelen değişiklikleri, stok, üretim ve satışla
rın karşılaştırılması suretiyle tüm olarak incelenmesi mevcut istatistik veriler
le mümkün değildir. Bununla beraber talebin genel seyri hakkında b ir f ik ir  
verebilmek için bazı maddelerin yıl içindeki satış ve stok durumları aşağıda 
incelenmiştir.

1965 yılının ilk  11 aylık dönemi 1964 yılının aynı dönemi ile karşılaştı
rılırsa, iç satışlarda genellikle artış olduğu görülür. Sadece çimento, taşkömü
rü, tütün, tuz, gaz ve yünlü dokuma satışlarında gerileme vardır.

Tuz satışlarındaki gerileme % 29, tütün satışında % 14,9 dur. Kıyılmış 
tütün satışındaki azalma geçen yıllardan beri devam etmekte, sigara satışları 
ise devamlı olarak artmaktadır. Yünlü dokuma satışları 1964 yılında olduğu 
gibi bu yıl da azalmış, stoklar ise artmıştır. İthal gazete kâğıdı satışlarında
1965 yılında % 46 artış vardır. İçki çeşitleri satışlarında geçen yıl görülen 
artış 1965 yılında da devam etm iştir. İçki üretiminde de artış olduğu halde 
talebin karşılanması için stokların azaltılması gerekmiştir. Şeker üretiminde 
gerileme olduğu halde satışlarda % 8 oranında artış vardır.

1964 yılında % 9 artmış olan çimento satışları 1965 yılında on birinci ay 
itibariyle % 2 düşmüştür. Buna karşılık hadde mamulleri satışı % 27 art
mıştır.

34



Cetvel : 1S

İç Satışlar
(Bin Ton)

! M a d d e 1 e ı 1964 1964 1965r 11 aylık 11 aylık |

i Şeker ( 2) 425 381 412 j

i Çimento (2 ) 2 .936 2.747 2.704 !

i Hadde mamulleri d ) 303 274 347 j

Taşkömürü (satılabilir) (1 ) 4.351 3.972 3.847 |

1 Linyit ( Satılabilir) d ) 2.500 2.227 2 .39 İ |

i Kahve (ton) ( D 1.360 1.173 1.749 |

■ Çay ( " ) ( D 10.807 9.710 10.835 ;

Sigara ( " ) (1 ) 30.587 27.882 28.786

Tütün ( " ) m 3.877 3.588 3.055 i

Bira ( Bin litre) (1 ) 26.785 25.223 28.348 !
; Rakı ( (1 ) 12.787 | 11.605 12.559 !

i Şarap ( (1 ) 6.432 5.826 6.009

| Diğer içkiler ( (1 ) 2.320 2.053 2.408

İ Alkol ( (1 ) 20.249 18.892 19.312

j Tuz (1 ) 467 437 311

1 Gaz (2 ) 462 419 409

Benzin (2 ) 545 499 544

Motorin (2 ) 998 912 999

Pamuklu dokuma (Bin metre) (1 ) 151.493 138.144 155.417

Yünlü dokuma (Bin metre) (1 ) 4.155 3.835 ı 3.782

Kâğıt ve karton 101 94 94

İthâl pazete kâğıdı - i 
1

15 13 19

( \)  Resmî sektör
(2) Resmî ve özel sektör (Rafineri satışları hariçtir) - _

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı.

Taş kömürü satışı % 3 gerilediği halde linyit satışı % 7 artmıştır. Akar
yakıtlardan sadece gaz satışındia % 2 azalma olmuş, benzin ve motorin satış
ları % 9 gibi oldukça yüksek artış göstermiştir.

Yukarıda incelenen İç satışlar kamu sektörünü kapsamaktadır. Özel sek
tör satışları hakkında bilgi yoktur. Bununla beraber özel sektör satışlarında da 
artışlar olduğu anlaşılmaktadır.

Satışlardaki bu artışa muvazi olarak stoklarda genellikle azalma vardır. 
Şeker, çay, tütün, demir cevheri gibi b ir  kaç macfde dışında stoklar önemli öl
çüde düşmüştür. Demir cevheri stoklarındaki % 76 ya varan artışın nedeni, 
bu yıİki demir cevheri üretim inin çok fazla artmış olmasıdır. Şeker stoklan 
da artmış buna karşılık içki ve yakacak maddeleri stoklan azalmıştır. Stok 
düşüşleri pamuklu dokumada % 24,4, çimento da % 34, linyitte % 18, kok
ta % 66 taş kömüründe % 40 tır.
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Cetvel : 19

S t o k l a r
(B in  Ton )

M a d d e l e r 1964 1964 
11. Ay

1965 
11. Ay

Şeker (2 ) 395 1 320 377

Hububat (1 ) 797 870 791

Un (1 ) 2 İ 2 1

Afyon (1 ) ! ■  1 1 —

Taşkömürü 36 53 32

Linyit (1 ) 478 508 418

! Kok (1 ) 127 154 52

Çay (T) 1.787 1 .870 1.980

ı Tütün (1 ) 5.384 1| 5.191 5.209

! Bira ( Bin litre ) (1 ) 1 079 i 1 .110 803

: Rakı ( " ' # ) ( D j 1.921 1.605 1.455

i Şarap ( " " ) (D ! 6.251 6.764 6.748

i Diğer içkiler ( " " ) O) 650i 653 577

Alkol ( " " ) (D i 2.976 2.384 2.618

; Tuz (1 ) ! 169 203 152

Maden kömürü (1 ) | 34 43 46

Demir cevheri ( D İ 1451 151 266

; Çelik (1 ) 21 29 13

! Sülfirik asit ve! süperfosfat (1 ) 1 1 1

Borular (1 ) 9 8 13

i Hadde mamulleri (1 ) 34 27 26

Çimento (2 ) 68 61 40

Pamuklu dokuma (Bin metre) (1 ) 44.988 43.084 32.582

i Yünlü dokuma ( "  " ) ( D 1.938

1

1.842 1.962

(1) Resmî sektör
(2) Resmî ve özel sektör

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı.

D — İstihdam

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün iş ve işgücü raporlarına 
göre tarım sektörü dışında kalan sektörlerde çalışan işçi sayısında 1965 yı
lında % 4,7 artış olmuştur. Gerçekten 11 aylık dönemler itibariyle 1964 yılın
da çalışan işçi sayısının aylık ortalaması 612,6 bin kişidir. 1965 yılının 11 ay
lık dönemi sonunda bu ortalama 641,5 bin kişiye yükselmiştir. 1964 yılında 
çalışan işçi sayısındaki artış % 2,9 du.

Çalışan İşçi sayısının sektörler itibariyle dağılışında bazı değişiklikler ol
muştur. 1964 yılında olduğu gibi 1965 yılında da ormancılık, avcılık, balıkçı
lık sektörüyle ulaştırma, depoculuk, haberleşme sektöründe çalışanların sayısı 
azalmış, imalât sanayii, şehir hizmetleri ve ticarethaneler ve hizmetler sektör
lerinde çalışanların sayısı ise artmıştır. Maden sektöründe çalışanlar 1964 yı
lında azalmışken, 1965 yılında % 4,4 artmış inşaat sektöründe çalışanlar ise
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1964 yılının aksine % 1,2 azalmıştır. 1965 yılında en fazla artış oranı % 7,6 
ile şehir hizmetleri ve ticarethaneler sektöründedir.

İstihdam Hacmi
Cetvel : 20 ( A y |lk  ortalamalar) (Bin Kişi)

S e k t ö r 1964 1964
XI

4 ,4
4 3 ,2

305,2
62,8
45 .8
57.8 
9 i , 4

1965
XI

4,1
44 .9

319,0
61 .9
49 .4
54.5 

107,7

11 Aylık 
Değişiklik

Mutlak %

Ormancılık, avcılık, balıkçılık 
AAadencilik 
İmalât sanayii 

i  İnşaat
Şehir hizmetleri ve ticarethaneler 
Nakliyat, depoculuk, muhaberat 
Hizmetler

4 ,3
43 ,0

305,2
62,6
45 ,9
57,5
94,3

-  0 ,2  
1 ,9  

13,8
-  0 ,7  

3 ,5
— 3 ,0  

13,4

-  4 ,6
4 .4  !
4 .5

-  1,2
7 .6  

-  5 ,2
14,0

TOPLAM 612,8 612,6 641,5 28 ,7 4 ,7  |

Kaynak : İş ve İşgücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

İstihdam hacminde görülen oldukça yüksek artışa karşılık, İş ve İşçi Bul
ma Kurumu aracıIiğiyle dış ülkelere gönderilen İşçi sayısında azalma meyda
na gelmiştir. 1964 yılında dış ülkelere giden işçi sayısında % 118,2 artış, 1965 
yılında ise % 22,1 azalış vardır. Gerçekten 1964 yılında Kurumun yabancı 
memleketlere gönderdiği işçi sayısı 66.176, 1965 yılında 51.520 dir.

„ Dıs Ülkelere Gönderilen İsçiler
Cetvel : 21 ' '  '

Değişiklik

1964 1965
Mutlak %

j Fransa 25 ' — — 25 _
j Batı Almanya 54.902 45.572 — 9.330 — 17,0

i Belçika 6.651 1.661 — 4,990 — 75,0

j Hollanda 2.958 2.181 —  777 — 26,3

Avusturya 1.434 1.973 +  539 + 37,6

İsviçre 193 122 —  71 — 36,8

Somali 13 3 —  10 — 76,9

!nqiltere — 8 +  8 —

TOPLAM 66.176 51.520
1

-1 4 .6 5 6
1

— 22,1

Kaynak İş ve İşgücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

1965 yılı sonu itibariyle, yurt dışında çalışmaya giden işçi sayısı 160.685 
kişiyi bulmuştur. Yurt dışındaki işçilerin % 84,9 u (136.411 kiş i) Batı Al
manya'da çalışmaktadır. Bunu % 8,7 ile (13.917 kiş i) Belçika, % 3,4 ile 
(5.390 kiş i) Holânda ve % 2,8 ile (4.504 kiş i) Avusturya izlemektedir.
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E — Fiyatlar

Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi 1965 yılı içersinde 30 puan yüksele
rek 1964 yılı sonundaki seviyesi olan 277 puandan 307 puana çıkmıştır. 1964
1965 yılları Aralık ayları itibariyle artış oranı % 10,8 dir. Söz konusu Endeks 
geçen yıl Aralık aylan itibarîyle % 3 oranında artmıştı. Y ıllık  ortalamalar it i
bariyle Genel Endeks 1964 de binde 7 oranında gerilemiş, 1965 yılında ise 
% 8,9 oranında artış kaydetmiştir. Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi geçen 
yıl ekonomik durgunluk dölayısiyle mevsimlik dalgalanmaların gerektirdiği ar
tış ve eksilişlerin altında seyrettiği için y ıllık  fiyat değişikliği ortalaması geri
leme göstermiştir. 1965 yılında fiyatlar mevsimlik dalgalanmaların gerektir
diği artış ve eksilişlerin üstünde seyrettiği için y ıllık  fiyat artışı ortalaması 
yükselmiştir.

Fiyat Endeksleri
(1953 =  100)

Cetvel : 22

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi
Ankara

A y l a r Gene! endeks Gıda madde
leri ve yemler

Sanayi ham 
maddeleri ve 

yarı mamulleri'

Geçinme
Endeksi

1964 1965 1964 1965 1964 | 1965 1964 I__. [ 1965

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs •
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

274
277
271
270
273
268
263
261
259
266
270
277

l

285 
287
286 
289 
293 
293 
289
293 
295
294 
305 
307

273
278
271 
268 
273 
267 
257 
256 
252 
259 
264
272

282. 
286 
282 
286
291 
290 
286 
290
292 
292 
307 
311

276
273
272
273
272 
269 
275
273 
272 
280 
284 
288

-2 9 1
290
295
295
296
297 

'  296
298 
301 
298 
300 
298

^ 266 
264 j 
262 
262 j 
262 
260 
260 
263 
268 
268
271
272

274
275 
273
276 
282 
283 
286 
288 
286 
286 
289 
292

Y ıllık  ortalama i 269 293 266 291 276 296 265 283

Artış yüzdelerî I o V
ı 8 ,9 - 1 , 8 9 ,4 1,8 i 7 2 

i ’
1 ,9 6 ,8

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüm

Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi mevsimlik hareket gereğince, Mart 
ayından itibaren gerileme dönemine girmekte ve Eylül sonuna kadar düşmeye 
devam etmektedir. Ekim ayından itibaren tekrar yükselmeye başlayan endeks 
en yüksek seviyesine Şubat sonunda ulaşmaktadır. Genel Endeksin 1965 yılın
daki mevsimlik dalgalanma hareketi şöyle olmuştur : 1964 yılının son ayların
da müşahede edilmiş olan mevsimlik dalgalanma üstündeki yükselme eğilimi,
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1965 yılının ilk  ayında da devam etmiş fakat endeks Şubat ve Mart aylarında 
normal seyrine dönmüştür. Nisan ayından itibaren genel endekste mevsimlik 
harekete uygun olmayan bir yükselme eğilimi başlamış ve bü eğilim, Ekim 
ayı hariç, yıl sonuna kadar devam etmiştir, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
düşmesi gereken Genel Endeks bu aylarda yükselmiştir. Mevsimlik gerileme
nin en şiddetli olduğu Temmuz ayında endeks % 1 civarında düşmüş., fakat 
düşüş normalden az olmuştur. Gerileme dönemi içinde, bulunan Ağustos ve 
Eylül aylarında Endekste tekrar yükselme kaydedilmiştir. Genel endeksin yük
selme döneminin başlangıcı olduğu halde, Ekim ayında binde 3 oranında geri
leme olmuş fakat yükselme döneminin ikinci ayı olan Kasım ayında endeks 
b ir ay Önceki düşüşü telâfi etmiş ve % 4 e yakın b ir artış göstermiştir. Yılın 
son ayında genel endeks artışında bir duraklama meydana geldiği için mevsim
lik artıştan daha az bir yükselme kaydedilmiştir.'

1965 yılında Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde, Aralık sonları iti-. 
b a r i/Ie  meydana gelm iş olan % 10,8 oranındaki artışta % 90 oranında gıda 
m addeleri ve yem ler, % 10 oranında sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri 
grup la rı ro l oynam ıştır. 1964 yılında bu oranlar, sırasıyla, % 42,7 ve % 57,3 tü .

Gıda maddeleri grubu arasında da, artırıcı etki yönünden, nebatî gıda mad
deleri başta gelmektedir. Bu gruba dahil maddelerden hububat alt endeksinin 
tesir payı % 25, "diğer nebatî gıda maddeleri" alt endeksinin payı % 26 dır.

1964 yılı, sonunda 272 puan olan gıda maddeleri endeksi 1965 sonunda 
311 puana çıkmıştır; artış oranı % 14,3 tür; 1964 yılı artış oranı % 2,26 idi. 
Endeks artışı özellikle nebatî gıda maddeleri ve hayvan yemleri fiyatlarının 
yükselmesi sonucudur. Nebatî gıda maddeleri endeksi % 13,8, hayvan yemle
ri endeksi % 27,3 oranlarında yükselmiştir. Hububat fiyatlarının bu gelişme
de Önemli rolü olmuştur. Zira hububat, nebatî gıda maddelerine dahil olduğu 
gibi kısmen de hayvan yemleri alt endeksine dahildir. Bunun yanında soğan, pa
tates, üzüm, fındık vs. gibi maddeleri toplayan "diğer nebatî gıda maddeleri" 
alt endeksi % 29,1 oranında, hayvan fiyatları alt. endeksi % 10,7, hayvan 
mahsulleri endeksi % 11,6 oranlarında yükselmiştir. "Diğer nebatî gıda mad
deleri" alt endeksindeki artış özellikle patates (ortalama artış % 100), soğan, 
(ortalama artış % 300), zeytinyağı gibi maddelerin fiyat yükselişlerinden ile
ri gelmiştir. '

Sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri endeksinin 1965 yıUndaki artış 
oranı % 3,5 tir; 1964 te ise % 4,7 idi. Bu suretle endeks 288 puandan 298 
puana yükselmiştir. Sanayi maddeleri grubunu teşkil eden maddelerden özel
likle madenler ve deriler alt endekslerindeki artış lar önemlidir. Madenler alt 
endeksi 1964 sonuna nazaran % 13,5 oranında yükselmiş ve genel endeks üze
rinde % 6,6 oranında artırıcı etkide bulunmuştur. Deriler alt endeksindeki ar
tış % 11,9 dur. Kimyevî ve tıbbî maddeler, sınaî ve madenî yağlar, kâğıtlar ve 
yapı malzemesi alt endekslerinde de çeşitli oranlarda artışlar olmuşsa da, ağır
lık katsayıları düşük olduğu için, genel endeks üzerinde önemli etkiler yapma
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mışlardır. Yakacak maddeleri endeksinde geçen yıla nazaran değişiklik olma
mış, dokuma maddeleri alt endeksi ise % 1,8 oranında düşmüştür. Dokuma 
maddeleri endeksindeki gerileme yılın son aylarında pamuk fiyatlarında görü
len düşmelerle ilg ilid ir.

Görüldüğü gibi, Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi 1965 yılında, geniş 
ölçüde, hububat ve patates, soğan, zeytinyağı vs. gibi diğer bazı nebatî gıda 
maddelerinin fiyatlarındaki gelişmelerin etkisinde seyretmiştir. Bunlar dışın
da kalan gıda maddelerinin etkisi daha düşüktür. Bununla beraber hububat 
endeksine geniş ölçüde bağlı olan hayvan yemleri alt endeksi de genel endek
se önemli artırıcı etkide bulunmuştur. .

Bu durum Türkiye'de fiyat artışlarının belirli b ir ölçüde tarım sektörün
den başladığını göstermektedir. Memleketimizde, cürlü nedenlerle yeteri ka
dar artırılamayan tarım ürünleri talebi, daha yüksek orandaki nüfus artışı yü
zünden çoğalmakta ve tarım ürünleri fiyatları sürekli olarak artmaktadır. 1965 
yılı endeks artışında, toptan eşya fiyatlarını her yıl etkileyen devamlı faktör
ler yanında, diğer, nedenlerinde tesirleri olmuştur. Yurt dışında çalışmakta 
olan işçilerimizin Türkiye'deki yakınlarına gönderdikleri veya beraberlerinde 
getirdikleri paralar bu yıl önemli ölçüde yükselmiştir. Toplu sözleşmeler so
nucunda işçi ücretleri artmıştır. 1965 yılı ihracatındaki artış ihracat gelirleri
ni yükseltmek yoluyla talebi desteklediği gibi arzı azaltıcı etkide de bulunmuş
tur. Devletin müdahale alımlarında bulunduğu bazı tarım ürünlerinin fiyatla
rında 1965 yılında yapılan yükseltmeler, gelir vergisinde tanınan bazı muafi
yetler ve gümrük resimlerinin artırılmış olması da fiyatlar genel seviyesi üze
rinde aynı yönde etki yapmıştır.

Ekonomik yapı, dış gelirler, maliyetler gibi etkenler yanında para ve kre
di gelişmelerini, de zikretmek gerekir. 1964 yılının İkinci yarısında alınan nak
dî tedbirlerin de tesiriyle canlanmaya başlamış olan İktisadî faaliyetler 1965 
yılında daha hızlı b ir şekilde gelişmiştir. Bu arada, b ir taraftan mevduat ar
tışı diğer taraftan iddihar ve lik id ite  tercihinin azalması, banka kredilerinin 
genişlemesini mümkün kılmış ve kredilerdeki artış yeniden mevduat yarat
mıştır. Bu gelişme sonucunda, toplam satinai ma gücü veya para arzı artmış 
ve ekonomi emrindeki nakdî talep, mal ve hizmet arzının üstünde kalmıştır. 
Ekonomideki likiditenin fiyatlar genel seviyesi üzerinde 1966 yılında olumsuz 
etkide bulunmasına meydan vermemek için bankaların mevduat karşılıklarını 
ve umumî disponibilité nispetlerini yükselten iki karar alınmıştır. İlgili bölüm
de bu konuda daha geniş bilgi verilm iştir.

Ankara geçinme endeksi de toptan eşya fiyatları endeksinin eğilimine uy
gun bîr gelişme göstererek, geçen yıla nazaran daha fazla artmıştır. Bununla 
beraber Ankara geçinme endeksinin artış oranı toptan eşya fiyatları genel’ en
deksinin artış oranından düşüktür.

Ankara geçinme endeksi 1965 yılı içinde 272 puandan 292 puana yükse
lerek % 7,4 artış kaydetmiştir. Artış oranı 1964 yılında % 2,3 tü. Yıllık orta
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lamalar itibariyle 1964 yılında % 1,9 oranında artarak 260 tan 265 e yüksel
miş olan endeks 1965 yılında % 6,8 artarak 283 e çıkmıştır.

1965 yılında Türk lirasının dış değerinde önemli bir değişiklik kaydedil
memiştir. Zürih'te bir Türk lirasının alış değeri 1965 yılı içerisinde 0,3575 
ilâ 0,3650 İsviçre frank'ı arasında muamele görmüştür. 1964 yılında azamî ve 
asgari alış değerleri 0,3750 ile 0,3525 İsviçre frank'ı. idi. Azami ve asgari sa
tış değerleri ise 1964 yılında 0,3775 ve 0,3625 İsviçre frank'ı 1965 yılında 
0,3675 ve 0,3625 İsviçre frank'ı dır.

Toptan eşya fiyatları ve geçinme endekslerinde önemli artışlar kaydedil
miş olmasına rağmen 1965 yılında altın fiyatları, 1964 yılına nazaran, çok 
farklı bir gelişme göstermemiştir. Aralık ayları ortalamaları itibariyle Reşat 
altını 1964 yılında % 5,4, 1965 yılında % 5,5 yükselmiş, Cumhuriyet altını
1964 yılında % 0,1, 1965 yılında % 0,6 oranlarında gerilemiştir. Külçe altının 
gram fiyatı 1964 yılında % 0,5 gerilemiş, 1965 yılında ise % 0,9 yükselmiştir.

Yıllık ortalamalar itibariyle ise her üç çeşit altın fiyatında da artış olmuş
tur. Reşat altını 141,05 TL. ndan 149,02 TL. na çıkarak % 5,7, Cumhuriyet al
tını 93,77 TL. ndan 94,44 TL. na çıkarak % 0,7 ve külçe altının gram fiyatı 
13,87 TL. ndan 14,04 TL. na çıkarak % 1,2 oranlarında artmıştır.

4 — MİLLETLERARASI İLİŞKİLER

A — Dış Ticaret ve Kambiyo Rejimleri

a. İthalât Rejimi :

Dış ticaret rejiminin uygulanması konusunda, Bankamıza verilmiş olarr 
görevlerin yerine getirilmesine 1965 yılında da devam edilmiştir. Geçen yıl
larda olduğu gibi ve İktisadî kalkınmamızın gerektirdiği yatırım ihtiyaçlarının 
plânlı bir şekilde karşılanması, tarım, sanayi ve maden üretimini artırıcı mad
deler ile sanayi ham maddelerine ve ihraç mallarımızın değerlendirilmesinde 
kullanılan ithali zarurî malların kolaylıkla temini, memleketimizde istihlâke 
yetişmeyen zarurî istihlâk maddelerinin yokluğunun giderilmesi ve piyasada 
aranan maddelerin imkânlarımızla ayarlı olarak bulundurulması gayesiyler
1965 yılında da ithalât altışar aylık iki ithal programı dairesinde cere/an et
miştir. Birinci ve ikinci devrelerle ilgili Dış Ticaret Rejimi Kararlan ile İthalât 
Yönetmelikleri, AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelikler ile ihraç edi
len mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı maddelere döviz tahsisi esaslarına 
dair Yönetmelikler 4 Ocak ve 5 Temmuz 1965 tarihlerinde ilân edilmiştir. Bu 
arada ithalâtla ilgili muhtelif konular yıl içinde yayımlanan çeşitli sirkülerle 
tanzim olunmuştur.

4 Ocak 1965 tarihînde ilân edilen Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Karar ve 
aynı tarihli İthalât Yönetmeliği, bundan önce ilân edilene nazaran, tertip ve 
esas hükümler yönünden pek fazla yenilik ve değişiklik ihtiva etmemektedir.
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Bu Karar ve Yönetmeliğin bazı hükümleri 5 Temmuz 1965 tarih li Karar ve 
Yönetmelikle, altı aylık tatbikattan istifade edilerek daha fazla geliştirilm iş, 
kota tutarları artırılm ıştır.

1965 yılı ithal programı ile 665 milyon dolarlık ithalât yapılması öngö
rülmüştür. Bunun 220 milyon doları liberasyon listelerine, 200' milyon doları 
tahsisli ithal mallan listesine, 65 milyon doları anlaşmalı memleketlere ayrıl
mıştır. Bunların toplamı 485 milyon dolardır. Ayrıca, Özel imkânlardan 180 
milyon dolarlık ithalât yapılacağı tahmin edilm iştir. Bu imkânlar Amerikan 
ziraî istihsal fazlası programı, özel yabancı sermaye yatırım ları, Nato Enfrans- 
trük tü r ve O ff-Shore programı ve temin edilen yatırım kredilerinden müte
şekkildir.

İthalât programlarının tahakkukunda ise, 1965 yılında 485 milyon dolar
lık ithal listelerinden, liberasyon listelerine tahminden fazla talep olması ve 
tahsisli ithal malları listelerine bilâhare yapılan ilâveler dölayısiyle cem'an
501,6 milyon dolarlık ithal müsaadesi verilm iştir. Bunun birinci 6 aylık dev
reye isabet eden kısmı 223,1 milyon dolar, ikinci 6 aylık devre ile ilg ili kısmı
278,5 milyonı dolardır.

1965 yılı birinci ve ikinci altı aylık ithal programları, evvelce olduğu gibi,
1 ve II numaralı liberasyon, tahsisli ithal malları ve anlaşmalı memleketler 
kontenjan listelerinden müteşekkildir.

Liberasyon listelerine dahil maddeler 1965 yılında, yukarıda zikredilen 
esaslar gözönünde tutularak yeniden incelenmiştir. Bu üstelerden 4 Ocak 1965 
tarihinde tohumluk patates ve çeltik ile lysol çıkarılmış, muhtelif kimyevî 
gübreler, kompoze gübreler, matbaa mürekepleri, hal i tali ve yüksek karbonlu 
çelikler, tababet ve cerrahlık dişçilik ve veterinerliğe mahsus âlet ve cihazlar 
ise bu listelere alınmıştır. 5 Temmuz 1965 tarihinde çay, galvanizli teller ve 
yalnız lâke teneke liberasyon listelerinden çıkarılmıştır.

Tahsisli ithal malları listesi, bundan önce ilân edilen listelerde olduğu 
gibi, Avrupa Para Anlaşmasına dahil memleketlerden ve serbest döviz saha
sından ithal edilecek mallan İhtiva etmektedir. 1965 yılı ilk  altı aylık devresi 
için tahsisli ithal- malları listesi, surplus maddelerin mübayasına ait 50 milyon 
dolarlık kota hariç, 92,3 milyon dolar olarak İlân edilm iştir. Bunun 33,2 m il
yon dolarını (fuar dahil) ithalâtçı, 59,1 milyon dolarını da sanayici kotaları 
teşkil etmektedir. İkinci altı aylık devre için bu liste tutarı, 50 milyon dolarlık 
surplus maddeleri kotası hariç, muhtelif ilâvelerle 150,3 milyon doları bulmuş
tur. Bunun 38,1 milyon doları ithalâtçı, 112,2 milyon doları ise sanayici kota
sıdır.

Anlaşmalı memleketler yıllık  kontenjan listeleri, iki taraflı ticaret ve öde
me anlaşmaları hükümleri dahilinde yapılacak ithalâta a ittir. 1965 yılında 
muteber olmak üzere Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, İsrail, Ma
caristan, Polonya, Romanya, S. S. C. B. ve Yugoslavya için yeni kontenjan lis
teleri tesbit ve ilân edilm iştir.
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1965 İthal Programında, liberasyon ve tahsisli ithal malları listeleriyle 
ilg ili olarak, 1965 yılında yayımlanan Karar ve Yönetmeliklerle 1964 yılı ikinci 
altı aylık devresine nazaran pek önemli değişik hükümler getirilmemiştir.

1965 yılında da teminat nispetleri I ve II numaralı liberasyon listelerinde 
% 70 ve % 100, tahsisli ithal malları listelerinde ithalâtçılar için % 30, sana
yiciler için % 10 hadlerinde olmak üzere aynen ipka edilm iştir.

4 Ocak ve 5 Temmuz 1965 tarih li İthalât Yönetmeliklerinde de sanayici 
kotalarının dağıtımı ve liberasyon listelerinde müsaadeye bağlı maddelere 
müsaade belgesi verilmesi sırasında, bu maddelerden lüzumlu görülenler için, 
sanayicilerin istihsal vergisi beyanlarının ve ödedikleri vergilerin gözönünde 
tutulması öngörülmüştür.

1965 yılı birinci ve ikinci altı aylık devrelerinde de liberasyon listelerine vâ
ki talepleri ayarlamak ve aşırı talepleri önlemek amacı ile bu listelerden yal
nız akreditifli ödeme şekli ile ithalât yapılması usulüne devam olunmuştur.

b. İhracat Rejimi :

İhracatı tanzim eden prensipleri de ihtiva etmekte olan Dış Ticaret Reji
mi hakkındaki Kararlar, İthalât Rejimi bahsinde belirtildiği gibi 1965 yılında 
da 4 Ocak ve 5 Temmuz tarihlerinde yayınlanmıştır. İhracatı, 1965 yılının ilk 
altı aylık döneminde 4 Ocak 1965 tarih li Dış Ticaret Rejimine ait İhracat Yö
netmeliği, ikinci altı aylık dönemde ise 5 Temmuz 1965 tarihinde yayınlanmış- 
olan Yeni Yönetmelik tanzim etm iştir.

Ayrıca, bu arada yayınlanan sirkülerle münferit konularda tedbirler de 
alınmıştır.

1964 yılında yayınlanmış olan Dış Ticaret Rejimi hakkındaki kararların 
ihracatla ilg ili temel hükümleri ve bu arada serbest ihracat prensibi 1965 yı
lında ilân edilen kararlarda da aynen muhafaza edilm iştir. Bu konuda yapılmış 
olan değişiklikler, yalnız söz konusu kararlara ekli ihracı lisansa tabi mallar 
listelerinin muhteviyatına inhisar etmiştir.

Bilindiği gibi, ihracı lisansa tabi mallar hububat, ceviz kütüğü, bazı nadir 
madenler, kıymetli eşya ve margarin yağı gibi birkaç maddeden ibarettir. Hu
bubat ihracı yalnız Toprak Mahsulleri Ofisine tanınmış, madenler ise Sanayi 
Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur.

4 Temmuz 1964 tarih li ihracı lisansa tabi mallar listesine 4 Ocak 1965 
tarihinde bazı ilâveler yapılmış, hububat meyanında arpa, yulaf ile kepek, 
fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve her nevi yağlı tohum küspeleri bunların baş- 
lıcalarıdır. Nihayet 5 Temmuz 1965 tarih li listeden hububat mamulleri meya- 
nında kepek ile her nevî yağlı tdhum küspeleri çıkarılarak ihraç edilmeleri 
serbest bırakılmıştır.
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4 Temmuz 1964 tarih li Dış Ticaret Rejimine ait İhracat Yönetmeliğine 
göre; ihracı tescile tabi mallar, çekirdeksiz kuru üzüm ve tütünden ibaret 
iken, 4 Ocak 1965 tarih li İhracat Yönetmeliğine istinaden çekirdeksiz kuru 
üzüm listeden çıkarılarak, yerine kuru incir (işlenmiş ve naturei - hurda - ez
me), 5 Temmuz 1965 tarih li İhracat Yönetmeliği ile de canlı hayvan, an tep 
fıstığı, kepek ve her nevi yağlı tohum küspeleri bu listeye İlâve edilm iştir.

Dış Ticaret Rejimi hakkındaki kararlara istinaden neşredilen söz konusu 
İhracat yönetmeliklerine mütenazır olarak 23.12.1963 tarihinde yayınlanan 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 Sayılı Karara ilişkin İhracat 
Tebliği, ihracat muamelelerini kambiyo mevzuatı yönünden nizamlayan b ir 
tebliğ olarak halen meriyette bulunmaktadır. Adı geçen tebliğde bu süre zar
fında herhangi b ir değişiklik yapılmamıştır. Evvelce ilg ili Kambiyo mercileri 
tarafından yürütülmekte olan tatbikat, bununla Bankamız uhdesine tevdi edil
m iştir.

28 Ekim 1964 tarihinde yayımlanan b ir sürkülerle, 4 Temmuz .1964 tarihli 
İhracat Yönetmeliğine konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraç edi
lebilecek mallar için yeni b ir liste ilâve edilmiş, bu listeye yaş meyve ve seb
zelerle su ürünleri alınmış, 4 Ocak 1965 tarih li İhracat Yönetmeliği ile bu lis
teye, şarap, salyangoz, siyah ve yeşil zeytin, halı, hediyelik eşya, el sanatları, 
yünlü ve pamuklu mensucat ve hazır giyim eşyası, 5 Temmuz 1965 tarih li İh
racat Yönetmeliği ile de kolonya, lokum ve şekerlemeler, et ve mamullerinin 
ilâvesiyle söz konusu liste İslah edilm iştir.

5 Aralık 1963 tarihinde yürürlüğe konulan "bazı mamullerimizin tevsik 
edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra eden sair 
mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkındaki 
karar" şekil ve şartları islâh edilerek, 26.5.1964 tarihinde yeni b ir kararla de
ğiştirilm iş, bilâhare, zaman zaman çıkarılan kararlarla ihraç edilen bazı ma
mullerimize iade olunacak kati vergi nispetleri tesbit edilm iştir.

c. Kambiyo Rejimi :

Bilindiği gibi kambiyo rejim i 1965 yılında da, 1567 sayılı Kanuna daya
nılarak 11 Ağustos 1962 tarihinde neşredilmiş olan Türk Parası Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 17 sayılı Karar ve bu karara müteallik Tebliğler ve bazı 
m ünferit kararlarla düzenlenmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı. Karara ilişkin 70 sa
yılı Tebliğ ile 6 Haziran 1961 tarihinde Bankamıza devredilmiş bulunan kam
biyo kontrolü görevleri, müteakip yıllarda daha dâ genişletilmiştir. Bu suretle 
birçok memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de tatbikatı yürütmek ba
kımından, kambiyo kontrolü Merkez Bankasına devredilmiş bulunmaktadır. 
Bu merci değişikliği bilhassa görünmeyen muameleler ve sermaye hareketleri 
konusunda kambiyo kontrolü tatbikatının ob jektif usuller ve belirli kaideler 
dairesinde gerçekleştirilmesini ve imkân dahilinde liberasyon yönünde yürü
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tülmesini sağlamak bakımından önemli bir gelişmedir. Böylece, üyesi bulun
duğumuz Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının'görünmeyen mua
melelerin liberasyonu konusunda takip ettiği politikaya uygun usûller meydâ
na getirilmiş bulunmaktadır.

1962 yılından bu yana tatbikat görmekte olan Türk Parası Kıymetini.Ko
ruma hakkında 17 sayılı Karar ile ilgili Tebliğler 7 seriye ayrılmakta ve. her 
seri kendi içinde sıra numarası almaktadır.

Birinci seriye dahil olan Tebliğler usul hükümlerine ve usule mütedair 
müşterek hükümlere taallûk etmektedir. Bu seriyle ilgili 1 sayılı Tebliğ 1962 
yılı Ağustos ayında ilân edilmiştir. Bu Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma 
Kararlarına ilişkin Tebliğlerin neşir plânına dairdir. 2 sayılı Tebliğ dövizlerin 
tasarruf ve idaresine, alım ve satımına, Türk parasına, kıymetli maden, taş ve 
eşyalar ile menkul kıymetlere ilişkin genel tahdit ve izinlere ait esasları tayin 
etmektedir. Bu Tebliğ 14 Eylül 1964 de yayımlanmış ve 1963, 1964 ve 1965 
yıllarında yürürlükte kalmış, ihtiva ettiği hükümlerin birkaçı 1964 yılı 10 
Ocak günü ilân edilen 3 sayılı Tebliğ ile ve yukarıda belirtilen yönlerde değiş
tirilmiştir.

