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26.1.1970 tarihi itibariyle :

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

BANKA MECLİSİ

Başkan Naim TALU

Üye Mehmet Arif ATALAY
>> Turan ŞAHİN
» Berin BEYDAĞI
»> Enver KÖSEMEN
»> Hayrettin ERKMEN
99 Halûk TİMURTAŞ

DENETLEME KURULU

Üye Talât ALPAY
» İzzet AKÇAL
» Vecihi IŞIK

YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan Naim TALU

Başkan Yardımcısı Memduh GÜPGÜPOĞLU

i ” Nevzat ALPTÜRK
>> Fuat OKAY



31.12.1969 tarihi itibariyle

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş. 

MÜDÜRLER KURULU

Başkan Nairn TALU
Üye Hilmi OKÇU (*)

Cavit OKYAYUZ (*)
Berin BEYDAĞ I 
Ziya ÖNDER (*)
Enver KÖSEMEN 
Hayrettin ERKMEN 
Halûk TİMURTAŞ 
Necmettin ERBAKAN (*) 
Osman SIKLAR

Murakıp

MURAKABE KOMİSYONU

Talât ALPAY 
Hazım DAĞLI (*) 
İzzet AKÇAL 
Vecihi ISIK

İDARE HEYETİ

Genel Müdür 
Genel Müdür Muavini

Muhasebe Müdürü

Naim TALU
Memduh GÜPGÜPOĞLU 
Nevzat ALPTÜRK 
Fuat OKAY 
Tank HATUSİL
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(*) Milletvekili seçildiklerinden 1969 yılı Ekim ayında görev
lerinden ayrılmışlardır.



T O P L A N T I  G Ü N D E M İ

1 —  Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 1969 Hesap
Yıh’na ait raporlarının okunması; Bilânço ve Kâr ve 
Zarar Hesabının tasdiki; Kâr’ın teklif gereğince da
ğıtılması ve Müdürler Kurulu’nun ibrası.

2 —  Banka Meelisi’nde sürelerinin 30 Nisan 1970 tarihin
de sona ermesi dolayısiyle açılacak olan 4 üyelik 
için 1211 sayılı Kanun’a göre seçim yapılması.

3 —  Denetleme Kurulu’nda açık bulunan ve müddetleri
30 Nisan 1970 tarihinde bitecek olan üyelikler için 
1211 sayılı Kanun hükümlerine göre (A) sınıfı his- 
sedarınca bir ve (B-C) sınıfları hissedarlarınca iki 
üye seçimi yapılması.
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Anonim Şirketi

1 9  6 9 
Otuzsekizinci Hesap Yılı 

BANKA MECLİSİ RAPORU (*)
Sayın Ortaklar,

Bankamızın otuzsekizinci Hesap Yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarını 
gösteren 1969 Yılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabını tetkik ve tasvibi
nize arzeder, yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarız.

Bankamız muamelelerini incelemeye başlamadan evvel 1969 yılı içinde 
dünyada ve yurdumuzda meydana gelen siyasî ve İktisadî olayları toplu 
bir şekilde gözden geçirmekte fayda görüyoruz.

I —  DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER 

1 —  GENEL DURUM

1969 yılında da siyaset dünyasına gerginlikler ve çatışmalar hâkim 
olmuştur. Vietnam savaşı devam etmiş, Orta Doğuda Arap memleketleri 
ile İsrail arasında çatışmalar şiddetlenmiştir. Afrika’da Nijerya ile Biafra 
arasındaki savaş yıl sonuna kadar sürmüştür. Lâtin Amerika’da Honduras 
ile Salvador arasında, kısa süren bir savaş çıkmıştır. Buna karşılık, dünya 
barışını gerçekleştirmek hususunda bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Me
selâ, atom silâhlarının yayılmasını önlemek için antlaşma imzalanmış; 
stratejik silâhların sınırlandırılması konusunda Birleşik Amerika ile Sov
yet Rusya arasında görüşmeler açılmış; hudut ihtilâfı dolayısiyle tehlikeli 
hale gelen Sovyet Rusya-Komünist Çin münasebetleri yatışmıştır.

Dünya ekonomisi 1969 yılında, umulduğundan daha iyi bir seyir 
takip etmiş, Özel Çekme Haklarının kabulü ile para sahasında yeni bir 
işbirliği başlamıştır. Sanayileşmiş ülkelerde büyüme hızı yine %  5 civa- 
rınd? olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Serbest Müba
dele Birliği memleketlerinin çoğunda büyüme hızı artmış, Birleşik Ame
rika ile İngiltere’de ise azalmıştır.

1969 yılında fiyatların yükselişi hız kazanmış ve faiz hadleri dik
kate değer artışlar kaydetmiştir, önemli sermaye hareketleri vuku bulmuş;

(*) 1211 sayılı yeni Merkez Bankası Kanunu’ndan önce “Banka Meclisi” , 
“Müdürler Kurulu” idi.
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fakat bu hareketler, sermayelerin daha iyi nemalanmasını temin yanında, 
daha çok bazı paraların değişen kurları üzerinde spekülâsyon yapmak 
gayesiyle olmuştur. 11 Ağustosta Fransız frank’ının devalüasyonundan ve 
27 Ekimde Alman markı değerinin yükseltilmesinden sonra ve İngiltere’de 
ödemeler dengesinin düzelmesi üzerine, kambiyo piyasalarında durum 
daha normal hale gelmiştir.

Dünya genel konjonktüründeki yükselişe paralel olarak dünya tica
reti de 1969 yılında hızla gelişmeye devam etmiştir. 1969 yılma ait elde 
bulunan dokuz aylık rakamlara göre dünya ticaret hacmi bu devre içinde
490.5 milyar A. B. D. dolarını bulmuştur. 1968 yılının aynı devresinde bu 
hacim 433,0 milyar dolar idi. Dokuz aylık devrede 1969 yılı artış hızı 
f'/c 11,4 tür. Milletlerarası Para Fonu tarafından yayınlanan “ International 
Financial Statistics” te ülkeler gelişim durumlarına göre üç büyük gruba 
ayrılmaktadır. Bu tasnifte belirtilen “ Sanayileşmiş ülkeler” in aynı devre
lerdeki ticaret hacmi 1968 de 312,2 milyar ve 1969 da 358,8 milyar dolar 
olup artış hızı %  11,5 tir. Bu ülkelerin dokuz aylık ihracatları 1968 de
154.6 milyar ve 1969 da 177,3 milyar dolar, ithalât ise sırasiyle 157,6 ve
181,5 milyar dolardır. Artış hızı ihracat ve ithalâtta %  11,5 tir. Yine aynı 
yayında Türkiye’nin de dahil edildiği ve tam sanayileşmemiş Avrupa ül
keleri ile Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrikayı içine alan “ Diğer 
Gelişmiş Ülkeler” in aynı devrelerdeki ticaret hacmi 1968 de 32,7 milyar 
dolar iken 1969 da 38,4 milyar dolar olmuştur. Toplam artış hızı %  11,7 
dir. Bu memleketlerin aynı devrelerdeki ihracat hacmi sırasiyle 13,2 milyar 
ve 15,8 milyar dolar, ithalât ise 19,5 milyar ve 22,6 milyar dolardır. Artış 
oranları sırasiyle %  12,0 ve % 11,6 dır. Yukarıda zikredilen yayında gös
terilen “Az Gelişmiş Memleketler” grubunun dokuz aylık devrelerdeki 
ticaret hacmi 1968 de 88,3 milyardan 1969 da 94,5 milyar dolara varmış, 
artış hızı %  10,7 olmuştur. Bu hız ihracatta %  11,0, ithalâtta % 10,4 tür. 
Buna nazaran geri kalmış ülkelerin ticareti diğer ülkelere oranla daha 
az bir gelişme kaydetmiştir.

1969 yılında Birleşik Amerika’da ödemeler dengesi açığı artmaya de
vam etmiş, fakat resmî makamların kredileri kısma politikası üzerine 
bankaların Avrupa piyasalarından önemli meblâğlar çekmeleri neticesinde 
açık kapatılmıştır. Sabit fiyatlarla millî hasıla artışı 1968 de % 4,9 iken 
1969 da %  3 olmuştur. Enflâsyonist baskı devam etmiş ve fiyatlardaki 
yükselme hızı Kore savaşı sırasındaki dereceyi bulmuştur. Bütçe ve para 
konusunda alman tedbirler neticesinde Amerikan bütçesi yılın ilk on ayında
4,8 milyar dolar bir fazlalık kaydetmiştir. Halbuki 1968 yılının aynı dev
resinde 15,1 milyar dolarlık bir açık vermişti. 1968 yılı sonunda %  5,5 e 
çıkarılmış olan reeskont haddi, 4 Nisan 1969 da % 6 ya yükseltilmiştir.

Ingiltere’de millî hasıla artışı 1968 de %  3,8 iken 1969 da %  2 ye 
düşmüştür. îç tüketimin kısılmasiyle ihracat hacmi yılın ilk 11 ayında
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1968 in aynı devresine oranla % 9,3, ithalât da '%  1,7 artmıştır. Bu sebeple 
ödemeler dengesi belirli bir şekilde düzelmiştir. Hükümetin bütçe ve para 
politikası dış ödemelerin düzelmesine yardım etmiştir. Bütçe 1968 vthnda 
320 milyon Sterlin açık vermişken, 1969 yılının ilk 9 ayında 1.590 milyon 
Sterlin fazlalık göstermiştir. İngiltere Bankası 27 Şubat 1969 da reeskont 
haddini %  7 den %  8 e çıkarmıştır.

Japonya’da sabit fiyatlarla millî hasıla artışı 1968 de % 14 iken 1969 
da %  13 olmuştur. Yılm ilk 9 ayında dış talep artmıştır. Gelişme ile birlikte 
fiyatlar ve ücretler de yükselmiştir. Bu oluşuma karşı resmi makamlar 
Eylül başında kısıtlayıcı tedbirler alarak iskonto haddini %  5,84 ten 6,25 
e çıkarmışlar ve kredileri kısmışlardır. 1969 yılının tümü için ödemeler 
dengesindeki fazlalık 2 milyar dolar civarında olmuştur.

Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerinde millî hasılaların sabit 
fiyatlarla toplam artışı 1968 deki %  5,8 e karşılık 1969 da %  7,2 olmuştur. 
Bu oran, Ortak Pazarın kuruluşundanberi en yüksek seviyeyi teşkil et
mektedir. Bu gelişmeye karşılık fiyatların da yükselme temayülünde ol
dukları görülmüştür. Millî hasılanın fiyat endeksi, 1968 deki %  2,8 e 
karşılık 1969 da %  4,6 artmıştır. Topluluğun ticaret dengesi 1968 de 2,3 
milyar dolarlık bir fazlalık gösterirken 1969 da küçük bir açık vermiştir.

1 Temmuz 1968 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Birliğini geliştir
mek üzere Topluluğun Bakanlar Konseyi, uyumlu bir gümrük politikası 
takibine çalışmış ve sınaî mamullerle gıda maddeleri mübadelelerindeki 
teknik engelleri kaldırmak için bir program hazırlamıştır. Konsey ayrıca 
kara, deniz ve su yollarındaki ulaştırma için ortak bir politika uygulama
sına devam etmiştir.

Altı ülkenin devlet veya hükümet başkanları 1 -2  Aralık 1969 tarih
lerinde Lahey’de toplanarak, AET. yi geçici devreden nihaî safhaya geçir
meyi, ekonomik ve para birliğinin kuruluşunu gerçekleştirinceye kadar 
sanayiin kesif bulunduğu başlıca sektörlerde araştırma ve gelişmeyi teş
vik etmeyi kararlaştırmışlardır. Aynı toplantıda Altılar, Topluluğa yeni 
üyeler almak prensibini de kabul etmişlerdir.

Lahey’de kabul edilen prensiplerin uygulaması bakımından Bakanlar 
Konseyi 22 Aralıkta, 1971 den itibaren Topluluğa özellikle tarım alanın
dan bazı kaynaklar sağlayacak bir rejim tatbikini kararlaştırmıştır. 
1971 - 1974 ara döneminde üye devletler üçüncü devletlerden vaki olacak 
ithalâta ilişkin gümrük vergileriyle ortak piyasa nizamları uyarınca vaz
edilmiş veya edilecek olan özel vergileri, “ tüm topluluk giderleri” nin 
finansmanına tahsis edilmek üzere Topluluğa intikal ettireceklerdir Top
luluğa özel kaynaklar sağlanması ve bundan doğacak bütçe özerkliği,1958 
de Roma Antlaşması ile başlanan entegrasyon süresince kesin bir aşama 
teşkil etmektedir.
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Federal Almanya’da sabit fiyatlarla millî hasıla artışı 1968 de %  7,8 
iken 1969 da % 8 olmuştur. İç ve dış talepler yükselmeye devam etmiş 
ve bu nedenle istihdam artmış, ancak fiyatlarda da bir yükselme görül
müştür. Bu gerginliği gidermek için iskonto haddi Nisan ayında % 4 e, 
Haziranda &  5 e ve Eylülde % 6 ya yükseltilmiş ve bankaların likiditesi 
daraltılmış ve kamu harcamaları kısılmıştır. Ayrıca yabancı sermayelerin 
spekiilâtif akımını önlemek maksadiyle çeşitli tedbirler alınmış ve bu 
arada Alman markının paritesi Türk lirasına göre 27.10.1969 da %  9,29 
oranında yükseltilmiş, böylece 1 Doyçe mark 2,459 Türk lirası olmuştur. 
Revalüe edilmiş Alman markı A. B. D. Doları cinsinden ifade edildiğinde 
bu oran %  8,5 e tekabül etmektedir. Bu tedbirler, cari muameleler denge
sindeki fazlalık ile Alman ekonomisinin iç dengesizlik tehlikesini bertaraf 
etmeye matuftur. Markın değerinin artışını, kambiyo rezervlerinde belirli 
bir azalma takip etmiştir. Bu yüzden, bu defa sermayelerin çıkışını ve 
yılın son aylarında beliren enflâsyonist baskıyı önlemek için Bundesbank 
yeni tedbirler almak zorunda kalmıştır.

Fransa’da sabit fiyatlarla millî hasıla 1968 de %  4,3 ve 1969 da 
c/o 8,1 oranında artmıştır. 1968 ortalarında başlayan sosyal buhran neti
cesinde Fransız ekonomisinde hasıl olan iç ve dış dengesizlikler artmaya 
devam etmiş özellikle ödemeler dengesi açığı fazlalaşmıştır. Bu arada is
konto haddi % 6 dan % 7 ye yükseltilmiş ve krediler kısılmıştır. Bu tedbir
ler dış dengeyi sağlamaya yetmeyince Fransız Hükümeti 11 Ağustosta 
Frank’m değerini Türk lirasına göre %  11,02 oranında düşürmüş, böylece
1 Fransız frank’ı 1,6204 Türk lirası olmuştur. Bu oran yeni Fransız frank’ı 
A B. D. doları cinsinden ifade edildiğinde %  11,11 e tekabül etmektedir. 
Bu tedbirleri desteklemek maksadiyle Ekim ayında, bir taraftan iskonto 
haddi yeniden % 8 e yükseltilmiş, diğer taraftan da krediler tekrar 
daraltılmıştır.

İtalya’da sabit fiyatlarla millî hasıla artışı 1968 de %  5,8 iken 1969 
da %  6 olmuştur. Dış ve iç talepler ile sabit sermaye yatırımları artmıştır. 
Cari muamelelerdeki fazlalık azalmış, sermaye çıkışları ise belirli bir 
şekilde artmıştır. Buna karşı resmî makamlar kredileri kısma politikası 
uygulamışlar ve iskonto haddini 14 Ağustosta %  3,5 ten % 4 e çıkarmış
lardır.

1969 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda önemli 
temaslar vuku bulmuştur. 9 Şubat 1969 da başlayan ikinci dönem müza
kerelerinde taraflar, gerek 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasına uy
gun olarak geçiş döneminin gerçekleşme şartlan, usulleri, sıra ve süre
lerini tesbit edecek olan Katma Protokol, gerekse Türk Ekonomisinin ve
rimliliğini artırmaya ve Kalkınma Plânı çerçevesindeki yatırımları ger
çekleştirmeye ilişkin yeni Malî Protokol üzerinde teklif ve isteklerini 
açıklamışlardır. Görüşmeler, halen mevcut görüş farklarının giderilmesi
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ve anlaşmaya esas olacak hususların tesbiti safhasında bulunmaktadır. 
Müzakerelerde meseleler müspet şekilde halledilirse, anlaşmanın 1970 
yılının ortalarına doğru hazırlanması beklenebilir.

Ortaklığımızın Geçiş Dönemi ekonomik hükümlerle desteklenmiş bir 
Gümrük Birliği olacaktır. Ortaklarla Türkiye arasında Gümrük Birliği

nin kurulması maksadiyle tarafların karşılıklı olarak gümrük vergi ve 
resimlerini, ithalât ve ihracatlarında miktar kısıtlamalarını tedricen kal
dırmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiyenin Gümrük Tarifesini 
Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesine intibak ettirmesi gerekmektedir. 
Karşılıklı vergi indirimleri ve tavizler, hem sanayi hem de tarım alanlarını 
kapsamaktadır. İkinci dönemde Topluluk tarafından Türkiyeye yapılacak 
malî yardım 195 milyon dolan üye devletler tarafından sağlanmak üzere 
özel şartlı ve 25 milyon doları da Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından 
ve piyasa şartları ile olmak üzere toplam 220 milyon dolardır. Yardımın 
195 milyonluk kısmı % 2,5 faiz, 8 yıllık ödemesiz döneme ve 30 yıl vade 
şartına tabi olacaktır.

1969 - 1970 Milletlerarası Gıda Yardım Programı çerçevesinde Top
luluk tarafından Türkiyeye 50 bin ton yumuşak buğday verilmesiyle ilgili 
anlaşma 11 Kasım 1969 da Brüksel’de imzalanmıştır. Türkiye’ye hibe 
olarak verilecek olan buğdayın satışından elde edilecek gelir, nakliye, de
polama ve pazarlama masrafları çıkarıldıktan sonra Türk parası olarak 
özel bir hesaba yatırılacak ve bu fon Türkiye tarafından kalkınma pro
jelerinin finansmanında kullanılacaktır.

Malî Protokol gereğince Türk ekonomisinin verimini artırmak ve 
Kalkınma Plânı çerçevesinde yapılacak yatırımları gerçekleştirmek için 
Avrupa Yatırım Bankasından Türkiye’ye sağlanan 175 milyon dolarlık 
kredinin 165 milyonu halen mukaveleye bağlanmış bulunmaktadır, geri 
kalan 10 milyon doların Keban Barajının ilk finansmanı için Ocak 1970 
yılı başlarında mukaveleye bağlanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu 
kredilerden 1970 Ocak ayı sonuna kadar yapılan ödemeler 72.332.183,45 
doları Kamu ve 28.188.091,05 doları da öze l Sektöre olmak üzere toplam 
100.520.274,50 dolara varmıştır. Boğaz köprüsü ile ilgili olarak 25 Temmuz 
1969 da Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 milyon dolarlık 
bir kredi anlaşması imzalanmıştır. 30 yıl vadeli ve ödemesiz devresi 7 yıl 
olan bu kredi %  3 faizlidir.

İktisadî işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O. E. C. D.), gelişme halindeki 
memleketler lehine tercihli tarife tatbiki, munzam değer üzerine vergi 
sistemi, yeni bir millî muhasebe kurulması, tarım ürünlerinin mübadele
sini artırmak ve yardımların daha âdil bir şekilde dağılımım sağlamak 
konularındaki faaliyetlerine devam etmiştir. Teşkilât Konseyi, Avı upa 
Para Anlaşmasını (EMA) gözönünde bulundurarak Türkiye’ye 27 Aralık
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1968 tarihinden itibaren 25 milyon dolar tutarında bir kredi vermeyi ka
bul etmiştir. Keza Konsey, 24 Haziran 1969 da 15 milyon dolarlık kısa 
vadeli bir kredi tanımıştır.

Kalkınma Plânımızın dış finansman ihtiyacını karşılamak amaciyle 
kurulmuş bulunan Konsorsiyum, yedi yıllık faaliyetini doldurmuş bulun
maktadır. 1969 yılında dış kaynaklardan sağlanması gereken finansman 
ihtiyacımız 297 milyon dolar olarak tesbit edilmiştir. Bunun 150 -milyon 
doları proje, 147 milyon doları da program, tecil ve refinansman kredi
leridir. Ayrıca ikinci plân dönemine ait projelerin finansmanı için Kon
sorsiyum üyelerinden her yıl için 180 milyon dolarlık ilâve proje kredisi 
istenmiştir. Üye memleketler tarafından 1969 yılı için 78,03 milyon prog
ram, 29,27 milyonu tecil ve refinansman, 167,25 milyonu da proje kredisi 
olmak üzere toplam 274,55 milyon dolar taahhüt edilmiştir. Bu taahhüt
lerle ilgili olarak yıl içinde imzalanan anlaşmaların tutarı 235,55 milyon 
dolardır.

Milletlerarası Para Fonu’nun üye sayısı 1968 yılı sonunda 111 iken, 
yeni memleketlerin katılmasiyle 1969 sonunda 115 e çıkmıştır. Yıl sonu 
itibariyle Fon’un kotalar toplamı 21.348,7 milyon dolara yükselmiştir. 
Fon’un 1969 yılı sonunda millî para mevcudu 16.388,4 milyon dolar ve 
altın mevcudu da 4.960,3 milyon dolardır. Üye memleketler 1968 yılında
5 086 milyon dolar ve 1969 içinde de net 5.385 milyon dolar kredi kullan
mışlardır. Fon’un istikrazları ise 654 milyon dolara varmıştır.

Özel Çekme Haklan hesabının ihdası için genel kotanın %  75 ini 
temsil eden üyeler gerekli iştirak ve taahhüt belgelerini 6 Ağustos 1969 
a kadar Fon’a tevdi etmişlerdir.

Milletlerarası Para Fonu 1948 yılından 1969 sonuna kadar Türkiyeye
230,5 milyon dolarlık kredi açmış; memleketimiz bunun 166,5 milyon do
larım ödemiş ve geriye 64 milyon dolarlık borcumuz kalmıştır. 1969 yı
lında imzalanan 27 milyon dolarlık destekleme kredi sözleşmesinden 1969 
sonuna kadar 10 milyon dolar kullanılmıştır. Bakiye 17 milyon dolar 
30 Haziran 1970 tarihine kadar kullanılabilecektir.

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Riyallerinin 
(Milletlerarası Kalkınma Birliği ve Milletlerarası Finansman Kurumu).
30 Haziran 1969 da kapanan hesap yılındaki toplam taahhütleri 1.877 
milyon dolardır. Bu toplam, bir önceki hesap yılma nazaran 793 rnilyon 
dolarlık bir artış göstermektedir. Bankanın, kuruluşundan 30 Haziran
1969 tarihine kadar açtığı kredilerin toplamı 14.792,7 milyon dolardır. Bu 
rakama, Milletlerarası Finansman Kurumuna açılmış olan 100 milyon do
larlık kredi ile Milletlerarası Kalkınma Birliğince açılan 2.170,3 milyon 
dolarlık kredi dahildir. Bankanın doğrudan doğruya açmış olduğu 12.522 
milyon dolarlık 636 adet kredi 100 ülkeye verilmiştir.
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Dünya Bankası, kuruluşundan 30 Haziran 1969 tarihine kadar Tür
kiye'ye 91 milyon dolar kredi açmış, bunun 33 milyon dolan kullanılmıştır.

Milletlerarası Kalkınma Birliği ise 30 Haziran 1969 a kadar memle
ketimize 92,5 milyon dolar kredi açmış ve bunun 71,7 milyon doları 
kullanılmıştır.

iki yıldan beri milletlerarası sermaye piyasalarında hüküm süren 
istikı arsızlık sebebiyle faiz hadlerinde meydana gelen büyük artışlar 
Dünya Bankası tarafından yapılan ikrazların maliyetini yükseltmiştir.
1966 - 1967 hesap döneminde ortalama %  5,52 olan faiz nisbeti, 1967 - 1968 
hesap döneminde ortalama %  6,17 ye, 1968 Ağustos ayında %  6,5 e ve
1969 Ağustos ayında da %  7 ye çıkarılmıştır.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) çalışmaları 1969 yılında da 
memnunluk verici gelişmeler kaydetmiştir. Ortaklık Anlaşması imzalan
mış bulunan banknot kâğıdı projesi Pakistan’da gerçekleştirilmiş ve Ban
kamız ilk siparişini vermiştir. Ortaklık Anlaşması imzalanmış bulunan Jüt- 
Fabrikası Projesi için memleketimiz 400.000 dolar hisse taahhüdünde bu
lunmuştur. Türkiye’de kurulmuş olan Boraks ve Borik Asit tesislerinden 
Pakistanın beş yıl müddetle bütün ihtiyaçlarını karşılaması hususundaki 
anlaşma muhtırası 27.9.1969 da Ankara’da imzalanmıştır. Türkiye’nin, 
Ultramarin mavisi ihtiyacını beş sene Pakistan’dan temin etmesi konusun
daki ön anlaşma da 10.5.1969 da imzalanmıştır.

Ayrıca RCD içinde maddelerin ortak standartlara göre imalâtım sağ
lamak, üç memleket arasında çifte vergilemeyi önlemek, bölge içi ticareti 
daha fazla geliştirmek mevzularında çalışmalar yapılmaktadır. 1967 yılı 
Ağustos’unda üç ülke arasında imzalanmış olan “ Çok Taraflı ödemeler 
Birliği Anlaşması” nın 1969 yılında da uygulanmasına devam edilmiştir.

2 —  MİLLETLERARASI LİKİDİTE GELİŞMELERİ

Milletlerarası likidite alanında 1968 yılından itibaren başlayan ve 
zaman zaman kriz mahiyetini alan olaylar, 1969 yılında da sarsıntı ve 
güçlüklerle devam etmiştir.

Bilindiği gibi, 1945 Bretton Woods anlaşması ile milletlerarası likidite 
sistemi belli bazı prensipler üzerine oturtulmuştur. Bu sistemle, millî pa
raların birbirine çevrilmesinde daima sabit bir kurun uygulanması karar- 
laştmlmıştır. Kur üzerinde ancak, ödemeler dengesinin devamlı açık ver
mesi halinde o da çok küçük bir oranda kalmak şartiyle değişiklik yapıl
masına müsaade olunmuştur. Sistemin icra organı şeklinde kabul ede
bileceğimiz Milletlerarası Para Fonu, ödemeler dengesi geçici olarak açık 
veren ülkelere altın ve döviz temin etmekle görevlendirilmiştir.

Milletlerarası likidite alanında, 1968 yılında ortaya çıkan ve 1969 
yılını da kapsayan olaylar, yukanda kısaca değindiğimiz sistemin önle
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yici ve bastırıcı niteliğinin yetersizliği konusunda uzun süredir ileri sü
rülen görüşler üzerine tekrar ve süratle eğilmeyi gerektirmiştir,

Gerçi, daha 1960 başlarından itibaren spekülâtif baskı altında bulu
nan bazı millî paraların değerlerinde meydana gelecek düşmeleri önle
mek veya hafifletmek için Milletlerarası Para Fonu kaynaklarının arttırıl
masına yardımcı olacak birtakım anlaşmalara da gidilmiştir. Nitekim bu 
arada ve 1961 yılında Ödünç Verme Genel Anlaşması - General Arrange- 
ments to Borrow, GAB - yapılmıştır. Belçika, Kanada, Fransa, İtayla, Ja
ponya, Hollanda, İngiltere ve A. B. D. Hükümetleriyle Alman Bundesbank 
ve İsveç Riskbank’ın katıldıkları yukanki anlaşma sonucu, sanayileşmiş on 
ülkeden kurulu onlar grubu, Milletlerarası likidite sisteminde meydana ge
lebilecek herhangi bir çöküntüyü önleyebilmesi için Para Fonu emrine
6 milyar dolarlık bir ek imkân sağlamağa karar vermişlerdir. Anlaşmaya 
göre millî parası baskı altında bulunan herhangi bir On’lar Grubu ülkesi 
bir diğerinden Para Fonu kanaliyle istikrazda bulunabilecek ve düşük 
faizle sağladığı bu yardımı beş yıl içinde geri ödeyebilecektir. 24 Ekim 
1962 de yürürlüğe giren Ödünç Verme Genel Anlaşmasının süresi son defa, 
Ekim 1970 e kadar uzatılmış bulunmaktadır.

1961 yılında diğer bir anlaşmaya daha gidilmiştir. İngiltere, Fransa, 
Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, İsviçre ve İsveç Merkez Bankaları 
arasındaki bu anlaşma ile, herhangi birinin spekülâtif baskı altına girmiş 
bulunan parasındaki değer düşmelerini önlemek maksadiyle ve bu defa 
Milletlerarası Tediyeler Bankası - Bank of International Settlements - ka
naliyle karşılıklı krediler sağlamak hususunda karara varılmıştır.

Bir yıl sonra, 1962 de ise belli başlı Merkez Bankaları, bu defa bir- 
birleriyle ikili anlaşmalarla, Stand-by şeklinde Swap işlemleri yapabilmek 
hususunda anlaşmışlardır.

Ancak yukarıda belirtilen bu anlaşmalar ve ayrıca Para Fonu, mil
letlerarası likidite ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları çözümleyeme- 
miş ve 1967 yılında Sterlin devalüasyonuna gidilmesini de önleyememiştir. 
Sterlin devalüasyonu, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalara rağmen 
mevcut milletlerarası likidite sisteminin, bünyevi nedenlerle değeri düş
mekte ve değişmekte olan bir millî para için devamlı ve kat’i bir hal çaresi 
getiremediğini göstermiştir. 1968 yılının ilk aylarında, milletlerarası likidi
tenin önemli unsuru olan altın üzerinde yoğunlaşan spekülâtif alışverişler 
kısa zamanda bir hücum niteliğini almıştır. “ Altına hücum” neticede Altın 
Birliği’nin - The Gold Pool - 1968 Mart’ında feshine yol açmıştır. Bilindiği 
gibi, A. B. D., İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve 
İsveç Merkez Bankalarının iştirakiyle 1961 yılında kurulan Altın Birliği 
çeşitli piyasalarda altın fiyatını, bir ounce 35 dolar şeklinde müstakar 
tutmak gayesini gütmüştü. İngiltere Merkez Bankası kanaliyle faaliyette
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bulunan Birlik, altın fiyatları artma eğilimi gösterdiğinde piyasaya altm 
sürmek, fiyatlarda 35 doların altına doğru bir düşüş halinde piyasadan 
altın saunalma işlemleriyle görevliydi. Birlik, feshedilişinden önceki 6 ay 
içinde piyasaya 2 milyar 700 milyon dolar değerinde altın sürmek zorun
da kalmıştır.

Altın Birliği sona ererken hemen yeni bir sistemin uygulanmasına ge
çilmiştir. A. B. D. ve dokuz sanayi ülkesi Merkez Bankaları piyasaya altın 
sürmemeği ve piyasadan altm satmalmamayı kararlaştırdılar. Altın alış
verişlerini birbirlerinden ve sabit fiyat üzerinden yapmak hususunda an
laştılar. Böylece arz ve talebe göre taayyün edecek bir serbest piyasa 
altın fiyatı ile Merkez Bankaları arasındaki resmî altm fiyatı şeklinde 
ikili bir fiyat sistemi kurulmuştur. Serbest piyasa altın fiyatları çeşitli 
nedenlerle 1969 yılı ikinci yansına kadar yüksek seviyelerde seyretmiştir.

1968 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Fransa’da ortaya çıkan grevler 
ve mitingler sonucu ücretlerde bir artırıma gidilmek zorunda kalınmış, 
ancak bu politika enflâsyonist bir temayüle de yol açmıştır. Bu temayül 
sonucu Fransa’dan Almanya’ya Frank akımı başlamıştır. O sırada Alman 
Markı’mn revalüe edileceği kanaati de Frank akımının artmasına sebebi
yet vermiştir. 1968 Ekiminde Batı Almanya yabancı para akımım önle
mek için tedbirler almış ve bu meyanda ithalâtta % 4 oranında bir vergi 
geri ödemesi, ihracatta ise % 4 oranında bir vergi artırımı yapmıştır. Al- 
manyaya dışarıdan yeni gelen yabancı mevduat için karşılık oranı %  100 e 
yükseltilmiştir. Bu davranışla, revalüasyona gitmeden revalüasyon etki
lerim uyandırmak, Alman çiftçisinin zarar görmesini önlemek ve aynı 
zamanda Avrupa Ekonomik Topluluğunun tarımla ilgili malî programını 
tehlikeye düşürmemek gayesi güdülmüştür.

Onlar grubu o sırada Fransa’ya 1 milyar dolar tutarında kredi sağ
lamış ve Fransa ile İngiltere’de deflâsyonist bir politika uygulanmasına 
geçilmiştir. Milletlerarası likidite piyasasında bu suretle bir yavaşlama 
husule getirilmiş, Frank ve Sterlin üzerindeki spekülâsyon azalmış ve 
önemli bir hacimde yabancı fonlar Almanya’yı terketmiştir.

Ancak Mayıs 1969 da Frank üzerinde gene spekülatif faaliyetler baş
lamış ve iki haftada bir kısmım da frank’ın teşkil ettiği takriben beş mil
yar dolar değerinde para Almanya’ya akmıştır. Bu defaki kriz sebepleri 
arasında siyasi olanları da mevcuttur. General de Gaulle çekilmiş, Alman 
otoriteleri arasında ise revalüasyona gitme konusunda görüş ayrılığı be
lirmiştir. O sırada, ortaya atılan ve ülkeler arasında spekülatif fonları kay
naklarına iade etme tasarısı da hangi fonların normal hangilerinin spekü
latif olduğunun tayini zorluğundan önem kazanmamıştır. Neticede Ağus
tosta Frank’m devalüasyonu, Ekimde de Markın revalüasyonuyla kaçınıl
maz sonuca varılmıştır.
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Milletlerarası likidite arzının dünya ticaret hacmine etkisi konusunda 
görüş ayrılıkları mevcuttur. 1968 yılında mevcut likidite ile bile dünya 
ticaretinin %  10 un üstünde bir gelişme gösterdiğine işaret de edilmek
tedir. Bu arada asıl tehlikenin, likidite eksikliğinden ziyade likidite faz
lalığı dolayısiyle ortaya çıkabilecek enflâsyonist baskılarda görüleceği 
ileri sürülmektedir.

Ancak harp sonrasından beri dünya likidite pozisyonunun devamlı 
şekilde zayıflama istikametinde bulunduğu da gözden kaçmamaktadır. 
Toplam likidite hacminin bugüne kadar büyük bir kısmını teşkil eden 
altın, istihracı en yavaş gelişen maddeler arasında gelmektedir. 1952 - 1964 
yılları arasında yıllık altın arzında ancak %  1,5 oranında bir artış vuku- 
bulmuş ve ayrıca yeni istihraç edilen altının önemli bir kısmı sanayide kul
lanılmış veya iddihar edilmiştir. 1964 - 1968 yıllarında ise resmî altın re
zervlerinde takriben 2 milyar dolar değerinde azalma meydana gelmiştir.

Likidite sıkıntısını hafifletme ihtiyacı son yıllarda kendini iyice hisset
tirmiştir. 1960 yılında dünya ithalât hacminin %  53,7 si oranında bulunan 
rezervler 1968 yılında %  33 e inmiştir. A. B. D. rezevlerinde de aynı te
mayül görülmektedir. 1960 yılında rezervler A. B. D. ithalâtının %  125 
oranında iken 1968 de bu oran % 34 e düşmüştür. A. B. D. rezervlerindeki 
bu azalmanın dünya rezerv güçlüklerini gidermede rolü olduğu, yani 
azalan A. B. D. rezervleri dolayısiyle diğer ülkeler rezervleri toplamında 
bir artışın sağlandığı da açıktır.

Dünya likiditesinin yetersizliğini, faiz hadlerinin rekor seviyelere 
yükselmesi de artırmış bulunmaktadır. Artan likidite güçlükleri, Merkez 
Bankaları arasında yapılan çeşitli tipte kredi anlaşmalariyle bir dereceye 
kadar giderilmiş, ancak bu usuller yeterli bir sistem için gerekli adil ve ge
niş imkânlar getirememişlerdir. Sonuç olarak ya 1935 ten beri 35 dolarda 
tutulan altın fiyatında büyük bir yükselmenin sağlanması ya da yeni bir 
milletlerarası kredi veya likidite kaynağının yaratılması gerekmiştir ki, 
Özel Çekme Hakları bu sonuncu yönde ilk adım olmaktadır.

A. B. D. altın - dolar arasında resmî kuru değiştirmemek hususunda 
kararlı görünmektedir. Bu kararın temelinde Güney Afrika, Rusya ve di
ğer büyük hacimde altın istihraç eden ülkelerin fevkalâde kazançlar te
min etmiş olacakları endişesi yatmaktadır. Bundan başka altın fiyatının 
yükseltilmesi ellerinde altın tutan ülkelere büyük menfaatlar getirecek, 
fakat ellerinde dolar stoklan bulundurmak suretiyle mevcut milletlerarası 
sistemi muhafazaya gayret etmiş olanlann ise aleyhlerine bir durum yara
tacaktır.

1968 Martında Altın Birliğinin dağıtılması ve resmî altın işlemleriy
le serbest piyasa işlemlerinin tamamen ayrılması iyi sonuç vermiştir. Ser
best piyasada ounce’ı 44 dolar civarına kadar yükselen altın Londra bor-
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sasında 1969 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ortalamalarına göre sırasiyle 
43,44, 41,83, 41,57 dolara inmiş, Ekim 40,35, Kasım ortalaması da 37,73 
dola- olmuştur. Londra borsası 1969 yılı Aralık ayı altın fiyatı ortalaması 
35,29 dolardır. Bu suretle 1969 yılı sonunda serbest piyasa altın fiyatı 35 
dolarlık resmî seviyeye düşmüş bulunmaktadır. Bu düşüşün nedenleri ola
rak bilhassa, Euro-dolar piyasasında faiz hadlerinin yükselmesi sonucu 
elde altın tutmanın anlamsız hale gelmesi ve dolayısiyle ellerinde büyük 
hacimde altın tutanların bunları piyasaya aktarmaları ve ayrıca ödemeler 
dengesi açıklarını kapatmak endişesi ile Güney Afrika’nın serbest piyasaya 
altın sürmesi gösterilebilir.

Milletlerarası Para Fonu’nun Eylül sonu Ekim başındaki 1969 yılı 
toplantısında Milletlerarası likidite konusunda son yılların en önemli adı
mı atılmış ve iki yıl önceki toplantıda prensipleri ortaya konan özel Çek
me Hakları aracının 1 Ocak 1970 den itibaren çalıştırılması onaylanmıştır. 
Bu yeni kaynaktan 1970 yılında fon üyelerine tevzi edilecek miktar üç 
milyar 414 milyon dolar olacaktır. Üyelere 1 Ocak 1970 tarihindeki kota
larının % 16,8 oranında olmak üzere Özel Çekme Hakları tahsisinde bulu
nulacaktır. Yeni sisteme göre : 1) Ödemeler dengesi açık veren bir ülke 
her hangi bir şarta bağlı kalmaksızın Özel Çekme Hakkı olarak, Fondan 
konvertibl döviz talebinde bulunabilmekte Fon o ülke için diğer üyelerden 
döviz sağlamakta, karşılığında ise o üyelerin Özel Çekme Haklan artmış 
olmaktadır. 2) Kendisinden döviz talebinde bulunulan üye ilk Özel Çekme 
Hakkının üç misline kadar döviz sağlamakla zorunlu ve yükümlü sayıl
maktadır. O miktarın ötesinde döviz arzetmek ise üyenin ihtiyarına bıra
kılmıştır. 3) Bu suretle borçlanılan miktarın tamamen ödenmesi de söz ko
nusu olmamaktadır. Çünkü, ancak beş yıllık bir devre içinde açık ver
mekte devam eden bir ülkeye ait Özel Çekme Haklarının %  70 ini aşan 
miktarın o ülkece geri ödenmesi kararlaştırılmıştır.

1970 yılı için ülkemizin özel Çekme Hakları 18 milyon 144 bin dolar 
olarak tesbit edilmiştir.

Milletlerarası Para Fonunun son toplantısında ayrıca mevcut kota- 
larm yeniden gözden geçirilip arttırılmasına karar verilmiştir. Nitekim bu 
karata göre toplam 21 milyar 300 milyon dolara varan kotalar 28 milyar 
900 milyona çıkarılmıştır. Bu son kota artışından sonra Para Fonu Ko
tamız 151 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır.
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II —  YURT EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 —  GENEL DURUM

1968 yılında olduğu gibi 1969 yılında da, gayri safi millî hasılanın 
plânlanan hedefe ulaşmasına engel olacak nitelik taşıyan ve kaynağını 
yurt içinden alan konjonktür olayları meydana gelmemiştir. Kaynağını 
yurtdışı konjonktür olaylarından ve yurtdışı ilişkilerimizden alan bazı eği
limlerin millî pazarı etkilememesi serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşa- 
bilen tedbirler aracılığiyle sağlanmıştır.

1969 yılında GSMH geçici tahminlere göre %  7 oranında yükselmiştir. 
Tarım sektörü gelirlerinde müsait olmayan hava şartları sebebiyle prog
ram hedefine ulaşılamamasına rağmen GSMH artışında program hedefine 
erişilmesi başta sanayi sektörü olmak üzere inşaat, ulaştırma gibi bazı 
sektörlerde plân hedeflerinin gerçekleşmesi ve hatta aşılması ile mümkün 
olmuştur. 1969 yılında hava şartlan müsait olup tarım sektöründe daha 
fazla bir üretim artışı olsaydı GSMH artış oram plân hedefini aşabilirdi.

1969 yılında ithalât 801 milyon dolara çıkmış, ihracat ise geçen yıla 
nazaran 41 milyon dolar artarak 537 milyon dolara ulaşmıştır. 1969 yılı 
ihracat artışında sanayi mamulleri ihracatının payı önemlidir. Dış tica
ret açığı 264 milyon dolardır.

1969 yılında dış borç faiz ödemeleri 5 milyon dolar artmış, turist 
gelirlerindeki artış sebebiyle turizm ve dış seyahat net açığı 9 milyon do
lardan 5 milyon dolara düşmüş ve işçi dövizleri gelirleri program tahmin
lerini de aşarak 141 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası 1969 yılında merhun ve vadeli altınlarda 26,7 ton 
azalış sağlıyarak 1968 yılı sonunda 11 ton olan serbest altın mevcudunu 
1969 yılı sonunda 37,7 tona yükseltmiştir.

Merkez Bankasiyle bankaların ekonomiye açtıkları kredilerin net 
toplamını ifade eden genel kredi hacmi ile ekonomi emrindeki para hacmi
1968 yılı sonunda sırasiyle 33.313 milyon liraya ve 25.968 milyon liraya 
çıkmıştı. 1969 yılı Kasım ayı kesin rakamlarına göre genel kredi hacmi 
38.818 milyon liraya, para hacmi 28.499 milyon liraya yükselmiştir. 1969 
yılı sonunda genel kredi hacminin 40.300 milyon liraya, para hacminin 
30,150 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir.

22



Son dört yıldır ortalama % 20,7 V6 1968 de c/c  17,5 oranlarında art
mış olan genel kredi hacmi, 1969 da tahminen % 20 kadar yükselecektir. 
Son dört yıllık ortalama hızı % 16,4, 1968 artış oranı %  14,5 olan para 
hacmi artış hızının 1969 da % 16 ya yaklaşacağı tahmin edilmektedir,

Gayrisafi millî hasılanın son dört yılda ortalama l/r 7,5, 1968 de 
%  6,7, ve 1969 da %  7 oranlarında arttığı gözönünde tutulursa, bu hız
ların gerçekleşmesi için gerekli olan likidite ve finansman hacimlerinin 
son dört yılda ve 1969 yılında gerek toplam miktar gerek dağılış yönleri 
gerek artış hızları açılarından plân ve programlarla tesbit edilen ekono
mik büyüme hedeflerini global olarak ve sektörleri itibariyle destekliyecek, 
mal ve hizmet üretimi ve dağıtım faaliyetlerini finanse edecek ve spekülatif 
işlemleri engelleyecek optimal seviyeler arzettiği görülür. Para ve kredi 
politikasının finansman alanında istikrarı engelleyecek eğilimleri kontrol 
etmek yönünde uygulanmış olması, fiyat genel seviyesi hareketlerinin 
moneter olmıyan diğer ekonomik etkenlerin mümkün kıldığı en asgarî 
sınırlar arasında kalmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

Ekonomik sektörlerin yurt içi ve özellikle yurt dışı konjonktüre bağ
lı likidite tercihleri ve finansman talep ettikleri konular ile uzun dönemli 
fiyat trendi yanında, ekonomik işlemlerdeki hacim, frekans ve coğrafi 
dağılış genişlemesi, teşebbüs, müteşebbis ve tüketici sayısı artışları, para 
kullanma ve krediden faydalanma âdetinin yayılması gibi ekonomik bü
yüme ve monetizasyon gelişmeleri, kalkınma sonuçlarındaki teraküm 
olayı dolayısiyle genel kredi hacmi ile para hacmi gelişmelerini 1969 yı
lında diğer yıllara kıyasla biraz daha fazla etkilemiştir. Likidite ve finans
man hacimleri 1969 yılında enflasyon eğilimlerinin doğmasını önleyici ol
duğu kadar, deflasyon ve resesyon tehlikelerini de bertaraf edioi seviye
lerde seyretmiş ve yıllık oranlarda artmıştır.

Genel kredi hacmi ile para hacmine kaynak teşkil eden Merkez Ban
kası kredileriyle banknot emisyonu ve banka kredileriyle mevduat da 
1969 yılı için programlanmış olan kalkınma hızının makul ve mümkün 
istikrar sınırları içinde gerçekleştirmesi amacına yöneltilmiştir.

Merkez Bankası toplam kredileriyle banknot emisyonu 1968 yılı so
nunda sırasiyle 10,168 milyon lirayı ve 9.925 milyon lirayı bulmuştu. 
1969 yılı sonunda toplam krediler 12.920 milyon liraya, banknot emis
yonu 10.974 milyon liraya yükselmiştir.

Toplam Merkez Bankası kredileri 1968 de %  15,9, 1969 da ise %  27,1 
oranlarında artmıştır. Kıbrıs anlaşmazlığı dolayısiyle 1967 yılı sonunda 
%  19,1 oranında arttığı için 1968 de binde 2 oranında azalmış olan bank
not emisyonu 1969 da % 10,6 oranında yükselmiştir.
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Merkez Bankası 1969 yılında da, diğer yıllarda olduğu gibi, plânlanan 
kalkınma hızının gerektirdiği genel kredi hacminin optimaî seviyelerde 
seyretmesini sağlamak, yıllık programla öncelik tanınan tarım, sanayi, 
ihracat, küçük san’at ve esnaf sektörlerine ağırlık vermek, kredilerini 
üretim ve dağıtım faaliyetlerine yöneltmek, mevduat artış hızının yavaş 
olduğu aylarda üretim faaliyetlerini finanse eden bankaların kaynaklarını 
desteklemek, spekülâtif amaçlı işlemlerin likidite ve finansman artışla
rından faydalanmalarını önlemek amaçları güden bir kredi ve emisyon 
politikası izlemiştir. Merkez Bankası özel ve resmî kesimlerin ve banka
ların likidite ve finansman ihtiyaçlarını mevsimlik dalgalanmaları, yurt 
içi ve dışı konjonktürü gözönünde tutarak bağdaştırırken programlanan 
kalkınma hızının istikrar içinde gerçekleşmesi için kredi ve emisyon po- 
litikasiyle selektif ve kantitatif kontrol tedbirlerini etken yönlerde kul
lanmış ve bu davranış gerek genel kredi hacminin gerek para hacminin 
gerek fiyat genel seviyesinin kalkınmanın sürekliliğini ve hızını yavaşla
tacak, ekonomiyi enflâsyona veya resesyona yöneltecek aşırı değişiklikler 
kaydetmesini önlemiştir. Banknot emisyonu artışında son dört yıllık or
talama hızın %  10,8 oranında ekonomik büyüme hızmında aynı dönemde 
%  7,5 oranında olması Bankaca izlenen emisyon ve kredi politikasının 
istikrar içinde kalkınma ilkesine yönelmiş olduğunu göstermektedir.

Bankaların toplam kredileriyle bankalardaki mevduat 1968 yılı so
nunda sırasiyle 27.575 milyon liraya ve 26.115 milyon liraya çıkmıştır. 
1969 yılı Kasım ayı sonunda kesin rakamlarla banka kredileri 31.900 mil
yon liraya, mevduat 27.637 milyon liraya yükselmiştir. 1969 yılı sonunda 
banka kredilerinin 33.150 milyon liraya, mevduatın 31 milyar liraya ula
şacağı tahmin edilmektedir.

Banka kredileri 1968 de %  18, 1969 da onbir ayda % 15,7 oranla
rında artmıştır. 1969 yılı sonunda banka kredilerinin %  20 kadar artaca
ğı tahmin edilmektedir. Bankalardaki mevduat yıl sonunda 1968 de %  24,3, 
1969 da ise onbir ayda %  5,8 oranlarında yükselmiştir. 1969 yılı sonunda 
mevduatta artış hızı tahminen %  19 a ulaşacaktır.

Banka kredilerinin 1969 yılı artış hızı tahminen %  20, son dört yıllık 
ortalama artış hızı olan %  19,8 e çok yakındır. Belirli bankalarca tarım, 
sanayi, yatırım ve kalkınma, küçük san’at ve esnaf ile mesken inşaatı sek
törlerine açılan ihtisas kredileri, 1969 yılının ihtiyaçlarına yeter ölçülerde 
çoğalmıştır. Bütün bankalarımızca muhasebe usulleri dolayısiyle ticarî 
olarak tavsif edilerek açılan muhtelit maksatlı kredilerin gerek biraz ön
ce arzettiğimiz ihtisas sektörlerine gerek bunların dışında kalan sektör- 
iere dağılışı ve artış hızlan da ilgili ekonomik faaliyetlerin finansman ih
tiyacını karşılayacak ölçülerde seyretmiştir. Merkez Bankasınca izlenen
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selektif politika ile kalkınma gelişmelerinin olumlu sonuçlan dolayısiyle 
banka kredilerinde, 1963 yılından bu yana meydana getirilen bünye de
ğişikliğinin devam etmekte olduğunu ve bu sebeple sanayi, tarım, küçük 
san at, ihracat, turizm gibi üretici sektörlerin toplam banka kredileri için
deki paylarının sürekli olarak arttığını belirtmek gerekir.

Mevduat artış hızında 1969 yılı içinde ve özellikle sonbahar aylarında 
yavaşlama görülmüştür. Mevduat artışının son ayda hızlanması, bu ya
vaşlamanın normal ekonomik faaliyetlerle ilgili etkenlerden ileri gelmedi
ğini göstermektedir. Mevduat artış hızının yıl sonunda %  19 a ulaşması 
ve son dört yılın ortalama artışının % 20,5 oluşu mevduatın meydana gel
mesi ve artmasıyla ilgili ekonomik gelişmelerin tatmin edici olduğu
nu göstermektedir. Mevduatta yıl içinde görülen hız yavaşlaması eğilimi, 
1969 yılında banka kredilerinin kaynak darlığı dolayısiyle azalmasına ve 
bu yüzden kalkınma hızının % 7 nin altına düşmesine veya spekülasyon 
amacı gütmeyen üretim ve dağıtım faaliyetlerinin durgunlaşmasına sebep 
olmamıştır. Çünkü Merkez Bankası, mevduat artış hızının tatmin edici 
olmadığı aylarda bankaların kaynaklarını selektif esaslara dayanan kredi 
politikasiyle desteklemiş ve mevduat artış hızı yavaşlamasının mahzur
larını telâfi etmiştir.

