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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.

1 9  6 6 

Otuzbeşinci Hesap Yılı 

MÜDÜRLER KURULU RAPORU

Sayın Ortaklar ,

Bankamızın Otuzbeşinci Hesap Devresine ait muamelelerin neticele
rini gösteren 1966 yılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabını tetkik ve tasvi
binize arz eder, Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarız.

Bankamız muamelelerini tetkike başlamadan evvel 1966 yılı zarfında 
dünyada ve yurdumuzda cereyan eden siyasî ve İktisadî olaylan toplu 
bir şekilde gözden geçirmekte fayda görüyoruz.

I — DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

GENEL DURUM

Dünyada sürekli bir barışın kurulması için devletler ve milletlerarası 
kuruluşlar tarafından harcanan çabalar, 1966 yılında da beklenilen sonu
cu vermemiştir. Silâhsızlanma, gıda maddeleri darlığı, az gelişme ve kalkın
ma, milletlerarası politik ve sosyal huzur, bölgesel anlaşmazlıklar ve iç 
savaşlar milletlerarası meselelerin en önemlilerini teşkil etmekte devam 
etmektedir.

Bu arada, müşterek savunma sistemlerinde görülen aksaklıkları gi
dermek için batılı devletler görüşmelere devam etmişlerdir. Bu çalışma
ların, yakın bir gelecekte, olumlu sonuçlar vermesi temenniye değer.

Dünya ekonomisi 1966 yılında yüksek konjonktürünü muhafaza et
miş, sınaî üretim bir önceki yıla oranla 10 puan ilerlemiştir. Ekonomik 
gelişme, Avrupa’ya kıyasla Amerika Birleşik Devletlerinde daha yüksek 
oranda olmuş, gayri safi millî hasıla ve fert başına düşen millî gelir, Ekim
1965 - Ekim 1966 tarihleri arasında % 8.5 nispetinde artmıştır. Sınaî üre
timde artış oranı % 11 e ulaşmıştır. Diğer sanayileşmiş memleketlerde 
gelişme hızı, bir önceki yıla oranla gerileme kaydetmiştir. Almanya, Hol
landa ve Belçika’da bu gerileme daha belirli bir şekilde olmuştur. îngilte-
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re, Kanada, Fransa ve İsveç’te yılın ikinci yarısından sonra enflâsyon ya
ratıcı baskılar meydana gelmiştir. Bu memleketler, cari yıl içinde aldıkla
rı türlü kısıtlayıcı tedbirlerle ödeme dengelerini belirli bir şekilde düzelt
mişler ve yükseltmiş oldukları iskonto hadlerini, 1967 yılı Ocak ayında, 
düşürmüşlerdir. İtalya ve Japonya’da ekonomik gelişme devam etmiş, sı
naî üretim 1965 yılma kıyasla, her iki memlekette % 10 civarında 
artmıştır.

Dünya ticareti 1966 yılında yeni gelişmeler kaydetmiştir. 1958 yılı 100 
itibariyle, 1965 yılında 167 olan ihracat endeksi, 1966 da 176 ya, ithalât 
endeksi ise 171 den 183 e yükselmiştir. Yıl içinde sanayileşmiş memle
ketlerin ihracatı 9, gelişmekte olan memleketlerin ihracatı ise 8 puan 
ilerlemiştir. Gelişmekte olan memleketlerin ithalât endeksi 134 ten 139 a, 
sanayileşmiş memleketlerin ise 171 den 183 e çıkmıştır. Gelişmekte 
olan memleketlerin ihracatında 1966 yılında, 1965 e kıyasla sürekli bir 
artış, ithalâtında ise tedrici bir azalış meydana gelmiştir.

1966 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun ekonomik entegrasyo
nuna devam edilmiştir. 1966 yılı Ocak ayı içinde, Roma Andlaşması ge
reğince, Topluluğa dahil memleketler aralarındaki ticarî mübadelede uy
guladıkları gümrük resimlerinde yeniden % 10 oranında bir indirim yap
mışlar ve bu arada, müşterek tarım politikasının finansmanı konusunda,
11 Mayısta, prensip anlaşmasına varmışlardır. Bu anlaşmaya göre, Toplulu
ğa dahil memleketler arasında tarım ürünleri ve sınaî mamûller, 1 Temmuz 
1968 tarihinden itibaren, hiç bir şart ve kayda tabi tutulmadan, serbestçe 
mübadele edilebileceklerdir. Diğer yandan, Avrupa Yöneltme ve Garanti 
Fonu (Fonds Européen d’ Orientation et de Garantie) , 1 Temmuz 1967 
talihinden itibaren Topluluğun müşterek tarım politikası finansmanını 
üzerine alacaktır. Topluluğa dahil memleketler, Topluluğa dahil olmayan 
ülkelerden ithal edecekleri tarım ürünlerinden alacakları gümrük, resim 
ve harçların % 90 nım ve her yıl bütçelerinden ayıracakları bir miktar 
tahsisatı Fon emrine vereceklerdir.

Diğer taraftan, 1962 yılında Başkan Kennedy tarafından ileri sürü
len teklifler üzerinde yapılan görüşmeler, henüz bir sonuca bağlanama
mış, Amerika Birleşik Devletleri ile Topluluk arasında, özellikle tarım 
ürünleri fiyatları konusunda mevcut olan görüş farkı giderilememiştir.

İngiltere’nin Topluluğa dahil edilmesi yolunda yapılan görüşmeler 
devam etmektedir. Durumun eski yıllardan farkı, İngiltere’nin bu yıl gö
rüşmelere Avrupa Serbest Mübadele Birliği adına değil, kendi adına ka
tılmasıdır.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkiler hazırlık 
dönemi tatbikatı esasları dahilinde cereyan etmiş, ihraç mallarımız kon
tenjanlarında yeni arttırm alar sağlanmıştır. 1966 yılında, Avrupa Yatırım
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Bankası ile dokuz yatırım projesinin finansmanı ile ilgili anlaşmalar ya
pılmıştır. Bugüne kadar Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan kredi top
lamı 67 milyon dolardır.

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nın (OECD) 1966 yılındaki 
önemli işlerinden biri, Teşkilâta bağlı Kalkınmaya Yardım Fonu’nun ge
lişmekte olan ülkelere ve özel yatırımlara yaptığı yardımları, bir önceki 
yıla oranla % 43 artırmış olmasıdır.

Bu arada, 5 Ağustos 1955 tarihinde onsekiz OECD devleti tarafından 
imza edilen ve 27.XII.1958 de yürürlüğe giren Avrupa Para Anlaşması 
statüsünde, 1966 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 1966 ta 
rihinde yürürlüğe giren bu değişiklik kararma göre, ikraz talepleri konu
sunda Direktörler Komitesine de yetki tanınmıştır.

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın finansman ihtiyacım sağlamak ama- 
ciyle 1962 yılı Temmuz ayında OECD nezdinde kurulan Türkiye’ye Yar
dım Konsorsiyomu, 1966 yılında memleketimize cem’an 338,5 milyon do
larlık yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir. Bunun 181,1 milyonu prog
ram, 157,4 milyon doları ise proje yardımıdır.

Uluslararası bir önem kazanmış olan Keban Projesinin finansmanı 
için muhtelif devlet ve milletlerarası kuruluşlardan 135 milyon dolar tu 
tarında bir kredi temin edilmiştir. Toplam maliyeti 327 milyon dolar olan 
bu projenin geriye kalan 192 milyon doları kendi kaynaklarımızdan sağ
lanacaktır.

Bretton Woods anlaşması ile kurulan ve amacı dünya çapında bir 
para düzeni tesis etmek olan Milletlerarası Para Fonu’nun (IMF), 1966 
yılında yeni devletlerin katılması ile üye adedi 105 e çıkmıştır. Banka’nın 
31 Ekim 1966 tarihinde kotalar toplamı 20.633,8 milyon dolardır. Bunun 
15.282,4 milyon dolarını millî paralar teşkil etmektedir. Ayni tarihte 
Fon’un istikrazları 1.180,0 milyon dolara ulaşmıştır.