¡kinci seriye dahil olan Tebliğler genel olarak ihracata ve hususiyet arze* 
den ihracat muamelelerine taallûk etmektedir. Bu seriyle ilgili 1 sayılı Tebliğ 
1962 yılı Ekim ayında ilân edilmiş ve yerini 1 Ocak 1964 de yürürlüğe girmek 
kaydiyle yayımlanan 25 Aralık 1963 tarihli 2 sayılı Tebliğe bırakmıştır. 2 sa
yılı Tebliğ ile bir önceki hükümler, Bankamız ve formaliteler yönünden diğer 
tebliğlere muvazi şekilde değiştirilmiştir.

Üçüncü seriye dahil olan Tebliğler, dövizli, bedelsiz ve sair şekillerde ya
pılan ithalâta uygulanacak usullere taallûk etmektedir. Bu seride ithalâtın ge
nel esasları ile bedelsiz ithalât ayrı Tebliğlere mevzu teşkil etmektedir. Bu se
riye ait 1 sayılı Tebliğ ithalâtın genel esaslarını ilgilendirmektedir. 1962 yılı 
Kasım ayında yayınlanmış, 1963 yılında uygulanmış ve yerini 10 Ocak 1964 
de yayınlanan 4 sayılı Tebliğe bırakmıştır. Bilindiği üzere ithalât, Dış Ticaret 
Rejimi hakkındaki kararlara göre yapılmakta ve bu rejimin uygulanması 1958 
yılından beri Bankamıza verilmiş bulunmaktadır. Bedelsiz ithalâtı 1963 yılın
da 2 sayılı ve 1 Şubat tarihli Tebliğ tanzim etmiş ve yerini 1964 yılı için 13 
Eylül 1963 günü ilân edilen 3 no. Iı Tebliğe bırakmıştır. Bedelsiz ithalât Teb
liğinde 1964 yılı için yayınlanan değişikliklerde diğer tebliğlerdekilere muva
zidir.

Dördüncü serîye dahil olan Tebliğler, görünmeyen muamelelere uygulana
cak usullere taallûk etmektedir. Bu seride görünmeyen muamelelerin genel 
esasları ile yolcular ayrı ayrı Tebliğlere tabidir. Yolcularla ilgili olan 1 sayılı 
Tebliğ 1962 yılı Eylül ayında yayımlanmış 1963 de uygulanmış ve yerini 1 Ocak 
1964 tarihinde yürürlüğe girmek kaydiyle yayımlanan 7 Ekim 1963 tarihinde 
ilân edilen 4 sayılı Tebliğe bırakmıştır. 4 sayılı Tebliğin işçilerle ilgili bîr fıkrası 
15 Kasım 1963 tarihinde ilân edilen 5 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir. Görün
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meyen muamelelerin genel esasları ile ilg ili olan 2 sayılı Tebliğ 1962 yılı. Kasım 
ayında ilân edilmiş, 1963 yılında yürürlükte kalmış ve yerini 1 Ocak 1964 ta
rihinde yürürlüğe girmek kaydiyle 5 Ekim 1963 yılında yayımlanan 3 sayılı 
Tebliğe bırakmıştır. Görünmeyen muamelelere uygulanacak usullerde 1964 yılr 
için yapılmış olan değişiklikler, önceki bölümlerde belirtild iğ i gibi Bankamıza 
yeni görev ve yetkiler tanımak ve formalitelerde kolaylık ve sarahat sağlamak 
yönünde olmuştur.

Beşinci seriye dahil olan Tebliğler, sermaye hareketlerine uygulanacak 
usullere taallûk etmektedir. Bu konuda 13 Şubat 1963 günü yayımlanan 1 sayı
lı Tebliğ 1963 yılında uygulanmıştır. 4 Haziran 1963 tarihinde yayımlanan 2 
sayılı Tebliğ bloke paraların Türkiye'de filim c ilik  konusunda kullanılmasına 
dairdir. Sermaye hareketlerini 1 Ocak 1964 de yürürlüğe girmek kaydiyle 12 
Eylül 1963 günü ilân edilen 3 sayılı Töblİğ tanzim etmektedir. Bu sonuncu 
Tebliğ ile getirilen değişiklikler de diğerleriyle aynı istikamettedir.

Altıncı seri, serbest bölge işleriyle ilg ili tebliğlere ayrılmıştır. Bu muame
leler halen mer'i olan 14 sayılı Karara ilişkin 2 Mart 1957 tarihlî ve 9 sayı 1 r 
Tebliğ ile tanzim edilm iştir.

Yedinci seriye dahil olan Tebliğler 1 ilâ altmcı serilerle ilgili Tebliğlerde 
gerektikçe yapılan müteferrik değişikliklere, ilâvelere ve iptallere taallûk et
mektedir. Bu seri içindeki Tebliğler 1962 yılında 2 sayıya, 1963 de 9 sayıyaA 
1964 de 21 sayıya, 1965 yılında ise 27 sayıya kadar gelmiştir.

B — Dış Ticaret Hareketleri

Dış ticaret konusunda 1964 yılında başlamış olan olumlu gelişme, 1965 
yılında da devam etm iştir. 1964 yılına nazaran ithalât, ihracat ve ticaret hac
mi artmış, ihracat artışı daha fazla olduğu için dış ticaret açığı azalmıştır.

Dış Ticaret Hacmi
Cetvel : 23

Yıllar

Değer - (Milyar TL.) Değer - ( Milyon $ ) Miktar - (Milyon Ton)

İthalât İhracat Hacim İthalât İhracat
Değişik

lik
Hacim İthalât İhracat Hacim

1961 4 ,6 3,1 7,7 509 347 —  162 856 3,1 2,1 5,2

1962 5,6 3,4 9 ,0 622 381 — 241 1.003 4,9 2,3 7,2

1963 6,2 3,3 9,5 687 368 —  319 1.055 5 ,4 2,1 7,5

1964 4,9 3,7 8,6 537 411 —  126 948 4,8 2,6 7,4

1965 (1) 5,2 4,1 9 ,3 572 459 — 113 1.031 5 ,0 2 ,6 7,6

(1) Muvakkattir.
Kaynak : Aylık istatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü
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Dış ticaret hacmi 1965 yılında 948 milyon dolardan 1.031 milyon dolara 
çıkarak % 8,8 oranında artmıştır. Dış Ticaret açığındaki azalma % 10,3 dür.
1964 yılında dış ticaret açığı % 60,5 oranında azalmışsa da, bu azalış tama
men o yıl İthalâtın düşük olmasından ileri gelmiştir. 1965 programında dış t i
caret açığı 255 milyon dolar tahmin edildiği halde, f i i l î  arık 113 milyon dolar 
olmuştur. Aradaki 142 milyon dolarlık farkm 93 milyon doları ithalâtın plân
lanan miktardan düşük olması, 49 milyon doları ise ihracatın tahmin edilen
den fazla olmasındandır.

Dış ticaret hacminde, m iktar itibariyle meydana gelen artış % 2,7 dîr. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1965 yılı için 394 milyon dolarlık ih
racat öngörüldüğü halde, 1965 yılı Programında ihracat hedefi 410 milyon 
dolar olarak tesbit edilmiş ve bütün ilg ili kurumlarm bu hedefe ulaşılması 
için gerekil tedbirleri alması istenmiştir. Değer itibariyle ihracat 1963 yılında 
bu tahmini de aşarak b ir önceki yılda olduğu gibi % 11,7 oranında artarak 
411 milyon dolardan 459 milyon dolara çıkmıştır. İhracat artışının en önemli 
sebebi meyva, pamuk ve madenlerimizin ihracatında meydana gelen önemli 
artışlardır. Meyve ihracatı 85 milyon dolardan 103 milyon dolara yükselerek 
% 21,2, pamuk ihracatı 92 milyon dolardan 102 milyon dolara yükselerek 
% 11,1 ve maden ihracatı 20’ milyon dolardan 29 milyon dolara yükselerek 
% 45 oranlarında artmıştır. Hububat ihracatı 6 milyon dolardan 4 milyon do
lara düşmüş, yağlı tohumlar ihracatı ise 5 milyon dolardan 7 milyon dolara 
yükselmiştir. Diğer maddelerin ihracatı, ortalama olarak % 8,1 oranında art
mıştır.

Yatırım, İstihlâk ve Ham Madde İthalâtı
Cetvel : 24 (Milyon $)

D e ğ e r 1 e r Genel ithalâta nisbetlerî

G r u p l a r 1964 1965
(1 )

Gruplar 1964 1965
(1 )

YATIRIM MADDELERİ 245 241 YATIRIM MADDELERİ 45 ,6 42,2

İnşaat malzemesi 25 29 İnşaat malzemesi 4 ,6 5 ,0

Makine ve teçhizat 220 212 Makine ve teçhizat 41 ,0 37,2

İSTİHLÂK MADDELERİ 25 25 İSTİHLÂK MADDELERİ 4 ,6 4 ,3

HAM MADDELER 267 306 HAM MADDELER 49,8 53,5----- -----—

TOPLAM 537 572 TOPLAM 100,0 100,0

(1) Muvakkattir.
Kaynak : Aylık istatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

1964 yılında % 21,8 oranında gerilemiş olan ithalât 1965 yılında % 6,5 
oranında artarak 572 milyon dolara çıkmıştır. 1965 yılı için öngörülen ithalât 
665 milyon dolar olduğuna göre, programa göre % 14 oranında b ir eksiklikle
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gerçekleşmiştir. 572 milyon dolarlık ithalâtın 241 milyon doları yatırım mad
deleri, 306 milyon doları hammaddeler ve 25 milyon doları tüketim maddele
rinden ibarettir. 1964 yılına nazaran yatırım maddeleri ithalâtında 4 m i iyon 
dolarlık b ir azalma olmuş ve bunların toplam ithalât içindeki payları % 45,6 
dan, % 42,2 ye düşmüştür. Programda yatırım maddeleri ithalâtı 294 milyon 
dolar tahmin edildiğine göre % 18 oranında noksan gerçekleşme olm uştur. 
Buna karşılık hammadde ithalâtı, imalât sanayimdeki üretim artışı göz Önün
de tutularak % 14,5 oranında artırılm ış ve 291 milyon dolar öngörülmüş ol
duğu halde, 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1964 yılına nazaran ar
tış % 14,6 dır. Bu suretle hammadde ithalâtının toplam ithalâttaki payı % 
49,8 den, % 53,5 e çıkmıştır. Tüketim maddeleri ithalâtı 1964 ve 1965 Prog
ramlarında 80 milyon dolar tahmin edildiği halde her iki yılda da 25 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiş ve toplam ithalâttaki payı 1965 yılında % 4,3 e 
inm iştir.

Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
Cetvel : 25 (Milyon $)

İ h r a c a t İ t h a l â t

Maddeler 1964 1965
(1 )

Maddeler T 964 1965
(1 )

Meyveler 85 103 Makineler 176 165

Pamuk 92 102 Akaryakıtlar 67 57

Tütün 90 90 Demir - Çelik 51 59

Madenler 20 29 İlâç-Boyalar ; 37 51
Canlı hayvanlar 14 17 Nakil vasıtaları 46 46

Hububat 6 4 Dokuma - İplik 36 38

Tohumlar 5 7 Buğday 6 26

Diğer maddeler 99 107 Diğer maddeler 118 130

TOPLAM 411 459 TOPLAM 537 572

(î) Muvakkattir.
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Maddeler itibariyle ithalât gelişmeleri ise şöyledir. 1964 yılına nazaran 
makine ithalâtı 11 milyon dolar, akaryakıt ithalâtı 10 milyon dolar azalmış, 
nakil vasıtaları ithalâtında değişiklik olmamıştır. Dem ir-çelik ithalâtı 51 m il
yon dolardan 59 milyon dolara, ilâç ve boyalar ithalâtı 37 milyon dolardan 51 
milyon dolara, dokuma ve ip lik  ithalâtı 36 milyon dolardan 38 milyon dolara, 
buğday ithalâtı 6 rrtilyon dolardan 26 milyon dolara çıkmıştır. Diğer ithalât 
maddelerindeki artış 12 milyon dolardır.

İthalât ve ihracatımızın memleket gruplan itibariyle dağılışı 26 sayılı cet
velde gösterilm iştir.

Bütün memleket gruplarına yaptığımız ihracatta artış vardır. Kıymet ola
rak artış en fazla, sırasıyla, anlaşmalı memleketlere, diğer memleketlere, do-
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İhracat ve İthalâtın Memleket Grupları İtibariyle Dağılış!
Cetvel : 26 (Milyon $)

Memleket Grupları

İhracat İthalât

7964 7965 (1 ) 1964 1965(1)

A. P. A. M EM LEKETLERİ 248 250 246 260
Avrupa İktisadî İşbirliği 137 155 154 163
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 97 83 90 95
Diğer A. P. A. Memleketleri 14 12 2 2

DOLAR SAHASI - 74 82 156 163

STERLİN  SAHASI ’ 5 5 14 24

ANLAŞMALI M EM LEKETLER 60 87 63 74

Doğu Avrupa Memleketleri 38 67 42 57
Diğer Anlaşmalı Memleketler ' 22 20 21 17

DİĞER M EM LEKETLER 24 35 58 51

' TOPLAM ' 411 459 537 572

(1) Muvakkattir.
Kaynak : Ticaret 'Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

lar sahası memleketlerine ve APA memleketlerine yapılan ihracatta meydana 
gelmiştir.

Gerçekten anlaşmalı memleketlere yapılan ihracat 27 milyon dolar, dolar 
sahasına yapılan ihracat 8 milyon dolar, APA memleketlerine yapılan ihracat 2 
milyon dolar, diğer memleketlere yapılan ihracat 11 milyon dolar artm ıştır. 
Sterlin sahasına yapılan ihracat 1964 yılındaki seviyesinde kalmıştır.

APA, dolar, sterlin ve anlaşmalı memleketlerden yaptığımız ithalâtta 1965 
yılında artış olmuş, diğer memleketlere yaptığımız ihracat önemli bir artış 
kaydettiği halde, bu memleketlerden yaptığımız ithalâtta azalma olmuştur.

APA memleketlerine ihracatımız 248 rmfyon dolardan 250 milyon dolara, 
ithalâtımız ise 246 milyon dolardan 260 milyon dolara yükselmiştir. Bu mem
leketlerle olan ticaret dengemiz 10 milyon dolar açık vermiştir. _

Dolar sahası memleketlerine ihracatımız 74 milyon dolardan 82 milyon 
dolara, ithalâtımız 156 milyon dolardan 163 milyon dolara yükselmiştir. Dış 
ticaret dengemizin en fazla açık verdiği memleket grubu dolar sahasıdır. 1965 
yılında bu memleketlerden yaptığımız ithalât, ihracatımızdan 81 milyon do
lar fazladır.

Sterlin sahası memleketlerine yaptığımız ihracat 1964 yılında olduğu gibi
5 milyon dolardır. Bu memleketlerden ithalâtımız ise 14 milyon dolardan 24 
milyon dolara yükselmiştir. .
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Anlaşmalı memleketlere yaptığımız ihracat 60 milyon dolardan 87 milyon 
dolara, ithalâtımız 63 milyon dolardan 74 milyon dolara çıkm ıştır. İhracatı
mızdaki fazla artış sebebiyle bu memleketlerle olan ticarî ilişkilerim iz sonu
cunda, 13 milyon dolar tutarında fazlalık meydana gelmiştir.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan memleketlere ihracatımız 24 milyon 
dolardan 35 milyon dolara yükselmiş, bu memleketlerden ithalâtımız ise 58 
milyon dolardan 51 milyon dolara inmiştir.

C — Dış Ödemeler Dengesi

1965 yılı geçici dış ödemeler dengesi, 1965 yılı Kalkınma Programında 
yapılmış olan tahminler de nazara alınırsa bir çok bakımlardan olumlu sonuç
lar göstermektedir. Gerçekten, ihracat ve görünmeyen kalemler gelirleri tah
min edilen rakamların üstünde gerçekleşmiştir. Programda 410 milyon dolar 
tahmin edilen ihracat 459 milyon 'dolar, görünmeyen kalemlerde de net giriş
2 milyon dolar yerine 17 milyon dolar olarak tahakkuk etmiştir. Dış ödeme 
dengesinin sermaye hareketleriyle ilgili kredi girişleri 254 milyon dolar olarak 
tahmin edildiği halde bunun ancak 196 milyon dolar ve ithalât 665 milyon 
dolar yerine 572 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

1964 yılında 411 milyon dolar olan ihracat geliri 1966 yılında 459 mil
yon cîolara, 537 milyon dolar olan ithalât 572 milyon dolara çıkm ıştır. Bu su
retle 1965 yılı dış ticaret açığı 113 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Görünmeyen kalemler 1964 yılına nazaran hem gelir hem gider bakımın
dan artış kaydetmiş ve 1964 yılında 35 milyon dolarlık açık vermiş olan bu 
muameleler 1965 yılında, işçi gelirlerinin birden bire 9 milyon dolardan 70 
milyon dolara çıkması sonucunda, 17 milyon dolar fazlalık vermiştir.

Enfrastrüktür ve off - shore gelirleri 1964 yılında 59 milyon dolar iken
1965 yılında 20 milyon dolara inmiştir.

Sermaye hareketleri girişi 1964 yılında 251 milyon dolar, çıkışı 110 mil
yon dolarken, 1965 yılında girişler 303 milyon dolar, çıkışlar 184 milyon do
lar tutmuştur. Sermaye çıkışları dış borç ödemelerini göstermektedir. Dış 
borç ödemelerinin 1965 yılında yükselmesinin sebebi 1964 yılında bu kaleme 
borç tescillerinin dahil edilmemiş olmasındandır. Yani 1964 yılında borç tecil
leri dahil edilmediği halde, 1965 yılında dış borç ödemelerine 50 milyon dolar
lık EMA ve 23,9 milyon dolarlık ana para tecilleri de dahil edilm iştir. 1965 
yılında fiili sermaye girişlerinden özel yabancı sermaye 25 milyon dolardan 22 
milyon dolara, surplus ithalâtı 28 milyon dolardan 23 milyon dolara, bedelsiz 
ithalât 7 milyon dolardan 5 milyon dolara düşmüş, 1964 yılında 10 milyon 
dolar olan .kredili ithalât 1965 yılında yapılmamıştır. Sermaye girişlerinden 
artış kaydedenler sadece proje kredileri ve Konsorsiyum kredileridir. Proje kre
dileri 36 milyon dolardan 57 milyon dolara, Konsorsiyum kredileri ise 145 
milyon dolardan 196 milyon dolara yükselmiştir. Fakat 1965 yılı Konsorsiyum
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Cetveİ : 27

u ,Ödemeler Dengesi
(Milyon $)

| 1Il
9 6 4 1965 (Geçici) Donemler arası fark

Ge
lir L.

■S
O Fa

rk

Ge
lir

Gi
de

r

Fa
rk

Ge
lir

Gi
de

r L.
l i

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ
A. İHRACAT-İTHALAT

555
411

655_ — ı_qo_ 636 712
572

—  76
— 113

____81_ 57 24
537 — 126 459 48 35 13

B. GÖRÜNMEYEN MUA. 85 118 — 33 157 140 17 72 22 50
Faiz ödemeleri (1) 31 — 31 — 32 — 32 — 1 — 1
Turizm ve dış seyahat 8 21 -  13 14 24 — 10 6 3 3
İşçi gelirleri 9 —- ' 9 70 — 70 61 — 61
Kâr transferleri — • 5 — 5 — 15 — 15 — 10 —  10
A.B.D. TL. harca. (2) 6 — 6 6 6 — — —
Proje kredi, hiz. öde. — 4 -  4 — 6 — 6 — 2 — 2
Diğer görünmeyen mua. 62 57 5 67 63 4 5 6 — 1

C. ENFRASTRÜKTÜR ve
CFF-SHORE (3) 59 — 59 20 — 20 — 39 — — 39

2. SERMAYE HAREKETLERİ 249 110 __139_ JS03 184 119 54 74 — 20
Dış borç ödemeleri (4 ) — 110 —7 u T — 184 - 1 8 4 — 74 —74
Özel yabancı sermaye 25 — 25 22 — 22 —3 — — 3
PL 480 (surplus) (2") 26 — 26 23 — 23 - 3 — — 3
Bedelsiz ithalât 7 — 7 5 5 —2 — — 2
Proie kredileri (5) 36 — 36 57 — 57 21 _ _ 21
Kredili İthalât 10 — 10 : _ — — — 10 — — 10
Konsorsiyum (2,4,6) 145 __ 145 196 — 196 51 — 51

3. KISA VÂDELİ SER. HAR. 21 _ 21 — — — —21 “ —21
4. ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 

(7, 8)
5. ANLAŞ. MEML. BAKİYESİ 

(7, 8)
6. NET YANLIŞ VE EKSİK 

BİLGİ (9)

— 14 T -  14 —  7 __ — 7 7 __ 7

6 __ 6 — 2 8 — 8 

1852 — 52 T ” 34 — 34 - 1 8

TOPLAM 817 817 — 930 930 — 113 113 —

Kaynak : Maliye Bakanlığı  ̂ ^
(1) 1965 yılında 3,6 milyon dolarlık faiz tecili bu rakama dahildir.
(2) 1964 yılında 3 milyon dolarlık surplus ithalâtı ile 1 milyon dolarlık AID hibesi, 1965 

yılında surplus ithalâtın 6 milyon dolarlık kısmı ABD Hükümeti TL. harcamalarında
gösterilmiştir.

(3) 1964 yılı için 11,0 milyon dolarlık Alman Esliha anlaşması avansı dahildir.
(4) 1964 yılı takamına 24,6 milyon dolarlık borç tecili dahil değildir. 1965 yılına ait 184 

milyon dolara 50 milyon dolarlık EMA, 24 milyon dolarlık ana para tecili dahildir.
(5) 1965 yılında proje kredilerinden kullanmaların 51 milyon dolan fiilî kullanma esasına, 

6 milyon doları da akreditif esasına göre hesaplanmıştır.
(6) Borç tecili, faiz tecili ve refinansmanlar dahildir. ■
(7) Rezerv hareketleri Bankamızın 1963, 1964 ve 1965 yılları bilânço rakamlarına SLÖre 

hesaplanmıştır. .
(8) Rezerv artışı (—) işaretle gösterilmiştir.
(9) 1965 yılına ait rakamlara kısa vâdeli sermaye hareketleri de dahildir.
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kredilerine 50 milyon dolarlık EMA, 23,9 milyon dolarlık ana para tecili, 3,6 
milyon dolarlık faiz tecilleri ile 8 milyon dolarlık refinansmanları da dahildir,

Kısa vadeli sermaye hareketleri henüz tespit edilemediği için bunlar "net 
yanlış ve eksik" kaleminde görülmektedir.

Altın ve döviz rezervleri 1964 yılında 14 milyon dolar, 1965 yılında 7 
milyon dolar artış kaydetmiştir. Anlaşmalı memleketler hesabının alacak baki
yesi 1964 yılında 6 milyon dolar azalmış, 1965 yılında ise 2 milyon dolar art
mıştır. Bu rakamlar 31 Aralık 1964 ve 1965 bilanço rakamlarından hesaplan
mıştır.

Net yanlış ve eksik kalemi 1964 yılında 52 milyon dolar, 1965 yılında 34 
milyon dolar bakiye vermiştir. 1965 yılı bakiyesine henüz tespit edilmemiş 
olan kısa vadeli sermaye hareketleri de dahildir.

D  — Altın ve D öviz Durumu

1964 yılı sonunda 116,9 ton olan Bankamız altın mevcudu 1965 yılı so
nunda 3,9 ton fazlası ile 120,8 tona yükselmiştir. Vadeli altın borçlularından 
8,9 ton, meskûk ve düşük ayarlı altınlardan 4,6 ton olmak üzere cem'an 13,5 
ton altın ile satın alınan 3,9 ton altın, serbest altınlar hesabına ilâve edilmiş 
ve bu hesap 17,4 ton artm ıştır.

Altın Mevcudu
Cetvel : 28 (Ton)

1964 1965 Fark

MİLLETLERARASI AYARLI 109,4 117,9 8,5
. '

Serbest altınlar j 10,9 28,3 17,4
Merhun altınlar j 71,8 71,8 —
Vâdeli altın borçluları 26,7 17,8 ! -  8,9! '

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI
- -  i 2,9

.

— 4 ,6

■ TOPLAM 116,9 120,8 3,9

120,8 tonluk altın mevcudunun 117,9 tonu milletlerarası ayarlı, 2,9 tonu 
meskûk ve düşük ayarlı altındır. Milletlerarası altınlardan 28,3 tonu serbest 
altın olup bir kısmı. Bankamız kasalarında bîr kısmı ise diğer Merkez Banka- 
lariyle milletlerarası teşekküller nezdinde muhafaza olunmaktadır.

B ir kısmı avans, b ir kısmı kredi mukabili merhun olan altınlar 1965 yılı 
içinde bir değişikliğe uğramamış ve 71,8 tonluk seviyede kalm ıştır.

Vadeli altın borçluları mevcudu 1964 yılı sonunda 26,7 ton iken, 1965 
yılı sonunda 17,8 tona inmiştir. Bunlar serbest altın mevcuduna katılm ıştır.
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Cetvel : 29
Altın Mevcudunun Dağılışı

(Ton)

1
| 1964
1

1 • ■ 
1965 ı Fark

I
Banka m alı : 106,6 

.. :. Hazine tevdiatı j  10,3 

Devlet Y a t ır ım  Bankası \ ~  .

109,9 j 3 ,3  

10,9  ! 0 ,6
- " ■ ■

I

, TOPLAM  . 116,9 120,8 ! 3 ,9
İ ' \

1964 yılında altın mevcudunun 106,6 tonu Bankamıza, 10,3 tonu Hazîne
ye ait bulunuyordu. .

Banka malı a ltın lar 109,9 tona, Hazîneye aît a ltın lar 10,9 tona yükselm iş
t ir . Bankamız malı altın lardaki artışlar başlıca hariçten satın alınan a ltın lar
dan ileri gelmektedir. Hâzineye ait altın lardaki artış 27 Mayıs Devriminde 
Hazine hesabına hibe edilen altınların ilâve edilmesinden ileri gelmektedir.

A ltın larım ız 1 gram altın =  1012,747 kuruş esası üzerinden değerlendi
rildiğine göre m illetlerarası ayarlı 117,9 ton altının değeri 1.193,8 milyon Ih 
rad ır. Bunun 1.083,5 milyon lira lık  kısmı Bankam ız m alı, 110,3 milyon lira lık  
kısm ı Hazine m alıd ır.

Bankamız 1964 yılı sonunda 50,4 milyon dolar olan m illetlerarası ayarlı 
altın ve döviz rezervi 1965 yılı sonunda 57,7 milyon dolara yükselm iştir. 
Fark, 7,3 milyon dolardır.

Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 30

Milyon TL. Milyon $

1964 T 965 1964 1965 Fark

A LTIN  M EVCUDU  
(M ille tle rarası a y a rlı) +  1 .1 0 7 ,6 +  1 .19 3 ,8 +  123,0 +  132,6 + 9 ,6

1 Serbest 110,0 286,2 12,2 31,8 19 ,6
Merhun 727,6 727,6 80,8 80,8 ,—
Vadeli altın  borçlu ları 270 ,0 180,0 30,0 20 ,0 — 10,0

DÖ VİZ BO RÇLULARI 
( K o n vertîb l) +  286,2 +  434,7 +  31,8 + 4 8 ,3 +  16,5

3133 say ılı Kanuna göre 236,6 245,6 26,3 27,3 1 ,0
5256  sayılı Kanuna gere 4 9 ,6 189,1 5 ,5 21 ,0 15,5

DÖ VİZ A LA CA K LILA R I 
( K o n vertib l) — 939,8 — 1 .1 0 9 ,0 - 1 0 4 ,4 - 1 2 3 ,2 - 1 8 , 8

3133 say ılı Kanuna göre 554,1 540,8 61 ,6 60,1 - 1 , 5
5256 saylı Kanuna göre 385,7

|
568,2 4 2 ,8 ! 63,1

1
20,3

N ET R EZ ER V  DURUMU 454 ,0 519,5 5 0 ,4 5 7 ,7 7 ,3
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Altın ve döviz rezervleri 1965 yılında 50,4 milyon dolardan 57,7 milyon 
dolara yükselerek 7,3 milyon dolar artmıştır. Bu artış altın mevcudu ve dö
viz borçluları hesaplarındaki artışlarla döviz alacaklıları hesaplarındaki eksi
lişin muhassalasıdır.

Milletlerarası ayarlı altın mevcudu 1964 yılında, altınla yapılması gereken 
ödemeler sebebiyle 2,3 milyon dolar azalmıştı. 1965 yılında ise, 9,6 milyon 
dolarlık artış olmuştur. Artışın tamamı serbest altın mevcudunda meydana 
gelmiştir. Gerçekten serbest altın mevcudu 12,2 milyon dolardan 31,8 milyon 
dolara yükselerek 19,6 milyon dolar artmış, vâdeli altın borçluları 30 milyon 
dolardan 20 milyon dolara inerek 10 milyon dolar azalmıştır. Merhun altın 
mevcudu bir değişikliğe uğramadan 1964 yılı sonundaki seviyesinde kalm ıştır.

Merkez Bankası bilançosunun aktifinde yer alan “ Döviz Borçluları" hesa
bı 1964 yılı sonunda 31,8 milyon dolar, 1965 yılı sonunda 48,3 milyon dolar 
bakiye verdiğine göre döviz alacaklarımızda 16,5 milyon dolarlık bir artış 
olmuştur. Bu artışın 1 milyon doları 3133 sayılı kanuna tabi döviz ve efektif
lerde, 15,5 milyon doları 5256 sayılı Kanunla ilgili döviz ve efektiflerde mey
dana gelmiştir.

Diğer Altın ve Döviz Hesapları
Cetvel : 31 (Milyon TL.)

1964 1965 Fark

ALTIN (M eskûk ve düşük ayarlı) 76,2 29,5 — 46,7

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 360,1 548,9 188,8

3133 sayılı Kanuna göre :
Muhtelif 82,4 108,6 26,2

5256 sayılı Kanuna göre :
Hariçteki muhabirler 126,9 138,9 12,0
Muhtelif 1 150,8 301,4 150,6

K L İ R İ N G 0,1 0,1 1 —

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 423,2 338,8 -  84,4

3133 sayılı Kanuna göre :
Muhtelif 34,7 53,2 18,5

5256 sayılı Kanuna göre :
Hariçteki muhabirler 94,9 86,6 — 8,3
Muhtelif ı 293,6 199,0 — 94,6

K L İ R İ N G 0 J 0, 7 —

Bilançomuzun pasifinde yer alan "döviz alacaklıları" hesabı konvertibl 
döviz taahhütlerimizi göstermektedir. Bu hesabın bakiyesi 1964 yılı sonunda
104,4 milyon dolar, 1965 yılı sonunda ise 123,2 milyon dolardır. 1965 yılı so
nu itibariyle döviz taahhütlerimizdeki artış 18,8 milyon dolardır. Bu artış ta
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mamen 5266 sayılı Kanuna tâbi dövizlerde olmuştur. Gerçekten 5256 sayılı 
Kanuna tâbi dövizler 1965 yılında 42,8 milyon dolardan 63,1 milyon dolara 
yükselerek 20,3 milyon dolarlık artış kaydetmiştir. 3133 sayılı Kanuna tâbi 
dövizlerde ise aynı denemde 1,5 milyon dolarlık azalma olmuştur.

Yukarıda belirtildiği gibi döviz alacaklarımızda 16,5 milyon dolarlık, dö
viz taahhütlerimizde 18,8 milyonluk artış olduğuna göre 1965 yılı sonu itiba
riyle döviz rezervlerimizde 2,3 milyon dolarlık bir azalma olmuştur. Altın re
zervlerinde meydana gelmiş olan 9,6 milyon dolarlık artıştan 2,3 milyon do
larlık döviz rezervi azalışını düştüğümüz takdirde net altın ve döviz rezervi 
artışı 7,3 milyon dolar olmaktadır.

Meskûk ve düşük ayarlı altınlarla konvertibl olmayan dövizler 30 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi olan bu dövizler 
borçlu ve alacaklı döviz hesapları adıyla bilânçonun aktif ve pasifinde yer al
maktadır.

Borçlu döviz hesapları satın alınan kambiyo senetleri, muhabir bankalar 
nezdindeki döviz alacakları, muhabir bankaların nezdimizdeki borç bakiyeleri, 
efektifler, muvakkat ve transituar hesaplardan meydana gelmiş olup 1965 yı
lında 188,8 milyon dolar artarak, 548,9 milyon dolara yükselmiştir.

Alacaklı döviz hesapları ise ödenecek senet ve havaleleri, döviz röpor ala
caklarını, muvakkat alacaklıları, transituar ve provizyon hesaplarım ihtiva 
etmektedir. Bu hesabın 1964 yılı sonundaki bakiyesi 423,2 milyon dolar, 1965 
yılı sonundaki bakiyesi ise 338,8 milyon dolardır. Döviz taahhütlerimizde 84,4 
milyon dolar azalma olmuştur.

Borçlu bakiyesi 63 bin lira ve alacaklı bakiyesi 726 bin lira olan kliring 
hesabı bakiyelerinde 1965 yılında değişiklik olmamıştır.

E — Dış Borçlar

1965 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borç
ları toplamı 985,6 milyon dolar, Türk parası ile ödenecek dış borçlan toplamı 
ise 3.323,3 milyon liradır. Temin edilmiş olup ta kullanılmayan kredilerden 
dövizle ödenecek olanlar 384 milyon dolar, Türk parası ile ödenecek olanlar
446,1 milyon liradır.

985,6 milyon dolar tutarındaki dövizle ödenecek borçların 600,2 milyon 
doları Devlet bütçesinden 308,8 milyon doları diğer kamu kuruluşları tarafın
dan ödenecektir. Geri kalan 76,6 milyon dolar ise özel sektörün döviz olarak 
ödenecek borçlarıdır. Dövizle ödenecek borçların 200,7 milyon doları m illet
lerarası teşekküllerden, 588,5 milyon doları yabancı hükümetlerden ve 196,4 
milyon doları yabancı özel firma ve şahıslardan alınmıştır.

Türkiye'nin dövizle ödenecek borç bakiyesinde 1965 yılın ın ilk  dokuz ayı 
sonu itibarîyle 13,8 milyon dolarlık bîr azalma, buna karşılık  kullanılmıyan
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Türkîyenin Dış Borçları - Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 
Cetvel : 32 (Milyon $)

31.12.1964 30.9.1965

Kullanıl
mayan kredi 

miktarı

Borç
miktarı
bakiyesi

Kullanıl
mayan kredi 

miktarı

Borç
miktarı
bakiyesi

A —  Borçlulara Göre Dağılım :

a) Devlet bütçesinden 
ödenecek olanlar 234,7 561,0 !

I
360,1 ; 600,2

b) Diğer kamu sektörü 
borçlan 15,6 385,3 12,8 ;I 308,8

c) Özel sektör borçlan 16,5 53,1 11,1 j 76,6

Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 
Toplamı 266,8 999,4 384,0 985,6

B —  Alacaklılara Göre Dağılım : !
a) Milletlerarası kurumlar 48,1 229,7 i 105,4i

200,7

b) Yabancı Hükümet ve 
Hükümet orqan!arı 214,0 462,1

.
1 278,6 588,5

c) Yabancı Özel firmalar ve 
şahıslar ‘ 4 ,7  |

i
307,6 — 196,4

Türkiye'nin Dış Borçları 
Cetvel : 32 (a) *

- Türk Parası ile Ödenecek Dış Borçlar
(Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden öde
necek olanlar 581,9 1.463,7j

324,0 1.713,5

b) Diğer kamu sektörü 138,1 460,9 116,3 474,6

c) Özel sektör borçlan 27,2 1.128,3 5,8 1.135,2

TOPLAM 747,2 3 .052 ,9 446,1 3 .323,3

Kaynak : Aylık Ekonomik  ̂Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı.

yeni kredilerde 117,2 milyon dolarlık artış olmuştur. Dolarla ödenecek borç 
bakiyelerindeki azalma Devlet bütçesi dışındaki diğer kamu sektörü borçların
da olmuştur. Alacaklılara göre yapılan ayırımda ise yabancı özel firma ve şa
hıslara karşı olan borçlarda gerileme vardır.