Para ve kredi politikası uygulama ve gelişmelerine son verirken kay
da değer bir konuda faiz haddi indirimi, vergi muaflığı, yatırım indirimi, özel 
finansman fonları, sektör tercihleri gibi, selektif tedbirler yanında likidite 
ve finansman artışlarını ekonomik gelişmeye en elverişli seviyelerde ve 
dağılımda tutmak için para ve kredi alanında kullanılan kalitatif ve kan- 
titatif kontrol tedbirlerinin de 1969 yılında olumlu sonuçlar verdiği 
hususudur.

Bankaların şube sayılarındaki artış 1969 yılında da devam etrmştir. 
Banka sayısı hiç bir değişikliğe uğramadan 46 olarak kalmıştır. Bu sayıya 
Devlet Yatırım Bankası dahildir. 46 bankanın 12 si özel kanunlarla ku
rulmuş banka, 29 u diğer millî banka ve 5 i yabancı bankadır. 1969 yılı 
Kasım ayı sonu itibariyle, faaliyette bulunan 45 bankanın (Devlet Yatırım 
Bankası hariç) şube ve ajans sayıları 2.454 dür. 1969 yılının onbir ayında 
175 yeni şube ve ajans açılmıştır.

1969 malî yılı onbir aylık dönemi itibariyle genel ve katma bütçeler 
net toplamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 27.969 milyon 
liradır. Konsolide 'harcamalar 21.872 milyon lira ve gerçekleşme oram 
%  78,2 dir. Bu oran 1968 yılının aynı dönemine ait gerçekleşme oranına 
nazaran binde 8 fazladır.
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Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1969 yılında, Aralık sonları iti
bariyle, %  5,2 oranında artmıştır. Endeks 1969 yılının ilk yarısında mev
simlik dalgalanmaya uygun mutedil bir seyir izlemiştir. Mevsimlik 
yükselme dönemine Ağustos ayında, yani biraz erken girmiş olmasına 
rağmen toptan eşya fiyatları genel endeksi Ekim sonuna kadar mutedil 
yükselme eğilimini sürdürmüş ve yılın onuncu ayında, geçen yıl sonuna 
nazaran %  1,48 oranında artmıştır. Ancak yılın son iki ayında, sırasiyle, 
% 1,1 ve c/c 2,5 oranlarında artmıştır. Artış hızının 1970 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Önceki yıllarda ol
duğu gibi 1969 yılında da kalkınma hareketi, ekonomik bünyenin ve yıl 
içindeki yurt içi ve dışı konjonktürün mümkün kıldığı en elverişli istikrar 
sınırlan içinde gerçekleşmiştir.

2 —  1969 YILI KALKINMA PROGRAMI

A. —  Hedefler
Yıllık Programla tesbit edilen 1969 yılı makro hedefleri 1 sayılı cet

velde gösterilmiştir.

Program Hedefleri
Cetvel : 1

Değişi

1967

klik Oranı - 

1968

Yüzde

1969

Gayri safi millî hasıla 7,0 7,0 7,0
Nüfus başına gelir 4,0 4,0 4,4
Sabit sermaye yatırımları 12,1 16,9 14,8
İthalât 10,3 4,4 10,3
İhracat 13,3 5,9 8,5
Cari işlemler açığı —  18,8 20,5 31,4

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı 1968 ve 1969 Yılları Programı.

Bu makro hedefler 1967 yılı ile 1968 yılının ilk altı aylık uygulama 
sonuçları, son gelişme eğilimleri ve ekonomik imkânlara dayanılarak ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uzun vadeli amaçlan gözönünde bu
lundurularak tesbit edilmiştir.

1969 yılı makro hedefleri, 1969 yılında fiyat artışı olmayacağı farze- 
dilerek, 1968 yılı fiyatlanna göre hesaplanmıştır. Ancak 1968 yılında fi
yatların %  3,5 oranında artacağı farzedilmiştir.

Programda böylece tesbit edilmiş olan hedeflere göre 1969 yılında 
gayrısafi millî hasıla %  7 oranında artarak 111,8 milyar liraya, nüfus ba
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şına gelir %  4,4- oranında artarak 3.226 liraya, sabit sermaye yatırımları 
%  14,8 oranında artarak 22 milyar 495 milyon liraya, ithalât % 10,3 ora
nında artarak 860 milyon dolara, ihracat %  8,5 oranında artarak 575 mil
yon dolara ve cari işlemler açtığı % 31,4 oranında artarak 230 milyon 
dolara yükselecektir.

B. —  Ekonomik Denge

Dış kredi imkânlarında 1969 ve sonraki yıllarda bir azalma eğilimi 
görülmekle beraber büyüme hızı yine %  7 olarak tesbit edilmiştir. Ancak, 
yatırım - tasarruf dengesinde de belirtildiği gibi, 1969 yılı Programı 1 mil
yar liradan fazla bir tasarruf açığı tesbit etmiştir. Bu duruma göre 1969 
Programının uygulanmasında karşılaşılacak başlıca problem, tesbit edilen 
yatırım hedeflerinin enflâsyonist bir baskı yaratılmadan gerçekleştiril
mesidir.

a. Kaynaklar ve Harcamalar Dengesi

Programa göre genel ekonomik denge şöyle sağlanacaktır: 111,8 
milyar lira tahmin edilen gayrisâfi millî hasılaya 2,1 milyar liralık dış 
açık eklenerek bulunan 113,9 milyar liralık toplam kaynakların 24,8 mil
yar lirası yatırım harcamalarına, geri kalan 89,1 milyar lirası ise tüketim 
harcamalarına tahsis edilecektir.

24,8 milyar lira öngörülen yatırım harcamalarının 10,6 milyar lirası 
özel sektör ve 11,9 milyar lirası kamu sektörüne ait olmak üzere 22,5

Kaynaklar ve Kullanım 
(Cari Fiyatlarla)

Cetvel : 2 (Milyar TL.)

1968 1969 Değişiklik 
oranı %

Gayri safi Millî Hasıla 104,5 111,8 7,0
Dış Açık 1,6 2,1 31,4

Kaynaklar Toplamı 106,1 113,9 7,4

Yatırım Harcamaları 22,0 24,8 12,7
Özel Yatırımlar 9,3 10,6 14,2
Kamu Yatırımları 10,3 11,9 15,3
Stok Değişikliği 2,4 2,3 —  4,3

Tüketim Harcamaları 84,1 89,1 5,9
Özel Tüketim Harcamaları 70,7 74,3 5,1
Kamu Cari Harcamaları 13,4 14,8 10,4

Harcamalar Toplamı 106,1 113,9 7,4

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 Yılı Programı, Tablo : 25
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milyar lirası sabit sermaye yatırımlarına, 2,3 milyar liıası ise stok yatı
rımlarına ayrılmıştır. Özel sektör stok yatırımlarının 1,4 milyar lira, kamu 
sektörü stok yatırımlarının ise 0,9 milyar lira olacağı tahmin edilmiştir. 
Toplam yatırımların gayrîsâfi millî hasılaya oranı 1968 yılında %  20,6 
öngörüldüğü halde 1969 yılında %  22 nin üzerine çıkarılmıştır.

89,1 milyar liralık tüketim harcamalarının 14,8 milyar lirası kamu 
cari harcamaları, 74,3 milyar lirası ise özel tüketim harcamalarıdır. 
Bu tahminlere göre 1969 yılında gayrisafi millî hasıla %  7 artarken 
kamu carî harcamaları % 10,4, özeî tüketim harcamaları %  5,1 ve fert 
başına özel tüketim harcamaları ise %  2,5 artacaktır.

111,8 milyar liralık 1969 yılı gayrisâfi millî hasılası 1968 yılı için 
tahmin edilen gayrisâfi millî hasılayı %  7 oranında artırmak suretiyle 
bulunmuştur. Bu sebeple 1968 yılı millî gelir tahminlerinde yapılacak de
ğişiklikler ve 1969 yılında meydana gelecek fiyat artışları 1969 yılı için fiilî 
gayrisâfi millî hasılanın tahminlerden farklı olması sonucunu doğuracak-

Kayn akların Kullanımı 
(Cari Fiyatlarla)

Cetvel : 3 (Milyar TL.'

Yatırımlar Cari
Harcamalar

Transferler 
ve Sermaye 

Teşkili
TOPLAM

1968 1969 1968 196» 1968 1969 1968 1969
KAMU SEKTÖRÜ 11,2 12,8 12,3 13,3 3,9 5,7 27,4 31,8!
Genel ve katma bütçeli 

daireler 
Mahallî idareler 
Döner sermayeli idareler 
İktisadî Devİet teşekkülleri 

ÖZEL SEKTÖR

5,9
0,7
0,4
4,2

10,8

6,7
0,7
0,5
4,9

12,0

10.7
1,6

70.7

11,6
1,7

74,3

4,9 
—  0,1

—  0,9

7,3 
—  0,1

—  1,5

21.5 
2,2 
0,4 
3,3

81.5

25,6
2.3 
0,5
3.4 

86,3
Harcamalar Toplamı 22,0 24,8 83,0 87,6 3,9 5,7 108,9 118,1

Kaynak : İkinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1969 Yılı Programı, Tablo : 25, 31, 32 ve 33

b. Kamu Harcamaları Dengesi

i 969 yılı için toplam kamu harcamaları 31 milyar 706 milyon lira 
tahmin edilmiştir. Bu harcamaların 13 milyar 301 milyon lirası cari har
camalar, 12 milyar 745 milyon lirası yatırım harcamaları ve 5 milyar 660 
milyon lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır.

1969 yılı Programında kamu harcamalarının tayininde plân ilkelerine 
uygun hareket edilmiş, ancak zorunlu sebeplerle yatırımların dağılışında 
değişiklik yapılmış ve ekonomik istikrarın korunması amaciyle cari har
camaların Beş yıllık Plândaki azamî artış hızından daha yavaş bir gelişme 
göstermesi kabul edilmiştir. ......
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Kamu Harcamaları Finansmanı 
(Cari fiyatlarla)

j S e k t ö r l e r 1968 1969
GENEL VE KATMA BÜTÇELÎ DAİRELER 20,33 23,89

Vergiler 16,57 19,80
Vasıtasız vergiler 5,77 6,60
Vasıtalı vergiler 10,80 13,20

Vergi dışı bütçe gelirleri 2,51 2,80 i
Tasarruf bonoları 0,70 0,79 1

| Diğer bütçe gelirleri 1,81 2,01 i
Katma bütçe gelirleri — ____  |

Karşılık paralar 1,25 1,29
MAHALLİ İDARELER 2,18 2,36
DÖNER SERMAYELİ İDARELER 0,37 0,48
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 3,28 3,31

Öz kaynsaklar ~ 2,92 2,61
Proje finansmanı 0,36 0,70

GELİRLER TOPLAMI 26,16 30,04
HARCAMALAR TOPLAMI 27,34 31,71

| EK FİNANSMAN İHTİYACI 1,18 1,67

Kaynak ; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 Yılı Programı, Tablo : 32, 33, 34 ve 36.

31 milyar 706 milyon liralık toplam kamu harcamalarına kargılık ka
mu gelirleri 30 milyar 41 milyon lira tahmin edilmiştir. Böylece kamu sek
törünün 1969 yılı finansman açığı 1 milyar 665 milyon lira olmaktadır.

Program tahminlerine göre toplam kamu harcamalarının %  80,6 sı 
(25.550 milyon lira) Genel ve Katma Bütçeli Daireler, %7,4 ü (2.361 mil
yon lira) Mahalli İdareler, %  1,5 i (481 milyon lira) Döner Sermayeli İda
reler ve %  10,5 i (3.314 milyon lira) İktisâdi Devlet teşekkülleri arasında 
dağılmaktadır.

Genel ve Katma Bütçeli Daireler 25 milyar 550 milyon lira olan top
lam harcamalarının 6 milyar 679 milyon lirasını yatırımlara, 11 milyar 
571 milyon lirasını cari harcamalara ve 7 milyar 300 milyon lirasını ser
maye teşkili ve transfer harcamalarına tahsis edeceklerdir.

Bu dairelerin cari giderlerinde Plânda 1969 yılı için % 8,5 artış ön
görüldüğü halde Programda bu artış %  8,1 olarak tesbit edilmiştir. Ay
rıca kabul edilen yeni esaslara göre tesbit edilen cari harcamalar fiilî 
miktarları ifade etmekte, bütçeye kanunî zorunluk sebebiyle konulan fa
kat harcanmayan ödenekleri kapsamamaktadır. Gelişme cari harcama
larının toplam cari harcamalar içindeki payı geçen yıl %  36,5 iken bu yıl 
%  38,4 e çıkarılmıştır.
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1969 yılında genel ve katma bütçeli dairelerin yatırım harcamaları 
artış oranı % 13,2 dir ve geçen yıllara nazaran biraz düşük tutulmuştur. 
Bunun sebebi 1969 yılı Programında daha çok prodüktif alanlara öncelik 
tanınması, buna karşılık konsolide bütçe yatırımlarının daha çok alt yapı 
karakterine sahip olmasıdır.

Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin 1969 yılı sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları 7 milyar 300 milyon lira öngörülmüştür. Bu miktarın 1 
milyar 536 milyon lirasının İktisadî Devlet teşekküllerine, 740 milyon 
lirasının karma teşebbüslerin kamu paylarının artırılması ve özel sek
törün teşviki amaciyle özel sektöre, 104 milyon lirasının ise bekçi aylık
ları için Mahallî İdarelere transfer edileceği tahmin edilmiştir.

25 milyar 550 milyon liralık konsolide bütçe giderlerine karşılık ge
lirler 23 milyar 885 milyon lira tahmin edilmiştir. Bu gelirlerin 19 milyar 
800 milyon lirası vergi gelirleri, 2 milyar 795 milyon lirası vergi dışı bütçe 
gelirleri ve 1 milyar 290 milyon lirası karşılık paralar şeklindedir. Böy- 
lece genel ve katma bütçeli dairelerin finansman açığı 1 milyar 665 mil
yon liraya yükselmektedir. 1969 yılı Programına göre bütçe gelir ve gi- 
deleri arasındaki fark gelir artırıcı tedbirler ve uzun vadeli iç borçlanma 
ile karşılanacaktır.

Konsolide Devlet Bütçesi tahminleri o yıla ait yıllık programların 
hedef ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ancak buna rağmen 
Program ve Bütçe tahminleri arasında farklar bulunmaktadır. 1969 yılı 
Programının 1969 yılı için tahmin ettiği 25 milyar 550 milyon liralık kon
solide bütçe giderleri 1969 yılı Devlet Bütçesi tahmini ile 26 milyar 670 
milyon liraya çıkarılmıştır. 1 milyar 120 milyon liralık fazlalığın 836 mil
yon lirası cari harcamalarda, 260 milyon lirası yatırım harcamalarında ve 
24 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarında olmuştur. 
Devlet Bütçesi gelir tahminleri de Program tahminlerine nazaran bir 
miktar yüksektir. 1969 yılı Programı konsolide bütçe gelirlerini 23 milyar 
885 milyon lira, 1969 yılı Konsolide Devlet Bütçesi ise aynı gelirleri 25 
milyar 491 milyon lira tahmin etmiştir. Böylece 1969 yılı Konsolide Büt
çe finansman açığı da, Program tahminine nazaran, 486 milyon lira nok
sanı ile 1 milyar 179 milyon liraya indirilmiştir.

1969 yılı Programı İktisadî Devlet teşekküllerinin 1969 yılı yatırım
larım 4 milyar 850 milyon lira öngörmüştür. Bu yatırımların 2 milyar 614 
milyon lirası teşekküllerin öz kaynaklariyle, 700 milyon lirası proje kre
dileriyle ve 1 milyar 536 milyon lirası ise konsolide bütçe kaynaklariyle 
karşılanacaktır.

Mahallî İdarelerin 1969 yılı giderleri 2 milyar 465 milyon lira, özkay- 
nak ve fonları ise 2 milyar 361 milyon lira tahmin edilmiştir. 104 milyon 
liralık gider fazlası genel bütçeden bekçi aylıkları için yapılacak trans
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ferlerle karşılanacaktır. Mahallî İdarelerin 1969 yılı yatırım giderlerinin 
735 milyon lira, cari harcamalarının ise 1 milyar 730 milvon liraya ula
şacağı tahimin edilmiştir.

Program, Döner Sermayeli Kuruluşların 1969 yılı gelirlerini 2 milyar 
153 milyon lira tahmin etmiştir. Bu gelirlerin 1 milyar 397 milyon lira
sının cari harcamalara, 481 milyon lirasının da yatırım harcamalarına ay
rılmasını öngörmüştür. Geri kalan 275 milyon liranın 93 milyon lirası 
harcanmayarak öz kaynaklara eklenecek, 182 milyon lirası ise katma 
bütçe transferlerine ve diğer transferlere ayrılacaktır.

c. Dış Ödemeler Dengesi
Stratejik pîân hedeflerinin en önetmlilerindeıı birisi de Türk ekono

misinin üçüncü beş yıllık plân dönemi ortalarına doğru, tavizli dış yar
dımlara ihtiyaç göstermeden, kendi kendine yeterli duruma getirilmesi
dir. İkinci Beş Yıllık Plâna göre ithalât bu dönemde % 7,4, ihracat %  7,2 
ve dış ticaret açığı da %  8 oranlarında artacaktır. Böylece hesaplanan 
yıllık ortalama 160-170 milyon dolar tutarındaki dış ticaret açığı yabancı 
ülkelerdeki Türk işçilerinin döviz gelirleri, turizm gelirleri ve kısmen de 
tavizli dış yardımlarla karşılanacaktır.

Dış yardımda bulunan kurum ve ülkelerle dış yardım ihtiyacını bir 
bütün olarak ve uzun vadeli bir zaman perspektivi içinde değerlendiren 
bir anlayışa varılamamış olduğu için bu yardımların sağlanmasında güç
lüklerle karşılaşılması muhtemeldir. Ancak yabancı krediler konusunda 
karşılaşılacak güçlüklerin 1969 yılı yatırımları üzerinde olumsuz etkide 
bulunması muhtemel değildir. Çünkü dış tasarrufların toplam tasarruf
lara oranı çok düşüktür.

Fakat dış finansman ihtiyacının 1969 yılında ithalâtın % 32 sini teş
kil etmesi dış ticaret açığının azaltılması yönünde tedbirler alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu tedbirler de daha çok döviz gelirlerinin artırıl
ması yönünde olacaktır. Diğer yandan yatırımların döviz talebini artırıcı 
eğilimde olmasından kaçınılacaktır.

Program tahminlerine göre 1969 yılında ihracattan 575 milyon dolar, 
görünmeyen kalemlerden 45 milyon dolar ve Nato - Enfrastrüktür gelirle
rinden 10 milyon dolar olmak üzere, toplam olarak 630 milyon dolar dö
viz geliri sağlanacaktır. 1968 yılı için yapılan tahmin ile karşılaştırıldı
ğında ihracat gelirlerindeki 45 milyon dolarlık artışa karşılık görünmeyen 
kalemler net bakiyesinde 17 milyon dolar, Nato - Enfrastrüktür gelirle
rinde ise 3 milyon dolarlık azalma olacaktır. Görünmeyen kalemler ge
lirlerindeki azalma işçi gelirlerindeki 10 milyon dolarlık ve turizm net 
gelirlerindeki 7 milyon dolarlık artış ile dış borç faiz ödemelerindeki 
17 milyon dolarlık, kâr transferlerindeki 4 milyon dolarlık ve proje kre
dileri hizmet ödemelerindeki 13 milyon dolarlık artışların muhassalasıdır.
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Dış ödemeler Dengesi Tahminleri
(Cari fiyatlarla)

(Milyon $)

1968
Tahmin

1969

Program

De

Mutlak

ğişikUk

%

i 1. CARÎ İŞLEMLER DENGESİ —  175 —  230 —  55 —  31,4

Dış ticaret dengesi —  25 0 —  2 8 5 —  35 —  14 ,0
İthalât —  78 0 —  860 —  80 —  10,3

j İhracat 530 575 45 8 ,5

Görünmeyen kalemler (Net) 62 45 _  17 —  2 7 ,4

Nato - Enfrastrüktür Gelirleri 13 10 _  3 —  23 ,1

2. SERMAYE HAREKETLERİ 222 2 3 0 8 3 ,6

Dış borç ödemeleri — - 108 —  115 _  7 —  6 ,5
Özel Yabancı Sermaye Proje
kredileri, ithalat kredileri 156 198 42 2 6 ,9
Diğerleri (AÇIK) 174 147 —  27 —  15,5

3. REZERV HAREKETLERİ —  4 7 _— _  47
4. NET YANLIŞ VE EKSİK — — — —

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 Yılı Programı, Tablo : 26.

630 milyon dolarlık gelire kargılık 1969 yılı ithalâtı 860 milyon dolar 
tahmin edildiği için dış ticaret açığı 285 milyon dolara, cari işlemler den
gesi açığı ise 230 milyon dolara yükselmiştir.

230 milyon dolar tutarındaki cari işlemler açığına 115 milyon dolar 
tahmin edilen 1969 yılı dış borç ödemeleri de eklenince 1969 yılı dış ser
maye ihtiyacı 345 milyon dolara çıkmaktadır. 1969 yılı Programı buna 
karşılık 30 milyon doları özel yabancı sermayeden, 150 milyon doları 
proje kredilerinden, 18 milyon doları bedelsiz ithalâttan ve 147 milyon 
doları konsorsiyum kredilerinden olmak üzere 345 milyon dolarlık ser
maye girişi öngörmüştür.

d. Yatırım - Tasarruf Dengesi
1969 yılı için öngörülen sabit sermaye yatırımları 22 milyar 495 mil

yon lira, stok yatırımları ise 2 milyar 250 milyon liradır. Böylece tesbit 
edilen 24 milyar 745 milyon liralık toplam yatırımlar 1968 yılında ger
çekleşeceği tahmin edilen yatırımlara nazaran %  12,7 oranında yüksektir. 
Toplam yatırımların 11 milyar 60 milyon lirası özel, 10 milyar 550 milyon 
lirası kamu olmak üzere 21 milyar 610 milyon lirasının yurtiçi tasarruf
larla karşılanabileceği hesaplanmıştır. Programlanan yatırım hedeflerinin 
enflâsyonist bir baskıya meydan vermeden gerçekleştirilebilmesi için 1 
milyar 65 milyon liralık ek bir tasarruf sağlanması gerekmektedir.

1968 yılı Programında %  90,1 olan yurtiçi tasarrufların toplam ya
tırımlara oranı 1969 Program tahminlerine göre %  91,6 ya yükselmiştir.
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Cetvel : 6

Yatının - Tasarruf Dengesi
(Cari Fiyatlarla)

(Milyar TL.)

1968
Tahmin

1969
Program

Değişiklik
%

Gayri safi millî hasıla 104,5 111,8 7,0
Gayri safi yatırımlar 22,0 24,8 12,7
Yurtiçi tasarruflar 20,4 22,7 11,3
Yurtdışı tasarruflar (Dış açık) 1,6 2.1 31,3
TOPLAM TASARRUFLAR 22,0 24,8 12,7

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 Yılı Programı, Tablo : 25 ve 29.

24 milyar 745 milyon lira tutarındaki toplam yatırımların 12 milyar 
745 milyon lirası (%  51,5) kamu, 12 milyar lirası ise (%  48,5) özel sektör 
yatırımıdır. Kamu sektörü yatırımlarının 10 milyar 550 milyon lirasını 
kamu tasarruflariyle, 1 milyar 270 milyon lirasını dış kaynaklarla karşı
layacak, özel sektöre de 140 milyon lira net transferde bulunacağı için 
ek tasarruf ihtiyacı 1 milyar 65 milyon lira olacaktır. Özel sektör ise 12 
milyar liralık yatırımlann 11 milyar 60 milyon lirasını gönüllü tasarruf
larla, 800 milyon lirasını dış kaynaklarla ve 140 milyon lirasını kamu 
sektöründen temin edeceği net transferle karşılıyacaktır.

C. —  Sektör Programlan
Bazı önemli sektörlerin Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda tesbit 

edilmiş olan gelişme hızlariyle gerçekleşen gelişme hızları 7 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir.

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

Cetvel : 7

Sektörler
Birinci 

Beş Yıllık 
Plân hedefi

Birinci Plân 
Dönemi 
Yıllık 

Orta. Artış 
Hızı

İkinci Beş 
Yıllık 

Plân hedefi
1968 Yılı 
Artış Hızı

1969 Yılı 
Artış Hızı

Tarım 4,2 3,3 4,1 1,9 1,0

Sanayi 12,3 9,7 12,0 10,0 11,5

İnşaat 10,7 8,0 7,3 10,3 9,1

Ulagtırma 10,5 7,2 7.2 8.0 8,8

Gayri safi Millî 
Hasıla 7,0 6,7 7,0 6,7 6,8

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 Yılı Programı, Tablo : 2, 1970 Yılı 
Programı, Tablo : 4
T. C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı, Kalkman Türkiye adlı yayın, s. 6.
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Cetvel : 8

Plan ve Program Yatırımları ile Gerçekleşen Yatırımların 
Karşılaştırılması

(Milyon TL.)

Sektörler

Birinci Plân Dönemi 
(1965 Fiyatlariyla)

1 9  6 8 
(1968 Fiyatlariyla)

Plân
Hedefleri Gerçekleşme Gerçekleşme

Oranı
Program

Yatırımları
Gerçekleşme Gerçekleşme

Oranı

TARIM 12.034,7 9.309,4 77,4 3.088,9 3.074,0 99,5
SANAYİ 21.056,7 19.378,1 92,0 6.846,5 6.661,1 97,3 i

Madencilik 3.688,5 3.556,2 96,4 696,8 620,4 89,0
imalât sanayii 11.510,8 11.802,0 102,5 4.560,0 4.348,2 95,4
Enerji 5.857,4 4.019,9 68,6 1.589,7 1.692,5 106,5

HİZMETLER 34.959,6 34.975,2 100,0 10.306,0 10.521,3 102,1
Ulaştırma 9.309,1 9.712,5 104,3 3.216,4 3.298,7 102,6
Eğitim 4.822,6 4.061,5 84,2 1.365,4 1.308,8 95,9
Sağlık 1.536,7 1.120,7 72,9 346,5 358,1 103,3
Turizm 943,5 1.198,2 127,0 543,2 461,0 84,9
Konut 13.823,1 14.152,9 102,4 3.642,4 3.878,3 106,5
Diğer hizmetler 4.524,6 4.729,4 104,5 1.192,1 1.216,4 102,0

YATIRIMLAR TOPLAMI 68.051,0 63.662,7 93,6 20.241,4 20.256,4 100,1

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 Yılı Programı, Tablo : 7 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1970 Yılı Programı, Tablo : 18



 ̂ 1969 yılı sektör hedefleri tesbit edilirken makro dengeler bozulmadan 
ikinci Beş Yıllık Plân ilkelerine sadık kalınmıştır. Sektör gelişme hızları
1967 yılı gerçekleşme rakamları ve 1968 yılı tahminleri esas alınarak 
sektörlerin tüketim ve yatırım talepleri, bazı sektörlerarası dengeler ve 
ithalât hedefleri nazara alınarak hesaplanmıştır.

Programda tesbit edilen hedefler gerçekleştiği takdirde tarım sek
törünün 1967 yılında %  30,24, 1968 yılında %  29,09 olan gayrisafî millî 
hasıladaki payı 1969 yılında % 28,26 ya inecektir. Sanayi sektörünün 
gayrisafî millî hasıladaki payı ise 1967 yılında % 24,51, 1968 yılında 
!% 25,34 iken 1969 yılında %  26,20 ye yükselecektir. Tarım ve sanayi 
sektörleri dışında kalan diğer sektörlerin toplam olarak payında önemli 
bir değişiklik olmayacaktır.

D. —i Yatınm Uygulamaları

Bırmci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile tesbit edilen yatırım hedefle
riyle bunların gerçekleşme durumları ve 1968 yılı program yatırımları 
ile gerçekleşme durumları 8 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Birinci Beş Yıllık Plân dönemi yatırımlarının gerçekleşme durumları 
geçen yıl raporumuzda incelenmişti.

1968 yılı Programı ile tesbit edilen yatırımlar 20 milyar 241 milyon 
lira, aynı yıl içinde gerçekleşen yatırım miktarı ise 20 milyar 256 milyon 
liradır. Böylece 1968 yılı yatırımları %  100,1 oranında gerçekleşmiş ol
maktadır. Ancak bu oran sektörler itibariyle farklılık göstermektedir. 
Tarım sektöründe 1968 yılı fiilî yatırımları program yatırımlarının %  99,5 i 
iken sanayi sektöründe bu oran % 97,3, hizmetler sektöründe ise %  102,1 
dir. Sanayi sektöründe gerçekleşme oranının biraz düşük olmasının ne
deni madencilik sektöründeki özel yatırımların beklenen seviyeye ulaşa
mamasıdır. Hizmetler sektöründe ise turizm ve eğitim sektörleri dışındaki 
bütün sektörlerde yatırımlar program seviyesini aşmıştır. Gerçekleşme 
oranları ulaştırma sektöründe %  102,6, sağlık sektöründe %  103,3 ve ko
nut sektöründe %  106,5 tir.

Özel sektör yatırımları 1968 yılında tarım, konut ve eğitim sektör
lerinde, kamu sektörü yatırımları ise imalât sanayii, ulaştırma, konut ve 
sağlık sektörlerinde program hedeflerini aşmıştır.

1969 yılı yatırım uygulamaları hakkında özel sektörden bilgi edinile- 
mediği için sadece kamu yatırımlarının 9 aylık durumları 10 sayılı cet
velde, geçen yılların aynı dönemleri ile karşılaştırmalı olarak, gösteril
miştir. Bu konuda 1970 malî yılı bütçe tasarısına ek olarak hazırlanan 
“ Yıllık Ekonomik Rapor 1969” da verilen bilgileri aynen sunuyoruz :
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1989 ve 1970 Programlarına Göre Yatırımlar
(1969 Fiyatlarıyla)

Cetvel t 9 ___ ___ (Milyon TL.)

S e k t ö r l e r
1 9 6 9 i  9 7 O

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Tarım 2.210,0 1.289,6 3.499,6 2.138,1 1.545,0 3.683,1

1 Madencilik 506,5 176,8 683,3 536,4 190,0 726,4

İmalât sanayii 2.054,4 3.224,0 5.278,4 2.582,1 3.730,0 6.312,1

Enerji 2.019,3 187,2 2.206,5 2.191,8 150,0 2.341,8
Ulaştırma 2.216,8 1.248,0 3.464,8 2.701,7 1.300,0 4.001,7
Turizm 188,1 416,0 604,1 190,5 460,0 650,5
Konut 358,8 3.983,2 4.342,0 345,6 4.410,0 4.755,6
Sağlık 382,7 36,4 419,1 372,0 30,0 402,0
Eğitim 1.352,0 36,4 1.388,4 1.362,4 35,0 1.397,4
Diğer hizmetler 1.030,2 426,4 1.456,6 1.086,7 450,0 1.536,7
Kalkınma Fonu 52,0 — 52,0 70,0 — 70,0

T O P L A M 12.370,8 11.024,0 23.394,8 13.577,3 12.300,0 25.877,3

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1970 Yılı Programı, Tablo 59.

“ 1969 yılı Ocak - Eylül tarihine göre kamu sektörü yatırımları, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla %  19,3 artarak 7.193,4 milyon lira olmuştur. 
Bu devrede 1969 yılı Programiyle öngörülen yatırımların %  63 ü gerçek
leşmiştir. Bu oran geçen yılın aynı dönem gerçekleşmesinin % 3,1 üzerin
dedir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlere göre 1967 ve 1968 
yıllaı ındaki gelişmelerle birlikte düşünülürse ve finansman açısından yeni 
güçlüklerle karşılaşılmazsa toplam nakdi yatırım gerçekleştirme oranının 
(Mahallî idareler hariç) %  104,5 i bulacağı beklenmektedir. Bu duruma 
göre 1969 yılı sonunda toplam kamu yatırımları 505 milyon lira fazlasiyle 
11.928 milyon liraya ulaşacaktır. .

Cetvel 10 da izlendiği gibi 1969 yılı genel ve katma bütçeli daireler, 
döner sermayeli daireler ve İktisadî Devlet teşekküllerinin yatırımlarında
1968 yılının Ocak - Eylül devresine kıyasla artış oranları sırasiyle %  20,7, 
f'/c 8,5, ffı 2,9 ve %  29,6 olmuştur.

1969 malî yılı yatırım giderlerinin Mart - Eylül toplamı 1968 yılının 
aynı dönemine göre genel bütçeli dairelerde %  11,4 artarak 1.415,1 milyon 
lira ve katma bütçeli dairelerde %  9,4 artarak 1.872,4 milyon lira ol
muştur.” "
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Cetvel : 10

Kamu Sektörü Yatırım Uygulama Durumu (Gerçekleşme)
(30 Eylül tarihleri itibariyle)

(Cari Fiyatlarla)
(Milyon TL.)

Yatırım miktan Oran (%)

1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 1969

SEKTÖRLERE GÖRE 4.351,7 4.947,8 6.028,1 7.183,9 55,7 57,7 59,9 62,9
Tarım 781,5 881,0 i. 124,6 1.103,5 49,5 53,3 54,9 52,0
Madencilik 448,3 382,5 370,4 322,4 67,9 59,0 74,1 66,2
İmalât sanayii 640,7 795,5 941,6 1.428,9 61,8 53,5 56,9 72,9
Enerji 572,4 718,7 868,9 1.197,0 49,7 64,9 64,4 63,9
Ulaştırma 893,8 1.007,7 1.267,5 1.326,9 55,7 59,3 62,9 64,9
Turizm 71,7 70,5 64,4 72,5 77,8 66,2 45,5 46,0
Konut 116,6 168,9 186,9 287,0 67,9 125,2 92,1 106,6
Sağlık 133,2 164,1 163,2 205,0 48,3 57,6 62,5 58,2
Eğitim 450,0 496,4 668,9 779,9 52,2 49,0 50,3 58,8
Diğer hizmetler 243,6 262,5 350,5 440,7 63,5 57,7 67,2 56,2 :
Kalkınma Fonu — — 21,2 20,1 — — 53,7 40,6 '

KURULUŞ TİPLERİ İTİBARÎYLE 4.351,7 4.948,0 6.028,1 7.183,9 56 58 59,9 62,9
Genel Bütçeli Daireler 3.058,9 1.177,6 1.444,4 1.733,6 53 56 51,1 58,5
Katma Bütçeli Daireler 1.321,0 1.702,7 2.118,7 2.299,1 52 61 58,1 57,2 :
Döner Sermayeli İdareler 133,0 143,9 169,9 174,8 47 40 46,2 39,9
İktisadî Devlet Teşekkülleri 1.838,8 1.923,8 2.295,1 2.976,4 62 58 66,1 74,4

Kaynak : 1970 Yılı Bütçe Tasarısına ek Yıllık Ekonomik Rapor 1969. Tablo - 111.23,111.24



3   1969 YILINDA EKONOMİK DURUM

A. —  Millî Gelir
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1969 yılı geçici millî gelir 

tahminleri 11 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Üretim Sektörleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri
tvtvel : ıı (1961 fiyatlariyle) _____  (Milyon TL.)

' 1 - Tarım 
| 2 - Sanayi 
1 3 - İnşaat sanayii 
| 4 - Ticaret

5 - Ulaştırma
6 - Malî kurumlar
7 - Serbest meslekler ve hizmetler

8 - Konut gelirleri

9 - Devlet hizmetleri
10 - YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9)

I II - Dış ûlem gelirleri

j 12 - SAFİ MİLLİ HASILA (Millî gelir)
; (Üretim Amilleri Fiyatlariyle) (10+11)

] 13 - Vasıtalı vergiler

14 - SAFİ MİLLÎ HASILA
(Piyasa fiyatlariyle) (124-13)

15 - Aşınma ve eskime
16 - GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA

(Piyasa fiyatlariyle) (14+15)

17 - GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA
(Üretim Amilleri Fiyatlariyle) (12+15)

1968 1969(1)
Değişiklik %

1967 - 68 1968 - 69

24.021,6 24.208,6 1,9 0,8
14.149,1 15.847,0 10,0 12,0
4.954,6 5.400,5 10,3 9,0
6.138,1 6.629,1 8,3 8,0
5.631,8 6.127,4 8,0 8,8
2.313,0 2.521,2 10,1 9,0
3.955,4 4.263,9 7,8 7,8
3.846,8 4.196,9 9,2 9,1
7.318,4 7.955,1 9,1 8,7

72.328,8 77.149,7 6,7 6,7
243,6 367,7 9,4 50,9 j

72.572,4 77.517,4 6,7 6,8
7.540,4 8.203,5 6,4 8,8

80.112,8 85.720,9 6,6 7,0
4.046,3 4.357,9 7,5 7,7

84.159,1 90.078,8 6,7 7,0

76.618,7 81.875,3 6,7 6,9 i

(1) İkinci geçici ön tahmin, 15 Kasım 1969 itibariyle geçici tahmin 
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü

Geçici tahminlere göre piyasa fiyatlariyle gayrisafi millî hasıla 1969 
yılında % 7 oranında artarak 84.159,1 milyon liradan 90.078,8 milyon li
raya yükselmiştir. 1968 yılı gayrisafi millî hasıla artış oranı %  6,7 idi. 
Tarım sektöründe sadece %  0,8 oranında bir artış sağlanırken sanayi 
sektörü %  12, inşaat sektörü %  9, ulaştırma sektörü %  8,8 ve ticaret 
sektörü %  8 oranlarında artış göstermiştir. Sanayi, ulaştırma ve dış alem 
gelirleri dışındaki sektörlerin 1969 yılı artış oranlan geçen yıldan daha 
yüksek olmadığı halde bu üç sektörde ve özellikle sanayi sektöründe ula
şılan artışlar gayrisafi millî hasılanın geçen yıldan daha fazla yükselme
sini temin etmiştir.

Millî gelirde sektörler itibariyle meydana gelen gelişmeler aşağıda 
ilgili bölümlerde aynntılı olarak incelenecektir.
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a. Tarım

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan son millî gelir tah
minlerine göre, 1961 sabit fiyatlarıyla, 1968 yılında 24.021,6 milyon lira 
olan tarım sektörü gelirleri 1969 yılında 24.208,6 milyon liraya çıkarak 
%  0,8 oranında artmıştır. Tarım sektörünün İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı ile tespit edilen yıllık gelişme hızı %  4,1 dir. 1969 yılında gerçekle
şen gelişme hızının Plân hedefinin altında kalmasının başlıca sebebi kötü 
hava şartlarının olgunlaşma döneminde özellikle buğday üretimi üzerinde 
olumsuz etkide bulunması ve şeker pancarı, zeytin, tütün ve pamuk gibi 
sanayi ürünleri ile meyve üretiminin 1968 yılı üretim seviyesine ulaşama
mış olmasıdır.

Tarım sektörü gelirlerinin gayrisâfî millî hasıladaki payı 1969 yılında 
%  28,5 den %  26,9 a düşmüştür.

İstihdam, ihracat ve millî gelirdeki yüksek payı sebebiyle Türk eko
nomisinin en önemli sektörü olan tarım sektörü üretiminin tabiî şartlara 
bağlılığının tamamen bertaraf edilmesi mümkün değildir. Ancak bu ba
ğımlılığın kısmen giderilmesi için sulama, gübreleme, ziraî mücadele ve 
tohumluk temini gibi alanlarda yapılan yatırımlara devam edilmektedir
1969 yılında sulama yatırımlarının % 105,5 oranında gerçekleştirildiği, 
gübre kullanımının 2.124 bin tondan 2.780 bin tona çıkarıldığı tahmin 
edilmektedir.

1969 yılı tarım sektörü üretim miktarları hakkında Devlet İstatistik 
Enstitüsünden elde edilen bilgiler noksandır. Bu bilgilere dayanarak 1969 
yılı hububat, baklagiller ve meyve üretimini 1968 yılı ile karşılaştırmak 
mümkün olmamaktadır. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, hububat ve 
meyve üretiminin geçen yılki seviyesine ulaşamadığı tahmin edilmektedir. 
Elde edilebilen bilgilere göre şeker pancarı üretiminin 1969 yılında 4.716 
bin tondan 3.354 bin tona, zeytin üretiminin 822 bin tondan 308 bin tona, 
tütün üretiminin 163 bin tondan 127 bin tona ve pamuk üretiminin 435 
bin tondan 387 bin tona indiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık arpa üre
timi 3.560 bin tondan 3.740 bin tona, ayçiçeği üretimi 230 bin tondan 
310 bin tona, afyon üretimi 125 tondan 127 tona, çay üretimi 126 bin 
tondan 160 bin tona çıkmıştır. Pirinç üretiminin geçen yılki seviyesinde 
kaldığı tahmin edilmiştir.

b. Sanayi

Madencilik, imalât sanayii ve enerji sektörlerini kapsayan sanayi 
sektörü gelirleri 1969 yılında 14.149,1 milyon liradan 15.847,0 milyon 
liraya çıkarak % 12,0 oranında artmıştır. Böylece İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının sanayi sektörü için ön gördüğü gelişme hedefi bu yıl ger-

B. —< Üretim

39



Tarım Üretimi
Cetvel : 12 (Bin Ton)

0  T 0  n 1 e r » 1968 1969 1970
tahmin O r fl n I e r 1968 1969 1970

tahmin
katı tahmin (D kati tahmin <1)

Hububat 15.882 Keyif verici maddeler
Buğday
Arpa
Çavdar

9.520
3.560

820
3.740

800

9 .275 
3.500

Tütün
Afyon (ton)

163
125

127(x)
127

150

Yulaf 450 455 Çay
126

130
M ısır 1.000 Yaş 160
Pirinç 123 123 Kuru 28 35
Diğerleri 409

Baklagiller 583 665 Dokuma maddeleri (Ton)
Yem eklik 380 Tiftik 9 , , ,
Yem lik 203 . ! ! Yapağı, koyun

Meyveler 6.430 10.994 Yapağı, merinos J 48
Üzüm, yas 3.725
İncir, ya§ 215 220 Pamuk 435 387 435
Elma 700 700 Kıl 9
Şefta li 99 Y as koza 2 2
Portakal 476 Deriler (Bin adet) 9.894
Diğerleri yas 892 Büyük baş 1.759
Fındık 138 • • « 150 Küçük baş 8.135
Antep fıstığ ı 19 5 Hayvan sayısı (Bin adet)
Diğerleri, kabuklu 

Sebzeler 
Çeşitli ürünler

166 * ’ * Koyun 
K ıl keçisi 
T iftik  keçisi

38.587
15.187

5.450Şeker pancarı 
Patates

4.716
1.805

3.354 4.000
1.900

Sığır
Manda

13İ761
1.257Soğan 

Diğerleri 
Yağlı tohumlar

525

310 260

Binek ve seki hayvanı 
Kümes hayvanı 
ipek böceği (Bin kutu)

3.452
33.975
67.621 64.413

Ayçiçeği 230
Susam 50 41 Hayvani gıda maddeleri
Y er fıstığ ı 33 40 Süt 4.451 3.600
Soya 9 11 Yumurta (milyon adet) 1.760
Zeytin 8 22 308 750 Bal 13

Yem eklik 92 . . . Su ürünleri 136 165
Yağ için 730 Orman ürünleri

Zeytin yağı 159 54 Kullanılacak odun (Bin m3) 4.069 5.200
Diğerleri Yakacak odun 7.168 7.030

(1) 1970 Programı - Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(x) Muvakkattir.

Kaynak : Devlet İstatistik  Enstitüsü



çekleşmiş olmaktadır. 1969 yılında sanayi sektöründe sağlanan gelişme 
bu sektörün gayrisâfi millî hasıla içindeki payını %  16,8 den %  17,6 ya 
çıkarmıştır.

İmalât Sanayii : loplam  sınaî üretimin %  90 nından fazlasını teşkil 
eden imalât sanayii üretimi 1969 yılında da artmaya devam etmiştir. 
Ancak dokuma sanayii üretiminde bir gerileme eğilimi görülmektedir. 
Petrol ürünleri üretim artışı ise, geçici nedenler yüzünden bir miktar ya
vaşlamıştır.

Onbir aylık dönemler itibariyle demir-çelik üretimi artışı geçen yıla 
nazaran biraz yavaşlamıştır. 1969 yılında hamdemir üretimi % 3,9, çelik 
üretimi %  5,4 oranlarında artmıştır. Boru üretimi geçen yılkı seviyesinde 
kalmış, fakat saç üretimi 1968 yılının onbir ayına nazaran %  6,8 oranında 
azalmıştır.

Metalden başka mamuller üretimindeki artış oranları daha yüksektir.
1969 yılının Ocak - Kasım döneminde çimento üretimi geçen yılın aynı 
dönemine nazaran %  23,6 oranında yüksektir; bu oran kok üretiminde 
%  12,4, şişe ve cam üretiminde %  12,8 dir. Kâğıt üretimi yaklaşık olarak 
geçen yılki seviyesinde kalmıştır.

1968 yılının onbir ayında 680 bin ton şeker üretildiği halde bu yıl 
üretilen şeker miktarı %  24,4 noksanı ile 514 bin tondur. Şeker üretimin
deki azalma, yukarıda belirtildiği gibi, şeker pancarı üretiminin geçen 
yıla nazaran düşük olması ile ilgilidir.

Dokuma sanayiinin 1969 yılı üretimi geçen yılki seviyesinin altında 
kalmıştır. Elde edilen on aylık bilgilere göre pamuk ipliği üretimi geçen 
yılın aynı dönemine nazaran %  1,3 oranında artarken yün ipliği üretimi 
%  6,4 oranında düşmüştür. On bir aylık istatistiklere göre pamuklu do
kuma üretimi, geçen yılm aynı dönemine nazaran, %  3,8, yünlü dokuma 
üretimi ise %  10,3 oranlarında azdır.

Tevsi ve revizyonlar sebebiyle süperfosfat üretimi 1969 yılında da 
bir miktar gerilemiştir. 1968 yılının Ocak-Kasım döneminde 171 bin ton 
süperfosfat üretildiği halde 1969 yılının aynı döneminde üretim %  12,9 
noksanı ile 149 bin tondur.

İçki ve tütün üretimi genellikle artmıştır. Sigara ve tütün mamûlleri 
üretimi geçen yıl 34.304 ton, 1969 yılında ise %  8,7 fazlasıyla 37.317 ton
dur. Çeşitli içki üretimlerindeki gelişmeler farklıdır. Rakı üretimi %  0,7, 
bira üretimi % 8,7 ve diğer içkiler %  10,5 oranlarında artarken şarap üre
timi %  14,3, alkol ve ispirto üretimi %  24,8 oranlarında gerilemiştir.
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Cetvel : 18

İmalât Sanayii üretimi 
(Devlet Sektörü)

(Bin Ton)

M a d d e 1 e r
1968 

12 aylık
1968 

11 aylık
1969 

11 Aylık

Demir çelik ve metalürji

Ham demir 
| Çelik blok 

Saç
i Boru

910
1.110

339
20

824
1.001

311
19

856
1.055

290
19

Metalden başka mamuller

; Çimento 
! Kok

Şişe
Cam eşya 
Kâğıt V. s.

(D

(1)
(1)

4.729
1.431

44
8

116

4.445
1.287

40
7

106

5.096
1.447

105

Gıda maddeleri

Şeker (1) 718 680 514
Dokuma

Pamuk ipliği (ton)
1 Yün ipliği (ton)
1 Pamuklu dokuma (Bin 

Yünlü dokuma (Bin
metre)
metre)

36.972
3.408

208.852
5.940

30.810(b)
2.840(b)

190.927
5.469

31.204(b)
2.658(b)

183.622
4.904

Kimya

; Süpeıfosfat (1) 189 171 149
İçki ve tütün

Sigara, tütün 
Rakı

j Bira 
! Şarap

Diğer İçkiler 
! Alkol, ispirto

(ton)
(Bin İt) 
(Bin it) 
(Bin It) 
(Bin It) 
(Bin İt)

37.459
8.928

38.496
17.188
5.663

41.934

34.304
8.097

36.335
17.188
4.660(b)

28.836(c)

37.317
8.154

39.492
14.733
5.147(b)

21.675(c)
Petrol ürünleri (1) 6.255 6.379(a)

Gaz 
Benzin 
Motorin 
Diğer petrol Ürünleri

474
913

1.504
3.364

423(a) 
929(a) 

1.424(a) | 
3.603(a)

(1) Özel ve Resmî Sektör
(a) 12 Ayhk
(b) 10 Aylık
(c) 9 Aylık

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü ve Petrol Dairesi
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Tabii afetler ve tevsi çalışmaları sebebiyle petrol ürünleri üretim 
artığı 1969 yılında belirli bir şekilde yavaşlamıştır. Aralık sonları itiba
riyle geçen yıl %  17,6 oranında artmış olan petrol ürünleri üretimi 1969 
yılında ancak %  2 oranında artarak 6.255 bin tondan 6.379 bin tona çık
mıştır. Gaz üretimi %  10,8, motorin üretimi ise %  5,3 oranlarında geriler
ken benzin üretimi %  1,8 , diğer petrol ürünleri üretimi ise %  7,1 oranla
rında artmıştır. 1969 yılında petrol ürünleri üretimindeki bu duraklama 
sebebiyle yıl içinde benzin ve motorin ithali zorunda kalınmıştır.

Madencilik : Maden arama çalışmalarının finansmanında karşılaşılan 
güçlükler ile işleyen madenlerin genişletilmesi ve yeni madenlerin işlet
meye açılması ile ilgili çalışmalardaki gecikmeler, madencilik sektöründe 
yeterli üretim artışı sağlanmasını engellemekte ve dar boğazlar meydana 
getirmektedir.

Yeterli olmamakla birlikte 1969 yılında maden üretiminde genellikle 
artış olmuştur. Maden üretim istatistiklerinin bir kısmı Aralık, bir kısmı 
Kasım bir kısmı ise Ekim sonları itibariyledir. Aralık sonlan itibariyle 
maden kömürü üretimi 1969 yılında %  3,2 oranında artarak 7.494 bin 
tondan 7.731 bin tona çıkmıştır. Linyit üretim istatistikleri Ekim sonu 
itibariyledir. Bu bilgilere göre 1968 yılında on ayda 6.276 bin ton, 1969 
yılında ise 6.714 bin ton linyit üretilmiştir. Artış oranı %  7 dir. Onbir 
aylık dönemler itibariyle 1969 yılında krom üretiminde %  8,6, demir üre
timinde, %  23,2, saf kükürt üretiminde ise %  12 oranında artış sağlan
mıştır. Buna karşılık bakır ve manganez üretimi geçen yıla nazaran bir 
miktar düşmüştür.

1968 yılında üretilen ham petrol 3.105 bin ton, 1969 yılında ise % 15,9 
fazlasıyla 3.599 bin tondur.

Enerji : Ülkemizde enerji kaynağı olarak taş kömürü, linyit, petrol 
ürünleri, odun ve tezek kullanılmaktadır. Taş kömürü, linyit ve petrol 
ürünleri hakkında yukarıda, madencilik bölümünde bilgi verilmiştir. Odun 
ve tezek üretimi hakkında yeterli bilgi edinilememektedir.