1 Ocak 1964 ten 30 Eylül 1966 tarihine kadar 5.680 milyon dolara 
baliğ olan ve 39 devletin faydalandığı tiraj hakkından, sanayileşmiş mem
leketlerden İngiltere % 44,4, Amerika Birleşik Devletleri % 27,6 nispetin
de istifade etmiştir.

Diğer taraftan Fon, kuruluşundan bu yana ilk defa olarak, 18 Ağus
tos 1966 tarihinde İtalya’nın elinde bulunan 250 milyon doların altına 
tahviline mani olmak ve bunları Amerika Birleşik Devletlerinin satın ala
bilmesini sağlamak maksadiyle İtalya’ya, bu para karşılığında liret ikra
zında bulunmuştur.

Bu arada, 1960 yılına kadar dolar ve sterlin başta olmak üzere, beş 
millî para üzerinden yapılan ikraz talepleri şimdi onüç millî para üzerin
den yapılmaktadır. Bu paralar, altın ihtiyatları ve ekonomik gelişmeleri
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sürekli olarak artan ve millî paralan tedrici surette doların yerini alan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine aittir.

Memleketimizin Para Fonu ile olan ilişkilerine gelince, 1948 den bu 
yana 1966 yılı sonuna kadar 166,5 milyon dolarlık destekleme kredisi 
sağlanmış, bunun 126 milyonu tasfiye edilmiştir. Bakiye 1966 sonu itiba
riyle 40,5 milyon dolardır.

Dünya Bankasının (Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası) 20 yıl
lık kuruluş tarihinden 31 Aralık 1966 tarihine kadar üye memleketlere 
taahhüt ettiği toplam ikraz 10.420 milyon dolardır. Açılan fakat kullanıl
mayan krediler, ödemeler ve kambiyo değerlendirme işlemleri düşüldük
ten sonra, Bankanın üye devletlere fiilen açtığı krediler yekûnu 7.042 mil
yon dolara çıkmaktadır.

Dünya Bankası 1966 yılında 18 memlekete 526 milyon dolar tu ta
rında 23 ikrazda bulunmuş, Milletlerarası Finansman Kurumuna 100 mil
yon dolarlık bir kredi açmıştır.

1966 yılı içerisinde Singapur 32 milyon ve Güyan 16 milyon dolarlık 
bir iştirak payı ile Bankaya üye kabul edilmişlerdir. Aynı dönem içerisinde 
7 memleket iştirak paylarını arttırmışlardır. Bu suretle, Banka’nm taahhüt 
edilen sermayesi 22.623,5 milyon dolara yükselmiştir.

Banka gelişmekte olan ülkelere yaptığı ikrazların faiz haddini 1966 
yılında % 5,5 ten % 6 ya çıkarmıştır.

Dünya Bankasının 1966 Ağustos ayında Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kasına açtığı 10 milyon dolarlık kredi ile memleketimize açılan kredi top
lamı 70,7 milyon dolar olmuştur. Bunun 31,8 milyon doları ödenmiş bu
lunmaktadır.

1960 yılında kurulan ve Milletlerarası îm ar ve Kalkınma Bankası’nın 
bir filiyalı olan Milletlerarası Kalkınma Birliğinin (IDA), bugüne kadar aç
tığı kredilerden fiilen kullanılan miktar 682 milyon dolardır. Birlik, 1966 
yılının ilk dokuz ayında 387,6 milyon dolarlık kredi açmış, bunun 150 
milyon doları, sınaî teçhizat ithali için Hindistan’a verilmiştir.

Memleketimiz bugüne kadar bu teşekkülden 82,5 milyon dolarlık 
yardım görmüştür. Bunun 15 milyon doları, 1966 yılında imza edilen Kal
kınma Kredisi Anlaşması vasıtasiyle sağlanmıştır.

1956 yılı Temmuz ayında kurulan ve Dünya Bankası’nın bir filiyalı 
olan Milletlerarası Finansman Kurumu’nun (IFC) esas amacı, hükümetle
rin garantisi alınmadan, bilhassa az gelişmiş üye devletlerin ekonomik ge
lişmesini, mahallî özel sektör yatırımcılariyle işbirliği yapmak, hisse se
netleri satın almak veya sanayi ve diğer kalkınma projeleri yatırımlarına 
katılmakla gerçekleştirmektir. On yıl içinde Kurumun üye adedi 31 den
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83 e ve taahhüt edilen sermayesi 78,4 ten 99,4 milyon dolara yükselmiş
tir. Kurum 34 muhtelif memleketin 100 den fazla şirket ve müessesesine 
173 milyon dolarlık taahhütte bulunmuştur. Bu arada Kurum, 12 milyon 
dolar olan en yüksek münferit yatırım miktarını 20 milyon dolara yükselt
miş bulunmaktadır.

Milletlerarası Finansman Kurumu 1,4 milyon dolar ile 1966 yılı Tem 
muz ayında ilk defa olarak memleketimizde bir sınaî yatırımda bulun
muştur. Bilindiği gibi, evvelce Kurum 916,6 bin dolarla Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankasına iştirak etmiş bulunmaktadır.

Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma için Bölge
sel İşbirliği (RCD) çalışmalarına, 1966 yılında da çeşitli Teknik Komite
ler vasıtasiyle devam etmiştir.

Bilindiği gibi, Ticaret, Turizm, Deniz Nakliyatı ve Ortak Amaçlı Te
şebbüsler Komitelerinin başkanlığını Türkiye; PTT., Bankacılık ve Sigor
ta ile Hava Nakliyatı Komitelerinin başkanlığını Pakistan; Kültürel İşbir
liği, Kara ve Demiryolları, Petrol ve Teknik İşbirliği Komiteleri’nin baş
kanlığını da İran deruhte etmiş bulunmaktadır.

1965 yılında Tahran’da kurulan Ortak Ticaret ve Sanayi Odasından 
sonra, şimdi de İskenderun ve Trabzon limanlarından daha fazla istifade 
edilmesine, bankacılık ve sigortacılık alanında yakın işbirliği kurulması
na çalışılmaktadır. Bu arada, Gemicilik Hizmetleri sahasında anlaşmaya 
varılmış ve tatbikata geçilmiştir.

Milletlerarası para sistemi reformu ile ilgili konuların incelenmesine 
bu yıl da Milletlerarası Para Fonu ve “Onlar Klübü” tarafından devam 
edilmiştir.

Milletlerarası Para Fonu’nun son yıllık toplantısında, gerek sanayi
leşmiş gerek gelişmekte olan ülkelerin ihtiyat tesis etmek arzularının ye
rinde ve haklı bir istek olduğunu; tesis edilecek her nev’i munzam ihti
yatların Fon üyeleri arasında paylaşılması fikrini, Guvernörler ittifakla 
kabul etmişlerdir.

Diğer taraftan, başlıca on merkez bankası temsilcisi, hâlen genel 
bir likidite sıkıntısının mevcut olmadığını, ancak ödeme dengelerinde gö
rülen muvazenesizliği azaltmak veya tamamen bertaraf etmek için mev
cut metodlarda acele değişiklik yapılmasının gerektiğini ileri sürmüşler
dir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu bakanlan ise, 21 Haziran 1966 da ki 
toplantıda “halihazırda en önemli problemin, para disiplini çerçevesi için
de genel bir para istikran sağlanması” olduğunu iddia etmişlerdir.

Esasen, para konuları ile ilgili anlaşmazlıklar Amerika Birleşik Dev
letlerinin altın paraya bağlı olmayan mütemmim bir para ihdası konusun
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daki projesine Fransa’nın şiddetli bir muhalefet göstermesinden doğmak
tadır.

Genel olarak, milletlerarası malî çevrelerde zamansız sun’i likidite 
ihtiyatları tesisi yerine, dış ödeme dengeleri açık veya fazlalık gösteren 
bütün memleketlerin lehine çalışmakta olan mevcut milletlerarası malî 
müesseselerin faaliyetlerini genişletmek yolunun tercih edileceği tahmin 
ve ümit edilmektedir.

Bu arada, milletlerarası para sistemine olan itimatsızlığın bir sonucu 
olarak, altına karşı istek artmıştır. Piyasaya sürülen altının büyük bir kıs
mı özel sektöre intikal etmiş ve bu yıl batı dünyasının altın stokları çok 
cüz’i bir artış kaydetmiştir.