Türkiye'nin Türk parası ile ödenecek borçlarında 1965 yılının ilk dokuz 
ayında 270,4 milyon liralık artış olmuş ve borç bakiyesi 3.052,9 milyon lira
dan 3.323,3 milyon liraya çıkm ıştır. Artışın hemen tamamı Devlet bütçesinden



ödenecek borçlarda meydana gelmiştir. Diğer kamu sektörleri ve özel sektör 
borçlarındaki artışlar önemsizdir. 30 Eylül 1965 tarihi itibariyle 3.323,3 mil
yon lira tutarındaki borç bakiyesinin 1.713,5 milyon lirası Devlet bütçesinden 
ödenecek borçlar, 474,6 milyon lirası diğer kamu sektörü borçları ve 1.135,2 
milyon lirası özel sektör borçlarıdır. Kullanılmayan krediler toplamı aynı ta
rih itibariyle 446,1 milyon liradır. 1964 yılı sonunda bu miktar 747,2 milyon 
liraydı.

5 — 1965 YILINDA PARA VE KREDİ

A — Genel Gelişmeler

a. Para ve Kredi Gelişmeleri :

1965 yılında para ve kredi durumu, ana çizgileri itibariyle, gerek para ar
zı, gerek kredi hacmi yönlerinden, 1964 yılı sonbahar aylarında kendini gös
termeye başlayıp 1965 de biraz daha hızlanarak devam etmiş olan hareketli 
konjonktürün tesiri altında gelişmiştir. 1964 yılında para ve kredi durumu, yi- 
im ilk yarısında bu devrede cari olan genel durgunluğun, Haziran - Eylül devre
sinde bu aylarda durgunluğu önlemek amaciyle alınan tedbirlerin ve Eylül ayın
dan sonra serbest konjonktürün tesirleri altında seyretmişti.

1965 yılında meydana gelmiş olan fiyat artışlarından görülebileceği gibi, 
1965 yılında toplam talebde toplam arza nazaran daha bızlı b ir gelişme ol
muştur. Bu hızlı artışa iddihar ve likidite tercihinin azalması, resmî ve özel 
kredi talebinin artması' gibi nakdî sebepler de tesir etmiştir. Gerçekten 1965 
yılında para arzı hem geçen yıldaki artış hızını aşmış, hem artışlar az çok bü
tün yıla dağılmıştır. 1964 yılında yılın Hk yedi ayında para arzı 1963 yılı sonu 
seviyesinin altında seyretmişti. Bankalar nezdîndeki vâdeli ve vâdesiz mevduat 
da 1964 yılına kıyasla hem daha hızlı olarak, hem aylara daha normal bir da
ğılışla gelişmiştir. • . . . ■

Merkez B,ankası ile banka kredilerinin net toplamı olan kredi hacmi, 1965 
yılında 1964 yılma nazaran daha hızlı b ir artış kaydetmiş ve bu artışlar yılın 
yalnız son yarısında değil az veya çok her ayında meydana gelmiştir..

Diğer yandan 1965 yılında bankaların Merkez Bankası dışında kalan kay
naklardan (özkaynak, mevduat, borçlanma) açtıkları krediler herh 1964 yılına 
kıyasla daha hızlı artmış, hem kredi hacmi artışından daha büyük pay alm ış
tır. Buna karşılık Merkez Bankası kredilerinin hem artış hızı, hem kredi hacmi 
artışı içindeki payı geçen yıla kıyasla daha düşük olmuştur.

■ Merkez Bankası kredilerinin mutedil gelişmeler kaydetmesi, hem kredi 
hacminin aşırı ölçüler kazanmasını önlemiş, hem emisyon artışı yoluyle para 
yaratılarak talebin bu yönden yükselmesini frenlemiştir.

Merkez Bankası kredilerinde 1965 yılında meydana gelen artışın tamamı 
Hazîneye, Şeker Şirketine, Tekel'e vş Bankalar Tasfiye Fonuna açılan yeni kre-
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dilerden ileri gelmiştir. Netice olarak, bu artışlara rağmen diğer bazı muame
lelerindeki azalışlar, toplam Merkez Bankası kredilerindeki artış hız;nı frenle- 
miştir.

1965 yılında bankaların kaynakları mevduat artışı yoluyle büyük ölçüde 
güçlenmiştir. Bu gücü diğer borçlanma imkânları biraz daha artırm ıştır. 1964 
yılının son aylarında hızlanan mevduat artışı ve bu arada başlıca tasarruf mev
duatı artışı, 1965 yılında da devam etmiştir. Kaynakları böylece kuvvetlenen 
bankalar, İktisadî faaliyetlerde ve bilhassa ticaret sektöründe meydana gelen 
kredi talöbi artışına cevap vermek amaciyle kredi muamelelerini genişletmişler
dir. Bu suretle artan krediler, yeni mevduat yaratmış ve böylece yaratılan mev
duat yeni kredilere lüzumlu olan kaynağı teşkil etmiştir. Kaynakları kredi - 
mevduat ilişkisi dolayısiyle kuvvetlenen bankalar 1965 yılında Merkez Bankas; 
kaynağına yalnız zarurî hallerde müracaat etmişlerdir.

Banka kredileri 1965 yılında geçen yıla , kıyasla biraz daha hızlı bir artış 
kaydetmiştir. Banka kredilerindeki artışların çoğunluğu özel sektöre açılan kre
dilerde ve bunlar arasında da genel maksatlı ticarî kredilerde meydana gelmiş
tir. 1964 yılımda banka kredilerinde kaydedilmiş olan artışların çoğunluğu, es
naf ve küçük san'at, tarım, sınaî kalkınma ve mesken inşaatı gibi kolları kap
sayan ihtisas kredilerinden ileri gelmişti.

Hatırlanacağı gibi 1964 yılında para ve kredi konusunda alınmış olan ted
bîrlerin nihaî gayesini esas itibarîyle bankaların kaynaklarının artırılması ve 
finansman güçlüğü çeken faaliyet kollarının desteklenmesi teşkil etmişti.

1965 yılında para ve kredi alanında takip edilmiş olan politikanın gayele
rini, büyük ölçüde hareketlenmiş olan İktisadî faaliyetlere lüzumlu olan kaynak
ların artışını bu hareketleri aksatmıyacak bir gelişme hızında tutmak, kaynak
ların en geniş olduğu yıllarda bile bünyevî sebeplerle finansman güçlüğü çeken 
faaliyet kollarını desteklemeye devam etmek ve bu arada hareketlenmiş olan 
konjonktürün ihtiyacından fazla olan kaynaklan global ve kantitatif usullerle 
kontrol etmek teşkil etmiştir.

Para ve kredi alanında alınmış olan tedbîrleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da biri Bankamız, diğeri bankalar yönünden olmak üzere iki ayrı cepheden în- 
celiyeceğiz.

Bankamızca 1965 yılında alınmış olan çeşitli tedbirler ile uygulama usul
lerinin gayelerim, b ir yandan başta tütün, hububat ve şeker olmak üzere ziraî 
mahsullerin -üretim ve sürüm işleriyle ilgili olan kampanya kredilerini yeter öl
çüde sağlamak, esnaf ve küçük sanat, sanayi ve ihracat sektörlerinin finansman 
ihtiyacını desteklemek ve reeskont muamelelerini bir kaç şehir yerine memle
ket içindeki büyük küçük her istihsal ve istihlâk merkezine yaymaya devam 
etmek, diğer yandan 1964 yılında İktisadî durgunluğu önlemek için uygulan
mış olan kısa vâdeli, geçici ve fevkalâde usulleri 1965 yılının hareketli konjonk
türüne göre ayarlamak teşkil etmiştir.
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1964 yılı Haziran ayından itibaren alınmış olan tedbirlerden, 1965 yılmda 
uygulanmasına devam edilenler arasında, Şubelerimiz reeskont bölgesi dışında 
bulunan firmaların imzasını taşıyan toptancı ve sanayici senetlerinin reeskonta 
kabulü, sanayim teşviki için sınaî ve ticarî senetlerle ilgili limitlerin ayrılması 
ve sınaî senetlerle ilgili limitlere ticarî limitlerden aktarma yapılması, ihracatın 
ve teşviki öngörülen sanayi kollarının desteklenmesi gibi usuller bulunmakta
dır. ; .

1965 yılında hareketlenmiş olan konjonktürü aksatmaması için uygulan
masına son verilen çeşitli usuller arasında, 1964 yılında geçici kaydiyle alınmış 
olan bazı tedbirler yer almaktadır. Söz konusu tedbirler aşağıda gösterilmiş
tir :

a) Bankalara tanınan munzam reeskont imkânlarının kolaylıkla kullanıl
masını sağlamak maksadiyle ticarî ve sınaî firmaların kredi limitlerinde depas- 
mana imkân veren tedbirler, ticarî firm alar hakkında 26 Kasım 1964 tarihin
de, sanayici firm alar hakkında jse 20 Eylül 1965 tarihînde tamamen kaldrrıl- 
m ıştır. .

b) Kredi limitleri henüz tesbit edilmemiş olan teşebbüslere ait senetlerin 
muayyen b ir had dahilinde, istihbaratı bilâhare yapılmak üzere, reeskonta ka
bul edilmesini sağlayan tedbirler, ticarî firm alar için 26 Kasım 1964 tarihinde 
tamamen; sanayici firm alar hakkında ise, 28 Ekim 1965 tarihinde kısmen kal
dırılm ıştır.

c) Sanayicilerin kısa vâdeli işletme kredisi ihtiyaçları ile ilgili 120 güne 
kadar vâdeli senetlerinin, mamûl, yarı mamû! veya yardımcı malzemenin mudi 
bankaya terhin edilmiş olduğunun tevsiki kaydiyle reeskonta kabulüne imkân 
sağlayan tedbir, 20 Eylül 1965 tarihinde tamamen kaldırılm ıştır.

Para ve kredi gelişmeleriyle ilgili olarak 1965 yılında doğrudan doğruya 
bankalar yönünden alınmış olan tedbirlerin gayesini, bankalarda mevduat artı
şı dolayısîyle teraküm eden kaynakların iktisadı faaliyetlerin finansman ihtiyacı 
üstüne çıkan kısmini global ve kantitatif usullerle nötralize etmek teşkil et
miştir. .

Bu maksatla alınmış olan tedbirlerden bîri mevduat karşılıklarını, diğeri 
disponibîfiteleri ilgilendirmektedir.

1.12.1965 tarih ve 157 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı
nın 1 inci maddesi hükümleri, bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları 
umumî disponibilıtenin asgarî nispetini, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihi ta
kip eden ayın başından itibaren b ir ay içinde % 5 den % 8 e ve müteakip ay 
içinde % 8 den % 10 a çıkarm ıştır. Umumî disponibilité nispetleri, bu Kara
rın yürürlüğe girdiği tarihî takip eden ayın sonundan itibaren % 8 den, ikinci 
ayın sonundan sonra da % 10 dan aşağıya düşürülmiyecektir. Söz konusu Ka
rar, özel durumları dolayısîyle kararda belirtilm iş olan süreler içinde yeni nis
petlere intibak etmekte zorlukla karşılaşan bankalara ek süre tanınması imkâ
nını da 15 gün içinde müracaat etmeleri kaydiyle her ihtimale karşı bahsetmiş
tir.
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Bilindiği üzere, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, 1958 yılında 7129 sa
yılı kanunla ihdas edilmiş olan disponibilité nispetini ilk defa olarak 19.4.1959 
tarih ve 48 sayılı Karariyle % 5 olarak tesbit etmiştir.

31.12.1965 tarihli Resmî Gazete'de ilân edilmiş olan 1.12.1965 tarih ve 
157 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararının 2 nci maddesi, banka
ların bir sene ve daha fazla vadeli mevduatlarında meydana gelecek artışlar mu
kabilinde, 301 sayılı Kanun hükümleri gereğince T . C. Merkez Bankası nezdinde 
açılan hususî bloke hesaplarında nakden tesis edecekleri munzam karşılığın 
nispetini %  20 olarak tesbit etmiştir.

Bilindiği üzere, vadeli mevduat karşılıklarının nispeti 24.6.1964 tarih ve 
139 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Karariyle % 20 den % 10 a in
dirilmiş ve bu suretle 1964 yılında kaynak darlığı çeken bankalara 200 milyon 
liraya yakın b ir imkân sağlanmıştı.

b. Reeskont ve Faiz Hadleri :

. 1965 /ılmda ikrazat ve mevduatla ilgili faiz hadlerinde ve reeskont hadleri 
konusunda, teşvik edilmesi öngörülen sanayi kolları listesine yapılan bir iki 
ilâve dışında her hangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 1965 yılında uy
gulanmış olan hadler 33 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Faiz Rejiminin Kredilerle İlgili Faîz Hadleri
Cetvel : 33

Merkez Bankası 
Reeskont ve senet 

üzerine avans 
hadleri (1)

Bankalarca 
uygulanan 

Faîz hadleri

Genel olarak krediler ( 2 ) 7,50 10,50
İhracat finansman kredileri (2 ) 5,25 9,00

D .P T . ca tesbit edilen bazı sanayi kredileri (3 ) 5,25 9,00

Küçük sanat ve esnaf kredileri (2 , 4 ) 5,25 9,00

Tarım Kredileri (2 ) 5,25 9,00

T .C . Ziraat Bankasınca açılan orta ve uzun 
vadeli krediler (2 ) . — 7,00

5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hasıllarından  
T.C . Ziraat Bankasınca verilen krediler (5 ) — 3,00

i

(1) Merkez Bankasınca tahvil üzerine avanslara % 10, altın üzerine avanslara % 6 hadleri 
uywlanmaktad.tr.

(2) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
(3) 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bankalar % 9 haddini Merkez Bankası kay

naklarından sağladıkları imkânlarla açtıkları kredilere uygular.)
(4) Merkez Bankası % 5,25 haddini Halk Bankası eliyle ikraz edilen senetlere uygular,
(5) 7.2.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Mevduata Ödenen Kanuni Faiz Hadleri (1)
Cetvel : 34

Faiz haddi

Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli (4 ay d a h il) ‘ resm î, ticarî ve
bankalararası mevduat ’ 2,00

Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli tasarruf mevduatı (4  ay dah il) 3,00

4 aydan 6 aya kadar vadeli bilumum mevduat 4,00
6 aydan 1 yıla kadar vadeli bilûmum mevduat (b îr  sene dahil) 5,00
Bir yıl ilâ 18 aya kadar (1 8  ay dahil) vadeli bilûmum mevduat 6,00

18 aydan fazla vadeli bilûmum mevduat 6,50

(1) 1.7,1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25.8.1964 tarih ve 143 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi kararma 
ekli teşviki öngörülen sanayi kolları listesine, 1965 yılı eylül ayında! süperfosfat, 
gübre, beyaz çimento, gres yağı ve konsantre salça imali ve Türkiye'de çıkarı
lan madenlerin işlenmesi suretiyle bu çeşit mamullerin ithalini daraltan sanayi 
kolları eklenmiştir.

1965 yılında bankaların ödünç para verme işleriyle ilgili olarak ve rnüte- 
rafik olarak yaptıkları hizmetler karşılığında alacakları ücret ve komisyonlarda 
değişiklik yapılmamıştır.

c. Bankacılıkta Gelişmeler :

Para ve kredi politikasiyle ilgili uygulama olayları konusunda bir önceki 
bölümde arzedilen 'bilgileri, para ve kredi kurumlarınm geliştirilmesi alanında
1965 yılında yapılmış olan çalışmaları belirterek tamamlıyacağız.

Özel sektörün orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak arna- 
ciyle hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 1964 yılında sunulmuş olan 
"Özel Yatırım lar Bankası" kuruluş kanunu tasarısı 1965 yılında kanunlaşama
mıştır. Özel Yatırım lar Bankası tasarısı üzerinde Maliye Bakanlığınca bu vesi
leyle yeniden çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu tasarının en kısa zamanda 
yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı ilgililerce ifade edilmiştir.

Birinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında ve bu Plân gereğince hazırlanmış olan 
Y ıllık  Programlarda önemle ele alınmış olan sermaye piyasasının kurulması ve 
geliştirilmesi için yapılan çalışmalara 1965 yılında da devam edilmiştir. Bu ça
lışmalar arasında, halka açık anonim şirketler konusu özellikle ele alınm ıştır. 
Sermaye piyasasiyle ilgili kanun tasarısı ilk  fırsatta Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulacaktır. ,

Ürünlerimizin ihraca hazırlanması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi 
ve ihracatın gerçekleştrilmesi işlerini finanse etmek maksadiyle bir banka ku-
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fuİması konusunda ticaret Bakanlığınca yapılmakta olan çalışmalara 1965 yı
lında da devam edilmiştir.

Tarım ve küçük sana't alanlarında üretim, satış ve finansman işlerini orga
nize ederek, m iktar, kalite ve fiyat yönlerinden müstahsilin kalkınmasına yar
dımcı olmak üzere Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olan kooperatifler kanunu 
tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Tüzel kişiliği haiz kredi kurulularının alacaklarını temin etmek maksadiyle 
ihdas edilmesi düşünülen ticarî işletme rehni müessesesi hakkında ki kanun ta
sarısı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ticarî işletme rehni ne dahil ola
bilecek unsurlar arasında makine, araç, âlet ve diğer menkul işletme tesisatı, 
ticaret ünvanı, işletme adı, ihtira beratları, markalar, modeller ve lisanslar gibi 
değerlerin yeraiması muhtemeldir.

1964 yılında yürürlüğe girmiş olan 440 sayılı "İktisad î Devlet Teşekkülle
riyle Müesseseleri ve İştirakleri" bakındaki Kanunun uygulanmasını düzenle
mek üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan tüzük incelenmek üzere Danış- 
taya sunulmuştur. Bu tüzük, İktisadî Devlet teşekkülleri şeklinde olan bankala
rı da ilgilendirmektedir.

440 sayılı Kanun hükümleri gereğince kurulmuş olan İktisadî Devlet Te
şekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu çalışmalarına 1965 yılında da de
vam etmiştir. Bu çalışmalar arasında, söz konusu teşekküller için yeni kuruluş 
kanunları yapmak, mevcut kanunları geliştirmek, organizasyon, finansman, pa
zarlama satış ve personel gibi araştırmalar yer almaktadır.

İkinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânının hazırlık çalışmalarına yardımcı'olarak 
kurulmuş olan çeşitli özel ihtisas komisyonları ve bu arada Para, Kredi, Banka
lar ve Sigortalar Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına 1965 yılında devam et
mişlerdir.

Bankaların şube sayıları ve öz kaynaklarındaki artış 1965 yılında da devam 
etmiştir. Banka sayısında değişiklik olmamıştır. 1965 yılı Kasım ayı sonu iti
bariyle Türkiye'de faaliyette bulunan banka sayısı 47 dir. Bu sayıya Devlet Ya
tınım Bankası dahil değildir. 47 bankanın on'biri özel kanunlarla kurulmuş ban
ka, otuz b iri diğer m illî banka ve beşi yabancı bankadır.. Özel kanunlarla kurul
muş bankalardan ikisi kalkınma ve yatırım bankası, diğeri ise ticaret ve ihtisas 
bankalarıdır. 1965 yılı Kasım ayı sonu itibarîyle faaliyette bulunan 47 bankanın 
şube ve ajans,sayıları 1947 dir. 1965 yılında yeni 48 şube ve ajans açılmıştır. 
Bankaların ödenmiş sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan ibaret olan özkay- 
nakları toplamı 4 milyar 932 milyon liradır. 1964 yılı sonunda özkaynaklar top
lamı 4 milyar 727 milyon liraydı; onbir aylık özkaynak artışı 205 milyon li
radır. Bu hesaplarda meydana gelecek kat'i artışlar yıl sonu bilançolarının tan
ziminden sonra belli olacaktır.

18.6.1965 tarih ve 629 sayılı Kanunla T. C. Ziraat Bankasının itibari ser
mayesi 1,5 milyara, 26.7.1965 tarih ve 699 sayılı Kanunla Türkiye Halk Ban
kasının itibari sermayesi 300 milyon liraya çıkarılm ıştır.
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d. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Çalışmaları :

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1965 yılında, bankaların taahhütleri
ne karşı bulunduracakları umumî disponibilité ve munzam mevduat karşılık
ları nisbetleri, tasarrufu teşvik ikramiyeleri, Bankalar Tasfiye Fonu ve prefi- 
nansman faizleri konularında kararlar alm ıştır.

Ayrıca, indirimli faiz hadlerinden istifade etmesi öngörülen sanayi kol
ları arasına 143 sayılı Komite Karariyle verilen yetkiye dayanarak Maliye ve 
Sanayi Bakanlıklarıyle Merkez Bankası müştereken yeni sanayi kolları ilâve 
etmişlerdir. Bu konuya reeskont ve faiz hadleri bölümünde temas ecJilmişti.

Disponibilité ve mevduat karşılıkları nisbetleri konularında alınmış olan
1.12.1965 tarih ve 157 sayılı Kararlar Para ve Kredi Gelişmeleri bölümünde 
incelenmiştir.

1966 yılında uygulanacak olan tasarrufu teşvik ikramiyeleriyle ilgili olan 
154 sayılı Ka^ar Banka Kredilerini'Tanzim  Komitesince 8.9.1965 tarihinde 
alınm ıştır. Komite 1965 yılında uygulanmış olan miktar, nisbet, şekil ve şart
ların 1966 yılında da değiştirilmeksizin tatbik edilmesini uygun görmüştür.

Tütün prefinansmanlarına uygulanacak faizin azami haddi 10.2.1965 ta
rih ve 151 sayılı Komite Karariyle 1965 yılı: için de, geçen yıllarda olduğu gibi, 
% 7 olarak tesbit edilmiştir. ■

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1965 yılından önce tedrici tasfiyeye 
tabi tutulmuş olan bankalardan Tutum Bankası için 6.3.1965 tarih ve 152 sa
yılı kararla 15 milyon lira, Raybank için 30.7.1965 tarih ve 153 sayılı kararla 
42 milyon 331 bin lira tahsis etmiş ve Bankalar Tasfiye Fonunda bu tahsislere 
yetecek miktarda fon bulunmadığı için, ihtiyacın 153 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince Merkez Bankasınca söz konusu Fon'a yapılacak avanslarla karşılara 
masını kararlaştırm ıştır.

B — Para Arzı

a. Para Arzının Seyri : *

Para arzı, 1965 yılı içersinde, 1964 yılına kıyasla değişik bir seyir izle
m iştir. Bu değişiklikler bir yandan para arzının seyrini etkileyen sebeplerle, 
diğer yandan da para arzının yıl içerisindeki artış durumuna, terkibine ve 
sektörlere dağılışına taallûk etmektedir.

Hatırlanacağı gibi, 1964 yılında para arzının, seyrine, yılın ilk  yarısında, 
başlıca ekonomi dışı siyasi âmiller tesir etmiş ve para arzı artışı, diğer ekono
mik faaliyetlere muvazi şekilde duraklam ıştı. Bu durgunluk, yılın ikinci ya
rısı başında başlıca para, kredi ve maliye alanlarında alınan tedbirlerle canlan- 
dırılm ıştı. Bu canlılığa mevsim dalgalanmaları da eklenince para arzı 1964 
yılının Eylül ayı başından itibaren, artmaya başlamıştı. Böylece, hızlanmaya
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Cetvel : 35
Para Arzı Ğelîsmelen

(Milyon T L .)

Para arzı Banknot Ve 
ufak para Kaydı para Para benzeri 

likiditeler

1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965

1963 Aralık 12.167 — 4.926 — 7.241 — 4.908 —

Ocak 11.974 14.194 4.927 6.032 7.047 8.162 5.012 5.109

Şubat 12.179 14.216 5.161 5.946 7.018 8.270 4.700 5.046

Mart 12.049 14.056 5.075 5.655 6.974 8.401 5.029 5.347

Nisan 12.188 14.619 : 5.318 6.083 6.870 8.536 5.049 5.591

Mayıs 12.090 14.416 5.204 6.003 6.886 8.413 5.066 5.668

Haziran 12.039 14.474 5.103 5.955 6.936 8.519 5.182 5.725

Temmuz 12.161 14.981 5.288 6.353 6.873 8.628 5.147 5.514.

. Ağustos 12.564 14.&57 5.603 6.260 6.961 8.597 4.885 5.386 I
Eylül 12.882 15.238 5.805 6.228 7.077 9.010 4.807 5.430|

Ekim 13.696 16.006 6.356 6.894 7.340 9.112 4.752 5 .3 "

Kasım 13.573 15.766 5.993 6.455 7.580 9.311 4.952 5.594

Aralık 13.999 5.835 8.164 5.135

başlayan para arzı artışı 1964 yılı sonuna kadar devam etmiş ve bu artış, ay
lara göre değişen b ir hızla, 1965 yılında da canlılığını muhafaza etmiştir.

1965 yılında, para arzının seyrini ekonomik mahiyeti olmayan dış ve İç 
sebepler hemen hemen hiç etkilememiştir. Etkilediği düşünülse bile, bu nevi 
sebeplerin gücü, para arzı artışının hızı içinde erim iştir. 1965 yılında para 
arzına b ir yandan yatırım , üretim, tüketim, alım satım gibi ekonomik faaliyet
lerdeki canlılık, diğer yandan iddi har ve likidite tercihinin azalması, resmî ve 
özel kredi talebinin artması, karşılanan talebin mevdaut, artan mevduatın 
kredi yaratması gibi nakdî olaylar tesir etmiştir. Bu arada, 1965 yılındaki 11 
aylık para arzı artışı içinde bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık para nispe>- 
tinin, 1964 deki nispete nazaran düşük olduğu da zikre değer. .

Para arzı toplamı 1962 ve 1963 yıllarımda sırasiyle % 9,4 ve %  11 oran
larında artm ıştır. 1963 yılı sonunda 12.167 milyon lira olan para arzı, 1964 yılı 
ilk yedi ay içerisinde bu seviyenin ortalama % 0,6 oranraltında seyretikten son
ra, yıl sonunda % 15,1 Iik b ir artışla 13.999 milyon liraya yükselmiştir. Buna 
karşıhk 1965 yılında para arzı, üçer aylık devreler itibariyle, ortalama olarak
1964 yılı sonu.seviyesinin sırasiyle %  1,1, %  3,6, %  7,3 oranları üstünde seyret
miştir; söz konusu artış yılın on ve onbirinci aylarında devam etmiş ve para 
arzı Kasım ayı sonunda % 12,6 oranında artarak 15.766 milyon liraya ulaş
mıştır. Para arzı artışının son üç yılda % 10 ilâ % 22 si, yılın İlk sekiz ayın-
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da meydana geldiği halde 1965 yılında, onbîr aylık artışın % 49 ü bu dönemde 
gerçekleşmiştir.

Para arzının bir kısmını teşkil eden b ilfiil tedavüldeki banknot ve ufak
lık paranın toplamı, 1962 ve 1963 yıllarında sırasiyle % 9,3 ve % 8,8 oran
larında artm ıştır. 1963 yılı sonunda 4.926 milyon lira olan banknot ve ufaklık 
para, ilk yedi ay içerisinde bu seviyenin ortalama % 4,6 oranı üstünde sey
rettikten sonra, yıl sonunda % 18,5 lık bir artışla 5.835 milyon liraya yük
selmiştir. Buna karşılık 1965 yılında banknot ve ufaklık para, yılın üçer ay
lık  dönemlerinde ortalama olarak, 1964 yılı sonu seviyesinin sırasiyle % 0,7, 
% 3,1 ve % 7,6 oranlan üstünde seyretmiştir; yılın on ve onbirinci ayların
da artış devam etmiş ve kanunî para m iktarı, Kasım ayı sonunda yükselerek
6 milyar 455 milyon liraya çıkm ıştır. Diğer yandan, 1964 yılında para arzında 
meydana gelmiş olan 1.832 milyon liralık artışın % 49,6 sı ve 1965 yılının on
bîr aylık artış tutarı plan. 1.767 .milyon liranın % 35,1 i banknot ve ufaklık pa
ra artışına tekabül etmektedir.

Para arzımın diğer kısmını teşkil eden vadesiz ticaret ve tasarruf mevdu
atı toplamı, 1962 ve 1963 yıllarında sırasiyle % 9,4 ve %  12,5 oranlarında 
artm ıştır. 1963 yılı sonunda 7.241 milyon lira olan kaydi para, yılın îlk yedi 
ayı içerisinde bu seviyenin ortalama % 4,1 oranı altında seyrettikten sonra, 
yıl sonunda %  12,7 lik bir artışla 8.164 milyon liraya çıkm ıştır. Buna karşılık',
1965 yılında kaydi para, yılın birinci, ikinci ve üçüncü üçer aylık dönemlerin
de ortalama olarak 1964 yılı sonu seviyesinin sırasiyle % 1,4, % 4 ve % 7,1 
Oranları üstünde seyretmiştir; söz konusu ortalama artış on ve onbirinci ay
larda %  12,8 e yükselmiş ve kaydi para, Kasım ayı sonunda %  14 oranında 
artarak 9.311 milyon liraya ulaşmıştır.

b. Likiditelerin Bileşim ve Dağılımı :

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık la ra  ile vadeli ve vadesiz bilumum 
mevduatın toplamından terekküp eden likiditeler, 1962 ve 1963 yıllarında sı- 
rasiyle %  14,4 ve % 9,7 oranlarında artm ıştır. 1963 yılı sonunda 17.075 mil
yon lira olan İikidîteler toplamı,1964 yılında % 12,1 oranında artarak 19.134 
milyon liraya çıktıktan sonra, 1965 yılında onbir ayda % 11,6 oranında arta
rak 21.360 milyon liraya ulaşmıştır.

Toplam likiditelerin 1964 yılı sonunda--.% 30,5 ini, 1965 yılı Kasım ayı 
sonunda % 30,2 Sini b ilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık parfeı teşkil etmiş
tir. Likiditeler toplamının aynı tarihler itibarîyle % 49,1 i. ve %  52,0 si özel 
sektöre, % 20,4 ü île % 17,8'i resmî sektöre ait bulunuyordu.

Toplam likiditelerin 1964 yılı sonunda % 73,2 sini para arzı, % 26,8 ini 
ise para benzeri lik id ite ler teşkil etmiştir. 1965 yılı Kasım ayı için 'bu 'oranlâr 
% 73,8 ile % 26,2 djr.

Likiditeler toplamının çoğunluğunu teşkil etmekte olan para arzının 1965 
yılı Kasım ayı sonunda % 41 ini bilfiil tedavüldeki banknotlar ve ufaklık pa-



Para Arzı ve Para Benzeri Likiditeler Bileşim ve Dağılımı
C»tvel : 36_________________________________________________________________________(Milyon TL.)

i ’ Genel toplam için
deki payları

Artış
hızları

1963
Aralık

1964 
ı Aralık

1965
Kasım

1

■■

1963
Aralık

%
1964

Aralık
%

İ 1965 
Kasım

%
1963
1964

Aralık
%

1964
1965 

! Kasım
1 %

BİLEŞİM j
A. PARA ARZI 12.167 13.999 15.766 100,0 İO M 100,0 15,1 12,6

Kanunî para 4.926 5.835 ~6.455 40,5 4"iT7 4T7Ö 18.5 10,6
Banknot 
Ufaklık para 

Kaydî para

4.772
154

7.241

5.664
171

8.164

6.271
184

9.311

3972
1,3

59,5

40,5
1,2

58,3

3978
1,2

59,0

18.7 
11,0
12.7

10,7
7,6

14,0
Ticarî mevduat 
Tasarruf mevduatı 
ABD Yar. Kar. (%  10)

1.814
5.292

135

2.217
5.940

7

2.352
6.959

14,9
43,5

M

15,8
42,4

0, 1

14,9
44,1

22,2
12,2

-9 4 ,8

6.1
17.2

-100,0
B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 4.908 5.135 5.594 100,0 100,0 100,0 4 ’İ

Vadeli mevduat 1.612 1.850 2.583 32,9 36,0 46,2 14,8 39,6
Ticarî mevduat 
Tasarruf mevduatı 

Resmî mevduat

213
1.399
2.205

226
1.624
2.372

" 383 
2.200 
2.336

‘ 474 
28,5 

! 44,9

“ M
31,6 

i 46,2

6,9
39,3
41,7

6,1
16,1
7,6

69,5
35,5̂

-1 ,5 !
' ABD Yardım Karşılığı 

IMF tevdiatı
625
466

420
493

3~17
358

12,7
“ 975

8,2
976

5,7
M

—32,8
578

1

-2 4 ,5 ;
-27 ,4 ;

LİKİDİTELER TOPLAMI 17.075 19.134 21.360 — — — 12.1 11,6

DAĞILIM : - i
A. PARA ARZI 12, 167 13.999 15/766 71 3̂ 73,2 73,8 __15,1 12,6

Banknot +  Ufaklık para 
Hakikî şahıslar tasarrufu 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
Özel ve karma teşebbüsler 
jktisadi kamu teşebbüsleri 
ABD Yar. Kar. (%  10)

4.926
4.919

373
1.462

352
135

5.835 
5.473 

467 
1.630 

587 
7

6.455
6.373

586
1,720

632

28,8
28,8

2,2
8,6
2,1
0,8

30.5
28.6
2.5
8.5 
3,1 
0,0

30,2
29,8

2,7
8,1
3,0

18.5 
11,3 
25,2
11.5 
66,8

—94,8

10,6 
1 16,4 

25,5 
5.5 
7,7 

-100,0
B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 4.908 5.135 5.594 28,7 26.8 26,2 M

Hakikî şahıslar tasarrufları 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
Özel ve karma teşebbüsler 
İktisadî kamu teşebbüsleri 
Genel ve katma bütçeli idareler 
Mahallî idareler 
Sosyal sigorta kurumlan 
ABD yardım karşılığı 
IMF tevdiatı

932
467
164
57 

1 .220 
352 
625 
625 
466

İ 1.015 
609 
186 
48 

1.361 
275 

i 728 
i 420 

493

1.312 
888 
239 
152

1.312 
359 
657 
317 
358

5,4
2.7
1 . 0
0,3
7.1
2.1
3.7
3.7
2.7

5.3 
3,2 
1,0 
0 ,2
7.1
1.4 
3,8
2 .2 
2 ,6

6,1
4,2
1 . 1
0,7
6.1
1.7 
3,1 
1,5
1.7

1 8,9
30.4
13.4 

—15,8
11,6

—21,9
16.5 

- 3 2 ,8
5,8

29,3
45,8
28.5 

216,7 
— 3,6
30.5 

—9,8
—24,5 
—27,4

ra la r , %  44,1 ini vadesiz ta sa rru f m evduatı ve %  14,9 unu vadesiz t ica rî m ev
duat teşk il e tm iştir . 1964 yılı sonunda bu o ra n la r  s ıra s iy le  %  4 1 ,7  %  4 2 ,5  ve 
%  15,8 d i. K ayd î paran ın  1965 y ılı K asım  ayı sonunda %  55 ,0  i özel sektö re ,
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% 4 ü resmî sektöre ait bulunmaktadır. Bu oranlar 1964 yılı sonu itibariyle 
% 54,0 ve %  4,2 idi. .

Likiditeler toplamının diğer kısmını teşkil etmekte olan para benzeri li
kiditelerin, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 39,3 ü vadeli tasarruf mevduatı, 
% .6,9 unu vadeli ticarî mevduat, % 53,8 ini de vadeli ve vadesiz resmî vs. 
mevduat teşkil etmiştir. 1964 yılı sonu itibariyle bu üç grubun payları sıra- 
siyle %  31,6, % 4,4 ve % 64 dür. Vadeli tasarruf mevduatında son yıllarda 
başlamış olan artış, 1965 yılında daha çok hızlanmıştır.

Likiditeler toplamı olan 21.360 milyon liranın 1965 yılı Kasım ayı itiba
riyle % 30,2 sini, 1964 yılı sonu itibariyle ise % 30,5 i banknot ve ufaklık 
para teşkil etmiştir. Aynı tarihler itibariyle banknot ve ufaklık paranın artış 
hızı sırasiyle %  10,6 ve %  18,5 tır.

Hakikî şahısların emrinde bulunan likiditelerin toplam likiditeler içinde' 
ki payı, 1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle % 35,9 a yükselmiştir. 1964 so
nunda bu oran % 33,9 du. Diğer yandan, bu gruba ait likiditelerin artışı da
1965 yılında hızlanmıştır. Filhakika, geçen yıl % 10,9 olan artış hızı 1965 yılı 

' Kasım ayı itibariyle % 18,4 e çıkm ıştır. ' \
Özel ve karma teşebbüsler ile diğer özel kurum la rın emrindeki likidite

lerde de gelişme kaydedilmiştir, 1964 yılı ¿onu itibariyle toplam lik id iteler 
içindeki payları % 15,2 olan bu grubun, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle payı 
% 16,1 dir. Diğer yandan, bu likiditelerin artış hızı da aynı tarihler itibariyle 
% 17,3 den % 18,7 ye yükselmiştir.