Çeşitli enerji kaynaklarından ikincil enerjiye çevrilerek tüketilen 
elektrik üretiminde uzun yıllardan beri müşahede edilen artış 1969 yılında 
da devam etmiştir. Termik santrallarda bir değişiklik olmamakla birlikte 
hidrolik santrallarda mevcut güce yapılan ilâvelerle toplam güç 1969 yı
lında %  1,6 oranında artırılabilmiştir. Toplam elektrik üretimi 1969 yı
lında %  12,9 oranında artırılarak 6.936 milyon Kws den 7.830 milyon 
Kws e çıkarılmıştır.
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Madencilik ve Enerji
Cetvel : 14 (Bin Ton)

1 9  6 8 
12 aylık

1 9  6 9
12 aylık (x)

Devlet
sektörü

Özel
sektör Toplam Devlet

sektörü
Özel
sektör Toplam

Madencilik

Maden kömürü (tuvönan) 7.494 — 7.494 7.731 — 7.731
Linyit (tuvönan) 4.963(b) 1.313(b) 6.276(b) 5.254(b) 1.460(b) 6.714(b)
Krom (tuvönan) 193(a) 353(a) 546(a) 229(a) 364(a) 593(a) :
Demir (tuvönan) 918(a) 903(a) 1.821(a) 1.276(a) 968(a) 2.244(a)
Bakır (blister) 24 — 24 19 — 19 i

i Manganez — 25 25 — 13 13 :
Saf kükürt 25 — 25 28 — 28
Ham petrol 3.105 3.599

Enerji

Petrol ürünleri 6.255 6.379
Elektrik (Milyon Kws) 6.936 7.830

(x) Geçici rakamlar
(a) 11 aylık
(b) 10 aylık

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü - Petro! Dairesi Reisliği - Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi.



c. İnşaat ve Konut

Bütün sektörlerdeki yatırımların inşaat kısmına ait faaliyetlerin tü
münü kapsayan inşaat sektörü toplam yatırımların % 60-70 gibi önemli 
bir kısmını teşkil etmektedir. Bu sebeple inşaat sektörü ile ilgili problem
ler bütün diğer sektörlerin gelişmeleri üzerinde etkili olmaktadır.

1969 yılı millî gelir tahminlerine göre inşaat sektörü gelirleri 4.954,6 
milyon liradan 5.400,5 milyon liraya yükselerek c/o 9 oranında artmıştır.

Bütün inşaat faaliyetlerini kapsayan istatistikler çok geç hazırlan
dığı için sektördeki gelişmeler belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarının 
durumuna göre değerlendirilecektir. Belediyelerce verilen inşaat ruhsat
larının Kasım sonlan itibariyle 1968 ve 1969 yılları seviyeleri 15 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. Bu bilgilere göre toplam inşaat 1968 yılma nazaran 
yüzölçümü itibariyle % 17,7 ve değer itibariyle %  45,1 oranlarında art
mıştır. 1968 yılının Ocak-Kasım döneminde 4.486,2 milyon lira değerinde 
13.608,3 bin metrekare, 1969 yılının aynı döneminde 6.509,1 milyon lira 
değerinde 16.020,0 bin metre kare inşaat müsaadesi alınmıştır.

Alınan inşaat müsaadelerindeki değer itibariyle artış oranının yüzöl
çümü itibariyle artış oranından yüksek olduğu görülmektedir. Bunun se
bebi kısmen inşaat kalitesinin ve standartlarının yükselmesi kısmen de 
inşaat malzemesi fiyatlarının artmasıdır.

Yeni İnşaat
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 15
1968 

11 Aylık
1969 
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Ev 1.032,0 4.157,9 1.142,0 4.241,7

Apartman 2.188,0 5.914,4 3.310,2 7.864,1
Ticarî yapılar 522,4 1.548,3 642,7 1.705,5
Srnaî yapılar 302,6 788,5 998,9 1.135,1
Kültürel, sıhhi ve 

' sosyal yapılar 277,4 634,3 252,6 533,6
Diğer yapılar 163,8 564,9 162,7 540,0

TOPLAM 4.486,2 13.608,3 6.509,1 16.020,0

Tamir ve tadilât 78 — 91 —

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü
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1969 yılının ilk onbir ayında, geçen yılın aynı dönemine nazaran, 
kültürel ve sıhhî yapılar île “ diğer” yapılar hariç bütün yapı çeşitlerinde 
artış olmuştur. En fazla artış sınaî yapılardadır. Sınaî yapı inşaatı geçen 
yıla nazaran değer itibariyle % 230, yüzölçümü itibariyle % 44 oranında 
fazladır. Apartman inşaatı değer itibariyle %  51, yüzölçümü itibariyle 
-; 33, ticari yapılar değer itibariyle '%  23, yüzölçümü itibariyle %  10 oran
larında artmıştır.

d. Ulaştırma

Son millî gelir tahminlerine göre ulaştırma sektörü gelirleri 1969 yı
lında (/c 8,8 oranında artarak 5.631,8 milyon liradan 6.127,4 milyon li
raya çıkmıştır. Ulaştırma sektörünün İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için 
tespit edilen yıllık gelişme hızı %  7,2 olduğuna göre, ulaştırma sektö
ründe plân hedefi °/c 1,6 oranında aşılmış olmaktadır.

Son 7-8 yıl içinde yapılan büyük yatırımlar sonucunda mevcut ulaş
tırma şebekesi kapasite ve talebi karşılama bakımından şimdilik yeter
li duruma getirilmiştir.

Kara yollarının ulaştırma sektöründeki öneminin gittikçe artmasına 
karşılık şirketleşmenin henüz gerçekleştirilememiş olması, aşırı yükleme 
sonucunda alt yapının çabuk bozulmasının önlenmesi ve altyapı ya
tırım çalışmalarında dağınıklıktan kurtulunması kara yolları ulaştırmasının 
başhea problemlerini teşkil etmektedir.

Devlet Demiryolları İşletmeciliğinde şehirlerarası mesafenin karayol
larına nazaran daha uzun ve altyapı standartlarının düşük olması demir
yollarının rekabet gücünü azaltmaktadır.

Denizyolu ile ithal ve ihraç malı taşımacılığında millî taşıtlarla yapı
lan taşımaların payı düşmekte ve bu suretle döviz kaybı meydana gel
mektedir. Deniz yolu ile yük taşımacılığında son iki yılda önemli tedbirler 
alınmıştır ve bu konudaki faaliyetlere önümüzdeki yıllarda da devam 
edilecektir.

Ulaştırma faaliyetleri konusunda çeşitli daire ve kuruluşlardan alı
nan bilgiler 16 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Karayolları faaliyetlerinde 1969 yılında önemli gelişmeler olmuştur.
1969 yılında karayollariyle taşman yolcu sayısı 120,8 milyondan 125,0 
milyona, taşınan yük 32,7 milyon tondan 36,0 milyon tona çıkmıştır. 
Katedilen mesafe yolcu/km  olarak 30.650 milyondan 34.000 milyona, 
ton/km olarak 14.080 milyondan 16.000 milyona ve taşıt/km olarak 5.100 
milyondan 6.000 milyona yükselmiştir. Devlet ve il yolları toplamı uzun
luğunda 1969 yılında 360 km artış olmuştur.
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Cetvel : 16
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri

1968 1969

ULAŞTIRMA
Kara Yollan

Taşıma faaliyetleri (milyon) (*)
Taşman yolcu sayısı (kişi) 120,8 125,0

[ Taşman yük (ton) 32,7 36,0
Katedilen mesafe - Devlet ve il (*) (milyon)

Yolcu /  Km. 30.650 34.000 !
Ton j  Km. 14.080 16.000
Taşıt /  Km. 5.100 6.000

Taşıt parkı (adet)
Binek otomobil 125.375 133.867
Kamyon - kamyonet 106.057 117.626
Otobüs - minibüs 32.915 35.789

Devlet ve il yollan (Km)
Asfalt, beton, parke 15.680 16.360 (1)
Stabilize, kırmataş 30.573 30.747 (1)
Diğer 13.043 12.549 (1)

Devlet Demir Yollan
Taşıma faaliyetleri (milyon)

Taşman yolcu sayısı (kişi) 98,1 69,0 (2)
Taşman yük (ton) 15,1 8,3 (2)

Katedilen mesafe (milyon)
Yolcu /  Km. 4.538,9 2.415,4 (2)
Ton /  Km. 5.681,4 3.655,7 (2)

Taşıt parkı (adet)
Lokomotif 963 963 (2)
Yolcu vagonu 1.260 1.280 (21
Yük vagonu 16.779 16.619 (2)
Diğer vagonlar 3.887 4.001 (2)

Deniz yollan
Taşıma faaliyetleri (3)

116,6 (1)Taşman yolcu (milyon kişi) 109,2
Yük (ton) 151.163 138.800 (1)

Katedilen mesafe (bin) (3)
Yolcu /  mil. 133,9 132,1 (1)
Ton /  mil. 100,6 94,1 (1)

Taşıt parkı (groston) (4)
311.840 (1)Yük 303.383

Yolcu 87.889 87.889 (1)
Tanker 166.435 170.135 (1)

Havayollan
Taşıtlar (uçak - adet) 16 16
Taşıma faaliyetleri

1.007,314Yolcu (adet) 809.021
Yük (ton) 8.005 7.443

HABERLEŞME 
i Haberleşme hizmetleri (bin adet)

600,608 (1)i Mektup (5) 516.805
Telgraf (5) 11.261 11.600 (1)
Telefon (6) 520.055 585.000 (1)

Radyo sayası (bin adet) 2.934 3.070 (1)

(*) Tahmin ...
(1) Geçici rakamlar, 2) 1969 yılı rakamı 8 aylıktır. 3) Denizcilik Bankası faaliyeti, 
4) Kamu ve özel sektör 5) Gelen-giden 6) Şehir içi ve şehirlerarası 
Kaynak : İlgili kuruluş ve Dairelerden alman bilgiler.
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Devlet Demir Yolan faaliyetleri hakkında elde edilen bilgiler sekiz 
aylıktır. Bu bilgilere göre 1969 yılında lokomotif sayısında değişiklik ol
mamış, yolcu vagonlarının sayısı 1.260 dan 1.280 e yükselmiş, yük va
gonlarının sayısı ise 16.779 dan 16.619 a inmiştir. Buna kargılık diğtr 
kalemiyle ifade edilen vagonlar sayısında artış olmuştur.

Denizcilik Bankası faaliyetleri hakkında temin edilen geçici bilgilere 
göre taşınan yolcu sayısında %  6,8 oranında artış sağlanırken taşman 
yük miktarı %  8,2 oranında azalmıştır. Katedilen mesafede ise yolcu/m il 
olarak %  1,3, ton/mil olarak %  6,5  oranında azalma olmuştur. Hem 
kamu sektörünü hem özel sektörü kapsayan istatistiklere göre yük ge 
mıleri 303.383 grostondan 311.840 grostona, tankerler 166.435 grostondan 
170.135 grostona çıkmış, yolcu gemilerinde ise 1969 yılında değişiklik 
olmamıştır.

Hava Yolları taşıt sayısında değişiklik olmadığı halde taşman yolcu 
sayısı büyük bir gelişme göstererek %  24,5 oranında artmış ve böylece 
taşman yolcu sayısı ilk defa bir milyonun üzerine çıkmıştır.

Geçici bilgilere göre haberleşme faaliyetlerindeki gelişme devam et
mektedir. Mektup sayısı % 16,2, telgraf sayısı %  3,0 ve telefon konuşma
ları %  12,5 oranlarında artmıştır.

e. Turizm

Dünyada turizm gelirleri çok büyük artışlar gösterirken Türkiye bu 
artıştan payım henüz alamamaktadır. Turizm alanında yatırım gayretlerine 
hız verilerek yeni tesisler kurulmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında turizm sektörüne ayrılan yatırımlar toplam yatırımların %  2,3 ünü 
teşkil ederken 1969 yılı programında bu nisbet %  2,6 ya çıkarılmıştır. 
Turist dövizlerinin resmî kanallardan yurda girmesini teşvik gayesiyle
1968 yılından beri turist dövizlerine %  33,3 oranında vergi iadesi uygu
lanmaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğünden 
alman ve Maliye Bakanlığı ödemeler dengesi rakamlarına muvazi olan 
bilgilere göre turist gelirlerindeki artış sebebiyle turizm gelir ve gider
lerindeki açık 1968 yıllında 9 milyon dolar iken 1969 da 5 milyon dolara 
inmiştir.

Turizm faaliyetleri konusunda hazırlanan son istatistikler Eylül sonu 
itibariyledir. Bu bilgilere göre 1968 yılının dokuz ayında Türkiye’ye 
giren yabancıların sayısı 500.939 iken 1969 yılında 594.286 dır. 1968 yılı
nın son üç ayındaki gelişme nazara alınarak yapılacak bir tahmine göre
1969 yılı sonuna kadar yurda giren yabancı sayısının yaklaşık olarak 710 
bin kişiye ulaşması beklenebilir.
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Cetvel : 17
Turizm Faaliyetleri

1965 1966 1967
(2)

1968 1968
I - I X

1969
i  - ı x  |

YURDUM UZA GELEN YABANCILAR 361.758 440.534 574.055 602.996 500.939 594.286
Turistler 300.790 382.002 520.487 550.315 460.550 550.294
Diğerleri 60.968 58.532 53.568 52.681 40.389 43.992

YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR 186.520 155.293 130.140 186.449 152.405 218.838
Turist olarak 50.676 56.465 63.617 71.323 55.852 68.281
H ac için 21.778 26.737 10.544(1) 29.890 29.890 29.821 1
Çalışmak üzere 112.238 57.499 50.952 72.460 56.656 111.645
Diğerleri 1.828 14.592 5.027 12.776 10.007 9.091 j

(1) Çıkış fişini dolduran vatandaşları ifade etmektedir. Merkez Bankası kayıtlarında 
bu rafcam 34.612 olarak görülmektedir.

(2) 1967 yılından önce Türkiyede 24 saatten az kalan turistler tefrik edilemediğin
den bunlar “diğerleri”  kaleminde, 1967 ve takip eden yıllarda ise turist 
kaleminde gösterilmiştir.

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Eylül sonu itibariyle 1969 yılında Türkiye’ye gelen 594.288 yaban
cının 550.294 ü turisttir. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
turist sayısında % 19,5 oranında artış olduğu görülmektedir. Turist ol
mayanların sayısındaki artış ise 8,9 dur.

Buna karşılık 1968 yılının Ocak-Eylül döneminde yurt dışma çıkan 
vatandaşların sayısı 152.405, 1969 yılında ise %  43,6 fazlası ile 218.838 
dir. Bu artışın %  83 ünü çalışmak üzere yurtdışma çıkanlar teşkil etmek
tedir, Turist olarak çıkanların sayısında da bir miktar artış olmuştur. Hac 
gayesiyle yurtdışına çıkanların sayısında 1969 yılında değişiklik olma
mıştır

C. —  Talep
Harcamalar yönünden 1969 yılı millî gelir tahminleri henüz hazır

lanmamıştır. 1968 yılı için Devlet İstatistik Enstitüsünden elde edilen bil
gilere göre geçen yıl özel tüketim harcamaları %  9,2 oranında artarak 
82.523 milyon liraya, kamu cari harcamaları ise %  9,4 oranmda artarak 
13.483 milyon liraya çıkmıştır. Böylece toplam tüketim harcamaları 1968 
yılında %  9,2 oranmda artarak 96.006 milyon liraya ulaşmaktadır.

Harcamalar yönünden millî gelir tahminlerini elde etmek mümkün 
olmadığı için 1969 yılı tüketim harcamalarım 1970 yılı Program tahmin
lerine göre inceleyeceğiz. Ancak Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtı millî gelir tahminleri birbirlerinden farklıdır. Bu se
beple yukarda 1968 yılı için verdiğimiz tüketim harcamaları rakamları
1970 yılı Programında aynı yıl için verilen tüketim harcamaları rakamla
rından farklı olacaktır.

1970 yılı Program tahminlerine göre 1969 yılında cari fiyatlarla 118,1 
milyar lira olan gayrisafi millî hasılanın 94,6 milyar lirası tüketim harcama
larına ayrılmıştır. Böylece 1969 yılında toplam tüketim harcamalarının 
% 12,6 oranında arttığı tahmin edilmiştir. 94,6 milyar liralık tüketim 
harcamalarının 13,8 milyar lirası kamu cari harcaması ve 80,8 milyar 
lirası özel tüketim harcamasıdır.

Program tahminlerine göre kamu cari harcamaları 1969 yılında 12,5 
milyar liradan 13,8 milyar liraya çıkarak %  10,2 oranında, özel tüketim 
harcamaları ise 71,5 milyar liradan 80,8 milyar liraya çıkarak % 13,1 ora
nında artmıştır.

Yatırım ve tüketim harcamaları, üretim, satış ve stokların karşılaş
tırılması suretiyle yurt içi talebin değerlendirilmesi, istatistik bilgilerin 
zamanında elde edilememesi ve yetersiz olması sebebiyle yapılamamak
tadır. İç talebin gelişmesi hakkında genel bir fikir verebilecek olan bazı 
malların 1969 yılındaki iç satışları, ve stoklan aşağıda incelenmiştir.
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Cetvel : 18

İÇ Satışlar
(Devlet Sektörü)

(Bin ton)
K ....................

Maddeler 1968 
12 aylık

1968 
11 aylık

1969 
i l  aylık

Hadde mamulleri 636 603 651
Çimento (1) 4.747 4.499 5.453
Tas kömürü (satılabilir) 4.301 3.933 4.336
Linyit (satılabilir) 3.376 3.005 3.076
Gaz (1) 472 421(a)
Benzin (1) 895 911(a)
Motorin (1) 1.487 3.377(a)
Diğer petrol ürünleri (1) 2.729 3.089(a)
Şeker (1) 540 488 529
Pamuklu dokuma (Bin metre) 185.199 169.860 196 142
Yünlü dokuma (Bin metre) 5.798 5.719 4.629
Kâğıt ve karton 96 90 89
İthal gazete kâğıdı 55 49 58
Kahve (ton) 2.493 2.288 2.659
Çay (ton) 15.735 14.474 16.993
Sigara, tütün (ton) 36.624 33.944 35.262
Rakı (Bin litre) 18.702 17.611 16.404
Bira (Bin litre) 35,746 34.601 37.551
Şarap (Bin litre) 4.043 3.790 5.962
Diğer içkiler (Bin litre) 5.309 4.830 5.325
Alkol (Bin litre) 21.401 19.750 19.539
Tuz 522 476 517

(1) Resmî ve özel sektör.
(a) Yıllık

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı, Petrol Dairesi Reisliği.

Kasım sonlan itibariyle 1969 yılında satışlarda önemli artışlar, stok
larda ise azalmalar olduğu 18 ve 19 sayılı cetvellerin incelenmesinden 
anlaşılmaktadır. 1989 yılında sadece ,gaz, motorin, yünlü dokuma, rakı, 
alkol ve kâğıt satışları çeşitli oranlarda azalmış diğer bütün maddelerin 
satışları artmıştır.

Onbir aylık dönemler itibariyle hadde mamulleri satışı 603 bin ton
dan 651 bin tona çıkarak %  8, çimento satışı 4.499 bin tondan 5.453 bin 
tona çıkarak %  21,2, taşkömürü satışları 3.933 bin tondan 4.336 bin tona 
çıkarak %  10,2 ve linyit satışları 3.005 bin tondan 3.076 bin tona çıkarak 
%  2,4 oranında artmıştır.

Petrol ürünleri satışlarındaki gelişmeler farklıdır. Gazyağı satışı 
%  10,8 oranında, motorin satışı %  7,4 oranında düştüğü halde benzin sa
tışı %  1,8 ve diğer petrol ürünleri satışları %  13,2 oranında yükselmiştir.
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Stoklar 
(Devlet Sektörü)

Cetvel : 19
(Bira ton)

M a d d e l e r

Hadde mamulleri
Borular
Çelik
Kok
Çimento (1) 
Maden kömlirü 
Taş kömürü 
Linyit
Demir cevheri

Gaz (1)
Benzin (1)
Motorin (1)
Diğer Petrol ürünleri (1) 

Şeker (1)
Pamuklu dokuma (Bin metre) 
Yünlü dokuma (Bin metre) 
Çay (ton)
Tütün, sigara (ton)
Bira (Bin litre)
Rakı (Bin litre)
Şarap (Bin litre)
Diğer içkiler (Bin litre)
Alkol (Bin litre)
Tuz

1968
1968 

Kasım sonu
1969 

Kasım sona

49 27 18
3 15 6

21 22 14
16 23 29
25 47 141
70 84 41

789 839 557
371 342 969
199 181 101

10 12(a)
46 51(a)
23 33(a)

161 180(a)

733 671 576
69.866 67.043 59.142

1.975 1.764 1.704
2.537 2.612 2.484
6.459 5.889 6.975
1.669 1.493 1.116
2.477 1.827 2.663
4.210 4.463 181

932 752 1.231
2.943 2.975 1.973

564 353 162

(I) Resmî ve özel sektör.
(a) Aralık sonu

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı, Petrol Dairesi Reisliği

Tüketim maddelerinden yünlü dokuma maddeleri satışlarında %  19,1, 
rakı satışlarında %  6,9, kâğıt ve karton satışlarında %  1,1 oranında azal
ma olmasına karşılık diğer maddeler satışlarında önemli sayılacak artışlar 
olmuştur. En fazla artışlar %  57,3 ile şarap, %  17,4 ile çay, %  16,2 ile 
kahve, % 15,5 ile pamuklu dokuma maddelerindedir. Diğer maddeler sa
tışlarında da çeşitli oranlarda artış olmuştur.

Kasım sonları itibariyle 1968 yılı ile karşılaştırıldığında stoklarda 
genel bir düşme eğilimi müşahede edilmektedir. 1968 yılı Kasım ayı so
nuna nazaran kok, çimento, petrol ürünleri, tütün ve bazı alkollü içki 
stoklarında artışlar olmuş buna kargılık diğer bütün maddelerin stoklan 
düşmüştür.
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Stokları en fazla artan maddeler çimento ve linyittir, 1968 yılı Ka
sım sonunda 47 bin ton olan çimento stoku 1969 Kasımında 141 bin tona 
çıkarak % 200, 342 bin ton olan linyit stoku 969 bin tona çıkarak c/c 183 
oranında artmıştır. Her iki maddenin stok artışı da üretim artışının tü
ketim artığından fazla olmasından ileri gelmiştir.

Stokları en fazla düşen maddeler ise borular, maden ve taş kömürü 
ile demir cevheridir. Boru stokları 15 bin tondan 6 bin tona, maden kö
mürü stoklan 84 bin tondan 41 bin tona, taş kömürü stoklan 839 bin ton
dan 557 bin tona ve demir cevheri stokları 181 bin tondan 101 bin tona 
inmiştir.

D, —  İstihdam

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ana hedefi millî gelirin artırılma
sıdır. İstihdamın artırılması ancak buna bağlı bir değişken olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte Plân ve Yıllık Programlarda bu konu ile 
ilgili kısa ve uzun vadeli tedbirler tesbit edilmekte, ancak uygulamada 
önemli gelişmeler sağlanamamaktadır. Sanayileşmekte olan ülkelerde 
üretim artışı istihdam artışından daha hızlı gelişmektedir. Bu sebeple 
sanayileşme, yan tedbirler olmadığı takdirde, istihdam ve işsizlik prob
leminin çözümlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Fazla işgücünün çalış
mak üzere yurt dışına gönderilmesi işsizlik probleminin çözümlenmesinde 
olumlu etkilerde bulunmakta, fakat istihdam konusunda başka problem
lerin ortaya çıkmasına da sebeb olmaktadır.

Türkiyede periyodik istihdam istatistikleri henüz yapılamamaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı da istihdam seviyesini İktisadî faaliyet kolların
daki büyüme hedeflerini nazara almak suretiyle hesaplamaktadır. Yapı
lan bu tahminlere göre 1969 yılı istihdam seviyesi geçen yıla nazaran 
%  3,02 fazlasiyle 13.814 bin kişidir. Tarım sektöründe üretim artışı 1969 
yılında düşük olduğu için istihdam artışı da % 0,64 oranında olmuş, buna 
karşılık üretim hedeflerini aşan tarım dışı sektörlerde istihdam artışı da 
%  8,37 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır. Böylece tarım sektöründe işsiz
liğin gerileme oranı program hedefinin gerisinde kalırken tarım dışı sek
törlerde işsizlik program hedefinden daha fazla gerilemiştir. Tanm dışı 
sektörlerde istihdam artışının daha yüksek olması, şehirlere nüfus akı
mını hızlandırmakta ve bazı sosyal problemlerin çözümünü zorlaştırmak
tadır.

Devlet Plânlama Teşkilâtının yukarıda belirtilen tahminlerine göre
1969 yılında en fazla istihdam artışı % 10,35 ile sanayi, % 9,10 ile inşaat 
ve %  7,51 ile hizmetler sektörlerindedir.
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Cetvel : 20

İstihdam Hacmi 
(Aylık Ortalamalar)

(Bin Kişi)

S e k t ö r l e r 1968 1968
(1)

1969
(D

Değişiklik

Mutlak %

Ormancılık, avcılık, balıkçılık 16,3 16,2 15,3 —  0,9 —  5,6
Madencilik 64 ,0 64,1 64,2 +  0,1 +  0,2
İmalât sanayii 44 1 ,6 441,4 468,5 +  27,1 +  6,1
İnşaat 103,8 103,9 111,8 +  7,9 -i 7,6
Şehir hizmetleri ve ticarethaneler 67 ,3 67,3 71,7 +  4,4 +  6,5 I
Nakliyat, depoculuk ve muhaberat 6 7 ,5 67,4 73,7 +  6,3 +  9,3
Hizmetler 173,5 173,2 180,4 +  7,2 +  4,2

T O P L A M 934,0 933,5 985,6 +  52,1 +  5,6

Not : (1) 11 ayın ortalamalarıdır.
Kaynak : İş ve İş gücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

îş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından tarım dışında kalan ve sadece 
büyük işyerlerini kapsayan aylık istihdam istatistikleri yayınlanmaktadır. 
Bu istatistiklere göre 1968 yılının onbir ayının ortalama istihdam hac
mi 933,5 bin kişi 1969 yılının aynı dönem ortalama istihdam hacmi ise
985,6 bin kişidir. Artış oram % 5,6 dır. Ormancılık, avcılık ve balıkçılık 
sektörü dışında kalan bütün sektörlerde istihdam artışı olmuştur. En faz
la artışlar sırasiyle % 9,3 ile nakliyat, depoculuk ve muhaberat sektöründe, 
;% 7,6 ile inşaat sektöründe, '% 6,5 ile şehir hizmetleri ve ticarethaneler 
sektöründe ve % 6,1 ile imalât sanayii sektöründedir. Ormancılık, avcılık 
ve balıkçılık sektöründe %  5,6 oranında gerileme, diğer sektörlerde ise 
çeşitli oranlarda artma olmuştur.

Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 21

1968 1969 Değişiklik
Mutlak %

Batı Almanya 41.409 98.142 + 56.733 + 137,0
Avusturya 673 973 + 300 + 44,6
Avusturalya 107 970 + 863 + 806,5
Birleşik Amerika 43 21 — 22 — 51,2
Hollanda 875 3.833 + 2.958 _L. 338,1
İsviçre 97 183 + 86 + 88,7
Fransa — 191 + 191 __
İngiltere — 4 + 4 __
Suudî Arabistan — 87 + 87 —

TOPLAM 43.204 104.404 + 61.200 + 141,7

Kaynak : İş ve İşgücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
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Yurt dışına gönderilen işçi sayısı 1969 yılında 104.404 tür. Almanya- 
daki ekonomik kriz sebebiyle 1966 ve 1967 yıllarında geriliyerek 8 bine 
kadar inen dışarıya giden işçi sayısı, 1968 yılında 43.204 e çıktıktan sonra
1969 yılında tekrar hızla artmıştır.

1969 yılında yurt dışına çıkan 104.404 işçinin 98.142 si A!manyaya 
gitmiştir.

E. —  Fiyatlar

Raporumuzda fiyat gelişmeleriyle ilgili bölümde kullandığımız Tica
ret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünün Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksi ile Ankara ve İstanbul geçinme endeksleri, 1968 yılı sonuna ka
dar 1953 100 bazına göre yayınlanmaktaydı. 1969 yılı başından itibaren 
ise aynı endeks bazı ufak değişikliklerle fakat yine aynı maddeleri kap
samak suretiyle 1963 =  100 bazına göre yayınlanmaya başlanmıştır. 
1953 =  100 bazına göre hazırlanan endeksler artık yaymlanmamaktadır. 
Bu sebeple, bu yıldan itibaren fiyat gelişmeleri yeni endeks rakamları 
esas alınarak incelenecektir.

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1969 yılında, Aralık sonları iti
bariyle %  5,2 oranmda artarak 134,7 puandan 141,7 puana çıkmıştır. Yıl
lık ortalamalar itibariyle artış oranı ise %  6 dır.

1968 yılı sonunda 134,7 puan olan toptan eşya fiyatları genel endeksi
1969 yılının ilk ayında, mevsimlik harekete de uygun olarak %  1,3 ora
nında yükseldikten sonra Mayıs sonuna kadar mevsimlik harekete uygun 
çok mutedil bir artma eğilimi göstermiştir. Endeksin Şubat ilâ Mayıs ay
larını kapsayan dört aylık dönemdeki artış oranı %  0,9 dur. Böylece 
endeks Mayıs ayı sonunda 137,7 puanlık tepe noktasına eriştikten sonra 
Haziran ayından itibaren mevsimlik gerileme dönemine girmiş, Haziran 
ve Temmuz aylarında %  2,3 oranmda geriliyerek 134,6 puana inmiştir.

Mevsimlik gerileme dönemine gecikerek girmiş olan endeks bu defa 
mevsimlik yükselme dönemine Ağustos ayında, yani biraz erken girmiştir. 
Fakat endeks Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde 
ancak %  1,6 oranında artmıştır. Bunu takip eden iki ayda, yani toptan 
eşya fiyatlan endeksinin asıl yükselme dönemi olan Kasım ve Aralık ay
larında endeks, sırasiyle, %  1,1 ve % 2,5 oranlarında artarak yıl sonunda
141,7 puana çıkmıştır.

Toptan eşya fiyatları genel endeksinin yıllık ortalamalar itibariyle 
artış oranının Aralık sonları itibariyle artış oranından yüksek olduğunu
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Fiyat Endeksleri
Cetvel : 22 (1963 =  100)

Toptan Egya Fiyatları Endeksi Ankara İstanbul j

A y l a r Genel Endeks
Gıda madde- 
!eri ve yemler

Sanayi ham
maddeleri ve 

yarı mamulleri

Geçlmna
Endeksi

Geçinme
Endeksi

1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

Ocak 127,0 136,4 125,9 137,8 128,7 134,1 125,0 130,3 136,0 143,3
. Şubat 128,6 136,6 129,0 138,1 127,8 134,2 126,2 131,9 136,4 143,3

Mart 127,9 136,7 128,1 138,3 127,4 134,2 126,2 131,6 135,6 143,4
Nisan 128,6 137,2 129,8 138,9 126,8 134,3 125,0 131,8 136,0 143,8
Mayıs 129,0 137,7 130,3 139,3 126,8 135,1 125,8 131,3 136,4 144,8
Haziran 127,3 135,2 127,6 134,9 126,7 135,7 125,8 132,9 137,5 145,1
Temmuz 126,7 134,6 124,9 134,0 129,6 135,5 126,5 134,2 138,7 144,3
Ağustos 127,9 135,7 126,0 134,9 130,9 137,1 127,3 133,6 139,5 145,1
Eylül 128,2 135,9 126,6 134,3 130,8 138,5 127,3 134,0 140,2 144,9

j Ekim 131,3 136,7 130,3 135,0 132,8 139,5 128,8 135,7 141,4 147,0
Kasım 131,9 138,2 131,0 137,6 133,4 139,1 129,6 138,6 141,8 148,2
Aralık 134,7 141,7 135,4 142,6 133,4 140,1 130,0 141,3 142,5 149,8

Yıllık Ortalama 129,1 136,9 128,7 137,1 129,6 136,5 127,0 133,9 138,5 145,3

Artış yUzdelcri 4,6 6,0 3,8 6,5 6,0 5,3 4,2 5,4 14,7 4,9

Kaynak : Ticaret Bakanlığı, Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

yukarıda belirtmiştik, Bunun sebebi endeksin 1968 yılının son üç ayında 
hızla yükselmiş olmasıdır. Gerçekten 1968 yılının ilk dokuz ayında 128 
puan civarında seyretmiş olan endeks son üç ayda hızla yükselerek yıl 
sonunda 135 puana çıkmıştı. Böylece 1968 yılı ortalaması, ilk dokuz ay 
seviyesinin etkisinde kalarak, düşük hesaplanırken 1969 yılı seviyesi,
1968 yılı sonlarındaki artış sebebiyle yükselmiştir. 1968 yılındaki yuka
rıda belirtilen gelişme sonunda 1969 yılında endekste hiç bir artış olma
saydı dahi yıllık ortalama rakamı 1968 yılı ortalama rakamından yüksek 
olacaktı. Bu sebeple, birbirini takip eden yıllar arasında yıllık ortalamalar 
itibariyle yapılan karşılaştırmalar her zaman gerçeği aksettirmemektedir.

Aralık sonlan itibariyle toptan eşya fiyatlan genel endeksinde mey
dana gelmiş olan 7 puanlık artışın % 68 i gıda maddeleri ve yemler gru
bunda, %  32 si ise sanayi hammaddeleri ve yarımamulleri grubunda ol
muştur.

Gıda maddeleri ve yemler grup endeksi 1969 yılında %  5,3 oranında 
artarak 135,4 puandan 142,6 puana çıkmıştır. Gıda maddeleri ve yemler 
grup endeksinde meydana gelmiş olan artış başlıca hayvanlar, hayvan 
mahsulleri ile hububat, bakliyat ve ithalât gıda maddeleri dışında kalan 
“ diğer” gıda maddeleri fiyatlarının yükselmesinden ileri gelmiştir.
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Sanayi hammaddeleri ve yarımamulleri grup endeksi 1969 yılında 
/̂o 5 oranında artarak 133,4 puandan 140,1 puana çıkmıştır. Bu grup 

endeksinde meydana gelmiş olan 6,7 puanlık artış başlıca yakacak mad
deleri, dokuma maddeleri ve yapı malzemesi fiyatlarının yükselmesinden 
ileri gelmiştir; diğer maddeler fiyatlarındaki artışın etkisi önemsizdir.

Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünce hazırlanmakta 
olan Ankara ve İstanbul geçinme endeksleri, Aralık sonları itibariyle, sı- 
rasiyle, % 8,7 ve %  5,1 oranlarında artmıştır. Yıllık ortalamalar itibariyle 
artış oranlan ise Ankara geçinme endeksinde % 5,4, İstanbul geçinme 
endeksinde •% 4,9 dur.

Her iki geçinme endeksi de yılın ilk beş ayında mutedil bir artış gös
termiş, ancak yılın ikinci yarısında, özellikle Ankara geçinme endeksi, 
hızlı bir artış temposuna girmiştir.

1968 yılı sonunda 130,0 puan olan Ankara geçinme endeksi Mayıs 
ayı sonuna kadar, beş ayda, 1,3 puan artarak 131,3 puana çıkmıştır. Ha
ziran ayından itibaren ise endeks yükselmeye başlamış, özellikle Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında artış temposu hızlanarak yıl sonunda 141.3 
puana çıkmıştır. Ankara geçinme endeksindeki artış bütün madde grup- 
lannda meydana gelmiş, fakat özellikle aydınlatma ve ısıtma ile gıda, 
giyim maddeleri dışında kalan “diğer” madde gruplarında artış oranları 
yüksek olmuştur.

İstanbul geçinme endeksi, önceki yılların aksine, 1969 yılında Anka
ra geçinme endeksine nazaran daha az artmıştır. Ankara geçinme en
deksinde olduğu gibi, İstanbul geçinme endeksi 1969 yılının ilk dört ayında
0..8 puan arttığı halde, yılın ikinci yarısında ve özellikle Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında daha hızlı yükselmiş ve yıl sonunda 149,8 puana çık
mıştır. İstanbul geçinme endeksine dahil maddelerden gıda ve giyim mad
deleri grup endeksleri diğerlerine nazaran daha fazla yükselmiştir. An
kara geçinme endeksinin aksine İstanbul geçinme endeksinde aydınlatma 
ve ısıtma grup endeksleri hiç bir artış göstermemeştir.

Altın fiyatları yönünde 1969 yılı oldukça hareketli bir yıl olmuştur.
1968 yılından beri milletlerarası altın piyasalarında hüküm süren huzur
suzluk 1969 yılının ilk aylarında artarak devam etmiş ve altın fiyatları 
Mart ayında en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Fransadaki politik ve 
ekonomik gelişmelerin de etkisi ile bu aydan itibaren gerilemeye başla
mış ve bu eğilimi yıl sonuna kadar sürdürmüştür. Türkiye’de de altın fi
yatları milletlerarası piyasalardaki gelişmelere paralel bir seyir izlemiştir.
1968 yılının son ayında 18,16 TL. olan aylık ortalama külçe altın fiyatı
1969 Mayısında 20,44 TL. na çıkmış, 1969 yılının son ayında ise 16,61 TL. 
na inmiştir. Cumhuriyet altını da külçe altına paralel bir seyir izleyerek
1969 Mayısında 137,88 TL. na çıktıktan sonra yıl sonunda 114,25 TL. na 
inmiştir.
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1969 yılında altın fiyatlarında meydana gelen gelişmeler topluca f iy 
ledir : Aralık ayları ortalamaları itibariyle Reşat altını 194,33 TL. ndan 
211,21 TL. na çıkarak c/c 8,7 oranında artmış, Cumhuriyet altını 122,76 TL. 
ndan 114,25 TL. na inerek %  8,9, külçe altının gram fiyatı 18,16 TL. ndan 
16,61 TL. na inerek %  8,5 oranında düşmüştür. Yıllık ortalamalar itiba
riyle ise Reşat altını (/c 9,7, Cumhuriyet altını % 13,2 ve külçe altın 
% 12,1 oranlarında yükselmiştir.

4 MİLLETLERARASI İLİŞKİLER

A. — Dış Ticaret ve Kambiyo Rejimleri

a. İthalât Rejimi
İthalât rejimi uygulaması konusunda Bankamıza verilmiş olan gö

revlerin yerine getirilmesine 1969 yılında da devam edilmiştir.
Döviz kaynaklarının kıtlığı nazara alınarak 1969 yılma ait ithalât 

rejiminin hazırlanmasında, dış ödeme imkânlarının önceliği bulunan ih
tiyaçlara dağıtılmasına ve program hedeflerine uyulmaya gayret edil
miştir.

İthalât Rejimi Kararı ile Yönetmeliği, AID Yoluyla Yapılacak İthalâta 
Ait Yönetmelik ve İhraç ve Yurt İçinde Dövizle Satış Konusu Mamuller 
için İüzumlu Ham ve Yardımcı Maddelerle Ambalaj Maddelerine Döviz 
Tahsisi Esaslarına Dair Yönetmelik bu yıl 4.1.1969 tarihinde yıllık olarak 
ilân edilmiş ve ithalâtla ilgili türlü konular, gerektikçe, yıl içinde yayın
lanan sirkülerle düzenlenmiştir. Liberasyon listesi yıllık, tahsisli ithal 
malları listesi ise altı aylık olarak yayınlanmış, ikinci altı aylık tahsisli 
ithal malları listesi 4 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 Ocak 1969 tarihinde yayınlanan ithalât rejimi kararı ile ithalât 
yönetmeliği esas hükümler bakımından geçen yıl karar ve yönetmeliğin
den önemli farklılık göstermemektedir.

1969 yılında da liberasyon listelerinden yalnız akreditifli ödeme şek
line göre ithalât yapılması prensibi aynen muhafaza edilmiştir.

4 Ocak 1969 tarihli kararname ile, yetkili merciler tarafından alınacak 
kararlara istinaden ancak muayyen bir mal için muteber olduğu Banka
mızca belirtilen ithâl müsaadelerinin başka bir mal ithalinde kullanıla- 
mıyacağı hükme bağlanmıştır.

Tahsisli ithal mallan listesinde tevzii ve tahsisi Bankamıza bırakılan 
ithalâtçı kotalarından birimli mallar için yapılacak taleplere ithal edilecek 
malın birim bedelini ihtiva eden proforma faturanın eklenmesi ve birime 
iblâğ muamelelerinin bu proforma faturaya istinaden yapılması usulü ka
bul edilmiştir.
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Ayrıca CF, CI veya CİF esasına göre yapılacak ithalâtta, ithal mü
saadelerinde FOB değer ile navlun veya sigorta veya her ikisinin ayrı ayrı 
gösterilmesi öngörülmüştür.

İthalât rejimi kararı ile nakdî teminatların 91- 25 inin ihracat proje
lerinin işletme kredisi ihtiyaçları ile ihracatı geliştirici ve destekleyici pro
jelerin aynı mahiyetteki ihtiyaçlarını karşılamak ve 13.9.1968 tarih ve 
6/10649 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İhracatın Teşviki ve 
Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar ile ek ve tadillerinde belirtilen esaslar 
dahilinde kullanılmak üzere ayrılması ve Bankamız nezdinde açılacak 
özel bir hesapta toplanması hükme bağlanmıştır. Ancak 1.11.1969 tari
hinde yayınlanan 28.10.1969 tarih ve 6/12586 sayılı bir karar ile ihracat 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere nakdî teminatlardan kesilen 
meblâğın nisbeti % 25 den % 35 e çıkarılmıştır.

1969 yılı programı 860 milyon dolarlık ithalât öngörmüştür. Bunun 
355 milyon dolan liberasyon listelerine, 235 milyon doları tahsisli ithal 
mallan listelerine, 105 milyon doları da anlaşmalı memleketlere taallûk 
etmekte olup, bakiye 165 milyon dolar proje kredileri, özel yabancı ser
maye yatırımları, Nato-Enfrastrüktür Programı ve bedelsiz ithalât olarak 
tahmin edilmiştir.

31 Aralık 1969 tarihi itibariyle liberasyon, tahsisli ithal mallan ve 
anlaşmalı memleketler kontenjan listelerinden tanzim olunan ithal müsa
adeleri tutarı 644,3 milyon dolardır.

1969 yılı birinci altı aylık devreye ait tahsisli ithal malları listesi
121,7 milyon dolar olarak ilân edilmiş dönem içerisinde yapılan ilâve
lerle (diğer dönemlere ait kotalardan yapılan aktarmalar dahil) 143,5 mil
yon dolara çıkmıştır. İkinci altı aylık dönem için bu liste tutarı 113,3 mil
yon dolar olarak ilân edilmiş ve sonradan eklenen 14,2 milyon dolar ile
127,5 milyon dolara çıkmıştır.

Anlaşmalı memleketler kontenjan listeleri iki taraflı ticaret ve öde
me anlaşmaları hükümleri dahilinde yapılacak ithalâtla ilgilidir. 1969 yı
lında Bulgaristan, Arnavutluk, Doğu Almanya, Macaristan, Romanya, 
S. S. C. B., Polonya, Mısır, Çekoslovakya ve Yugoslavya için yeni konten
jan listeleri yayınlanmıştır. İsrail ile olan ticaret ve ödeme anlaşması
8.9.1969 tarihinde yayınlanan bir kararname ile feshedilmiştir.

4 Ocak 1969 tarihli İthalât Rejimi Kararı ile teminat nisbetleri I nu
maralı liberasyon listesinde yer alan mallar için % 70 den % 90 a, II nu
maralı liberasyon listesinde yer alan mallar için % 100 den %  120 ye, bu 
listede yer alan 87.06 pozisyonlu kara nakil vasıtalarının müteferrik ak
şamı ve parçalan için %  125 den %  150 ye, tahsisli ithal mallan liste
sinden yapılacak ithalâtta ithalâtçı kotaları için %  30 dan %  50 ye, sana
yici kotalan için %  10 dan %  20 ye çıkarılmış ve I numaralı liberasyon
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listesinde yer alan Tarım Bakanlığı müsaadesine tabi tutulan damızlık 
hayvanlar için <§f 1, çeşitli kimyevi gübreler ile kompoze gübıeler için 
f/f 20, tahsisli ithal malları listesinde yer alan yatırım kotası ile firigorifik 
vasıtalar için ! olmak üzere eski hadler muhafaza edilmiştir.

İthalât Rejimi Kararında tahsisli ithâl mallan listesinde yer alan ih
racatı teşvik ve geliştirme kotasından yapılacak ithalâtta nakdî teminatın
13.9.1968 tarih ve 6/10649 sayılı kararname iîe yürürlüğe konulmuş bu
lunan İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar ile ek ve 
tadilleri hükümlerine tabı olduğu tasrih edilmiştir.

b İhracat  Rejimi

Dış ticaret rejimi eskiden ithalât, ve ihracat rejimlerini birlikte kap
samak suretiyle bir bütün halinde yayınlandığı halde 1968 yılından beri 
ithalât rejimi Ocak başında, ihracat rejimi ise Haziran sonunda olmak 
üzere ayrı ayrı yayınlanmaktadır.

1069 yılı ihracat dönemi için uygulanacak İhracat Rejimi Kararı ile 
yeni ihracat yönetmeliği 30.6.1969 tarihinde yayınlanmıştır, Yeni ihracat 
rejimi kararı ihracat rejimimizde önemli değişiklikler yapmamış, ihracatla 
ilgili genel hükümlere ve bu arada serbest ihracat prensibine bağlı kalın
mışta Ancak kanun, kararname ve yönetmeliklerle ihracı yasaklanmış 
veya tescile tabi tutulmuş mallar bu hüküm dışında kalmaktadır.

30.6.1969 tarihinde yayınlanan kararın getirmiş olduğu başlıca deği
şiklikler şunlardır :

— Memleket menfatine aykırı ve döviz kaybına sebep olacak durum
ların ortaya çıkması halinde Ticaret Bakanlığı o malm ihracım yeni esas
lara bağlamaya ve gerektiği takdirde geçici olarak durdurmaya yetkili 
kılınmıştır.

— Güney ve doğu bölgeleri çıkış kapılarından yapılacak ihracatta 
şart olan fiyat kontrolü Ticaret Bakanlığının lüzum gördüğü mal ve 
memleketler için kaldırılabilecektir.

—  İhracı lisansa bağlı mallar listesine kepek ilâve edilmiş “ cılız ka
liteli Eskişehir lüle taşı” yerine “ işlenmemiş Eskişehir lüle taşı ve her 
şekildeki kırpıntıları” koyulmuştur.

İhracat muamelelerini kambiyo mevzuatı yönünden düzenliyen 
23.12.1963 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı 
Karara ilişkin ihracat tebliği halen yürürlüktedir. Adı geçen tebliğin ko
vuşturma ile ilgili hükümlerinde 10.11,1967 ve ihracat bedeli dövizlerle 
ilgili hükümlerinde 11.9.1968 tarihlerinde değişiklik yapılmış, 24.1.1969 
tarihinde gayri ticarî eşya ile ilgili hükümlerine “ taahhütlerin Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına şevki” ile ilgili bîr fıkra eklenmiştir.
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11.8.1967 tarihinde yürürlüğe giren 933 sayılı Kanunun görev ve yet
ki değişikliği bakımından ihracat rejimi ile ilgili kısmına kısaca temas et
mek isteriz. Bu Kanun hükümlerine dayanılarak Devlet Plânlama Teş
kilatı Müsteşarlığı nezdinde kurulan ^Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve 
Teşvik Bürosu İhracatta Vergi İadesi Komisyonu” (İVİK) nun yerini al
mış ve İVİK’ in görevine 15.9.1967 tarihinde son verilmiştir.

11.11.1967 tarih ve 6/8993 sayılı kararname ile “Bazı mamullerimizin 
tevsik edilecek ihraç fiyatları vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra 
eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ih
dası hakkmdaki karar” yürürlükten kaldırılarak yeni bir kararname neş
redilmiştir. Bu kararname hükümlerine 16.8.1968 gün ve 6/10649 sayılı 
kararname ile ihracat kredilerine ucuzlatıcı yeni ek tedbirler eklenmiştir. 
Söz konusu kararname ile ihracat kredileri, banka ve sigorta muameleleri 
vergileri ve diğer bazı yükümlülüklerden istisna edilmiştir. Ayrıca aynı 
kararname ile T. C. Merkez Bankası nezdinde bir selektif kredi fonu teş
kil edilerek serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için 
açılacak kredilere uygulanan faiz yüzdesinin üçünün bu fondan karşılan
ması kararlaştırılmıştır. Selektif kredi uygulanması Yatırımları ve İhra
catı Geliştirme ve Teşvik Bürosundan belge alınması kaydiyle 261 sayılı 
Kanuna istinaden çıkarılan vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin 
ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi muamelelerine 
de uygulanır.

6/8993 sayılı kararnamenin üçüncü maddesinin birinci fıkrası
25.6.1969 tarihinde yayınlanan 6/11904 sayılı karar ile yeniden değiştiril
miştir.

c. Kambiyo Rejimi :

Kambiyo rejimi 1968 yılında da 1567 sayılı Kanuna dayanılarak 11 
Ağustos 1962 tarihinde yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkmdaki 17 sayılı Karar ve bu kararla ilgili tebliğler ve bazı münferit 
kararlarla düzenlenmiştir.

Kambiyo kontrol görevleri Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 
14 sayılı Karara ilişkin 70 sayılı tebliğ ile 6 Haziran 1961 tarihinde, birçok 
memleketlerde olduğu gibi, memleketimizde de Bankamıza devredilmiş
tir. Bu merci değişikliği, özellikle görünmeyen muameleler ve sermaye 
haraketleri konusunda kambiyo kontrolü uygulamasının objektif usuller 
ve belirli kaideler dairesinde gerçekleştirilmesini ve imkân dahilinde libe
rasyon yönünde yürütülmesini sağlama bakımından önemli bir gelişmedir. 
Böylece üyesi bulunduğumuz Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtının görünmeyen muamelelerin liberasyonu konusunda izlediği poli
tikaya uygun usuller meydana getirilmiştir.
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i 962 yılından beri uygulanmakta olan Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 17 sayılı Karar ile ilgili tebliğler 7 seriye ayrılmakta ve her seri 
kendi içinde sıra numarası almaktadır. Birinci seri usul hükümlerine, 
ikinci seri genel olarak ihracata ve özelliği olan ihracata, üçüncü seri dö
vizli, bedelsiz ve sair şekillerdeki ithalâta, dördüncü seri görünmeyen 
muamelelere, beşinci seri sermaye hareketlerine, altıncı seri serbest böl
ge işlerine ve yedinci seri diğer serilerle ilgili müteferrik değişikliklere, 
eklere ve iptallere müteallik hükümleri ihtiva etmektedir.

1969 yılında yedinci seri içinde 60 ilâ 74 sayılı tebliğler ile I, II, III, 
IV ve V sayılı serilerle ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

B. — Dış Ticaret Hareketleri
Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Aylık Dış Ticaret İstatis

tikleri Bülteninde 1969 yılı başından itibaren (1969/I-III Sayıya Kadar), 
ithalâtı kaynaklarının çeşidine göre tasnif eden cetvellerde bedelsiz ithalât, 
ithalât toplamına ilâve edilmeksizin ilgili cetvelde ayrı olarak gösterilmekte 
dir. İthalâtı maddeler ve memleketler ile yatırım ve tüketim maddeleri 
açılarından tasnif eden cetvellerde ise bedelsiz ithalât ne genel toplama, 
ne dağılım kalemlerine dahil edilmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü bedelsiz ithalâtı, 1968 yılı sonunda 764 mil
yon dolar tutan ithalât toplamı içinde 17 milyon dolar olarak göstermiştir. 
1969 yılı sonunda 747 milyon dolar tutan ithalât toplamında ayrı olarak 
gösterilen 54 milyon dolarlık bedelsiz ithalâtı 1968 yılındaki irae esasına 
göre ilâve edilirse, 1969 yılı toplam ithalâtı 801 miyon dolara yükselmek
tedir.