II — YURT EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 — GENEL DURUM

1966 yılında yurt ekonomisi, ana çizgileri itibariyle yılın ilk yarısın
da 1965 yılından devreden hareketli konjonktürün, ikinci yarısında ise ta 
rım sektörüyle dış ticaretteki yüksek artışların yarattığı İktisadî ve nakdî 
faaliyet genişliğinin tesiri altında gelişmiştir.

Hatırlanacağı gibi 1964 yılının ilk yarısı ekonomik durgunlukla, Ha
ziran - Eylül ayları durgunluğu önlemek için alman tedbirlerle ve yılın 
son üç ayı da serbest konjonktürün tesiri altında seyretmişti. Buna kar
şılık 1965 yılı, 1964 yılı sonbahar aylarında kendini göstermeye başlayıp
1965 yılı içinde biraz daha hızlanmış olan yüksek konjonktürün tesiri al
tında gelişmiştir. *

1966 yılı gayrı safi millî hasıla artışı, ilk geçici tahminlere göre istih
sal âmilleri fiyatlariyle % 8,8 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı oran 
% 4,4 seviyesindeydi. Tarım sektöründeki yüksek artış dışında diğer sek
törlerde programlanan gelir hedeflerine, geçen yıldan daha fazla yakla
şılmıştır.

1965 yılında % 3,3 oranında gerilemiş olan tarım sektörü gelirleri
1966 yılında, ilk tahminlere göre, % 8,6 oranında artmıştır. Sanayi sek
töründe 1965 yılında % 8,9 olan hız 1966 yılmda % 9,9 a çıkmıştır. Ti
caret sektöründe 1966 yılında, % 7,6 oranında artış kaydedilmiştir. Bu 
oran, geçen yıla nazaran % 0,8 oranında yüksektir. Diğer sektörlerin ge
lirlerinde de kayda değer artışlar meydana gelmiştir.

Dış ticaret alanında 1964 yılında başlamış olan olumlu gelişme 1966 
yılında da devam etmiştir. İhracat geçen yıla nazaran ■% 5,6 oranında 
artmıştır. İthalât 1965 yılma nazaran % 25,5 oranında artmış ve 1966 yı
lı programında öngörülen seviyeye ulaşmıştır. İthalâttaki artış sebebiyle
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dış ticaret açığı da yükselmiştir. Dış ticaret açığındaki artış % 110 un 
üzerindedir. 1966 yılında dış ticaret açığında meydana gelen artış daha 
çok ithalâtın yükselmesinden ileri gelmiştir.

1964 yılında açık vermiş olan görünmeyen muameleler, yurt dışın
daki işçi gelirlerinin artışı sonucunda, 1965 yılında olduğu gibi 1966 yılın
da da lehte bakiye vermiştir. Dış borç ödemeleri 184 milyon dolardan 
146 milyon dolara inmiş, sermaye girişleri ise artmıştır. Altın ve döviz 
rezervleri 33 milyon dolar azalmıştır. Dövizle ödenecek dış borçlarda da 
azalma olmuştur.

Toptan eşya fiyatlan endeksinin 1966 yılı sonunda 1965 yılı sonun
daki seviyesine, yüzde üçlük trend artışı dahi kaydetmeksizin, dönmüş ol
ması toplam arz ve talep muvazenesinin fiyat istikrarı lehine gerçekleş
tiğini göstermektedir. Tarım sektöründe üretimin artmış olması, toplam 
arzı yükselterek, ekonominin global finansman ihtiyacı için 1965 yılına 
nazaran daha yüksek oranda artmış olan nakdi talebin olumsuz tesirlerini 
bertaraf etmiştir; mer’i para ve kredi kontrol mekanizmaları ve yüksek 
ithalât para arzının ve binnetice nakdi talebin aşırı ölçülerde artmasını 
engellemiştir.

1965 yılı sonunda 307 puan olan toptan eşya fiyatları genel endeksi 
1966 yılı içinde normal bir mevsimlik dalgalanma göstererek yıl sonunda 
yeniden 307 puana inmiştir. Yıllık ortalamalar itibariyle % 4,44 artış 
olmuştur. Genel endekste 1965 yılının son aylarında müşahede edilmiş 
olan mevsimlik dalgalanma üstündeki yükselme eğilimi 1966 yılı ilk iki 
ayında da devam etmiş, daha sonraki aylarda ise toptan eşya endeksine 
durgunluk hâkim olmuştur. Bu eğilim yıl sonuna kadar devam etmiştir. 
1966 yılında da toptan eşya fiyatları genel endeksi gıda maddeleri gru- 
punun etkisinde kalmış, sanayi ham maddeleri grupunda artış olduğu hal
de genel endeks yükselmemiştir.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle para arzı artışı, 1965 yılma nazaran, bi
raz daha yüksek olmuştur. 1965 yılında para arzı % 17,4, 1966 yılı Ka
sım ayı itibariyle % 14,3 oranların da artmıştır. 1966 yılında yıllık artı
şın % 20 ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bankalar nezdindeki mevduat geçen yıl % 23,1, 1966 yılında onbir 
ayda % 15,7 oranlarında çoğalmıştır. 1966 yılında yıllık artışın % 25 e 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tasarruf mevduatının gelişme hızı, geçen 
yıldaki hızından yüksektir. Vâdeli mevduatın artış hızı geçen yıl kayde
dilen hıza çok yakındır.

1965 yılında % 20,1 olan kredi hacmi gelişme hızı 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle % 21,6 ya çıkmıştır. Bankaların kendi kaynaklarından aç
tıkları kredilerin, kredi hacmi artışı içindeki paylan, aynı tarihler itibariyle
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% 83,6 dan % 61,6 ya düşmüş, Merkez Bankası kredilerinin payı ise 
% 16,4 den % 38,4 e çıkmıştır.

Merkez Bankası kredilerinde 1965 yılında 525 milyon lira, 1966 yı
lında ise 2.006 milyon lira artış kaydedilmiştir. Söz konusu artışların 
1966 de % 62,7 si tarım sektörüne açılmış olan kredilerdeki artışlardan 
ileri gelmiştir. 1965 yılında tarım sektörüne açılmış olan kredilerde azal
ma olmuştur. Merkez Bankasının tarım sektörü dışındaki kredilerinin za
rurî ihtiyaçlara inhisar etmiş olması kredi hacminin daha fazla yüksel
mesini engellemiştir.

Banka kredileri 1965 de 2.656 milyon lira, 1966 da ise onbir ayda 
3.131 milyon lira artmıştır. Banka kredileri, geçen yıl, genel maksatlı ti
carî krediler, bu yıl, ihtisas kredileri ve özellikle tarım kredileri bakımın
dan gelişme kaydetmiştir. Bu artışın meydana gelişinde 1966 yılında ta 
rım sektöründe üretimin yüksek oluşu rol oynamıştır. Tarım kredileri ar
tışını sağlamak için Merkez Bankası kaynaklarından istifade edilmiştir.

Kredi hacminde 1966 yılında meydana gelmiş olan artışların talep 
artırıcı kısmını, hareketlenmiş olan konjonktürü aksatmadan nötralize e t
mek bakımından, mevduat karşılıkları, disponibilité nisbetleri, ithalât de
pozitoları ve ithalât artışı müspet olarak etkilemiştir.

1967 Yılı Ocak ayı itibariyle genel bütçe ve katma bütçeler net top
lamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 18.463 milyon liradır. 
Konsolide harcamalar 13.839 milyon lira ve gerçekleşme oranı % 75 tir.

Yukarıda ana çizgilerini belirtmiş olduğumuz İktisadî, nakdî ve malî 
gelişmeleri müteakip bölümlerde ayrı ayrı, etraflıca inceliyeceğiz.

2 —  1966 YILI KALKINMA PROGRAMI 

A — Hedefler

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının sondan bir önceki dilimi olan 
1966 yılı Programı da Plânın hedef ve stratejisi ile temel ilkelerine göre 
hazırlanmış ve bu temel ilkelere göre hızlı ve dengeli bir kalkınmayı sağ
lamak amacına yönelmiştir.