Bunların dışında kalan resmî 'm ahiyetteki kur umlar m likiditelerdeki pay
lan bakımından % 2,6 azalma olmuştur. Artış hızı dâ % 5,7 oranında yavaş
lamıştır.

c. Para Arzı ve P.am - Banka Kurumlan İlişkileri :

Bu bölümde, para arzını terkip eden ufaklık para ile Hazine arasında, 
banknotlarla Bankamız ve kaydi para ile barrkalararasında 1965 yılında mey
dana gelmiş olan ilişkileri inceliyecegiz.

1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle para arzında meydana, gelmiş olan 
1.767 milyon liralık toplam artışın % 0,7 si Hâzinenin ufaklık para basımını 
13 milyon Lira çoğaltmasından; %  32,7 si Bankamızın banknot emisyonunu 
583 milyon lira artırması ve kaydi para mevcudunu altı milyon lira azaltmasın
da n ve % 66,6 sı bankaların k a y di pa ra mevcu du nu 1.153 mi İyon lira artıra
rak, kasalarında tuttukları banknot m iktarını 24 milyon’ lira eksiltmelerinden 
ileri gelmiştir. ~

1964 yılı sonu itibariyle para arzında meydana gelmiş olan 1.832 milyon 
liralık artışın % 0,8 i Hazîneyi, % 46,7 si Bankamızı, % 52,5 i de bankaları 
ilgilendirmektedir. '
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Para - Banka Kurumlarının Para Arzına Tesiri
Cetwîl : 37 (Milyon TL.)

1963- 1964 
değişikliği

1964 sonu 1965 
Kasım değişikliği

HAZİNE - Ufaklık para emisyonu . +  15 +  13
MERKEZ BANKASI : 4 - 856 +- 577

Banknot emisyonu + 1.030 +"’583
Kaydî para — 171 — 6

Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) ' — 3 —
j BANKALAR . +  961 +  1.177

Kaydî para -1-1.094 +  1 .153
Banknot - kasa mevcudu değişikliği (1) -  138 +  24 .

| Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) ■ +  5 —

TOPLAM PARA ARZI DEĞİŞİKLİĞİ +  1.832 +  1.767

(1) ( + )  işareti kasa mevcutlan içindeki ufaklık para veya banknot miktarının azaldığını 
(—) işareti arttığını gösterir. .

Para - banka kurumlarının para arzı artışındaki paylarını ana çizgileriyle 
böylece belirttikten sonra, bu kurumların para arzı artışıyle ilişkilerini ayrı 
ayrı inceliyeceğiz .

Hazine - Ufaklık Para İlişkileri —  Hazine, 1964 yılı sonuna kadar tedavüle 
çıkarmış bulunduğu 237 milyon liralık ufaklık paraya, 1965 yılı Kasım ayı so
nuna kadar 13 milyon lira eklemiş ve ufaklık para miktarını böylece 250 mil
yon liraya yükseltmiştir. Bankaların ve Bankamızın kasalarında günlük ödeme
ler İçin bulundurdukları ufaklık paraların miktarında, söz konusu tarihler ara
sında, azalma veya çoğalma kaydedilmediği için, Hâzinenin para arzı artışında
ki payı ufaklık para ihracındaki 13 milyon liralık artışa inhisar etmiştir.
: 1964ayılında meydana gelen para arzı artışının 17 milyon lirası, ufaklık 
paralardan ileri gelmiştir. Bu artışın 15 milyon lirası ufaklık para emisyonun
dan, 2 milyon lirası da bankalar ve Bankamız kasalarında günlük ödemeler için 
tutulan ufak paraların azalmasından terekküp etmiştir.

Banknot - Merkez Bankası İlişkileri -— Bankamız 1964 yılı sonuna kadar 
tedavüle çıkarmış olduğu 6.611 milyon liralık banknotları 1965 yılı Kasım ayı 
sonuna kadar 583 milyon lira (%  8,8) artırm ış ve banknot miktarını böylece 
7.194 milyon liraya yükseltmiştir. Aynı tarihler itibariyle nezdimizdeki kay d i 
para 6 milyon lira azalmış olduğu için, Bankamız faaliyetinin 1.767 milyon li
ralık para arzı artışına, toplam payı 577 milyon liraya (%  32,7) inhisar et
miştir. .

1964 yılı sonunda, para arzında meydana gelen 1.832 milyon liralık artı
şın 856 milyon lirası (%  46,7) Bankamız faaliyetlerinden ileri gelmiştir. 1964
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Cetvel : 38
Merkez Bankası ve Para Arzı

(Milyon T L )

"
■ ■ ■

Değişiklik

1962 1963 1964 1965
Kasım

1965
Aralık

1962
1963

1963
1964

1964
1965

'Kasım
1

1964
1965

A. PARA ARZINDA PAYI 5.289 5.716 6.572 7.149 7.308 427 856 577 736
Banknot emisyonu 

Bilfiil tedavül 
Banka kasalarında 

Ufaklık para 
Kaydî para 

Özel sektör 
İ.D.T. ve ABD % 10

5.122

4.368
754 

-  36 
20? 
66 

137

5.581
4.772 

809 
-  59 

194
56

138

6.611

5.664 
947 

-  62 
23 
12 
11

7.194
6.271 

923 
-  62 

17
11'
6

7.347

—  64 
25
22
3

459

404
55

— 23
—  9̂
—  10

1

1.030
892
138

—  3
—  171

— 44
— 127

583
607

—  24

—  6 
—  1 

~  {

736

— 2 
2

10
8

B. PARA BEN. LİKİDİTELER 1.420 1.439 1.266 1.013 938 19 - 1 7 3 1— 253 —328

i

Gen., Kat. ve Mah. Büt. 
Özel sektör 
Ik. Dev. Teşebbüsleri 
Devlet Yat. Bankası 
Muhtelif

235
42

5
108

1.030

271
41

8
28

1.091

225
52

8
68

913

255 
58 
' 8 
17 

675

234
63

5
11

625

36 
— 1

. 3 
— 80 

61

— 46 
11

40
— 178

30
6

— 51 
—238

9.
11

— 3
-  57 
—288

C BANKALAR (net) —337 — 476 — 576 43 —  48 —139 — 100 619 528 i

Reeskont ve avans 
Serbest tevdiat 
Mevduat karşılıkları

—944 
' 222 

385

-1 2 8 6
219
591

— 161. 
425 
616

- P 8 7
369

1.061

- 1 5 9 5
446

1.101

— 34 2 
— 3 

206

— 331 
206 

25

230 i 
— 56 

445

22

21
485

TOPLAM 6.372 6.679 7 .262 8.205 8.198 307 583 943 936

D. NET ALTIN ve DÖVİZ 
REZERVİ 707 ’ 328 454 550 520 —379 126 96 66 !

E. KREDİLER (direkt) 880 1.865 2.523 3.257 3.070 985 658 . 734 547 İ
Gen. ve Kat. Bütçeler 
Ikt. Dev. teşebbüsleri 
Bankaların Tas. Fonu

339
487

54

815
977

73

1.390
1.015

118

2.008
1.044

205

2.012
853
205

476
490

19

575
38
45

618
29
87

622 
— 162 

87

F. DİĞER HESAPLAR (net) 4.785 4.486 4.285 4.398 4.608 - 2 9 9 - 2 0 1 113 323
1 1 1 i 1

y ılı  sonu it ib a riy le  b an kn o tla r 1 .030 m ilyon lira  a rtm ış t ır . F aka t, nezd im izdeki 
kaydı paranın  171 m ilyon lira  aza lm ası ve kasa la rım ızd a  gün lük ödem eler iç in  
bu lunduru lan  u fak paranın  3 m ilyon lira  çoğalm ası, Bankam ız fa a liy e t le r in in  
para arzına tes irin i 856 m ilyon liraya  in d irm iş t ir .

Para arz ın ı te rk ip  eden b ilf iil tedavü ldeki b anknotların  m ik ta r ın ı, y a ln ız  
Bankam ız ın  faa liye tle ri tayin e tm em ekted ir. B an ka la rın  gün lük ödem e ih t iy a ç 
ları için kasa la rın d a , d isp o n ib ilité  d u ru m la rın a  göre, az veya çok banknot m u
hafaza etm eleri de, b ilf iil tedavül eden b an kn o tla rın  m ik ta rın a  te s ir e tm e k te d ir .
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1965 yılı Kasım ayı itibariyle 1964 yılı sonuna nazaran banka kasalarında tutu
lan banknotlar 24 milyon lira azalmış olduğu için, toplam para arzı artışı için
de b ilfiil tedavül eden banknotların payı 583 milyon lira lık  emisyon artışıyle 
birlikte cem'an 607 milyon liraya çıkm ıştır. 1964 yılı sonunda, bilfiil tedavül
deki banknotlar para arzı artışındaki payı 1.030 milyon liradır. Ancak, banka 
kasalarındaki banknotların 138 milyon lira artması sonucu, bu pay 892 milyon 
liraya inhisar etmiştir.

Yukarıda başlamış olduğumuz araştırmayı biraz daha ileriye götürerek, 
para arzı artışı içinde 1964 ve 1965 yıllarında sırasıyla % 56,2 ve % 33 oran
larında pay almış olan banknot emisyonu artışlarının hangi muamelelerin tesi
riyle meydana geldiğini ve neticede para arzına ne ölçüde müessir olduklarını 
ana çizgileri içinde belirtmek faydalı olur.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle 1964 yılı sonuna nazaran Bankamızca doğ
rudan doğruya açılan kredilerin 734 milyon lira, net altın ve döviz mevcudu
nun 96 milyon lira, diğer aktif, muamelelerin 113 milyon lira artması ve kayçlî 
paranın 6 milyon lira, kaydî para dışında; kalan tevdiat hesaplarının 253 milyon 
lira azalması, cem'an 1.202 milyon lira tutan bir emisyon artışına sebep ola
bilird i. Fakat aynı tarihler itibariyle bankalar, Bankamızla yaptıkları muamele
lerden ileri gelen net alacaklarını 619 milyon lira artırdıkları için, emisyon ih
tiyacı bu miktarda eksilerek 583 milyon liraya inmiştir. Kaydî paranın 6 mil
yon lira eksildiği nazara alınınca Bankamızın 1965 yılı Kasım ayı sonundaki 
para arzı artışındaki payının 577 milyon liraya indiği görülür.

1965 yıJı Kasım ayı itibariyle direkt kredilerimizde meyd'ana gelen 734 
milyon liralık çoğalış, 530 milyon lirası Hazîneyi, 88 milyon lirası Tekeli, 125 
milyon lirası Şeker Şirketini, 87 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonunu ilgilen
diren kredilerde meydana gelen artışlardan ve Toprak Mahsulleri Ofisi kredi
lerindeki 96 milyon liralık azalıştan ileri gelmektedir.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle bankaların net alacaklarında meydana gelen 
619 milyon liralık artışa, bankaların nezdîmizdeki mevduat karşılıklarını 1964 
yılı sonuna nazaran 445 milyon lira tutarında artırmak ve Bankamızdan aldık
ları kredilerin borç bakiyesini 2301 milyon lira indirmek amaciyle ödeme yap
maları ve-serbest tevdiat hesaplarından 56 milyon lira çekmeleri sebep olmuş
tur.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, Bankamızın emisyon ha
reketlerine 1965 yılı Kasım ayı itibariyle başlıca Hazine kredileriyle altın ve 
döviz rezervindeki artışlar ve tevdiat hesaplarındaki azalışlar çoğaltıcı yönde, 
bankalarla olan ilişkilerim iz ise başlıca mevduat karşılıkları bakımından eksil- 
tici yönde tesir icra etmiştir. ‘

Durumu kısaca 1964 yılı sonu itibariyle gözden geçirirsek 1965 yılındaki 
gelişmeler bir derece daha aydınlanabilir.

1964 yılı sonu itibariyle 1963 yılı sonuna nazaran Bankamızca doğrudan 
doğruya açılan krediler 658 milyon lira, altın ve döviz mevcudu 126 milyon li
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ra ve kasamızdaki ufak paralar 3 milyon lira artmış, nezdimizdeki kaydî para 
171 milyon lira ve kaydî para dışındaki tevdiat hesapları 173. milyon lira azal
mış ve bankalar net alacaklarını 100 milyon lira indirmişlerdir. Bu muamele
ler, eğer eksiltici hiç bir muamele yapılmamış olmasaydı, 1964 yılında emisyo
nun 1.231 milyon lira artış kaydetmesi gerekirdi; fakat, muhtelif aktif mua
melelerle ilgili hesapların net bakiyesinde 201 milyon lira azalma oluSu emis
yon ihtiyacını bu miktarda düşürerek 1.030 milyon liraya inmesini sağlamıştır. 
Kaydî paranın 171 milyon lira azaldığı ve kasalarımızdaki ufaklık para mevcu
dunun 3 milyon lira arttığı nazara alınınca 1964 yılı sonundaki para arzı ar
tışında payımızın 856 milyon liraya indiği görülür.

1964 yılı sonu itibariyle direkt kredilerimizde meydana gelen 65# milyon 
liralık çoğalış, 315 milyon lirası Hâzineyi, 260 milyon lirası Tekeli, 50 milyon 
lirası Şeker Şirketini, 45 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonunu ilgilendiren 
kredilerde meydana gelen artışlardan ve Toprak Mahsulleri Ofisi kredilerindeki 
12 milyon liralık azalıştan ileri gelmektedir.

1964 sonu itibariyle bankaların Bankamızla olan net alacaklarındaki 100 
milyon liralık azalışa, bankaların nezdimizdeki mevduat karşılıklarını 25 mil
yon lira ve serbest tevdiat hesaplarının 206 milyon lira artırmak amaciyle öde
me yapmaları ve buna karşılık Bankamızdan aldıkları kredileri 331 milyon lira 
çoğalttıkları için kendilerine ödeme yapmamıza sebep olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, Bankamızın emisyon ha
reketlerine, 1964 yılı sonu itibariyle, başlıca Hazine ve Tekel'e açılan krediler 
yanında bankalara açılan krediler ile altın ve döviz rezervi artışları ve bu arada 
tevdiat hesaplarındaki azalışlar, çoğaltıcı yönde tesir icra etmiştir. Emisyonu 
azaltıcı tesirler, muhtelif aktif muamelelerle ilgili hesaplardaki azalıştan mey
dana gelmiştir.

Kaydî Para - Bankalar İlişkileri —  Bankalar nezdindeki kaydî parayı teş
kil eden vadesiz ticarî mevduat ile vadesiz tasarruf mevduatı toplamının 1964 
yılı sonu tutarı olan 8.141 milyon lira, 1965 yılı Kasım ayı sonuna kadar 1.153 
milyon lira (%  14,2) artarak onbirinci ay sonunda 9.294 milyon liraya yük
selmiştir, Aynı tarihler itibariyle bankaların kasalarında günlük ödemeler için 
bulundurulan banknotların mevcudu 24 milyon lira eksildiği için, bankaların
1.153 milyon liralık para arzı artışındaki toplam payı 1.177 milyon liraya 
(%  66,6) çıkm ıştır.

1964 yılı sonunda para arzında meydana gelen 1.832 milyon liralık artışın 
961 milyon lirası (%  52,5) bankaların faaliyetlerinden ileri gelmiştir. 1964 
yılı sonu itibariyle bankalar nezdindeki kaydî para 1.094 milyon lira artm ış, fa
kat bankaların kasalarındaki /banknotlarla ufaklık paralar 133 milyon lira art
tığı için bankaların para arzına tesiri 961 milyon liraya inm iştir. Kasa mev
cutları içinde banknotlar 138 milyon lira artış, ufaklık para 5 milyon lira ek
siliş kaydetmiştir.
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Cetvel : 39
Bankalar ve Para Arzı

(Milyon TL.)

. Değişiklik
1962 1963 1964 1965 - - — --------------------------

Kası m 1962 - 1963 - 1964 -65
1963 1964 Kasım

A. PARA ARZINDA PAYI " 5 .470 6 .229 7 .190 8 .367 759 961 1.177
Kaydî para 6 .234 7 .047 8.141 9 .294 813 1 .094 1. T 53

Özel sektör 5.865 6.698 7.558 8.668 833 860 1.110
iktisadi Devlet Teşekkül. 369 349 583 626 — 20 234 43

Kasa — 764 — 818 — 95 L 927 -  54 -.133 24
Banknot 754 —  809 —  947 —  22J —  55 — 138 24

; Ufaklık —  10 —  , 9 — 4 —  4 1 —

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER
VE BORÇLANMALAR 4 .804 5 .152 5.785 6 .696 348 633 911
Gen., kat. ve mahal, büt. 1.733 1 .414 1.517 1 .626 — 319 103 109
Özel sektör 1 .669 2.061 2 .3 62 3.007 392 301 645 i
İktisadî Devlet Teşekkülleri ' 24 56 40 144 32 — 16 104
Sosyal Sigorta Kurumlan 788 897 993 915 109 °6 — 78
Yurtdışı , 590 724 873 1 .004 134 149 131

C. T,C. MERKEZ BAN. (net) 301 444 551 126 143 . 107 — 425
Alınan avanslar 939 1.266 1.599 1 .507 327 333 — 92
Serbest tevdiat — 252 — 231 — 432 320 21 —201 112
Mevduat karşılığı — 386 — 591 — 616 — 1.061 — 205 — 25 — 445

D. DEV. YATIRIM  BAN. (net) — 235 — 127 238 416 108 365 178

Alınan kredi 1.371 1.466 1.785 1 .979 95 319 194
Mev. ve diğer kanuni kar. — 1.550 — 1 .544 — 1.508 - 1 .5 2 9 6 36 — 2 i ;
Tahviller — 56 — 49 — 39 — 34 7 10 5

E. SERMAYE HESAPLARI 4 .103 4 .478 4 .727 4 .932 375 249 205

: TOPLAM 14.443 16.176 18.491 20.537 1.733 2 .315 2 .046

F. KREDİ, İŞTİRAK, TAHVİL 11.731 13.413 15.346 17.484 1.682 J .933 2 .138

Gen., katma ve mahal, büt. 1 .360 1.341 1 .682 1 ,766 -  19 341 84
Özel sektör 10.319 11 .948 13.440 15.408 1.629 1.492 1 .968
İktisadî Devlet Teşekkülleri 52 124 224 310 72 100 86

G. SABİT DEĞERLER 1.831 2.061 2 .383 2 .689 230 322 306
1. DİĞER HESAPLAR (net) 881 702 762 364 — İ 79 60 — 398

Bankaların  faaliyeti yalnız para arzı içindeki kaydî paraya inhisar etme
mektedir. Bankalar, kasalarında disponibilité değerleri arasında bulunan bank
not ve ufaklık  para m iktarını azaltıp çoğaltarak bilfiil tedavül eden banknot ve 
ufaklık  para m iktarına tesir etm ektedirler. Bankaların  bu yöndeki tesirleri 
Banknot - Merkez Bankası ilişkileri bölüm ünde daha etraflıca incelenmiştir.

Y u k a rıd a  başlamış olduğumuz araştırm ayı b iraz daha ileriye götürerek, 
para arzı artışı içinde 1964 sonu ve 1965 yılı Kasım  ayı itibariyle sırasıy le
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% 59/7 ve % 65,3 oranlarında pay almış olan bankalar nezdindeki kaydî para 
artışlarının, hangi muamelelerin tesiriyle meydana geldiğini ve neticede para 
arzına ne ölçüde müessir olduklarını ana çizgileri içinde belirtmek faydalı olur.

1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 1964 yılı sonuna nazaran bankalarda 
kredi, iştirak ve tahvil olarak işletilen paralar 2.138 milyon lira ,'sab it değer
lere yatırılanlar 306 milyon lira ve Merkez Bankasına serbest tevdiat, mevduat 
karşılığı ve avans hesapları net muhassalası olarak yatırılan paralar, 425 mil
yon. lira artış kaydetmiştir. Toplamı 2.869 milyon lira tutan bu artışların ger
çekleşmesi için finansman kaynaklarından aynı miktarda bir artış meydana gel
mesi gerekir. Gerçekten, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle bankalar nezdindeki vâ- 
deli ve resmî mevduat ile orta ve uzun vadeli borçlanmalarda, Devlet Yatırım  
Bankası dahil 1.089 milyon lira, ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıklarda 
205 milyon lira artış, diğer aktif muamelelerinde net 398 milyon lira azalış 
kaydedilmiştir. Bu kaynaklara ilâve olarak bankalar nezdindeki .kaydî para
1.153 milyon i i ra. artmış ve kasa mevcutları 24 milyon lira azalmış olduğu için, 
bankaların para arzı artışındaki payları 1.177 milyon liraya çıkm ıştır. ,

1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle bankaların toplam tahsislerinde mey
dana gelmiş olan 2.869 milyon liralık artışın % 74,5 i kredi, iştirak ve tahvil 
alanlarında işletilen paralardaki artışa, %  10,7 si sabit değerlere, % 14,8 i de 
Merkez Bankasiyle olan ilişkiler dolayısiyle bu Bankaya yatırılan paralara te
kabül etmektedir. ■

Kredi, iştirak ve tahvil hesaplarına yatırılm ış olan paralarda 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle meydana gelmiş olan 2.138 milyon liralık artışın 84 milyon 
lirası genel, katma ve mahallî bütçelerle, 86 milyon lirası İktisadî Devlet teşeb
büsleriyle, 1.968 milyon lirası da özel sektörle ilgili hesaplarda meydana gel
miştir.

Bankaların Merkez Bankasiyle olan ilişkilerinden doğan hesaplarda, aynı 
tarih itibariyle meydana gelen 425 milyon liralık alacak fazlası, bankaların nezdi- 
mizdeki mevduat karşılığı hesaplarını 445 milyon Iİra artırmaları, kredilerden 
olan borçlarını 92 milyon lira azaltmaları ve serbest tevdiat hesaplarından 112 
milyon lira çekmeleri sonucudur. .

1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle bankaların toplam kaynaklarında mey
dana gelmiş olan 2.869 milyon lira lık  artışın % 31,8 i vâdeli ve resmî mevduat 
île orta ve uzun vâdeli borçlanmalardan, % 6,2 si Devlet Yatırım  Bankasından 
alınan borçlardan, % 7,1 i ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıklardan, 
% 0,8 i kasa mevcutlarının azalışından, %  13.9 u aktif hesapların net azalma
sından ve % 40,2 si de kaydî paradan ileri gelmiştir.

Bankaların kaynaklarında vâdeli ve resmî mevduat ile orta Ve uzun vâdeli 
borçlanma hesaplarında 1965 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelen 911 mil
yon liralık artışın 109 milyon lirası genel, katma ve mahallî bütçeleri, 645 mil
yon lirası özel sektörü, 104 milyon lirası İktisadî Devlet teşekküllerini, 131 mil
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yon lirası yurtdışı taahhütleri ve ( — ) 78 milyon lirası sosyal sigortalar kurum- 
larını ilgilendirmektedir.

Bankalar 1964 yılı sonuna nazaran, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle Devlet 
Yatırım  Bankasından 194 milyon lira fazla kredi alm ışlar, fakat eski mevduat 
karşılıkları ve-tahvil hesaplarındaki azahş dolayısiyle Devlet Yatırım  Bankası
nın kaynaklar içindeki payı 178 milyon liraya düşmüştür.

Bankalar nezdindeki kaydî parada meydana gelmiş olan 1.153 milyon li
ralık ,artışın 1.110 milyon lirası özel sektörden, 43 milyon lirası da İktisadî Dev
let teşekkülleriyle ilgili vâdesiz tevdiat hesaplarındaki artışlardan ileri gelmiş
tir.

Yukardaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, bankalarda 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle meydana gelmiş olan 2.869 milyon lira lık  toplam tahsis artı
şın m % 68,6 sı özel sektör, %  5,9 u resmî sektörle yapılan muamelelerden ileri 
gelmiştir. Artan kaynakların % 14,8 i Merkez Bankasına mevduat karşılığı yâ  
tırmak ve borç ödemek işlerinde kullanılmış, % 10,7 si de sabit değerlere ya
tırılm ıştır.

Buna karşılık söz konusu 2.869 milyon liralık kaynak artışının %  86,8 i 
Özel sektörden (yurtdışı dahil), % 12,4 ü resmî sektörden, % 0,8 i de kasa 
mevcudu azalışından elde olunan kaynak artışlarına tekabül etmektedir.

Durumu kısaca 1964 yılı sonu itibariyle gözden geçirirsek, 1965 yılındaki 
gelişmeler b ir derece daha aydınlanabilir.

1964 yılı sonu itibariyle 1963 yılı sonuna nazaran bankaların kredi, işti
rak ve tahvil hesapları 1.933 milyon lira, sabit değerleri 322 milyon lira, kasa 
mevcutları 133 milyon lira ve diğer aktif hesapları net 60 milyon lira artış kay
detmiştir. Tahsislerdeki bu artışların toplamı 2.448 milyon liralık bir kaynak 
artışına tekabül etmektedir. Gerçekten aynı tarihler itibariyle bankalar nezdin
deki vadeli ve resmî mevduat ile orta ve uzun vadeli borçlanmalarda Devlet Ya
tırım Bankası dahil 998 milyon lira, ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılık
larda 249 milyon lira, Merkez Bankasına olan borçlarda 107 milyon lira artış 
kaydedilmiştir. Bu kaynaklara ilâve olarak bankalar nezdindeki kaydî para 
1.094 milyon lira artmış ise de bankalar kasa mevcutlarını 133 milyon lira 
azalttıkları için bankaların para arzı artışı İçindeki payları 961 milyon liraya 
inmiştir.

1964 yılı sonu itibarîyle bankaların toplam tahsislerinde meydana gelmiş 
olan 2.448 milyon liralık artışın % 79 u kredi, iştirak ve tahvil hesaplarında, 
% 13,2 sİ sabit değerlerde, % 5,4 ü kasa mevcutlarında, % 2,4 ü de diğer ak
tif hesaplardaki net artışlara tekabül etmektedir.

Kredi, iştirak ve tahvil hesaplarında aynı tarihler itibariyle meydana ge
len 1.933 milyon liralık artışın 341 milyon lirası genel, katma ve mahallî büt
çeleri, 100 milyon lirası İktisadî Devlet teşekküllerini, 1.492 milyon lirası da 
özel sektörü ilgilendirmektedir.
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1964 yılı sonu itibariyle, 1963 yılı sonuna nazaran bankaların toplam kay
naklarında meydana gelmiş olan 2.448 milyon liralık artışın % 25,8 i vadeli 
ve resmî mevduat ile orta ve uzun vadeli borçlanmalardan, % 14,9 u Devlet 
Yatırım  Bankasına olan borçlardan, %  10,2 si ödenmiş sermaye, yedek akçe 
ve karşılıklardan, %  4,4 ü Merkez Bankasından alınan kredilerden, % 44,7 si 
de kaydî paradan ileri gelmiştir.

Bankaların kaynaklarında, para benzeri likiditeler ve borçlanmalar hesap
larında meydana gelen 633 milyon liralık artışın 103 milyon, lirası genel, kat
ma ve mahallî bütçeleri, 301 milyon lirası özel sektörü, 96 milyon lirası sosyal 
sigorta kurumlarını, 149 milyon lirası yurtdışı taahhütleri ve (— ) 16 milyon 
lirası da İktisadî Devlet teşekküllerini ilgilendirmektedir.

Bankalar, 1963 yılı sonuna nazaran, Devlet Yatırım  Bankasına 1964 yılı 
sonu itibariyle 365 milyon lira daha fazla borçlanmışlardır.

Aynı tarihler itibariyle bankalar Merkez Bankasından 333 milyon lira da
ha fazla kredi alrflışlar, fakat serbest tevdiat hesaplarını 201 milyon lira ve 
mevduat karşılıklarını 25 milyon lira artırd ıkları için net fâzla borçlanma m ik
tarı 107 milyon liraya düşmüştür.

Bankalar nezdindeki kaydî paradan meydana gelmiş olan 1.094 milyon li
ralık artışın 860 milyon lirası özel sektörle, 234 milyon lirası da İktisadî Devlet 
teşekkülleriyle ilgili vâdesiz tevdiat hesaplarında meydana gelmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, bankalarda 1964 yılı sonu 
itibariyle meydana gelmiş olan 2.448 milyon liralık toplam tahsis artışının, % 
61 i Özel sektöre, % 18 İ resmî sektöre yapılan muamelelerden ileri gelmiştir. 
Artan kaynakların % 13,2 si sabit değerlere, %  5,4 ü kasa mevcutlarının artı
rılmasına, % 2,4 ü de diğer aktif hesaplara yatırılm ıştır.

Buna karşılık söz konusu 2.448 milyon liralık kaynak artışının %  63,7 si 
özel sektörden, %  31,9 u resmî sektörden, %  4,4 ü de Merkez Bankasından 
alman borçlardan elde edilen kaynak artışına tekabül etmektedir.

Sonuç olarak denilebilirki, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle bankaların kay
naklarında ve tahsislerinde başlıca artış Özel sektörle ilgilidir. Kaynak artışının 
bir kısmı da Merkez Bankasına yatırılm ıştır. Buna karşılık 1964 yılı kaynak 
artışı özel ve resmî sektörlerle kasa mevcudu artışına dağılmıştır. Kaynak nok
sanı Merkez Bankasından tamamlanmıştır.

C — Krediler ve Diğer İşlemler

a. Kredi Hacmi :

Bankamız ile bankaların, malî ve ekonomik sektörleri birarada ne ölçüde 
finanse ettiklerini göstermek bakımından kredi hacminin değişikliklerini, bile
şim ve dağılışını incelemek gerekmektedir.
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Cetvel : 40
Kredi Hacmi (1)

(Milyon TL .)

1 9 6 4 1 9 6 5
1963 ----- ---  - -------- - —

Haz. Eylül Kasım Aralık Mart Haz. Eylül Kasım

A. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 3.151 3.138 4.016 3.915 4.140 4.025 4.105 4.608 4.644

B. Doğrudan doğruya açılan 1.865 2.011 2.433 2.482 2.523 2.696 2.850 3.130 3.257

C. Bankalar aracılığıyle açılan 1.286 1 127 1.583 1.433 1.617 1.329 1.255 1.478 1.387
—  T.C. Ziraat Bankası 570 337 . 562 669 820 653 374 395 450

—  Diğer Bankalar 716 790 1.021 764 797 676 881 1.083 937

D. BANKA KREDİLERİ 11.886 11.922 12.421 13.031 13.444 13.725 14.424 14.999 15.475

E. Kend! kaynaklarından açtık. 10.600 10.795 10.838 11.598 11.827 12.396 13.169 13.521 14.088

F. Merkez Bankasına taahhütler 1.286 1.127 1.583 1.433 1.61.7 1.229 1 .255 1.478 1.387

KREDİ HACMİ (B +  C +  E) 13.751 13.933 14.854 15.513 15.967 16.421 17.274 18.129 18.732

(1) Kredi hacminin bu cetveldeki hesap şekli hakkında açıklama ilgili yazı içinde yapılmıştır.

Kredi hacm i, bu bölümde Bankam ızın doğrudan doğruya ve bankalar ara- 
cıIiğiyle açtığı krediler ile bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin 
toplamı o larak hesaplanmıştır. ( * )

1963 yılı sonunda 13.751 milyon lira olan kredi hacmi, 1964 yılında %
16,1 oranında artarak , yıl sonunda 15.967 milyon liraya ç ıkm ıştır. Buna karşı
lık  1965 yılında kredi hacmi onbir ayda %  17,3 oranında yükselerek Kasım 
ayı sonunda 18.732 milyon liraya ulaşm ıştır.

Kredi hacminde 1965 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelmiş olan deği
ş ik lik le r, geçen yıl görülen gelişmelerden az çok fa rk lı b ir seyir ve sonuç arzet- 
mektedir. Kredi hacmi, 1965 yılında 1964 yılına nazaran biraz daha hızlı b ir 
artış kaydetmiş ve- bu artış lar geçen yıl olduğu gibi yalnız y ılın  ikinci yarısına 
inhisar etmerhiş, yılın  az veya çok her ayında meydana gelm iştir.

. Kredi hacmi gelişmelerinde görülen b ir başka değişiklik , bu hacmi terkip 
eden unsurların artış hızlarında ve bunların toplam artış içindeki hisselerinde 
meydana gelm iştir. F ilhak ika , kredi hacminin son iki yılda ortalama %  25 ini

(*) Bu hesap yıl sonları itibariyle Bankamız ve bankaların yıl sonu rakamlarına, av son
ları itibariyle de Bankamızın ayın son Cumartesi gününe tesadüf eden haftalık vazi
yetleriyle bankaların ayın son günü itibariyle tanzim ettikleri cetvellere dayanmakta
dır. Bankalar aracılığıyle açtığımız kredilerin bankalar tarafından çeşitli usullerle mü- 
nasebetleştirilmesi ve hesaba esas olan cetvellerde hesap kesme tarihleri bakımından 
fark bulunması yüzünden, bankaların aylık cetvellerinde taahhütler hesabında "Mer
kez Bankasından alınan avanslar” kaleminde görünen rakamlara Bankamız haftalık 
vaziyetlerindeki mümasil rakamlar arasında fark bulunmaktadır. Fakat bu fark eği
limlere tesir etmemektedir.
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terkip eden Bankamız kredilerinin artış hızı, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle ge
çen yıldaki hızın yarısından daha azdır. Buna karşılık , kredi hacminin ortalama 
% 75 ini terkip eden ve bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredileri 
temsil eden finansmanların artış hızı, 1965 /ılı Kasım ayı itibariyle geçen* yılda
ki hızın iki misline yakındır.

Diğer yandan bir başka Önemli gelişme, kredi hacmini terkip eden unsur
ların toplam hacim artışındaki hisselerinde görülmektedir. Filhakika, 1964 yı
lındaki kredi hacmi artışının yarısına yakın bir kısmı Bankam;z kredileriyle 
sağlandığı halde, söz konusu artışın 1965 yılı Kasım ayı itibariyle büyük çoğun
luğu bankalarn kendi kaynaklarından sağlanmıştır. Bunlara ilâve olarak ban
kaların Bankamızdan sağladıkları kredileri 1964 de artırdıkları 1965 de İse azalt
tıkları ve 1964 yılına nazaran Bankamız direkt kredilerinin toplam kredi hacmi 
artışına 1965 de daha az tesir ettikleri söylenebilir.

Sonuç olarak kredi hacminde 1965 yılı Kasım ayı itibariyle meydana ge
len artışın, çoğunlukla bankalardaki mevduat, öz kaynak ve Bankamız dışın
daki borçlanma -imkânlarına dayanılarak bankalarca açılan kredilerden ileri 
geldiği görülmektedir. Bankamız kredilerinin mutedil olarak gelişmesi, kredi 
hacminin aşırı ölçüler kazanmasını engellemiştir.

Kredi hacminde meydana gelmiş olan değişiklikler hakkındaki izahatı bir 
derece daha aydınlatmak amaciyle konuyu rakamlarla inceliyeceğiz. *

1965 yılı Kasım ayı itibariyle 18.732 milyon lira olan kredi hacminin' 
%  17,4 ü Bankamız direkt kredilerine, % 7,4 ü bankalara açtığımız kredilere, 
% 75,2 si de bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilere aittir. 1964 
yılı sonunda 15.967 milyon lira olan kredi hacmine nazaran, 1965 yılı Kasım 
ayı itibariyle direkt kredilerimizin kredi hacmi İçindeki payı %  1,6 oranında 
artmış, bankalara açtığımız kredilerin payı % 2,7 oranında azalmış ve sonuç 
olarak bankaların kendi kaynaklarından açt.kları kredilerin p-ayı ise % 1,1 
oranında artm ıştır.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle kredi hacmini terkip eden unsurların bu ha
cim içindeki paylarmda %  1,1 gibi bir değişiklik kaydedilmesine karşılık, söz 
konusu unsurların artış hızında geçen yıla nazaran farklı gelişmeler meydana 
geldiği görülmektedir. Filhakika, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle, 1964 yılı so
nuna nazaran Bankamızm direkt kredileri % 29,1 oranında artmış, bankalara 

.açtığımız krediler veya başka bir deyimle bankaların Bankamızdan aldığı borç
lar % 14,2 oranında azalmış ve neticede Bankamız kredileri toplamı, aynı ta
rihler itibariyle, % 12,2 oranında yükselm iştir. Bankaların, kendi kaynakların
dan açtıkları krediler ise 1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 19,1 oranında art- 

.m istir. Buna karşılık 1964 yılı sonunda, 1963 yılı sonuna nazaran direkt kre
dilerimiz % 35,3, bankalara açtığımız krediler %  25,7, toplam kredilerimiz 
% 31,4 ve bankaların kendi kaynaklarından açtıkları krediler %  11,6 oranla
rında artmıştı.
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Cetvel : 41
Kredi Hacmi ve Değişiklikleri (1)

(Milyon TL.)
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SENETLER CÜZDANI 511 1.698 734 2.943 854 1.815 763 3.432 — •■ 18 298 48 328 343 117 29 489
AVANSLAR 1.143 707 131 1.981 1.441 1.237 116 2.794 263 315 17 595 298 530 — 15 813
BORÇLU CARİ HESAPLAR 5.551 — — 5.551 6.675 — — 6.675 183 - — 183 1.124 — — 1.124
KÜÇÜK SAN'AT VE ESNAF 174 — 73 247 169 — 140 309 16 — 29 45 —  5 — 67 62
TARIM KREDİLERİ 2.312 — 679 2.991 2.647 — 368 3.015 433 — 246 679 335 — — 311 24

İPOTEK KARŞILIĞI KREDİLER 1.651 — — 1.651 1.691 — — 1.691 241 — — 241 40 — — 40
SANAYİ BANKALARI 485 — 0 485 611 — 0 611 109 — — 9 100 126 — — 126
BANKALAR TASFİYE FONU — 118 — 118 — 205 — 205 — 45 ' — 45 — 87 — 87
TOPLAM KREDİ VE ARTIŞ 11.827 2.523 1.617 15.967 14.088 3.257 1.387 18.732 1.227 658 331 2.216 2.261 734 — 230 2.765

DAĞILIM
MALÎ AMAÇLI KREDİLER 1.324 1.508 2.832 1.346 2.213 3.559 103 620 723 22 '05 727

Genel bütçeli idareler T49 17055 17204 T53 17585 _ _ 17738 — 10 315 305 4 530 534 [
Katma bütçeli idareler 2 335 — 337 1 423 — 424 — 6 260 — 254 — 1 88 - 87
Mahallî İdareler 1.173 — — 1.173 1.192 — — 1.192 119 — — 119 19 — • — 19 !