1969 yılında ihracat % 8,3 oranında artarak 496 milyon dolardan 537 
milyon dolara çıkmış, ithalât ise %  4,8 oranmda yükselerek 764 milyon 
dolardan 801 milyon dolara ulaşmıştır.

Dıs Ticaret Hacmi
Cetvel : 23

Yıllar Değer (Milyar TL.) Değer (Milyon <jj) Miktar (Milyon Ton)
İthalât İhracat Hacim İthalât İhracat Fark Hacim İthalât İhracat Hacim

1 1962 5,6 3,4 9,0 622 381 -2 4 1 1.003 4,9 2,3 7,2
1963 6,2 3,3 9,5 688 368 -3 2 0 1.056 5,4 2.1 7,5
1964 4,9 3,7 8,6 537 411 -1 2 6 948 4,8 2,6 7,4
1965 5,2 4,2 9,4 572 464 -1 0 8 1.036 5,0 2,6 7,6
1966 6,5 4,4 10,9 718 490 -2 2 8 1.208 5,3 2,6 7,9
1967 6,2 4,7 10.9 685 523 -1 6 2 1.208 5,0 2,0 7,0
1968 6,9 4,5 11,4 764 496 -2 6 8 1.260 8,2 2,2 8,4

1969(1) 7,2 4,8 12,0 801 537 -2 6 4 1.338 6,2 2,9 9,1 j

(1) Geçici
K aynak : A ylık  İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü
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İhracatımız 1964 yılından beri, (1968 yılı hariç), devamlı olarak art
maktadır. 1968 yılında ihracatımızda bir tıkanıklık olmuş ve bir önceki yıla 
nazaran ihracat gerilemişti. 1968 yılı sonundan itibaren bu tıkanıklığı gi
derecek ve ihracatı artıracak yeni tedbirler alınmıştır. 1969 yılının ilk ay
larında ihracattaki durgunluğun devam etmesine karşılık ikinci yarısında 
alman tedbirlerin de etkisi ile ihracat artmaya başlamıştır. Alman vergi 
iadesi tedbirleri ile dahili fiyat artışlarının ihracatı firenleme etkisi büyük 
ölçüde giderilmiştir.

1969 yılı ihracatının maddeler itibariyle dağılışını inceleyince şöyle 
bir durum ortaya çıkmaktadır : Meyve ihracatının tamamı fındık ihraca
tından olmak üzere, 34 milyon dolar artmasına karşılık tütün ihracatı 13 
milyon dolar, pamuk, ihracatı ise 18 milyon dolar gerilemiştir. Tarım 
ürünlerine dahil olan kalemlerde önemli gelişmeler olmadığına göre 1969 
yılı ihracat artışına tarım ürünlerinin etkisi olmamıştır denilebilir. Buna 
karşılık sanayi mamullerinin tamamının dahil bulunduğu “ diğer madde
ler” ihracatı 1968 yılma nazaran 45 milyon dolar fazlalık göstermiştir. 
Böylece sanayi mamûlleri ihracatının 1969 yılında büyük bir artış gös
terdiği ortaya çıkmaktadır.

1969 yılında yapılan 537 milyon dolarlık ihracatın 308 milyon doları 
(% 57,4) APA memleketlerine, 63 milyon doları (%  11,7) dolar sahası 
memleketlerine, 108 milyon doları (%  20,1) anlaşmalı memleketlere ve 
58 milyon doları (% 10,8) diğer memleketlere yapılmıştır. İhracatın 1968 
yılı dağılışı ile karşılaştırıldığında APA memleketleri payının %  53,2 den 
%  57,4 e çıktığı, dolar sahası payının % 14,9 dan % 11,7 ye, anlaşmalı 
memleketler payının % 22,2 den % 20,1 e indiği görülür. Diğer memleket
lere yapılan ihracatın payı ise %  9,7 den % 10,8 e yükselmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ithalât toplamı rakamına bu yıl be
delsiz ithalât Devlet istatistik Enstitüsü yayınlarında dahil edilmemiş 
ayrı olarak gösterilmiştir. 1969 yılında yapılan 54 milyon dolarlık bedelsiz 
ithalât genel toplama eklenirse artış % 4,8 tutmaktadır.

Bedelsiz ithalât 1968 yılında olduğu gibi 1969 yılında da ithalâtın 
maddeler itibariyle dağılımını gösteren tablolara dahil edilmiş veya 1968 
yılı için bedelsiz ithalâtı ilgili ithalât kalemlerinden düşmek mümkün ol
saydı, ithalâtın maddeler itibariyle artış veya eksilişlerini açıkça tesbit 
etmek mümkün olabilirdi.

Bedelsiz ithalâtın 1969 yılında maddelere dağıtılmamış olduğunu na
zara almak kaydiyle başlıca kalemlerden ilâç ve boya ithalâtı 72 milyon 
dolardan 79 milyon dolara, demir ve çelik ithalâtı 44 milyon dolardan 
50 milyon dolara ve gübre ithalâtı 48 milyon dolardan 52 milyon dolara 
yükselmiştir.
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Cetvel : 24
Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı

( Milyon $)

İ h r a c a t 1I İ t h a l â t

Maddeler 1968 1969
(D

Maddeler 1968 1969
(1)

CANLI HAYVANLAR 10 11 AKARYAKIT 64 61

MEYVELER 125 159 İLÂÇ VE BOYA 72 79 ;

Üzüm 23 23
încir 7 7
Fındık 76 107
Diğer meyveler 19 22

HUBUBAT 2 0 DOKUMA - İPLİKLER 42 37 :

Çavdar — —
Kuşyemi 1 0 DEMÎR VE ÇELİK 44 50
Diğer hububat 1 0

TOHUMLAR 5 7 MAKİNELER 254 218

KÜSPELER 20 18 TAŞIMA ARAÇLARI 85 78 ;

TÜTÜN 95 82 SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİÎ
MADENLER 31 28 SENTETİK KAUÇUK 38 32

Bakır (Ham) 14 6
Krom (cevher) 10 13
Diğer madenler 7 9

YÜN-KIL, ATKILI 10 7 HAYVANİ VE NEBATİ YAĞLAR 3 2

PAMUK 143 125 GÜBRELER 48 52

DİĞER MADDELER 55 100 DİĞER MADDELER 114 138

TOPLAM 496 537 TOPLAM 764 747

(1) Geçici
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - D evlet İstatistik Enstitüsü

Not : 1969 yılı ithalât toplamı ve dağılımına bedelsiz ithalât dahil edilmemiştir.



İhracat ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı 
Cetvel : 25 ,

Memleket Gruplan
İhracat İthalât

1968 1969(1) 1968 1969(1)

A. P. A. MEMLEKETLERİ 264 308 442 431
Avrupa İktisadî Topluluğu 164 215 282 270
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 85 81 157 153
Diğer A. P. A. Memleketleri 15 12 3 8

DOLAR SAHASI 74 63 130 135 ı
ANLAŞMALI MEMLEKETLER 110 108 148 no
DİĞER MEMLEKETLER _48 58 44 71

T O P L A M 496 537 764 747

(1) Geçici
K aynak : A ylık İstatistik Bülteni - D evlet İstatistik Enstitüsü

N ot : 1969 yılı ithalât toplamına bedelsiz ithalât dahil edilmemiştir.

İthalâtın memleket gruplan itibariyle dağılışında da 1968 yılı sonu 
için bedelsiz ithalât dahil, 1969 yılı için bedelsiz ithalât hariçtir. Bedelsiz 
ithalâtın 1969 yılında memleket grupları itibariyle dağıtılmamış olduğunu 
nazara almak kaydiyle 1968 yılı ile karşılaştırıldığında anlaşmalı memle
ketler payının biraz düştüğü, “ diğer memleketler” payının ise bir miktar 
yükseldiği görülür. APA memleketleri ve dolar sahası paylarında önemli 
bir değişiklik olmamıştır.

Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı
Cetvel : 26 (Milyon $ )

D e ğ e r 1 e r Genel İthalâta Nispetleri

G r u p l a r 1968 1969 (1) G r u p l a r 1968 1969(1)

YATIRIM MADDELERİ 367 338 YATIRIM MADDELERİ 48,0 45,3
İnşaat malzemesi 27 37 İnşaat malzemesi 3,5 5,0
Makine ve teçhizat 340 301 Makine ve teçhizat 44,5 40,3

TÜKETİM MADDELERİ 36 33 TÜKETİM MADDELERİ 4,7 4,4
HAM MADDELER 361 376 HAM MADDELER 47,3 50,3

TOPLAM 764 747 TOPLAM 100,0 100,0

(1) Geçici
Kaynak  : Aylık İstatistik Bülteni —  D evlet İstatistik Enstitüsü 
N ot : 1969 yılı ithalât toplamına bedelsiz ithalât dahil edilmemiştir.
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İthalâtın yatırım, tüketim ve ham maddeleri dağılışında da 1968 yılı 
sonu için bedelsiz ithalât dahil, 1969 yılı için bedelsiz ithalât hariçtir. 
Bedelsiz ithalâtın 1969 yılında yatırım, tüketim ve ham maddeler iti
bariyle dağıtılmamış olduğunu nazara almak kaydiyle yatırım ve tüketim 
maddeleri ithalâtının düştüğü, ham madde ithalâtının ise yükseldiği Sürül
mektedir. Yatırım maddeleri ithalâtı 367 milyon dolardan 338 milyon do
lara, tüketim maddeleri ithalâtı ise 36 milyon dolardan 33 milyon dolara 
inmiş, ham madde ithalâtı 361 milyon dolardan 376 milyon dolara çıkmış
tır. Bu gelişmeler sonunda ithalâtın dağılışında da biraz değişiklik olmuş, 
yatırım maddelerinin payı % 48,0 den % 45,3 e inerken hammaddelerin 
payı p> 47,3 den %  50,3 e yükselmiştir.

İthalâtın kaynaklar itibariyle dağılışında bedelsiz ithalât 1968 yılında 
hem toplama hem müfredata dahil edilmiştir. 1969 yılında ise, müfredat 
arasında parantez içinde gösterilmiş ve toplama ilâve edilmemiştir. Mu
kayeseyi mümkün kılmak için bu paragrafta bedelsiz ithalât 1968 yılı 
esaslarına irca edilmiştir.

Kaynaklann Çeşidine Göre İthalât 
Cetvel : 27 (Milyon $)

1968 1969
(D

I —  Liberasyon 361 344
II —  Tahsisli 201 190
III —  Anlaşmalı 108 104
IV —  NATO Enfrastrüktür 2 3

j V —  Özel yabancı sermaye 6 10
VI —  Özel yatırım kredileri 64 75

| VII —  Surplus — 2
VIII —  Bedelsiz 17 (54)
IX —  Diğerleri 5 19

T O P L A M 764 747

(1) Geçici
Kaynak : Aylık Dış Ticaret İstatistik Bülteni - D evlet İstatistik Enstitüsü 

Not : 1969 yılı ithalât toplamına bedelsiz ithalât dahil edilmemiştir.

801 milyon dolarlık 1969 yılı ithalâtının 344 milyon doları liberasyon 
listesinden, 190 milyon doları tahsisli ithal mallan listesinden, 104 milyon 
doları anlaşmalı memleketler listesinden ve 109 milyon doları da diğer 
kaynaklardan yapılmıştır, ithalâtın kaynaklarına göre dağılışında meydana 
gelen başlıca değişiklikler, bedelsiz ithalât payı ile özel yatırım kredileri
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payının biraz daha artmış olmasıdır. 1967 yılında ' ;  5,5 olan özel yatırıır. 
kredileri payı 1968 yılında 9f S,4 e, 1969 yılında da 10,0 a yükselmiştir. 
Bedelsiz ithalâtın toplam ithalât içindeki payı da 1969 yılında r'( 2,2 den 
% 6,7 ye çıkmıştır.

C. —  Dış Ödemeler Dengesi

Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan geçici ödemeler dengesi tah
minlerine göre, carî işlemler dengesi 1969 yılında 197 milyon dolar açık 
vermiştir. Bu açık, 264 milyon dolarlık dış ticaret açığı ile 59 milyon dolar
lık görünmeyen muameleler net gelirleri ve 8 milyon dolarlık Nato — 
Enfrastıüktür gelirlerinin muhassalasıdır.

1968 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında görünmeyen muamele
ler net gelirlerinin 34 milyon dolardan 59 milyon dolara yükseldiği görülür. 
Görünmeyen muameleler gelirlerinin artışı başlıca işçi dövizlerinin artma
sından ileri gelmiştir. 1968 yılında resmî kanallarla yurda giren işçi döviz
leri 107 milyon dolardı; 1969 yılında bu döviz girişleri 120 milyon dolarlık 
Program tahminini de aşarak 141 milyon dolara ulaşmış ve geçen yıla 
nazaran 34 milyon dolar artmıştır. Turizm ve dış seyahat net açığı da 1968 
yılında 9 milyon dolar iken 1969 yılında 5 milyon dolara inmiştir. Dış borç 
faiz ödemeleri 34 milyon dolardan 39 milyon dolara çıkmış, Kâr transferleri 
ise geçen yılki seviyesi olan 32 milyon dolarda kalmıştır. Proje kredileri 
hizmet ödemeleri aylık olarak tesbit edilemediği için bu kalemin 1969 yılı 
bakiyesi henüz yayımlanmamıştır. Geçen yıl 17 milyon dolar tutarında 
fazlalık veren “ diğer” görünmeyen muameleler net bakiyesi bu yıl 6 mil
yon dolar açık vermiştir.

1968 yılında 10 milyon dolar olan ve 1969 yılı için de 10 milyon dolar 
tahmin edilen Nato —- Enfrastrüktür gelirleri 8 milyon dolar olarak gerçek
leşmiştir.

Sermaye hareketleri 1969 yılı sonu geçici bakiyesi 255 milyon dolar
dır. Teciller dahil 1968 yılında 72 milyon dolar, 1969 yılında 106 milyon 
dolar borç ödenmiştir. Özel yabancı sermaye girişi 11 milyon dolar arta
rak 24 milyon dolara, proje kredileri 46 milyon dolar artarak 173 milyon 
dolara çıkmıştır. Bedelsiz ithalât gelirleri 22 milyon dolardan 20 milyon 
dolara, konsorsiyum kredileri 145 milyon dolardan 104 milyon dolara in
miştir. Geçen yıl mevcut olmayan Türk Lirası gıda ithalâtı kaleminden 
40 milyon dolar gelir elde edilmiştir.

1969 yılı Mart ayından itibaren akreditif kuvertürü temini sisteminde 
yapılmış olan değişiklik dolayısiyle 31.12.1968 tarihinde 39,6 milyon dolar 
ve 31.12.1969 tarihinde 169,2 milyon dolar tutan net altın ve döviz rezervi 
farkı olan 129,6 milyon dolarlık artış, ödemeler dengesi cetveline dahil 
edilmemiştir. Bu yüzden net yanlış ve eksik kalemi geçici olarak - 58 mil
yon dolar olarak gösterilmiştir.
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ödemeler dengesi net yanlış ve eksik kalemi 1969 yılı geçici tahmin
lerine göre - 58 milyon dolarlık bir bakiye vermiştir. Bu bakiye kısmen he
nüz tesbit edilemeyen proje kredileri hizmet ödemeleri ve proje kredileri 
kullanımı ile proje kredisi ithalâtı arasındaki farktan ileri gelmektedir,

Ödemeler Dengesi

----------  - — • —
1 9 6 8 1 9  6 9 

(Geçici)
Değişiklik

I  c
m B 
o  J2
£  3

1
ÜtSU Si
SÎS 
O  .3

£ ~< «  çu  *3 fefi g o  İ3

■
d) o
v bO V»
0 .3

B-aa SIh *2
B* S 
S-S 
At -8

1
J ta> 41
» S  
O S

1. CARI ÎŞLEMLER —229 — 224 — 230 — 197 —  1 27

A. Dış ticaret — 295 — 268 — 285 — 264 10 4
İthalat
İhracat

B. Görünmeyen muameleler (net)

— 835
540

51

— 764
496

34

— 860
575
45

— 801(4)
537
59

—  25 
35

—  6

—  37 
41 
25

Borç faiz Ödemeleri (1)
Turizm ve dış seyahat (net) 

îşçi gelirleri 
Kâr transferleri 
Proje kredi, hizmet ödemeleri 
Diğer görünmeyen muameleler (net) 

C. Nato - Enfrastrüktür

—  47
—  2 

120
—  23
—  7 

10 
15

—  34
—  9 

107
—  32
—  15 

17 
10

—  50
5

120
—  30
—  20 

20 
10

—  39
—  5 

141
—  32 

( . . . )
—  6

8

—  3
7

—  7 
—- 13

10
—  5

—  5 
4

34

15
—  23
—  2

2. SERMAYE HAREKETLERİ 259 235 230 255 —  29 20
A. Diş borç ödemeleri (1) — 105 —  72 — 115 — 106 — 10 —  34
B. TL. Gıda ithalâtı — — — 40 — 40
C. özel yabancı sermaye 35 13 30 24 —  5 11
D. Bedelsiz ithalât 15 22 18 20 3 —  2
E. Proje kredileri 100 127 150 173 50 46
F. Dış finansman ihtiyacı 

(Konsorsiyum) (1,2) 214 145 147 104 —  67 —  41
3. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ — 6 _ — — • —  8
4. ALTIN VE DÖVlZ REZERVLERİ (3) —  30 ( . . . ) — ( . . . ) —  30 —

5- NET YANLIŞ VE EKSİK — —  17 — —  58 — — 41

Kaynak : Maliye Bakanlığı
1. G erçekleşm e tahminlerine teciller dahil değildir.
2. Refinansman dahildir.
3. (—■) işareti rezerv artışım gösterir.
(4) Bedelsiz ithalât ve hibe dahil.

Not : 1969 yılı Mart ayından itibaren akreditif kuvertürü temini sisteminde yapılmış 
olan değişiklik dolayısiyle 31.12.1968 tarihinde 39,6 milyon dolar ve 31.12.1969 
tarihinde 169,2 milyon dolar tutan net altın ve  döviz rezervi farkı olan 129,6 
milyon dolarlık artış, ödem eler dengesi cetveline dahil edilmemiştir. Bu yüzden  
net yanlış ve eksik kalemi geçici olarak —  58 milyon dolar olarak gösterilmiştir.
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D. —  Altın ve Döviz Durumu

Bankamız altın mevcudu milletlerarası ayarlı külçe, meskûk ve dü
şük ayarlı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Toplam altın mevcudu 
1969 yılında 112,4 tondan 112,7 tona çıkarak 0,3 ton artmıştır. Bu artış 
Milletlerarası Para Fonu ile yapılan altın muamelelerinden ileri gelmiştir. 
Altın mevcudunun 109,8 tonu külçe ve milletlerarası ayarlı, 2,9 tonu sikke 
ve düşük ayarlıdır. 109,8 tonluk milletlerarası ayarlı altının 37,7 tonunu 
serbest, 62,9 tonunu merhun altınlar, 9,2 tonunu ise vadeli altın borçluları 
teşkil etmektedir. 1969 yılında merhun altınlar ve vadeli altın borçluları 
eksilirken serbest altınların mevcudu 26,7 ton artmıştır.

Altın Mevcudu
Cetvel : 29 (Ton)

1968 1969 Fark

MİLLETLERARASI AYARLI 109,5 109,8 0,3
Serbest altınlar 11,0 37,7 26,7
Merhun altınlar 71,8 62,9 —  8,9
Vâdeli altın borçluları 26,7 9,2 —  17,5

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI 2,9 2,9 —

TOPLAM 112,4 112,7 0,3

1969 yılında Bankamız 71,8 ton tutan merhun altın miktarını 8,9 ton 
ve 26,7 ton olan vadeli altın borçluları hesabını 17,5 ton düşürerek serbest 
altın mevcudunu 11 tondan 37,7 tona yükseltmiş ve böylece 26,7 ton 
altını serbest hale getirmiştir.

112,7 tonluk altın mevcudunun 106,5 tonu Merkez Bankasına, 6,2 
tonu ise Hâzineye aittir.

Altın Mevcudunun Dağılışı 
Cetvel : 30 __________ ________ ______________________ _____________(Ton)

1968 1969 Fark

Banka malı 106,2 106,5 0,3

Hazine tevdiatı 6,2 6,2 --

TOPLAM 112,4 112,7 0,3
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Altın mevcudu bir safi gram altın — 1012,747 kuruş esası üzerinden 
değerlendirildiğine göre milletlerarası ayarlı 109,8 ton altının bilanço de
ğeri 1.111,6 milyon liradır. Bunun 1.050,8 milyon liralık kısmı Merkez 
Bankası, 60,8 milyon liralık kısmı Hazine malıdır.

Merkez Bankası altın ve konvertibl döviz rezervleri 1969 yılında 
39,6 milyon dolardan 169,2 milyon dolara yükselerek 129,6 milyon dolar 
artmıştır. Artışın 0,3 milyon doları altın mevcutlarında, 129,3 milyon do
ları konvertibl dövizlerde olmuştur. Bu fark esas itibariyle Mart 1969 
başlarından itibaren uygulanmakta olan yeni akreditif kuvertür temini 
sistemimizin sonucudur.

Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 31

Milyon TL. Milyon $

1968 1969 1968 1969 Fark

i ALTIN MEVCUDU 
1 (Milletlerarası ayarlj)
1 Serbest 

Merhun
Vâdeli altın borçluları 

; DÖVİZ BORÇLULARI 
: (Konvertibl)

3133 sayılı Kanuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre 

1 DÖVİZ ALACAKLILARI 
(Konvertibl)

( 3133 sayılı Kanuna göre 
: 5256 sayılı Kanuna göre

+  1.108,6 +  1.111,6 +  123,2 +  123,5 0,3

111,0
727,6 
270,0 

+  278,1

381,9 
636,7 

93,0 
+  908,1

12,4 
80,8 
30,0 

+  30,9

42,4 
70,8 
10,3 

+  100,9

30.0 
—  10,0 
—  19,7

70.0

168.5
109.6 

—  1.030,4

491,8 
416,3 

—  496,4

18,7 
12,2 

—-114,5

54,6 
46,3 

—  55,2

35,9 
34,1 

+  59,3

574,0
456,4

239,0
257,4

63,8
50,7

26,6
28,6

—  37,2
—  22,1

| NET REZERV DURUMU 356,3 1.523,3 39,6 169,2 129,6

Konvertibl dövizlerde meydana gelen 129,3 milyon dolarlık artışın 
70,0 milyon doları konvertibl döviz borçluları hesap bakiyesinin yüksel
mesinden, 59,3 milyon doları ise konvertibl döviz alacaklıları hesap ba
kiyesinin düşmesinden ileri gelmiştir.

3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi konvertibl hariçteki muhabirler 
ve efektifler Merkez Bankası Bilançosunda “Döviz Borçluları” hesabında 
toplanmıştır. Döviz borçluları hesabı 1969 yılında 30,9 milyon dolardan
100,9 milyon dolara çıkarak 70,0 milyon dolar artmıştır. Artış, 3133 sa
yılı Kanuna tabi dövizlerdeki 35,9 milyon dolarlık artış ile 5256 sayılı 
Kanuna tabi dövizlerdeki 34,1 milyon dolarlık artışın toplamıdır.

Bilânçonun pasifinde yer alan “Döviz Alacaklıları” hesabında 3133 
ve a256 sayılı Kanunlara tabi konvertibl hariçteki muhabirler ve konver
tibl döviz tevdiat hesapları yer almaktadır. Döviz alacaklıları hesabı 1969
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yılında, 114,5 milyon dolardan 55,2 milyon dolara inerek 59,3 milyon do
lar azalmıştır. Bu azalma 3133 sayılı Kanuna tabi dövizlerdeki 37,2 mil
yon dolarlık eksilme ile 5256 sayılı Kanuna tabi dövizlerdeki 22,1 milyon 
dolarlık eksilişin sonucudur.

Konvertibl olmayan dövizlerle meşkûk ve düşük ayarlı altınlar 32 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki hesaplar Merkez Bankası Bi
lançosunun aktif ve pasifinde “ Muhtelif” rübriği altında toplanmaktadır.

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

1968 1969 Fark

ALTIN (Meskûk ve düşük ayarlı) 30,1 30,1
BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 1.0(54.9 1.100,7 35,8

3133 sayılı Kanuna göre : 
Muhtelif 64,7 107,6 42,9

| 5256 sayılı Kanuna göre : 
I Hariçteki muhabirler 
| Muhtelif

128,8
871,4

94,0
899,1

—  34,8 i 
27,7

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 816,0 2.648,8_ 1.832,8 ;
3133 sayılı Kanuna göre : 

Muhtelif 100,4 567,1
i

466,7 ı
5256 sayılı Kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif

61,4
654,2

67,1
2.014,6

5,7 
1.360,4

Cetvelde “Borçlu Döviz Hesapları” adı altında, satın alman kambiyo 
senetleri, muhabir bankalar nezdindeki döviz alacakları, muhabir banka
lar nezdindeki borç bakiyeleri, efektifler, muvakkat ve transituar hesap
lar toplanmıştır. 3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi olan dövizlerle diğer 
çeşitli dövizlerin 1968 yılı sonundaki borçlu döviz hesapları bakiyesi
1.064,9 milyon lira, 1969 sonu bakiyesi ise 1.100,7 milyon liradır. 35,8 
milyon liralık artış 3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi “Muhtelif” döviz 
hesaplarındaki 70,6 milyon liralık artış ile 5256 sayılı Kanuna tabi “Ha
riçteki Muhabirler” rübriğindeki 34,8 milyon liralık azalmanın muhassa- 
lasıdır.

3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi “Alacaklı Döviz Hesapları” öde
necek senet ve havaleleri, döviz röpor alacaklarını, transituar hesaplan 
ve provizyon hesaplarını ihtiva etmektedir. Bu hesabın 1968 sonu baki
yesi 816,0 milyon lira ve 1969 sonu bakiyesi 1.832,8 milyon lira fazlasiyle 
2.648,8 milyon liradır.
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Türkiye’nin dış borçlan 60 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Dövizle ödenecek dış borçlar 1969 yılında 1.529,0 milyon dolardan 

1,704,5 milyon dolara çıkarak 175,5 milyon dolar artmıştır. Temin edilmiş 
olup henüz kullanılmamış olan dış borçlar ise 1969 yılında 14 milyon do
lar azalarak 504,3 milyon dolara inmiştir.

1.704,5 milyon dolarlık dış borcun 1.465,7 milyon dolan Devlet Büt
çesinden ödenecek borç, 141,0 milyon doları diğer kamu sektörü borcu,
60,9 milyon doları özel sektör borcu ve 36,9 milyon dolan konsolide ti
carî borçtur. Dış borçlardaki 175,5 milyon dolarlık artış hemen hemen 
tamamen Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda meydana gelmiştir.

Dış borçların alacaklılara göre dağılışı ise şöyledir: Milletlerarası 
kurumlara 393,3 milyon dolar, yabancı hükümet ve hükümet organlanna 
1.234,2 milyon dolar, yabancı özel firmalar ve şahıslara 40,1 milyon do
lar ve konsolide borçlar 36,9 milyon dolardır.

Türkiye’nin Türk lirası ile ödenecek dış borçları 3.118,8 milyon lira
dır. Bu çeşit borçlar geçen yıla nazaran 65,3 milyon lira azalmıştır. Bu 
borçların 1.533,6 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borç, 499,5 
milyon lirası diğer kamu sektörü borcu ve 1.085,7 milyon lirası özel sek
tör borcudur.

5 — 1969 YILINDA PARA VE KREDİ

A —  Genel Gelişmeler

a. Para ve Kredi Gelişmeleri
i. Para ve Krediyle İlgili Konjonktür

Geçen yıl sunulmuş olan Yıllık Raporumuzda belirtmiş olduğumuz 
gibi 1968 yılında, genellikle, yurtiçi konjonktür olayları ve bu arada nakdî 
ve İktisadî hareketler, normal bir mevsimlik dalgalanma ve ekonomik bü
yüme seyri içinde gelişmiştir. 1967 yılı Kasım ayı ortasında meydana 
gelmiş olan Kıbrıs olaylan dolayısiyle mevduatta meydana gelmiş olan 
azalışı karşılamak için bankalar lehine artırılmış olan kredi ve likidite, 
olayların sona ermesi üzerine, 1968 yılı Ocak ve Şubat aylannda tedricen 
normal seviyesine indirilmiştir. Yabancı memleketlerde ortaya çıkmış 
olan altın ve millî para krizlerinin memleket ekonomisini etkilememesi 
için de gerekli tedbirler zamanında alınmış ve dış olumsuz etkiler böy- 
lece bertaraf edilmiştir.

E. —  Dış Borçlar (*)

(*) Dış Borçlar Milletlerarası İlişkiler bölümünde, iç borçlar ise Kamu Mâliyesi 
bölümünde incelenmiştir. Dış borçlarla ilgili cetvel İç Borçlar bölümündedir.
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1969 yılında da 1968 yılında olduğu gibi, ekonomik kalkınmanın sü
rekliliğini ve hızını engelleyecek ölçüde olumsuz yurtiçi konjonktür olay
ları meydana gelmemiştir. Çoğunluğu yurtdışı konjonktür olaylariyle ilgili 
olarak belirmiş olan bazı eğilimler, gayri safi millî hasılanın sabit fiyat
larla % 7 olarak programlanmış olan bir hızla artmasına, fiyat genel se
viyesinin mümkün olan asgari sınırlar arasında gelişmesine ve para-kredi 
hareketlerinin kalkınma ile istikrarın birlikte yürümesini sağlayan bir ar
tış ve dağılım göstermesine engel olmamıştır. Kaynağını yurt dışından ve 
yurtdışı ilişkilerimizden alan bu eğilimler arasında başlıca, yabancı altın 
piyasalarındaki aşırı dalgalanmalar, bazı yabancı paralarla ilgili devalü
asyon ve reevalüasyon olayları, memleketimizce ihraç veya ithal edilen 
bazı malların dünya piyasalarındaki fiyat elverişsizliği ve Türk lirasının 
devalüasyonu konusundaki şayialar yer alabilir. Bu eğilimlerin ekonomik 
faaliyetler ile para ve kredi üzerinde olumsuz etkiler yapması selektif 
ve kantitatif tedbirlerle önlenmiştir.

ii. Para ve Kredi Politikası Tatbikatı
Bundan önceki Yıllık Raporlarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, 

1962 yılından bu yana hazırlanmış olan kalkınma plan ve programlarında 
ekonomik büyüme politikası, kısaca, “ istikrar içinde hızlı kalkınma” şek
linde tarif ve ifade edilmiştir.

Kalkınma politikasının yardımcı kollarından biri olan para ve kredi 
politikası her yıl o yılın Plan ve Programında yer alan ayrıntılı ekonomik 
büyüme politikalarını ve bunların hedef ve tercihlerini destekliyecek 
amaçlara yöneltilmiştir.

Diğer yıllarda olduğu gibi 1969 yılında da para ve kredi politikası, 
genel çizgileri içinde biri strüktürel diğeri konjonktürel iki yönde gelişti
rilmiştir.

1969 yılında uygulanmış olan para ve kredi politikasının özelliklerini, 
strüktür konusunda geliştirme ve yenileştirme çabalarına geçen yıla kı
yasla daha fazla önem verilmesinde, konjonktür konusunda ise gelenek
sel kantitatif ve selektif tedbirler yanında 1969 yılı Programiyle öncelik 
tanınmış olan tarım, sanayi ve ihracat sektörlerinin teşvik edilmesine da
ha fazla ağırlık tanınmasında aramak gerekir.

Konjonktürel açıdan, para ve kredi politikası, likidite ve finansman 
hacimlerini ve bunların ekonomik sektör ve faaliyetlere dağılımını yıllık 
kalkınma hızına ulaşılabilmesi için gerekli olan seviye ve biçimlerde sey
rettirmek ve bu amaçlarla para ve kredi değişkenlerinin artış ve dağılış 
hız ve yönlerini piyasa ekonomisiyle bağdaşabilen tedbirlerle piyasa ha
reketlerine, ekonomik mevsimlere ve diğer yurtiçi ve dışı etkenlere göre 
ayarlamak ve nihayet ne enflasyon ne deflasyon veya resesyon eğilimle
rinin doğmasını önleyerek istikran en elverişli sınırlar içinde tutmak yön
lerinde uygulanmıştır.
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Strüktürel açıdan, para ve kredi politikası, para ve krediyle ilgili 
kurum ve ilişkileri, gelişmişlik yönünde ilerliyen millî ekonominin değiş
kenlerine ve mekanizmalarına göre ayarlamak ve ilgili mercilere malı ha
reketleri geliştirilmiş metot ve araçlarla yönetmek imkânlarını vermek 
yönlerinde uygulanmıştır.

Strüktürel çalışmaları, 1969 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi yü
rürlükteki para ve kredi düzeni içindeki kurum ve ilişkilerin aksayan 
yönlerini bilimsel araştırmalarla incelemek, bunları geliştirecek tedbirleri 
bulmak, kanunlarda veya uygulamada yapılacak değişikliğe en elverişli 
zaman ve şartı seçmek ve nihayet araştırmaları tamamlanan kurumsal 
düzenleme tedbirlerini diğer ekonomik ve sosyal kalkınma sonuçlariyle 
ahenkli olarak gerçekleştirmek gibi bölümler içinde uygulanmıştır.

1969 yılı Programındaki para ve kredi düzenini ve ilişkilerini geliş
tirme konuları, Bankamızı, diğer mali kurumlan, faiz düzenini, vergi mu
afiyetlerini, öncelik tanınan sektörlerin finansman ihtiyacım ve sermaye 
piyasasını kapsıyordu.

1969 yılı Programında yer almış olan yapısal para ve kredi tedbirle
rinden aynı yıl içinde gerçekleşmiş olanlara ve aynı yılın konjonktürel 
para ve kredi politikası uygulamalarına bu Raporun ilgili bölümlerinde 
gerekli ayrıntılariyle değinilmiştir.

Para ve kredi politikasının uygulanması, plân ve programlarda yer 
alan kurumsal ve yapısal tedbirlerin gerçekleştirilmesi ve moneter ilişki 
ve mekanizmaların geliştirilmesi gibi konularda önemli bir araç olduğu 
için 1969 yılında gerçekleşmeye başlamış ve 1970 yılının ilk ayında 
yürürlüğe girmiş olan Bankamız kanunu değişikliğine bu bölümde değine
ceğiz.

Bankamızla ilgili tedbir, “Merkez Bankasının para ve kredi konusun
daki görev ve yetkilerinin günün ve değişen ekonominin gereklerine göre 
yeniden düzenlenmesi” ibaresiyle ilk defa 1966 yılı Kalkınma Programına 
konulmuştur. Bu tedbire İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 1967,
1968 ve 1969 yılları Programlarında da yer verilmiştir. Bilimsel araştırma
ları ve kanunlaştırma formaliteleri tamamlandıktan sonra Merkez Bankası 
Kanunu 28.5.1969 tarihinde Millet Meclisinde, 14.1.1970 tarihinde Senatoda 
kabul edilmiş 21.1.1970 tarihinde Cumhurbaşkanlığının onayından sonra
26.1.1970 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni Kanun, Bankamızın görevlerini, yetkilerini, araçlarını, işlemle
rini, teşkilât ve organlanm yeniden düzenlemiştir. Bu yenileme sırasında, 
büyüyen Türkiye’nin yapı, ilişki ve hareket açılarından kaydettiği ve 
ileride kaydedeceği değişiklikler, ekonomi biliminin gerekleri, ulusal ve 
yabancı merkez bankacılığının günümüze kadar biriktirdiği tecrübeler 
gözönünde tutulmuştur.
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Yeni Kanun, Hükümetlerce tesbit edilen para ve kredi politikalarının 
kalkınma plan ve programlarına uygun bir tarzda yürütülmesini düzenle
miş, para ve kredi kontrol yetki ve araçlarını geliştirmiş ve Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesinin görev ve yetkilerini Bankamıza devretmiştir.

Bunlardan başka, yeni Kanun, Bankaya taksitli satış kurumlan, mali 
kurumlarca yapılacak yatırımlar ve özel sektörce çıkarılacak tahviller 
konularında da bazı düzenleme yetkileri tanımıştır. Yeni Kanun Bankanın 
daha önce yapmakta olduğu işlemlere biraz daha aydınlık getirdikten 
başka bankalar tarafından tevdi edilecek vadelerine en çok 5 yıl kalmış 
olan senetleri de reeskonta ve avansa kabul etmesini öngörmüş ve ayrıca 
para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek maksadiyle açık piyasa 
işlemleri yapabilmesini sağlamıştır.

Yeni Kanunun kaldırılmış olan dağınık hükümlere kıyasla getirmiş 
olduğu yenilikler başlıca şu yolda özetlenebilir : Merkez Bankalarına has 
olan, bugün klasik nitelikte sayılan ve Bankaca veya Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesince daha önce yapılan görevlere ve kullanılan yetki ve 
araçlara açıklık kazandırılmış ve etkileri artırılmıştır; daha önce dağınık 
kanun ve kararname hükümleriyle veya de facto ihtiyaçlar dolayısiyle 
Bankaya verilmiş olan görevler ve yetkiler bir araya toplanmıştır; Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesi kaldırılmış görev ve yetkileri Bankaya dev
redilmiştir; eksikliği planlı kalkınma döneminde çok daha fazla duyulan 
orta vadeli kredi imkânı yaratılmış, Bankanın teşkilât ve organlarına çağ
daş merkez bankacılığında teamül haline gelmiş olan bir nitelik kazan
dırılmıştır.

iii - Para, Kredi ve Fiyat İlişkileri :
Yukarıda amaçlarını, uygulama yönlerini, alman yapısal ve kon- 

jonktürel tedbirlerini belirtmiş olduğumuz para ve kredi politikası, 1969 
yılında ekonominin tümü ve sektörleri için programlanmış olan kalkınma 
hızlarının gerektirdiği likidite ve finansmanı sağlarken fiyat genel sevi
yesinde ifadesini bulan nakdî istikrarın da makul ve mümkün sınırları 
içinde kalmasma büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

Disponibilite ve mevduat karşılıkları ile ithalât depozitoları gibi 
kantitatif ve global para-kredi kontrol tedbirleri yanında, üretim sektör 
leriyle dağıtım ve hizmet sektörlerinin selektif yollarla desteklenmesi ve 
spekülâtif işlemlerin likidite ve finansman imkânlarının piyasa ekono
misi ile bağdaşan yollarla kısılması fiyat genel seviyesinin asgari istikrar 
sınırları içinde kalmasında ağırlığı olan bir rol oynamıştır,

Son üç yıldır tabii şartların elverişsizliği yüzünden tarım üretiminin 
artış hızının düşük olması, millî piyasa ekonomimizin planlı kalkınma 
yolu ile her yıl biraz daha düzeltilen bünye güçlükleri, dünya altın, 
döviz, fiyat ve çeşitli konjonktür hareketlerinin millî piyasamızdaki etki
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leri, hızla büyümekte olan millî ekonomi içinde teşebbüs ve müteşebbis 
sayısı ile birlikte her türlü ekonomik muamelelerin hacim, sayı, frekans 
ve coğrafi dağılış açılarından sürekli olarak genişlemesi, tüketici sayısı 
ile birlikte kalitesi yüksek mal ve hizmet tüketme talep ve ümitlerinin 
artması gibi eğilimler fiyat genel seviyesi hareketlerini mücerret moneter 
kaynaklı etkenlerden daha fazla etkilemiştir.

Para ve kredi politikasının üretim ve dağıtımı gereği gibi finanse 
etmek yönünde olduğu kadar, istikran tehlikeye koyabilecek eğilimlerin 
kontrolü yönünde de uygulanmış olması fiyat genel seviyesi hareketlerinde 
moneter kaynaklı etkenlerin olumsuz etkilerini azaltmıştır.

Tarihî şartlardan ileri gelen engelleri kaldırmak, sürekli olarak kal
kınan, gelişen ve büyüyen çağdaş bir ekonomik yapı kurmak, nakdî ve 
malî manipülâsyonlara gereği gibi cevap veren bir piyasa yaratmak ça
bası içinde bulunan bir memleket için fizik ve para alanlarındaki dengeler 
açısından 1969 yılı için plânlanan kalkınma hızına, daha önce fiyatlar 
bölümünde belirtilmiş olan sınırlar içinde kalan bir istikrar içinde erişil
miş olmasını 1969 yılı yurtiçi ve dışı konjonktür olayları da göz önünde 
tutulursa tatmin edici ve elverişli bir sonuç saymak gerekir.

iv - Bankalar Sisteminin Kaynak ve Tahsisleri:
Para ve kredi kuramlarının (Merkez Bankası, bankalar ve ufak para 

dolayısiyle Hazine) kaynakları ve dolayısiyle tahsisleri onbir ayda 1968 
yılında 6.979 milyon lira, 1969 yılında ise 7.565 milyon lira artmıştır. (*)

Bu artışların 1968 yılında 1.524 milyon lirası (% 22), 1969 yılında 
ise 2.671 milyon lirası (% 35) Merkez Bankası’nda meydana gelmiştir. 
Bankaların artıştaki payı 1968 yılında 5.431 milyon lira (% 78), 1969 
yılında aynı dönemde 4.905 milyon lira (% 65) dır. Hâzinenin payı ufak 
para dolayısiyle 1968 yılında 24 milyon liradır. 1969 yılında ise Hazine 
ufaklık para mevcudunu 11 milyon lira azaltmıştır.

Her halû kârda bankalar sisteminin kaynak ve tahsislerinde 1968 ve
1969 yıllarında meydana gelmiş olan artışların kalkınma hızının azami
leştirilmesine destek olacak seviyeler arzettiği kayde değer.

1968 ve 1969 yıllarında onbir ayda meydana gelmiş olan kaynak ve 
tahsis artışları 100 itibar edildiği takdirde Merkez Bankasına düşen pa
yın 1968 de 22, 1969 da ise 35 olması ekonomik faaliyetlerin gerektirdiği 
likidite ve finansman ihtiyacının 1969 yılında çoğunlukla Merkez Ban
kasınca, 1968 yılında ise bankalarca sağlandığım göstermektedir.

(*) (iv-Bankalar sisteminin kaynak ve tahsisleri), (v - Bankalar sisteminin 
kaynaklan), vi - Bankalar sisteminin tahsisleri), (viî - Para ve kredi kontrolü), 
(viii - Kaynak ve tahsislerin sektörlere dağılışı) bölümlerinde yer alan meb
lâğlar yanında parantez içinde gösterilmiş olan yüzdeler, bu meblâğların 
bankalar sisteminin ilgili yılların Kasım sonlarındaki ek kaynak veya tahsis 
toplamına olan nısbetini ifade etmektedir.
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Cetvel : 33

Kaynaklar ve Tahsisler - Değişiklikler (1)
(Para ve Kredi Kuramlarının Konsolide Bilanço Toplamları)

(Milyon TL.)

KREDİLER
M erkez Bankası (2)
Bankalar (3)

DİĞER ALACAKLAR 
M erkez Bankası (2)
Bankalar (3)
H azine (4)

NET DIŞ ÖDEME REZERVİ (5) 
M erkez Bankası

PARA AR ZI
M erkez Bankası ,
Bankalar 
Hazine (4)

PARA BENZERÎ LİKİDİTELER (6) 
M erkez Bankası 
Bankalar

YEDEKLER =  NÖTRALİZASYON (7) 
Merkez Bankası (2)
Bankalar 
Hazîne (4)

KAYNAKLAR
M erkez Bankası (2) 
Bankalar (3)
Hazine (4)

TAHSİSLER
M erkez Bankası (2) 
Bankalar (3)
H azine (4)

1967 sonu - 1368 Kasım değişiklikleri
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tasnif farklılıkları v. s. bu araştırma tablosunun tanzimi maksadıyle temayülleri aksatmıyacak ölçüde 
ve eld e m evcut bilgilerin müsaadesi nisbetinde ayarlanmıştır. Bu tabloda krediler, diğer alacaklar, net 
dış ödem e rezervi azalışı ve yedekler “ kaynak” ; para arzı ve para benzeri likiditeler, net dış ödeme 
rezervi artışı ile yedekler “ tahsis”  itibar edilmiştir. (2) Bankalara açtığı krediler ve diğer alacaklar 
ile bankaların tevdiatı dahildir. (3) M erkez Bankasından sağladıkları kaynaklar ve bunlarla açtıkları 
krediler hariçtir. (4) Ufaklık para ihraç etm esi dolayısiyle. (5) Konvertibl olan ve olmayan bilumum 
altın v e  döviz hesaplarını kapsar. (6) Para benzeri likiditelere para arzında yer alan bilfiil tedavül
deki banknot ve ufaklık para dışında kalan vddeli ticaret ve tasarruf mevduatı ve her türlü resmî 
m evduatla birlikte her türlü borçlanmalar ve diğer çeşitli pasif hesaplar dahil edilmiştir. (7) Müfre
datı ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. (8) Kamu sektörüne genel, katma ve mahallî bütçeli idareler 
sosyal sigorta kurumlan ve iktisadi kamu teşebbüsleri dahildir. (9) Bu kalemdeki özel sektör raka
mına kamu  sektörü olarak tasnif edilmeyen ikinci ve üçüncü şahıs aktif ve pasif hesapları dahil 
edilmiştir.



v - Bankalar Sisteminin Kaynaklan :
Bankalar sisteminin kaynaklarında 1969 yılında meydana gelen 

7.565 milyon liralık artışın 2.531 milyon lirası (% 34) para hacmine, 3.539 
milyon lirası (<% 47) para benzeri likiditelere ve borçlanmalara, 1.084 
milyon lirası (e/ r 14) sterilizasyona ve 411 milyon lirası (%  5) da net dış 
ödeme rezervi azalışına tekabül etmektedir. 1968 yılında aynı dönemde 
kaydedilmiş olan artışın 1.812 milyon lirası (%  26) parayı, 3.803 milyon 
lirası (% 55) para benzeri likiditeleri ve borçlanmaları, 1.278 milyon li
rası (%  18) sterilizasyonu ve 86 milyon lirası (% 1) da net dış ödeme 
rezervi azalışım ilgilendirmektedir.

Para hacmindeki artışın 1.766 milyon lirasını (%24) 1969 yılında on- 
bir ayda Merkez Bankası, 774 milyon lirasını (%  10) bankalar sağlamış 
fakat Hazine ufaklık para yoluyle 9 milyon lira azaltıcı etki yaptığı için 
ekonomi emrinde tedavül eden para 2.531 milyon lira (%  34) artış kay
detmiştir. Buna karşılık 1968 yılında aynı dönemde meydana gelen toplam 
artışın 1.812 milyon lirası (%  26) para hacmine tekabül etmiştir. Bu para
nın 1.747 milyon lirasını (% 25) bankalar, 44 milyon lirasını (% 1) Merkez 
Bankası ve 21 milyon lirasını da Hazine sağlamıştı.

Para arzı 1968 yılında olduğu gibi 1969 yılında da esas itibariyle 
ekonominin iktisadi muamele saikiyle talep ettiği likiditeleri karşılayacak 
ve istikrarı muhafaza edecek seviyeler arzetmiştir.

Bankalar sistemi kaynaklarında 1969 yılında onbir ayda meydana 
gelmiş olan artışın 3.539 milyon lirasını (%  47) para benzeri likiditeler 
ve borçlanmalar teşkil etmiştir. Söz konusu artış, bankalarda meydana 
gelen 4.131 milyon liralık (% 55) artışla, Merkez Bankası’ndaki 592 mil
yon liralık azalışın (- %  8) sonucudur.

1968 yılında aynı dönemde para benzeri likiditeler ve borçlanmalar 
3.803 milyon lira (% 55) artmıştır. Bunun 119 milyon lirası (%  2) Merkez 
Bankası’na, 3.684 milyon lirası (% 53) bankalara aittir.

vi. Bankalar Sisteminin Tahsisleri :

Para ve kredi kuramlarının kaynaklarında onbir ayda meydana gel
miş olan artış, tahsislerinde de 1969 yılında 7.565 milyon lira, 1968 yı
lında ise 6.979 milyon lira artış tevlit etmiştir.

Bu artışların 1969 yılında 5.505 milyon lirası (% 73) kredilere, 976 
milyon lirası (%  13) diğer finansmanlara tahsis edilmiş, 1.084 milyon li
rası ise ('% 14) para ve kredi kontrol mekanizmalariyle sterilize edilmiş
tir. 1968 yılında aynı dönemde kaydedilmiş olan artışm 3.899 milyon 
lirası (%  56) kredilere, 1.802 milyon lirası (% 26) diğer finansmanlara,
1.278 milyon lirası da (% 18) sterilizasyona tahsis edilmiştir.
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Cetvel : 34

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

(Para ve Kredi Kurumlarınm Konsolide Bilânço Toplamları)
1967 sonu - 1968 Kasım değişiklikleri

KREDİLER
Merkez Bankası (2)
Bankalar (.3)

DİĞER ALACAKLAR 
Merkez Bankası (2)
Bankalar (3)
Hazine (4)

NET DIŞ ÖDEME REZERVİ (5) 
M erkez Bankası

PARA ARZI
Merkez Bankası 
Bankalar 
Hazine (4)

PARA BENZERÎ LİKİDİTELER (6) 
Merkez Bankası 
Bankalar

YEDEKLER =  NÖTRALİZASYON (7) 
Merkez Bankası (2)
Bankalar 
Hazine (4)

KAYNAKLAR
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Bankalar (3)
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Kredilerdeki artışın 1969 yılında onbir ayda 2.480 milyon lirasını 
(</c 33) Merkez Bankası, 3.025 milyon lirasını (% 40) bankalar sağlamıştır. 
Buna karşılık 1968 yılında aynı dönemdeki 3.899 milyon liralık kredi ar
tışının 1.125 milyon lirasını (%  16) Merkez Bankası, 2.774 milyon lirasını 
da ((/r 40) bankalar açmıştır.

Toplam kredi hacmi 1968 ve 1969 yıllarında iktisadı faaliyetlerin fi
nansman ihtiyacını ve dolayısiyle kalkınma hızlarını karşılayacak seviye
lerde seyretmiştir.

Bankalar sistemi krediler dışında kalan iştirak ve tahviller cüzdanı 
gibi muamelelerle 1969 yılında onbir ayda 976 milyon lira (%  13) 1968 
yılında ise 1.802 milyon lira (fk 26) tahsis etmiştir. Söz konusu finans
manların 1969 yılında 191 milyon lirasını (%  2) Merkez Bankası, 796 mil
yon lirasını (%  11) bankalar tahsis etmiş, Hazine (tedavülden kaldırılan 
“pirinç 25, 10 ve 5 kuruşluklar” dolayısiyle) ufaklık para mevcudunu 11 
milyon lira azaltmıştır. 1968 yılında ise bu finansmanların 398 milyon 
lirasını (% 6) (384 milyon lirası ziraî finansman) Merkez Bankası 1.380 
milyon lirasını (% 20) bankalar, 24 milyon lirasını da Hazine tahsis et
miştir.

vii. Para ve Kredi Kontrolü :
Piyasaya kredilerle, diğer banka muameleleriyle ve ufaklık para yo

luyla çıkarılan kaynakların aşırı kısımlarının sterilize edilmesinde rol oy
nayan para ve kredi kontrol mekanizmaları ve alman sonuçlar 35 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir.

Bu cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1969 yılında on
bir ayda yaratılmış olan 7.565 milyon liralık kaynak artışının 1.084 milyon 
lirası (%  14) sterilize edilmiştir. 1968 yılında aynı dönemde yaratılan kay
nağın ise 1.278 milyon lirası (% 18) sterilize edilmişti.