1965 yılı Raporumuzla karşılaştırıldığı zaman 1966 yılma ait bazı 
tahminlerin bu yıl değiştiği görülecektir. Bu değişiklikler millî gelir tah 
minlerinin zamanla daha sıhhatli hale getirilmesinden ileri gelmektedir 
Millî gelir, özel tüketim ve yatırım harcamaları rakamları bu sebeple de
ğişmiştir. Bundan başka 1966 ve 1967 yılları için tesbit edilen bazı makro 
büyüklüklerle hedefler hem Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında göste
rilenlerden hem daha önceki yıllara ait programlarda yer alanlardan fark-
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Cetvel : 1
Program Hedefleri

Değişiklik Oranı - Yüzde

1965 1966 1967

Gayrisâfi millî hasıla 
Nüfus başına gelir 
Toplam yatırım 
İthalât 
İhracat
Cari işlemler açığı

+  7,0 
+  4,0 
+  10,9 
+  3,9 
+  9,3 
— 23,3

+  7,0 
+  4,0 
+  12,5 
+  9,0 
-b 9,7 
+  13,0

+  7,0 
+  4,0 
+  12,1 
+  10,3 
+  13,3 
— 18,8

Kaynak : 1965 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yılı Programı
Tablo : 1
1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 yılı Programı
Tablo : 18
1967 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı
Tablo : 15

lıdır. Bu farklılık önce, fiyatlara baz olarak alınan yılın değişmesinden ileri 
gelmektedir. Tahminlerin mümkün olduğu kadar uygulama tarihine ya
kın bir yıl fiyatı ile ifade edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca dış tasarrufların 
hesaplanmasında son yıllarda meydana gelen gelişmeler de nazara alınmış 
ve makro hedeflerin tesbitinde gayrı safi millî hasılanın önceki yıllardaki 
gelişmeleri gözönünde bulundurulmuştur. Bu itibarla 1966 yılı Raporu
muzda 1967 yılı Programında yayımlanan rakamlar esas olarak alınmıştır.

1966 yılı Programına göre 1966 yılında da kalkınma hızı % 7 olacak 
ve bu suretle nüfus başına gelirde % 4 oranında artış sağlanacakdı. Top
lam yatırımlar, bir önceki yıla nazaran % 12,5 fazlasiyle 14,50 milyar li
ra tahmin edilmiş fakat 1967 yılı Programında yatırımlar toplamı, 1965 
yılı fiyatlariyle 14,67 milyar lira olarak düzeltilmiştir.

1966 yılı Programında ithalât % 9 fazlasiyle 725 milyon dolar, ihra
cat % 9,7 fazlasiyle 450 milyon dolar olarak öngörülmüştür. Dış işlemler 
dengesi açığı % 13 oranında yükselerek 207 milyon dolardan 234 milyon 
dolara çıkmaktadır. 1966 yılı Programının diğer amaçları, dış ödemeler 
dengesindeki açığın zamanla azalmasını sağlamak, artan iş gücü arzına 
yeni istihdam imkânları yaratmak, çeşitli gelir grupları arasında sosyal 
adaletin sağlanmasını ve yatırımların bölgeler itibariyle dengeli bir şekil
de dağılmasını gerçekleştirmektir.

B — Ekonomik Denge
a. Kaynaklar ve harcamalar dengesi

1966 yılı kaynak ve harcamaları toplamı 1966 yılı Programında, 1964 
fiyatlariyle 77,45 milyar lira tahmin edilmiş fakat, 1967 yılı Programında 
bu toplam 1965 yılı fiyatlariyle ifade edilerek 80,40 milyar liraya çıkarıl
mıştır. Kaynaklar toplamı olan 80,40 milyar liranın 78,29 milyar lirası
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Cetvel : 2

Kaynaklar ve Kullanım
(1965 fiyatlariyle)

(Milyar TL.)

1966 1967 Değişiklik 
oram %

Gayrisâfi millî hasıla 78,29 84,86 8,4
Dış açık 2,11 1,71 —  19,0

Kaynaklar Toplamı 80,40 86,57 7,7
Özel tüketim harcamaları (1) 52,52 54,88 4,5
Kamu carî harcamaları (2) 13,21 15,24 15,4
Özel yatırımlar 5,92 7,00 18,2
Kamu yatırımları 8,75 9,45 8,0

Harcamalar Toplamı 80,40 86,57 7,7

(1) Ekonomideki stok değişiklikleri de dahildir.
(2) Sermaye teşkili ve transferler dahildir.
Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı - Tablo : 16

gayrı safi millî hasıla, 2,11 milyar lirası dış tasarruflardan meydana gel
mektedir. 1966 yılı gayrı safi millî hasılası 1965 yılında ulaşılması umulan 
seviye % 7  artırılmak suretiyle bulunmuştur. 2,11 milyar lira tutarındaki 
dış tasarruflar gayrı safi millî hasılanın % 2,8 ini teşkil etmektedir. Yaban
cı kredilerin sağlanması, sağlanan kredilerin kullanılmasında karşılaşılan 
güçlükler ve gecikmelerle ihracatta ve özellikle görünmeyen kalemler ge
lirlerinde meydana gelen olumlu gelişmeler dış tasarrufların nisbî öne
minin son yıllarda azaltılması imkânım hazırlamıştır. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında dış tasarruflar gayrı safi millî hasılanın % 3,2  si ola
rak öngörüldüğü halde, yukarıda belirtildiği gibi bu oran 1966 yılı Prog
ramında % 2,8 tahmin edilmiştir. Yine Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında 1967 yılı için öngörülmüş olan % 2,8 lik oran 1967 yılı Programında 
% 2 ye indirilmiştir.

Kaynaklanıl Kullanımı 
(1965 fiyatlariyle)

Cetvel : 3 (Milyar TL.)

Yatırımlar Cari
Harcamalar

Transferler 
ve Sermaye 

Teşkili
TOPLAM

1966 1967 1966_
10,24

1S67 1966 1967 1966
21,96

1967
'KAMU SEKTÖRÜ
, Genel ve katma bütçeli 
i idareler 

Mahallî idareler 
i Döner sermayeli idareler 
i İktisadî Devlet teşekkülleri 
! ÖZEL SEKTÖR

8,75 9,45 11,64 2,97 3,60 24,69

4,83
0,66
0,31
2,95
5,92

5,11
0,68
0,37
3,29
7,00

9,08
1,16

52,52

10,35
1,29
_

54,88

4,19

— 1,22

4,92 

—1,32

18,10
1,82
0,31
1,73

58,44

20,38
1.97 
0,37
1.97 

61,88

j Harcamalar Toplamı | 14*67 I6S45 62,76 68,52 1 2,97 3,60 80,40 86,57

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı, 
Tablo : 16,18,19,289 ve 290.
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1966 yılı için öngörülen 80,40 milyar liralık harcamalann 52,52 mil
yar lirası özel tüketim harcamaları, 13,21 milyar lirası kamu carî harca
malarıdır. Geri kalan 14,67 milyar liranın 8,75 milyar lirasının kamu ve 
5,92 milyar lirasının özel yatırım harcamaları şeklinde gerçekleşeceği tah
min edilmiştir. Böylece 1966 yılı toplam yatırımları gayrı safi millî hasıla
nın % 18,7 sini teşkil edecektir. Bu oran Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında % 19,0, 1966 yılı Programında % 19,2 olarak öngörülmüştür. 
Ancak, bölümün başında belirtilen nedenlerle 1967 yılı Programında yapıl
mış olan değişiklikler sonunda bu oran % 18,7 ye inmiştir. 1967 yılı için 
öngörülen oran Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı harcama hedeflerine 
uygun olarak % 19,4 olarak tesbit edilmiştir,

b. Kamu harcamaları dengesi.
1966 yılı toplam kamu harcamaları 21 milyar 963 milyon lira tah

min edilmiştir. Buna karşılık kamu gelirleri ise 20 milyar 225 milyon lira 
olarak, 1965 yılında 1 milyar 9 milyon lira olan ek finansman ihtiyacı, 1966 
yılı için 1 milyar 738 milyon lira olarak öngörülmüştür.