İ1 fer Bankası 1.041 — — 1.041 1.060 — •— 1.060 78 — — 78 19 — — 19
Diğer bankalar 132 ■ — — 132 132 — - — 132 41 — — ■ 41 — — — _ i

Bankalar Tasfiye Fonu — 118 — 118 - 205 — 205 ■ — 45 — 45 — 87 — 87 1
EKONOMİK AMAÇLI KRE. 10.503 1.015 1.617 13.135 12.742 1 .044 1.387 15.173 1.12* 38 331 1.493 2.239 29 — 230 2.038

Özel sektör 10.279 — 1.617 11.896 12.432 ' — 17387 137 819 1 .024 — “ 331 T. 355 27153 — — 230 17923
Muhtelit krediler 5.780 — 865 6.645 7.463 — 879 8.342 232 — 65 297 1.683 — 14 1.697
İhtisas kredileri 4 . 4 9 9 — 752 5.251 4 . 96 9 — 508 5 . 47 7 792 — 266 1 .058 470 — — 244 226

Küçük san'at, esnaf 174 — 73 247 169 — 140 309 16 — 29 45 —  5 — 67 62
Tarım kredileri 2.312 — 679 2.991 2.647 — 368 3.015 433 - 246 679 33J — -311 24
Sanayi Ban. kredileri 485 — 0 485 611 — 0 611 109 — 9 100 126 — 126

Mesken inşaatı kredi. 1.528 — — 1.528 1.542 — — . 1.542 234 — — 234 14 — — 14
İktisadî Devlet Teşebbüs. 224 1 .015 — 1 . 239 310 1 . 044 — 1.354 100 38 — 138 86 29 — 115

(1) Kredi hacminin hu cetveldeki hesap şekli hakkında açıklama ilgili yazı içinde yapılmıştır.



Kredi hacminde 1965 yılında meydana gelmiş olan değişiklikler, kredi 
hacmini terkip eden unsurların toplam hacim artışı içindeki payları incele
nirse daha açıkça belirebilir. Filhakika 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 1964 yılı 
sonuna nazaran kredi hacminde meydana gelmiş olan 2.765 milyon liralık ar
tışın 734 milyon lirası (%  26,5) direkt kredilerimizin artışından ileri gelmiştir. 
Bankamızın bankalara açtığı kredilerin aynı tarihte 230 milyon lira (%  8,3) 
azalmış olması veya bankaların Bankamızdan aldıkları borçlan bu miktarda 
ödemiş olmaları dolayısiyle, Bankamızın kredi hacmi toplam artışı içindeki pa
yı 504 milyon liraya (%  18,2) inmiştir. Aynı tarih itibariyle bankaların kendi 
kaynaklarından açtıkları kredilerin toplam kredi hacmi içindeki hissesi 2.261 
milyon lira (%  81,8) dir. Durum 1964 yılı sonu itibariyle incelenirse, 1964 y ı
lında, 1963 yılı sonuna nazaran meydana gelmiş olan 2.216 milyon liralık kre
di hacmi artışının %  44,6 sının Bankamıza ait olduğu görülür. Kredi hacmi ar
tışının % 29,7 si direkt kredilerimize, % 14,9 u ise bankalara açtığımız kre
dilere aittir. Aynı tarihler itibariyle bankaların kendi kaynaklarından açtıkları 
kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payları % 55,4 oranındadır.

Kredi hacmi gelişmelerini bir derece daha aydınlatmak amaciyle, kredi 
hacmini malî ve ekonomik ihtiyaçlar, sektörler ve muameleler itibariyle ince- 
liyelim.

Muamele şekilleri itibariyle Bankamız yönünden doğrudan doğruya açtığı
mız kredilerin her iki yılda da arttığı, buna karşılık bankalara sağlanan kredi
lerin, geçen yıl arttığı halde bu yıl eksildiği görülmektedir.

Yine muamele şekilleri itibariyle banka kredilerinde, geçen yıl Senetler 
Cüzdanının 18 milyon lira eksildiği, bu yıl ise 343 milyon lira arttığı görül
mektedir. Bankaların avanslarındaki artış her iki yılda da az çok eşit miktarda 
çoğaldığı halde, Borçlu Cari Hesaplar 1964 de 183 milyon lira, 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle 1.124 milyon lira-artm ıştır. Borçlu Cari Hesaplar içinde açık 
krediler ile kefalet karşılığı kredilerin artış hızı her iki yılda da birbirlerine ya
kındır; buna karşılık emtia ve vesaik karşılığı krediler 1964 de % 19,9 oranın
da eksildiği halde 1965 de % 13,9 oranında artm ıştır; muhtelif teminat karşı
lığı krediler geçen yıl % 10,8 oranında arttığı halde artış oranı 1965 de %  23,2 
ye çıkm ıştır. ‘

Kredi hacminin malî ve ekonomik sektörlere dağılışını ve bu sektörlerin 
ne ölçüde Bankamızca, ne oranda da bankalarca finanse edildiğini inceliyeceğiz. 
Bu sektörlere giren kurumlara açılan krediler ileride Bankamız ve bankalar 
kredileri incelenirken ele alınacaktır.

Kredi hacminde 1965 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelmiş olan 2.765 
milyon liralık toplam artışın % 26,3 ü, 1964 yılı sonundaki 2.216 milyon lira
lık artışın ise % 32,6 sı malî amaçlı kredilerdeki artıştan ileri gelmiştir. Malî 
amaçlı kredilerdeki artışın 1964 yılında %  85,8 i, 1965 yılında ise %  97 si 
Bankamızca ve doğrudan doğruya açtığı krediler vasıtasiyle finanse edilm iştir. 
Bankalarca finanse edilen artışlar aynı tarih itibariyle % 14,2 ve % 3 dür.
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1963-1964 Aralık ve 1964 Aralık - 1965 Kasım devrelerinde 
toplam kredi hacmi artışları içinde Merkez Bankası ve 

Banka kredilerinin payları
Cetvel : 42

Bankamız kredilerinin (vasıtalı ve vasıtasız) 
artıştaki payı - yüzde

* :
Bankaların kendi 

kaynaklarından açtıkları 
kredilerin artıştaki 

payı - yüzdeVasıtasız Vasıtalı TOPLAM Vasıtasız Vasıtalı TOPLAM

1963 —  Aralık
1964 —  Aralık

1964 —  Aralık
1965 —  Kasım

1963 -XII
1964 - X II

1964. X II , 
1965 -XI ■

MALÎ AMACL) KREDİLER 85,8 — 85,8 97,0 — 97,0 14,2 _  3,0

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 2,5 22,2 24,7 1,4 — 11,3 - 9 ,9 75,3 109,9

özel rektör — 24,4 34,4 — — 12,0 —  12,0 75,6 112,0 ,

Muhtelif krediler — 21,9 21.9 — 0,8 0,8 78,1 99,2

İhtisas kredileri — 25,1 25,1 — — 108,0 — 108,0 74,9 208,0

Küçük san'at, esnaf — 64,4 64,4 108,1 108,1 35,6 —  8,1

K Tarım kredileri — 36,2 36,2 — —1295,8. —1295,8 63,8 1395,8

İ Sanayi Ban. kredileri — — 9,0 —9,0 —
~

109,0 100,0

Mesken inşaatı kredileri — _ - - — 100,0 100,0

! İktisadî Deviet Teşebbüsleri 27,5 _ 27,5 25,2 — 25,2
-

12,5 74,8

TOPLAM 29,7 14,9 44,6 26,5 —8,3 18,2 55,4 81,8



Buna karşılık/ toplam kredi artışının ekohomik amaçlı kredilerden ileri 
gelen kısmı 1965 yılı Kasım ayı itibariyle %  73,7, 1964 yılı sonu itibariyle %
67.4 oranındadır. Ekonomik amaçlı kredilerde 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 
meydana gelmiş olan artışın % 98,6 sı bankaların kendi kaynaklarından aç
tıkları kredilerden, %  1,4 ü Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden 
İleri gelmiş, ayrıca bankalar Bankamızdan borç olarak aldıkları kredilerin pa
yını da toplam kredi artışının % 11,3 ü oranında azaltmışlardır; bir başka de
yimle kredi artışının Bankamızca finanse edilen kısmının yerine, bu oranda 
kendi kaynaklarını İkame etmişlerdir.

Ekonomik amaçlı kredilerde 1964 yılında meydana gelmiş olan toplam ar
tışın % 75,3 ü bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerden, % 2,5 î 
Bankamızca açılan direkt kredilerden, % 22,2 sİ de bankaların Bankamızdan 
borç olarak aldıkları kredilerden ileri gelmiştir. .

Ekonomik amaçlı krediler, özel sektör iie İktisadî Devlet teşekküllerinin 
kredilerini kapsamaktadır. Toplam kredi hacmi artışında öze! sektöre açılan 
kredilerin payı T964 de %  61,1 iken, 1965 yılı Kasrım ayında % 69,5 e çıkmış, 
buna karşılık İktisadî Devlet teşekkülleriyle kredilerinin payı sırasıyle % 6,2 
den %  4,2 ye inmiştir.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerde meydana gelen artış içinde,
1964 sonu ve 1965 yılı Kasım ayı itibariyle Bankamızın direkt, kredilerinin pa
yı sırasıyle % 27,5 ve %  25,2, bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kre
dilerin payı %  72,5 ve % 74,8 oranlarındadır. •

Özel sektöre açılan kredilerde 1964 yılında meydana gelmiş olan toplam 
artışın % 75,6 sı bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerden, %
24.4 ü bankaların Bankamıza borçlanarak açtıkları kredilerden ileri gelmiştir. 
Durum 1965 yılında değişiklik arzetmiştîr. 1965 yılı Kasırn ayı itibarîyle özel 
sektöre açılan kredilerdeki artışın % 100 ünü bankalar kendi kaynaklarından 
açtıkları kredilerle karşıladıktan başka, Bankamıza borçlanarak açtıkları kre  ̂
dilerin payını %  12 azaltmışlar veya başka bîr deyimle kredi artışının Banka
mızca finanse edilen kısmının yerine bu oranda kendi kaynaklarını ikame et
mişlerdir.

Özel sektöre açılan krediler ana çizgileri itibarîyle "muhtelif maksatlı" ve 
"ihtisas kredileri" olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

1965 yılı Kasım ayı itibarîyle özel sektöre açılmış olan kredilerde meyda
na gelen artışın % 88,2 sİ, 1964 sonu itibarîyle % 21,9 u muhtelit maksatlı 
kredilerden ileri gelmiştir. Buna karşılık aynı tarihler itibariyle küçük san'at, 
esnaf, tarım, sınaî kalkınma, mesken inşaatı gibi ihtisas kredilerinin payı, aynı 
tarihler itibariyle % 11,8 ve % 78,1 oranlarındadır.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle muhtelit kredilerdeki toplam artışın % 99,2 
sini bankalar kendi kaynaklarından, %  0,8 ini Bankamızdan aldıkları borçlarla
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finanse etmişlerdir. Buna karşılık, 1964 yılı sonu itibariyle bu çeşit kredilerde
ki artışın % 78,1 i 'bankalarca, % 21,9 u Bankamızca karşılanmıştır.

İhtisas kredileri toplamında meydana gelen toplam artışın 1964 yılında 
%  74,9 u bankalarca, % 25,1 i bankaların Bankamızdan sağlad.kları imkânla 
finanse edilmiştir. Buna karşılık 1965 yılı Kasım ayı itibariyle bankalar hem bu 
çeşit kredilerdeki toplam artışın % 100 ünü kendi imkânlariyle karşılamışlar, 
hem Bankamızdan borç olarak aldıkları ihtisas kredileri toplamının payını % 
108 oranında azaltmışlardır; 'bir başka deyimle, kredi artışının Bankamızca fi
nanse edilen kısmının yerine bu oranda kendi kaynaklarını ikame etmişlerdir.

İhtisası kredileri arasındaki küçük san'a t ve esnaf kredilerinde meydana ge
len artışların 1964 de üçte ikisi, 1965 de tamamı Bankamızca finanse edilmiş
tir. Tarım kredilerinde 1964 yılında meydana gelen artışın 246 milyon lirası 
Bankamızca, 433 milyon lirası da T. C. Ziraat Bankasınca karşılanmıştır. Buna 
karşılık, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle T . C. Ziraat Bankası, tarım kredilerinde 
meydana gelen 24 milyon liralık artışı, kendi kaynaklarından açtığı kredileri 
335 milyon lira artırmak, buna karşılık Bankamıza borçlanarak açtığı kredileri 
311 milyon lira azaltmak suretiyle tahakkuk ettirm iştir.

b. Merkez Bankası Kredileri ve Diğer İşlemleri :

ba. Merkez Bankası Kredileri

1963 yılı sonunda 3.151 milyon lira olan kredilerimiz, 1964 yılında % 31,4 
oranında artarak yıl sonunda 4.140 milyon liraya çıktıktan sonra, 1965 yılında 
%  12,7 oranında artarak yıl sonunda 4.665 milyon liraya ulaşmıştır.

1965 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimizin %  65,8 i (3.070 milyon 
lira) doğrudan doğruya açtığımız kredilerden, %  34,2 si (1.595 milyon lira) 
bankalar aracıIiğiyle açtığımız kredilerden terekküp etmektedir. 1964 yılı sonu
na nazaran 1965 de direkt kredilerde % 4,9 artış, bankalara açılanlarda ise 
aynı oranda azalış meydana gelmiştir. Bankalar aracıIiğiyle açtığımız krediler 
toplamı aynı zamanda Bankamızın özel sektöre açtığı kredileri de. temsil et
mektedir. Doğrudan doğruya açtığımız krediler îse Hâzineye, Bankalar Tasfiye 
Fonuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Şeker Şirketine ve Tekel'e açılan kredileri 
kapsamaktadır.

Bankamızca doğrudan doğruya açılan krediler 1964 yılında % 35,3, 1965 
yılında % 21,7 oranlarında artm ıştır. Buna karşılık bankalar a racı I iğiyle açı
lan krediler 1964 yılında %  25,7 oranında artmış, 1965 yılında İse % 1,4 ora
nında azalmıştır.

Kredilerimizde 1964 yılında kaydedilmiş olan 989 milyon liralık toplam ar
tışın 658 milyon lirası direkt kredilerden, 331 milyon lirası da bankalara açı
lan kredilerden ileri gelmiştir. Buna karşılık 1965 yılında kredilerimizde mey
dana gelen 525 milyon liralık toplam artış, 547 milyon lira artmış olan direkt
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kredilerle. 22 milyon lira azalmış olan bankalara açılan kredilerin muhassa'ıa- 
s ıd ır.

Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerde 1965 yılı sonu itibariyle 
534 milyon lirası Hâzineye, 125 milyon lirası Şeker Şirketine, 88 milyon lirası 
Teke le  ve 87 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonuna olmak üzere cem'an 834 
milyon lira artış olmuştur. Bu artışın seviyesini, Toprak Mahsulleri Ofisi yurt
içi alım lar ve surplus ithalâtı kredilerinde görülen 287 milyon liralık azalış dü
şürmüş ve net artış böylece 547 milyon liraya inmiştir.

1964 yılı sonu itibariyle 315 milyon lirası Hâzineye, 50 milyon lirası Şe
ker Şirketine, 260 milyon lirası Tekel-'e, 45 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fo
nuna ve 224 milyon lirası Toprak Mahsulleri Ofisi yurtiçi alım kredilerine ait 
olmak üzere, direkt krediler cem'an 894 milyon lira artmış ise de, adı geçen 
Ofisin surplus ithalâtı kredilerini 236 milyon lira azaltmış olması, direkt kre
dilerdeki toplam artışı 658 milyon liraya indirmiştir.

Toplamı özel sektöre açtığımız kredileri temsil eden bankalar aracıIiğiyle 
açılan kredilerde, 1965 yılı sonu itibariyle meydana gelen 22 milyon liralık aza
lış, özel bankalara açılan kredilerin 91 milyon lira artmasına karşılık, resmî 
bankalara açılanların 113 milyon lira azalması sonucudur. 1964 yılı sonu iti
bariyle bankalara açılan kredilerde görülen 331 milyon liralık artışın 39 mil
yon lirası özel bankalara, 292 milyon lirası resmî bankalara aittir.

1964 yılı sonunda resmî bankalara açılan krediler 408 milyon lirası Tarım 
Satış Kooperatiflerine ait olmak üzere cem'an 485 milyon lira artmış, fakat ay
nı çeşit bankalara açılan krediler, 162 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatifle
rine ait olmak üzere cem'an 193 milyon lira azaldığı için net artış 292 milyon 
liraya inmiştir.

1965 yılında 437 milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine ait olmak üze
re, resmî bankalara açılan krediler 517 miiyon lira azalmış, fakat aynı çeşit 
bankalara açılan krediler 272 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 
olmak üzere, cem'an 404 milyon lira arttığı için net azalış 113 milyon liraya 
inm iştir.

Bankamız kredilerinde meydana gelen gelişmeleri bir derece daha aydın
latmak amaciyle 1964 ve 1965 yıllarında meydana gelen değişiklikleri ve beliren 
eğilimleri kredilerimizi amaçlarına, sektörlerine ve muamelelere göre tasnif 
ederek daha etraflıca inceliyecegiz.

Bankamız kredilerinin 1965 yılı sonu itibariyle 1.794 milyon lirası (%  
38,4) malî amaçlı kredilerden, 2.871 milyon lirası (%  61,6) ekonomik amaçlr 
kredilerden terekküp etmektedir. 1964 yılı sonuna nazaran malî amaçlı kredi
lerin payı % 10,1 oranında artmış, ekonomik amaçlı kredilerin payı ise aynı 
oranda eksilm iştir.Malî amaçlı krediler1 1964 ve 1965 yıllarında sırasiyle %  44,3 
ve %  52,9 oranlarında artm ıştır. Ekonomik amaçlı1 krediler ise 1964 de %  26,9 
oranında arttığı halde 1965 yılında %  3,2 oranında azalmıştır.
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Merkez Bankası Kredileri
(Milyon TL.)
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MALİ AMAÇLI KREDİLER 1.173 1.173 — —. 1.794 1.794 — —
Hazine 1.055 17055 — " 7 7 5 8 9 7 7 5 8 9

Kısa vadeli avans 603 603 — < 1.136 77136. — —
Hazine bonoları 34^ 348 — — 348 348 — 1
Altın üzerine avans 104 104 — . —- 105 105 — —

Bankalar Tasfiye Fonu 118 118 - - — 205 205 __ —

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 2.967 1.350 452 1.165 2.871 1 .276 543 J_.052 i
Özel sektöre 1.617 — 452 T .İ6 5 1.595 — 543 77Ö52İ

İhracat kredileri 783 — 164 619 467 — 268 199,
İhracat satı$ finansmanı 38 25 13 63 — 46 17|
İhracat hazırlık finansmanı 38 — 24 14 57 -- 51 6
Vesikalı Tem. ve İşti. Sen. 4 — 1 3 — — — -  1
Tütün finansmanı 217 — 114 103 298 — ' 171
Tarım Satış Kooperatifleri 486 _ •  • • 486 ' 49 ■ __ -49,
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Ticarî krediler . 403 — 131 272 375 — . 87 288
Normal ticarî 199 — M 105 116 — 64 52
İthalât finansmanı — — ■— —
Küçük san'at ve esnaf 73 — — 73 142 — — . ■ 142
Tahvil üzerine avans 131 — 37 94 117 — 23 94

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 1.015 1.015 — ‘ — 853 853 — —

Toprak Mahsulleri Ofisi 856 856 ' — — 569 569 —  ‘ —
Yurtiçi alımlar 739 739 — ~ 525 — —■-
Surplus ithalâtı 117 117 — ; —* 44 44 —

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 159 159 — — 284 284 — —
Ticarî senetler 125 125 — — 250 250 — —
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Katma Bütçeli İdareler - Tekel 335 335 —■ — 423 423 — —

GENEL TOPLAM 4.140 2/523 452 1.165 4.665 3.070 543 1.052
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Merkez Bankası Kredileri
(Değişiklikler)

Cetvel : 44 (Milyon TL.)
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1965 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimiz artışı olan 525 milyon lira, 
malî amaçlı kredilerimizin 621 milyon lira artması, buna karşılık ekonomik 
amaçlı kredilerimizin 96 milyon lira azalması sonucudur. 1964 yılında 989 mil
yon lira tutan toplam kredilerimiz artışının 360 milyon lirası malî amaçlı kre
dilerimize, 624 milyon lirası da ekonomik amaçlı kredilerimize aittir.

Malî Amaçlı Krediler —  1965 yılı sonunda 1.794 milyon liraya çıkmış 
olan malî amaçlı kredilerimiz toplamının 1.589 milyon lirası Hâzineye, 205 
milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonuna açılmış olan kredilerimizi kapsamakta
dır. 1964 yılı sonuna nazaran bu çeşit krediler Hazine yönünden % 50,6, Ban
kalar Tasfiye Fonu yönünden % 73,7 oranlarında artış kaydetmiştir. Buna kar
şılık 1964 yılında, 1963 yılı sonuna nazaran bu çeşit kredilerin artış oranları 
sırasıyle % 42,6 ve %  61,6 dır.

Kredilerimiz toplamının 1964 de %  25,5 ini, 1965 de % 34,1 ini Hazine 
ye açılan krediler teşkil etmiştir. Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredilerin 
payı aynı tarihler itibariyle % 2,8 ve % 4,4 dür. Diğer yandan Hâzineye açılan 
kredilerde 1965 yılı sonu itibariyle meydana gelmiş olan 534 milyon liralık 
artışın toplam kredilerimizdeki 525 milyon liralık artışın % 100' ünü kapsadığı 
görülmektedir. 1964 yılı sonu itibariyle toplam kredi artışı olan 989 milyon 
liranın yalnız %  31,9 u Hâzineye açılan kredilerdeki 315 milyon liralık artış
tan ileri gelmiştir.

Bankamız Hâzineye 1965 yılı sonu İtibariyle açtığı krediler biri kısa va
deli avans, diğer ikisi altın üzerine avans ve Hazine bonosu reeskontu olmak 
üzere üç çeşittir.

1963 yılı sonu bakiyesi 392 milyon lira olan Hazine kısa vadeli avansı, 1964 
yılı sonunda 603 milyon liraya, 1965 yılı sonunda da 1.136 milyon liraya yük
selmiştir. Bu avansın limiti cari yıl genel bütçe Ödenekleri toplamının belirli 
bir yüzdesine eşittir. 1956-1960 yıllarında % 15 olan oran, 24 Şubat 1960’ 
tarihli Kanunla % 5 e indirildikten sonra 21 Nisan 1965 tarihli Kanunla söz 
konusu oranın %  10'u geçmemek kaydiyle Maliye Bakanlığı ile Merkez Ban
kası arasında kararlaştırılması- öngörülmüştür. 1965 yılı için bu hüküm gere
ğince, kısa vâdeli avans genel bütçe ödeneklerinin %  8 ini aşmayacak yolda 
kullanılm ıştır. .

Hazîneye uzun yıllardan beri altın üzerine avans ilk defa olarak 1964 yılı 
Eylül ayında açılm ıştır. Bu avansın 104 milyon lira olan bakiyesi bu tarihten 
sonra değişmemiştir.

Bankamız portföyünde bulunan Hazine bonoları 1963 yılı Ocak ayında 40 
milyon lira iken Şubatta 331 milyon liraya ve 1963 yılı sonunda 348 milyorr 
liraya yükseldikten sonra bu güne kadar değişiklik kaydetmemiştir. Söz konu
su bonoların tahkim edilerek 10 yıl içerisinde ödenmesi için Maliye Bakanlı
ğınca bîr kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredilerimizin 1963 yılı sonunda 73 milyon 
lira olan bakiyesi 1964 yılı sonunda 118 milyon liraya, 1965 yılı sonunda da>
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205 milyon liraya çıkm ıştır. Bankamız söz konusu kredileri, malî bünyeleri bo
zulan 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, bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf ve ticaret 
mevduatı toplamının binde yarımı oranında yatırdıkları paralar teşkil etmek
ted ir. Fakat 153 sayılı Kanun, böylece elde edilen gelirler tasfiye ihtiyaçlarına 
yetişmediği takdirde söz konusu Fona, Bankamızın Komite Kararlarîyle avans 
vermesini öngörmüştür. Bankaların Fona kuruluş gününden bu yana 19 milyon 
lira  yatırdığı ve Bankamızca Fona 205 milyon lira avans verildiği nazara alınır
sa tasfiye ihtiyaçları için bugüne kadar Fondan 224 milyon lira ödendiği an
la ş ılır . 1960 yılı sonundan, bu yana tedrici tasfiye halinde olan bankalar şunlar
d ır  : Sanayi Bankası, Esnaf Kredi Bankası, Raybank, Birleşik Tasarruf ve Kredi 
Bankası, Tutum Bankası ve Doğubank.

Ekonomik Amaçlı Krediler —  1965 yılı sonunda 2.871 milyon liraya çık
m ış olan ekonomik amaçlı kredilerimiz toplamının 1.595 milyon lirası özel sek
töre bankalar aracıliğiyle açtığımız kredileri, 853 milyon lirası İktisadî Devlet 
teşekkülleri kredilerini, 423 milyon lirası da katma bütçeli idarelerden Tekel'e 
açılanları kapsamaktadır. 1964 yılı sonuna nazaran bu çeşit krediler bankalar 
veya özel sektör yönünden % 1,4 ve İktisadî Devlet teşekkülleri yönünden % 16 
oranlarında azalma kaydetmiş, yalnız Tekel'e açılan krediler %  26,3 oranında 
artm ıştır. Buna karşılık 1964 yılında 1963 ytlı sonuna nazaran özel sektör 
kredileri % 25,7, İktisadî Devlet teşekkülleri kredileri %  3,9 oranlarında art
m ış, Tekel İdaresi kredileri ise 1963 yılı sonu seviyesinin 5 misline yaklaşmış
tır .

Kredilerimiz toplamının 1964 de %  39,1 ini, 1965 de %  34,2 sini özel 
sektöre veya bankalara açtığımız krediler teşkil etmiştir. Aynı tarihler itibariyle 
toplam kredilerimiz İçindeki hisseler İktisadî Devlet teşekkülleri yönünden sı- 
rasiyle % 24,5 ve % 18,3, Tekel İdaresi yönünden %  8,1 ve %  9,1 dir.

İktisadî Devlet Teşekküllerine açtığımız krediler, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin yurtiçi alım ve sürplü ithalât kredileriyle Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketinin ticarî ve ziraî senetlerini kapsamaktadır. Bu kredilerin toplamı
1964 yılı sonunda 1.015 milyon Üra iken, 1965 yılı sonunda 853 milyon liraya 
inm iştir.

1964 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 1963 rekoltesinin finansmanı için aldı
ğı kredileri 499 milyon liraya indirmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisine, 1964 
y ılı kampanyası için, 19 Haziran 1964 tarihli Kararname ile 350 milyon liralık 
ek bir kredi tanınmış ve limiti böylece 850 milyon liraya çıkan kredinin 31 
Mayıs 1965 tarihine kadar ödenmesi öngörülmüştür. Ofis bu tarihte borcunu 
ancak 310! milyon liraya indirmiştir. Ofise 1965 yılı kampanyası için 6/4826 
sayılı Kararname ile 450 milyon lira verilmiş ve yen? lim iti geçen yıldan dev
reden 310 milyon lira ile birlikte 760' milyon liraya yükselen kredilerin 31 Ma-
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yıs 1966 tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılm ıştır. Toprak Mahsulleri Ofi
sine açılmakta olan bu kredilerin yılı sonları itibariyle borç bakiyeleri 1963 de 
515 milyon lira, 1964 de 739 milyon lira, 1965 te de 525 milyon liradır.

Toprak Mahsulleri Ofisine surplus ithalâtı dolayısiyle açılan kredilerin 
1963 yılı sonunda 353 milyon liraya yükselmiş olan borç bakiyesi 1964 yılında 
117 mjl.yon liraya, 1965 yılı sonunda da 44 milyon liraya inmiştir. Amerika 
B irleşik Devletlerinden yapılan ziraî mahsul fazlası ithalâtı dolayısiyle Ofis ta
rafından tanzim edilen Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Bankamızca ilgili karar
namelere uyularak iskonto edilmektedir. Bu kredilerin hasılları özel bir hesa
ba geçirilmektedir. İthal edilen maddeler satıldıkça bu satışlardan hasıl olan 
paralar bu amaçla.açılan kredilerin ödenmesinde kullanılmaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine pancar alım kampanyası için 
ticarî senetler karşılığında açılan kredilerin toplamı 1963 yılı sonunda 75 mil
yon lira iken, 1964 de 125 milyon liraya, 1965 sonunda da 250 milyon, liraya 
çıkm ıştır. Şeker Şirketi ile ilgili olan ziraî senetlerin 34 milyon lira olan ba
kiyesi, 1961 yılından beri değişiklik kaydetmemiştir.

Katma bütçeli idareler içerisinde Bankamız yanlız Tekel İdaresine tütün 
kampanyalarını destekleme işleri için kredi açmaktadır. Bu kredilerin 1963 so
nu bakiyesi 75 milyon lira iken, 1964 yılı sonunda 335 milyon liraya, 1965 yılı 
sonunda da 423 milyon liraya yükselmiştir. ■

Özel sektöre, bankalar, aracı ligiyle açtığımız krediler, ihracat, sanayi, tarım 
ve ticaret alanlarına açılan çeşitli kredilerimizi kapsamaktadır. Bankalar ara
cı ligiyle açtığımız krediler 1964 ve 1965 yılları itibariyle bu bölümün ilk pa
ragraflarında incelenmiş olduğu için bu konulara yeniden temas etmiyerek bu
rada bu çeşit kredileri terkip eden muameleleri ele alacağız.

İhracatla ilgili kredilerimizin toplamı 1964 ve 1965 yılları sonları itibariy
le 783 milyon lira ve 467 milyon liradır. Bu krediler üç gruba ayrılabilir :

Bunlardan birincisi ihracat muamelelerini satış veya hazırlık sırasında fi
nanse eden kredilerdir. Bunların borç bakiyesi 1963, 1964 ve 1965 sonlan iti
bariyle sırasiyle 119 milyon lira, 80 milyon lira ve 1201 milyon liradır. Bu kre
dilerin çoğunluğu özel bankalar aracıliğiyle açılm ıştır.

İhracat alanına açılan kredilerin ikinci grubunu tütün finansmanlarımız 
teşkil etmektedir. Bu çeşit finansmanlarımızın borç bakiyesi 1963 sonunda 215 
milyon lira iken, 1964 de 217 milyon liraya, 1965 sonunda ise 298 milyon lira
ya yükselmiştir. Tütün finansmanları içinde özel bankaların payı resmî ban
kaların hissesinden biraz yüksektir.

İhracat kredilerimizin üçüncüsü konularının çoğunluğu ihraç maddeleri ile 
ilgili olan Tarım Satış Kooperatifleri ve B irlik leri kredilerinden ibarettir. İh
racat kredileri içinde en önemli yeri tütün finansmanları ile b irlikte bu krediler 
işgal etmektedir. Tarım Satış Kooperatiflerine açılan kredilerin 1963 yılı so-
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nunda 78 milyon lira olan borç bakiyesi, 1964 yılında 486 milyon liraya çık' 
tıktan sonra* 1965 yılı sonunda 49 milyon liraya düşmüştür. Bu finansman 
yalnız T . C. Ziraat Bankası aracıIiğiyle yapılmaktadır. Banka kredileri bölü
münde görüleceği gibi, T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koopeartifieriyle 
B irliklerine açtığı krediler 1963 yılı sonunda 349 milyon lira, 1964 de 874 mil
yon lira ve 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 860 milyon liradır. Bu duruma naza
ran T. C. Ziraat Bankası Tarım Satış Kooperatiflerine açtığı kredilerin 1963 
yılı sonunda 271 milyon lirasını, 1964 de 388 milyon lirasını ve 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle 811 milyon lirasını kendi kaynaklarından finanse etmiştir. 
Bu arada üç gruba bölerek incelemiş olduğumuz ihracat kredilerinin ikraz döne
minde attığını ve ihracat döneminde, ihracatın gerçekleşme hızı oranında azal
dığını belirtmek isteriz.

Tarım alanı ile ilgili özel sektör kredilerimiz bir yandan Tarım Kredi Koo
peratiflerine T. C. Ziraat Bankası eliyle açılan kredileri, diğer yandan bölge 
bankalarının getirdiği tarım senetlerini kapsamaktadır. Bunların toplamı 1964 
yılı sonunda 208 milyon lira iken, 1965 yılı sonunda 480 milyon liraya yüksel
m iştir. Tarım Kredi Kooperatifleri senetlerine karşılık T. C. Ziraat Bankası 
Bankamızdan 1963, 1964 ve 1965 yılları sonlarında sırasıyle 355 milyon lira, 
193 milyon lira ve 465 milyon Iİra kredi alm ıştır. T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatiflerine 1963 yılı sonunda 573 milyon lira, 1964 yılı sonunda 
621 milyon lira, 1965 yılı Kasım ayı İtibariyle 680 milyon lira kredi açtığına 
göre, bu çeşit kredilerin, T. C. Ziraat Bankası, aynı tarihlerde 218 milyon lira
sını, 428 milyon lirasını ve 215 milyon lirasını kendi kaynaklarından karşıla
m ıştır. Rakamların karşılaştırılmasından da görülebileceği gibi, 1964 yılında 
Tarım Satış Kooperatiflerine açılan kredilerimizde artış, Tarım Kredi Koopera
tiflerine açılanlarda azalış, 1965 yılında ise birincide çoğalma, İkincide eksilme 
olmuştur.

Başlıca Ege Bölgesinde bulunan bankalar aracıIiğiyle açılan tarım kredi
lerinin borç bakiyeleri 1964 yılında 7 milyon liradan 15 milyon liraya çıkmış 
ve bu bakiye 1965 yılı sonu itibariyle değişiklik kaydetmemiştir.

Sanayi alanı ile ilgili kredilerimiz beş çeşit muameleyi kapsamaktadır. 
Bunların toplamı 1964 ve 1965 yılları sonlarında, sırasiyle, 223 milyon lira ve 
273 milyon liradır.

Bunlardan birincisi 1956 yılından beri Bankamız hükümlerine göre banka
lara sanayici ve madenci senetleri karşılığında açmakta olduğumuz normal sa
nayi kredileridir Bunların 1964 yılı sonunda 109 milyon lira olan borç bakiye
si 1965 yılı sonu itibariyle 113 milyon liradır.

Sanayicilerle ilgili olan ikinci grup krediler, Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinin 1 Kasım 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararı dölayısiyle 
açılm ıştır.