1969 yılında onbir ayda mecburi kontrol usulleriyle toplam kaynak 
artışının 1.847 milyon lirası (% 24) piyasadan çekilmiş, fakat teknik ve 
ihtiyari kontrol vasıtalariyle 763 milyon lira (% 10) piyasaya aktarıldığı 
için toplam sterilizasyon 1.084 milyon liraya (% 14) inmiştir. Buna kar
şılık 1968 yılında aynı dönemde mecburi kontrol usulleriyle 1.286 milyon 
lira (% 18) piyasadan çekilmiş; teknik ve ihtiyari kontrol vasıtalariyle 
8 milyon lira piyasaya aktarılmış ve toplam sterilizasyon 1.278 milyon 
liraya inmiştir.

Mecburi kontrol usulleriyle piyasadan çekilen paranın 1969 yılında 
onbir ayda 691 milyon lirası (% 9) mevduat karşılıklarına, 1.156 milyon 
lirası (% 15) ithalât depozitolarına taallûk etmektedir. Geçen yıl aynı 
dönemde bu rakamlar sırasiyle 766 milyon lira (% 11) ve 520 milyon 
lira (% 7) idi. ' '
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Para ve Kredi Kontrol Mekanizmaları ve Sonuçlar (1) 
(Para ve kredi kurumlannm konsolide bilanço toplamları) 

Cetvel : 35

Onbir aylık 
artışlar 

(Milyon TL.)

Nötralize değer- i 
lerin toplam kay

nak artışına 
oranlan

1968
Kasım

1969
Kasım

1968
Kasım

1969
Kasım

TEKNİK VE İHTİYARİ NÖTRALİZASYON —  8 — 763 — 10
i Ankesler —  163 —  674 — 2 — 9

Merkez Bankasına serbest tevdiat 155 — 89 2 —  1

MECBURİ NÖTRALİZASYON 1.286 1.847 18 24
| Mevduat karşılıkları 766 691 11 9

İthalât depozitoları 520 1.156 7 15

TOPLAM NÖTRALİZASYON 1.278 1.084 18 14

TOPLAM KAYNAK =  TAHSİS ARTIŞI 6.979 7.565 100 100

O )  Bu cetvel 33 ve 34 sayılı cetvellerin 7 sayılı dip notunda belirtilen müfredatı ihtiva 
etm ektedir.

Teknik ve ihtiyari kontrole taallûk eden banka ankesleri (kasa Türk 
lirası mevcutları ile Merkez Bankası nezdindeki bankalar serbest tevdi
atı) 1969 yılının onbirinci ayında 763 milyon lira (% 10) azalış kaydetmiş
tir. Bu azalışın 674 milyon lirası (%  9) kasa mevcutlarına, 89 milyon li
rası da (%  1) Merkez Bankası nezdindeki bankalar serbest tevdiatına taal
lûk etmektedir. 1968 yılında aynı dönemde banka ankesleri 8 milyon lira 
azalmıştır. Bu azalış, Merkez Bankası nezdindeki bankalar serbest tev
diatı 155 milyon lira (% 2) artmışsa da, kasa mevcutlarının 163 milyon 
lira (% 2) azalmasından meydana gelmiştir.

viii. Kaynak ve Tahsislerin Sektörlere Dağılışı :
Bankalar sisteminde meydana gelen kaynak artışı özel sektör ve 

kamu sektörü açısından incelendiği takdirde 1969 yılında onbir ayda mey
dana gelmiş olan 7.565 milyon liralık artışın 5.634 milyon lirasının (% 75) 
özel sektöre, 436 milyon lirasının (% 6) kamu sektörüne, 411 milyon li
rasının (% 5) net dış ödeme rezervi azalışına ve 1.084 milyon lirasının 
da (%  14) sterilizasyona ait olduğu görülür. Toplam kaynak artışının 
%  35 i Merkez Bankası’na, % 65 i bankalara aittir. Toplam kaynak artı
şının Merkez Bankasına ait olan 2.671 milyon lirasının (% 35) 1.011 mil
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yon lirası (%  14) özel sektöre, 163 milyon lirası (%  2) kamu sektörüne, 
411 milyon lirası (% 5) net dış ödeme rezervi azalışına ve 1.086 milyon 
lirası da (r/c 14) sterilizasyona aittir. Toplam kaynak artışının bankaları 
ilgilendiren 4.905 milyon lirasının (%  65) 4.632 milyon lirası (%  61) özel 
sektöre, 273 milyon lirası (% 4) kamu sektörüne aittir.

1968 yılında onbir ayda meydana gelmiş olan 6.979 milyon liralık 
artışın 4.778 milyon lirası (% 69) özel sektöre, 837 milyon lirası (% 12) 
kamu sektörüne, 86 milyon lirası (% 1) net dış ödeme rezervi azalışına ve
1,278 milyon lirası da (% 18) sterilizasyona aittir. Toplam ek kaynak ar
tışının Merkez Bankasını ilgilendiren 1.524 milyon lirasının (% 22) 194 
milyon lirası {c/c 3) kamu sektörüne aittir; geri kalan kısmının 86 milyon 
lirası (f/c 1) net dış ödeme rezervi azalışına, 1.275 milyon lirası da (% 18) 
sterilizasyona ait olup özel sektörün payı 31 milyon lira azalmıştır. Top
lam kaynak artışının bankaları ilgilendiren 5.431 milyon lirasının (%  78) 
4.788 milyon lirası (% 69) özel sektöre, 643 milyon lirası (% 9) kamu 
sektörüne aittir.

Bankalar sistemi, 1969 yılında onbir ayda meydana gelen toplam tah
sis artışı olan 7.565 milyon liranın 4.601 milyon lirasını (%  61) özel sek
töre, 1.880 milyon lirasını (% 25) kamu sektörüne, 1.084 milyon lirasını 
da (•/( 14) sterilizasyona tahsis etmiştir.

Toplam tahsis artışının 2.671 milyon lirası (% 35) Merkez Bankasını 
ilgilendirmektedir; bu miktarın 1.491 milyon lirası (%  19) özel sektöre,
1.180 milyon lirası da (%  16) kamu sektörüne tahsis edilmiştir. Toplam 
tahsis artışının 4.905 milyon lirası (% 65) bankaları ilgilendirmektedir. 
Bu miktarın 3.110 milyon lirası ('% 42) özel sektöre, 711 milyon lirası 
d/c 9) kamu sektörüne ve 1.084 milyon lirası da (% 14) sterilizasyona 
tahsis edilmiştir.

1968 yılında onbir ayda meydana gelmiş olan 6.979 milyon liralık 
artışın 5.590 milyon lirası (% 80) özel sektöre, 111 milyon lirası (% 2 )  
kamu sektörüne, 1.278 milyon lirası da (% 18) sterilizasyona tahsis edil
miştir. Toplam tahsis artışının 1.524 milyon lirası (% 22) Merkez Ban
kasını ilgilendirmektedir; bu miktarın 825 milyon lirası (% 12) özel sek
töre, 698 milyon lirası (% 10) kamu sektörüne ve 1 milyon lirası steri
lizasyona aittir. Toplam tahsis artışının 5.431 milyon lirası (%  78) ban
kaları ilgilendirir. Bu miktarın 4.765 milyon lirası (%  68) özel sektöre 
ve 1.277 milyon lirası (% 18) sterilizasyona tahsis edilmiş; kamu sektö
rüne yapılan tahsisler 611 milyon lira (-%  8) azaltılmıştı.

Konu, sektörlerin net finansmanları veya net kaynakları açısından 
ele alınırsa; 1969 yılında onbir ayda bankalar sistemi kamu sektörüne 
1.444 milyon lira (% 19) net ek finansman sağlamıştır. Bankalar sistemi 
bu miktarın 1.033 milyon lirasını (% 14) özel sektörden, 411 milyon
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lirasını da (%  5) net dış ödeme rezervi azalışından temin etmiştir. Buna 
karşılık 1968 yılında aynı dönemde kamu sektöründen bankalar sistemine 
726 milyon lira (% 10) net ek kaynak sağlanmıştır. Bankalar sistemi bu 
miktara net dış ödeme rezervi azalışıyla elde ettiği 86 milyon lirayı (% 1) 
iıâve ederek 812 milyon liraya (%  11) çıkarmış ve bunu özel sektöre net 
ek finansman olarak kullanmıştır.

b. Reeskont ve Faiz Hadleri :
Memleketimizde halen selektif, müteaddit ve özellikle ihracat konu

sunda destekleyici bir faiz rejimi yürürlüktedir. Merkez Bankası rees
kont hadleri Banka tarafından, ikrazata ve mevduata bankalar tarafından 
uygulanacak faiz hadleri ile banka hizmetleri komisyon, ücret ve masraf
ları Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin teklifi ile Bakanlar Kurulu tara
fından tesbit edilmektedir.

Faiz Rejiminin Kredilerle ilgili Faiz Hadleri
Cetvel : 36

Merkez Bankası 
Reeskont ve Senet 

üzerine avans 
hadleri (1)

Bankalarca 
uygulanan 

faiz hadleri

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

(1) M erkez Bankasınca tahvil üzerine avanslara %  10, altın üzerine avanslara 
%  6 hadleri uygulanmaktadır.

(2) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
(3) 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bankalar %  9 haddini M erkez Bankası 

kaynaklarından sağladıkları imkânlarla ,açtıkları kredilere uygular.)
(4) M erkez Bankası % 5,25 haddini Halk Bankası eliyle ikraz edilen senetlere 

uygular.
(5) 7.2.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(26.1.1970 tarihinde yayınlanmış olan Merkez Bankası Kanunu bu 
konuda bazı değişiklikler getirmiştir. Faiz hadleri ile banka hizmetleri 
komisyon ücret ve masraflarını yine Bakanlar Kurulu tesbit edecektir; 
fakat bu konudaki teklifler Banka Kredilerini Tanzim Komitesi yerine 
Merkez Bankası tarafından Yüksek Planlama Kurulu yoluyle yapılacaktır.)
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Mevduata Ödenen Kanun! Faiz Hadleri (1)
Cetvel : 37

Faiz haddi i

Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli (4 ay dahil) resmî, ticarî ve 
bankalararası mevduat
Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli tasarruf mevduatı (4 ay dahil) 
4 aydan 6 aya kadar vadeiı bilûmum mevduat 
6 aydan 1 yıla kadar vadeli bilûmum mevduat (1 sene dahili 
1 yıl ilâ 18 aya kadar (18 ay dahil) vadeli bilûmum mevduat 
18 aydan fazla vadeli bilûmum mevduat

2,00
3.00
4.00
5.00
6.00 
6,50

(1) 1.7.1361 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ekonomik faaliyetlerin Plan çerçevesi içinde yürütülmesi için finans
man kaynaklarının sektörler arasında dağılımı açısından ekonomik faize
1969 yılı Programında önem verilmiş ve çeşitli geliştirme ve iyileştirme 
tedbirleri öngörülmüştü. Daha fleksibl bir rejime geçilmesini kolaylaş
tırmak üzere bu alanda bilimsel araştırmalar yapılmasına devam edilirken, 
faiz hadlerinin farklılaştırtmasından bu alanda şimdilik etkili bir tedbir 
olarak faydalanılmaktadır.

Yürürlükte olan faiz rejimi içinde ihracata, ihracata yönelmiş sana
yie, belirli bazı sanayi kollarına, küçük san’at ve esnaf sektörüne ve ta
rım sektörüne indirimli faiz ve reeskont hadleri uygulanmaktadır.

Genel olarak uygulanmakta olan normal kredi faiz haddi %  10,5, 
Merkez Bankası normal reeskont haddi %  7,5 dir. İndirimli faiz hadlerinin, 
uygulandıkları sektörler itibariyle durumları şöyledir :

İhracat : Normal ihracat finansman kredilerine bankalarca uygula
nan faiz haddi % 9 ve reeskonta gelen ihracat senetlerine Merkez Banka
sınca uygulanan reeskont haddi %  5,25 tir. Bu indirimli hadler 23.5.1961 
tarihinde yayınlanmış ve 1.7.1961 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. 
Bunun dışında, eğer ihracat serbest döviz karşılığı olarak yapılmışsa uy
gulanan %  9 faiz haddinin sadece % 6 sı ihracatçıdan alınmakta % 3  ü 
ise Selektif Kredi Fonundan karşılanmaktadır. Bu son imkân 28.1 î .1968 
tarihli Kararname hükümleriyle ihdas olunmuş ve 933 sayılı Kanunun 
bazı maddelerini iptal eden 25.10.1969 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı 
dolayısiyle konunun incelenmesi için tatbikatı durdurulmuştur.

Vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerini ihraç edecek olan sa
nayicilerin hazırlık ve imalât safhalarının finansmanı için kullandıkları 
kredilere uygulanan faiz haddi de %  9 ve reeskont haddi %  5,25 tir. Bu 
sanayiciler ihracatı serbest döviz karşılığında yaparlarsa ayrıca yuka
rıda belirtilen Selektif Kredi Fonu imkânından da yararlanırlar. (17.2.1969 
tarihînde yayınlanmış ve 1.4.1969 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.)
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93u sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi konusunda biraz 
önce belirtilen not bu imkân için de varittir.

Bankalar ihracat finansmanlarını reeskont yolu ile kısmen veya ta
mamen Merkez Bankası kaynaklarından, gider vergisi istisnasından fay
dalanmak suretiyle karşıladıkları takdirde bu çeşit finansmanlara c/o 8 faiz 
haddi uygulamaktadırlar. (17.2.1969 tarihinde yayınlanmış ve 1.4.1969 
tarihinde uygulanmaya başlamıştır.)

Nakdî ithalât teminatlarının %  35 lerinden Merkez Bankası nezdinde 
tesis olunan “ Özel İhracat Fonu” ndan, Yatırımları ve İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosundan belge alınması kaydiyle ve aracı kuruluşlar vasıta- 
siyle, ihraca müteveccih hazırlık ve imalât safhaları ile kredili ihracatın 
finansmanı için ihracatı geliştirici ve destekleyici projelere, açılacak kredi
lere % 6 faiz haddi uygulanır. Bu krediler Selektif Kredi Fonu yardımından 
yararlanamaz fakat banka ve sigorta gider vergileri ile diğer resim ve 
harç istisnalarından yararlanır. (28.1.1969 tarihinde yayınlanmıştır.)

Faiz sistemiyle doğrudan doğruya ilgili olmamakla birlikte her türlü 
ihracat kredileriyle ilgili muamelelerin Banka ve Sigorta Muamele Ver
gisinden, Damga Vergisi ve diğer resim ve harçlardan muaf tutulduğunu 
burada belirtmek isteriz.

Ödünç para verme işleriyle müterafik veya alâkalı olarak görülen 
banka hizmetleri ihracat muameleleri yönünden tek metin haline getirilmiş 
ve bunlar ilgili ücret ve komisyonlarda belirli ölçüde ucuzlama sağlamıştır. 
(17.2.1969 tarihinde yayınlanmış ve 1.4.1969 tarihinde uygulanmaya baş
lamıştır.)

Sanayi : Sanayi sektörü kredilerinin normal faiz haddi % 10,5 ve 
reeskont haddi %  7,5 tir. Ancak bu sektör, yukarıda belirtildiği gibi, ih
racata müteveccih mamullerinin hazırlık ve imalât safhalarının finans
manında kullandıkları kredileri için indirimli faiz ve reeskont hadlerinden 
yararlanmaktadır.

Sanayi sektörü aynca Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 143 
sayılı kararının koyduğu imkândan da yararlanmaktadır. Adı geçen karar 
hükmüne göre Maliye ve Sanayi Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve Merkez Bankası tarafından tesbit edilen bazı sanayi kollarına, Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaat edildiği nisbette açılan kredilere %  9 faiz 
haddi ve %  5,25 reeskont haddi uygulanır. (25.8.1964 tarihinde yayınlanmış 
ve 1.10.1964 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.)

1969 yılında indirimli faiz haddinden yararlanan sanayi kolları lis
tesinde Maliye ve Sanayi Bakanlıkları, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Mer
kez Bankası’nm müşterek karan ile bir değişiklik yapılarak konserve ana 
sektöründeki “Dâshydratâ sebze ve meyve konserveleri imalâtı” sanayi
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kolu “D6shydrat6 sebze ve meyve ile her türlü sebze ve meyve konserve
leri imalâtı” şeklinde değiştirilmiştir.

Küçük san’at ve esnaf sektörüne T. Halk Bankasının açtığı kredilerin 
faiz haddi de % 9 ve reeskont haddi c/o 5,25 tir. (23.5.1961 tarihinde yayın
lanmış ve 1.7.1961 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.)

Tarım sektörüne uygulanan normal faiz haddi % 9 ve reeskont haddi 
iğ 5,25 tir. Bunun dışında T. C. Ziraat Bankası tarım sektörüne açtığı orta 
ve uzun vadeli kredilere % 7 faiz haddi uygulamaktadır. (1.8.1960 tarihinde 
yayınlanmış ve 1.9.1960 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.)

Ziraat Bankası kendi çıkardığı tahvillerin hasıllarıyla karşıladığı 
tarım kredilerine % 3 faiz haddi uygulamaktadır. (7.2.1964 tarihinde 
yayınlanmış ve 1.3.1964 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.)

1969 yılında bankaların ödünç para verme işleriyle müterafik veya 
ilgili olarak yaptıkları hizmetler karşılığında alacakları ücret ve komisyon
lar konusunda, yukarıda belirttiğimiz ihracat muameleleriyle ilgili olan 
karar dışında bir karar almamıştır.

Bankalarca mevduata ödenen faizler için de selekti! bir sistem uygu
lanmaktadır. Mevduat vadelerine göre farklı faiz haddine tabi tutulmakta
dır. Ayrıca vadesiz tasarruf mevduatı ile vadesiz diğer mevduata uygu
lanan faiz haddi tasarruf mevduatı lehine farklandırılmıştır. Mevduat 
faizleri konusunda 1969 yılında değişiklik yapılmamıştır.

c. Para, Banka ve Kredi Tedbirleri :

Para ve kredi politikasiyle ilgili uygulamalar konusunda bir önceki 
bölümde arzedilen bilgileri bu konularla ilgili başlıca tanzim ve reform 
çalışmalarını arzetmekle tamamlayacağız.

Daha önceki bölümde belirtmiş olduğumuz gibi Merkez Bankası kanun 
tasarısı Millet Meclisinde görüşülerek 28.5.1969 tarihinde kabul edildikten 
sonra Senatoya gitmiş ve Senatoda 14.1.1970 tarihinde kabul edilmiştir.
21.1.1970 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 1211 sayılı T. C. 
Merkez Bankası Kanunu 26.1.1970 tarih ve 13409 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Faiz hadleri ve ödünç para verme işleriyle müterafik veya alâkalı 
ücret, komisyon ve masraflar konusunda 1969 yılında yapılmış olan 
değişiklikler bu konu ile ilgili bölümde arzedilmiştir.

İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karara ek kararın 
birinci maddesini değiştiren 28.10.1969 tarih ve 6/12586 sayılı yeni bir 
kararla ihracat projelerinin finansmanında kullanılmak üzere nakdî ithalât 
teminatlarından ayrılan meblâğın nisbeti %  25 den % 35 e çıkarılmıştır.
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Posta çek sisteminin uygulanması 5584 sayılı Posta Kanunu ve 6145 
sayılı Posta Telgraf ve Telefon Kanunları hükmüne göre mümkün bulun
makta idi. Ancak bu çeşit bir hizmeti görecek servislerin kurulması 1969 
yılında tamamlanmış, PTT İşletme Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkan
lığının 17.12.1969 tarihli bir genelgesi ile merkez ve şubelere talimat veri
lerek 1,1.1970 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir.

8.4.1969 tarih ve 1142 sayılı kanun ile T. Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkmdaki 2284 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
değiştirilmiş ve T. Halk Bankasının sermayesi 1 milyar liraya yükseltil
miştir. Sümerbank Kanununun dördüncü maddesinde 13.2.1969 tarih ve 
1103 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik sonunda Sümerbank’m sermayesi 
de 1,5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bunların dışında, Kasım sonu itibariyle 
elde edilen bilgilere göre, sermaye artışı yapılan bankalar Şekerbank ile T. 
Sınaî Kalkınma Bankasıdır.

17.4.1969 tarih ve 1162 sayılı kanun T. Halk Bankası Kanununa yeni 
bazı maddeler ekleyerek menkul rehnî sistemini getirmiş ve esnaf, kü
çük sanatkâr ve bunların kurmuş oldukları meslekî kooperatiflerin daha 
geniş sayıda ve ölçüde finanse edilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu kanun sa
yesinde müstakrize söz konusu Bankaca ve mesleki kooperatiflerce kredi 
yoluyle sağlanan makine, alet edevat ve teçhizat üzerinde atelyelerinde 
menkul rehni tesisi mümkün olmuştur.

24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kooperatifçiliği 
yeniden organize etmiş ve bankaların bunları daha büyük bir güven içinde 
finanse etmelerine yardımcı olmuştur.

29.11.1968 tarih ve 6/10999 sayılı 1969 Yılı Programı Kararı ile Mer
kez Bankası nezdinde 30.11.1967 tarih ve 6/9138 sayılı Kararname ile 
teşkil olunan 5 milyon liralık Selektif Kredi Fonuna 50 milyon lira ilâve 
edilmiştir.

1969 yılında özel sektöre mensup 7 bankanın iştiraki ile 12 milyon 
lira sermayeli bir Maden Bankası kurulmuştur. Maden arama, üretim, 
zenginleştirme, satış ve ihracat faaliyetlerini finanse edecek olan Banka
nın sermayesinin 3 milyon lirası ödenmiştir. Bankanın faaliyete geçmesi 
beklenmektedir.

1968 yılında olduğu gibi 1969 yılı Programıyla da öncelik tanınmış 
olan sektörlere tahsis edilmek üzere bankalarda ve mercilerde Bütçeler
den önemli miktarda teşvik ve geliştirme fonları meydana getirilmiştir. 
Bu fonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümde arzedilmiştir.
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Ayrıca kaynakların kalkınma hedeflerine uygun şekilde kullanılma
sını temin ve öncelik tanınan sektörleri teşvik etmek ve geliştirmek ko
nularında 1969 yılında plan ve programlarda ve tatbikatta çeşitli tedbir
ler öngörülmüş ve bunlardan çoğunluğu uygulanmıştır. Bunlar 1969 ve
1970 yılı Programlarında gösterilmiş ve başlıcalarma yıllık Raporumuzun 
ilgili kısımlarında yer verilmiştir.

d. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi çalışmaları :
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1969 yılında, muhtelif tarihlerde, 

tasarrufu teşvik ikramiyeleri, ziraî finansman ve bankaların gayrimen
kul leri ile ilgili dört karar almıştır.

Bunlardan başka 1969 yılında da 143 sayılı Komite karariyle verilen 
yetkiye dayanarak Maliye ve Sanayi Bakanlıklariyle Devlet Planlama 
Teşkilâtı ve Merkez Bankası müştereken, indirimli faiz hadlerinden istifade 
etmesi öngörülen sanayi kolları listesine bir ilâve yapmıştır.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1969 yılında almış olduğu 197 
sayılı karar ile tasarrufu teşvik ikramiyeleriyle ilgili miktar, nisbet, şe
kil ve şartların 1970 yılında da değiştirilmeksizin uygulanmasını uygun 
görmüştür.

Tütün prefinansmanlanna 1969 yılında uygulanacak faizin azamî 
haddi 185 sayılı kararla daha önce olduğu gibi % 7 olarak tesbit edilmiştir.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi sunî gübre, tohumluk, makine
leşme ve hayvancılık konularına tahsis edilmek üzere Merkez Bankası 
nezdindeki mevduat karşılıklarından T. C. Ziraat Bankasına daha önce 
açmış olduğu 525 milyon lira krediyi 195 sayılı karariyle 650 milyon liraya 
yükseltmiş, 196 sayılı kararı ile ise vadesi dolan 125 milyon liralık avan
sın vadesini bir yıl uzatmıştır.

Komite 1969 yılında bankaların gayri menkul iktisap etmelerini dü
zenleyen 105 sayılı karar gereğince ve diğer yetkilerine dayanarak tek 
bir karar almıştır.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 1968 yılında teşkil etmiş ol
duğu araştırma teknik komiteleri 1969 yılında da alman kararlar çerçe
vesinde çalışmalarına devam etmiştir.

Komitenin ihracatın ve sanayi mamulleri ihracatının teşvik edilmesi 
için 5.12.1968 günü almış olduğu 191, 192 ve 193 sayılı kararlar 17.2.1969 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konu ayrıntılı olarak ilgili 
bölümlerde incelenmiştir.
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B ■— Toplam [Likiditeler

a. Likiditeler toplamı

Merkez Bankası ve bankalar nezdindeki vadesiz, vadel! ve bağlı bi
lûmum mevduat ile bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para topla
mından terekküp eden toplam likiditeler (banka kasalarında bulunan 
banknot, ufaklık para ve bankalararası mevduat hariç) 1967 yılında 
c/c 15,9 oranında artarak yıl sonunda 30.609 milyon liraya yükseldikten 
sonra, 1968 yılında %  16,2 oranında çoğalmağa devamla 35.563 milyon 
liraya çıkmış ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle c/r 9,4 oranında artarak 
38.916 milyon liraya ulaşmıştır.

ioplam likiditelerin 1967 yılı sonunda 21.015 milyon lirası, 1968 yılı 
sonunda 26.115 milyon lirası ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 27.637 mil
yon lirası bankalar nezdinde bulunuyordu. Toplam likiditelerin aynı ta
rihler itibariyle bilfiil tedavül eden banknotlarla birlikte 9.393 milyon li
rası, 9.221 milyon lirası ve 11.061 milyon lirası Merkez Bankasiyle, 201 
milyon, 227 milyon ve 218 milyon lirası da Hazine ile ilgilidir.

Toplam likiditelerin 1968 yılı sonu ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
sırasiyle %  23,1 ini ve % 25,7 sini banknot ve ufaklık para, %  15,6 sını 
ve %  14,0 ünü ticarî mevduat, % 49,8 ini ve %49,4 ünü tasarruf mevdu
atı %  2,2 sini ve %  1,6 sim A.B.D. yardım karşılıkları ve Milletlerara
sı Para Fonu tevdiatı ve her iki yılda da % 9,3 lerini resmî mevduat teşkil 
etmiştir.

Toplam likiditelerin 1968 yılı sonu itibariyle %  85,5 ine özel sektör, 
% 12,3 üne resmî sektör, % 0,2 sine A. B. D. Yardım Karşılıkları, %  2,0 
sine de Milletlerarası Para Fonu sahip bulunuyordu. 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle özel sektöre ait likiditeler, toplam likiditelerin % 86,6 sına yük
selmiş, resmî sektöre ait olanlar % 11,8 ine ve Milletlerarası Para Fonu 
tevdiatı % 1,6 sına düşmüş, A. B. D. yardım karşılıkları pay almamıştır.

Hakikî şahıslara ait likiditelerin payı toplam likiditeler içinde 1968 
yılı sonu ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  68,6 dan % 70,5 e, (Banknot 
ve ufaklık para hakîkî şahıslar nezdinde farzedilmiştir.) resmî sektör 
içinde genel, katma ve mahallî bütçeli idarelerin payı da % 6,1 den % 6,7 
ye yükselmiş; buna karşılık kamu İktisadî teşebbüslerinin payı % 3,2 den 
•% 2,7 ye özel teşebbüsler ile diğer hükmî şahısların ki % 16,9 dan % 16,1 
e ve sosyal sigorta kuramlarının payı da % 3,0 den % 2,4 e düşmüştür.

i) Banknot emisyonu
Para arzını tertip eden bilfiil tedavüldeki banknotlarla bankaların 

kasalarındaki banknotlar toplamına eşit olan banknot emisyonu, 1967 yılı 
sonunda 9.948 milyon lira iken 1968 yılında %  0,2 oranında azalarak
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9.925 milyon liraya düşmüş ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 11,0 ora
nında artarak 11.020 milyon liraya yükselmiştir. 1969 yılı Aralık ayı so
nunda banknot emisyonu 10.974 milyon liraya düşerek artış oranını 
%  10,6 ya indirmiştir.

Tedavüle çıkarılan bu banknotlara 1967 yılı sonu itibariyle 1.435 
milyon lirası, 1968 yılı sonunda 1.915 milyon lirası ve 1969 yılı Kasım 
ayı itibariyle 1.243 milyon lirası bankaların kasalarım, yani toplam likidi
teler dışında mütalâa edilmiş olan ankesîerin bir kısmını teşkil etmiştir.

Toplam Likiditeler
Cetvel : 38 (Milyon TL.)

Değişiklik Artış hızları

1967
Aralık

1968
Aralık

1969
Kasım

1967 
Aralık

1968 
Aralık

1SS8
Aralık

1969
Kasım

1967 
Aralık

1968 
Aralık

%

1968
Aralık

1989
Kasım

%

BANKNOT EMİSYONU 9.948 9.925 11.020 — 23 1.095 — 0,23 11,03
Bilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

8.513
1.435

8.010
1.915

9.777
1.243

— 503 
480

1.767 
—  672

— 5,91
33,45

22.06
-35,09

UFAKLIK EMİSYONU 266 296 285 30 —  11 11,28 - 3,72
Biiî'iU tedavülde 
Banka kasalarında

201
65

227
69

218
67

26
4

—  9
—  2

12,94
6,15

-  3,96
-  2,90

; BANK Al. ARDA MEVDUAT 21.015 26.115 27.637 5,100 1.522 24,27 5,83
Ticari mevduat 

Vadesiz 
Vadeli

4.027
3.562

465

5.443 
4.926 

517

5.326
4.781

545

1.416
1.364

52

—  117
—  145

28

35,16
38,29
11,18

-  2,15'
-  2,94 

5,42
> Tasarruf mevduatı 
ı /adesız 

Vadeli

14.344
10.390
3.954

17.713
12.800
4.913

19.236
13.719
5.517

3.369
2.410

959

1.523
919
604

23,49
23,20
24,25

8,60İ
7,18

12,29
Resmi mevduat 

; Vadesiz 
Vadeli

T. C, MERKI-Z BANKASINDA MEVDUAT

2.644
1.979

665
3.484

2.959
2.182

777
5.131

3.075
2.301

774
5.803

315
203
112

1.647

116 
119 

—  3
672

11,91
10,26
16,84
47,27

3,92 
5,45 

-  0,39! 
13,ıo;

; Resmî mevduat 
Bankalar 

i Mevduat karşılıkları 
Diğer banka tevdiatı 

Muhtelif mevduat 
Milletlerarası müesseseler 

I. M. F.
A. B. D. Yardım karşılıkları

311
2.604
2.084

520
101
468
434

34

339
3.920
2.935

985
161
711
676
35

519
4.519
3.626

893
126
639
630

9

28
1.316

851
465

60
243
242

1

180
599
691

—  92
—  35
—  72
—  46
—  26

9,00
50,54
40,83
89,42
59,41
51,92
55,76

2,94

53,10'
15,28,
23,54

-  9,34 
-21,74 
-10,13
-  6,80 
-74,29

TOPLAM LİKİDİTELER - Brüt 34.713 41.467 44.745 6.754 3.278 19,46 7,91

TOPLAM LİKİDİTELER - Net 30.609 35.563 38.916 4.954 3.353 16,18 9,43
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ıi) Ufaklık para emisyonu

Para arzını tertip eden bilfiil tedavüldeki ufaklık paralarla bankaların 
ve Merkez Bankasının kasa mevcutları toplamına eşit olan ufaklık para 
emisyonu 1987 yılı sonunda 266 milyon lira iken 1968 yılında 11,8 
oranında artarak 296 milyon liraya yükselmiş, 1 Haziran 1969 günü te
davülden kaldırılmış olan 28 milyon liralık “ pirinç 25, 10 ve 5 kuruşluk
lar” dolayısiyle 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 3,7 oranında azalarak 
285 milyon liraya düşmüştür. 1969 yılı Aralık ayı sonunda ufaklık para 
emisyonu 290 milyon liraya çıkmıştır.

Hâzinece tedavüle çıkarılan bu ufaklık paraların 1967 yılı sonu iti
bariyle 65 milyon lirası, 1968 yılı sonunda 69 milyon lirası ve 1969 yılı 
Kasım ayı itibariyle 67 milyon lirası ankeslerin bir kısmım teşkil etmiştir. 
Bunların 1967 yılı sonunda 61 milyon, 1968 yılı sonu ve 1969 yılı Kasım 
ayı sonunda da 62 şer milyon liralarını, büyük çoğunluğunu madenî 10 
liralıkların teşkil ettiği Merkez Bankası kasalarını; aynı tarihlerde sıra- 
siyle 4 milyon, 7 milyon ve 5 milyon lirası bankaların kasalarım ilgilen
dirmektedir.

iii) Bankalarda mevduat
Likiditeler toplamının önemli bir kısmını teşkil eden bankalardaki 

mevduat 1967 yılı sonunda 21.015 milyon lira iken 1968 yılında % 24,3 
oranında artarak 26.115 milyon liraya ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
de %  5,8 oranında çoğalarak 27.637 milyon liraya yükselmiştir.

Bankalardaki mevduatı, kaydî para ve para benzeri likiditeler şek
linde inceleyeceğiz. Bankalardaki kaydî parayı vadesiz ticarî ve tasarruf 
mevduatı teşkil etmektedir.

Bankalardaki vadesiz ticarî mevduat 1967 yılı sonunda 3.562 milyon 
lira iken 1968 yılında % 38,3 oranında artarak 4.926 milyon liraya, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle % 2,9 oranında azalarak 4.781 milyon liraya 
düşmüştür.

Bankalardaki vadesiz tasarruf mevduatı 1967 yılı sonunda 10.390 
milyon lira iken 1968 yılında %  23,2 oranında artarak 12.800 milyon 
liraya ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  7,2 oranında çoğalarak 13.719 
milyon liraya yükselmiştir.

Bankalardaki kaydî para, mevduatın 1968 yılı sonunda % 67,9 unu 
(17.726 milyon lira), 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 66,9 unu (18.500 
milyon lira) teşkil etmiştir.

Bankalardaki para benzeri likiditeleri, resmî mevduatın tamamı ile 
vadel’ ticarî ve tasarruf mevduatı teşkil etmektedir.
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Vadesiz ve vadeli resmî mevduat 1967 yılı sonunda 2,644 milyon 
lira iken, 1968 yılında % 11,9 oranında artarak 2.959 milyon liraya ve
1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  3,9 oranında artarak 3.075 milyon lira
ya yükselmiştir.

Vadeli ticari mevduat 1967 yılı sonunda 465 milyon lira iken, 1968 
yılında % 11,2 oranında artarak 517 milyon liraya yükselmiş ve 1969 yı
lı Kasım ayı itibariyle %  5,4 oranında çoğalarak 545 milyon liraya ulaş
mıştır.

Vadeli tasarruf mevduatı 1967 yılı sonunda 3.954 milyon lira iken 
1968 yılında %  24,3 oranında artarak 4.913 milyon liraya ve 1969 yılı 
Kasım ayı itibariyle % 12,3 oranında çoğalarak 5.517 milyon liraya 
yükselmiştir.

Bankalardaki para benzeri likiditeler mevduatın 1968 yılı sonunda 
% 32,1 ini (8.389 milyon lira), 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  33,1 ini 
(9.137 milyon lira) teşkil etmiştir.

iv. Merkez Bankasında mevduat

Merkez Bankasında mevduat 1967 yılı sonunda 3.484 milyon lira 
iken 1968 yılında % 47,3 oranında artarak 5.131 milyon liraya ve 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle % 13,1 oranında çoğalarak 5.803 milyon liraya 
yükselmiştir. 1969 yılı Aralık ayı sonunda Merkez Bankasında mevduat
6.181 milyon liraya çıkarak % 20,5 oranında artmıştır.

Merkez Bankasındaki mevduatı da kaydı para, para benzeri likidi
teler ve bankalar tevdiatı şeklinde inceleyeceğiz.

Merkez Bankasındaki muhtelif mevduat içinde yer alan vadesiz ti
caret ve tasarruf mevduatı karakterindeki kaydî para önemli bir miktar 
teşkil etmemektedir. 1967 yılı sonunda 16 milyon lira olan bu nev’i mev
duat 1968 yılı sonunda 5 milyon liraya 1969 yılı Kasım ayı itibariyle de 
4 milyon liraya düşmüştür.

Merkez Bankasındaki kaydî para, 1968 yılında ve 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle Merkez Bankası mevduatının % 0,1 ini teşkil etmiştir.

Merkez Bankasındaki mevduatın para benzeri likiditeler kısmını 
resmî mevduat, muhtelif tevdiatın kaydî paradan kalan kısmı ve A. B. D. 
Yardım Karşılıkları ile Milletlerarası Para Fonu tevdiatı teşkil etmektedir.

Merkez Bankasındaki resmî mevduat 1967 yılı sonunda 311 milyon 
lira iken, 1968 yılı sonunda 339 milyon liraya ve 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle 519 milyon liraya çıkmıştır. 1969 yılı sonunda resmî mevduat 
455 milyon liraya inmiştir.
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Kaydî para dışında kalan muhtelif tevdiat 1967 yıh sonunda 85 mil
yon lira iken, 1968 yılı sonunda 156 milyon liraya çıkmış, 1969 yılı Ka
sım ayı itibariyle 122 milyon liraya düşmüştür. 1969 yılı sonunda 116 
milyon liradır.

A. B. D. yardım karşılıkları ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatı top
lamı 196? yılı sonunda 468 milyon lira iken, 1968 yılı sonunda 711 mil
yon liraya yükselmiş, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 639 milyon liraya düş
müştür. 1969 yılı sonunda bu nevi tevdiatın toplamı 593 milyon liradır.

Merkez Bankasındaki para benzeri likiditeler, Merkez Bankası mev
duatının 1968 yılı sonunda %  23,5 ini (1.206 milyon lira) 1969 yılı Kasım 
ayı itibariyle %  22,0 sini (1.280 milyon lira) teşkil etmiştir.

Toplam likiditeler dışında mütalâa edilmiş olan Merkez Bankasın
daki bankalar tevdiatı 1967 yılı sonunda 2.604 milyon lira iken, 1968 
yılı sonunda 3.920 milyon liraya ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 4.519 
milyon liraya çıkmıştır. 1969 yılı sonunda bankalar tevdiatı 5.003 milyon 
liraya yükselmiştir.

Merkez Bankasındaki bankalar tevdiatı, bankaların 301 sayılı Kanun 
gereğince yatırdıkları mevduat karşılıklarını, serbest ve bağlı tevdiatla
rını, yurtdışı bankalar tevdiatım kapsamaktadır.

Mevduat karşılıkları artışları banka kredilerini, emisyon seviyesini 
ve para arzı artışlarını frenlemeye yardım etmesi bakımından önem ar- 
zetmektedir.

Merkez Bankasındaki mevduat karşılıkları 1967 yılı sonunda 2.084 
milyon lira iken, 1968 yıh sonunda 2.935 milyon liraya ve 1969 yılı Kasım 
ayı itibariyle 3.626 milyon liraya yükselmiştir. 1969 yılı sonunda mevduat 
karşılıkları bankalardaki mevduatın artışı dolayısiyle 3.676 milyon liraya 
çıkmıştır.

Merkez Bankasındaki diğer banka tevdiatı 1967 yılı sonunda 520 
milyon lira iken, 1968 yılı sonunda 985 milyon liraya yükselmiş, 1969 
y ıl ı  Kasım ayı itibariyle 893 milyon liraya düşmüştür. 1969 yılı sonunda 
diğer banka tevdiatı 1.327 milyon liraya çıkmıştır. Bu nevi tevdiatın
1967 yılı sonunda 513 milyon, 1968 yılı sonunda 981 milyon ve 1969 yılı 
Kasım ayı itibariyle 892 milyon lirası bankaların serbest tevdiatını teşkil 
etmektedir. Serbest tevdiat 1969 yılı sonunda 1.321 milyon liradır.

Bankalar tevdiatı, Merkez Bankası mevduatının 1968 yılı sonunda 
C/C 76,4 ünü, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle :% 77,9 unu teşkil etmiştir.
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b) Para arzı
Toplam likiditelerin en önemli kısmını teşkil eden para arzı 1967 

yılında 14,7 oranında artarak yıl sonunda 22.682 milyon liraya yük
selmiş ve ilk 6 ayda ortalama %  3,9 oranında eksildikten sonra Eylül ayı 
itibariyle $£ 2,6 ve Kasım ayı sonu itibariyle %  8,0 oranında artarak 
24.494 milyon liraya çıkmıştır.

Para Arzı Gelişmeleri 
Cetvel : 39 (Milyon TL.)

Para arzı
Banknot ve 

ufak para Kaydî para
Para benzeri 

likiditeler

1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

f 1967 Aralık 22.682 __ 8.714 —. 13.968 — 7.927 —
Ocak 21.572 25.155 7.879 8.262 13.693 16.983 8.009 9.703

Şubat 21.538 25.366 7.738 8.580 13.800 16.786 8.225 9.547

1 Mart 21.880 25.391 7.995 8.411 13.885 16.980 8.544 10.140

Nisan 21.795 25.548 7.845 8.460 13.950 17.088 8.739 10.315

Mayıs 21.508 25.698 7.648 8.722 13.860 16.976 8.911 10.721

Haziran 22.443 25.727 8.086 8.473 14.357 17.254 8.758 10.444

Temmuz 22.521 26.200 7.993 8.828 14.528 17.372 8.879 10.401

Ağustos 23.108 26.740 8.514 9.289 14.594 17.451 8.557 10.220

Eylül 23.278 26.981 8.412 9.126 14.866 17.855 8.712 10.253

Ekim 24.035 27.915 8.754 9.662 15.281 1.8.253 8.800 10.214
Kasım 24.494 28.499 8.782 9.995 15.712 18.504 9.207 10.417

Aralık 25.968 — 8.237 ' 17.731 — 9.595 -- [

1968 yılında %  14,5 oranında artarak 25.968 milyon liraya çıkmış 
olan para arzı, 1969 yılının ilk yarısında ortalama % 1,9 oranında eksil
miş, Temmuz ayından itibaren artmaya başlayan para arzı Eylül ayı itiba
riyle %  3,9 ve Kasım ayı itibariyle >% 9,7 oranında yükselerek 28.499 mil
yon liraya ulaşmıştır; yıllık artış oranının % 18 kadar olacağı tahmin 
edilmektedir.

Para arzının 1967 yılı sonunda 13.952 milyon lirasını, 1968 yılı so
nunda 17.726 milyon lirasını ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 18.500 mil
yon lirasını bankalar nezdindeki kaydî para, aynı tarihler itibariyle 8.513 
milyon lirasını, 8.010 milyon lirasını ve 9.777 milyon lirasını bilfiil teda
vül eden banknot ile 1967 de 16 milyon lirasını, 1968 yılı sonunda 5 mil
yon lirasını ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle de 4 milyon lirasını Merkez
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Bankası nezdindeki kaydî para teşkil etmiştir. Aynı tarihler itibariyle Hâ
zinece çıkarılan ve bilfiil tedavül eden ufaklık paraların miktarı sırasiyle 
201 milyon lira, 228 milyon lira ve 218 milyon liradır.

Para arzı, toplam likiditelerin 1968 yılı sonunda r/r 73,0 ünü, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle %  73,2 sini teşkil etmiştir.

Para arzının 1968 yılı sonu ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle sırasiyle 
%  31,7 sini ve %  35,1 ini bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para, 
% 68,3 ünü ve %  64,9 unu kaydî para teşkil etmiştir.

1968 yılı sonu itibariyle para arzının toplam likiditelere kıyasla 
%  70,1 i özel sektöre, %  2,9 u kamu İktisadî teşebbüslerine (resmî sek
tör) ait bulunuyordu. 1969 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün emrin
deki para arzı, toplam likiditelerin % 70,9 una yükselmiş, kamu İktisadî 
teşebbüslerinin payı ise % 2,3 e düşmüştür.

Hakiki şahısların emrindeki para arzının payı, toplam likiditelere kı
yasla, 1968 yılı sonunda %  56,8 iken 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  58,3 e 
yükselmiş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî şahısların payı %  13,3 
den %  12,6 ya düşmüştür.

1967- 1968 - 1969 yılları ortalamasına göre, para arzının ortalama 
%  35 ini teşkil eden bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık para miktarı,
1967 yılında %  21,6 oranında artarak 8.714 milyon liraya çıktıktan sonra
1968 yılının ilk 6 ayında, 1967 yılı sonuna nazaran, ortalama %  9,7 ora
nında eksildikten sonra Eylül ayı sonu itibariyle eksiliş oram %  3,5 e 
düşmüş ve Kasım ayı itibariyle %  0,8 oranında artarak 8.782 milyon liraya 
çıkmıştır.

1968 yılında %  5,5 oranında azalarak 8.237 milyon liraya düşmüş 
olan bilfiil tedavüldeki banknot ve ufak para miktarı, 1969 yılının ilk ya
rısında ortalama %  3,0 oranında arttıktan sonra Eylül ayı sonu itibariyle 
%  10,8 ve Kasım ayı sonu itibariyle % 21,3 oranında artarak 9.995 milyon 
liraya çıkmıştır; yıl sonunda artış oranının %  13 kadar olacağı tahmin 
edilmektedir.

Bilfiil tedavül eden ufaklık para miktarı 1967 yılı sonunda 201 mil
yon lira iken, 1968 yılı sonunda 227 milyon liraya yükselmiş, 1969 yılı 
Kasım ayı sonunda 218 milyon lira olmuştur.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paralar, toplam likiditelerin 
1968 yılı sonunda %  23,1 ini, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 25,7 sini 
teşkil etmiştir.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paraların tamamı özel sek
törün emrinde farzedilmiştir. (Banka kasalarındaki paralar bu rakama 
dahil değildir; resmî sektörde, özellikle malsandıklarındaki paralar deği
şiklikler açısından ihmali kabildir.)
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Para arzının ortalama %  66 sim teşkil eden vadesiz ticaret ve tasar
ruf mevduatı toplamı, 1967 yılı içinde % 10,7 oranında artarak yıl so
nunda 13.968 milyon liraya çıkmış ve 1968 yılının ilk yarısında, ortalama 
<-/f. 0,3 oranında azalmış, Eylül ayı itibariyle %  6,4 oranında ve Kasım ayı 
sonunda fŞ 12,5 oranında artarak 15,712 milyon liraya yükselmişti.

1968 yılı sonunda % 26,9 oranında artarak 17.731 milyon liraya çık
mış olan kaydî para, 1969 yılının ilk yarısında ortalama %  4,2 oranında 
azaldıktan sonra Eylül ayı sonunda %  0,7 ve Kasım ayı sonu itibariyle 
%  4,4 oranında artarak 18.504 milyon liraya yükselmiştir. Yıllık artış 
oranının %  17 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

Kaydî paranın 1967 yılı sonu itibariyle 13.952 milyon lirası 1968 
yılı sonu itibariyle 17.726 milyon lirası ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
18.500 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Kaydî para, toplam likiditelerin 1968 yılı sonunda % 49,9 unu, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle % 47,5 ini teşkil etmiştir.

1968 yılı sonu itibariyle kaydî paranın, toplam likiditelere kıyasla 
%  47,0 si özel sektöre, %  2,9 u kamu İktisadî teşebbüslerine (resmî sektör) 
ait bulunuyordu. 1969 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün emrindeki 
kaydî para, toplam likiditelerin % 45,2 sine, kamu İktisadî teşebbüsleri
nin payı da %  2,3 üne düşmüştür.

Hakîki şahısların emrindeki kaydî paranın payı toplam likiditelere 
kıyasla 1968 yılı sonunda %  33,7 iken, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
%  32,6 ya, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî şahısların payı da %  13,3 
den %  12,6 ya düşmüştür.

c. Para benzeri likiditeler

Para benzeri likiditelerin 1968 yılı sonu ve 1969 Kasım ayı itibariyle 
sırasiyle % 6,5 ini ve % 6,4 ünü vadeli ticarî mevduat, % 51,2 s ini ve 
%  53,0 ünü vadeli tasarruf mevduatı, '% 34,4 ünü ve % 34,5 ini resmî 
mevduat, %  7,9 unu ve % 6,1 ini A.B.D. yardım karşılıkları ve Milletler
arası Para Fonu tevdiatı teşkil etmiştir.

Para benzeri likiditeler 1967 yılında %  19,5 oranında artarak 7.927 
milyon liraya, 1968 yılında %  21,0 oranında çoğalarak 9.595 ve 1969 yı
lında, onbir ayda %  8,6 oranında yükselerek 10.417 milyon liraya çık
mıştır. Yıllık artış oranının % 19 kadar olacağı tahmin edilmektedir. Para 
benzeri likiditelerin 1967 yılı sonunda 7,063 milyon lirası, 1968 yılı so
nunda 8.389 milyon lirası ve 1969 yılı Kasım ayı İtibariyle 9.137 milyon 
lirası bankalar nezdinde bulunuyordu.

Para benzeri likiditeler, toplam likiditelerin 1968 yılı sonunda %  27,0 
sini, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  28,8 ini teşkil etmiştir.
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Para Arzı ve Para Benzeri Likiditeler Bileşim ve Dağılımı 
Cetvel : 40 (Milyon TL.)

Genel Toplam 
İçindeki 
payları

Toplam için
deki payları

Artış
Hızlan

1968
Aralık

1969
Kasım

1968
Aralık

%

1969
Kasım

%

1968
Aralık

%

1969
Kasım

%

1967 
Aralık

1968 
Aralık

%

1968 
Aralık

1969 
Kasım

%

BİLESİM :

A. PARA ARZI 25.968 28.499 73,0 73,2 100,0 100,0 14,49 9,75
Kanunî para 8.237 9.995 23,1 25,7 31,7 35,1 — 5,47 21,34

1 Banknot 
: Ufaklık para 

Kaydî para

8.010
227

17.731

9.777
218

18.504

22,5
0,6

49,9

25,1
0,6

47,5

30,8
0,9

68,3

34,3
0,8

64,9

— 5,91
12.94
26.94

22,06
—3,96

4,36
Ticarî mevduat 
Tasarruf mevduatı

4.928
12.803

4.783
13.721

13,9
36,0

12,3
35,2

19,0
49,3

16,8
48,1

38,12
23,11

—2,94
7,17

B. PARA BENZERÎ LİKİDİTELER 9.595 10.417 27,0 26,8 100,0 100,0 21,04 8,57
Vadeli mevduat 5.533 6.182 15,5 15,9 57,7 59,4 23,12 11,73

Ticarî mevduat 
Tasarruf mevduatı 

: Resmi mevduat

620
4.913
3.298

665
5.517
3.594

1,7
13,8
9,3

1,7
14,2
9,3

6,5
51,2
34,4

6,4
53,0
34,5

14,81
24,25
11,61

7,26
12,29
8,98

ABD yardım karşılığı 88 11 0,2 0,0 0,9 0,1 100,00 -87,50
IMF tevdiatı 676 630 2,0 1,6 7,0 6,0 55,76 -  6,80

LİKİDİTELER TOPLAMI 35.563 38.916 100,0 100,0 — — 16,18 9,43

DAĞILIM :

A. PARA ARZI 25.968 28.499 73,0 73,2 100,0 100,0 14,49 9,75
Banknot+ufaklık para 
Hakiki şahıslar tasarrufu 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
ö z e l  teşebbüsler 
Kamu İktisadî teşebbüsleri

8.237
11.975

828
3,921
1.007

9.995
12.684
1.037
3.869

914

23,1
33,7
2,3

11,0
2,9

25,7
32,6

2,6
10,0
2,3

31,7
46.1 

3,2
15.1 
3,9

35,1
44.5 

3,6
13.6 
3,2

— 5,47
22,37
34,85
34,83
52,58

21,34
5,92

25,24
-  1,37
-  9,24

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 9.595 10.417 27,0 26,8 100,0 100,0 21,04 8,57

Hakiki şahıslar tasarrufu 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
ö z e l teşebbüsler 
Kamu İktisadî teşebbüsleri 
Genel ve katma bütçeli idareler 
Mahallî idareler 
Sosyal sigorta kurumlan 
ABD yardım karşılığı 
IMF tevdiatı

4.213
700
564
102

1.749
416

1.087
88

676

4.758
759
576
150

2.157
441
935

11
630

11,8
2,0
1,6
0,3
4,9
1,2
3.0 
0,2
2.0

12,2
2,0
1.5 
0,4
5.6 
1,1 
2,4 
0,0
1.6

43,9
7.3 
5,9 
1,1

18,2
4.4 

11,3
0,9
7,0

45.7
7.3 
5,5
1.4

20.8 
4,2
9.0 
0,1
6.0

27,09
9,55

16,05
39,73

—2,62
22.71
35.71 

100,00
55,76

12,94 
8,43 
2,13 

47,06, 
23,33. 