Kamu Harcamaları Finansmanı 
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 4 (Milyar TL.)

S e k t ö r l e r 1966 1967

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER 16,36 18,17
Vergiler 12,22 14,20

V asıtasız  v e rg ile r 3,74 4,62
V asıta lı v e rg ile r 8,48 9,58

Vergi dışı bütçe gelirleri 2,14 2,17
T asarru f bono ları 0,72 0,72
D iğer bü tçe  ge lirle ri 0,86 0,85
K atm a bü tçe  ge lirle ri 0,56 0,60

Karşılık paralar 2,00 1,80
MAHALLÎ İDARELER 1,82 1,97
DÖNER SERMAYELİ İDARELER 0,31 0,36
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 1,73 1,97

Öz kaynaklar 1,30 1,46
Proje finansmanı 0,43 0,51

GELİRLER TOPLAMI 20,22 22,47
HARCAMALAR TOPLAMI 21,96 24,69
EK FİNANSM AN İHTİYACI 1,74 2,22

Kaynak : 1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 yılı Programı 
Tablo ı 21, 454, 455
1967 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı 
Tablo : 18,289,290
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21 milyar 963 milyon liralık toplam kamu harcamalarının 18 milyar 
98 milyon lirası (% 82,4) Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, 1 milyar 820 
milyon lirası (% 8,3) Mahalli İdarelere, 1 milyar 735 milyon lirası (% 7,9) 
İktisadî Devlet Teşekküllerine ve 310 milyon lirası (% 1,4) Döner Serma
yeli İdarelere aittir.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin 18 milyar 98 milyon lir a lık  har
camalarının 9 milyar 80 milyon lirası cari harcamalara, 4 milyar 829 mil
yon lirası yatırım harcamalarına ayrılmıştır. Sermaye teşkili ve transfer
lere ayrılan 4 milyar 189 milyon liranın 1 milyar 836 milyon lirası borç 
ödemeleri ve kamulaştırmalara, 1 milyar 137 milyon lirası özel kamu ku
ruluşlarına yapılacak transferlere ve 1 milyar 216 milyon lirası İktisadî 
Devlet Teşekküllerine aittir. İktisadî Devlet Teşekküllerine ayrılan meb
lâğın 920 milyon lirası ile bu teşekküllerin işletme açıklan karşılanacak, 
296 milyon lirası ile de yatırımlarının finansmanına yardım edilecektir.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin 18 milyar 98 milyon liralık gider
lerine karşılık, 12 milyar 215 milyon lirası vergi gelirleri, 2 milyar 145 
milyon lirası vergi dışı bütçe gelirleri ve 2 milyar lirası karşılık paralar 
ve proje finansmanları olmak üzere 16 milyar 360 milyon lira gelir sağ
layacakları tahmin edilmiştir. Söz konusu idarelerin gelir ve giderleri 
arasında 1 milyar 738 milyon liralık bir ek finansman ihtiyacı doğmaktadır.

1966 yılı Programında sözü geçen 1 milyar 738 milyon liralık açığın 
450 milyon liralık kısmının iç borçlanma ile, geri kalan açığın vergi re
zervlerinin seferber edilmesi, en az geçim ve götürü gider indirimlerinin 
ertelenmesi ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin daha fazla fon yaratm ala
rım sağlayacak çeşitli tedbirlerin alınması suretiyle karşılanması öngö
rülmüştür.

Mahallî İdarelerin gelir ve giderleri 1 milyar 820 milyon lirada denk
leştirilmiştir. Giderlerin 1 milyar 160 milyon lirası cari harcamalara, 660 
milyon lirası yatırım harcamalarına ayrılmıştır. Döner Sermayeli İdare
lerin öz gelirleri genel ve katma bütçelerden yapılacak yatırımlarla bir
likte 1 milyar 410 milyon lira tahmin edilmiştir. Buna karşılık cari gi
derler 950 milyon lira ve yatırım giderleri 310 milyon lira öngörüldüğüne 
göre bu İdarelerden Genel Bütçeli İdarelere 150 milyon lira tutarında 
transfer yapılacağı tahmin edilmiştir.

İktisadî Devlet Teşekkülleri için öngörülen 1966 yılı yatırımları 2 
milyar 951 milyon liradır. Yatırım harcamalarının 1 milyar 300 milyon 
lirası kendi kaynaklarından, 435 milyon lirası proje kredilerinden, geri ka
lan 1 milyar 216 milyon liralık açık ta bütçe kaynaklarından karşılana
caktır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık programlarda özel sek
törün tüketim ve yatırım harcamaları hakkında yer almış olan tahminler
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bu sektör için bir rehber niteliğindedir, özel sektör yatırım tahminleri 
imalât sanayii anketlerine dayanılarak hesaplanmaktadır. Özel sektör ya
tırımlarının finansman kaynakları hakkında programlarda tahmin yapıl
mamaktadır. Fakat özel sektör yatırımlarının Plân hedeflerine uygun 
alanlara yöneltilmesi için bazı tedbirler tesbit edilmektedir.

1966 yılı Programında özel sektörün 5 milyar 750 milyon lira yatı
rım yapacağı tahmin edilmiş, fakat bu miktar 1967 yılı Programında 5 
milyar 920 milyon lira olarak düzeltilmiştir.

c. Dış ödemeler dengesi

1965 yılında 207 milyon dolar olarak öngörülen dış ödemeler dengesi 
açığının 1966 yılında % 13 fazlasiyle 234 milyon dolara ulaşacağı tahmin 
edilmiştir.

1966 yılında Program, ithalâtı 725 milyon dolar, ihracatı 450 milyon 
dolar öngörmüş ve dış ticaret dengesi açığını, 1965 yılma nazaran, % 7,8 
fazlası ile 275 milyon dolar tahmin etmiştir.

Dış Ödeme Dengesi Tahminleri
(Cari fiyatlarla)

Cetvel : 5 (Milyon $)

1966 1967
Değişiklik

Mutlak %

1. CARİ İŞLEM LER DENGESİ — 234 — 190 + 44 +  18,8
Dış t ic a re t dengesi — 275 _ 290 _ 15 — 5,4

İth a lâ t —  725 — 800 — 75 — 10,3
İh rac a t -f 450 + 510 + 60 +  13,3

G örünm eyen ka lem ler 4- 23 + 80 + 57 +  247,8
E n fra s trü k tü r ve off-shore  ge lirle ri 4- 18 + 20 + 2 +  11,1

| 2. SERMAYE HAREKETLERİ +  234 + 190 — 44 —  18,8
Dış b o rç  ödem eleri
Surp lus, özel yabancı serm aye ve

—  143 — 98 + 45 +  31,5

sağ lanan  ya tırım  kred ile ri ' +  156 + 123 — 33 —  21,2

! 3.

D iğerle ri (AÇIK)

NET YANLIŞ VE EKSİK

j +  221

!

+ 165 56 — 25,3

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı — Tablo : 17

Program tahminlerine göre 1966 yılı enfrastrüktür ve off-shore gelir
leri, 12 milyon doları o ff-shore ve 6 milyon doları enfrastrüktür olmak 
üzere, 18 milyon dolardır.

1966 yılında görünmeyen muamelelerin 23 milyon dolarlık gelir faz
lası vereceği hesaplanmıştır. Bu muamelelerin son yıllarda önemli gelir
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fazlası vermeye başlamasının sebebi yurt dışındaki işçilerimizin döviz 
transferlerinin artmasıdır. 1966 yılında bu transferlerin 70 milyon dolar,
1967 yılında 130 milyon doları bulacağı tahmin edilmiştir.