Bu karara göre sanayi kollarının öncelikleri Maliye ve Sanayi Bakanlıkları 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında karar-
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laştırılmaktadır. Öncelik tanınan sanayi kollarının senetlerine indirimli faiz had
leri tatbik edilmektedir. Böylece hazırlanan listeye dahil sanayi kollarının ban
kalara ibraz ettikleri senetleri bankalar % 10,5 yerine, % 9 la iskonto etmek
te, aynı senetler Bankamıza bankalarca ibraz edilince bu senetler % 7,5 yerine 
% 5,25 le reeskont edilmektedir. Öncelik tanınan sanayi kollarına Bankamızca 
açılmış olan kredilerin borç bakiyeleri, 1964 ve 1965 yılları sonlan itibariyle 
57 milyon lira ve 107 milyon liradır.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin söz konusu kararı ihracatla ilgili 
sanayicilerin de teşvik edilmesini sağlamak amacıyle başka b ir kredi çeşidi de 
ihdas etmiştir. Bankalar, öncelik tanınan sanayi kolları dışında kalan firmalara 
yabancı memleketlerden sipariş aldıklarını tevsik ettikleri takdirde, bunların 
senetlerine % 10,5 yerine % 9 üzerinden faiz yürüteceklerdir. İhracat tahak
kuk etmediği takdirde aradaki fark ilgililerden tahsil edilecektir. Bankamız da 
bu muameleye muvazi olarak söz konusu senetlere %  7,5 yerine % 5,25 üze
rinden reeskont haddi uygulayacaktır. Bankalar henüz bu konuda muamele 
yapmadıkları için Bankamız kredileri ,arasmda da 1965 yılı sonu itibariyle bun
lara ait rakam bulunmamaktadır.

Sanayi elanı ile ilgili Bankamız kredilerinden bir diğerini sanayicilerin ti
carî senetleri teşkil etmektedir. Sanayicilerin vadeli satışlarını temsil eden 120 
gün vadeli ticarî senetlerin reeskonta kabul edilmesinden doğmakta olan bu 
kredilerin 1964 yılı sonunda 22 milyon lira olan borç bakiyesi 1965 yılı so
nunda 33 milyon liraya yükselmiştir.

Sümerbank'a pamuk alım kampanyası dolayısiyle açılan kredilerin borç 
bakiyeleri 1964 ve 1961 yılları sonları itibariyle 35 milyon lira ve 20 milyon 
liradır.

Ticaret alanı ile ilgili kredilerimiz normal ticarî senetleri, küçük san'at ve 
esnaf senetlerini ve bankalara açılan tahvil üzerine avansları kapsamaktadır. 
Bunların toplamı 1964 yılında 403 milyon lira iken, 1965 yılı sonunda 375 
milyon liraya inmiştir.

Norma! ticarî senetlerin borç bakiyesi 1964 yılı sonunda 199 milyon lira 
iken, 1965 yılı sonunda 116 milyon liraya düşmüştür.

Türkiye Haik Bankası aracıIiğiyle sağlanan küçük san'at ve esnaf kredile
rinin borç bakiyesi 1963 de 44 milyon lira jken 1964 de 73 milyon liraya, 1965 
yılı sonunda da 142 milyon liraya çıkm ıştır.

Bankalara açılan tahvil karşılığı avansların borç bakiyesi ise 1964 yılı 
sonunda 131 milyon lira iken, 1965 yılı sonunda 117 milyon liraya inmiştir. Bu 
avansların 94 milyon lirası Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ait olup, bu bakiye 
1961 yılından beri değişiklik kaydetmemektedir.
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bb. Merkez Bankasının diğer işlemleri

Bankamızın işlemleri y ıllık  Raporların Bilanço tahlili kısmında mufassal 
olarak İncelenmektedir. Bu itibarla, bu bölümdeki açıklamalar para ve kredi 
gelişmeleriyle ilgili bazı bilgilere inhisar edecektir. Bankamızın krediler île altın 
ve döviz hesapları dışında kalan aktif işlemleri, ufaklık para kasası, tahviller 
cüzdanı, itfaya tabi hesaplar ve mevduat karşılıklarından açılan zirai finans
manlar gibi hareketleri, 1965 yılında para ve kredi gelişmelerine küçük ölçü
lerde tesir icra etmiş olan hesapları kapsamaktadır.

Kasa hesabındaki ufak paraların miktarı 1964 yılı sonunda 62 milyon lira 
iken 1965 yılı sonunda 64 milyon liraya çıkm ıştır. Ufaklık para mevcudunda
1963 yılından sonra meydana gelen önemli artışın çoğunluğu tedavülde rağbet 
görmeyen madenî on liralıkların birikmesinden ileri gelmektedir.

Dahildeki muhabirler hesabının T964 ve 1965 yılı sonları itibariyle baki
yesi 7 milyon liradır. Bu alacaklar, T. İş Bankasına resmî ödeme işleri için 
ay sonlarında verilip ay başlarında kapatılan avansları ve T. C. Ziraat Banka
sıyla ilgili banker muamelelerin bakiyelerini temsil etmektedir.

Tahviller cüzdanının 1964 ve 1965 yılı sonları itibariyle bakiyesi 35,5 mil
yon lira ve 26,1 milyon liradır. 1965 yılı sonu itibariyle tahvil mevcudunun 9,7 
milyon lirası 7129 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince ileride vu
kuu muhtemel zarar karşılığı olarak satınalman Devlet iç istikraz tahvilleriyle 
Devlet Yatırım  Bankası tahvillerinden, 16,4 milyon lirası da Bankamız Kanu
nunun 35 inci maddesi gereğince satınalman tahvillerden terekküp etmektedir. 
Tahviller cüzdanında Bankamız Kanununun 35 inci maddesi gereğince yer alan
serbest tahvillerin durumu aşağıda gösterilmiştir :

T a h v i l l e r  1965-Milyon TL.

Devlet İç İstikraz Tahvilleri 3,2
T. Halk Bankası Tahvilleri 10,1
T. Sınaî Kalkınma Bankası Tahvilleri 3,1

TOPLAM 16,4
İtfaya iabi hesapların 1964 yılı sonunda 5.401 milyon lira olan borç ba

kiyesi 1965 yılı sonunda 5.399 milyon liraya inmiştir. Bu hesabın 1964 ve 1965 
yılı sonları itibariyle 5.276 milyon lirası, 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince tahkim olunan alacaklarımız karşılğında verilen Hazine 
tahvillerini temsil etmektedir. 3 Ekim 1963 tarih ve 347 sayılı Kanun gereğin
ce bu tahviller, ilk taksit ödemesi Kalkınma Plânının 2 nci 5 y ıllık  döneminin 
sonunda başlamak üzere %  1/2 faizli ve altışar aylık eşit taksitlerle Hazine 
tarafından 100 yılda itfa edilecektir. İtfaya tabi hesapların 1964 yılı sonunda 
125 milyon lirasını, 1965 yılı sonunda ise 123 milyon lirasını 19.8.1960 tarih ve 
65 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen değerlendirme farkı karşılığında veri-
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Merkez Bankası Hesap Durumu Özeti
Cetvel : 45 (Milyon TL.)

-
1 9 6 .4

t
j
j 1 (9 6 5

1963 ----- -----
i

------

1 Kasım Aralık 1 Mart Haz. j Eylül Kasım Aralık

ALTIN ( Milletlerarası ayarlı) 949 1 8ö5 L 838 960 1 .050 1 .014 1.014
1

1.014
VADELİ ALTIN BORÇLULARI 180 I 270 270 180 9° 180 180 180,
DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) 219 1 158 286 141 182' 147 129 435;
UFAKLIK PARA 63 63 63: 62 62 64i
DAHİLDEKİ MUHABİRLER _ Z ı 7 M - _ I 7
KREDİLER 3,.151 3 .915 4 . 140 4 .025 4 . 105 4 .608 4 .644 4.665İ

Reeskont + Senet Üz. Avans 2,.572 | 3 .012 3 .184 i 2 *85İ ? .643. 3 .134 3”.086 3 .102
Diğer avanslar 579 903 956

1
1 .174 1,.462, 1 .474 1 .558 1 .563

ZİRAÎ FİNANSMAN — -- 1 -  I 141
TAHVİLLER CÜZDANI 29 37 36; 40! 38; 28 28 2 6 i

Devlet tahvilleri "7 7I 7 n 7 T | 7 l i 11 T i j
Devlet Yatırım B. Tahvilleri 2 2 ij 2 2 2 21 2 2!
Bankalar tahvilleri 20 28 27 27 25 ! 5! 15 13:

İTFAYA TABİ HESAPLAR 5 .404 5.401 5 .401 5 .401 ! 5 .400 5 .400 ! 5 .399 5..399
Tahvil 154 S. K. gereğince 5 .276 5 .276 5 .276 5 .276 5 .276 T 7276 ; 5 .276, 5 7 7 6
Bono 65 No. K. gereğince 128 125 125 125 1

124 123 123; 123
GAYRİMENKUL VE DEMİRBAŞ i 33 42 I 341 34

1
35ı 36 1 36 35

MUHTELİF AKTİF HESAPLAR 675 644 520 1
i 627 627 7 İ2 762 695

Altın ( Düşük ayarlı ve sikke) 87 ~Î6 iı 76| ' 79 84, ~29 29 29
Muhtelif döviz hesapları 397 260 1 360'I 400 375i 445 501 549
Yurtiçi röporlar 43 j 25 ! 25'1 17 16 19 14 16
Diğer hesaplar 148 283 1![ 59 131 I52İi 219 218 101

AKTİF =  PASİF [10 .706 ı T .40211 .594 11 .471 11.590 12 7187 12 .“254 12 661
BANKNOT 5,.581 6 .609 6 .611 6,.341 6-547; 7.011 7 ..194 7,.347
DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvert.) 1.020 699 940 705 624 675 773 1.
MEVDUAT 2..465 2 .351 2.349! 2,.467 2..571] 2 ..328 2 . 476 2,.526;

Resmî mevduat i 307 362 301 j 315 346 ¿48 280| 250,
Bankalar tevdiatı ] 832| 980 1 .060; 1 .211 1 ,,228 1 ..251 1 .446' 1.. 563
Muhtelif mevduat ICOII| 84İ 454 404 390 336 272 274'
ABD Yardım Karşılıkları : 760' 432; 41; 44 114' 135 120 81
IMF tevdiatı I 466 493!11 493' 493 493 358 358' 358

ALTIN ALACAKLILARI-Hazine i 105 105 11 105 107 1 12 1 1 1 m i 112İ
MUHTELİF PASİF HESAPLAR I .280 1.388 1 .322 1.597 1 .479’ 1 .805 I ..443 1,.307

Ödenecek senet ve havale 18 Î3 23̂ 1 5 4 3 8 33;
Muhtelif karşılıklar 54 68 1 41 1 126 73' 13« 83i 49
Depozitolar 276; 409 517 639 i 578 648 553 584
Muhtelif döviz hesapları 538 j 453 423 466 395 537 37i 319
Diğer hesaplar 394İ 445 j 318 361 429 479 428 302

SERMAYE HESAPLARI
i

255
i

250
1

267_ j[!
254 1

1
257 257 257

' J
260
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len Hazine bonoları teşkil etmektedir. 1965 yılında bu bonoların 2 milyon lira
lık kısmı mahsup edilmiştir.

Bankamızın biri 1715 sayılı Kanun diğeri 197 sayılı Kanun gereğince ol
mak üzere iki iştiraki bulunmaktadır. 1715 sayılı Kanunun 45 inci maddesi 
gereğince Bankamız Milletlerarası Ödemeler Bankasına 2,5 milyon altın frank 
karşılığı olan 7.350.500 Türk lirasıyla iştirak etmektedir. Basın İlân Kurumuna 
197 sayılı Kanun gereğince 50 bin lirayla iştirak edilmiştir.

Bankamızın diğer bölümlerde incelenmiş olan banknot, döviz, tevdiat ve 
altın alacaklıları hesapları dışında kalan pasif işlemleri muhtelif hesaplar ve 
sermaye hesapları gibi hareketleri 1965 yılında para ve kredi gelişmelerine 
pek az tesir etmiş olan hesapları kapsamaktadır.

Muhtelif hesaplar arasında miktar ve hareket bakımından önemli olan 
hesap, muhtelif mahiyetteki depozitolara taallûk etmektedir. Bu hesabın borç 
bakiyesi 1964 yılı sonunda 517 milyon lira iken 67 milyon liralık bir artışla
1965 yılı sonunda 584 milyon liraya çıkm ıştır. İthalât rejimleriyle ilgili olan 
teminatlardan terekküp eden bu hesabın hareketlerinde ithalât işlerini düzen
lemek yanında ekonomi emrindeki likiditeleri de ayarlamak gibi bir tâli fonk
siyon da bulunmaktadır.

Muhtelif hesapların diğer müfredatında meydana gelen değişikliklerin pa
ra ve kredi durumuyla ilişkileri çok cüz'idir.

c. Banka Kredileri ve diğer işlem ler : .

c a. Banka Kredileri :

Banka kredileri 1962 ve 1963 yıllarında, sırasiyie, % 24,5 ve %  14,7 oran
larında artm ıştır. 1963 yılı sonunda 11.886 milyon lira olan banka kredileri,
1964 yılında % 13,1 oranında artarak yıl sonunda 13.444 milyon liraya çık
mıştır. Buna karşılık 1965 yılında banka kredileri onbir ayda % 15,1 oranında 
yükselerek kasım ayı sonunda 15.475 milyon liraya ulaşmıştır. 1964 yılındaki 
artış 1.558 milyon lira, 1965 yılında onbir aylık artış ise 2.031 milyon liradır.

1965 yılında banka kredileri, 1964 yılı sonuna nazaran, mart ayı sonunda 
%  2,1, haziranda % 7,3, eylülde %  11,6, kasım sonunda ise %  15,1 oranların
da artış kaydetmiştir. Buna karşılık 1964 yılının ilk beş ayında, 1963 yılı so
nuna nazaran artış kaydedilmemiştir; 1964 yılı kredi artışının %  11,6 sı hazi
ran - ağustos döneminde, % 88,4 ü ise ey lü l-a ra lık  aylarında meydana gel
miştir.

Banka kredilerinin 1965 yılı kasım ayı sonu itibariyle % 57,8 İ (8.946 
milyon lira) resmî bankalara, % 42,2 si (6.529 milyon lira ) de özel bankalara 
aittir. 1964 yılı sonuna nazaran özel bankaların hissesi % 3,7 oranında artm ış
tır. Bununla beraber, özel bankalarca açılan krediler 1964 yılı sonu itibariyle 
%  5,6 oranında arttığı halde, 1965 yılı kasım ayı sonu itibariyle % 26 oranın
da yükselmiştir. Buna karşılık resmî bankaların kredilerindeki artış hızı, aynı
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Cetvel : 46
Banka Kredileri

(Milyon TL.)

1 9 6 4 1 9 6 5
1963

Haz. Eylül Kasım Aralık Mart Haz. Eylül |j Kasım

SENETLER CÜZDANI 1.215 1.318 1.347 1.304 1.245 1 .332 î .495 l .611 1 .617
AVANSLAR 994 1.132 1.230 1 .276 1 .274 1 .243 1 .398 1.511 1.557]
BORÇLU CARİ HESAPLAR 5.368 5.130 5.325 5.354 5.551 5.778 6.228 6.548 6 675

Açık Krediler 2.632 2.682 2.706 2.685 2.884 2.958 3.111 3.224 j 3.250
Kefalet karşılığı krediler 29! 286 302 292 306 334 360 374 İ 371
Maddi teminat karşılığı K. 2.445 2.162 2.317 2.377 2.361 2.486 2.757 2.950 3.054j

KÜÇÜK S AN'AT VE ESNAF 202 212 229 240 247 263 284 299 309

İPOTEK KARŞILIĞI KREDİ. 1.410 1 .420 1.482 1 .538 1.651 1 .632 1 .641 1.688 | 1.691

TARIM KREDİLERİ 2.31? 2.251 2.322 2.828 2.991 2.973 2.855 2.760 ! 3.015

SANAYİ BANKALARI KRE. 385 459 486 491 485 504; 523 582 , 611

T. Sınat Kalkınma Ban. 385 423 428 417 408 416 421 456 476
Sınaî Yatırım ve Kredi B. 36 58 74 77 88

1
102 126

i

TOPLAM 11.886 11.922 12.421 13.031 13.444 13.725
i

14.424
1

|14.999 15.475
1 i !

tarihler itibariyle % 18,3 den %  8,3 e düşmüştür. Resmî bankaların her İki 
yılda meydana gelmiş olan toplam kredi artışı içindeki paylan da % 82,2 den 
% 33,6 ya düşmüş, buna karşılık özel bankaların payı % 18,8 den % 66,4 e 
yükselmiştir.

Bu bölümde yapılmış olan tahlillerden de anlaşılabileceği veçhile banka 
kredileri 1965 yılında geçen yıla kıyasla artış hızı, artışı sağlayan kaynaklar, 
sektörlere ve kredi nev'ilerine dağılış, resmî ve özel bankaların payları konu
larında 1964 yılına nazaran değişik bir seyir takip etmiştir.

Muhtelif paragraflarda görülebileceği gibi, banka kredileri 1965 yılının 
onbir aylık devresinde, geçen yıla nazaran, biraz daha hızlı bir artış kaydetmiş
tir. Resmî banka kredilerinin artış hızı 1965 yılında, geçen yıldaki hızın yarısına 
düşmüş, Özel bankalarda kredi artışı ise 1964 yılındaki hızın beş misli olmuş
tur. Diğer yandan 1964 yılında kredilerde meydana gelen artışın %  82,2 si 
resmî bankalara ait olduğu halde, 1965 deki kredi artışında resmî bankalar ÜÇ' 
te bîr oranında hisse alm ıştır.

1965 yılında banka kredilerinde meydana gelen gelişmeler, kredilerin da
ğılışı bakımından da 1964 yılındaki değişikliklerden fark lıd ır. Malî amaçlı kre
dilerin genel kredi içindeki payları 1965 de önemli bîr azalış kaydetmemiş; ar
tış hızı ve artış toplamı içindeki payları % 2 nin altında kalm ıştır. Bu çeşit
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kredilerin geçen yıl olduğu gibi 1965 de de çoğunluğu yine resmî bankalarca 
sağlanmıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin toplam krediler içindeki önem oranı değiş
me m e k i e beraber, artış 1965 de biraz daha hızlanmış ve toplam kredi artışının 
hemen hemen tamamı 1965 de bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonomik amaçlı kredilerin en büyük çoğunluğunu özel sektör kredileri, 
^ok küçük bir kısmını İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler teşkil et
mektedir. Özel sektöre açılan kredilerin banka kredileri toplamı içindeki payı
1964 ve 1965 yıllarında hemen hemen eşittir; buna karşılık bu sektöre açılan 
kredilerin artış hızı, geçen yıldaki oranı aşmış ve toplam kredi artışının hemen 
hemen tamamı bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

Ayrıca, Ö2:e! sektöre açılan kredilerde 1964 yılında meydana gelmiş olan 
artışın beşte dördü resmî bankalarca sağlandığı halde 1965 deki toplam artışa 
resmî bankalar üçte bir oranında iştirak etmişlerdir. Diğer yandan resmî ban
kaların Özel sektöre açtığı kredilerin hızı 1965 yılında geçen yıla nazaran yarı 
yarıya düştüğü haide, özel bankaların bu çeşit kredileri 1964 sonundaki hızın 
beş misline yaklaşmıştır.

Bilindiği gibi, özel sektöre açılmakta olar krediler, biri ticarî veya muhte
lit tabirleriyle ifade edilen genel maksatlı krediler, diğeri ihtisas kredileri ol
mak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 1965 yılının onbir ayında muhtelit kredile
rin toplam banka kredileri içindeki payı, 1964 yılı sonuna nazaran % 4,5 ora
nında artm ıştır. Bu çeşit kredilerin artış hızı 1965 de, 1964 yılındaki oranın beş 
buçuk misline yaklaşmıştır ve toplam kredi artışındaki payı geçen yıldaki his
senin dört buçuk mislinden düşüktür.

Resmî ve özel bankalarca açılan muhtelit kredilerin artış hızı 1965 yılı 
Kasım ayı itibariyle geçen yıldaki oranın sırasiyle 4 ve 7 misline yaklaşmıştır. 
Muhtelit kredilerde 1965 yılı Kasım ayı İtibarîyle meydana gelen artışın onda 
yedisi, 1964 de ise onda altısı özel bankalarca sağlanmıştır.

Buna karşılık ihtisas kredilerînin toplam krediler içindeki payı 1965 yılı 
Kasım ayı itibarîyle % 5 oranında azalmıştır. Artış hızı 1964 yılı oranının beş
te birine düşmüş, toplam kredi artışındaki payı ise geçen yıldaki payın altıda 
birine inmiştir. Resmî bankalarca açılan ihtisas kredileri geçen yıl % 25, 1965 
yılı Kasım ayı itibariyle %  2 oranlarında artm ıştır. İhtisas kredileri içerisinde 
yalnız sınaî kalkınma kredileriyle küçük san'at ve esnaf kredilerinin artış hız
ları geçen yıldaki oranlardan aşağıya düşmemiştir. Buna karşılık tarım kredile
riyle, mesken inşaat kredilerinin ihtisas kredileri içindeki artış hızı ve artış 
içindeki payları geçen yıla nazaran 1965 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde bîre 
zorlukla yaklaşmıştır.

Banka kredilerindeki gelişmeleri b îr derece daha aydınlatmak ve yukarıda 
arzettiğimiz izahatı rakamlarla da belirtmek amacîyle, kredileri malî ve iktîsadî 
amaçlarına, sektörlere ve banka gruplarına göre, elde mevcut mutaların imkân 
verdiği ölçüde tasnif ederek tahlil edeceğiz.
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Cetvel : 47
Banka Kredileri —  Amaçlara ve Sektörlere Göre

(Milyon TL.)

Banka Kredileri Genel Toplamı Özel Kanunlarla Kurulan Bankalar Diğer Bankalar Kredileri

1963 1964 196S
Kasım

Değişiklik

1963 1964 1965
Kasım

Değişiklik

1963 1964 1965
Kasım

Değişiklik

1963
1964-

1964
1965

Kasım

1963
1964

1964
1965

Kasım

1963
1964

1964 -
1965 

Kasım

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 1.221 1.324 1.346 103 22 1.187 1.295 1 .317 108 22 34 29 29 — 5 —

Genel bütçeli idareler 159 149 153 — 10 4 158 149 153 — 9 4 1 — — —  1 —

Katma bütçeli idareler 8 2 1 — 6 —  1 1 1 1 — — 7 1 0 — 6 —  1
Mahallî idareler 1.054 1.173 1.192 119 19 1.028 1.145 1.163 117 18 26 28 29 2 1

iller Bankası 963 1.041 1.060 78 19 963 1.041 1.060 78 19 — — — — —
Diğer Bankalar 91 132 132 41 — 65 104 103 39 — 1 26 28 29 1

: EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 10.665 12.120 14.129 1.455 2.009 5.795 6.968 7.629 1.173 661 4.870 5.152 6.500 282 1.348
Özel Sektör 10.541 11.896 13.819 1.355 1.923 5.680 6.763 7.351 1.083 588 4.861 5.133 6.468 212 1.335

Muhtelit krediler 6.348 6.645 8.342 297 1.697 1.872 1.997 2.485 125 488 4.476 4.648 5.857 172 1.209
İhtisas kredileri 4.193 5.251 5.477 1.058 226 3.808 4.766 4.866 958 100 385 485 611 100 126

; Küçük san'at ve esnaf 202 247 309 45 62 202 247 309 45 62
Tarım kredileri 2.312 2.991 3.015 679 24 2.312 2.991 3.015 679 24 — — — — —  i
Sanayi Bankaları kredileri 385 485 611 100 126 — — — — — 385 485 611 100 126
Mesken inşaat kredileri 1.294 1.528 1.542 234 14 1.294 1.528 1.542 234 14 — — — - —

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 124 224 310 100 86 115 205 278 90 73 9 19 32 10 13

TOPLAM 11.886 13.444 15.475 1.558 2.031 6.982 8.263 8.946 1.281 683 4.904 5.181 6.529 277 1.348



İlgili tablolarda da görüldüğü gibi, malî amaçlı krediler, genel ve katma 
bütçeli idareler ile, mahallî idarelere açılan kredilerden terekküp etmektedir. 
Bu kredilerin artış hızı 1964 de % 8,4 iken, 1965 de % 1,7 ve genel artış 
içindeki payları % 6 ,6  dan % 1,1 e ve bunların banka kredileri toplamı için
deki payları da 1963 de % 10,3 iken, 1964de % 9,8 eve  1965 yılı Kasım ayın
da % 8,7 ye düşmüştür. Bu krediler 1964 sonunda 1.3-24 milyon liraya, 1965 
yılı Kasım ayında 1.346 milyon liraya yükselmiştir.

Malî Amaçlı Krediler —  Malî amaçlı kredilerin geçen yıl olduğu gibi 1965 
yılında da % 97,8 i resmî bankalarca açılm ıştır. Resmî bankaların malî amaçlı 
kredileri geçen yıl %  9,1, 1965 yılında onbir ayda % 1,7 oranlarında* artmıştır; 
artışın tamamı resmî bankalarca sağlanmıştır. Bu kredilerin 1965 Kasım ayı 
bakiyeleri resmî bankalarda 1.317 milyon lira, özel bankalarda 29 milyon lira
dır.

Genel ve katma bütçeli idarelere açılan kredilerin çoğunluğu, T. C. Ziraat 
Bankasının Maliye Bakanlığından tohumluk vardım kredileri dolayısiyle doğan 
alacaklarıdır. Bu kredilerin bakiyesi 1963- 1965 yıllarında 149 ilâ 159 milyon 
lira arasında değişmiştir.

Malî amaçlı kredilerin en büyük kısmını mahallî İdarelere açılan krediler 
terkip eder. Bu kredilerin çoğunluğu İller Bankasının özel idare, köy ve bele
diyelere içme suyu, kanalizasyon, aydınlatma ve benzeri tesisler için açtığı 
orta ve uzun vadeli finansmanlardan mürekkeptir. Diğer bankaların mahallî 
idarelere açtığı kredilerin tutarı, 1964 sonu ve 1965 Kasım ayı itibariyle 132 
milyon liradan ibarettir. Mahallî idarelere açılan krediler 1964 de % 1.1,3, 
1965 de onbir ayda % 1,6 oranlarında artm ıştır. Aynı tarihler itibariyle bu 
grubun banka kredileri içindeki payı %  8,7 den % 7,7 ye, toplam kredi artışı 
içindeki payı ise % 7,6 dan % 0,9 a düşmüştür.

Ekonomik Amaçlı Krediler —  Banka kredileri toplamının yıldan yıla ve 
yıl içerisindeki dalgalanmalarına başlıca ekonomik sektörlere üretim ve dağı
tım gibi ekonomik amaçlarla açılan krediler tesir etmektedir. Ekonomik amaçlı 
kredilerin, gene! banka kredileri toplamı içindeki payları 1964 de % 90,1 e, 
1965 Kasım ayında %  91,3 e çıkm ıştır. Ekonomik amaçlı kredilerin artış hız
ları da, aynı tarihler itibariyle % 13,6 dan % 16,6 ya, genel kredi artışı için
deki paylan ise %  93,4 den % 98,9 a yükselm iştir.

Ekonomik amaçlı krediler toplamının 1965 yılı Kasım ayı itibariyle %
54 ü (7.629 milyon lira) resmî bankalara, % 46 sı (6.500 milyon lira ) özel 
bankalara aittir. Bu çeşit krediler 1964 sonu ve 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 
resmî bankalarda % 20,2 ve % 9,5 oranlarında, özel bankalarda ise % 5,8 ve 
%  26,2 oranlarında artm ıştır. Diğer yandan ekonomik amaçlı kredilerde 1964 
de ve 1965 yılının onbir ayında meydana gelmiş olan, sırasiyle 1.455 milyon 
ve 2.009 milyon liralık artışların 1964 de % 19,4 ü ve 1965 de % 61,1 i özel 
bankalara aittir. Söz konusu oranlar resmî bankalarda sırasiyle % 80,6 ve 
% 32,9 dur.
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Ekonomik amaçlı krediler özel sektöre açılan kredilerle İktisadî Devlet te
şekküllerine açılan kredileri kapsamaktadır. İktisadî Devlet teşekküllerine açı
lan kredilerin 1963, 1964 ve 1965 Kasım ayı bakiyeleri sırasiyle 124, milyon 
lira, 224 milyon lira ve 310 milyon liradır.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1965 yılı Kasım ayı baki
yeleri resmî bankalarda 278 milyon lira, özel bankalarda 32. milyon liradır. 
Bu nevi krediler 1965 yılının onbir ayında resmî bankalarda 73 milyon lira, 
özel bankalarda 13 milyon lira artm ıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin konjonktürel dalgalanmalarına, sektörler ba
kımından, özel sektöre açılan krediler, kredi nevi itibariyle ticarî krediler ve 
tefrik edilmediği için ticarî krediler rakamına dahil olan kısa ve orta vadeli 
sınaî işletme kredileri tesir etmektedir. İhtisas kredisi mahiyetinde olan diğer 
kredi nevilerinin kredi artışına tesirleri, özel kaynaklarının gelişme imkânları
nın çerçevesi içerisinde kalmaktadır. Aynı mülâhazalar İktisadî Devlet teşek
külleri ve mahallî idarelere açılan krediler için de varittir.

Özel sektöre açılan krediler toplamı 1962 ve 1963 yıllarında sırasiyle 
% 27,4 ve % 15,6 oranlarında artm ıştır. 1963 yılı sonunda 10.541 milyon lira 
olan Özel sektör kredileri 1964 yılında %  12,8 oranında artarak, yıl sonunda 
11.896 milyon liraya çıkm ıştır. Buna karşılık 1965 yılında bu kredi grubu on- 
bir ayda % 16,2 oranında artarak Kasım ayı sonunda 13,819 milyon liraya 
ulaşmıştır. Banka kredileri genel toplamının 1964 de % 88,5 ini, 1965 Kasım 
ayı itibariyle % 89,3 ünü Özel sektöre açılan krediler teşkil etmiştir. 1964 yı
lında banka kredilerinde meydana gelmiş olan 1.558 milyon liralık artışın % 87 
sİ özel sektöre ait olduğu halde, 1965 yılında onbir ayda meydana gelen 2.031 
milyon liralık artışın % 94,7 si özel sektöre açılan kredilerden ileri gelmiştir.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılan kredilerin 7.351 milyon 
lirası (%  53,2) resmî bankalara, 6.468 milyon lirası (%  46,8) özel bankalara 
aittir. 1964 yılı sonuna nazaran Özel bankaların hissesinde %  3,7 oranında ar
tış kaydedilmiştir. Özel sektöre özel bankalarca açılan krediler 1964 yılında 
% 5,6, 1965 yılının onbir ayında da % 26,0 oranında artm ıştır. Buna karşılık 
resmî bankaların bu sektöre açtığı krediler aynı tarihler itibariyle % 19,1 ve 
% 8,7 oranlarında gelişmiştir. Diğer yandan 1964 yılında 1 .355 milyon lira ve 
1965 yılının onbir ayında 1.923 milyon lira artmış olan özel sektör kredileri
nin 1964 sonu ve 1965 yılı Kasım ayı itibariyle %  20,1 i ve % 69,4 ü özel ban
kalara, %  79,9 u ve % 30,6 sı resmî bankalara aittir.

Banka kredilerinde meydana gelmekte olan, gelişmeleri daha yakından in
celemek amaciyle özel sektöre açılmakta olan kredileri, genel maksatlı kredi
ler ve ihtisas kredileri olmak üzere iki gruba tasnif ederek inceliyeceğiz.

Bankacılığımızın çoğunlukla mevduat ve ticaret bankacılığına dayanması 
dolayısiyle, alım satım ve stokaj kredileriyle birlikte sanayicilere açılan kısa ve 
orta vadeli ticarî finansmanlar ve ihtisas kredileri dışında kalan bilumum ikti-
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tisadî faaliyetlere açılan krediler ''ticarî krediler" veya "m uhtelit" krediler adı 
altında toplanmaktadır.

Genel maksatlı, ticarî veya muhtelit tabirlerinin kapsadığı krediler, banka 
kredileri toplamının 1964 de % 49,4 ünü, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle %  53,9 
unu teşkil etmiştir. 1963 yılı sonunda 6.348 milyon lira olan ticarî krediler,
1964 yılında % 4,7 oranında artarak 6.645 milyon liraya, 1965 yılında onbir 
ayda % 25,5 oranında artarak 8.342 milyon liraya yükselmiştir. Muhtelit kre- 
dileıin toplam banka kredilerinin artış hızı içindeki hissesi, 1964 yılında %  
19,1 iken, 1965 yılı kasım ayı sonu itibariyle %  33,6 ya çıkm ıştır.

Özel sektöre bankalarca açılmakta olan çeşitli krediler içinde önemli bir 
yer işgal etmekte olan muhtelit kredilerin 1965 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
2,485 milyon lirası (%  29,8) resmî bankalara, 5.857 milyon riası (%  70,2) 
Özel bankalara aittir. 1964 yılı sonuna nazaran resmî bankaların bu çeşit kredi
ler içindeki hissesi %0 3 oranında artmış, özel bankaların hissesi de aynı oran
da azalm ıştır. 1964 yılında resmî bankalarca açılan muhtelit krediler % 6,7, 
Özel bankalarca açılanlar % 3,8 oranlarında arttığı halde, söz konusu gelişme 
hızları 1965 yılı Kasım' ayı sonu itibariyle resmî bankalarda % 24,4 e, özel ban
kalarda % 26 ya çıkm ıştır. 1964 yılında 297 milyon lira, 1965 Kasım ayı iti
bariyle 1.697 milyon lira artmış olan muhtelit kredilerin artış toplamının 
%  28,8 i resmî bankalara, % 71,2 sİ Özel bankalara aittir. 1963 yılı sonuna 
nazaran özel bankaların artıştaki hissesi % 13,3 oranında azalmış, resmî ban
kaların hissesi de aynı oranda artmıştır.

Buna karşılık, küçük sanat, esnaf, tarım, sınaî kalkınma ve mesken inşaat 
kredilerini kapsayan ihtisas kredileri toplamı, banka kredileri hacminin 1964 
yılında % 39 unu, 1965 yıiı kasım ayı İtibariyle % 35,4 ünü teşkil etm iştir.
1963 yılı sonunda 4.193 milyon lira olan bu çeşit kredilerin toplamı 1964 yı
lında %  25,2 oranında artarak 5.251 milyon liraya, 1965 yılında onbir ayda 
% 4,3 oranında artarak 5.477 milyon liraya çıkm ıştır. İhtisas kredilerinin top
lam banka kredilerinin artış hızı içindeki hissesi 1964 yılında % 67,9 oranında 
iken, 1965 yılı Kasım ayı sonu itibarîyle bu oran %  8,4 e düşmüştür.

İhtisas kredilerinin 1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 8 8 ,8  i (4.866 milyon 
lira) resmî bankalara, % 11,2  si (611 milyon lira) özel bankalara a ittir. Özel 
bankaların ihtisas kredileri, T. Sınaî Kalkınma Bankası ile Sınaî Yatırım  ve 
Kredi Bankasının kredilerinden ibarettir. İhtisas kredileri geçen yıl 1.058 m il
yon lira, 1965 yılının onbir ayında ise 226 milyon lira artm ıştır. Sınaî kalkın
ma kredilerinin payı, bu artışlar içinde, sırasiyle 100 milyon lira ve 126 milyon 
liradır.

Şimdi, ana çizgilerini belirtmiş olduğumuz ihtisas kredilerinin gelişmeleri
ni ayrı ayrı inceliyeceğiz.

T. C. Ziraat Bankası eliyle açılmakta olan tarım kredilerinin, toplam ban
ka kredileri içerisindeki payı 1964 yılı sonunda % 22,2 iken, 1965 yılı Kasım
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ayı itibariyle % 19,5 e düşmüştür. Tarım kredileri, 1963 sonunda eriştikleri 
2.312 milyon liralık seviyeyi 1964 yılı içerisinde % 29,4 oranında aşarak, yıl 
sonunda 2.991 milyon liraya çıkmıştır. 1965 yılının onbir ayında % 0,8 oranın
da artmış olan tarım kredileri, Kasım ayı itibariyle 3.015 milyon liraya yüksel
miştir. Tarım kredilerinin toplam kredi artışı içindeki hissesi 1964 de % 43,6 
iken, 1965‘ de Kasım ayı itibariyle % 1,2 ye düşmüştür.

Tarım Kredileri
Cetvel : 48 (Milyon TL .)