6,01i 
-13,98 
-87,50' 
-  6,80
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1968 yılı sonu itibariyle para benzeri likiditelerin toplam likiditelere 
kıyasla #  15,4 ü özel sektöre, % 9,4 ü resmî sektöre ve % 2,2 si A B. D. 
yardım karşılıkları ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatına ait bulunuyordu.
1969 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün sahip olduğu para benzeri 
likiditeler % 15,7 ye, resmî sektöre ait olanlar %  9,5 e çıkmış A. B. D. 
vardım karşılıkları ile Milletlerarası Para Fonu tevdiatının payı ise % 1,6 
ya düşmüştür.

Hakiki şahısların sahip bulunduğu para benzeri likiditelerin, toplam 
likiditeler içindeki payı 1968 yılı sonunda %  11,8 iken 1969 yılı Kasım 
ayı itibariyle %  12,2 ye yükselmiş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî 
şahısların payı % 3,6 dan % 3,5 e düşmüştür.

d. Para Arzı ile Merkez Bankası ve Bankalar ilişkileri
1909 yılı Kasım ayı sonu itibariyle para arzında meydana gelmiş 

olan 2.531 milyon liralık toplam artışın % 43,2 si Bankamızın banknot 
emisyonunu 1.095 milyon lira artırması, kaydı parayı 1 milyon lira azalt
masından, r/o 57,2 si Bankaların kaydı para mevcudunu 774 milyon lira 
artırarak, kasalarında tuttukları banknot miktarını 672 milyon lira, ufaklık 
para mevcudunu da 2 milyon lira eksiltmelerinden ve eksi % 0,4 ü Hazine’- 
nin ufaklık para basımını 11 milyon lira azaltmasından ileri gelmiştir.

1968 yılı sonu itibariyle para arzında meydana gelmiş olan 3.286 
milyon liralık artışın %  100,2 si bankaları, % 0,9 u Hazine’nin ufaklık 
para emisyonunu ve eksi %  1,1 i de Bankamızı ilgilendirmektedir.

Para banka kuramlarının para arzı artışındaki paylarını ana çizgile
riyle böylece belirttikten sonra, bu kuramların para arzı artışı ile ilişki
lerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.

Hâzinenin 1968 yılı sonuna kadar tedavüle çıkarmış bulunduğu 296 
milyon liralık ufaklık para, 1 Haziran 1969 günü tedavülden kaldırılan 
28 milyon liralık “pirinç 25, 10 ve 5 kuruşluklar” dolayısiyle 1969 yılı 
Kasım ayı sonunda 11 milyon lira azalarak 285 milyon liraya düşmüştür. 
Böylece Hazine para arzım ufaklık paralarla 11 milyon lira eksiltmiştir.
1968 yılında, Hazine ufaklık paralarla para arzını 30 milyon lira artırmıştı.

Bankamız 1968 yılı sonuna kadar tedavüle çıkarmış olduğu 9.925 
milyon liralık banknotları, 1969 yılı Kasım ayı sonuna kadar 1.095 milyon 
lira (% 11,0) artırmış ve banknot miktarını böylece 11.020 milyon liraya 
yükseltmiştir. Aynı tarihler itibariyle kasalarımızda günlük ödemeler için 
tutulan ufaklık paralarda değişiklik olmadığı ve nezdimizdeki kaydî para 
mevcudu 1 milyon lira azaldığı için para arzında meydana gelen 2.531 
milyon liralık artışın 1.094 milyon lirasını (% 43,2) Bankamız sağlamıştır.
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Para - Banka Kurumlanılın Para Aızm a Tesiri
Cetvel : 41 (Milyon TL.)

1967 - 1968 
Değişikliği

1968 Sonu
1969 Kasım 
Değişikliği

; HAZİNE - Ufaklık para emisyonu + 30 —  U
MERKEZ BANKASI _ 35 J- 1.094

Banknot emisyonu _ 23 4-  1.095
i Kaydî para _ 11 —  1
j Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) — 1 —

BANKALAR •f 3.291 1.448
Kaydl para + 3.774 i 774
Banknot - kasa mevcudu değişikliği (1) _ 480 ı- 672
Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) — 3 i  2 j

TOPLAM PARA ARZI DEĞİŞİKLİĞİ + 3.286 i- 2.531

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

(■— ) İ§areti arttığını gösterir.

1968 yılı sonunda, banknotlar 23 milyon lira, nezdimizdeki kaydî para 
11 milyon lira azaldığı ve kasalarımızdaki ufaklık para mevcudu da 1 mil
yon lira arttığı için Bankamız para arzını, cem’an 35 milyon lira (eksi 
•% 1,1) ile eksiltici yönde etkilemişti.

Para arzını terkip eden bilfiil tedavüldeki banknotların miktarını, 
yalnız Bankamız faaliyetleri tâyin etmemektedir. Bankaların günlük öde
me ihtiyaçları için kasalarında, disponibilite durumlarına göre, az veya 
çok banknot muhafaza etmeleri de, bilfiil tedavül eden banknotların mik
tarına tesir etmektedir.

1969 yılı Kasım ayı itibariyle 1968 yılı sonuna nazaran banka kasa
larında tutulan banknotlar 672 milyon lira azalmış olduğu için, toplam 
para arzı artışı içinde bilfiil tedavül eden banknotların payı 1.095 milyon 
liralık emisyon artışıyle birlikte 1.767 milyon liraya yükselmiştir. 1968 
yılı sonunda, banknot emisyonu 23 milyon lira, banka kasalarındaki bank
notlar da 480 milyon lira azaldığı için bilfiil tedavül eden banknotlar 503 
milyon lira eksilmiştir.

Bankalar nezdindeki kaydî parayı teşkil eden vadesiz ticarî mevduat 
ile vadesiz tasarruf mevduatı toplamının 1968 yılı sonu tutarı olan 17.726 
milyon lira, 1969 yıh Kasım ayı sonuna kadar 774 milyon lira (%  4,4) 
artarak onıbirinci ay sonunda, 18.500 milyon liraya yükselmiştir. Aynı 
tarihler itibariyle bankaların kasalarında günlük ödemeler için buluııduru-
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ian banknot miktarının 672 milyon lira, ufaklık para mevcudunun da 2 
milyon lira azalması, bankaların para arzını artırıcı tesirini 1.448 milyon 
liraya (%  57,2) çıkarmıştır.

1968 yılı sonunda para arzında meydana gelen 3.286 milyon liralık 
artışın 3.291 milyon lirası (%  100,2) bankaların faaliyetlerinden ileri gel
miştir. 1968 yılı sonu itibariyle bankalar nezdindeki kaydî para, 3.774 mil
yon lira artmış, fakat bankaların kasalarındaki banknot miktarı 480 mil
yon lira, ufaklık mevcudu da 3 milyon lira çoğaldığı için, bankaların pa
ra arzına tesiri 3.291 milyon liraya inmiştir.

Bankaların faaliyetleri yalnız para arzı içindeki kaydî paraya inhi
sar etmemektedir. Bankalar kasalarında disponibilite değerleri arasında 
bulunan banknot ve ufaklık para miktarını azaltıp çoğaltarak, bilfiil te
davül eden banknot ve ufaklık para miktarına tesir etmektedir.

C. — Krediler ve Diğer işlemler

a Kredi Hacmi :
Bankamız ile bankaların, malî ve ekonomik sektörleri birarada ne 

ölçüde finanse ettiklerini göstermek bakımından kredi hacminin değişik
liklerini, bileşim ve dağılışını incelemek gerekmektedir.

Kredi hacmi, bu bölümde Bankamızın doğrudan doğruya ve banka
lar aracılığiyle açtığı krediler ile bankaların kendi kaynaklarından açtık
ları kredilerin toplamı olarak hesaplanmıştır. (Bu hesap yıl sonlan iti
bariyle Bankamız ve bankaların yıl sonu rakamlarına ay sonlan itibariyle 
de Bankamızın ayın son Cumartesi gününe tesadüf eden haftalık vazi
yetleriyle bankaların ayın son günü itibariyle tanzim ettikleri cetvellere 
dayanmaktadır. Bankalar aracılığiyle açtığımız kredilerin bankalar tara
fından çeşitli usullerle muhasebeleştirilmesi ve hesaba esas olan cetvel
lerde, hesap kesme tarihleri bakımından fark bulunması yüzünden ban
kaların aylık cetvellerinde taahhütler hesabında “Merkez Bankasından 
alman avanslar” kaleminde görülen rakamlarla Bankamız haftalık vaziyet
lerindeki mümasil rakamlar arasında fark bulunmaktadır. Fakat bu fark 
eğilimlere tesir etmemektedir.)

1967 yılı sonunda 28.360 milyon lira olan kredi hacmi, 1968 yılında 
% 17,5 oranında artarak, yıl sonunda 33.313 milyon liraya çıkmıştır. 1969 
yılında kredi hacmi onbir ayda, % 16,5 oranında yükselerek Kasım ayı 
sonunda 38.818 milyon liraya ulaşmıştır. 1969 yılında, yıllık artışın %  21 
kadar olacağı tahmin edilmektedir.

1969 yılı Kasım ayı itibariyle 38.818 milyon lira olan kredi hacminin 
%  17,8 i Bankamız direkt kredilerine, %  14,8 i bankalara açtığımız kre
dilere, %  67,4 ü de Bankalann kendi kaynaklamadan açtıklan kredilere
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aittir. 1968 yılı sonunda 33.313 milyon lira olan kredi hacmine nazaran,
1969 ylh Kasîm ^  itibariyle direkt kredilerimizin kredi hacmi içindeki 
payı %  0,6 oranında, bankalara açtığımız kredilerin payı %  1,5 oranında 
artmış ve sonuç olarak bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredi
lerin payı %  2,1 oranda azalmıştır.

Kredi Hacmi (1)

19
67
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A. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 8.776 8.753 9.445 9.901 10.168 10.600 10.887 11.965 12.648
B. Doğrudan doğruya açılan 4.992 5.283 5.847 5.667 5.738 6.464 6.484 6.823 6.918
C. Bankalar aracılığiyle açılan 3.784 3.470 3.598 4.234 4.430 4.136 4.403 5.142 5.730

—  T. C. Ziraat Bankası 2.147 1.898 2.154 2.706 2.912 2.666 2.660 3.050 3.614
—  Diğer bankalar 1.637 1.572 1.444 1.528 1.518 1.470 1.743 2.092 2.116

D. BANKA KREDİLERİ 23.368 24.488 25.508 26.592 27.575 28.703 30.177 31.090 31.900
E. Kendi kaynaklarından açtık. 19.584 21.018 21.910 22.358 23.145 24.567 25.774 25.948 26.170
F. Merkez Bankasına

taahhütler 3.784 3.470 3.598 4.234 4.430 4.136 4.403 5.142 5.730

KREDİ HACMİ (B-fC+E) 28.380 29.771 31.355 32.259 33.313 35.167 36.661 37.913 38.818

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

1969 yılı Kasım ayı itibariyle kredi hacmini terkip eden unsurların, 
bu hacim içindeki paylarında %  2,1 gibi bir değişiklik kaydedilmesine 
karşılık söz konusu unsurların artış hızında ve terekkübünde, geçen yıla 
nazaran farklı gelişmeler meydana geldiği görülmektedir. Filhakika, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle, 1968 yılı sonuna nazaran Bankamızın direkt kre
dileri % 20,6 oranında bankalara açtığımız krediler veya başka bir de
yimle bankaların Bankamızdan aldığı borçlar %  29,3 oranında artmış ve 
neticede Bankamız kredileri toplamı aynı tarihler itibariyle, '% 24,4 ora
nında yükselmiştir. Bankaların, kendi kaynaklarından açtıkları krediler 
ise 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 13,1 oranında artmıştır. Buna karşı
lık 1968 yılı sonunda, 1967 yılı sonuna nazaran direkt kredilerimiz %  14,9 
oranında, bankalara açtığımız krediler %  17,1 oranında artmış ve toplam 
kredilerimiz ise %  15,9 oranında çoğalırken bankaların kendi kaynakların
dan açtıkları krediler %  14,2 oranında yükselmiştir.
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Kredi hacminde 1969 yılında meydana gelmiş olan değişiklikler kredi 
hacmini terkip eden unsurların toplam hacim artışı içindeki paylan in
celenirse daha açıkça belirebilir, Filhakika, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle
1968 yılı sonuna nazaran kredi hacminde meydana gelmiş olan 5.505 mil
yon liralık artışın 1.180 milyon lirası {%  21,4) direkt kredilerimizden, 
1.300 milyon lirası fg , 23,6) Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ileri 
gelmiştir. Bankamızın kredi hacmi toplam artışı içindeki payı, böylece 
2,480 milyon liraya (%  45,0) çıkmıştır. Aynı tarih itibariyle, bankaların 
kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin toplam kredi hacmi içindeki 
hissesi 3.025 milyon lira (% 55,0) dir. Durum 1968 yılı sonu itibariyle in
celenirse, 1967 yılı sonuna nazaran meydana gelmiş olan 4.953 milyon 
liralık kredi hacmi artışının, %  28,1 inin Bankamıza ait olduğu görülür. 
Kredi hacmi artışının %  15,1 i direk kredilerimizdeki, %  13,0 ü ise ban
kalara açtığımız kredilerdeki artışa aittir. Aynı tarihler itibariyle, ban
kaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin toplam kredi hacmi 
artışı içindeki payları % 71,9 oranındadır.

Kredi hacmi gelişmelerini bir derece daha aydınlatmak amaciyle 
kredi hacmini malî ve ekonomik ihtiyaçlar ve sektörler itibariyle ince
leyelim.

Kredi hacminde 1969 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelmiş olan 
5.505 milyon liralık toplam artışın % 23,4 ü, 1968 yılı sonundaki 4.953 
milyon liralık artışın ise %  14,5 i malî amaçlı kredilerdeki artıştan ileri 
gelmiştir. Malî amaçlı kredilerdeki artışın 1968 yılında %  95,4 ü, 1969 
yılında ise % 89,2 si Bankamızca ve doğrudan doğruya açtığı krediler 
vasıtasiyle, aynı tarihler itibariyle sırasiyle % 4,6 sı ve % 10,8 i de ban
kalarca finanse edilmiştir.

Buna karşılık, toplam kredi artışının ekonomik amaçlı kredilerden ileri 
gelen kısmı, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 76,6, 1968 yılı sonu itiba
riyle ■% 85,5 oranındadır. Ekonomik amaçlı kredilerde 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle meydana gelmiş olan artışın %  68,5 i bankaların kendi kaynak
larından, %  30,8 i Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ve %  0,7 si 
de Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden; 1968 yılında ise 
artışın %  83,3 ü bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerden 
% 15,2 si Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ve %  1,5 i de Banka
mızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonomik amaçlı krediler, özel sektör ile İktisadî Devlet teşekkülle
rinin kredilerini kapsamaktadır. Toplam kredi hacmi artışında özel sek
töre açılan kredilerin payı 1968 de % 87,1 iken, 1969 yılı Kasım ayında 
% 72,6 ya inmiş, buna karşılık İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerinin 
payı eksi % 1,6 dan, %  4,0 e çıkmıştır.
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Kredi Hacmi ve Değişiklikleri
Cetvel : 43 (Milyon TL.)

MUTLAK RAKAMLAR DEĞİŞİKLİKLER
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BİLESİM
SENETLER CÜZDANI 1.289 3.232 1.278 5.799 1.089 3.512 1.782 6.383 564 522 — 217 869 — 200 280 504 584
AVANSLAR 2.143 2.243 133 4.519 2.531 3.153 122 5.806 100 230 10 340 388 910 —  11 1.287,
BORÇLU CARI HESAPLAR 11.453 — — 11.453 13.542 _ — 13.542 1.701 — — 1.701 2.089 — __ 2.089
KÜÇÜK SAN’AT VE ESNAF 372 — 405 777 460 522 982 101 — 91 192 88 — 117 205
TARIM KREDİLERİ 4.501 — 2.614 7.115 4.863 __ 3.304 8.167 802 __ 762 1.564 362 — 690 1.052
İPOTEK KAR. KREDİLER 2.139 — — 2.139 2.183 __ — 2.183 88 _ — 88 44 — __ 44:
SANAYİ BANKALARI 1.248 — — 1.248 1.502 __ — 1.502 205 ___ — 205 254 — __ 254
BANKALAR TASFİYE FONU — 263 — 263 — 253 ■ — 253 —  6 — —  6 —  10 — —  10
TOPLAM KREDİ ve ARTIŞ 23.145 5.738 4.430 33.313 26.170 6.918 5.730 38.818 3.561 746 646 4.953 3.025 1.180 1.300 5.505

DAĞILIM
MALÎ AMAÇLI KREDİLER 1.446 4.064 — 5.510 1.585 5.214 — 6.799 33 684 — 717 139 1.150 — 1.289

Genel bütçeli idareler 151 2.591 — 2.742 188 3.501 — 3.689 57 230 — 287 37 910 947
Katma bütçeli idareler 2 1.210 — 1.212 64 1.460 — 1.524 —  13 460 — 447 62 250 ___ 312
Mahallî idareler 1.293 — — 1.293 1.333 — — 1.333 —  11 — — —  11 40 — ___ 40

İller Bankası 1.246 ___ ___ 1.246 1.255 ___ ___ 1.255 —  5 __ __ —  5 9 9Diğer bankalar 47 — __ 47 78 __ ___ 78 —  6 ___ __ —  6 31 _ _ 31Bankalar Tasfiye Fonu — 263 — 263 — 253 — 253 —  6 --- —  6 —  10 __ —  10
EKONOMİK AMAÇ. KREDİLER 21.699 1.674 4.430 27.803 24.585 1.704 5.730 32.019 3.528 62 646 4.236 2.886 30 1.300 4.216

özel sektör 20.474 _ _ 4.430 24.904 23.169 — 5.730 28.899 3.667 — 646 4.313 2.695|
---------------I

1.3001~3.995
Muhtelit krediler 12.452 — 1.411 13.863 14.419 ___ 1.904 16.323 2.516 ___ — 207 2.309 1.967i _ _  1 493' 2.460ihtisas kredileri 8.022 — 3.019 11.041 8.750 — 3.826 12.576 1.151 — 853 2.004 î 728! ___  ; 807 1.535Küç. San. ve esnaf 372 — 405 777 460 — 522 982 101 91 192 i 88 ___  ; 117 205Tarım kredileri 4.501 — 2.614 7.115 4.863 — 3.304 8.167 802 — 762 1.564. 362 j __ i 690; 1.052

Sanayi Ban. kredileri 1.248 — — 1.248 1.502 — ___ 1.502 205 —  i ___  i 205; 2541 ___  ! 254
Mesken inşaatı kredileri 1.901 — — 1.901 1.925 ___ — 1.925 43 ___  1 ___  ; 43! 24\ ___  | . 24

İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1.225 1.674 — 2.899 1.416 1.704 — 3.120 —  139 62i 1—  77. 191- 30! ----- 221
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1967 - 1968 Aralık ve 1968 Aralık - 1969 Kasım devresinde 
toplam kredi hacmi artışları içinde Merkez Bankası ve 

Banka Kredilerinin paylan
Cetvel : 44

Bankamız kredilerinin (vasıtalı ve vasıtasız) artıştaki payı - yüzde Bankaların 
naklarmdan 

kredilerin 
payı -

kendi kay- 
açtıklan 

artıştaki 
yüzdeVasıtasız Vasıtalı TOPLAM Vasıtasız

1
Vasıtalı TOPLAM

1967 —  Aralık
1968 —  Aralık

1968 —  Aralık
1969 —  Kasım

1967 - XII
1968 - XII

1968 - XII
1969 - XI

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 95,4 _ 95,4 89,2 _ 89,2 4,6 10,8
EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 1.5 15,2 16,7 0,7 30,8 31,5 83,3 68,5

Özel sektör _ 15,0 15,0 _ 32,5 32,5 85,0 67,5

Muhtelit krediler _ —  9,0 —  9,0 _ 20,0 20,0 109,0 80,0 1
İhtisas kredileri — 42,6 42,6 — 52,6 52,6 57,4 47,4 |

Küçük san’at, esnaf — 47,4 47,4 — 57,1 57,1 52,6 42,9 !
Tarım kredileri — 48,7 48,7 — 65,6 65,6 51,3 34,4 j
Sanayi Bankaları kredileri — — — — — — 100,0 100,0
Mesken inşaatı kredileri — — — — — — 100,0 100,0 j

İktisadî Devlet Teşebbüsleri 80,5 — 80,5 13,6 _ 13,6 — 180,5 86,4

T O P L A M 15,1 13,0 28,1 21,4 23,6 45,0 71,9 55,0



. . îktisadi Devlet teşekküllerine açılan kredilerde 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle meydana gelen artış içinde Bankamızın direkt kredilerinin payı 
/o 13,6, bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı ise 
%  86,4 oranlarındadır. 1968 yılı sonunda bu nev’i kredilerde azanş ol
muş, Bankamız dire'kt kredilerinin payı % 80,5 oranında arttığı halde, 
bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı % 180,5 oranın
da azalmıştı.

Özel sektöre açılan kredilerde 1968 yılında meydana gelmiş olan top
lam artışın % 85,0 i bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerdeki 
artıştan, %  15,0 i de Bankamızdan reeskont yoluyla sağlayıp açtıkları kre
dilerden ileri gelmiştir. 1969 yılı Kasım ayında ise özel sektöre açılan 
kredilerdeki artışın % 67,5 ini bankalar kendi kaynaklarından açtıkları 
kredilerle, % 32,5 ini de Bankamıza borçlanarak açtıkları kredilerle karşıla
mışlardır.

Özel sektöre açılan krediler ana çizgileri itibariyle “muhtelit mak
satlı” ve “ ihtisas kredileri” olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

1969 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılmış olan kredilerde 
meydana gelen artışın içinde muhtelit maksatlı krediler, toplam kredi 
hacmi artışının % 44,7 sini ve 1968 sonu itibariyle %  46,6 sim teşkil et
miştir. Buna karşılık, aynı tarihler itibariyle, küçük san’at, esnaf, tarım, 
sınaî kalkınma, mesken inşaatı gibi ihtisas kredilerinin toplam kredi hac
mi artışındaki payı %  27,9 ve % 40,5 oranlarındadır.

1968 yılı sonunda muhtelit kredilerdeki toplam artışın %  100 ünü 
bankalar kendi kaynaklarından sağladıkları gibi, Bankamıza borçlanarak 
açtıkları kredilerin payını da '% 9,0 oranında azaltmışlardır. Buna karşılık
1969 yılı Kasım ayı itibariyle bu çeşit kredilerdeki artışın %  80,0 i ban
kalarca, % 20,0 si Bankamızca karşılanmıştır.

ihtisas kredileri toplamında meydana gelen toplam artışın 1968 yı
lında % 57,4 ü bankalarca açılan kredilerdeki artıştan, % 42,6 sı da 
Bankamızdan aldıkları borçlarla açtıkları kredilerden ileri gelmiştir. Bu
na karşılık, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle bankalar, bu çeşit kredilerdeki 
toplam artışın <% 47,4 ünü kendi imkânlariyle, %  52,6 sim da Bankamızdan 
borç olarak aldıkları ihtisas kredileriyle karşılamışlardır.

İhtisas kredileri arasındaki küçük san’at ve esnaf kredilerinde mey
dana gelen artışların 1968 yılında %  47,4 ü, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
de %  57,1 i Bankamızca finanse edilmiştir. T. C. Ziraat Bankası, tarım 
kredilerinde meydana gelen artışın aynı tarihlerde sırasiyle %  51,3 ünü 
ve %  34,4 ünü kendi kaynaklarından açtığı kredilerle, %  48,7 sini ve 
■% 65,6 smı da Bankamıza borçlanarak açtığı kredilerle karşılamıştır.

Sınaî kalkınma kredileriyle mesken inşaat kredilerinin, her iki yılda 
da tamamı bankalarca finanse edilmiştir.
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ba. Merkez Bankası Kredileri
1967 yılı sonunda 8.776 milyon lira olan kredilerimiz 1968 yılında 

c/ 15,9 oranında artarak, yıl sonunda 10.168 milyon liraya çıktıktan son
ra, 1969 yılında 9f 27,1 oranında artarak, yıl sonunda 12.920 milyon li
raya ulaşmıştır.

1969 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimizin %  55,4 ü (7.154 milyon 
lira) doğrudan doğruya açtığımız kredilerden, % 44,6 sı (5.766 milyon 
lira) bankalar aracılığiyle açtığımız kredilerden terekküp etmektedir. 1968 
yılı sonuna nazaran 1969 da direkt kredilerin payında %  1,0 oranında 
azalış bankalara açılanlarda ise aynı oranda artış meydana gelmiştir; 
geçen yılda direkt kredilerin payında % 0,5 oranında azalış, bankaların 
payında aynı oranda artış olmuştu. Bankalar aracılığiyle açtığımız kredi
ler toplamı aynı zamanda bankamızın özel sektöre açtığı kredileri de temsil 
etmektedir. Doğrudan doğruya açtığımız krediler ise Hazine’ye, Bankalar 
Tasfiye Fonu’na, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ve Tekel’e açılan kredileri 
kapsamaktadır. Şeker Şirketi’ne açılan krediler de özel karakteri dolayı- 
siyle bu grupta yer almaktadır.

Bankamızca doğrudan doğruya açılan krediler 1968 yılında %  14,9,
1969 yılında ise %  24,7 oranlarında artmıştır. Buna karşılık bankalar ara- 
cılığiyle açılan krediler 1968 yılında % 17,1 oranında, 1969 yılında ise 
%  30,2 oranında artmıştır.

Kredilerimizde 1968 yılında kaydedilmiş olan 1.392 milyon liralık 
toplam artışın 746 milyon lirası direkt kredilerde, 646 milyon lirası da 
bankalara açılan kredilerdeki artıştan ileri gelmiştir. Buna karşılık 1969 
yılında kredilerimizde meydana gelen 2.752 milyon liralık toplam artışın 
1.416 milyon lirası direkt kredilerde ve 1.336 milyon lirası da bankalara 
açılan kredilerdeki artışlardan ileri gelmiştir.

Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerde 1969 yılı sonu itiba
riyle 876 milyon lirası Hazine’ye, 80 milyon lirası Şeker Şirketi’ne, 540 
milyon lirası Tekel’e olmak üzere cem’an 1.496 milyon lira artış olmuş, 
Toprak Mahsulleri Ofisi yurtiçi alımlar ve surplus ithalâtı kredilerindeki 
70 milyon liralık ve Bankalar Tasfiye Fonundaki 10 milyon liralık azalış
lar net artışı 1.416 milyon liraya indirmiştir.

1968 yılı sonu itibariyle 230 milyon lirası Hazine’ye, 460 milyon lirası 
Tekel’e, 50 milyon lirası Şeker Şirketi’ne, 12 milyon lirası Toprak Mah
sulleri Ofisi yurtiçi alımlar ve surplus ithalâtı kredilerine ait olmak üzere 
direkt krediler cem’an 752 milyon lira artmış ise de, Bankalar Tasfiye 
Fonu 6 milyon lira azaldığından net artış 746 milyon lira olmuştu.

b. Merkez Bankası Kredileri ve Diğer işlem leri :
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loplam özel sektöre açtığımız kredileri temsil eden bankalar aracı
lığı ile açılan kredilerde 1969 yılı sonu itibariyle meydana gelen 1.336 
milyon liralık artışın, 372 milyon lirası özel bankalara açılan kredilerde, 
964 milyon lirası da resmî bankalara açılan kredilerde meydana gelmiştir.
1968 yılı sonu itibariyle bankalara açılan kredilerde meydana gelen 646 
milyon liralık artış, özel bankalara açılan kredilerin 205 milyon lira azal
masına karşılık, resmî bankalara açılan kredilerin 851 milyon lira artması 
sonucudur.

1969 yılı sonunda resmî bankalara açılan kredilerdeki artışın 404 
milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine, 385 milyon lirası Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, 111 milyon lirası sanayi kredilerine, 100 milyon lirası 
ticarî kredilere aittir. İhracat satış finansman ve tütün finansman kredi
leri 36 milyon lira azalmıştır.

1968 yılında resmî bankalara açılan kredilerdeki 851 milyon liralık 
artışın, 370 milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerindeki, 392 milyon li
rası Tarım Kredi Kooperatiflerindeki, 93 milyon lirası ticarî kredilerdeki,
2 milyon lirası sanayi kredilerindeki, 5 milyon lirası tütün finansman 
kredilerindeki artışlara ve ihracat satış finansman kredilerindeki 11 mil
yon liralık azalışa tetoabül etmektedir.

Bankamız kredilerinde 1968 ve 1969 yıllarında meydana gelen geliş
meleri bir derece daha aydınlatmak amacı ile krediler toplamını, amaç
lara, sektörlere ve muamelelere göre tasnif ederek daha etraflıca ince- 
liyeceğiz.

Bankamız kredilerinin 1969 yılı sonu itibariyle 3.720 milyon lirası 
(%  28,8) malî amaçlı kredilerden, 9.200 milyon lirası (% 71,2) ekonomik 
amaçlı kredilerden terekküp etmektedir. 1968 yılı sonuna nazaran eko
nomik amaçlı kredilerin payı %  0,7 oranında azalmış, malî amaçlı kredi
lerin payı ise aynı oranda artmıştır. Malî amaçlı krediler 1968 ve 1969 
yıllarında sırasiyle %  8,5 ve %  30,3 oranlarında artmıştır. Ekonomik 
amaçlı krediler ise 1968 de %  19,0 oranında, 1969 yılında %  25,8 oranında 
artmıştır.

1968 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimiz artışı olan 1.392 milyon 
lira, malî amaçlı kredilerimizin 224 milyon lira, ekonomik amaçlı kredi
lerimizin 1.168 milyon lira artması sonucudur. 1969 yılında 2.752 milyon 
lira tutan toplam kredilerimiz artışının 866 milyon lirası malî amaçlı 
kredilerimize, 1.886 milyon lirası da ekonomik amaçlı kredilerimize aittir.
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Cetvel : 45

M erkez Bankası Kredileri
(M ilyon TL.)
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MALÎ AMAÇLI KREDİLER 2.854 2.854 __ — 3.720 3.720 — _  |

Hazine 2.591 2.591 _ .— 3.467 3.467 — —

Kısa vadeli avans 2.181 2.181 —. — 3.057 3.057 _ —  i
î. Hazine bonoları 348 348 — _ 348 348 — •—■

Altın üzerine avans 62 62 — — 62 62 -—■ —  i

Bankalar Tasfiye Fonu 263 263 — — 253 253 — ---  I

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 7.314 2.884 646 3.784 9.200 3.434 1.018 4.748 !

özel Sektöre 4.430 _ 646 3.784 5.766 .—. 1.018 4.748

İhracat kredileri 1.673 .— 252 1.421 2.303 — 514 1.789!
İhracat satış finansmanı 171 _ 106 65 281 — 237 44 ,
İhracat hazırlık finansmanı 50 — 25 25 87 •— 71 16
Vesikalı tem. ve işti. sen. __ — —> — 20 — 4 16
Tütün finansman? 239 — 121 118 298 — 202 96

: Tarım Satış Kooperatifleri 1.213 — — 1.213 1.617 — ■— 1.617

; Sanayi Kredileri 629 >— 270 359 867 — 397 470
Normal sanayi senetleri 222 — 100 122 289 — 149 140
Sanayicilerin ticari senetleri 72 —• 39 33 86 — 52 3 4 1
önceliği olan sanayi kollan 225 — 131 94 284 — 172 112
Sanayi-belgeli ihracat — —. _ 63 — 24 39
Pamuk alım ları - Süm erbank 110 — — 110 145 — — 145

Tarım Kredileri 1.437 — 36 1.401 1.824 — 38 1.786
Tarım  Kredi K ooperatifleri 1.401 .— — 1.401 1.786 — -— 1.786
Diğer tarım  kredileri 36 — 36 — 38 — 38 —

Ticarî Krediler 691 —„ 88 603 772 — 69 703
Normal ticarî 153 .— 46 107 140 — 44 96
İthalât finansmanı — __ — — - - — — __
Küçük sa n 'a t ve esnaf 405 — — 405 506 — 506
Tahvil üzerine avans 133 — 42 91 126 — 25 101

i İk tisad î Devlet Teşebbüsleri 1.674 1.674 — — 1.684 1.684 — —
Toprak M ahsulleri Ofisi 1.020 1.020 .— — 950 950 _ —

Yurtiçi alım lar 1.020 1.020 — — 950 950 *— —
Surplus ithalâtı

T. Seker Fabrikaları A. Ş. 654 654 — — 734 734 _ —  !
1 Ticarî senetler 620 620 — — 700 700 ■— —
1 Tarım  senetleri 34 34 — — 34 34 — _

ı Katma Bütçeli İdareler - Tekel 1.210 1.210 .— — 1.750 1.750 — —

j GENEL TOPLAM 10.168 5.738 646 3.784 12.920 7.154 1,018 4.748
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Cetvel : 46

Merkez Bankası Kredileri 
(Değişiklikler)

(Milyon TL.)
1967 - 1968 Değişikliği 1968 - 1969 Değişikliği
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MALI AMAÇLI KREDİLER 224 224 — — 866 866 __ __
Hazine 230 230 — ___ 876 876 __

Kısa vâdeli avans 230 230 .— ._ 876 876 __ __i
Hazine bonoları — — ... — __ — __ __
Altın üzerine avans

Bankalar Tasfiye Fonu — 6 — e — .—. 10 — 10 __ —
EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 1.168 522 — 205 851 1.886 550 372 964!

Özel sektöre 646 — —205 851 1.336 __ 372 964
İhracat kredileri 264 — — 100 364 630 — 262 368

İhracat satıg finansmanı — 58 __ —  58 — 110 — 131 — 21
İhracat hazırlık finansmanı — 54 — — 43 —  11 37 — 46 —  9
Vesikalı tem . ve  iş ti. sen. — — — — 20 — 4 16
Tütün finansm anı 6 — 1 5 59 — 81 —  22
Tarım  S atış K ooperatifleri 370 — — 370 404 — — 404

Sanayi K redileri —  95 —• —  97 2 238 — 127 111
Normal sanayi senetleri — 77 — —  54 —  23 67 — 49 18
Sanayicilerin ticari senetleri —  48 — —  45 —  3 14 — 13 1
Önceliği olan sanayi kolları 29 — 2 27 59 — 41 18
Sanayi-belgeli ihracat — ,—. — — 63 — 24 39
Pamuk alımları - Süm erbank 1 — — 1 35 — — 35

Tarım  K redileri 402 __ 10 392 387 — 2 385
Tarım Kredi Kooperatifleri 392 — — 392 385 — — 385
Diğer tarım kredileri 10 _ 10 — 2 — 2 —

t Ticarî krediler 75 .—» —  18 93 81 — —  19 100

Normal ticarî —  26 — —  31 5 —  13 — —  2 —  11
İthalât finansm anı _ _ — — — — —. —
Küçük sa n 'a t  v e  esnaf 91 — — 91 101 — — 101

Tahvil üzerine avans 10 _ _ 13 —  3 —  7 — —  17 10

İk tisadî Devlet T eşebbüsleri 62 62 — — 10 10 — —

! Toprak Mahsulleri Ofisi 12 12 — •— — 70 —  70 — —
Yurtiçi alımlar 30 30 — — —  70 —  70 — —.

Surplus ithalâtı —  18 —  18 — — —. — — ---

T. geker Fabrikaları A. §. 50 50 — — 80 80 — —
\ Ticarî senetler 50 50 — — 80 80 — —

Tarım senetleri
Katma Bütçeli İdareler - Tekel 460 460 — — 540 540 — »— ,

GENEL TOPLAM 0 9 2 746 — 205 851 2.752 1.416 372 964

109



1   Malî Amaçlı Krediler : 1969 yılı sonunda 3.720 milyon liraya
çıkmış olan malî amaçlı kredilerimiz toplamının 3.467 milyon lirası Hazi- 
ne’ye 253 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonuna açılmış olan kredileri
mizi kapsamaktadır. 1968 yılı sonuna nazaran bu çeşit krediler Hazine 
yönünden % 33,8 oranında artış, Bankalar Tasfiye Fonu yönünden %  3,8 
oranlarında azalış kaydetmiştir. Buna karşılık 1968 yılında 1967 yılı so
nuna nazaran bu çeşit krediler sırasiyle % 9,7 oranında artmış ve %  2,2 
oranında azalmıştır.

Kredilerimiz toplamının 1968 de %  25,5 ini, 1969 da %  26,8 ini Ha- 
zine’ye açılan krediler teşkil etmiştir. Bankalar Tasfiye Fonuna açılan 
kredilerin payı aynı tarihler itibariyle %  2,6 ve P/o 2,0 dir. Diğer yandan, 
Hazine’ye açılan kredilerde 1968 yılı sonu itibariyle meydana gelmiş olan 
230 milyon liralık artışın, toplam kredilerimizdeki 1.392 milyon liralık 
artışın % 16,5 ini kapsadığı görülmektedir. 1969 yılı sonu itibariyle top
lam kredi artışı olan 2.752 milyon liranın ise %  31,8 i Hazine’ye açılan 
kredilerdeki 876 milyon liralık artıştan ileri gelmiştir.

a) Bankamızın Hazine’ye 1969 yılı sonu itibariyle açtığı krediler biri 
kısa vâdeli avans, diğer ikisi altın üzerine avans ve Hazine bonosu rees
kontu olmak üzere üç çeşittir.

i) 1967 yılı sonu bakiyesi 1.951 milyon lira olan Hazine kısa vadeli 
avansı 1968 yılı sonunda 2.181 milyon liraya, 1969 yılı sonunda da 3.057 
milyon liraya yükselmiştir. Bu avansın limiti cari yıl genel bütçe ödenek
leri toplamının belirli bir yüzdesine eşittir. 1956- 1960 yıllarında %  15 
olan oran, 24 Şubat 1961 tarihli Kanunla % 5 e indirildikten sonra 21 
Nisan 1965 tarihli Kanunla söz konusu oranın % 10 u geçmemek kaydiyle 
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılm ası öngörül
müştür. 1967 yılı için bu hüküm gereğince kısa vadeli avans genel bü t
çe ödeneklerinin %  8 ini aşmayacak yolda kullanılmış ve 27.12.1967 ta 
rihinde limit tekrar %  10 a çıkmış ve 1968 yılında aynı oranda kullanıl
mıştır. 1969 yılı Bütçe Kanunu’nun 31 inci maddesi gereğince limit %  12 
ye çıkarılmıştır. 1969 yılı sonunda 3.173 milyon liradır.

ii) Hâzineye uzun yıllardan beri altın  üzerine avans ilk defa olarak 
1964 yılı Eylül ayında açılmıştır. Bu avansın 1966 yılı sonunda 110 mil
yon lira olan bakiyesi 1967 yılı Şubat ayında 62 milyon liraya inmiş ve 
1969 yılı sonuna kadar değişmemiştir.

iii) Bankamız portföyünde bulunan Hazine bonoları 1963 yılı Ocak 
ayında 40 milyon lira iken Şubatta 331 milyon liraya ve 1963 yıl sonunda 
348 milyon liraya yükseldikten sonra bugüne kadar değişiklik kaydetme
miştir. Söz konusu bonolar 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun geçici 5 
inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ile Bankamız arasında tesbit 
edilecek esas ve şartlar dairesinde tasfiye edilir.
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b) Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredilerimizin 1966 yılı sonunda 
236 milyon lira olan bakiyesi 1967 yılı sonunda 269 milyon liraya çıkmış,
1968 yılı sonunda 263 milyon liraya, 1969 yılı Haziran ayı sonunda 253 
milyon liraya inmiş ve yıl sonuna kadar değişmemiştir. Bankamız söz 
konusu kredileri, malî bünyeleri bozulan bankaların tedricen tasfiye edil
melerini 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 gelirle
rini, bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf ve ticaret mevduatı 
toplamının binde yarımı oranında yatırdıkları paralar teşkil etmektedir. 
Fakat 153 sayılı Kanun, böylece elde edilen gelirler tasfiye ihtiyaçlarına 
yetişmediği takdirde söz konusu Fona, Bankamızın Komite kararlariyle 
avans vermesini öngörmüştür. Bankaların, Fona kuruluş gününden bu ya
na bu şekilde 54 milyon lira yatırdığı ve Bankamızca Fona 253 milyon 
lira avans verildiği nazara alınırsa tasfiye ihtiyaçları için bugüne kadar 
Fondan 307 milyon lira ödendiği anlaşılır. 1960 yılı sonundan bu yana 
tedrici tasfiye halinde olan bankalar şun lard ır: Sanayi Bankası, Esnaf 
Kredi Bankası, Raybank, Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası, Tutum Ban
kası, Doğubank ve Türkiye Kredi Bankası.

2 — Ekonomik Amaçlı Krediler : 1969 yılı sonunda 9.200 milyon li
raya çıkmış olan ekonomik amaçlı kredilerimiz toplamının 5.766 milyon 
lirası özel sektöre bankalar aracılığiyle açtığımız kredileri, 1.684 milyon 
lirası İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerini, 1.750 milyon lirası da katma 
bütçeli idarelerden Tekel’e açılanları kapsamaktadır. 1968 yılı sonuna na
zaran bu çeşit krediler bankalar veya özel sektör yönünden %  30,2, İk
tisadî Devlet teşekkülleri yönünden % 0,6 ve Tekel’e açılan krediler yö
nünden %  44,6 oranında artmıştır. Buna karşılık 1968 yılında 1967 yılı 
sonuna nazaran özel sektör kredileri %  17,1, İktisadî Devlet teşekkülleri 
kredileri %  3,8 ve Tekel’e açılan krediler % 61,3 oranlarında artmıştı.

Kredilerimiz toplamının 1968 de %  43,6 sini, 1969 da % 44,6 sini 
özel sektöre veya bankalara açtığımız krediler teşkil etmiştir. Aynı ta 
rihler itibariyle toplam kredilerimiz içindeki hisseler İktisadî Devlet te
şekkülleri yönünden sırasiyle %  16,4 ve tfo 13,0, Tekel İdaresi yönünden 
%  11,9 ve %  13,6 dır.

a) İktisadî Devlet Teşekküllerine açtığımız krediler Toprak Mahsul
leri Ofisi’nin yurtiçi alım ve surplus ithalât kredileriyle Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi’nin ticarî ve ziraî senetlerini kapsamaktadır. 
Bu kredilerin toplamı 1968 yılı sonunda 1.674 milyon lira iken 1969 yılı 
sonunda 1.684 milyon liraya çıkmıştır.

i) 1967 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 1966 rekoltesinin finansmanı 
için aldığı kredileri 470 milyon liraya indirmiş olan Toprak Mahsulleri
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Ofisine 1968 yılı kampanyası için 11.6.1968 tarihli 6/1007/ sayılı K arar
name ile 630 milyon liralık ve 14.8.1968 tarihli ve 6/10509 sayılı K arar
name ile 375 milyon liralık ek kredi tanınmış ve yeni limiti geçen yıldan 
devreden 470 milyon lira ile birlikte 1.475 milyon liraya yükselen kredi
lerin 31 Mayıs 1969 tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılm ıştır. Bu k ara
rın vadesi 20.6,1969 tarih ve 6/11978 sayılı Kararnameye ek karar ile
31.5 1970 tarihine kadar uzatılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi 1968 yılı 
alım kampanyasında 541.702 ton, 1969 yılı kam panyasında 4.3.1970 gününe 
kadar 521.154 tonluk alım yapmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine açılmak
ta olan yurtiçi alım kredileri yıl sonları itibariyle borç bakiyeleri 1967 
de 990 milyon lira, 1968 de 1.020 milyon lira, 1969 da ise 950 milyon li
radır.

ii) Toprak Mahsulleri Ofisine surplus ithalâtı dolayısiyle açılan kre
dilerin 1967 yılı sonunda 18 milyon lira olan borç bakiyesi 1968 yılı Ka
sım ayı somunda 3 milyon liraya inmiş, 1968 yılı sonunda kapatılm ıştır. 
Amerika Birleşik Devletlerinden yapılan ziraî mahsul fazlası ithalâtı do- 
layısiyle Ofis tarafından tanzim edilen Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 
Bankamızca ilgili kararnam elere uyularak iskonto edilmiştir. Bu kredile
rin hasılları özel bir hesaba geçirilmiştir. İthal edilen maddeler satıldıkça 
bu satışlardan hasıl olan paralar bu amaçla açılan kredilerin ödenme
sinde kullanılmıştır.

lii) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine pancar alım kam 
panyası için ticarî senetler karşılığında açılan kredilerin toplamı 1967 
yılı sonunda 570 milyon lira iken 1968 de 620 milyon liraya, .1969 yılı 
sonunda da 700 milyon liraya çıkmıştır. Şeker Şirketi ile ilgili olan ziraî 
senetlerin 34 milyon lira olan bakiyesi, 1961 yılından beri değişiklik kay
detmemiştir.

b) Katma bütçeli idareler içerisinde Bankamız yalnız Tekel İdare
sine tütün kampanyalarını destekleme işleri için kredi açmaktadır. Bu 
kredilerin 1967 sonu bakiyesi 750 milyon lira iken 1968 yılı sonunda 1.210 
milyon liraya, 1969 yılı sonunda da 1.750 milyon liraya yükselmiştir.

c) Özel sektöre, bankalar aracılığiyle açtığımız krediler, ihracat, ta 
rım, sanayi ve ticaret alanlarına açılan çeşitli kredilerimizi kapsam akta
dır. Bankalar aracılığiyle açtığımız kredilerin toplam  kredilerimiz içindeki 
yeri 1968 ve 1969 yılları itibariyle bu bölümün ilk paragraflarında ince
lenmiş olduğu için bu konulara yeniden tem as etmiyerek burada bu çe
şit kredileri terkip eden muameleleri ele alacağız.

i) İhracatla ilgili kredilerimizin toplamı 1968 ve 1969 yılları sonlan 
itibariyle 1.673 milyon lira ve 2.303 milyon liradır. Bu krediler üç gruba 
ayrılabilir :
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—ı Bunlardan birincisi ihracat muamelelerini satış veya hazırlık sı
rasında finanse eden kredilerdir. Bunların borç bakiyesi 1967, 1968 ve 
1969 sonları itibariyle sırasiyle 333 milyon lira, 221 milyon lira ve 388 
milyon liradır. Bu kredilerin çoğunluğu özel bankalar aracılığiyle açıl
mıştır.

— İhracat alanına açılan kredilerin ikinci grubunu tütün finansman
larımız teşkil etmektedir. Bu çeşit finansmanlarımızın borç bakiyesi 1967 
sonunda 233 milyon lira iken 1968 de 239 milyon liraya çıkmış ve 1969 
sonunda ise 298 milyon liraya yükselmiştir. Tütün finansmanları içinde 
özel bankaların payı resmî bankaların hissesinden yüksektir.

— İhracat kredilerimizin üçüncüsü konularının çoğunluğu ihraç mad
deleri ile ilgili olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredilerinden 
ibarettir. İhraç kredileri içinde en önemli yeri tütün finansmanları ile 
birlikte bu krediler işgal etmektedir. Tarım Satış Kooperatiflerine açılan 
kredilerin 1967 yılı sonunda 843 milyon lira olan borç bakiyesi 1968 yı
lında 1.213 milyon liraya, 1969 yılı sonunda da 1.617 milyon liraya çık
mıştı!. Bu finasman yalnız T. C. Ziraat Bankası aracılığiyle yapılmakta
dır. Banka kredileri bölümünde görüleceği gibi T. C. Ziraat Bankasının 
Tarım Satış Kooperatifleriyle Birliklerine açtığı krediler 1967 yılı sonun
da 1.429 milyon lira, 1968 de 1.931 milyon lira ve 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle 2.564 milyon liradır. Bu duruma nazaran T. C. Ziraat Bankası 
hesap işlemleriyle ilgili tarih  farkları nazara alınmazsa, Tarım Satış Ko
operatiflerine açtığı kredilerin 1967 sonunda 586 milyon lirasını, 1968 de 
718 milyon lirasını ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 1.039 milyon lirasını 
kendi kaynaklarından finanse etmiştir.

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

ii) Tarım alanı ile ilgili özel sektör kredilerimiz bir yandan Tarım 
Kredi Kooperatiflerine T. C. Ziraat Bankası eliyle açılan kredileri, diğer 
yandan bölge bankalarının getirdiği tarım  senetlerini kapsamaktadır. 
Bunların toplamı 1968 yılı sonunda 1.437 milyon lira iken, 1969 yılı so
nunda 1.824 milyon liraya yükselmiştir.

— Tarım Kredi Kooperatifleri senetlerine karşılık T. C. Ziraat Ban
kası Bankamızdan 1967, 1968 ve 1969 yılları sonlarında sırasiyle 1.009 
milyon lira, 1.401 milyon lira ve 1.786 milyon lira kredi almıştır. T. C. 
Z iraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerine 1967 yılı sonunda 1.334 mil
yon lira, 1968 yılı sonunda 1.735 milyon lira, 1969 yılı Kasım ayı itibariy
le 1.838 milyon lira kredi açtığına göre bu çeşit kredilerin, T. C. Ziraat 
Bankası aynı tarihlerde 325 milyon lirasını, 334 milyon lirasını ve 59
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milyon lirasını kendi kaynaklarından karşılam ıştır. Rakamların karşılaş
tırılmasından da görülebileceği gibi 1968 ve 1969 yıllarında bu Koopera
tiflere açılan kredilerde de artış olmuştur.

__ Başlıca Ege Bölgesinde bulunan bankalar aracıhğiyle açılan ve
Tarım Kredi Kooperatifleri dışında kalan tarım  kredilerinin borç baki
yeleri 1S68 yılındaki 36 milyon liradan 1969 yılında 38 milyon liraya çık
mıştır.

iii) Sanayi alanı ile ilgili kredilerimiz beş çeşit muameleyi kapsa
maktadır. Bunların toplamı 1968 ve 1969 yılları sonlarında sırasiyle 629 
milyon lira ve 867 milyon liradır.

— Bunlardan birincisi 1956 yılındanberi Bankamız Kanunu hüküm 
lerine göre bankalara sanayici madenci senetleri karşılığında açm akta ol
duğumuz normal sanayi kredileridir. Bunların 1968 yılı sonunda 222 mil
yon lira olan borç bakiyesi 1969 sonu itibariyle 289 milyon liradır.

— Sanayicilerle ilgili olan ikinci grup krediler, Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesinin 1 Kasım 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararı 
dolayısiyle açılmıştır. Bu karara göre, sanayi kollarının öncelikleri Maliye 
ve Sanayi Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı M üşteşarlığı ve 
Merkez Bankası arasında kararlaştırılm aktadır. Öncelik tanınan sanayi 
kollarının senetlerine indirimli faiz hadleri ta tb ik  edilmektedir. Öncelik 
tanınan sanayi kollarına Bankamızca açılmış olan kredilerin borç baki
yeleri 1068 ve 1969 yılları itibariyle 225 milyon lira ve 284 milyon liradır.