1966 yılında 234 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilen cari işlemler 
dengesi açığına 143 milyon dolar tutarındaki dış borç ödemeleri eklenirse 
dış finansman ihtiyacı 377 milyon dolara yükselmektedir. Bu açığın 27 mil
yon dolarının özel yabancı sermaye, 32 milyon dolarının surplus (PL 480) 
yardımları, 87 milyon dolarının proje kredileri ve 10 milyon dolarının be
delsiz ithalâtla karşılanması öngörülmüştür. Geri kalan 221 milyon dolar 
ise Türkiye’nin 1966 yılı program finansmanı ihtiyacını göstermektedir.

d. Yatırım - tasarruf dengesi

1966 yılında yatırımların, 1965 yılma nazaran % 14,2 fazlasiyle 1 
milyar 500 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. Böylece 1966 yılı top
lam yatırımları aynı yıl için beklenen gayrı safi millî hasılanın % 19,2 sini 
teşkil etmektedir. 1967 yılı Programında 1966 yılı yatırımları tahmini, yu
karıda, bu bölümün başında belirtilen sebeplerle, düzeltilmiş ve 14 mil
yar 670 milyon liraya yükseltilmiştir.

Yatırım Tasarruf Dengesi 
Cetvel : 6 (Milyar TL.)

1966 O) Değişiklik
% 1967 (2) Değişiklik

%

Gayrisâfi millî hasıla 75,34 7,5 84,86 12,6
Gayrisâfi yatırımlar 14,50 14,2 16,45 13,4
Yurtiçi tasarruf 12,39 14,3 14,74 19,0
Yurtdışı tasarruf (Dış açık) 2,11 13,4 1,71 — 19,0

1 TOPLAM TASARRUF 14,50 14,2 16,45 13,4

(1) 1964 fiyatlariyle
(2) 1965 fiyatlariyle

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı — Tablo: 20

6 sayılı cetvelde görüldüğü gibi 14 milyar 500 milyon lira tutarındaki 
1966 yılı yatırımlarının 12 milyar 390 milyon lirası iç tasarruflarla, 2 mil
yar 110 milyon lirası yurt dışı tasarruflarla karşılanacaktır. 1965 yılı yur
tiçi tasarrufları 10 milyar 840 milyon lira olduğuna göre 1965 yılında 
yurtiçi tasarrufların % 14,3 oranında artacağı tahmin edilmiştir. Yurt dı
şı tasarruflarda ise % 13,4 oranında artış öngörülmüştür.

C — Sektör Programlan

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilk üç yıllık uygulama dönemine ait 
program hedefleri ve gerçekleşme oranları 7 sayılı cetvelde gösterilmiş
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tir. 1963 yılı gayrı safi millî hasıla artışı % 7,7 olduğu halde bunu takip 
eden iki yılda sırasiyle % 4,6 ve % 4,9 oranlarında artış sağlanabilmiştir. 
Bunun bağlıca nedeni 1964 ve 1965 yıllarında tarım sektörü gelirlerinin 
program hedeflerinin çok altında kalmış olmasıdır. Tarım dışında kalan 
diğer belli başlı sektörlerde de program hedeflerine ulaşılmadığı ve gayrı 
safi millî hasılada program hedeflerinden geri kalınmasının sadece tarım 
sektöründeki gelişmelerin sonucu olmadığı zikre değer.

Sektörler İtibariyle Program Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu
(Yüzde olarak gelişme hızları)

Cetvel : 7

Sektörler

1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1963 -1965

Pr
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(or
t.)

 %

Tarım 4,2 7,6 4,2 — 0,6 4,2 —  2,8 4,2 1,3

, Sanayi 12,2 8,0 12,2 8,6 12,2 8,9 12,2 9,2

İnşaat 10,0 6,1 10,0 8,1 10,0 8,5 10,0 8,1

Ulaştırma 10,5 8,4 10,5 6,3 10,5 7,0 ¡ 10,5 7,8

Gayrisâfi millî hasıla 7,0 7,7 7,0 4,6 7,0 4,9 7,0 6,1

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı — Tablo : 2 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı İ964 yılı Raporu — Tablo : 1 

Not : Bu cetveldeki gerçekleşme oranlan 12 sayılı cetveldeki Devlet İstatistik Ensti
tüsü tahminlerinden farklıdır.

Program hedeflerine ulaşılmamasmm sebebi tarım sektöründe geniş 
ölçüde hava şartlan ile ilgili olduğu halde diğer sektörlerde, özellikle sa
nayi sektöründe, plânlanan yatırımların gerçekleşememiş olmasıdır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 1966 yılı Programında ön
görülen toplam yatırımlar arasında önemli farklar yoksa da, yukarıda 
da belirtildiği gibi, özel sektör ve kamu sektöründeki yatırım gerçekleş
melerinin programlanan yatırımlardan farklı olması 1966 yılı yatırımları
nın sektörlere dağılımında oldukça önemli değişiklikler yapılmasını zo
runlu kılmıştır. Turizm yatırımları % 74, imalât sanayii yatırımları % 20 
oranlarında yükseltilirken tarım ve konut yatırımları bir miktar kısılmıştır.

1966 yılı Programında öngörülen 14 milyar 500 milyon liralık toplam 
yatırımların içinde ilk sırayı tarım sektörü yatırımları (2.538 milyon TL) 
işgal etmektedir. Bunu sırasiyle konut (2.517 milyon TL), imalât sanayii 
(2.244 milyon TL.) ve ulaştırma (2.210 milyon TL.) sektörleri yatırımları 
izlemektedir.
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Sektörler İtibariyle Yatırımların Gerçekleşme Durumu

Cetvel : 8 _____________________________ _________________________ _____ —-— --- -----

P r o g r a m G e r ç e k l e ş m e
Program hedefinin % si 

olarak gerçekleşme
Sektörler

1963 (1) 1964 (1) 1965 (2) 1963 (1) 1964 (1) 1965 (2) 1963 1964 1965

TARIM 1.226,4 1.720,3 2.249,6 1.244,3 1.446,0 1.871,7 101,5 84,1 83,2

SANAYİ 3.186,0 3.933,3 4.204,9 2.998,2 2.936,3 3.576,1 94,1 74,7 85,0

Madencilik 472,1 717,1 805,9 383,5 516,6 803,7 81,2 72,0 99,7

İmalât sanayii 2.161,0 2.348,8 2.287,7 2.216,3 1.788,8 1.990,4 102,6 76,2 87,0

Enerji 552,9 867,4 1.111,3 398,4 630,9 782,0 72,1 72,7 70,4

HİZMETLER

Ula§tırma

5.217,5

1.416,9

5.211,7 6.245,5 5.262,7 5.111,8 6.502,5 100,9 98,1 104,1

1.436,6 1.750,9 1.475,8 1.273,2 1.689,9 104,2 88,6 96,5

Eğitim 684,6 805,5 310,9 562,3 745,6 240,5 82,1 92,6 77,4

Sağlık 209,3 205,5 2.434,3 122,0 172,8 2.625,9 58,3 84,1 107,9

Turizm 156,5 199,2 256,0 138,2 154,2 224,2 88,3 77,4 87,6

Konut 2.100,7 2.137,9 813,6 2.299,2 2.080,5 776,7 109,4 97,3 95,5

Diğer hizmetler 649,5 427,0 679,8 665,2 685,5 945,3 102,4 160,5 139,1

GENEL TOPLAM 9.629,9 10.865,3 12.700,0 9.505,2 9.494,1 11.950,3 98,7 87,4 94,1

(1) 1961 fiyatlariyle
(2) 1965 fiyatlariyle

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınm a Plânı 1966 yılı Programı - Tablo : 37 
Birinci Beş Yıllık Kalkınm a Plânı 1967 yılı Programı - Tablo : 34



D — Yatının uygulamaları

Yukarıda da belirtildiği gibi plân ve programlarda gösterilen üretim 
hedeflerine ulaşılmamasınm sebebi öngörülen yatırımların tam olarak 
gerçekleştirilememesidir. 8 sayılı cetvelde plânlı dönemin ilk üç yılında 
plânlanan yatırımlar ve bunların gerçekleşme durumları gösterilmiştir. 
Yatırımların gerçekleşme oranları 1963 yılında % 98,7, 1964 yılında % 87,4 
ve 1965 yılında % 94,1 dır. Gerçekleşme oranlarının düşük olmasında te
mel nedenler, organizasyon, projelendirme ve karar almadaki yetersizlik
ler, finansman güçlükleri ve koordinasyon eksikliği sebepleriyle, kamu 
sektörünün yatırım hedefine varamayışıdır. Sektörler itibariyle dağılışı 
program tahminlerine tam olarak uymamakla beraber, toplam özel sek
tör yatırımları ilk üç yılda tam olarak gerçekleşmiş, hatta tahminleri aş
mıştır. Özel sektör yatırımları 1964 yılında % 107,8, 1965 yılında % 108,8 
oranlarında gerçekleşmiştir.