1963 sonuna göre 1964 
de değişiklikler

1964 sonuna göre 1965 
de değişiklikler

Haz. Eylül Kasım Aralık Mart Haz. Eylül Kasım

] Doğrudan doğruya müstahsile 56 — 61 36 106 16 -  33 — 139 — 2 i ;
Tarım Kredi Kooperatiflerine 52 — 16 6 48 31 57 7 59

. Tarım Satış Kooperatiflerine — 169 87 474 525 — 65 — 160 — 99 — 14

İ TOPLAM - 6 1 10 516 679 — 18 — 136 —231 24

1964 yılında tarım kredilerinde meydana gelmiş olan 679 milyon liralık 
artışın 106 milyon lirası doğrudan doğruya müstahsile açılan kredilerden, 48 
milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine sağianan finansmanlardan, 525 
milyon lirası da Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredilerinden ileri gel
miştir.

1965 yılı Kasım ayı itibariyle tarım kredilerinde meydana gelmiş oian 24 
milyon liralık artış, Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerindeki 59 milyon lira
lık yükseliş ile, Tarım Satış Kooperatifleri kredilerindeki 14 milyon liralık ve 
doğrudan doğruya müstahsile açılan kredilerdeki 21 milyon liralık azalışın so
nucudur.

1964 yılında ziraî kredilerde toplam artışın % 98,5 i son üç ayda ve baş
lıca Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinde tahakkuk ettiği halde, 1965 yılın
da ziraî krediler yıl içerisinde önemsiz değişiklikler dışında az çok müstakar 
kalmıştır.

Mesken inşaatı kredilerinin ihtisas kredileri içindeki payı önemli olmakla 
beraber artış hızı diğerlerinden genel olarak düşüktür. Çoğunluğu T. Emlâk 
Kredi Bankasınca açılmakta olan bu krediler, 1963 yılı sonundaki 1.294 milyon 
liralık seviyeyi, 1964 yılı içerisinde % 18,1 oranında aşarak, yıl sonunda 1.528 
milyon liraya çıkmıştır. 1965 yılı kasım ayı sonunda ancak 1.542 milyon liraya 
yükselebilmiş olan bu kredilerin onbir aylık artış oranı % 0,9 dur. Mesken in
şaat kredilerinin toplam banka kredileri içindeki hissesi 1964 de % 11,4 iken
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Cetvel : 49
Mesken İnşaatı Kredileri

(Milyon TL.)

1963 sonuna göre 1964 
de değişiklikler

1964 sonuna göre 1965 
i de değişiklikler
i . .

Haz. . Eylü!
I

Kasım Aralık Mart Haz. Eylül j Kasım
!

Mesken inşaatı -  22 19 L  17 14 — 12 -  11 — 16 26
Bina inşaatı — 2 11 20 26 — — 3 — 1 4 !
işçi meskenleri inşatı — —  17 — 11 6 — 36 -  57 — 57 — 74 İ
Afetlerle ilgili krediler 5 10 16 20 5 5 15 24
Yap* tasarrufu 35 87 120 168 19 44 68 86

TOPLAM 16 72 128 234 — 24 î
1
-  22

1
9 14

% 10  a ve toplam kredi artışındaki payı da aynı tarihlerde % 15 den % 0,7 ye 
düşmüştür.

1964 yılında meydana gelmiş olan 234 milyon liralık artışın 168 milyon 
lirası yapı tasarrufu hesaplarındaki artıştan, geri kalan 66  milyon lirası, müfre
datı ilgili tabloda görülen türlü inşaat kredilerinden ileri gelmiştir.

Mesken inşaat kredilerinde 1965 yılı Kasım ayı itibariyle ancak 14 milyon 
liralık bir artış kaydedilmiştir. Bu dönemde yapı tasarruf hesaplarında 8 6  milyon 
lira lık , âfetlerle ilgili kredilerde 24 milyon liralık ve bina inşaatı kredilerinde 4 
milyon liralık artışlar meydana geldiği halele aynı dönemde aile meskenleri 
kredilerinde 26 milyon liralık ve işçi mesken kredilerinde 74 milyon liralık 
azalış görülmektedir. İşçi meskenleri kredilerinde görülen azalış, esas İtiba
riyle, bu nevi kredilerin 1962 yılından beri bu Bankanın aracılığına başvurul
maksızın Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından doğrudan doğruya işçilere veya 
kooperatiflerine açılmasından ileri gelmektedir. Bu hesapta görülen azalşılar, 
genel olarak, tahsil edilen veya kısmen takibata alınan kredileri ifade etmekte
dir.

Sınaî kalkınma kredilerinin toplam banka kredileri içindeki hissesi 1964 
sonunda % 3,6 iken, 1965 Kasım ayında %  3,9 a çıkm ıştır. 1963 yılı sonun
da 385 milyon lira olan bu kredilerin toplamı 1964 yılında 485 milyon liraya,
1965 yılı Kasım ayı sonunda da 611 milyon liraya yükselmiştir. Bu krediler
1964 yılında ve 1965 yılının onbir ayında % 26 oranında artm ıştır. Bununla 
birlikte toplam kredi artışı içindeki payları aynı tarihler itibariyle % 6 ,4  den 
%  6,2 ye düşmüştür.

Sınaî kalkınma kredilerinin 1964 yılında 408 milyon lirası, 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle de 476 milyon lirası Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası tarafın
dan açılm ıştır. Aynı tarihler itibariyle Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankasının açtığı 
krediler sırasiyle 77 ve 135 milyon liradır. 1964 yılı Mart ayında faaliyete geç-
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mis olan bu Bankanın kredilerinde 1965 yılında meydana gelen artış, bir yan
dan mevcutlariyle, diğer yandan ortak bankalardan yaptığı istikrazlar vasıta- 
siyle sağlanmıştır.

Türkiye Halk Bankası eliyle küçük san'at erbabına, esnafa ve teşekkülle
rine doğrudan doğruya veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri vasıtasiyle sağlanmak
ta olan kredilerin toplam krediler içindeki payı 1964 de %  1,8 iken, 1965 
yılı Kasım ayı itibariyle % 2 ye çıkm ıştır. Bu kredi grubunun toplamı 1963 
de 202 milyon lira iken %  22,3 oranındaki b ir artışla 1964 yılı sonunda 247 
milyon liraya, 1965 yılı kasım ayında da % 25,1 lik bir hızla 309 milyon Jiraya 
yükselmiştir. Bununla birlikte toplam kredi artışı içindeki payı, aynı tarihler 
itibariyle, % 2,9 dan % 3,1 e çıkm ıştır.

c b. Bankaların Diğer İşlemleri :

Bankaların aktif işlemleri arasında kredilerden sonra başlıca işlemler, em* 
rehazır değerleri, Tahviller Cüzdanını, iştirakleri ve sabit değerleri kapsamak
tadır.

Bankaların kasa mevcutlarını, Bankamız nezdındeki serbest tevdiatı ve 
mevduat karşılıklarını içine alan emre hazır değerler toplamı 1964 yılı Kasım 
ayı itibarîyle 2.961 milyon lira iken % 22,6 oranında artarak 3.629 milyon 
liraya çıkm ıştır. 668  milyon lira tutan artışın 139 milyon lirası kasa mevcut
larından, 525 milyon lirası mevduat karşılıklarından, 4 milyon lirası da Merkez 
Bankasındaki serbest tevdiattan İleri gelmektedir. Emre hazır değerlerde mey
dana gelen artış bunların kredilere veya mevduata oranlarında söz konusu ta
rihler İtibariyle Önemli b ir değişikliğe sebep olmamıştır. Filhakika 1964 ve
1965 Kasım ayları İtibariyle emre hazır değerlerin krediler toplamına oranı 
sırasiyle % 22,7 ve % 23,5, mevduata oranı % 26,5 ve % 26,2 dir.

Bankaların Tahviller Cüzdanı mevcudu 1964 yılı sonunda 458 milyon lira 
iken, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 514 milyon liraya çıkm ıştır. 1965 yılı Kasım 
ayı itibariyle Tahviller Cüzdanının 261 milyon lirasını Hazine Plasman Bonola
rı, 147 milyon lirasını iç istikraz ve Devlet Yatırım  Bankası tahvilleri, 46 mil
yon lirasını İstanbul Belediyesi tahvilleri, 50 milyon lirasını Deniz Nakliyat 
Şirketi tahvilleri ve 10 milyon lirasını diğer tahviller teşkil etmektedir. 1964 
yılı sonuna nazaran Hazine Plâsman Bonolarında 15 milyon liralık azalış, iç is
tikraz ve Devlet Yatırım  Bankası tahvillerinde ise 27 milyon lira artış kaydedil
m iştir; diğer tahvillerde 1 milyon liralık azalma olmuştur.

Bankaların iştirakleri 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 46 milyon liralık bir 
artışla 1964 sonunda 1.483 milyon liradan 1.529 milyon liraya çıkm ıştır. Ban
kaların iştirakleri toplamının 1964 yılı sonunda % 70,6 sı, 1965 yılı Kasım 
ayı itibariyle % 69,0 u resmî bankaların iştiraklerine taallûk etmektedir. Ban
kalardaki iştiraklerin 1964 yılı sonunda % 54,3 ünü, 1965 yılı kasım ayı iti
bariyle de %  40,2 sini özel sektör şirketleri teşkil etmiştir. Karma şirketlere 
bankaların iştirakleri aynı tarihler itibariyle % 45,7 ve % 59,8 dir. Bankalar-
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Bankalar Hesap Durumu Özeti
CetveF : 50 (Milyon TL.)

i
I
i! 1 9 6 4 1 9 6 5

1

1963 1 ' - -
. " ’"i

—  . . -------

1
s Kasım ı Aralık Mart Haz. ■Eylül Kasım

i AKTİF HESAPLAR , 26.099 ¡31 .079,31 .036 32,.873 33.798 36.161 37.591

! K A S A 1 818 | 788 951 864 772 i ... 968 927

s Banknot İ 809 784 947 859 767] 963 923
1 Ufaklık p.ara

III 9 1 4 4 5 5, 5, 4
I MERKEZ BANKASINDA SERBEST TEVDİAT !

| 231 l 316 432 279 245 342 320

KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI
I
! 2 .1351 2 .061 2 .124 2 ,.349 2.471 2 .486 2 .5 9 0

| Mevduat karşılığı (Merkez B.) 5911 566 616 816 955 j 967 1.061
| Mevduat karşılığı (D. Yat. B.) i 1 .340 1 .291 1 .301 1 .327 1.307] 1 .309 1.321
| Diğer kanunî karşılıklar 1t 204! 204 207 206 209 j 210 208
i TAHVİLLER CÜZDANI i 225 1

i 438 458 [ 587 365 410j 514

i Devlet tahvilleri ve Haz. plâs. bon. 74; 291 312 445 224 i 269 ! 374i
| Devlet Yatırım Bankası 49 i 40 39 36 35| 34 1 34
! Belediyeler 4 6 1 47 46 46 46! 46! 46
; Diper tahviller 561 60 61 60 60ıI 61 60

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1 .351 1 .457 1 .483 1 .488 1.492 1.511 1.529

KREDİLER 11 .886 13 .031 13 .444 13,.725 14.424 14.999 15.475

i SABİT DEĞERLER 2 ,.061 2 .449 2 .383 2 ,.489 2.568| 2.641 2.689

ZARAR 69 İ ’ — 64 — — i — i —

MUHTELİF AKTİFLER 7.323 10.539 9.697 11.092] 11.461 12.804 :13 .547

„PA SİF  HESAPLAR___ 26.099
i
31 .079 31 .036 32.. 873133.798 36.161 37.591

MEVDUAT 10 .516 11 .161 12.010 12.492 12.901 737363113.875

Ticarî mevduat - vadesiz 1 .805 2
i

.009 2.207 2 ,.161 2 .052 2 .1 8 8 2 .3 3 9
Ticarî mevduat - vadeli 210

j
I 205 215: 216 3281 347 373'1

1 Tasarruf mevduatı - vadesiz 5 .242: 5 .424 5.934 1 6 .207 6.444 6 .8 0 0 I 6.955,1 |
! Tasarruf mevduatı - vadeli 1 . 361 j 1 .553 1 .583

*■
.779 1.924İi 2 .065 I! 2 .152,1 1

 ̂ Resmî - vadesiz - vadeli 1 ,.898İ ı .970 2.071 2 '.129 2.153 1.963 ! 2 .056j

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 1 ..266! 1 .514 1 .599 ! 11 .374 1.388 1 .555 j 1.507,

; TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 512 1! 530 544 539 548
1

540: 547j

TAAHHÜTLER 2 ..637 i 3I .121 3 .157 3,.229 3.312! 3 .4 1 0  3 .5 4 7

Devlet Yatırım Bankası 1 ..466 ! 1 .761 1 .785
I
l 1, j .787 1 .812ı 1 .862i 1 . 979İ

Genel Bütçeli idareler 140i 173 173 l 173 178; 178i i 226
Sosyal Sigorta Kurumlan 272 277 265: , i 264 289

ı
1 301 258!

AA a h a 11 î idareler 1i 1 ‘ i 1 1 1 1
I

İktisadî Devlet teşebbüsleri 7 — — \ — — —
i “

Yurtiçi taahhütler 27 t 4J 60 11 70 67 86
79

Yurtdışı taahhütler 724! 868 873 [i 934 965 982,| 1 .0 0 4
SERMAYE HESAPLARI 4..824 : 4— - .716 4.935 i .854 4 .8 9 0 4.914| 4 .9 3 2

Ödenmiş sermaye 3.,243 3 .390 3.364 3 .418 3 .4 4 6 3 .4 5 7 ;  3 .469|
İhtiyat ve karşılıklar 1 . 235 1 ..326 1 .363 i • .436 1.444 1.457! 1.463!
K â r 346 — 208 j — — J _____" 1

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 6 . 344 10.037 8 .791:10.385 10.759İ 1 2 .3 7 9 :1 3 .1 8 3
-  -  . . .  .......................................-  . i ı .1 I.
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Cetvel : 51
Bankaların İştirakleri

{ Milyon TL:)

Genel ıToplam Özel Kanunla ' 
kur. Ban. İst.

Diğer banka
larda iştirak

■
1964

Aralık
1965 ! 

| Kasım |
1964

Arahk
1965 ! 

Kasını j
1964

Aralık
} 965 

Kasım

Sigorta Şirketleri 13
i | 
' 13 ! 3

1
" f 10 : 10

Sanayi Şirketleri 1.153 11.204 792 811 361 393
Maden Şirketleri 22 20 8 6 !i 14 ! 14
Enerji Şirketleri 34 58 30 53 ! 4 , 5

Bayındırlık Şirketleri 67 69 62 62 5 7
Taşıma Şirketleri 61 59 58 58 3 ı ı
İhracat Şirketleri 0 ! 0 — -- 0 i 0 !
Zirai İşletmeler 8 İ 8 86 8 — ! ”
Orman İşletmeleri — i - - __ — — 1 _
Muhtelif İştirakler 125 98 8 54 39 ; 44

TOPLAM 1.483 1.529 1.047 1.055 436 ! 474i

daki iştiraklerin 1964 yılı sonunda % 77,7 sini, 1965 yılı Kasım ayında da % 
78,7 sini sanayi şirketleri temsil etmektedir. Sanayi şirketlerini her biri % 4 
% 6  oranında olmak üzere başlıca bayındırlık, enerji, taşıma (Deniz Nakliyatı 
T. A. Ş .) ve muhtelif şirketler takip etmektedir. Sanayi şirketleriyle ilgili işti
raklerin % 68  kadarı resmî bankalarca, % 32 sİ özel bankalarca yapılmıştır.

Bankaların bankalararası iştirakleri de önemli bir miktar arzetme-ktedir. 
Bunların miktarı 1965 yılı sonunda 143 milyon liradır.

Bankaların sabit değerleri 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 306 milyon lira ar
tarak, 1964 yılı sonundaki 2.383 milyon liradan 2.689 milyon liraya çıkm ıştır. 
Söz konusu artışın 251 milyon lirası resmî bankaları, 55 milyon lirası da 
özel bankaları İlgilendirmektedir. Resmî bankalardaki artışın 186 milyon lirası 
Etibankta, 45 milyon lirası Denizcilik Bankasında, 17 milyon lirası T. C. Ziraat 
Bankasında ve geri kalanı da diğer resmî bankalarda meydana gelmiştir. Özel 
bankalardaki artışın 19 milyon lirası Türkiye İş Bankasını, 14 milyon lirası 
Akbank'ı geri kalanı da diğer özel bankaları ilgilendirmektedir.

Bankaların pasif işlemleri arasında mevduattan sonra başlıca işlemler te
davüle çıkarılan tahvilleri, borçlanmaları ve sermaye hesaplarını ilgilendirmek
tedir.

Bankalar nezdindeki mevduat hesapları çeşitli yönleriyle para arzı ve para 
benzeri likiditeler bölümünde incelenmiştir.

Tedavüle çıkarılan tahviller 1964 yılı sonunda 544 milyon lira, 1965 yılı 
kasım ayı itibariyle 547 milyon liradır. Bu rakamlara bankaların tahviller
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cüzdanında bulunan bu nevî tahvillerin m iktarı dahil değildir. Bunların mikta
rı aynı tarihlerde sırasiyle 65 milyon lira ve 66  milyon liradır. Bankaların çı
kardıkları tahvillerle ilgili rakamlar aşağıda gösterilm iştir.

(Milyon TL.)
Çıkarılan Bankalar-
tahviller arası Konsolide

1964 1965 1965 1965
Bankalar 12 11 11 11

T. Emlâk Kredi Bankası 457 483 —  21 462
T. C. Ziraat Bankası 120 110 —  41 69
T. Halk Bankası 21 10 — 10
T. Kredi Bankası 1 1 .— . 1
T . Sınaî Kalkınma Bankası 10 9 —  4 5

TOPLAM 609 613 —  66 547

Bankaların önemli kaynaklarından b irin i orta ve uzun vadeli borçlanmalar 
teşkil etmektedir. 1964 yılı sonunda 3.157 milyon liraya çıkmış olan borçlan
malar, 1965 yılında onbir ayda % 12,4 oranında artarak 3.547 milyon liraya 
yükselmiştir. Borçlanmaların 1964 yılında % 83 ü, 1965 yılında % 81 i resmî 
bankalara aittir.

Bankaların orta ve uzun vadeli borçlanma imkânları başlıca Devlet Yatı
rım Bankasiyle yurtdışı istikrazlara taallûk etmektedir. Hazine ve Sosyal Si
gorta kurumlariyle ilgili rakamlar 1961 yılında başlayan iç konsolidasyonu ve 
bazı arızî hesapları ilgilendirmekte ve bunlar normal bir istikraz kaynağı teşkil 
etmemektedir.

Devlet Yatırım  Bankasına borçlu bankaların 1964 sonu ve 1965 yılı Kasım 
ayı itibariyle durumları ve artışları aşağıda gösterilm iştir.

(Milyon TL.)
1964 1965

Bankalar Aralık Kasım Fark

Etibank 549 684 135
Sümerbank 401 404 3
Denizcilik Bankası 568 632 64
İller Bankası 245 238 —  7
T. Emlâk Kredi Bankası 17 16 —  1
T. C. Turizm Bankası 5 5 —

TOPLAM 1.785 1.979 194
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Yurtdışı istikrazların 1964 sonu ve 1965 yılı Kasım ayı itibariyle durum
ları ve artışları aşağıda gösterilmiştir :

i Milyon T L .)
1964 1965

Bankalar Aralık Kasım Fart

Etibank 240 263 23
Denizcilik Bankası 134 121 —  13
İller Bankası 7 7 —
Anadolu Bankası 15 15 —
Amerikan - Türk Dış Tic. B. — 20 20
T. Sınaî Kalkınma Bankası 417 518 101
Sınaî Yatırım  ve Kredi B. 60 60 —

TOPLAM 873 1.004 131
Etibankla İller Bankasının istikrazları başlıca makina ve teçhizat ithalâ

tını, Denizcilik Bankasının borçlanmaları gemi alımlarmı, Türkiye Sınaî Kalkın
ma Bankasının döviz istikrazları Amerika Birleşik Devletleri yatırım fonlariyle, 
milletlerarası bankaları ilgilendirmektedir. Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankasının 
istikrazı AID fonlarından sağlanan Türk liralarını temsil etmektedir. Amerikan - 
Türk Dış Ticaret Bankasının istikrazları AID Cooley Fund'undan Türk lirası kar
şılığı olarak, Anadolu Bankasının istikrazları Bankalar Reorganizasyon Fonun
dan sağlanan Türk liralariyle ilgilidir.

Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıkları 1964 yılı sonun
da 4.935 milyon lira, 1965 yılı Kasım ayı itibariyle ise 4.932 milyon liradır. 
Sermaye hesapları kat'i şeklini yıl sonlarında aldığı için 1964 sonu ile 1965 
yılı Kasım ayı rakamlarının karşılıklı incelenmesi anlam taşımamaktadır. Ban
kaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıklarının 1965 yılı Kasım ayı iti
bariyle %  14,8 i Özel bankalara, % 85,2 si de resmî bankalara aittir.

6 — KAMtr MÂLİYESİ

A — 1965 Yılı Bütçe Vygulanıaları

1966 malî yılı bütçe tasarısına ait gerekçede belirtilmiş olduğu gibi, 1965 
Malî Y ılı Bütçe Kanunu ile verilmiş olan 14.421 milyon lira tutarındaki genel 
bütçe ödenekleri toplamı, yıl içerisinde alınan ek ve olağanüstü ödeneklerle 
birlikte 1965 yılı Ocak ayı sonunda 15.710 milyon liraya yükselmiştir. Y ıl içe
risinde ek ve olağanüstü ödenekler dolayısiyle cari gider ödenekleri % 7,4, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödenekleri % 12,3, yatırım giderleri 
ödenekleri % 5 oranında artmıştır.

Ödenekler toplamının 7.810 milyon lirası cari giderlere, 1.928 milyon lira
sı yatırım giderlerine, 5.972 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer giderle-
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B ü t ç e l e r
Cetvel : 52___________________________________________________________________________ (Milyon TL.)

1964 ınalî yılı 1965 malî yılı F s r k 1 a r

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

Genel
Bütçe

Katma,
Bütçe

Konsolide
Bütçe

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 13.915 2.823 14.529 15.710 3.408 16.562 1.795 585
- - 
2.033

Carî harcamalar 6.820 709 7.529 7.810 780 8 .590 990 71 1 .061
Yatırım harcamaları 1.796 1.792 3.588 1.928 2.219 4 . 147 132 427 559
Ser. Teş. ve Transfer 5.299 322 3.412 5.972 409 3.825 673 87 413
(Kat. Büt. lere Trans.) (—2.209) (- 2 .5 5 6 ) (•-347 ;

B. GİDERLER TOPLAMI 11.010 2.008 11.242 12.117 2.279 12.465 1 .107 271 1 .223
Carî harcamalar 5.245 521 5.766 5.771 580 6.351 526 59 585
Yatırım harcamaları 1 .334 1.213 2.547 1.295 1.403 2.698 - 3 9 190 151
Ser. Teş. ve Transfer 4.431 274 2.929 5.051 296 3.416 620 22 ■ 487
(Katma Büt. transfer) (— 1 .776) (— 1.931) ( - 1 5 5 ;

C. HARCAMALAR TOPLAMI 11,155 12.225 1 .070
Car! harcamalar 5.198 5.591 393
Yatırım harcamaları 1 .295 1.261 — 34
Ser. Teş. ve Transfer 4.193 4.629 436
Bütçe emanetinden 469 744 275

D. GELİR TAHSİLATI 10.828 11.715 887
Vergi gelirleri 8.556 9.408 852
Vergi dışı gelirler 455 508 53
Özel gelir, ve fon. 1.817 1 .799 - 1 8

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 200 400 200 i •.

GELİR GİDER FARKI — 127 — 110 i ' — 17 t ■
C —  (D + E ) = !

Kaynak. : Maliye Bakanlığı



rine aittir. Ödenekler toplamında 11 aylık devre sonunda %  8,9 oranında ar
tış meydana gelmiştir.

1965 yıh için verilmiş olan ödeneklere karşılık verile emrine bağlanan ve 
bütçeye gider kaydedilen harcamalar 1966 yılı Ocak ayı sonunda 12.117 milyon 
liraya yükselmiştir. Bu harcamaların 5.771 milyon lirası cari giderlere, 1.295 
milyon lirası yatırım giderlerine, 5.051 milyon lirası sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına taallûk etmektedir.

Bu duruma göre 11 aylık devre sonunda toplam ödeneklerin % 77,1 i 
verile emrine bağlanmıştır. Geçen yıl aynı dönemde toplam harcama oranı 
%  79,3 idi. ( Harcanamıyan kısım % 22,9 oranındadır). Verile emrine bağlan
ma oranları cari giderler için % 73,9, yatırım giderleri için % 67,2 ve serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için %  84,6 dır.

Katma bütçeler ödenekleri toplamı yıl içerisinde alınan ek ve olağanüstü 
Ödeneklerle birlikte 1966 yılı Ocak ayı sonunda 3.408 milyon liraya yüksel
miştir. Bu toplamın 780ı milyon lirası cari giderlere, 2.219 milyon lirası yatırım 
giderlerine, 409 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer giderlerine taallûk et
mektedir.

Katma bütçelerden verile emrine bağlanıp gider kaydedilen 2.279 milyon 
lira, cari harcamalara 580 milyon lira, yatırım giderlerine 1.403 milyon lira, 
sermaye teşkili ve transfer giderlerine de 296 milyon lira olarak dağılmıştır. 
Bu rakamlara nazaran harcama oranı, gider nevi sırasıyle- % 74,4, % 63,2 ve 
% 72,3 dür. Toplam harcamalar, ödenekler toplamının % 66,9 una eşittir.

1966 yılı Ocak ayı itibariyle genel bütçe ve katma bütçeler net toplamı 
olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 16.562 milyon liradır. Konsolide 
harcamalar 12.465 milyon lira olduğuna göre, gerçekleşme oranı %  75,3 dür. 
(Harcanamıyan kısım % 24,7 oranındadır.)

Konsolide cari giderler konusunda ödenekler 8.590 milyon lira, harcama
lar 6.351 milyon lira, harcama oranı %  73,9 dur. Yatırım  giderleri konusunda 
ödenekler 4.147 milyon lira, harcamalar 2.698 milyon lira, harcama oranı 
%  65,1 dir. Sermaye teşkili ve transfer giderleri konusunda ödenekler 3.825 
milyon lira, harcamalar 3.416 milyon lira, harcama oranı % 89,3 tür.

1965 malî yılında, vergilerden 11.032 milyon lira, vergi dışı bütçe kay
naklarından 664 milyon lira, özel gelirler ve fonlardan 2.325 milyon lira olmak 
üzere cem'an 14.021 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Bu top
lama 1965 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinde çıkarılması öngörülen 
400 milyon liralık tahvil satışı geliri de eklenecektir.

1966 yılı Ocak ayı itibariyle 9.408 milyon lirası vergilerden, 508 milyon 
lirası vergiler dışında kalan bütçe kaynaklarından, 1.799 milyon lirası özel 
gelir ve fonlardan olmak üzere cem'an 11 715 milyon lira gelir tahsil edil
m iştir.
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Yukarıda genel bütçe harcamaları paragrafında verile emrine bağlandığı 
belirtilm iş olan 12.117 milyon liralık gider, gelir tahsilatı olan 11.715 milyon 
lira ile karşılaştırıldığı takdirde, 11 aylık dönem için geçici rakamlara dayanan 
402 milyon liralık bir fark meydana gelmektedir. Bu farkın 400 milyon lirası 
717 sayılı Kanunla çıkarılan 1965 Kalkınma İstikrazı Tahvilleri satış hasılla
rından karşılanmıştır.

Diğer yandan verile emrine bağlanmış olan giderlerin 1966 yılı Ocak ayı 
sonunda 11.481 milyon lirası fiilen ödenmiştir. Bu rakama geçen yıllar bütçe 
emaneti iadesi için sarfedilen 744 milyon lira ilâve edildiği takdirde Hazînenin 
nakit ödemeleri 12.225 milyon liraya yükselmektedir.

Hâzinece 1966 Ocak ayı sonuna kadar yapılan nakit ödemeleri tutarı olan 
12.225 milyon lira aynı yılın tahvil hasılları dahil gelir tahsilatı olan 12.115 
milyon lira ile karşılaştırıldığı takdirde, 110 milyon lira fark meydana gel
mektedir.

B — Hazine Nakit Durumu

1965 malî yılı Ocak ayı itibariyle Hazine nakit hesapları aşağıda göste
rilm iştir.

Hazîne Nakit Durumu
Cetvel : 53 (Milyon T L .)

1964 Malî 
yıl sonu

1965 (a )  
Ocak ayı sonu

Değişiklik
(a )

1 —  MEVCUTLAR VE ALACAKLAR 1.413 1 .443 + 30

I Kasa ve bankalar 595 707 + 112
i Avanslar 818 736 — 82

j 2 — ■ BORÇLAR (kısa vadeli) 2 .120 2 .7 6 6 + 646

Merkez Bankası avansı 622 1 .163 + 541

1 Hazine bonoları 348 348 —
Plasman bonolar) 381 500 + 119

Emanet paralar (b ) 769 755 — 14

3 —  ALACAK-BORÇ DENGESİ ( 1 - 2 J — 707 — 1 .32 3 — 616

j 4 —  BÜTÇE EMANETLERİ (c ) 785 700 — 85

5 —  NET HAZİNE NAKİT DURUMU ( 3 - 4 ) — 1 .49 2 — 2 .0 2 3 — 531 |
I

Notlar : a) Telgraf rakamları b) Çeşitli sebep ve şekillerde Hazînece tahsil edilip iadesi ge
reken paralar, c) Büyük kısmı katma bütçeli idarelere yapılan yardımlarla ilgili olup 
dörder aylık devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak ödenir.

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı.
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Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 1965 malî 
yılı sonunda, b ir önceki malî yıl sonuna göre Hâzinenin mevcut ve alacakların
da 30 milyon lira lık , kısa vadeli borçlarında 646 milyon liralık artış meydana 
gelmiştir. Ocak ayı sonuna göre alacak - borç dengesi 616 milyon liradır. Bu 
rakamdan bütçe emanetlerindeki 85 milyon liralık lehe gelişme düşülünce net 
hazine nakit durumu Ocak 1966 ayı sonunda 531 milyon liraya ulaşmaktadır.

1964 malî yılı sonuna göre Hâzinenin kısa vadeli borçları arasında Merkez 
Bankasından aldığı avanslar 541 milyon lira, plasman bonoları 119 milyon lira 
artmış Hazîne bonoları aynı seviyede kalmıp, emanet paralar hesabı bakiyesi 
14 milyon lira azalm ıştır.

O — İç Borçlar

Devlet Bütçesinden ödenecek olan iç borçların durumu 1964 ve 1965 yıl
ları Kasım ve Aralık aylan itibariyle aşağıda milyon TL. olarak gösterilmiştir.

Kamu Borçları
Cetvel : 54 (Milyon T L .)

1964
Aralık

1965
Aralık Değişiklik

A — Devlet Bütçesinden ödenecek olan

İç borçlar, Toplam (1 ) 9.925,1 10.506,9 | 581,8

a) Tahvil ihracı (2 ) 620,2 737,1
1 ....... !

116,9
; b) İç konsolidasyon borçlan (3 ) 6.994,9 7.247,8 252,9
ı c) Tasarruf bonoları 1.756,4 2.374,4 ; 618,0
; d) Diğer borçlar (4 ) 553,6 147,6 —406,0

ı B — Bütçe dışı kamu sektörü tahvilleri Toplamı i 1.681,0ı ... .. 5 . 2.429,2 748,2
i a) Devlet Yatırım Bankası (5 ) 991,0 1.736,9 745,9 i

b) İktisadî Devlet Teşekkülleri (6) 1 599,5 607,3 ; 7 ,8  !
c) Belediyeler (İstanbul Belediyesi) 90,5 i 85,0

i
- -5 ,5

1 — Genel ve katma bütçe borçları
2 — Hazine iç istikraz tahvilleri ve Devlet Su İşleri Tahvilleri
3 — 154 ve 250 sayılı Kanunlar gerekince yapılan konsolidasyondan doğan borçlar
4 — 1935 Türk borcu tahvilleri ve 65 sayılı Kanun gerekince Merkez Bankasına ödenen

kambiyo zararları
5 — Amortisman ve Kredi Sandığı Tahvilleri dahil
6 — Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel MiiJiirliiğü ve Millet
lerarası İktisadı İşbirliği Teşkilâtı.
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Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1964 ve 1965 
yılları Aralık ayları arasında tahvil ihracı 620,2 milyon liradan 737,1 milyon 
liraya çıkarak 116,9 milyon, iç konsolıdasyon borçları 6,994,9 milyon liradan
7.247,8 milyon liraya çıkarak 252,9 milyon lira , tasarruf bonoları 1756,4  mil
yon liradan 2.374,4 milyon liraya çıkarak 618,0 milyon lira artm ıştır. Buna 
karşılık diğer borçlar 406,0 milyon lira azalma kaydetmiştir. Bu rakamlara 
29.1.1966 tarihinde yayımlanan 717 sayılı Kanunla çıkarılan 400 milyon liralık 
iç istikraz tahvilleri dahil değildir.

D — Yıllılt Kalkınma Programı Uygulaması

1966 malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçenin 173 üncü sahifesinde Kal
kınma Plânının 1965 Programı uygulama sonuçlan konusunda aşağıda göste
rilen açıklamalar yer alm ıştır.

Kamu Sektörü Yatırımlarının Gerçekleşme Durumu
(30 Eylül itibarîyle)

Cetvel : 55 (Milyon T L .)

Program
Gerçekleşen

miktar
Gerçekleşme 

oranı %

1964 1965 1964 1965 1964 1965

i Genel Bütçeli Daireler 1.690,9 1.640,8(3) 771,7 698,1 47 43
! Katma Bütçeli Dajreler 1.751,8 2 .178 ,7 860,7 967,7 49 44

Döner Sermayeli İdareler 262,7 268.0 104,5 105,8 42 40 ı

1 İktisadî Devlet Teşekkülleri 2.694,3 2 .943 ,2 1.119,9 1.295,5 42 44

TOPLAM 6.399,7 7 .030 ,7 2.856,8 3.067,1 45 44 '

(a) Milli Savunma Bakanlığının (194.296.000) liralık enfrastrüktür yatırımları değer
lendirilmeye ithal olunmamıştır.

Kaynak : 1966 Malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe, Maliye Bakanlığı

55 sayılı tabloda da görüldüğü gibi kamu sektörü yatırım larının 30 Eylül 
1965 tarihi itibariyle ortalama gerçekleşme oranı % 44 dür. Bu oranın değer
lendirilmesinde gözönünde tutulacak önemli noktalardan b iri, ihale tenzilâtları 
dolayısiyle öngörülen işlerin esasen Programdaki bedelleri altında gerçekleşe
cekleri hususudur. Diğer yandan b ir evvelki yıla nazaran İktisadî Devlet Te
şekkülleri yatırımlarındaki % 2 artışa mukabil Genel Bütçeli Daireler yatırım 
larında % 4, Katma Bütçeli Dairelerde % 5 ve Döner Sermayeli İdareler yatı
rımlarında ise % 2 gerileme mevcuttur. İlerde dönemlerde bu gerilemenin telâ
fi edilebileceği düşünülmektedir.
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Kamu Sektörü Yatırımlarının Dönemler İtibariyle Gerçekleşmesi
Cetvel : 56 (Milyon TL.)

Genel Bütçeli Katma Bütçeli Döner Serma- İktisadî DevletDaireler Daireler yeli İdareler Teşekkülleri TOPLAM
Ger Ger Ger- Ger Ger

Yatırım çekleş Yatırım çekleş Yatırım çekleş. Yatırım çekleş Yatırım çekleş
me % me % me % me % me %

1. DÖNEM
1964
1965

— — — — — — 265,8 11 265,8 11

II. DÖNEM
1964 310,3 19 383,5 22 44,3 18 661.4 25 1.399,5 22
1965 246,9 15 441,0 21 41,5 15 769,6 26 1.499,0 21

III. DÖNEM
1964 771,7 47 860,7 49 104,5 42 1.119,9 42 2.856,8 45
1965 698,1 43 967,7 44 105,8 40 1.295,5 44 3.067,1 44

IV. DÖNEM
1964
1965

1.257,4 74 1.262,2 72 197,0 79 1.805,2 67 4.521,8
ü

V. DÖNEM
1964 1.466,3 86 1.478,8 84 216,0 86 1.805,2 67 4.966,3 78
1965

Kaynak : 1966 Malî Yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe, Maliye Bakanlığı

Kamu sektörü yatırımlarının dönemler itibariyle gerçekleşmesini gösteren
56 sayılı tablonun incelenmesinde ise üçüncü dönemde toplam gerçekleşmenin 
ikinci döneme nazaran aynen 1964 yılındaki gelişmeyi (%  23) muhafaza etti
ği müşahede olunmaktadır. Dördüncü dönemdeki gelişme de 1964 yılındaki 
gibi tahakkuk ettiği takdirde 1965 yılı kamu yatırımlarının dördüncü dönem 
sonunda % 70 civarına yükselebileceğini ifade etmek mümkündür.
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Iİİ —  İDARÎ İŞLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmıyen Bankamızın, 440 
sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre özel Kanunumuzun çıkıp yürürlü
ğe girmesine intizaren, 23 sayılı Kanunla kurulmuş organlarca idaresine dtevam 
olunmaktadır.