—■ Sanayicilerle ilgili “Belgeli İh racat” kredileri, üçüncü grubu teş
kil etmektedir. Mamullerini ihraç eden sanayicilerin, düşük faizli kredi
lerden yararlanabilmesi için 25.8.1964 tarih  ve 143 sayılı Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesi Kararının ikinci fıkrası, bu gibi müteşebbislerin 
dışa kat’i olarak sattıklarını tevsik etmeleri halinde tercihli faiz haddin
den yararlanmalarını öngörmüş idi. Bu hükmün tatbikatında karşılaşılan 
güçlükler dolayısiyle bilahare çıkartılan 5.12.1968 tarih  ve 192 sayılı Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı; Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
onaylanan ve mezkûr Teşkilâtça belge verilen projelerde ilgili imalâtın 
başlangıç safhalarından itibaren tercihli faiz haddinden yararlanm alarını 
imkân dahiline sokmuştur. Bu suretle k a t’i satış safhasından önce de 
bu faaliyetin düşük faiz haddinden yararlanm ası mümkün olmuştur. Ban
kalar bu konuda 1969 Ağustos ayından itibaren muamele yapmağa baş
lamışlardır. Bu kanaldan reeskonta aldığımız senetlerin borç bakiyeleri 
toplamı 1969 yılı sonunda 63 milyon liradır.

—• Sanayi alanı ile ilgili Bankamız kredilerinden dördüncüsünü sa
nayicilerin ticarî senetleri teşkil etmektedir. Sanayicilerin vadeli satışla
rını temsil eden 120 gün vadeli ticarî senetlerin reeskonta kabul edilme
sinden doğmakta olan bu kredilerin 1968 yılı sonunda 72 milyon lira 
olan borç bakiyesi 1969 yılı sonunda 86 milyon liradır.
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Sümeıbank a pamuk alım kampanyası dolayısiyle açılan kredi
ler beşinci sanayi kredisi çeşidini teşkil etmektedir. Borç bakiyeleri 1968 
ve 1969 yılları sonları itibariyle sırasiyle 110 milyon lira ve 145 milyon 
liradır.

iv) Ticaret alanı ile ilgili kredilerimiz normal ticari senetleri, kü
çük san’at ve esnaf senetlerini ve bankalara açılan tahvil üzerine avans
ları kapsam aktadır. Bunların toplamı 1968 yılında 691 milyon lira iken, 
1969 yılı sonunda 772 milyon liraya çıkmıştır.

—  Normal ticarî senetlerin borç bakiyesi (sanayicilerin ticarî senet
leri hariç) 1968 yılı sonunda 153 milyon lira iken 1969 yılı sonunda 140 
milyon liraya inmiştir.

—  Türkiye Halk Bankası aracılığiyle sağlanan küçük san’at ve esnaf 
kredilerinin borç bakiyesi 1967 de 314 milyon lira iken 1968 de 405 mil
yon liraya, 1969 yılı sonunda da 506 milyon liraya yükselmiştir.

-— Bankalara açılan tahvil kargılığı avansların borç bakiyesi ise
1968 yılı sonunda 133 milyon lira iken, 1969 yılı sonunda 126 milyon 
liraya inmiştir. Bu avansların aynı tarihlerde 91 milyon ve 94 milyon li
rası Türkiye Emlâk Kredi Bankasına aittir.

bb. Merkez Bankasının diğer işlem leri:

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

Bankamızın kredileriyle altın ve döviz hesapları dışında kalan aktif 
işlemleri ufaklık para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar ve 
m evduat karşılıklarından açılan ziraî finansmanlar gibi hareketler, 1969 
yılında para ve kredi gelişmelerine belirli ölçülerde tesir icra etmiş olan 
hesapları kapsamaktadır.

Kasa hesabındaki ufaklık paraların m iktarı 1969 yılı sonunda 62 
milyon liradır. Ufaklık para mevcudunda 1963 yılından sonra meydana 
gelen önemli artışın çoğunluğu madenî on liralık birikmesinden ileri gel
mektedir.

Dahildeki muhabirler hesabının bakiyesi 1968 yılı sonunda 455 bin 
lira iken 1969 da 183 bin liraya inmiştir.

Tahviller cüzdanının 1968 ve 1969 yılı sonları itibariyle bakiyesi 
80 milyon lira ve 72 milyon liradır. 1969 yılı sonu itibariyle tahvil mev
cudunun 15 milyon lirası 7129 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri 
gereğince ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı olarak satmalınan Dev
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let iç istikraz tahvilleriyle Devlet Yatırım Bankası tahvillerinden, 57 mil
yon lirası da Bankamız Kanununun 34 üncü maddesi gereğince satmalı- 
nan tahvillerden terekküp etmektedir. Tahviller cüzdanında Bankamız 
Kanununun 34 üncü maddesi gereğince yer alan serbest tahvillerin du
rumu 47 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Tahviller Cüzdanı 
(Serbest Tahviller)

Cetvel : 47 (Milyon TL.)

1968 1969 F ark

ı Devlet îç İstikraz Tahvilleri 57,5 51,1 — 6,4

! T. Halk Bankası Tahvilleri 6,6 5,5 —  1,1

T. Sınaî Kalkınma Bankası Tahvilleri 0,6 — —  0,6 i

T O P L A M 64,7 56,6 — s , ı  ;

7129 sayılı Kanunun 301 sayılı Kanunla değiştirilen 33 üncü maddesi 
gereğince Bankamız’da hususî bir hesaba yatırılan munzam mevduat kar
şılıklarının 141 milyon lirası aynı madde hükümleri gereğince Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesinin 12.3.1964 tarih ve 138 sayılı karariyle 
T. C. Ziraat Bankasına ödünç olarak verilmiştir. Bu miktar 2.5.1968 tarih  
ve 177 sayılı kararla 400 milyon liraya, 19.7.1968 tarih ve 178 sayılı ka
rarla 525 milyon liraya ve 7.6.1969 tarih ve 195 sayılı kararla da 650 
milyon liraya çıkarılmıştır. T. C. Ziraat Bankası 1969 yılı sonuna kadar 
647 milyon lira kullanmıştır. Bilânçoda Kredi hesapları arasında görülen 
bu ikrazatın kargılığı Pasifteki Mevduat karşılıkları hesabmdadır.

İtfaya tabi hesapların 1968 yılı sonunda 5.3Ö1 milyon lira olan borç 
bakiyesi 1969 yılı sonunda 5.388 milyon liraya inmiştir. Bu hesabın 1962 
ilâ 1969 yılı sonları itibariyle 5.276 milyon lirası, 6.12.1960 tarih  ve 154 
sayılı Kanun hükümleri gereğince tahkim olunan alacaklarımız karşılı
ğında verilen Hazine tahvillerini temsil etmektedir. 3 Ekim 1963 tarih  
ve 347 sayılı Kanun gereğince bu tahviller, ilk taksit ödemesi Kalkınma 
Plânının 2 nci Beş Yıllık döneminin sonunda başlam ak üzere % 1/2 faizli 
ve altışar aylık eşit taksitlerle Hazine tarafından 100 yılda itfa edilecek
tir. İtfaya tabi hesapların 1968 yılı sonunda 115 milyon lirasını, 1969 
yılı sonunda ise 112 milyon lirasını 19.8.1960 tarih ve 65 sayılı Kanun 
gereğince tahkim edilen değerlendirme farkı karşılığında verilen hazine 
bonoları teşkil etmektedir. 1969 yılında bu bonoların 3 milyon liralık 
kısmı mahsup edilmiştir.
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M erkez Bankası H esap D urum u öze ti
Cetvel : 48 (Milyon TL.)

1 9 6 8 1 9 6 9
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ALTIN (Milletlerarası ayarlı) 839 839 839 840
"....

840; 929 i.019 1.019
VADELİ ALTIN BORÇLULARI 270 270 270 269 269 18_Ü 93 93
DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) 233 227 278 108 475 720 1.090 9081
UFAKLIK PARA 61 62 62 63 65 64 62 62
DAHİLDEKİ MUHABİRLER 1 1 — — — — — ~.....j

KREDİLER 8.776 9.901 10.168110.600 10.887 11.965 12.648 12.920;
Reeskont + Senet Üz. avans 6.371 7.374 7.529 7.330 7.696 8.590 9.120 9.421
D iğer avanslar 2.405 2.527 2.639 3.270 3.191 3.375 3.528 3.499,

ZİRAÎ FİNANSMAN 141 525 525 525 525 621 645 647;
TAHVİLLER CÜZDANI 74 80 80 74 72 72 72 72ı

D evlet tahvilleri 63 71 71 65 65 65 65 54!
D evlet Y atırım  B. tahvilleri 2 2 2 2 1 1 1 12
B ankalar tahvilleri 9 7 7 7 6 6 6 6:

İTFAYA TABİ HESAPLAR 5.393 5.391 5.391 5.391 5.3.90 5.390 5.388 5.388
Tahvil (154 S. K. gereğince) 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276
Bono (65 S. K. gereğince) 117 115 115 115 114 114 112 112

GAYRİMENKUL VE DEMİRBAŞ 40 50 50 51 53 60 83 80
MUHTELİF AKTİF HESAPLAR 982 1.635 1.674 2.333 2.133 2.602 2.839 2.818

A ltın  (düşük ayarlı ve 'ikke) "30 30 30 30 30 30 30 30
M uhtelif döviz hesapları 615 859 1.065 1.307 1.139 1.220 1.204 1.101
Y urtiçi röporlar — — s— — — . — 49 49
Diğer hesaplar 337 746 579 996 964 1.352 1.556 1.636

AKTİF =  PASİF 16.810 18.981 19.337 20.254 20.709 22.603 23.S3İ 24.005

BANKNOT 9.948 9.829 9.925 9.511 9.612 10.512 11.020 10.974
DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvert.) 940 903 1.030 1.052 810 760 592 496
MEVDUAT 3.484 4.807 5.131 5.194 5.205 5.326 5.803 6.181

Resm î m evduat 311 460 339 475 369 414 519 455
B ankalar tevdiatı 2.604 3.522 3.920 3.875 3.955 4.137 4.519 5.003
M uhtelif m evduat 101 112 161 121 168 129 126 130
A. B. D. yardım  karşılıkları 34 37 35 36 24 16 9 9
IMF tevdiatı 434 676 676 687 689 630 630 584

ALTIN ALACAKLILARI - Hazine 63 63 63 63 63 _63 63 63
MUHTELİF PASİF HESAPLAR 1.981 3.050 2.721 4.071 4.636 5.559 6.078 5.713

ödenecek senet ve havale 8 9 14 15 36 9 2 26
M uhtelif karşılık lar 14 56 65 369 106 85 74 87
D epozitolar 1.137 1.657 1.477 2.396 2.514 2.773 2.633 2.479
M uhtelif döviz hesap lan 501 862 816 830 1.411 2.071 2.619 2.649
D iğer hesaplar 321 466 349 461 569 621 750 472

SERMAYE HESAPLARI 394 329 467 363 383 383 383 578
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Bankamızın biri 1715 sayılı Kanun, diğeri 195 sayılı Kanun gereğince 
olmak üzere iki iştiraki bulunmaktadır. 1715 sayılı Kanunun 5.5.1955 gün 
ve 6544 sayılı Kanunla değiştirilen 45 inci maddesi gereğince Bankamız 
Milletlerarası Ödemeler Bankasına 2,5 milyon altm  frank karşılığı olan 
7.350.500 Türk lirasiyle iştirak etmektedir. Basın îlân Kurumuna 195 sa 
yılı Kanun gereğince 12.500 lirayla iştirak edilmiştir.

Bankamızın diğer bölümlerde incelenmiş olan banknot, döviz, tev 
diat ve altm alacaklıları hesapları dışında kalan pasif işlemleri muhtelif 
hesaplar ve sermaye hesaplan gibi hareketleri 1969 yılında para ve kredi 
gelişmelerine pek az tesir etmiş olan hesapları kapsamaktadır.

Muhtelif hesaplar arasında m iktar ve hareket bakımından önemli 
olan hesap, muhtelif mahiyetteki depozitolara taallûk etmektedir. Bu he
sabın borç bakiyesi 1968 yılı sonunda 1.477 milyon lira iken 1.002 milyon 
liralık bir artışla 1969 yılı sonunda 2.479 milyon liraya çıkmıştır. İthalât 
rejimleriyle ilgili olan teminatlardan terekküp eden bu hesabın hareketle
rinde ithalât işlerini düzenlemek yanında ekonomi emrindeki likiditeleri 
de ayarlamak gibi bir tâli fonksiyonu da bulunmaktadır.

Muhtelif hesapların diğer m üfredatında meydana gelen değişiklik
lerin para ve kredi durumuyla ilişkileri çok cüz’idir.

c. Banka Kredileri ve diğer işlemler :

ca. Banka kredileri :

1967 yılı sonunda 23.368 milyon lira olan banka kredileri, 1968 yı
lında % 18,0 oranında artarak yıl sonunda 27.575 milyon liraya çıkmıştır. 
Buna karşılık 1969 yılında banka kredileri onbir ayda % 15,7 oranmda 
yükselerek, Kasım ayı sonunda 31.900 milyon liraya ulaşmıştır. 1968 yı
lındaki artış 4.207 milyon lira, 1969 yılında onbir aylık artış ise 4.325 
milyon liradır. Yıl sonu faiz tahaikkukatı ve tarım  kredileri artışı dolayı- 
siyle 1969 yılı Aralık ayı itibariyle banka kredilerinin % 20 kadar artış 
kaydedeceği tahmin edilebilir.

1969 yılında banka kredileri, 1968 yılı sonuna nazaran, M art ayı so
nunda % 4,1, Haziranda %  9,4, Eylülde % 12,7, Kasım sonunda ise %  15,7 
oranlarında artış kaydetmiştir. 1968 yılının ilk dokuz ayında, 1967 yılı 
sonuna nazaran % 9,2 nisbetinde, Kasım ayında ise % 13,8 oranında artış 
kaydetmişti. J

Banka kredilerinin 1969 yılı Kasım ayı sonu itibariyle % 55,4 ü 
(17.658 milyon lira) resmî bankalara, % 44,6 sı (14.242 milyon lira) da 
özel bankalara aittir. 1968 yılı sonuna nazaran özel bankaların hissesi 
%  1,4 oranmda artmıştır. Bununla beraber, özel bankalarca açılan kredi
ler 1968 yıh sonu itibarîyle %  23,0 oranında arttığı halde 1969 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle % 19,5 oranında yükselmiştir. Resmî bankaların kre
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dilerindeki artış hızı da aynı tarihler itibariyle 14,5 ve (/r 12,8 dir. 
Resmi bankaların her iki yılda meydana gelmiş olan toplam kredi artışı 
içindeki payları % 47,0 den % 46,2 ye düşmüş, buna karşılık özel banka
ların payı %  53,0 den % 53,8 e yükselmiştir.

Bu bölümde yapılmış olan tahlillerden de anlaşılabileceği veçhile 
banka kredileri 1969 yılının onbirinci ayı itibariyle, Aralık ayı için ya
pılan tahm inler de nazara alınırsa, 1968 yılına kıyasla daha hızia art
mıştır. Bu yıl da kredi çeşitlerinin toplam krediler içindeki ve sektörlere 
göre artışların toplam artış içindeki payları özellikle tarım sektörü lehine 
yükselmiş ve artışı sağlayan kaynaklar geçen yıla nazaran değişik bir 
seyir takip etmiştir. Özel banka kredilerinin artış hızı. 1969 yılının onbir 
ayında, geçen yıldaki hızın % 3,5 oranında, resmî bankalarda ise % 1,7 
oranında, altında olmuştur. Diğer yandan 1969 yılında kredilerde mey
dana gelen artıştaki özel bankaların hissesi 1968 deki kredi artışındaki 
özel bankaların hissesinden % 0,8 oranında fazladır.

Banka Kredileri
C etvel : 49 (Milyon TL.)

...............................  ' 1 9 6 8 1 9 (i 9
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SENETLER CÜZDANI 2.220 2.496 2.549 2.521 2.567 2.632 2.933 2.963 2.871

AVANSLAR 2.166 2.216 2.299 2.271 2.276 2.324 2.478 2.623 2.653

BORÇLU CARÎ HESAPLAR 9.752 10.371 10.996 11.100 11.453 12.349 13.016 13.641 13.542.
A çık kred iler 4.550 4.519 4.731 4.536 4.837 4.999 5.149 5.357 5.236
K efalet karşılığı krediler 657 719 767 775 769 817 809 912 911
M addi tem inat kargılığı 
k red iler 4.545 5.133 5.498 5.789 5.847 6.533 7.058 7.372 7.395

KÜÇÜK SAN’AT VE ESNAF 585 703 741 780 777 835 898 946 982'

İPOTEK KARŞILIĞI KREDİ. 2.051 2.018 2.026 2.038 2.139 2.103 2.112 2.165 2.183

TARIM KREDİLERİ 5.551 5.537 5.693 6.637 7.115 7.176 7.355 7.286 8.167

SANAYİ BANKALARI KRE. 1.043 1.147 1.204 1.245 1.248 1.284 1.385 1.466 1.502

T. Sınaî Kalkınma B. 787 872 899 930 925 938 963 998 1.025
S ınaî Y atırım  ve K redi B. 256 275 305 315 323 346 422 468 477

T O P L A M 23.368 24.488 25.508 26.592 27.575 28.703 30.177 31.090 31.900:

1969 yılında banka kredilerinde meydana gelen gelişmeler, kredilerin 
dağılışı bakımından da 1968 yılındaki değişikliklerden farklıdır. Malî 
amaçlı kredilerin, genel kredi içindeki payları 1969 da biraz azalmışsa 
da, artış hızı ve artıştaki paylan artmıştır.
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Ekonomik amaçlı kredilerin toplam krediler içindeki önem oranı de
ğinmemekle beraber, artışı 1968 de hızlanmış ve toplam kredi artığının 
hemen hemen tamamı 1969 da bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonomik amaçlı kredilerin en büyük çoğunluğunu özel sektör kre
dileri, geri kalan kısmını İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler 
teşkil etmektedir. Özel sektöre açılan kredilerin banka kredileri toplamı 
içindeki payı 1969 yılında, 1968 yılma kıyasla, bir m iktar yükselmiştir. 
Buna karşılık bu sektöre açılan kredilerin artış hızı geçen yıldaki oranın 
altında olmuşsa da toplam kredi artışının hemen hemen tam am ı bu yıl 
da bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler, hem sermayesinin ta 
mamı Devlete ait olanları, hem de sermayesinin %  50 sinden fazlası Dev
lete ait olan şirketlere açılan kredileri kapsam aktadır. Bu çeşit kredilerin 
1969 yılı onbirinci ayı itibariyle, 1968 yılı sonuna nazaran, artış hızı top
lam krediler ve toplam artış içindeki payı yüksektir.

Bilindiği gibi, özel sektöre açılm akta olan krediler biri ticarî veya 
muhtelit tabirleriyle ifade edilen genel m aksatlı krediler, diğeri ihtisas 
kredileri olmak üzere iki gruba ayrılm aktadır. 1969 yılının onbir ayında 
muhtelit kredilerin 1968 yılı sonuna nazaran artış hızı % 2,2 oranında 
düşükse de toplam banka kredileri içindeki payı 1968 yılı sonundaki pay
dan %  0,9 oranında, toplam kredi artışındaki payı da % 2,0 oranında, 
yüksektir.

Resmî bankalarca açılan muhtelit kredilerin artış hızı 1969 yılı Ka
sım ayı itibariyle geçen yıldaki oranın %  1,0 oranında, özel bankalarla 
ilgili hız ise %  3,0 oranında altındadır. M uhtelit kredilerde 1968 de ve 
1969 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelen artışların onda sekizi, özel 
bankalarca sağlanmıştır.

ihtisas kredilerinin toplam krediler içindeki payı 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle %  0,6 oranında azalmıştır. A rtış hızı, 1968 yılındaki oranın 
% 8,3, toplam kredi artışındaki payı ise geçen yıldaki payın %  12,1 ora
nında altındadır. Resmî bankalarca açılan ihtisas kredileri geçen yıl 
%  22,5, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle %  13,1 oranlarında artm ıştır. Özel 
sektör bankalarınca açılan sınaî kalkınma kredilerinin artış hızı ve top
lam artış içindeki payları geçen yıldan yüksektir. Tarım kredileri büyük 
ölçüde, küçük san’a t ve esnaf kredileri önemli nisbette, mesken inşaat 
kredileri de pek az gelişmiştir.

Banka kredilerindeki gelişmeleri bir derece daha aydınlatm ak ve 
yukarda arzettiğimiz izahatı rakam larla da belirtm ek amaciyle, kredileri 
malî ve İktisadî amaçlarına, sektörlere ve banka gruplarına göre elde 
mevcut mutaların imkân verdiği ölçüde tasnif ederek tahlil edeceğiz.
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Banka Kredileri - Amaçlara ve Sektörlere Göre 
Cetvel : 50 _______________________________________________(Milyon TL.)

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

1967 1968 1969
Kasım

Değişiklik

1967 1968 1969
Kasım

Değişiklik

1967 1968 1969
Kasım

Değişiklik

1967
1968

1968
1969 

Kasım

1967
1968

1968
1969 

Kasım

1967
1968

1968
1969 

Kasım!

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 1.413 1.446 1.585 33 139 1.393 1.429 1.566 36 137 20 17 19 — 3 2
Genel bütçeli idareler 94 151 188 57 37 94 151 188 57 37
Katma bütçeli idareler 15 2 64 —  13 62 15 2 64 —  13 62

M ahalli İdareler 1.304 1.293 1.333 — 11 40 1.284 1.276 1.314 —  8 38 20 17 19 —  3 î

İller Bankası 1.251 1.246 1.255 —  5 9 1.251 1.246 1.255 —  5 9
Diğer bankalar 53 47 78 —  6 31 33 30 59 —  3 29 20 17 19 —  3 2

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 21.955 26.129 30.315 4.174 4.186 12.288 14.231 16.092 1.943 1.861 9.667 11.898 14.223 2.231 2.325
özel Sektör 20.591 24.904 28.899 4.313 3.995 11.085 13.239 14.882 2.154 1.643 9.506 11.665 14.017 2.159 2.352

M uhtelit krediler 11.554 13.863 16.323 2.309 2.460 3.091 3.446 3.808 355 362 8.463 10.417 12.515 1.954 2.098
İhtisas kredileri 9.037 11.041 12.576 2.004 1.535 7.994 9.793 11.074 1.799 1.281 1.043 1.248 1.502 205 254

Küçük san’a t ve esnaf 585 777 982 192 205 585 777 982 192 205
Tarım kredileri 5.551 7.115 8.167 1.564 1.052 5.551 7.115 8.167 1.564 1.052 — — — 1 —
Sanayi Bankaları kredileri 1.043 1.248 1.502 205 254 — — — — — 1.043 1.248, 1.502 205; 254
Mesken inşaat kredileri 1.858 1.901 1.925 43 24 1.858 1.901 1.925 43 24

İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1.364 1.225 1.416 — 139 191 1.203 992 1.210 —211 218 161! 233. 206] 72 — 27
' ] j

T O P L A M 23.368 27.575 31.900 4.207 4.325 13.681 15.660 17.658 1.979 1.998
I ! i 

9.687; 11.915; 14.242;
i i !
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j — Malî Amaçlı Krediler : ilgili tablolarda da görüldüğü gibi, mali 
amaçlı krediler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahallî idarelere açı
lan kredilerden terekküp etmektedir. Bu krediler 1968 de % 2,3, 1969 da 
ise onbir ayda % 9,6 oranında artış kaydetm iştir. Banka kredileri toplamı 
içindeki payları ise 1968 de % 5,2 iken, 1969 yılı Kasım ayında %  5,0 e 
düşmüştür. Bu krediler 1968 sonunda 1.446 milyon lira, 1969 yılı Kasım 
ayında 1.585 milyon liradır.

Malî amaçlı kredilerin her iki yıida da %  98,8 i resmî bankalarca 
açılmıştır. Bu kredilerin 1969 yılı Kasım ayı bakiyeleri resmî bankalarda
1.566 milyon lira, özel bankalarda 19 milyon liradır.

a) Genel ve katma bütçeli idarelere açılan kredilerin çoğunluğu 
T. C. Ziraat Bankası’nın Maliye Bakanlığı’ndan tohum luk yardım kredile
ri dolayısiyle doğan alacaklarıdır. Bu kredilerin bakiyesi 1964 - 1969 yıl
larında 151 ilâ 252 milyon lira arasında değişmiştir.

b) Malî amaçlı kredilerin en büyük kısmını mahallî idarelere açılan 
krediler teşkil eder. Bu kredilerin çoğunluğu İller Bankası’nm özel idare köy 
ve belediyelere içmesuyu, kanaliyasyon, aydınlatm a ve benzeri tesisler 
için özel bir ikraz fonundan açtığı o rta  ve uzun vâdeli finansm anlardan 
mürekkeptir.Diğer bankaların mahallî idarelere açtığı kredilerin tutarı,
1968 sonu itibariyle 47 milyon lira ve 1969 Kasım ayı itibariyle 78 milyon 
liradan ibarettir. Mahallî idarelere açılan krediler 1968 de %  0,8 oranında 
azalmış, 1969 yılında onbir ayda % 3,1 oranında artış kaydetmiştir. Aynı 
tarihler itibariyle bu grubun banka kredileri içindeki payı % 4,7 den 
% 4,2 ye düşmüş, toplam kredi artışı içindeki payı ise eksi %  0,3 den 
%  0,9 a yükselmiştir.

2 — Ekonomik Amaçlı Krediler : Banka kredileri toplamının yıldan 
yıla ve yıl içerisindeki dalgalanmalarına başlıca ekonomik sektörlere üre
tim ve dağıtım gibi ekonomik amaçlarla açılan krediler tesir etmektedir. 
Ekonomik amaçlı kredilerin, genel banka kredileri toplamı içindeki pay
ları 1968 de %  94,8 iken 1969 Kasım ayında %  95,0 e çıkmıştır. Ekono
mik amaçlı kredilerin artış hızı 1968 yılı sonu ve 1969 yılı Kasım ayı iti
bariyle % 19,0 ve %  16,0 dır. Bu krediler genel kredi artışının 1968 y ı
lında %  99,2 sini, 1969 yılında ise % 96,8 ini sağlamıştır. Bu çeşit krediler
1967 yılı sonunda 21.955 milyon lira iken 1968 yılında 26.129 milyon liraya 
ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 30.315 milyon liraya yükselmiştir.

Ekonomik amaçlı krediler toplammın 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 
% 53,1 i (16.092 milyon lira) resmî bankalara, %  46,9 u (14.223 milyon 
lira) özel bankalara aittir. Geçen yıl resmî bankaların payı %  54,5 idi. 
Bu çeşit krediler 1968 sonu ve 1969 yılı Kasım ayı itibariyle resmî ban
kalarda % 15,8 ve %  13,1 oranlarında, özel bankalarda ise %  23,1 ve 
% 19,5 oranlarında artmıştır. Diğer yandan ekonomik amaçlı kredilerde
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1988 de ve 1989 yılının onbir ayında meydana gelmiş olan sırasiyle 4.174 
milyon ve 4.186 milyon liralık artışların 1968 de % 46,6 sı ve 1969 da 
%  44,5 i resmî bankalara aittir. Söz konusu oranlar özel bankalarda sı- 
rasiyie % 53,4 ve %  55,5 dir.

Ekonomik amaçlı krediler özel sektöre açılan kredilerle İktisadî 
Devlet teşekküllerine açılan kredileri kapsamaktadır.

a - İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1968 yılı sonu ve 
1969 Kasım ayı bakiyeleri sırasiyle 1.225 milyon lira ve 1.416 milyon 
liradır. İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1969 yılı Kasım 
ayı bakiyeleri resmî bankalarda 992 milyon lira, özel bankalarda 206 
milyon liradır. Bu nev’i krediler 1969 yılının onbir ayında resmî banka
larda 218 milyon lira artmış, özel bankalarda ise 27 milyon lira azal
mıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin konjonktür el dalgalanmalarına, sektör
ler bakımından, özel sektöre açılan krediler, kredi nev’i itibariyle başlıca 
ticarî krediler ve tefrik edilemediği için ticarî krediler rakamına dahil 
olan kısa ve orta vâdeli sınaî işletme kredileri tesir etmektedir. İhtisas 
kredisi mahiyetinde olan diğer kredi nev’ilerinin ekonomik amaçlı kredi
lerin artışına tesirleri, özel kaynaklarının gelişme imkânlarının çerçevesi 
içerisinde kalm aktadır. Bu son mülâhaza İktisadî Devlet teşekkülleri ve 
mahallî idarelere açılan krediler için de varittir.

b - 1967 yılı sonunda 20.591 milyon lira olan özel sektör kredileri
1968 yılında %  20,9 oranında artarak, yıl sonunda 24.904 milyon liraya 
çıkmıştır. Buna karşılık 1969 yılında bu kredi grubu onbir ayda % 16,0 
oranında artarak  Kasım ayı sonunda 28.899 milyon liraya ulaşmıştır. 
Banka kredileri genel toplamının 1968 de %  90,3 ünü, 1969 Kasım ayı 
itibariyle % 90,6 sını özel sektöre açılan krediler teşkil etmiştir. 1969 
yılında onbir ayda banka kredilerinde meydana gelmiş olan 4.325 milyon 
liralık artışın %  92,4 ü özel sçktöre aittir. 1968 yılında meydana gelen 
4.207 milyon liralık artışın tamamı özel sektöre açılan kredilerden ileri 
gelmişti.

1969 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılan kredilerin 14.882 
milyon lirası (%  51,5) resmî bankalara, 14,017 milyon lirası (% 48,5) 
özel bankalara aittir. 1968 yılı sonuna nazaran özel bankaların hisse
sinde % 1,7 oranında artış kaydedilmiştir. Özel sektöre özel bankalarca 
açılan krediler 1968 yılında %  22,7, 1969 yılının onbir ayında da %  20,2 
oranında artmıştır. Buna karşılık resmî bankaların bu sektöre açtığı kre
diler aynı tarihler itibariyle % 19,4 ve %  12,4 oranlarında gelişmiştir. 
Diğer yandan 1968 yılında 4.313 milyon lira ve 1969 yılının onbir ayında 
3.995 milyon lira artmış olan özel sektör kredilerinin 1968 sonu ve 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle %  50,1 i ve %  58,9 u özel bankalara, % 49,9 u ve 
■% 41,1 i resmî bankalara aittir.
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Banka kredilerinde meydana gelmekte olan gelişmeleri daha ya
kından incelemek amaciyle özel sektöre açılm akta olan kredileri, genel 
maksatlı krediler ve ihtisas kredileri olmak üzere iki gruba tasnif edeıek 
inceleyeceğiz.

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

Genel maksatlı, ticarî veya muhtelit tabirlerinin kapsadığı krediler, 
banka kredileri toplamının 1968 de 50,3 ünü, 1969 yılı Kasım ayı itiba
riyle %  51,1 ini teşkil etmiştir. 1967 yılı sonunda 11.554 milyon lira olan 
ticari krediler, 1968 yılında % 20,0 oranında arta rak  13.863 milyon lira
ya, 1969 yılında onbir ayda % 17,7 oranm da arta rak  16.323 milyon liraya 
yükselmiştir. Muhtelit kredilerin toplam banka kredilerinin artışı için
deki hissesi, 1968 yılında %  54,9 iken, 1969 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
<§Ş 56,9 a yükselmiştir.

Özel sektöre bankalarca açılmakta olan çeşitli krediler için önemli 
bir yer işgal etmekte olan muhtelit kredilerin 1969 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle 3.808 milyon lirası (% 23,3) resmî bankalara, 12.515 milyon lirası 
(% 76,7) özel bankalara aittir. 1968 yılı sonuna nazaran resmî bankaların 
bu çeşit krediler içindeki hissesi %  1,6 oranında azalmış, özel bankaların 
hissesi de aynı oranda artmıştır. 1968 yılında resmî bankalarca açılan 
muhtelit krediler % 11,5, özel bankalarca açılanlar %  23,1 oranlarında 
arttığı halde, söz konusu gelişme hızları 1969 yılı Kasım ayı sonu itiba
riyle resmî bankalarda % 10,5 e, özel bankalarda %  20,1 e inmiştir. 1968 
yılında 2.309 milyon lira, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 2.460 milyon lira 
artmış olan muhtelit kredilerdeki toplam artışın %  14,7 si resmî banka
lara, % 85,3 ü özel bankalara aittir. 1968 yılı sonuna nazaran resmî ban
kaların artıştaki hissesi % 0,7 oranında azalmış, özel bankaların hissesi 
de aynı oranda artmıştır.

ii) Muhtelit kredilerdeki artışlara karşılık, küçük san’at, tanm  sınaî 
kalkınma ve mesken inşaat kredilerini kapsayan ihtisas kredileri toplamı, 
banka kredileri hacminin 1968 yılında %  40,6 sini, 1969 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 39,4 ünü teşkil etmiştir. 1967 yılı sonunda 9.037 milyon lira 
olan bu çeşit kredilerin toplamı 1968 yılında %  22,2 oranında artarak
11.041 milyon liraya, 1969 yılında onbir ayda %  13,9 oranmda artarak
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12,576 milyon liraya çıkmıştır. İhtisas kredilerinin banka kredilerinin 
toplam artışı içindeki hissesi 1968 yılında 47,6, 1969 yılı Kasım ayı 
sonu itibariyle de % 35,5 dir.

İhtisas kredilerinin 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 88,1 i, (11.074 
milyon lira) resmî bankalara, % 11,9 u (1.502 milyon lira) özel bankalara 
aittir. Özel bankaların ihtisas kredileri, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 
ile Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının kredilerinden ibarettir. İhtisas kre
dileri geçen yıl 2.004 milyon lira, 1969 yılının onbir ayında ise 1.535 milyon 
lira artmıştır. Sınaî kalkınma bankalarının payı, bu artışlar içinde sıra- 
siyle 205 milyon lira ve 254 milyon liradır.

Şimdi, ana çizgilerini belirtmiş olduğumuz ihtisas kredilerinin geliş
melerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.

— T. C. Ziraat Bankası eliyle açılmakta olan tarım kredilerinin top
lam banka kredileri içerisindeki payı 1968 yılı sonunda %  25,8 iken, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle % 25,6 ya düşmüştür. Tarım kredileri, 1967 yılı 
sonunda eriştikleri 5.551 milyon liralık seviyeyi 1968 yılı içerisinde % 28,2 
oranında aşarak, yıl sonunda 7.115 milyon liraya çıkmıştır. 1969 yılının 
onbir ayında % 14,8 oranında artmış olan tarım  kredileri, Kasım ayı 
itibariyle 8.167 milyon liraya yükselmiştir. Tarım kredilerinin toplam kredi 
artışı içindeki hissesi 1968 de '% 37,2, 1969 Kasım ayı itibariyle de % 24,3 
tür.

Tarım Kredileri
Cetvel : 51 (Milyon TL.)

1987 sonuna göre 1968 
de değişiklikler

1968 sonuna göre 1969 
da değişiklikler

H
az

ir
an

Ey
lü

l

K
as

ım

A
ra

lık

M
ar

t

H
az

ir
an

Ey
lü

l

K
as

ım

D oğrudan doğruya m üstahsile 202 84 452 661 47 213 28 316

T anm  Kredi Kooperatiflerine 277 130 261 401 6 218 24 103

Tarım  Satış Kooperatiflerine —493 — 72 373 502 8 — 191 119 633

T O P L A M — 14 142 1.086 1.564 61 240 171 1.052

1969 yılında onbir ayda tarım kredilerinde meydana gelmiş olan 1.052 
milyon liralık artışın, 316 milyon lirası doğrudan doğruya müstahsile açılan 
kredilerden, 103 milyon Tarım Kredi Kooperatiflerine sağlanan plasman
lardan, 633 milyon lirası da Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredi
lerinden ileri gelmiştir. 1968 yılındaki 1.564 milyon liralık artış, doğrudan
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doğruya müstahsile açılan kredilerdeki 661 milyon liralık, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki 401 milyon liralık ve Tarım Satış Kooperatifleri kredi
lerindeki 502 milyon liralık artışların sonucudur.

__ Mesken inşaatı kredilerinin ihtisas kredileri içindeki payı önemli
olmakla beraber, artış hızı diğerlerinden genel olarak düşüktür. Çoğunluğu 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasın’ca açılmakta olan bu krediler 1967 yılı 
sonundaki 1.858 milyon liralık seviyeyi 1968 yılı içinde % 2,3 oranında 
aşarak, yıl sonunda 1.901 milyon liraya çıkmıştır. 1969 yılı Kasım ayı son
unda ancak 1.925 milyon liraya yükselebilmiş olan bu kredilerin onbir aylık 
artış oranı ‘/c 1,3 tür. Mesken inşaat kredilerinin toplam banka kredileri 
içindeki hissesi 1968 de % 6,9 iken 1969 da %6,0 ya ve toplam  kredi 
artışındaki payı da 1968 de % 1,0 iken 1969 yılında %  0,6 ya düşmüştür.

1968 yılında bina inşaatı kredilerinde 53 milyon lira ve afetlerle ilgili 
kredilerde 70 milyon lira artış meydana gelmiştir. Müfredatı ilgili tabloda 
görülen türlü inşaat kredilerindeki azalışlar dolayısiyle toplam artış 43 
milyon liraya inmiştir.

Mesken İnşaat Kredileri 
Cetvel : 52 (Milyon TL.)

1967 sonuna göre 1968 
de değişiklikler

1968 sonuna göre 1969 
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Mesken inşaatı — 32 — 37 —  34 — 23 —  10 — 14 —  9 —  5
Bina inşaatı 16 29 35 53 2 16 34 41
îşçi meskenleri inşaatı — 16 — 24 —  29 — 19 — 5 — 13 —  19 —  19
Âfetlerle ilgili krediler 22 39 63 70 12 28 65 82
Yapı tasarrufu — 55 — 73 —  85 — 38 —  27 — 51 — 66 —  75

T O P L A M — 65 — 66 —  50 43 —  28 — 34 5 24

Mesken inşaat kredilerinde 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 24 milyon 
liralık artış kaydedilmiştir. Bu dönemde bina inşaatı kredilerinde 41 mil
yon liralık, afetlerle ilgili kredilerde 82 milyon liralık artışlar meydana 
geldiği halde, aynı dönemde aile meskenleri kredilerinde 5 milyon liralık, 
yapı tasarrufu hesaplarında 75 milyon liralık ve işçi mesken kredilerinde 
19 milyon liralık azalış görülmektedir. îşçi meskenleri kredilerinde görülen
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azalış, esas itibariyle, bu nev’i kredilerin 1962 yılından beri bu bankanın 
aracılığına başvurulmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından doğru
dan doğruya işçilere veya kooperatiflerine açılmasından ileri gelmektedir. 
Bu hesapta görülen azalışlar, genel olarak, tahsil edilen veya kısmen 
takibata alman kredileri ifade etmektedir.

Sınaî kalkınma kredilerinin toplam banka kredileri içindeki hissesi
1968 sonunda %  4,5 iken, 1969 Kasım ayında % 4,7 ye çıkmıştır. 1967 yılı 
sonunda 1.043 milyon lira olan bu kredilerin toplamı 1968 yılında 1.248 mil
yon liraya, 1969 yılı Kasım ayı sonunda da 1.502 milyon liraya yükselmiş
tir. Bu krediler 1968 yılında ’■% 19,7 ve 1969 yılının onbir ayında %  20,4 
oranında artm ıştır. Bunların toplam kredi artışı içindeki paylan aynı tarih
ler itibariyle % 4,9 dan % 5,9 a yükselmiştir.

Sınaî kalkınma kredilerinin 1968 yılında 925 milyon lirası, 1969 yılı 
Kasım ayı itibariyle de 1.025 milyon lirası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından açılmıştır. Aynı tarihler itibariyle Sınaî Yatırım ve Kredi Ban
kasının açtığı krediler sırasiyle 323 ve 477 milyon liradır. 1964 yılı Mart 
ayında faaliyete geçmiş olan bu Bankanın kredilerinde 1969 yılında mey
dana gelen artış, bir yandan mevcutlariyle diğer yandan ortak bankalardan 
ve Hazine Geliştirme Fonlarından yaptığı istikrazlar vasıtasiyle sağlanmış
tır.

—- Türkiye Halk Bankası eliyle küçük s an’at erbabına, esnafa ve 
teşekküllerine doğrudan doğruya veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri vasıta- 
siyle sağlanm akta olan kredilerin toplam krediler içindeki payı 1968 de 
%  2,8 iken, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle % 3,1 e çıkmıştır. Bu kredi gru
bunun toplamı 1967 de 585 milyon lira iken %  32,8 oranındaki bir artışla
1968 yılı sonunda 777 milyon liraya, 1969 yılı Kasım ayında da % 26,4 
lük b ir artışla 982 milyon liraya yükselmiştir. Bunların toplam kredi artışı 
içindeki payı, aynı tarihler itibariyle, %  4,6 dan %  4,7 ye çıkmıştır.

Cb. Bankaların Diğer İşlemleri :

Bankaların aktif işlemleri arasında yıl içindeki değişiklikleri para ve 
kredi durumuna önemli ölçüde tesir eden hesaplar kredilerden sonra baş
lıca Kasayı, Kanunî Karşılıklar Kasasını, Merkez Bankasına serbest tevdiat’ı 
Tahviler Cüzdanı’nı, İştirakler ve Sabit Değerleri kapsamaktadır.

Bankaların kasa mevcutları, Bankamız nezdindeki serbest tevdiat ve 
m evduat karşılıkları bu Raporun Para Arzı bölümünde incelenmiştir. Mev
duat karşılıkları dışında kalan diğer kanunî karşılıkların değişiklikleri 
önemli ölçülerde değildir.
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Bankaların Hesap Durumu Ö zeti
(Milyon TL.)

1 9 6 8 1 9 6 9

1967
Kasım A ralık M art Hazl. Eylül Kasım

AKTİF HESAPLAR 51.243 64.122 62.383 66.859 68.854 72.128 74.835j

K A S A 1.439 1.275 1.922 1.337 1.349 1.602 1.248

Banknot 1.435 1.269 1.915 1.330 1.341 1.596 1.243
Ufaklık para 4 6 7 7 8 6 5

MERKEZ BANKASINDA SERBEST TEV. 521 436 967 761 679 1.042 931

KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI 3.672 4.476 4.561 4.883 5.060 5.148 5.287

Mevduat karşılığı (Merkez Bankası) 2.084 2.850 2.935 3.259 3.410 3.487 3.626
Mevduat karşılığı (D. Y. B.) 1.304 1.306 1.307 1.298 1.304 1.313 1.313
Diğer kanuni karşılık lar 284 320 319 326 346 348 348

TAHVİLLER CÜZDANI 841 1.397 1.471 1.477 1.538 1.575 1.672

Devlet tahvilleri vö Hazine 
plasman bonoları 730 1.275 1.351 1.358 1.419 1.456 1.554

Devlet Yatırım Bankası 25 39 37 39 40 40 39
Belediyeler 34 34 34 34 33 33 33
Diğer tahviller 52 49 49 46 46 46 46

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1.627 1.756 1.759 1.779 1.899 1.926 2,007
KREDİLER 23.368 26.592 27.575 28.703 30.177 31.090 31.900
SABİT DEĞERLER 3.099 5.191 5.341 5.449 5.529 5.704 5.828
ZARAR 15 — 68 _ _ — —
MUHTELİF AKTİFLER 16.661 22.999 18.719 22.470 22.623 24.041 25.962

PAS II HESAPLAR 51.243 64.122 62.383 66.859 68.854 72.128 74.835

MEVDUAT 21.015 23.634 26.115 25.801 26.448 26.919 27.637j
, T icari mevduat - vadesiz 3.562 4.069 4.926 4.098 4.216 4,493 4.781

Ticarî mevduat - vadeli 465 474 517 505 554 523 545
Tasarruf mevduatı - vadesiz 10.390 11.630 12.800 12.878 12.988 13.358 13.719
Tasarruf mevduatı - vadeli 3.954 4.637 4.913 5.157 5.373 5.440 5.517
Resmî - vadesiz, vadeli 2.644 2.824 2.959 3.163 3.317 3.105 3.075

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 3.777 4.209 4.427 4.342 4.649 5.482 5.718
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 505 480 474 465 460 455 452
TAAHHÜTLER 4.721 5.324 5.449 5.526 5.639 6.007 6.152

Devlet Yatırım Bankası 2.595 2.797 2.832 2.899 2.994 3.129 3.203
Genel bütçeli idareler 361 495 485 490 498 508 512
Sosyal sigorta kurum lan 270 284 284 284 280 277 274

ı Mahallî idareler 1 1 1 1 1 1 0
İktisadî Devlet Teşebbüsleri ■— 3 3 3 3 2 2
Ziraî finansman 141 525 525 525 525 621 645
Yurtiçi ve dışı taahhütler 1.353 1.219 1.319 1.324 1.338 1.469 1.516

SERMAYE HESAPLARI 6.455 6.305 7.109 6.849 6.995 7.039 7.067
ödenm iş sermaye 4.132 4.423 4.459 4.691 4.771 4.800 4.829
İh tiyat ve karşılıklar 1.811 1.882 2.042 2.158 2.224 2.239 2.238
Kâr 512 — 608 __ — — —

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 14.770 24.170 18.809 23.876 24.663 26.226 27.809
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Bankaların Tahviller Cüzdanı mevcudu 1968 yılı sonunda 1.471 mil
yon lira iken, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 1.672 milyon liraya çıkmıştır. 
1969 yılı Kasım ayı itibraiyle Tahviller cüzdanının 695 milyon lirasını 
Hazine Plasman Bonoları, 898 milyon lirasını iç istikraz ve Devlet Yatırım 
Bankası Tahvilleri, 33 milyon lirasını İstanbul Belediyesi tahvilleri, 44 mil
yon lirasını Deniz Nakliyat Şirketi tahvilleri ve 2 milyon lirasını diğer 
tahviller teşkil etmektedir. 1968 yılı sonuna nazaran Hazine Plasman 
Bonolarında 74 milyon, Deniz Nakliyat tahvillerinde 4 milyon liralık 
azalış, iç istikraz ve Devlet Yatırım Bankası tahvillerinde 279 milyon liralık 
artış kaydedilmiştir.

Bankalann İştirâkleri 
Cetvel : 54 (Milyon TL.>

Genel
Toplam

Özel Kanunla 
Kur. Bankala
rın İştirakleri

Diğer bankala
rın iştirakleri

1968
Aralık

1969
Kasım

1968
Aralık

1969
Kasım

1968
Aralık

1969
Kasım

! S igorta şirketleri 13 13 3 3 10 10
Sanayi şirketleri 1.392 1.595 815 875 577 720
Maden şirketleri 63 100 42 79 21 21
Enerji şirketleri 87 93 73 75 14 18
Bayındırlık şirketieri 59 60 55 55 4 5
Taşıma şirketleri 61 61 58 58 3 3
İhracat şirketleri
Z iraî işletm eler 8 8 8 8 — —
Orm an işletm eleri — — — _ —
M uhtelif iştirak ler 76 77 46 46 30 31

T O P L A M 1.759 2.007 1.100 1.199 659 808 i

Bankaların iştirakleri 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 248 milyon liralık 
bir artışla 1968 sonundaki 1.759 milyon liradan 2.007 milyon liraya çık
mıştır. Bankaların iştirakleri toplamının 1968 yılı sonunda %  62,5 i, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle %  59,7 si resmî bankaların iştiraklerine taallûk 
etmektedir. Bankalardaki iştiraklerin 1968 yılı sonunda % 37,5 i, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle de % 40,3 ü özel sektör bankalarına aittir. Karma 
şirketlere bankaların iştirakleri aynı tarihler itibariyle %  56,2 ve % 54,7 
dir. Sermayesinin tamamı özel sektöre ait şirketlere yapılan iştirakler 
ise sırasiyle %  43,8 ve %  45,3 tür. Sanayi şirketleriyle ilgili iştirakler top
lam iştiraklerin 1968 de %  79,1 ini, 1969 yılı Kasım ayı sonunda ise 
%  79,5 ini teşkil etmiştir. 1969 yılında onbir aylık olan 248 milyon liralık 
artışın 203 milyon lirası sınaî iştiraklerden ileri gelmiştir. Sanayi şîrket-
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leriyle ilgili iştiraklerin %  54,9 u resmî bankalarca, '% 45,1 i özel banka
larca yapılmıştır. Bankaların, bankalararası iştirakleri de önemli bir mik
tar arzetmektedir. Bunların miktarı 1968 yılı sonunda 167 milyon lira ve
1969 yılı onbirinci ayında 170 milyon liradır.

Bankaların sabit değerlerini, menkuller, gayrimenkuller, emtia ve 
ayni vat mevcutlariyle ilk tesis masrafları teşkil etmektedir. Sabit değer
ler 1969 yılı Kasım ayı itibariyle 487 milyon lira artarak  1968 yılı sonun
daki 5.341 milyon liradan 5,828 milyon liraya çıkmıştır. Söz konusu a r
tışın 282 milyon lirası resmî bankaları, 205 milyon lirası da özel banka
ları ilgilendirmektedir. Resmî bankalardaki artışın 85 milyon lirası Eti- 
bank’da, 61 milyon lirası Denizcilik Bankası’nda, 46 milyon lirası İller 
Bankası’nda, 38 milyon lirası T. C. Z iraat Bankası’nda ve geri kalanı da 
diğer resmî bankalarda meydana gelmiştir. Özel bankalardaki artışın 60 
milyon lirası Türkiye İş Bankası’nı, 47 milyon lirası Yapı ve Kredi Ban- 
kası’nı 41 milyon lirası Akbank’ı geri kalanı da diğer özel bankaları il
gilendirmektedir.

Bankaların pasif işlemleri arasında m evduattan sonra başlıca işlem
ler tedavüle çıkarılan tahvilleri, borçlanmaları ve sermaye hesaplarını 
ilgilendirmektedir.

Bankalar nezdindeki mevduat hesapları çeşitli yönleriyle para arzı 
ve para benzeri likiditeler bölümünde incelenmiştir.

tedavüle çıkarılan tahviller 1968 yılı sonunda 529 milyon lira, 1969 
yılı Kasım ayı itibariyle ise 501 milyon liradır. Çıkarılan bu tahvillerin
1968 yılında 474 milyon lirası, 1969 yılında 452 milyon lirası ekonomik 
sektörlerin ve sırasiyle 55 milyon lira ve 49 milyon lirası diğer bankala
rın elindedir.

Bankaların önemli kaynaklarından birini orta ve uzun vâdeli borçlan
malar teşkil etmektedir. 1968 vıîı sonunda 5.449 milyon liraya çıkmış 
olan borçlanmalar, 1969 yılında onbir ayda %  12,9 oranında artarak 6.152 
milyon liraya yükselmiştir. Borçlanmaların 1968 yılında % 81,6 sı, 1969 
yılında % 82,8 i resmî bankalara aittir.

Bankaların bir yıldan diğerine artabilen orta ve uzun vâdeli borçlan
ma imkânları başlıca Devlet Yatırım Bankasiyle yurtdışı ve içi istikraz
lara ve Amerikan yardımları Türk lirası karşılıklarından sağlanan bazı 
Hazine Geliştirme Fonlarına taallûk etmektedir. Hazine ve Sosyal Si
gorta Kurumlariyle ilgili rakam lar 1961 yılında başlayan iç konsolidas- 
yonu ve bazı arızî hesapları ilgilendirmekte ve bunlar bir istikraz kay
nağı teşkil etmektedir. Diğer pasifler arasında da borçlanma mahiyetinde 
olan hesaplar vardır.
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Bankaların Çıkardıkları Tahviller 
Cetvel : 55 (Milyon TL.;

Çıkarılan tahviller Banka Iararası Konsolide

1868
A ralık

1969
Kasım

1968
Aralık

1969
Kasım

1968
Aralık

1969 ! 
Kasım

T. Em lâk Kredi Bankası 444 431 — 15 — 15 429 416
T. C. Z iraat Bankası 76 64 —  40 — 34 36 30
T. H alk Bankası 7 6 — — 7 6

T. Smaî Kalkınma Ban. 2 — — — 2 —

T O P L A M 529 501 —  55 — 49 474 452

Devlet Yatırım Bankasına borçlanmaların 1968 sonu ve 1969 yılı 
Kasım ayı itibariyle durumları ve artışları 56 sayılı Cetvelde gösteril
miştir.

Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıkları 1968 yılı so
nunda 7.109 milyon liradır. 1969 yılı sonu rakam ları henüz tamamlanma
mıştır. Ancak, 1969 yılı Kasım ayı itibariyle bu rakam 7.067 milyon 
liradır.

Devlet Yatırım Bankasına 
Borçlanmalar

C etvel : 56 (Milyon TL.)

1968
Aralık

1969
Kasım

Fark

Etibank 1.150 1.372 222

Sümerbank 671 723 52

Denizcilik Bankası 771 877 106

İller Bankası 212 205 — 7

T. Emlâk Kredi Bankası 11 9 — 2

T. C. Turizm Bankası 17 17 — s

T O P L A M 2.832 3.203 371
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6 _  KAMU MÂLİYESİ

A. — 1969 Yılı Bütçe Uygulamaları

Maliye Bakanlığı Kamu Hesapları Bülteninden alınan bilgilere göre. 
1969 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile verilmiş olan 25.697 milyon lira tu tarın 
daki genel bütçe ödenekleri toplamı, yıl içerisinde alman ek ve olağa
nüstü ödeneklerle birlikte 1970 Ocak ayı sonunda 11 ayda 1.230 milyon 
lira artarak 26.927 milyon liraya yükselmiştir. Yıl içerisinde ek ve ola
ğanüstü ödenekler dolayısiyle cari harcam a ödenekleri '% 7,5, yatırım  
harcamaları ödenekleri %  6,6, sermaye teşkili ve transıer haıcam aları 
ödenekleri % 1,8 oranında artmıştır.

Ödenekler toplamının 11.958 milyon lirası cari, 3.107 milyon lirası ya
tırım, 11.862 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer ödeneklerine aittir. 
Ödenekler toplamında 11 aylık devre sonunda %  4,8 oranında artış mey
dana gelmiştir.

1969 yılı için verilmiş olan ödeneklere göre bütçe harcam aları 1970 
Ocak ayı sonunda 21.580 milyon liraya yükselmiştir. Bu harcam aların 
9.712 milyon lirası cari, 2.377 milyon lirası yatırım , 9.491 milyon lirası 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına taallûk etmektedir. Bu durumda 
11 aylık devre sonunda toplam ödeneklere göre toplam harcama oranı 
%  80,1 olmuştur. Geçen yıl aynt dönemde bu oran %  79,0 idi.

Katma bütçeler ödenekleri toplamı yıl içerisinde alman ek ve ola
ğanüstü ödeneklerle birlikte 1970 Ocak ayı sonunda 6.071 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu toplamın 1.328 milyon lirası cari, 3.984 milyon lirası ya
tırım ve 759 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer ödeneklerine taa l
lûk etmektedir.

Katma bütçeler toplam harcamaları, onbir aylık devrede 4.669 milyon 
liradır. Bu toplam içinde cari harcam alar 1.023, yatırım  harcamaları 3.145 
milyon lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları da 501 milyon lira 
olmuştur. Katma bütçede toplam harcamalar, ödenekler toplamının %  76,9 
una eşittir.

1970 yılı Ocak ayı itibariyle genel bütçe ve katm a bütçeler net top
lamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 27.969 milyon liradır. 
Konsolide harcamalar ise 21,872 milyon liradır. Bu duruma göre harca
malar ödeneklerin %  78,2 oranındadır.
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B ü t ç e l e r
Cetvel : 57 (Milyon TL.)

1968 Malî yılı (11 aylık) 1969 Malî yılı (11 aylık) F ı r k l a

Genel
Bütçe

Katma
BUtçe

Konsolide
Bütçe

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
BUtçe

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 23.442 5.504 24.717 26.927 6.071 27.969 3.485 567 3.252
Cari hare, ödenekleri 
Yatırım  hare, ödenekleri 
Ser. Teş. ve Transferler. 
(Kat. Büt. lere Trans.)

10.927
2.682
9.833

(—4.229)

1.170
3.761

573

12.097
6.443
6.177

11.958
3.107

11.862
(— 5.029)

1.328
3.984

759

13.286
7.091
7.592

1.031
425

2.029
(— 800)

158
223
186

1.189
648

1.415

B. HARCAMALAR TOPLAMI 18.521 4.170 19.139 21.580 4.669 21.872 3.059 499 2.733
Cari harcam alar 
Yatırım  harcam aları 
Ser. Teş. ve Transferler. 
(Kat. Büt. lere Trans.)

8.486
2.246
7.789

(—3.552)

845
2.888

437

9.331
5.134
4.674

9.712
2.377
9.491

(— 4.377)

1.023
3.145

501

10.735
5.522
5.615

1.226
131

1.702
(—825)

178
257

64

1.404 ! 
388
941 |

C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.423 4.096 18.027 21.613 4.821 21.042 3.190 725 3.015 ;
Cari ödemeler 
Yatırım  ödemeleri 
Ser. Teş. ve Transferler. 
Bütçe emanetinden

8.401
2.190
6.892

940

825
2.861

410

9.226
5.051
3.750

9.670
2.341
8.881

721

1.001
3.072

453
295

10.671
5.413
4.958

1.269 
151 

1.989 
—  219

176
211

43
295

1.445
362

1.208

D. GELİR TAHSİLATI 17.381(1) 6.043(1) 18.017(1) 20.430(1) 7.274(1) 21.123(1) 3.049(1) 1.231(1) 3.106(1)
Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar.

14.673
908

1.800

1.988
466

3.589

14.806
1.374
1.837

17.518
1.181
1.731

2.358
411

4.505

17.671
1.592
1.860

2.845 
273 

— 69

370 
— 55 

916

2.865
218

23

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 500 600 100
,

GELİR GİDER FARKI 
C — (D +  E) — 542

1

— 583 — 41

(1) K atm a bütçelerden genel bütçeye aktarılan gelirler dahildir. 
K aynak : M aliye Bakanlığı, K am u H esaplan Bülteni.



1969 malî yılında, vergi gelirlerinden 21.249 milyon lira, vergi dışı 
normal gelirlerden 1.132 milyon lira, özel gelir ve fonlardan 2.116 milyon 
lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Bu toplam a 1969 yılı Bütçe Ka
nununun 3. maddesinde çıkarılması öngörülen 600 milyon liralık tahvil 
satışı geliri ile 600 milyon liralık kadro tasarrufları geliri de eklenecektir.

1970 yılı Ocak ayı itibariyie 17.518 milyon lirası vergi gelirlerinden, 
1.181 milyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 1.731 milyon lirası özel 
gelir ve fonlardan olmak üzere cem’an 20.430 milyon lira gelir tahsil 
edilmiştir.

Yukarıda genel bütçe harcamaları olarak belirtilen 21.580 milyon lira, 
gelir tahsilâtı olan 20.430 milyon lira ile karşılaştırıldığı takdirde, 11 aylık 
dönem için geçici rakam lara dayanan 1.150 milyon liralık bir fark  m ey
dana gelmektedir. Bu farkın 600 milyon lirası 29.1.1970 tarihli ve 1216 sa
yılı kanunla çıkarılan 1969 Kalkınma İstikrazı Tahvilleri satış hasılların
dan karşılanacaktır.

Diğer yandan harcamaların 1970 yılı Ocak ayı sonunda 20.892 mil
yon lirası fiilen ödenmiş bulunmaktadır. Bu rakam a geçen yıllar bütçe 
emanetleri iadesi dolayısiyle ödenen 721 milyon lira ilâve edildiği takdirde 
hâzinenin nakit ödemeleri 21.613 milyon liraya yükselmektedir.

B. — Hazine Nakit Durumu

Hazine Nakit Hesapları müfredatı Maliye Bakanlığı Aylık Ekonomik 
Göstergeler’inden alınmıştır.

58 sayılı cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 31 A ra
lık 1969 sonunda, bir önceki devre sonuna göre Hâzinenin mevcut ala
caklarında 462 milyon lira, kısa vadeli borçlarında da 1.266 milyon lira 
artış meydana gelmiştir. Aralık ayı sonuna göre alacak - borç dengesi 
eksi 804 milyon liradır. Bu rakamdan bütçe emanetlerindeki 567 milyon 
liralık lehe artış düşülünce, net Hazine nakit durumu Aralık 1969 ayı so
nunda eksi 237 milyon liraya ulaşmaktadır.

ol Aralık 1969 sonuna göre Hâzinenin kısa vadeli borçlan arasında 
Merkez Bankasından aldığı avanslar 876 milyon lira ve em anet paralar 
hesabı bakiyesi 652 milyon lira artmış, plâsman bonoları 262 milyon lira 
azalmış, Hazine bonoları aynı seviyede kalmıştır.

134



Cetvel : 58
Hazine Nakit Durumu

(Milyon TL.)

1967 1968 1969(x) Değişiklik

31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 1968 1969

1 — MEVCUTLAR VE ALACAKLAR 1.992 1.958 2.420 —  34 «fr 462
K asa ve bankalar 965 878 1.095 — 87 +  217!
A vanslar 1.027 1.080 1.325 -t- 53 +  2451

2 — BORÇLAR (Kısa vâdeli) 3.499 4.518 5.784 +  1.010 4 1.266 1
M erkez Bankası avansı 1.951 2.181 3.057 ■ t  230 4- 876 i
H azine bonoları 348 348 348 — . —

Plâsm an bonoları 382 849 587 -i- 467 — 262
Em anet p ara la r (a) 818 1.140 1.792 +  322 i 652

3 — ALACAK - BORÇ DENGESİ (1-2) — 1.507 — 2.560 —  3.364 —  1.053 — 804
4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b) 1.202 1.462 895 +  260 — 567
5 — NET HAZİNE NAKİT DURU. (3-4) — 2.709 — 4.022 —  4.259 — 1.313 — 237

K a y n a k  : A y lık  eko n o m ik  göstergeler  —■ M aliye B akanlığ ı H azine Genel M üdürlüğü ve 
M illetlerarası İk tisa d î işbirliği Teşkilâtı.

N o tla r  : (a) Ç eşitli sebep  ve  şekillerde H âzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar.
(b) B ü y ü k  k ısm ı ka tm a  bütçeli idarelere yap ılan  yardım larla ilgili olup 
dörder a y lık  devre ler itibariyle m asra f k a y ıt ve em anete  alınarak ödenir.

(x ) G eçici rakam lar

C. -—■ İç ve Dış Borçlar

Devlet bütçesinden ödenecek iç ve dı§ borçlar ile bütçe dışı kamu 
sektörünün iç ve dı§ borçlan ve özel sektörün dı§ borçları 59 ve 60 sayılı 
cetvellerde gösterilmiştir.

Devlet bütçesinden ödenecek olan borçlarla diğer kamu sektörü ku
rum lan  ve özel sektörce ödenecek olan dış borçlar “Milletlerarası İliş
kiler” bölümünde incelenmiştir .

Devlet bütçesinden ödenecek olan iç borçların durumu 1968 ve 1969 
yılları Aralık ayları itibariyle 59 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bu cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1968 ve 1969 
yılları Aralık ayları arasında tahvil ihracı 2.012,6 milyon liradan 2,377,9 
milyon liraya çıkarak 365,3 milyon lira, tasarruf bonoları 4.685,8 milyon 
liradan 5.400,2 milyon liraya çıkarak 714,4 milyon lira artmıştır. Buna 
karşılık iç konsolidasyon borçlan 7.112,2 milyon liradan 7.061,4 milyon
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liraya inerek 50,8 milyon lira, tahkim edilen Belediye borçlan  1.476,7 
milyon liradan 1.400,6 milyon liraya inerek 76,1 milyon lira, diğer borçlar 
da 131,1 milyon liradan 126,5 milyon liraya inerek 4,6 milyon Hra azalma 
kaydetmiştir.

Kamu Borçlan —• iç  Borçlar
Cetvel : 59 (Milyon TL.)

1968
Aralık

1969
Aralık Değişiklik

A — Devlet bütçesinden ödenecek olan 
!ç borçlar toplamı (1) 15.431,0 16.377,5 946,5

a) Genıl bütçe toplamı 15.418,4 16.366,6 948,2

Tahvil ihracı (2)
Iç konsolidasyon borçları (3) 
Tahkim edilen Belediye borçları (4) 
Tasarruf bonoları 
Diğer borçlar (5)

2.012,6
7.112,2
1.476.7
4.685.8 

131,1

2.377,9
7.061,4
1.400,6
5.400,2

126,5

365.3 
50,8

—  76,1
714.4

—  4,6

b) Katma bütçeler, toplamı 12,6 10,9 — 1,7
i Devlet Su İşleri Tahvilleri 12,6 10,9 —  1,7

B — Bütçe Dışı Kamu Sektörü Tahvilleri, Toplam 6.621,1 6.272,3 —  348,8
a) Devlet Yatırım Bankası (6)
b) İktisadı Devlet Teşekkülleri (7)
c) Belediyeler (İstanbul Belediyesi)

4.597,3
1.957,0

66,8

5.719,3
492,9

60,1

1.122,0
—  1.464,1
—  6,7

T O P L A M  (A-fB) 22.052,1 22.649,8 597,7

K aynak : A y lık  ekonom ik  göstergeler - M aliye B akan lığ ı H azine G enel M üdürlüğü  ve  
M illetlerarası İk tisad î İşbirliği T eşk ilâ tı

1 — Genel ve  ka tm a  bü tçe  borçları
2 —■ H azine iç is tikra z tahvilleri

3 — 154 ve 250 sayılı K anunlar gereğince yap ılan  konso lidasyondan  doğan borçlar
4 — 691 sayılı kanun  gereğince ta h k im  ed ilen  beled iye borçları
5 — 65 sayılı kanun  gereğince M erkez B ankasına  ödenen  kam biyo  zararları
6 — A m ortism an ve  K redi Sandığı tahvilleri dahil
7 —  Z iraat Bankası, E m lâk K redi B ankası, H a lk  B ankası.
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Türkiye’nin Dış Borçlan - Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 
C etvel : 60 (Milyon $)

31.12.1968 31.12.1969
Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç m ik
ta rı baki

yesi (1)

Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç mlk- t 
ta n  baki- : 

yesi i
( D

A — B orçlulara göre dağılım

a) D evlet bütçesinden 
ödenecek olanlar (2) 496,9 1.263,2 455,3 1.465,7

b) D iğer kam u sektörü 
b o rç lan  (3) 20,4 139,6 22,6 141,0

c) Özel sek tör borçları 1.0 60,5 26,4 60.9
d) Konsolide tica rî borçlar __ 65,7 — 36,9

D övizle Ödenecek dış 
b o rç la r  toplam ı 518,3 1.529,0 504,3 1.704,5

B — A lacaklılara göre dağılım

a) M illetlerarası kurum lar 107,6 356,6 150,0 393,3
b) Yabancı Hüküm et ve 

H üküm et organları 409,8 1.061,0 353,6 1.234.2
c) Yabancı özel firm alar 

ve şahıslar 0,9 45,7 0,7 40,1
[ d) Konsolide ticarî borçlar — 65,7 — 36,9

Türkiye’nin Dış Borçlan - Türk Parası ile Ödenecek Dış Borçlar 

C etvel ; 60 (a) (Milyon TL.)

a) D evlet bütçesinden 
ödenecek olanlar 395,8 1.571,5 467,5 1.533,6

b) Diğer kamu sektörü 0,2 524,7 1,1 499,5
c) öze l sektör borçları — 1.087,9 — 1.085,7

TOPLAM 396,0 3.184,1 468,6 3.118,8

K a yn a k  : A y lık  E konom ik  G östergeler - M aliye B akanlığ ı H azine G enel M üdürlüğü ve 
M illetlerarası İk tisad î İşbirliği T eşkilâ tı

1) İk ra z  v e  kredilerden ku llan ılm ış olupta , ödenm iyen  m iktarlar

2) G enel ve  ka tm a  bütçe borçları
3) M erkez Bankası, D evlet Y a tırım  B ankası, İk tisa d i K am u Teşebbüsleri, Mahalli 

İdareler
(x ) D övizle  ödenecek dış borçlar bö lüm üne refinansm an kredileri dahil edilmiştir.
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D. — Maliye Bakanlığınca Tesis Edilen Geliştirme Fonlan

28.7.1967 gün ve 933 sayılı Kanun, Maliye Bakanlığı bütçesinde bu 
yıl “Geliştirme ve Teşvik Fonlan” isimli bir bölüm açılmasına, Plân he
deflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen sektörlere genel ve katm a 
bütçelerden ödünç verme şeklinde transferler yapm ak üzere fonlar ku
rulmasına ve bu fonların kullanılmasiyle ilgili esas ve şartlarının yıllık 
Programlarla düzenlenmesine dair hüküm ler getirmişti.

Geliştirme ve Teşvik Fonlarının ilk uygulama yılı olan 1968 de pro
je kabul ve değerlendirilmesinde, çeşitli nedenlerle, bazı gecikmeler ol
muşsa da zamanla bu aksaklıklar giderilmiş ve anlaşması yapılan fonlar 
muntazam çalışmaya başlamıştı. 1969 yılında bu fonlar daha geniş ölçüde 
kullanılmıştır,

1969 yılı Bütçe Kanunu ile Maliye Bakanlığı Bütçesinin sermaye te ş
kili ve transfer harcamaları kısmına altı madde halinde “Gelişme ve Teş
vik Fonları” kesimi eklenmiştir. Bu fonlar :

350 milyon lirası Sınaî Gelişme ve Teşvik Fonları
10

100
10
35
20

Madencilik ” ” ”
Tanmsal ” ” '
İhracatı Geliştirme ” ”
Turizmi ” ” ”
Sermaye Piyasası Destekleme Fonlan

olmak üzere 525 milyon liradır. Bu fonlar tesbit edilmiş olan aracı kuru
luşlar vasıtasiyle kullanılır.

Geliştirme ve Teşvik Fonlarından Hâzinece yapılan ödemeler 1968 
yılında 102,3 milyon lira, 1969 yılı 25 Ekim tarihine kadar 121,4 milyon 
liradır.

Anayasa Mahkemesi 933 sayılı Kanunun bazı maddelerini 25.10.1969 
tarihli Kararı ile, karar tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, iptal 
etmiştir. Teşvik Fonlan konusunda yayımlanan 28.10.1969 tarih  ve 
87-34/8601 sayılı Başbakanlık genelgesinde aracı kuruluşların 25.10.1969 
tarihine kadar fonlardan ödenmek kaydiyle yapmış olduklan kredi anlaş
maları veya aracı kuruluşlar yetkili organlarınca verilen kredi kararla- 
rmm hüküm ifade edeceği ve anlaşma şartlarına uygun olarak ödeme ya
pılacağı belirtilmiştir.
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m —  İDARİ İŞLER

Bankamız m 1969 yılında da 440 sayılı “İktisadî Devlet Teşekkülle
riyle Müesseseleri ve İştirakler hakkında Kanun”un geçici 5 inci mad
desine göre 23 sayılı Kanun’la kurulmuş organlarca idaresine devam olun
m uştur.

M üdürler Kurulu :

I — (A) Sınıfı Üyelerinden Cavit OKYAYUZ ile Hilmi OKÇU, (B ve 
C) Sınıfı Üyelerinden Ziya ÖNDER ve Ticaret ve Sanayi Odaları Temsil
cisi Necmettin ERBAKAN 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan Milletvekili 
Genel Seçimlerinde Milletvekilliğine seçildiklerinden bankamızdaki gö
revlerinden ayrılmışlardır.

II — 23 Sayılı Kanun’a göre, Personel Temsilcisi Üyesi Sabahattin 
KARABEY, iki yıllık görev süresinin sona ermesi sebebiyle, 26 Nisan 1969 
tarihinde görevinden ayrılmış ve Bankamız memur, müstahdem ve işçi
leri tarafından mezkûr kanun hükmüne göre Bankamız mensuplarından 
Osman ŞIKLAR 22 Mayıs 1969 tarihinden itibaren Üyeliğe seçilmiştir.

M urakabe Kom isyonu:

(B ve C) Sınıfı Murakıbı Hazım DAĞLI 12 Ekim 1969 tarihinde yapı
lan Milletvekili Genel seçimlerinde Milletvekilliğine seçilmiş bulunması 
sebebiyle Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır.

Kadro Durumu ve Personel Politikası:

Birkaç yıldanberi Maliye Bakanlığı’ndan peyderpey Bankamıza dev
redilmiş olan Kambiyo hizmetlerinin daha da artmış olmasına, döviz alım 
ve satım  işlemleri ve bu arada efektif alım ve satımlarının bir hayli ço
ğalmış bulunmasına, yurt dışında çalışan işçilerle ilgili muamelelerin 
yüksek seviyede devam etmesine ve tedavüldeki banknot hacminin ge
nişlemesi sebebiyle bunlarla ilgili Bankamız hizmetlerinin pek fazla ço
ğalmış bulunmasına, tab’mı, tevziini ve bedellerinin ödenmesini deruhte 
eylediğimiz tasarruf bonosu muamelelerinin büyük ölçüde devam etme
sine, 930 sayılı “Tasarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun” un tasarruf 
bonolarının gerek tedavül, gerek faiz ve gerekse ana para ödemeleri ba
kımından kayıtlarının tutulması gibi yeni esaslar getirmiş olmasına rağ
men bu görevlerin lâyıkı ile yürütülmesini sağlayabilmek için geçen yıl
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larda olduğu gibi, merkez ve şubelerimizde hizm etin zarurî kıldığı ahval
de mensuplarımızın normal mesai saatleri dışında da çalıştırılm aları ve 
iş durumu daha müsait servislerdeki elem anlardan da imkân nisbetinde 
faydalanılmak suretiyle, kadrolarımızda önemli artışlar yapılm ıyarak
1968 yılına nazaran 1969 yılı personel sayısı, 11 Temmuz 1969 tarihinde 
Adana ve 21 Temmuz 1969 tarihinde Bursa Şubelerimizin faaliyete geç
mesi sebebiyle alman kadrolar da dahil olm ak üzere %  4,72 oranında 
artışla 3235 kişilik fiili kadro ile Bankamız muameleleri tedvir olunmuştur.

Mensuplarımızın meslekî ehliyetlerini geliştirmek, muayyen bir se
viyeye erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını arttırm ak için m uhtelif 
eğitim müesseselerince düzenlenen seminer ve kurslara katılm aları sağ
lanmış bu arada “Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü” nün 
Bankacılık kurslarına, yabancı kültür dem eklerinde ve şubelerimizde 
mesai saatleri dışında tertiplenen lisan kurslarına katılm aları faydalı gö
rülen mensuplarımız bu kurslara devam ettirilm iş ve keza bilgi, görgü ve 
yabancı dil bilgilerini ilerletmeleri için bir program  dahilinde personeli
mizin yabancı memleketlerdeki muhabirlerimiz nezdine staja gönderil
melerine 1969 yılında da devam olunmuştur.
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IV —  BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1969 Yılı Bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden önce 1968 yılı 
Bilançosu rakamlariyle mukayese sağlamak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim 
edilmiştir.

A K T İ F

1968 1969

Altın Mevcudu 1.108.604.628,70
Döviz Borçluları 278.113.743,51
Ufaklık Para 61.796.381,98
Dahildeki Muhabirler 455.492,99 
Reeskont ve Senet Üzerine Avans 7.528.821.236,01
Diğer Avanslar 3.164.774.232,21
Tahviller Cüzdanı 79.775.19o,92
İtfaya Tâbi Hesaplar 5.390.848.388,96
Gayri Menkuller 34.934.462,99
Demirbaşlar 15.577.202,71
M uhtelif 1.673.578.339,21

T o p l a m 19.337.279.306,19

1.111
908
62.

9.421.
4.145.

71.
5.388.

64,
16.

2.816.

.622.835,22 
056.591,30 
019.849,59 
183.259,40 
145.862,13 
681.543,81 
698 198,19 
231.380,12 
547.569,35 
000.361,13 
177.938,64

24.005.365.388,88

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 
Döviz Alacaklıları 
Mevduat
Altın Alacaklıları
Muhtelif
Sermaye
İhtiyat Akçesi
Provizyonlar
K â r

T o p l a m

9.925
1.030
5.131

62
2.720

15
157
191
104

.396.227,50

.400.199,25
,080.387,—
.537.258,09
336.121,66
000.000,—
087.594,69
,111.356,03
330.161,97

10.974.199
496.374

6.181.300
62.537

5.712.989,
15.000.

176.865.
257.089.
129.008.

.695,—

.123,80

.907,39
258,09
151,33
000,—
604,38
986,27
662,62

19.337.279.306,19 24.005.365.388,88
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A K T î  F

1969 Bilançomuzda mevcut altınlar, beynelmilel ayarlı, meskûk ve 
düşük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısma ayrılmış, meskûk ve düşük 
ayarlı altınlar Aktif’te “Muhtelif” rübriğine dahil edilmiştir.

Bilançoda da görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 109-/63,133 
sâfi kilogram ve 1.111.622.835,22 lira tutarında, meskûk ve düşük ayarlı 
altınlar ise 2.970,217 sâfi kilogram ve 30.080.780,05 lira tutarında olduğuna 
göre, altın mevcudu cem’an 112.733,350 sâfi kilogram ve 1.141.703 615,27 
liradır.

Beynelmilel ayarlı altınlar geçen yıl 109.465,111 sâfi kilogram ve
1.108.604.628,70 lira tutarında bulunduğuna nazaran bu yıl altın mevcu
dunda 298,022 sâfi kilogramlık bir artış olmuştur. Bu artış beynelmilel 
Para Fonu ile yapılan altm muamelelerinden ileri gelmektedir.

Altın mevcudunun : (Beynelmilel Ayarlı)

103.760,563 sâfi kilogramı Bankaya 
6.002,570 ” ” Hâzineye, 

ait bulunmaktadır.

Döviz Borçluları :

1969 Yılı Bilançomuzda, 3133 ve 5256 sayılı Kanunlara göre muamele 
gören konvertibl dövizlerden, Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) he
sapları ile efektifler “Döviz Borçluları” rübriğinde; diğer döviz alacakla
rımız ve non konvertibl efektifler ise “Muhtelif” rübriğinde gösterilmiş 
olup müfredatı aşağıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 491.796.385,95
5256 ” ” ” 416.260.205,35

908.056.591,30

Altm Mevcudu :

Ufaklık Para :

1969 sonundaki kasa mevcudu, madenî paradan ibaret olmak üzere
62.019.849,59 liradır.
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183.259,40 lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muameleler dola- 
yısiyle T. C. Ziraat ve T. İş Bankası nezdinde hasıl olan alacaklarımızı 
göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :
1969 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredatı gösterilen

9.421.145.862,13 liralık senet mevcuttur.

A — Hazine Bonoları 348.000.000,— lira

B —- Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler 1.750.000.000,— ”
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

Hububat Alımları Finansmanı 950.000.000,— ”

C ■— Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 844.594.271,34 ”
b) Hususî Sektör Senetleri 3.669.795.127,34 ”

D — Ziraî Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz
edilen senetler 1.798.463.161,87 ”

b) Diğer bankalarca ibraz edilen
senetler 60.293.301,58 ”

1968 yılı nihayetinde 7.528.821.236,01 lira olan Senetler Cüzdanı bu 
yıl 1.892.324.626,12 liralık bir artış kaydetmiştir.

Diğer Avanslar :
Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 4.145.681.543,81 

liranın :
3.057.000.000,— lirası Hâzineye kısa vadeli avans

93.700.000,— ” Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara
32.552.693,63 ” Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara
62.035.381,59 ” Altın karşılığı olarak Resmî Sektöre

202.125,56 ” Altın karşılığı olarak Hususî Sektöre verilmiş 
avanslardan

252.765.499,96 ” 153 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son 
bendi gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna ya
pılan ikrazlardan ve

Dahildeki M uhabirler :

143



647.425.843,07 lira 301 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
yapılan mevduat karşılıkları Ziraî Finansma
nından ibarettir.

Tahviller Cüzdanı :
Bankamıza ait olan Tahviller Cüzdanı yekûnu 71.698.198,19 liradır. 
Bu miktar 1968 yılı nihayetinde 79.775.196,92 lira idi. 8.076.998,73 

liralık eksiliş yıl içinde itfa olunan Kalkınma istikrazı Tahvilleri ile alman 
diğer tahvillerin muhassalasıdır.

İtfaya Tâbi Hesaplar :
a) Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 sayılı 

Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hazînenin Tiraj hak lan  ile 
5256 sayılı Kanun gereğince kur farklarından mütevellit borçlan ve Hazine, 
Katma Bütçeli İdareler, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve Resmî Bankalarla, 
diğer amme müesseselerinden, iskonto ve avanslardan mütevellit alacak
larımızın 100 senede itfaya tâbi tutulması dolayısiyle, Hâzinece Bankamıza 
tevdi edilmiştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 Sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın ba
kiyesi ilk taksit, Kalkınma Plânının 2 nci 5 yıllık döneminin sonunda baş
lamak üzere % 1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle ve 100 senede 
Maliye Bakanlığınca itfa olunacaktır.

Bu alacağın bakiyesi bu yılda 5.275.700.000,— lira olup dökümü 
aşağıda gösterilmiştir.

Hâzineye Kısa Vadeli Avans 1.092.254.250,—- lira
Mahsuba tâbi M atlûbat 265.240.651,32 ”
Maliye Bakanlığı Tiraj hakları 20.688.729,S2 ” 
5256 S. K. gereğince Mâliyeden tahsil
olunacak Kur farkları 3.222.069,79 ”
Hazîne Kefaletini Haiz Bonolar 2.135.948.401,80 ”
Ticarî Senetler 1.049.673.753,26 ”
Ticarî Senetler Üzerine Avans 72.478.278,’3 ”
Tahviller Üzerine Avans 300.202.260,74 ”
Ziraî Senetler üzerine avans 377.113.632,03 ”

Toplam 5.316.822.026,89 ”
Şimdiye kadar tahsil olunan ilk iki taksit — 41.122.026,89 ”

Bakiye 5.275.700.000,— ”

b) Değerlendirme farkı karşılığı Hazine Bonosu; Yıl sonunda
112.531.380,12 liralık bir bakiye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 
Hra olan bu meblâğ, yapılan mahsuplar ve tahsilât neticesinde 51,130.379,77 
liralık bir eksiliş kaydetmiştir.
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Bu hesap 65 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, altın, döviz ve 
efektif mevcudumuzla borçlarımızın, yeni fiatiara göre değerlendirilmesi 
neticesinde hasıl olan zararlardan, Provizyonlarımızla fevkalâde ihtiyat
larımızdan tefrik edilen m iktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar Kar
şılığı ihtiyatının tamamının mahsubundan sonra kalan ve Hâzinece deruhte 
edilen aleyhte farkı göstermektedir.

Gayri Menkuller :

1969 Yılı sonunda 64.547.569,35 lira değerinde görünen gayri menkul
lerin müfredatı aşağıdadır;

A nkara’daki İdare Merkezi Binamızın bedeli
M atbaa Şubesi binası bedeli
İstanbul Şubesi binası bedeli
İstanbul Kambiyo Şubesi binası bedeli
İzmir Şubesi binası bedeli
Mersin Şubesi binası bedeli
Samsun Şubesi binası bedeli
İskenderun Şubesi binası bedeli
Eskişehir Şubesi binası bedeli
Diyarbakır Şubesi binası bedeli
Gaziantep Şubesi binası bedeli
Trabzon Şubesi binası bedeli
Antalya Şubesi binası bedeli
Kayseri Şubesi binası bedeli
Ankara’daki arsalar bedeli
Adana’daki arsa bedeli
Balıkesir’deki arsa bedeli
Denizlideki arsa bedeli
Bursa’daki arsa bedeli
Konya’daki arsa bedeli
Edirne’deki arsa bedeli
Erzurum’daki arsa bedeli
İstanbul’daki arsa bedeli
Sivas’daki arsa bedeli

1969 Yılı sonuna kadar amortisman payı 
olarak maliyet bedelleri üzerinden ayrılan

4.483
7,296
2.881
9.094
2.983

468
757.
728
932
552
674

1.255
1.563
2.775
Î.224

684
5

1.772
460

4.854
32

1.030
27.264

31

.745,69 lira

.800.56 ”
,440,48 ”
.432,65 ”
.737,93 ”
.732,28 ”
.441,82 ”
,015,23 ”
.081,35 ”
.747,06 ”
.738,63 ”
.572,43 ”
.489,48 ”
.409,30 ”
.291,85 ”
.549,58 ”
.829,24 ”
.643,10 ”
.294,56 ”
.498,45 ”
.306,35 ”
,419,48 ”
.636,59 ”
.659,19 ”

73.809.513,28

— 9.261.943,93 

64.547.569,35

Amortisman payı düşülmeden evvel 1968 nihayetinde 43,382 140,36 
lira olan gayri menkuller bödelinde görülen 30.427.372,92 liralık artışın
22.052.323,32 lirası İstanbul’da şube binası yapılmak üzere alman arsa ve
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masraflardan mütebakisi de Genel Müdürlük, İstanbul ve Diyarbakır Şube
lerimizin bulunduğu yerlerde alınan lojmanlardan ileri gelmektedir. 

Gayri menkullerimiz 40.523.622— liraya sigortalıdır.

Demirbaşlar :
Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti Bilânçoda görüldüğü üzere

32.644.829,62 liradan ibaret olup bu yekûndan bu güne kadar ayrılmış 
amortisman tu ta n

— 16.644.468,49 lira düşülünce bakiye olarak
16.000.361,13 lira kalmaktadır.

1968 yılma nazaran Demirbaş hesabındaki 3.219.973,64 liralık artış 
Şubelerimiz için alman demirbaşlardan ileri gelmektedir.

Demirbaşlarımız 51.660.500,— liraya sigortalıdır.

Muhtelif :
1969 yılı Bilânçosunda 2.816.177.938,64 liraya baliğ olan bu rübriğin 

müfredatı aşağıdadır :
30.080.780,05 lirası Altın (Meskûk ve düşük ayarlı)

Kambiyo Muameleleri
3133 SAYILI KANUNA GÖRE :

107.447.943,42 lirası M uvakkat Borçlular
180.793,89

(KONVERTİBL)

(NON -KONV.)

Transituar Hesaplar 
5256 SAYILI KANUNA GÖRE :
İştiraklerimiz 
İştira Senetleri 
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
5256 SAYILI KANUNA GÖRE 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki M uhabirler (Loro)
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Efektif Deposu 
Türk Lirası Muameleleri :

12.500,— lirası Basın İlân Kurumuna 195 Sayılı Kanun 
gereğince iştirâkimiz 
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Özel ihracat fonundan ödemeler 
Konvertibl TL. Borçluları 
Röpor Borçlularından ibaret olmak üzere cem’an 
tutmaktadır.

7.350.500,—
20.591,19

887.511.476,08
3.959.917,19

26.840.269,26
67.124.406,15

139.171,31
1.154,34

94.321,13

85.911.745,33 ”
404.581.792,92 ”
656.786.288,13 ”
488.954.288,25 ”
49.180.000,— ”

2.816.177.938,64 lira
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarıl
mış bulunan banknotların 1969 sonundaki toplamı 10.974.194.695.— Uradır.

Döviz Alacaklıları :

Bilânço’da 496.374.123,80 lira olarak görünen “Döviz Alacaklıları” 
rübriği içinde, “A k tif te  verilmiş olan izahat dairesinde, 3133 sayılı Kanuna 
göre Hariçteki Muhabirler (Nostro) ve 5256 Sayılı Kanuna göre Konvertibl 
Hariçteki Muhabirler (Nostro) ve tevdiat hesapları ile altın üzerine röpor 
muamelelerinden mütevellit borçlarımız yer almaktadır. Müfredatı aşa
ğıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 239.033.897,76
5256 Sayılı Kanuna göre 257.340.226,04

496.374.123,80
Mevduat :
Bilânço’da 6.181.300.907,39 lira olarak görülen mevduatın müfredatı 

aşağıdadır :

Resmî Mevduat :
a) Hazine ve Genel Bütçeli idareler
b) Katma Bütçeli idareler
c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme Müesseseleri
e) Sair

Bankalar :
a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışmdaki 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 
Dış Yardım Karşılıkları :
Amerikan Yardım Karşılıkları

211.671.025,33
153.956.469,67

16.514.483,13
58.601.618,02
14.196.936,48

124.958.883,56
1.196.696.205,15

5.877.781,66

3.675.772.363,38

113.787.644,02
15.768.156,33

584.587.574,64

8.911.766,02
6.181.300.907,39
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Altın Alacaklîlan :

Bilânço’da 6.175,013 sâfi kilogram mukabili 62.537.258,09 lira olarak 
görülen altınların tamamı Hâzineye aittir.

Muhtelif :
Bilançonun Pasifindeki “Muhtelif” rübriği yekûnu 5.712.989.151,33 

lira olup müfredatı aşağıdadır :

Kambiyo Muameleleri
3133 SAYILI KANUNA GÖRE :

5.442.730.31 lirası Ödenecek Senet ve Havaleler 
119,390.(>29,55 ” Muvakkat Alacaklılar

123.936,12 ” Transituar Hesaplar
315.407.985,42 ” Provizyon Hesaplar
126.678.001,07 ” TL. sına çevrilebilir Döviz alacaklıları

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (KONVERTÎBL)
4.805.775.32 lirası Ödenecek Senet ve Havaleler

121.949.116,26 ” Muvakkat Alacaklılar
4.828.211,49 ” Transituar Hesaplar

1.252.435.397,61 ” Provizyon Hesaplar
362.276.266,74 ” na çevrilebilir Döviz alacaklîlan

49.180.000,— ” Dahildeki Hususi Bankalara röpor borcumuz.

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (NON - KONV.)
11.561.550,39 lirası Hariçteki Muhabirler (Nostro)
55.581.473,85 ” Hariçteki Muhabirler (Loro)

1.075,47 ” Mevduat
182.474.405,58 ” Ödenecek Senet ve Havaleler

3.957.672,75 ” Muvakkat Alacaklılar
21.056.291,21 ” Transituar Hesaplar
10.943.512,02 ” Provizyon Hesaplar

688.262,49 ” Dahildeki Muhabirler

Türk Lirası Muameleleri :
653,68 ” TL. Hariçteki Muhabirler (Loro)

25.980.005,48 ” Ödenecek Senet ve Havaleler
340.111.087,80 ” Muvakkat Alacaklılar
132.467.431,69 ” Transituar Hesaplar
86.837.905,13 ” Muhtelif karşılıklar

2.478.809.773,90 ” Muhtelif mahiyette depozitolardan ibaret
_____ olmak üzere cem’an
5.712.989.151,33 lira tutmaktadır.
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Sermaye :

15.000.000,— lira olan Sermaye, beheri 100,— lira itibari kıymette 
150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.
Sınıf Adedi Tutarı

A 36.704 3.670.400,—
B 57.961 5.796.100,—
C 10.639 1.063.900,—
D 44.696 4.469.600,—

150.000 15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :
Bankamız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan 

ihtiyat akçeleri 1969 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 176.865.604,38 
liraya baliğ olmaktadır.

114.527.803,80 Hra olan Âdi İhtiyat Akçesi, 1944 yılında itibari serma
yesinin % 75 ine varmış olduğundan, Banka Kanununa 
göre mezkûr yıldan itibaren sâfi kârdan bu ihtiyat ak
çesine % 20 yerine % 10 nisbetinde bir miktar ay
rılmaktadır. Âdi İhtiyat Akçemize 3133 Sayılı Kanu
nunun 2 nci maddesine müsteniden müesses 6 milyon 
liralık Hususî İhtiyat Akçesinin 1955 senesinde kabul 
olunan 6571 sayılı Kanuna müsteniden tasfiyesi tari
hine kadar olan müddet zarfındaki tenmiyesinden ha
sıl olan kârlar da dahil bulunmaktadır.

44.128.243,87 lira olan Fevkalâde İhtiyat Akçesi, Bankamız Kanu
nunun 88 inci maddesi gereğince sâfi kârlardan Âdi 
İhtiyatla, ödenmiş sermayemizin % 6 sına tekabül 
eden Hissedarlar birinci temettüünün çıkarılmasından 
sonra kalan miktarın, % 10 u nisbetinde ayrılmaktadır.

3.209.556,71 lira Hususî İhtiyat, Bankamız Kanunu’nun 19 uncu 
maddesine göre ayrılmaktadır.

15.000.000,—• lira olan İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı, 
Bankalar Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince sâfi 
kârlardan tefrik edilen % 5 lerden terekküp etmiş bu
lunmakta olup, aynı madde hükümleri gereğince 
azamî haddi Bankanın 15.000.000,— liralık ödenmiş 
sermayesine ulaşmış bulunduğundan ayrılmamıştır.

176.865.604,38
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Bankamız Provizyonları :

Yıl sonunda 191.111.356,03 liraya baliğ olan Bankamız Provizyonları, 
Ticaret Kanunu’nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince, münhasıran 
Banka kârlarından muhtemel masraflar ve riskler nazara alınarak ayrılan 
karşılıklardan terekküp etmektedir. M üfredatı aşağıdadır :

14.839.235,10 lirası Tahviller kıym et düşüş karşılığı 
84.999.890,04 ” Kıymet nakliyesi Sigorta karşılığı

150.153.849,46 ” Banka malı dövizlerin yıl sonu evalüasyon za
rar karşılığı

5.097.011,67 ” inşa edilecek Banka binaları m asraf karşılığı
2.000.000,— ” Vergi ihtilâfları risk karşılığı olmak üzere

257.089.986,27 liradır.

Kâr ve Tevzi Şekli :

Bilançoda kâr olarak görülen 129.008.662,62 lira 1969 yılında bütün 
idare ve banka muameleleri masrafları karşılandıktan sonra kalan sâfi 
kârdır.

Kanunumuzun 88 inci ve Bankalar Kanunu’nun 35 inci maddelerine 
göre bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde tevziini teklif ediyoruz.

1969 Yılı sâfi kârı 129.008.662,62 liradan

Kurumlar Vergisi 
Gelir Vergisi 
tenzilinden sonra kalan

1969 yılı sâfi kârı üzerin
den ayrılan % 10 Âdi İh
tiyat akçesi
Hissedarlar I inci temettüü

1969 sâfi kârından Âdi İh
tiyat Akçesi ve I inci Te
mettü mecmuunun tenzilin
den sonra kalan miktar 
üzerinden % 10 Fevkalâde 
İhtiyat Akçesi
Hissedarlar II nci temettüü
indirildikten sonra kalan

43.097.241,—
19.203.654,16

12.900.866,26
900.000,—

11.520.779,64
900.000,—

62.300.895,16 liranın
66.707,767,46 liradan

— 26.221.645,90 lira 
40.486 121,56 liradan
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223 Sayılı Kanunun 4 ve 5 
inci maddelerine göre tev
kif olunan %  3 Tasarruf
Bonosu karşılığı _  5 ,171.670,— nra

indirildikten sonra kalan 35.314.451,56 lira

6544 Sayılı Kanunla muad
del Kanunumuzun 88 inci 
maddesine göre Hazine’ye 
devredilir.

Buna nazaran 1969 yılı kârından hissedarlara düşen miktar :

I inci tem ettü 900.000,— lira ve
II ” ” 900.000,— lira ile

1.800.000,— lira olup

bunun 150.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisseye 12,— lira 
düşmektedir. Gelir Vergisi Kanunu hükümleri muvacehesinde Ortakları
mızdan tüzel kişiliği olanlara bu miktarın olduğu gibi ödenmesi. Gerçek 
kişi olan ortaklarımızın hisselerinden ise %  20 nisbetinde Stopaj yapıla
rak vergilerine mahsuben Maliye’ye yatırılması icabetmektedir.

Hissedarlarımıza dağıtılacak kârın bu esaslar dahilinde, beher hisse
ye 12,— TL. hesabiyle 30.4.1970 tarihinden itibaren tediyesini tasvip
lerine arzederken, bu vesileyle Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın yüksek 
te tk ik  ve tasviplerine sunar ve görevlerini gayret ve liyakatle yapmakta 
olan bütün mensuplarımız hakkındaki takdirlerimizi ifade etmeyi vazife 
biliriz.

BANKA MECLİSİ
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.
1 9  6 9 

OTUZSEKÎZÎNCÎ HESAP YILINA AİT 
DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. nin 1969 yılı 
(Efektif dahil) kasa ve depo mevcutlariyle, emanet, rehin ve 
teminat o larak  Bankaya teslim olunan tahvillerle altın ve senet
leri Merkez ve Şubelerde zaman zaman sayıp inceleyerek 
kayıtlarına uygun bulduk.

Banka Meclisince Yüksek Heyetinize sunulan bilanço, 
kâr ve zara r hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine 
arz ederiz.

Üye 
İzzet Akçal

Üye 
S. Talât Alpay

Üye 
Vecihi Işık



B İ L A N Ç O
VE

K Â R  V E  Z A R A R  H E S A B I



TÜRKİYE CUMHURİYET
1969 Yıh Otuzsekizinci

A K T İ F  ...... ......

............................. Türk Lirası Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ........................  Safi Kg. 37.711,951 381.926.651,55

J  Merhun : .............. ..........  Safi Kg. 62.867,508 636.688.806,11

Vâdeli altm borçluları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. 9.183,674 93.007.377,56 1.111.622.835,22

Döviz borçluları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre ..................................... 491.796.385,95

5256 sayılı Kanuna göre ...................................... 416.260.205,35 908.056.591,30

Ufaklık para 

Dahildeki muhabirler :

62.019.849,59

Resmi Bankalar .............. ............................................. 161.183,95

Diğer Bankalar .................... ............ ......................... 22.075,45 183.259,40

i
Reeskont ve senet üzerine avans :1

1
| A - Hazine Bonoları ..................................................

B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
348.000.000,—

a) Katma Bütçeli İdareler ...... .............. .......

b) Toprak Mahsulleri Ofisi :
1.750.000.000,—

1 - Hububat Alım lan Finansmanı ............

2 - Zira! İstihsal Fazlası İthalât
950.000.000,—

Finansmanı .............. .................................... —_—

c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri ........ _ _

C - Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri ............. ...... 844.594.271,34
b) Hususî Sektör Senetleri ....................

D - Zirai Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen

3.669.795.127,34

senetler .............. . ... .. 1.798.463.161,87
b) Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler.... 60.293.301,58 9.421.145.862,13



MERKEZ BANKASI A.Ş.NİN
H esap D evresi Bilânçosu
_______  A K T İ F

Türk Lirası Türk Lirası

D iğer avansla r :

A -H â z in e y e  k ısa vâdeli avans .............................

B - Tahvil üzerine avans :
a) Resmî B ankalara ....................... .................

i b) H ususî B ankalara ................................. .........

C - A ltm  ve Döviz Ü zerine avans :
a) Resmî S ek tö r ................... ........... ................. .

ı b) H ususî S ek tö r ........ ........ ....................... ..........

D - B ankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E - Z iraî F inansm an (301. S. K. Mad. 2) ...........

3.057.000.000,—

93.700.000,—
32.552.693,63

62.035.381,59
202.125,56

252.765.499,96
647.425.843,07

j

4.145.681.543,81

Tahviller cüzdanı :

D evlet Tahvilleri .......................................................
Diğer Resmî Tahviller ..............................................
Resmî B ankalar Tahvilleri ............. ........................
H ususî B ankalar Tahvilleri ......................................

53.876.561,14
12.321.637,05
5.500.000,—

71.698.198,19

İtfaya tâbi hesaplar :

Tahkim  olunan alacaklarım ız karşılığı Hazine 
tahvilleri (154 S. K. M adde 2, 3 ve 4) ............

Değerlendirme farkı karşılığı Hazine 
bonosu (65 S. K. Mad. 5) .....................................

5.275.700.000,—

112.531.380,12 5.388.231.380,12

G ayri M enkuller : (1)
Bina ve A rsalar (2) ............................................
G ayrim enkuller Am ortism anı ...........................

73.809.513,28 
—  9.261.943,93 64.547.569,35

D em irbaşlar : (3)
Demirbaş Eşya .......................................................
Demirbag A m ortism anı .....................................

32.644.829,62 
—  16.644.468,49 16.000.361,13

M uhtelif :

a) A ltm  : (M eskûk ve düşük ayarlı)
Safi Kg.................... ................  2.970,217

b) Döviz :
3133 sayılı K anuna göre :

5256 sayılı K anuna göre :
Hariçteki M uhabirler .............. ..................... ■■•••

c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan 
röpor muameleleri .................... ..........................

30.080.780,05

107.628.737,31

93.964.675,41
899.077.131,24

49.180.000.
1.636.246.614,63 2.816.177.938,64

|  TOPLAM .... ....................... 24.005.365.388,88

(1) 40.523.622,—  liraya sigortalıdır.
(2) 37.361.128,39 lirası arsa lar bedelidir.
(3) 51.660.500,—  liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET
1969 Yılı OtuzsekizincI

P A S İ F

TUrk Lirası TUrk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 10.974.199.695,—

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre .......................... 239.033.897,76

5256 sayılı Kanuna göre ................. ................. 257.340.226,04 496.374.123,80

M evduat :

A - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Gene! Bütçeli İdareler ............ 211.671.025,33

b) Katma bütçeli İdareler ................ ............ 153.956.469,67

c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri .................... 16.514.483,13
d) Diğer amme Müesseseleri .............. .......... 58.601.618,02
e) Sair .................. ........ .................................... 14.196.936,48

B - Bankalar :

a) Resmî Bankalar .............................................. 124.958.883,56
b) Diğer Bankalar ................................. ........... 1.196.696.205,15
c) Yurt Dışındaki Bankalar ......................... 5.877.781,66
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) ..... »
e) Mevduat Karşılıkları (301 S. K.) ........ 3.675.772.363,38

C - Muhtelif :

a) Bloke ......................................... 113.787.644,02
b) Diğer ........................... 15.768.156,33

D - Milletlerarası M üesseseler ve dış 
Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası M üesseseler . 584.587.574,64

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 8.911.766,02
b) Diğer Yardım Karşılıkları ....

' ’ ' 6.181.300.907,39



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Hesap Devresi Bilânçosu

P A S I F

Türk Lirası Türk Lirası

A ltın A lacaklîlan  :

i H azine ......................... Safi Kg. 6.175,013 62.537.258,09

M uhtelif :

a) Ö denecek senet ve havaleler 25.980.005,48

86.837.905,13

2.478.809.773,90

b) M uhtelif kargılıklar (Akreditif ve iç 
İs tik raz  karş.) .......... .......... ..........

c) M uhtelif m ahiyette  depozitolar ..................

d) Döviz

3133 sayılı K anuna göre :

M uhtelif ............................................................... 567.043.282,47

67.143.024,24

2.014.595.986,94

472.579.173,17

5256 sayılı K anuna göre :

H ariçteki M uhabirler ............... ..........................

M uhtelif ........ ....... ..................... ..........................

e) Sair h e s a p la r ............................. .......... ................... 5.712.989.151,33

Sermaye 15,000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Adi ............................................................................. 114.527.803,80

44.128.243,87

3.209.556,71

1 S 000 000
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı

176.865.604,38

Provizyonlar 257.089.986,27

Kâr 129.008.662,62

24.005-165,38838



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1969 Tarihindeki

ZARAR VE MASRAFLAR



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Kâr ve Zarar Hesabı

KARLAR



Ş U B E L E R İ M İ Z :

Adana İskenderun

Ankara İstanbul

Antalya İstanbul (Kambiyo)

Bursa İzmir

Diyarbakır Kayseri

Edime Mersin

Erzurum Samsun

Eskişehir Trabzon

Gaziantep Banknot Matbaası