Sektörlerde Üretim Hedefleri Endeksi 
(1962 =  100)

Cetvel : 9

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

(Zincirleme endeks)

1966 1967 1966 1967

TARIMSAL ÜRETİM 127,3 129,3 109,7 101,6
1 SINAÎ ÜRETİM 150,0 165,4 110,1 110,3

Madencilik 147,9 165,4 101,3 111,8

İmalât sanayii 150,2 166,7 111,1 111,0
Elektrik - Havagazı 153,5 145,3 114,6 94,7

İNŞAAT 191,8 217,6 123,7 113,4

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı, Tablo : 32 ve 33

1966 yılı toplam yatırımlarının uygulama durumları konusunda bilgi 
edinilememiştir. Bu sebeple, kamu yatırımlarının Eylül sonları itibariyle 
gerçekleşme durumları hakkında, 1967 yılı Bütçe Tasarısına ait gerekçenin 
166 ncı sahifesindeki cetvellere ve açıklamalara aynen yer verilmiştir. 
Bütçe gerekçesinde,

“Halen elde 1966 yılına ait olmak üzere yatırım uygulamasının üçün
cü üç aylık dönem sonuçları vardır. Bu sonuçlar geçmiş yılların aynı de
virlerine tekabül eden neticelerle karşılaştırmalı olarak ve yine sektörler 
ve yardımcı kuruluş tipleri itibariyle 11 sayılı cetvelde belirtilmiştir.”
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(Cari fiyatlarla)
Cetvel : 10 ...................... .......................................(Milyon TL.)

1966 ve 1967 Programına Göre Yatırımlar

; S e k t ö r l e r
1 9 6 6 1 9  6 7

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program
toplamı

Kamu
sektörü

Özel
sektör

Program 
toplamı ;

Tarım 1.638 900 2.538 1.714 750 2.464
| Madencilik 663 220 883 648 270 918

İmalât sanayii 1.044 1.200 2.244 1.478 1.600 3.078 1
Enerji 1.298 100 1.398 1.213 100 1.313
Ulaştırma 1.710 500 2.210 1.777 750 2.527

1 Turizm 121 200 321 143 200 343
Konut 217 ! 2.300| 2.517 170 3.000 3.170
Sağlık 289 15 304 237 15 312

İ Eğitim 898 15 913 1.050 15 1.065
Diğer hizmetler 872 300 1.172 960 300 1.260

T O P L A M 8.750 5.750 14.500 9.450 7.000 16.450

Kaynak : 1966 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 yılı Programı, 
Tablo : 40

..... 1967 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı, 
Tablo : 35

“Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1963 yılının nisbeten yük
sek gerçekleşme neticelerinden sonra 1964 ve 1965 yıllarında göze çar
pan ölçüde düşük nisbetler elde edilmiştir. Bu durumun en başta gelen 
sebebi madencilik ve bilhassa imalât sanayii sektörlerinde müstahsil ya
tırımların geri kalmasıdır. Aynı yıllarda bu nevi müstahsil yatırımları 
yapmakla görevli İktisadî Devlet Teşekkülleri gerçekleşme oranlarının 
diğer tipte kuruluşlarınkine nazaran düşük bulunuşu bu hususu teyid e t
mektedir. Bu durum 1963 ve 1964 yılı yatırım kurumlan arasında yer alan 
ve fakat teknik ve proje noksanlığı gibi sebeplerle tatbikatına geçileme
yen Azot Sanayii Tevsii, Fosforlu gübre tesisleri, Kâğıt Fabrikaları, Bat
man - İskenderun Boru Hattı, Petrokimya Tesisleri, bazı enerji santral- 
lan  gibi önemli yatırım konularının zamanında ele alınamayışmdan ileri 
gelmiştir.”

“ 1965 faaliyetlerinin mümeyyiz vasfı, bunlar ve benzeri projelerle 
ilgili teknik ve projecilik çalışmalarının hızlandırılıp bir çoğunun sonuç
landırılması, bunlarla ilgili iç ve dış finansman temini olmuş ve 1966 dan 
itibaren projelerin tahakkuk ettirilmesine geçilmiştir. Nitekim 1966 nın 
üçüncü üç aylık dönem sonu itibariyle gerçekleşme nisbeti toplam olarak
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Cetvel : 11

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

(Milyon TL.)

Yatırım miktarı Oran (%)

1963 1964 1965 1966 1963 1964 1965 1966

SEKTÖRLERE GÖRE 2.753,5 2.856,8 3.067,1 4.351,7 54 45 44 56
Tarım 318,4 524,2 617,8 781,4 38 44 42 50
Madencilik 212,3 221,7 320,4 448,3 61 44 54 68
İmalât 377,2 343,6 326,0 640,7 53 33 28 62
Enerji 229,5 377,5 390,3 572,4 54 50 45 50
Ulagtırma 761,0 576,6 683,6 893,8 65 45 51 56
Turizm 53,0 61,2 57,4 71,7 66 51 40 78
Konut 126,5 67,5 44,2 116,6 58 38 33 68
Sağlık 36,7 84,0 94,8 133,2 25 44 40 48
Eğitim 393,3 395,9 355,9 450,0 60 51 47 52
Diğer hizmetler 245,6 204,6 176,7 243,6 44 66 54 64

KURULUŞ TİPLERİ İTİBARÎYLE 2.753,5 2.856,8 3.067,1 4.351,7 54 45 44 56
Genel Bütçeli Daireler 857,7 771,7 698,1 1.058,9 52 47 43 53
Katma Bütçeli Daireler 718,4 860,7 967,7 1.321,0 54 49 44 52
Döner Sermayeli İdareler 118,3 104,5 105,8 133,0 44 42 40 47
İktisadî Devlet Teşekkülleri 1.059,1 1.119,9 1.295,5 1.838,8 56 42 44 62

Kaynak : 1967 Malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe - Maliye Bakanlığı



ve bilhassa imalât sanayii sektörü ve buna müterafik olarak da iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yatırım gerçekleşmesi oranı halinde bundan önce
ki üç yılın aynı tarih itibariyle gerçekleşme nisbetlerinden bariz ölçüde 
yüksek bulunmaktadır. Yine 1966 yılında Karadeniz Bakır Kompleksi, 
Süperfosfat Tesisleri, yeni Azotlu Gübre Fabrikası, Alüminyum Tesisleri, 
Üçüncü Demir Çelik Fabrikası, Dördüncü Petrol Rafinerisi gibi büyük 
müstahsil yatırım kurum lan üzerinde hızlı bir tempo ile çalışarak ta t
bikata geçilme safhasına yaklaşılmıştır” denilmektedir.

3 _  1966 YILINDA EKONOMİK DURUM 
A — Millî Gelir

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünce 15 Kasım 1966 itibariyle 
düzenlenen 1966 yılı ilk geçici millî gelir tahminleri 12 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. Bu tahminler 7 sayılı cetveldeki gerçekleşme oranlarına uy
mamaktadır. Bunun sebebi 7 sayılı cetveldeki tahminlerin Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca yapılmış olmasından ileri gelmektedir.

İstihsal Sektörleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri
(1961 fiyatlariyle) -

Cetvel : 12 (15 Kasım 1966 itibariyle) (Milyon TL.)