Müdürler Kurulu :

1965 yılında Müdürler Kurulumuzda bazı değişiklikler olmuş ve bunun 
sonucu olarak :

Maliye Bakanlığını temsilen (A ) sınıfı üyelerinden Muhtar Uluer'in 5 yıl
lık görev süresinin sona ermesi sebebiyle yerine 1715 sayılı Kanunun 63. mad
desinin (A ) fıkrasına göre, 17.12.1965 tarih ve 6/5687 sayılı Kararname ile 

jAvukat Hilmi Okçu,
B -C  sınıfı üyelerinden Profesör Dr. Osman Okyar'ın istifası üzerine yeri

ne Türk Ticaret Kanununun 315 İnci ve Esas Nizamnamemizin 65 inci maddele
rine göre Müdürler Kurulumuzca 24.11.1965 tarihinde Bankamız İstişare Ku
rulu üyelerinden Fikri Diker,

Ziraat Kooperatifleri temsilci üyelerinden Avukat Cevat Önder'in millet
vekili seçimine katılmak üzere 15.9.1965 tarihinde İstifası üzerine Bankamız 
Kanununun 63 üncü maddesinin (E )  fıkrası ve 66  ncı maddesine göre 27.12.1965 
tarihinde Ticaret Bakanlığında yapılan seçim sonunda Avukat Adnan Karaküçük,

Münhal bulunan personel temsilciliği üyeliğine Bankamız memur, müs
tahdem, müteferrik müstahdem ve İşçileri tarafından 23 sayılı Kanun hüküm
lerine göre seçilen Matbaa Şubemiz Müdür Muavinlerinden Hikmet İzbul,

Müdürler Kurulumuza iltihak etmişlerdir.

İdare Heyeti :

Genel Müdür Muavinlerimizden, Necati Oktay ile Emin Âli Serim'in başka 
görevlere nakilleri dolayısiyle yerlerine 28.5.1965 tarih ve 6/4711 sayılı Karar
name ile Tahsisler Müdürümüz Memduh Güpgüpoğlu, 28.7.1965 tarih ve 6/5037 
sayılı Kararname ile de Krediler Müdürümüz Nevzat Aiptürk Genel Müdür Mua
vinliklerine atanmışlardır.
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Personel

Bir taraftan 1715 sayılı Kanunla Bankamıza tahmil olunan görevlerin, ar
tan iş hacmi karşısında, Iâyıkıyla ifa olunabilmesini, diğer taraftan Maliye Ba
kanlığınca 1964 yılındanberi peyderpey Bankamıza devredilmekte olan Kam
biyo hizmetlerinin, döviz takip ve ihracatta vergi iadesi muamelelerinin gittikçe 
artmış olmasına, muamele hacminin genişlemesi sebebiyle bununla ilgili Banka
mız hizmetlerinin çoğalmış bulunmasına, tab'ını, tevziini ve bedellerinin öden
mesini deruhte eylediğimiz tasarruf bonosu muamelelerinin her yıl büyük ölçü
de artmakta olmasına, döviz alım ve satım işlemleri ve bu arada bilhassa efek
tif alım ve satımlarının gittikçe çoğalmış bulunmasına rağmen bu görevlerin 
lâyıkı ile yürütülmesini sağlamak amaciyle Merkez ve Şubelerimizde hizmetin 
zarurî kıldığı hallerde iş durumu daha müsait servislerdeki elemanlardan im
kân nispetinde faydalanılarak geçen yıla nazaran personel sayısı sadece 34 adet 
artırılmak suretiyle 2881 kişilik personel mevcudu ile muamelelerimiz tedvir 
olunmuştur.

Personel Yetiştirme :

Bankamız mensuplarının meslekî ehliyetlerini geliştirmek ve muayyen bir 
seviyeye erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını temin maksadiyie Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün kurslarından istifade etmelerine, mesai 
saatleri dışında yabancı dil kurslarına katılmalarına ve yabancı memleketler
deki muhabirlerimiz nezdine staja gönderilmelerine 1965 yılında da devam 
olunmuştur»
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İV — BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1965 yılı Bilânçomuzun izah ve tahliline geçmeden önce 1964 yılı Bilan
çosu rakamlariyle mukayese sağlamak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim edilmiş 
tir.

A K T İ F

1 9  6 4 1 9  6 5
Altın Mevcudu 1.107.583.053,39 1.193.798.786,10
Döviz Borçluları 286.188.226,91 434.669.070,06
Ufaklık Para 62.328.262,23 63.974.467,31
Dahildeki Muhabirler 7.343.730,48 6.727.811,99
Reeskont ve Senet Üzerine Avans 3.183.984.484,87 3.102.311.488,58
Diğer Avanslar 956.336.119,02 1.704.060.005,42
Tahviller Cüzdanı 35.475.892,75 26.144.548,23
İtfaya Tâbi Hesaplar 5.401.316.424,32 - 5.398.699.415,48
Gayri Menkuller 28.021.717,29 29.924.139,39
Demirbaşler 6.125.228,03 5.542.756,33
Muhtelif 519.366.711,42 695.450.993,39

Toplam 11.594.069.850,71 ■ 12.661.303.482,28

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 6.611.274.512,50 7.346 956.927,50
Döviz Alacaklıları 939.759.354,37 1.108.953.728,35
Mevduat 2.348.931.221,65 2.526.102.417,80
Altın Alacaklıları 104.775.396,53 111.546.123,79
Muhtelif 1.322.511.263,82 1.273.781.975,48
Sermaye 15.000.000 — 15.000.000,—
İhtiyat Akçesi 117.130.470,08 120.112.857,29
Provizyonlar 122.143.031,11 125.632.691,47
Kâr 12.544.600,65 33.216.760,60

Toplam 11.594.069.850,71 12.661.303.482,28
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A K T İ F

Altın Mevcudu :

1965 yılı Bilançomuzdaki altınlar, beynelmilel ayarlı altınlar, meskûk ve 
düşük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısma ayrılm ış, meskûk ve düşük ayarlı 
altınlar A k tif te "Muhtelif" rübriğine dahil edilm iştir.

Bilançoda da görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 117.877,297 
safi kilogram ve 1.193.798.786,10 lira tutarında meskûk ve düşük ayarlı al
tınlar ise 2.915,149 safi kilogram ve 29.523.084,08 lira tutarında olduğuna 
göre, altın mevcudu cem'an 120.792,446 safi kilogram ve 1.223.321.870,18 li
radır.

Bu miktar geçen yıl 116.889,834 safi kilogram ve 1.183.798.288,70 lira 
tutarında bulunduğuna nazaran bu yıl altın mevcudunda 3.902,612 safi kilo
gramlık bir artış olmuştur. Bu artış, dış münasebetlerimiz dolayısiyle tahassül 
eden borçlarımız komisyonlariyle Beynelmilel Para Fonundan alınan borçla
rın taksitlerinin ödenmesi için yapılan altın satışlarının ve yıl içinde hariçten 
alınan altınlar ile 27 Mayıs devriminde hibe edilen altınlardan Hazîneye mai 
edilen altınların muhassalasıdır.

Altın mevcudunun : (Beynelmilel ayarlı)
106.985,944 safi kilogramı Bankaya 

10.891,353 " "  Hâzineye,
ait bulunmaktadır.

Döviz Borçluları : t

1965 yılı Bilançomuzda, 3133 Sayılı Kanuna göre Hariçteki Muhabirlerle 
konvertibl efektifler, 5256 Sayılı Kanuna göre muamele gören konvertibl dö
vizlerden Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) hesapları ile konvertibl 
efektifler "Döviz Borçluları" rübriğinde; diğer bütün döviz borçluları ve non * 
konvertibl efektifler ise "Muhtelif" rübriğinde gösterilmiştir.

Müfredatı aşağıdadır :
3133 Sayılı Kanuna göre 245.554.789,17
5256 " "  " 189.114.280,89

434.669.070,06

Ufaklık Para :

1965 sonundaki kasa mevcudu, madenî paradan ibaret olmak üzere
63.974.467,31 liradır.
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Dahildeki Muhabirler : .

6.727.811,99 lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muameleler dolayı- 
siyle T. C. Ziraat Bankası nezdinde hasıl olan alacaklarımızla Türkiye İş Ban- 
kası'na, resmî daireler personel aylık ve ücretlerinin sür'atle tediyesini sağla
mak gayesiyle ay sonlarında verilerek, müteakip ay başında resmî dairelerin 
Bankamız nezdindeki tevdiat hesaplarına borç kaydedilmek suretiyle kapatı
lan meblâğları göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :
1965 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredat! gösterilen

3.102.311.488,58 liralık senet mevcuttur.

A —  Hazine Bonoları 348.000 000,—  lira

B —  Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
a) Katma Bütçeli İdareler
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : ^

1 —  Hububat Alımları Finansmanı
2 —- Ziraî İstihsal Fazlası

İthalât Finansmanı

C —  Ticari Senetler :
a) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 269.750.000,— . "
b) Hususi Sektör Senetleri 978.785.878,74 "

423 000.000,—  "  

525.000.000—  "  

43.645.519,88 "

D —  Ziraî Senetler :
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz

edilen senetler 476.962.579,01 "
b) Diğer Bankalarca ibraz edilen

senetler 37.167.510,95 "
1964 yılı nihayetinde 3.183.984.484,87 lira olan Senetler Cüzdanı, bu yıl

81.672.996,29 liralık bir eksiliş kaydetmiştir.

Diğer Avanslar :
Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 1.704.060.005,42 liranın :
1.136.229.000,—  lirası Hâzineye kısa vâdeli avans

94.233.000,—  " Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara 
22.430 675,79 " Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara

104.774.436,23 " Altın karşılığı, olarak Resmî Sektöre
261.074,72 " Altın karşılığı olarak Hususi Sektöre verilm iş 

avanslardan
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205.055.355,68 lirası

141.076.463,—

153 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son bendi 
gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna yapılan ikraz
lardan ve
301 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince ya
pılan mevduat karşılıkları Zirai Finansmanından 
ibarettir.

Tahviller Cüzdanı :
Bankamıza ait olan Tahviller Cüzdanı yekûnu 26.144.548,23 liradır.
Bu miktar 1964 yılı nihayetinde 35.475.892,75 lira idi. 9.331.344,52 liralık 

eksiliş, itfa plânı dahilinde yapılan itfalarla yıl içinde alınan tahvillerin muhas 
salasıdır.

İtfaya Tâbi Hesaplar :
a) Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 Sayılı Ka

nunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hâzinenin tiraj hakları ile 5256 Sa
yılı Kanun gereğince kur farklarından mütevellit borçları ve Hazine, Katma 
Bütçeli İdareler, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve resmî bankalarla, diğer âmme 
müesseselerirden, îs'konto ve avanslardan mütevellit alacaklarımızın 100 senede 
itfaya tâbi tutulması dolayısiyle, Hâzinece Bankamıza tevdi edilmiştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 Sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın bakiyesi, 
ilk taksit Kalkınma Plânının 2 nci 5 y ıllık  döneminin sonunda başlamak üzere 
% 1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle ve 100- senede Malîye Bakanlığımca 
itfa olunacaktır. .

Bu alacağın yıl sonunda arzettiği bakiye 5.275.700.000,—  lira olup dökümü 
aşağıda gösterilmiştir :

Hazîneye Kısa Vadeli Avans 
Mahsuba Tâbi Matlubat 
Maliye Bakanlığı Tira j hakları 
5256 S. K. gereğince Mâliyeden Tahsil 
olunacak Kur Farkları 
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 
Ticarî Senetler
Ticarî Senetler Üzerine Avans 
Tahviller Üzerine Avans 
Ziraî Senetler Üzerine Avans

1.092.254.250,—  Lira 
265.240.651,32 

20.688.729,82

3.222.069,79
2.135.948.401,80
1.049.673.753,26

72.478.278,13
300.202.260,74
377.113.632,03

Toplam
Tahsil olunan ilk iki taksit 
Bakiye

5.316.822.026,89
— 41.122.026,89 
5.275.700.000,—

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu; yıl sonunda
122.999.415,48 liralık bir bakiye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 
lira olan bu meblâğ yapılan mahsuplar neticesinde 40.662.344,41 lira eksilm iş
tir.
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Bu hesap 65 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince; alün, döviz ve efek
tif mevcudumuzla borçlarımızın yeni fiatlara göre değerlendirilmesi neticesin
de hasıl olan zararlardan Provizyonlarımızla Fevkalâde İhtiyatlarımızdan tefrik 
edilen m iktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı İhtiyatının tama
mının mahsubundan sonra kalan ve Hâzinece deruhte edilen aleyhte farkı gös
termektedir.

Gavri Menkuller :

1965 yı.lı- sonunda 29.924.139,39 lira değerinde görünen gayri menkullerin 
müfredatı aşağıdadır : . .

1.566.665.58 lira 
4.049.881,36 "
2.881.440,48 " 
8.827.149,81 " 
2.983.737,93 "

270.732,28 "
658.372,42 "
668.956,74 "
932.081,35 "
456.447,06 "
478.964,47 "

1.226.908.59 "
1.332.356,23 "
2.250.554,09 "

684.549,58 77
5.829,24 "

460.294,56 "
16.156,35 "

897.743,34 "
5.212.313,27 "

189.496,—  "
31.659,19 "

36.082.289,92 "

—  6.158.150,53 "
29.924.139,39 "

Amortisman payı düşülmeden evvel 1964 nihayetinde 33.509.144,68 lira 
olan gayri menkuller bedelinde görülen 2.573.145,24 lira lık  artışın büyük bir 
kısmı Erzurum ve Bursa'da satın alınan arsalar ile İstanbul Kambiyo Şube
mizde yapılar, tadilâttan ileri gelmiştir.

Gayri menkullerimiz 35.098.690,—  liraya sigortalıdır.

Ankara'daki İdare Merkezi Binamızın bedeli
Matbaa Şubesi binası bedeli
İstanbul Şubesi binası bedeli
İstanbul Kambiyo Şubesi binası bedeli
İzmir Şubesi binası bedeli
Mersin Şubesi binası bedeji .
Samsun Şubesi binası bedeli
İskenderun Şubesi binası bedeli
Eskişehir Şubesi binası bedeli
Diyarbakır Şubesi binası, bedeli
Gaziantep Şubesi binası bedeli
Trabzon Şubesi binası bedeli
Antalya Şubesi binası bedeli
Ankara'daki arsalar bedeli
Adan a'da ki arsa bedel j
Balıkesir'deki arsa bedeli
Bursa'daki arsa bedeli
Edirne'deki arsa bedeli
Erzurum'daki arsa bedeli
İstanbul'daki arsa bedeli
Kayseri'dekî arsa bedeli
Sivas'taki arsa bedeli

1965 yılı sonuna kadar amortisman payı olarak 
maliyet, bedelleri üzerinden ayrılan



Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti Bilançoda görüldüğü üzere: 
14.127.682,18 liradan ibaret olup bu yekûndan bugüne kadar ayrıl

mış amortisman tutarı 
lira düşülünce bakiye olarak
lira kalmaktadır.

Demirbaşlar :

— 8.584.925,85 
5.542.756,33

1964 yılına nazaran Demirbaş hesabındaki 584.499,75 liralık artış 1965 
yılı içinde mübayaa edilen demirbaş eşya bedellerinden ileri gelmiştir.

Demirbaşlarımız 14.191.854,93 liraya sigortalıdır.
Muhtelif :
1965 yılı Bilançosunda 695.450.993,39 liraya baliğ olan bu rübriğin müf

redatı aşağıdadır :
29.523.084,08 lirası Altın ( Meskûk ve düşük ayarlı)

Kambiyo Muameleleri

104.793.429,06
29.097,09

3.806.152,02

7.350.500,—
33.735.477,65

165.008.710,12
70.882.825,59

17.808.971,96
121.076.867,91
21.304.975,77
3.005.831,34

130.482,25
62.952,97

50.000,—

60.375.950,43
56.315.749,37

189.935,78

3133 SAYILI KANUNA GÖRE :
İştira Senetleri 
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar
5256 SAYILI KANUNA G Ö RE: ( KONVERTİBL)
İştiraklerimiz
İştira Senetleri
Muvakkat Borçlular .
Transituar Hesaplar
5256 SAYILI KANUNA GÖRE: ( NON-KONVERTİBL) 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki Muhabirler (Loro)
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Efektif Deposu
Kliring Muameleleri -
Türk Lirası Muameleleri
Basın İlân Kurumuna 195 Sayılı Kanun
gereğince İştirakim iz
Muvakkat Borçlular
Transituar Hesaplar
Takipteki Matlubat'tan ibaret olmak
üzere cem'an

695.450.993,39 lira tutmaktadır.
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P A S İ F

Bankamız Kanunu'nun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarılm ış bu
lunan banknotların 1965 sonundaki toplamı 7.346.956.927,50 liradan ibarettir.

Döviz Alacaklıları :
Bilânço'da 1.108.953.728,35 lira olarak görünen "Döviz A lacaklıları" rüb- 

riği içinde, "A ktif"  te verilmiş olan izahat dairesinde, 3133 Sayılı İCanuna göre 
Hariçteki Muhabirler (Nostro) ve 5256 Sayılı Kanuna göre Konvertibl Hariç
teki Muhabirler (Nostro) ve (Loro) hesaplan yer almaktadır. Müfredatı aşa
ğıdadır : ' '

3133 Sayılı Kanuna göre 540.753.771,30
5256 Sayılı Kanuna göre 568.199.957,05

T.108.953.728/35

Mevduat :
Bilânço'da 2.526.102.417,80' lira.olarak görünen mevduatın müfredat .aşa

ğıdadır :

Resmî Mevduat :
85.632.522,15 
88.913.749,—  

5.441,080,05
49.824.418,74 
20,427.550,05

Tedavüldeki Banknotlar :

135.652.944,53
312.325.376,86

13.919.756,80
1

1.100.794.695,29

62.702.631,32
211.419.706,—

357.637.2(54,33

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katma Bütçeli İdareler
c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme Müesseseleri
e) Sair

Bankalar :
a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K .)
e) Mevduat Karşılıkları (301 S. K .)

Muhtelif :
a) Bloke
b) Diğer

Milletlerarası Müesseseler ve 
Dış Yardım karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler ........
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Dış Yardım Karşılıkları :
(Amerikan yardım karşılık ları) :
A.B.D. Yardımları Karşılık Fonu % 90 ları 
"A .I.D . 277 H. 043" Kredisi Karşılığı 
"A .I.D . 277 H. 048" Kredisi Karşılığı 
"A .I.D . 277 H. 058" Kredisi Karşılığı 
A.I.D. yolu ile yapılacak İthalât karşılıkları 
Muvakkat Hesabı
A.KD. Program Fonu Hususi Hesabı 

, PL. 480 Özel Sektör Yatırım ları 
Amerikan Teknik Yardımları 
Muhtelif

11.041.690,17 
654.704,62 
321.110,74 

2.899.834,28

11.843.061,06
29.000.000,—
23.050.510,49

2.599.311,32
500,—

2.526.102.417,80

Altın Alacaklıları :
Bilânço'da 11.014,214 sâfi kilogram mukabili 111.546.123,79 lira olarak 

görülen altınların tamamı Hâzineye aittir.

Muhtelif:
Bîlânçonun Pasifindeki "Muhtelif" rübriği yekûnu 1.273.781.975,48 lira 

olup müfredatı aşağıdadır ;

13.935.686,95
8.686.997,46

100.962,09
14.708.719,89
15.750.000,—

3.809.639,75
65.445.918,58

10.698,96
37.922.238,42

54.562.557,42 
32.022.922,23 

i 1.338,20

Kambiyo Muameleleri

3133 SAYILI KANUNA GÖRE :
lirası Ödenecek Senet ve Havaleler
"  Muvakkat Alacaklılar
" Transituar Hesaplar
" Provizyon Hesaplar
" Döviz Röpor Alacaklıları

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (KO N VERTİBL)
" Ödenecek Senet ve Havaleler
"  Muvakkat Alacaklılar
"  Transituar Hesaplar
"  Provizyon Hesaplar

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : ( NON-KONVERTİBL)
" Hariçteki Muhabirler (Nostro)
" Hariçteki Muhabirler (Loro)
" Mevduat
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60.327.779,39 Lirası Ödenecek Senet ve Havaleler
1.267.282,46 

30.199.755,75 
726.169,15

33.248.736,98 
214.242.484,15 
637.713.892,54 

49.098.195,11

1.273.781.975,48 lira

Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Kliring Muameleleri

Türk Lirası Muameleleri :

Ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon hesaplar 
dan ibaret olmak üzere cem'art
tutmaktadır.

Sermaye :

lira itibari kıymette

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilm iştir :

15.000.000,—  lira olan Sermaye, beheri 100,
150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.

Sınıf

A
B
C
D

Adedi

36.704
58.061
10.639
44.596

150.000

Tutarı

3.670.400,—  
5.806.100,—  
1.063.900,—  
4.459.600,—  

15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Bankamız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan ihtiyat 
akçeleri 1965 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 120.112.857,2^ liraya ba
liğ olmaktadır.

87.511.242,34 lira olan Âdi İhtiyat Akçesi, 1944 yılında itibari sermaye
nin % 75 ine varmış olduğundan, Banka Kanununa göre 
mezkûr yıldan itibaren safi kârdan bu ihtiyat akçesine 
% 20 yerine % 10 nisbetinde bir m iktar ayrılmaktadır. Bu 
Adi İhtiyat akçesine 3133 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
müsteniden müesses 6 mil/on lira lık  Hususi İhtiyat akçe
sinin 1955 senesinde kabul olunan 6571 Sayılı Kanuna



müsteniden tasfiyesi tarihine kadar olan müddet zarfın
daki tenmiyesinden hası! olan kârlar da dahil bulunmak
tadır.

20.173.338,55 lira olan Fevkalâde İhtiyat akçesi, Bankamız Kanununun 
88 inci maddesi gereğince safi kârlardan Âdi İhtiyatla 
ödenmiş sermayemizin %  6 sına tekabül eden hissedar
lar birinci temettüünün çıkarılmasından sonra kalan 
miktarın % 10 'u nisbetinde ayrılmaktadır.
Bu ihtiyattan 44.000.000,—  lira 1960 yılında 65 Sayılı 
Kanun gereğince altın, döviz ve efektif mevcudumuz ile 
borçlarımızın yeni fiatlarla kıymetlendirilmesi neticesinde 
hasıl olan zarara mahsup edilmiştir.

2.878.242,71 lira olan Hususi İhtiyat, Bankamız Kanunu'nun 19 uncu 
maddesine göre ayrılmaktadır.

9.550.033,69 lira olan İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı, Banka
lar Kanunu'nun 35 inci maddesi gereğince safi kârlardan 
tefrik edilen % 5 lerden terekküp etmiş bulunmaktadır.

1959 senesi sâfi kârından ayrılan miktarla birlikte
15.000.000,—  liraya baliğ olan bu ihtiyatın tamamı 1960 
yı11 içinde, keza aynı Kanuna göre Fevkalâde İhtiyat ak
çesinde bahis konusu edilen zarara mahsup edilmiştir.

120.112.857,29

Bankamız Provizyonları :

Yıl sonunda 125.632.691,47 liraya baliğ olan Bankamız Provizyonları, T i
caret Kanunu'nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince münhasıran Banka kâr
larından muhtemel masraflar ve riskler nazara alınarak ayrılan karşılıklardan 
terekküp etmektedir. Müfredatı aşağıdadır :

4.839.235,10 lirası Tahviller kıymet düşüş karşılığı
63.542.595,24 "  Kıymet nakliyesi sigortası karşılığı
50.153.849,46 "  Ban>ka 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

125.632.691,47 liradır.
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Bilançoda kâr olarak görülen 33.216.760,60 lira 1965 yılında bütün idare 
ve banka muameleleri masrafları karşılandıktan sonra kalan safi kârdır.

Kanunu'muzun 88 inci ve Bankalar Kanunu'nun 35 inci maddelerine göre 
bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde tevziini teklif ediyoruz :

kâr ve Tevzî Şekli :

1965 yılı sâf kârı

Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi

tenzilinden sonra kalan

1965 yılı safi kârı üzerinden 
ayrılan % 10 Âdi İhtiyat 
akçesi

Hissedarlar 1 inci temettüü

1965 sâf i kârından Âdi İh
tiyat Akçesi ve 1 inci temettü 
mecmuunun tenzilinden son
ra , kalan miktar üzerinden 
% 10 Fevkalâde İhtiyat ak
çesi

Hissedarlar II nci temettüü

indirildikten sonra kalan

% 5 zarar karşılığı

(Bankalar Kanunu Mad. 35) 
tenzilinden sonra kalan

223 sayılı Kanunun 4 ve 5 
inci maddelerine göre tevkif 
olunan % 3 Tasarruf Bonosu 
karşılığı

indirildikten sonra kalan 
6544 sayılı Kanunla muaddel 
Kanunumuzun 88 inci mad
desine göre Hazine'ye dev
redilir.

6.434.538,—

1.724.747,43

3.321.676,06

900.000,—

2.899.508,45

900.000,—

33.216.760,60 liradan

—  8.159.285,43 liranın

25.057.475,17 liradan

—  8.021.184,51 lira

17.036.290,66 liradan

—  1.660.838,03 liranın

15.375.452,63 liradan

—  965.180,—  lira

14.410.272,63 lira
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Buna nazaran 1965 yılı, içinde hissedarlara düşen m ik ta r: 

I inci temettü 900.000,—  lira ve
II nci temettü 900.000,—  lira ile

1.800.000,—  li ra olup

bunun 1.50.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisse için tüzel kişilere 
12,—  lira ve gerçek kişilere brüt 12,—  lira ve net olarak 9,60 lira isabet et
mektedir.

Hisse başına tüzel kişilere isabet eden net 12,—  lira ile Gelir Vergisi Ka
nunu hükümleri gereğince yakılan stopajdan sonra gerçek kişilere isabet eden
9,60 liranın 2.5.1966 tarihinden itibaren tediyesini tasviplerinize arzederiz.

MÜDÜRLER KURULU
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş. 
1 9  6 5

OTUZDÖRDÜNCÜ HESAP YILINA AİT 
MURAKABE KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. nin 1965 yılı (E fektif dahil) 
kasa ve depo mevcutİariyle, emanet, rehin ve teminat olarak Bankaya tes
lim olunan tahvillerle, altın ve senetleri merkez ve şubelerde zaman zaman 
sayıp inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

Müdürler Kurulunca Yüksek Heyetinize sunulan bilanço, kâr ve zarar 
hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine arzederiz.

Murakıp 
Orhan Çapçı

Murakıp 
Sin asi Özden oğlu

Murakıp 
İhsan Arat

Murakıp 
Nusret Uzgören
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TÜRKİYE CUMHURİYET
1965 Yılı Otuzdördünçü

A K T İ F

Altın Mevcudu (Beynelmilel A yarlı) :

Serbest : ......................  Sâfi Kg. ............  28.256,098

Merhun : ....................  Sâfi Kg. ..............  71.847,770

Vadeli Altın Borçluları :

(Beynelmilel A yarlı) Sâfi Kg. .............. 17.773,429

Döviz Borçluları (Konvertibl) :

3133 Sayılı Kanuna göre ...........................................................

5256 Sayılı Kanuna göre ..........................................................

Ufaklık Para 
Dahildeki Muhabirler :

Resmî Bankalar 

Diğer Bankalar

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :

A -H azin e  Bonoları *..................................

B -H azine  Kefaletini Haiz B onolar:

a) Katma Bütçeli İdareler - .......................................
b ) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 - Hububat alim leri finansmanı ...................
2 -Z ira î istihsal Fazlası İthalât Finansmanı

c )  Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri •...............-

C  - T icarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri

b) Hususî Sektör Senetleri -

D - Ziraî Senetler :

a) T . C. Ziraat Bankasınca ibraz 
edilen senetler ...............................

b ) Diğer Bankalarca ibraz edilen 
senetler .......... -.................................

Türk Lirası

286.162.785,41

727.636.135,95

179.999.864,74

245.554.789,17  

189.114.280,89

193.299,31

6.534.512,68

348.000.000,—

423.000.000,—

525.000.000,—  
43.645.519,88

269.750.000,—  

978.785.878,74

476.962.579,01

37.167.510,95

Türk Lirası

1.193.798.786,10

434.669.070,06

63.974.467,31

6.727.811,99

3 .102.311.488,58



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Hesap Devresi Bilançosu

AKTİF

Türk Lira» Türk Lirası

Diğer Avanslar :
A - Hazîneye Kısa Vadeli Avans ......... ..............-  ...... ....... 1.136.229.000,—  j
B-Tahvil Üzerine Avans :

a) Resmî Bankalara ...........-.............................................. 94.233.000,—
b) Hususî Bankalara ...........................................  .......... 22.430.675,79

C-Altın ve Döviz Üzerine Avans :
a ) Resmî Sektör ................................................................ 104.774.436,23
b) Hususî Sektör ............................................................ ----- 261.074,72

D-Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları
C153 Sayılı Kanun) ...................................... - ......... ....... 205.055.355,68

E -Z ira î Finansman (301 S.K, Mad. 2) -............................ 141.076.463,— 1.704.060.005,42

Tahviller Cüzdanı :
Devlet Tahvilleri ..................................................................... ----- 10.730.324,67
Diğer Resmî Tahviller ...................................................... ...... 2.165.076,17
Resmî Bankalar Tahvilleri ............. ............................  ............. 10.147.868,56
Hususî Bankalar Tahvilleri ............... -  ........ ......— ........ 3.101.278,83 26.144.548,23

İtfaya Tâbi Hesaplar :
Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı

Hazine tahvilleri (154 S.K. Mad. 2, 3 ve 4 ) ............. 5.275.700,000,—
Değerlendirme farkı karşılığı Hazine Bonosu 
(65  S. K. Mad. 5) .................................... ........  ........... ----- 122.999.415,48 5.398.699.415,48

Gayri Menkuller : (1 )
Bina ve Arsalar (2 )  .......  .................  ................................... 36.082.289,92
Gayrimenkuller Amortismanı ................................................. —  6.158.150,53 29.924.139,39

Demirbaşlar: (3)
Demirbaş Eşya ............................................................. ........... ........ 14.127.682,18
Demirbaş Amortismanı -.........  ........ .......... .............................. —  8.584.925,85 5.542.756,33

Muhtelif :
a) A lt ın : (Meskûk ve düşük ayarlı)

Safî Kg. ..................................................  2.9'î 5,149 29.523.084,08
b ) Döviz : .

3133 Sayılı Kanuna &öre :
Muhtelif Hesaplar ................................................................... 108.628.678,17
5256 Sayılı Kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler .............................. ............................ 138.885.839,87
Muhtelif Hesaplar ..................-............................................. 301.418.802,72

c ) Dahildeki Hususî Bankalarla yapılan
röpor muameleleri ........................................... ....................... 15.750.000,—

d) Sair Hesaplar - - ................................................................... - 101.181.635,58
e) Kliring ----- ----— ...... ....... .....................  ............................. 62.952,97 695.450.993,39

TOPLAM ............................................ 12.661.303.482,28

■(10 35,098.690,— ■ liraya sigortalıdır. 
ı ( 2 )  9.748.595,62 lirası arsalar bedelidir. 
(3 )  14.191.854,93 liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET
1965 Yılı Otuzdördüncü 

P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 7.346.956.927,50

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) :

3133 Sayılı Kanuna göre ............................................................ 540.753.771,30

5256 Sayılı Kanuna göre ........................................ -.................. 568.199.957,05 1.108.953.728,35

Mevduat :

A - Resmî Mevduat :

a ) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler ......................... _ 85.632.522,15

b) Katma Bütçeli İdareler ............................................. 88.913.749,—

c )  İktisadî Devlet Teşebbüsleri ..................................... 5 .441.080,05

d )  Diğer Amme Müesseseleri ........................................... 49.824.418,74

e) Sair ............................................................................................ 20.427.550,05

B - Bankalar :

a ) Resmt Bankalar ............................................................ 135.652.944,53

b) Diğer Bankalar ...................................................................... 312.325.376,86

c )  Yurt Dışındaki Bankalar ....................... ..................... 13.919.756,80

d ) Bankalar Tasfiye Fonu (153  S. K .)  ..................... —

e) Mevduat K arşılık ları (301 S. K .) .............. ............... 1 .100.794.695,29

C  - M uhte lif:

a ) Bloke .................................................................................... 62.702.631,32

b ) Diğer .................................................................................... 211.419.706 —

D - Milletlerarası Müesseseler ve Dış 
Yardım  Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler ............................... .................... 357.637.264,33

Dış Yard ım  Karşılık ları :

a) Amerikan Yard ım  Karşılık ları ......................... 81.410.722,68

b) Diğer Yardım  Karşılık ları ............  ................. —,— 2.526.102.417,80



MERKEZ BANKASI A. Ş. NÎN
Hesap Devresi Bilançosu

P A S İ F

.......................... .
Türk Lirası Türk Lirası

Aitrn Alacaklıları :

Hazine .............  Safi Kg. ........  .......... 11.014,214 111.546.123,79

Muhtelif :

a) Ödenecek Senet ve Havaleler ........................................... 33.248.736,98

b) Muhtelif Karşılıklar (Akreditif ve
İç istikraz Karşılığı) ----------- -------------------------- 49.098.195,11

c) Muhtelif Mahiyette Depozitolar ........................................... 584.360.480,67

d) Döviz :

3133 Sayılı Kanuna göre:

Muhtelif Hesaplar ...........  ................................................. 53.182.366,39

5256 Sayılı Kanuna göre :

Hariçteki Muhabirler .......................................................... 86.585.479,65

Muhtelif Hesaplar ................................................................ 198.984.651,51

e) Sair Hesaplar ........................................................................ 267.595.896,02

f) Kliring ....................................................................................... 726.169,15 1.273.781.975,48

Sermaye 15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Âdi ....... ............................................................................................... 87.511.242,34

Fevkalâde ........................................................... ............................ 20.173.338,55

Hususî (Bankamız Kanunu Mad. 19) ............................ 2.878.242,71

İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı
(Bankalar Kanunu Madde 35) ............................................ 9.550.033,69 120.1 12.857,29

Provizyonlar 125.632.691,47

Kâr 33.216.760,60

TOPLAM ....................................... 12.661.303.482,28



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1965 Tarihindeki

ZARAR ve MASRAFLAR

I ..... ' ..........

I Verilen faizler

; Verilen Komisyon ve Acyolar

1 idare Masrafları

Amortismanlar 

Sair Zarar ve Masraflar 

Provizyonlar 

; Kâ r

Türk Lirası

70.295.322,86 

13.995.196,89 

71.053.572,78 

1.216.732,3̂> 

3.597.416,66 

3.489.660,36 

33.216.760,60

T O P L A M 196.864.662,54



MERKEZ BANKASI A. Ş. NtN
Kâr ve Zarar Hesabı,

KÂRLAR



Ş U B E L E R İ M İ Z

Ankara Eskişehir

İstanbul Diyarbakır

İstanbul (Kambiyo) Gaziantep

İzmir Erzurum

Mersin Antalya

Samsun Trabzon

İskenderun Edirne

Matbaa



D Ü Z E L T M E  C E T V E L İ
Cetvel

Sahife Paragraf Satır No. Sütun Yanlış Doğru

11
27
27
45
50
72
86
89
92

102

10 1
9

12
7
5
6 
1

11
16

8

12
12

39

45

31 Haziran
Tiftik
Bam uk
14 Eylül 1964
tescillerinin
754
Bankamız
attığını
123
27

30 Haziran
Pamuk
Tiftik
14 Eylül 1962
tecillerinin
— 754
Bankamızın
arttığını
124
72