1965 (1) 1966 (2)
Değişiklik %

1964 - 65 1965 - 66

i 1 - Tarım 20.978,7 22.775,0 — 3,3 8,6
2 - Sanayi 10.356,0 11.381,2 8,9 9,9
3 - İnşaat sanayii 3.666,2 3.996,2 6,0 9,0

! 4 - Ticaret 4.827,9 5.194,8 6,8 7,6
j  5 - Ulaştırma 4.533,5 4.914,3 7,0 8,4
! 6 - Malî kurumlar 1.711,2 1.848,1 7,2 8,0
] 7 - Serbest meslekler ve hizmetler j 3.169,2 3.406,9 7,4 7,5

8 - Konut gelirleri 2.978,6 3,231,8 8,9 8,5
9 - Devlet hizmetleri 5.809,8 6.228,1 9,3 7,2

10 - YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9) 58.031,1 62.976,4 3,6 8,5
11 - Dı§ âlem gelirleri 182,2 412,5 — 126,4
12 - SAFİ MİLLİ HASILA (Millî gelir)

■ (İstihsal âmilleri fiyatlariyle) (10+11) 58.213,3 63.388,9 4,3 8,9
13 - Vasıtalı vergiler 6.047,8 6.531,6 6,4 8,0

i  14 - SAFİ MİLLÎ HASILA
(Piyasa fiyatlariyle) (12+13) 64.261,1 69.920,5 4,5

İ
8,8

15 - Aşınma ve eskime 3.266,3 3.504,7 7,3
16 - GAYRİ SAFİ MÎLLÎ HASILA 

(Piyasa fiyatlariyle) (14+15) 67.527,4 73.425,2 İ 4,6 8,7
17-GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA

(İstihsal âmilleri fiyatlariyle) (12+15) 61.479,6 66.893,6 4,4 00 00

(1) Son geçici tahminler
(2) İlk geçici tahminler .

Kaynak : Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
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Bu ilk geçici tahminlere göre 1961 sabit fiyatlariyle 1966 yılında is
tihsal âmilleri fiyatlariyle gayrısâfi millî hasıla 66.893,6 milyon liraya 
yükselmiş ve 1965 yılına nazaran % 8,8 oranında artmıştır. Ulaşılan bu 
artış hızı Plânla tespit edilen hedeften % 1,8 oranında yüksektir. Gayn- 
safi millî hasıla artışında, 1965 yılında Plânda gösterilen hedeften geri 
kalınması gibi 1966 yılında bu hedefin aşılması da tarım gelirlerindeki 
gelişmelerin sonucudur. Gerçekten, millî gelir içindeki payı % 40 a ya
kın olan tarım sektörü gelirinde meydana gelen değişiklik, oranı çok 
düşük olsa bile, toplam millî gelir üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. 
1965 yılında tarım gelirlerinde meydana gelmiş olan % 3,3 oranındaki 
gerileme gayrı safi millî hasıla artışının % 4,4 oranını aşamamasında en 
önemli faktör olmuştur. 1966 yılı ilk geçici tahminlerine göre tarım ge  ̂
lirlerinde %  8,6 oranında bir artış sağlanmıştır. Plân hedefinin üstünde 
olan bu artış gayrı safi millî hasılanın hızım %  8,8 e çıkarmıştır.

Gayrı safi millî hasılada sektörler itibariyle meydana gelen 1966 yılı 
gelişmeleri aşağıda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

B —  Üretim

a. Tarım

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü millî gelir tahminlerine göre 
1965 yılında, sabit fiyatlarla, 20.978,7 milyon lira olan tarım gelirleri 1966 
yılında 22.775,0 milyon liraya yükselerek % 8,6 oranında artmıştır. Bu 
artış oranı Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen % 4,2 ora
nındaki katma değer artışının iki mislinden fazladır. Tarım sektörü gelir
lerinde yüksek oranda artış sağlanmasının başlıca sebebi hava şartları
nın çok müsait geçmiş olmasıdır. 1965 yılında tarım sektörü yatırım tah
minlerinin geniş ölçüde gerçekleşmesi de üretim seviyesinin yüksekliğine 
müessir olmuştur. Tarım sektöründe yatırımların gerçekleşme oranı % 90 
m üzerindedir. Özellikle çiftçi yatırımları gerçekleşme oranı çok yüksektir. 
Kimyevî gübre kullanılması önemli ölçüde artmış, Devletçe sulamaya açı
lan alanlar Plân öncesine oranla büyük artış göstermiş, tohumluk ve da
mızlık talebi gelişmiştir. Bununla birlikte tarımın ve özellikle bunun için
de yaklaşık olarak %  30 oranında payı olan hububatın hava şartlarına ge
niş ölçüde bağlı kalması tarım üretimine ve millî gelire hava şartlarının 
yaptığı etkiyi artırmaktadır.

1966 yılı hububat üretiminde % 12 oranında artış sağlandığı tahmin 
edilmektedir. Gerçekten, Devlet İstatistik Enstitüsü 1966 yılı tahminleri
ne göre, hububat üretimi 14.670 bin tondan 16.411 bin tona yükselmiştir. 
Yulaf hariç diğer bütün hububat çeşitleri üretimi 1965 yılı üretiminden 
yüksektir. Artışlar arpa ve pirinçte %  15, buğdayda %  13 tür.

Baklagiller üretiminde 1966 yılında azalma olmuştur; azalma yemlik  
baklagillerdedir, yemeklik baklagiller bir miktar artmıştır.
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Cetvel : 13
1

Ü r ü n l e r
1965
Kati

1966
tahmin

Hububat 14.670 16.411
Buğday 8.500 9.600
Arpa 3.300 3.800
Çavdar 775 850
Yulaf 540 510
Mısır 945 1.000
Pirinç 130 150
Diğerleri 480 501

Baklagiller 572 574
Yemeklik 372 375
Yemlik 200 199

Meyveler
3.000(1)Üzüm, yaş 3.350

İncir, yaş 210 215(1)
Elma 362 350(1)
Şeftali 66 40(1)
Portakal 300 330(1)
Diğerleri, yaş 514 —
Fındık 62 185(1)
Antep fıstığı 8 —
Diğerleri, kabuklu 134 —

Sebzeler 3.810(1) 3.850(1)
Çeşitli ürünler

Şeker pancarı 3.421 4.116(x)
Patates 1.680 1.750
Soğan 450 470
Diğerleri 49 52

Yağlı tohumlar
Ayçiçeği 160 200
Susam 34 32
Yer fıstığı 30 27
Soya 5 5
Zeytin 394

Yemeklik 93
Yağ için 301

Zeytin yağı 60
Diğerleri 569

(1) 1967 Programı - Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(x) Muvakkattir 

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik

Tanm Üretimi

1967
tahmin

(D

9.000
4.000

1.200
175

410

3.250
220
380
110
360

100

4.100

4.500
1.925

300

510

Ü r ü n l e r

Keyif verici maddeler 
Tütün
A fyon (ton)
Çay

Yaş 
Kuru 

Anason 
Dokuma maddeleri (Ton)

Tiftik
Yapağı, koyun 

Yapağı, merinos 
Pamuk 
Kıl
Yaş koza 

Deriler (Bin adet)
Büyük baş 
Küçük baş 

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

Hayvani gıda maddeleri 
Süt
Yumurta (milyon adet) 
Bal 

Su ürünleri 
Orman ürünleri
Kullanılacak odun (Bin m3) 
Yakacak odun

adet)

1965
kati

132
83

59
13
1

43

325
9
2

9.248
1.522
7.726

33.382
15.305
5.500

13.203
1.216
3.441

31.026
50

4.148
1.484

10
137(1)

4.434(1)
7.584(1)

1966
tahmin

168(x)
130

373(x)

3.779(1)

145(1)

4.835(1)
8.500(1)

(Bin Ton)
1967 '  

tahmin 
(i)

130

67

9

56

360
8

3.970

155

4.622
9.000

Enstitüsü



Meyve üretimi farklı gelişmeler göstermiştir. Yaş üzüm, elma ve şef
tali üretimi 1965 yılma nazaran daha düşük, portakal ve özellikle fındık 
üretimi yüksektir.

Patates ve soğan üretimi % 4 oranlarında artmış, şeker pancarı üre
timi 3.421 bin tondan 4.116 bin tona çıkmıştır.

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminde artış varsa da soya üretimi 
geçen yılki seviyesinde kalmış, susam ve yer fıstığı üretimi ise düşmüştür.

1966 yılı ihracatının artışında en önemli rolü oynamış olan tütün ve 
pamuk üretiminde önemli sayılacak artışlar sağlanmıştır. Tütün üretimi 
132 bin tondan 168 bin tona çıkarak % 27, pamuk üretimi 325 bin ton
dan 373 bin tona çıkarak % 15 oranlarında artmıştır.

b. Sanayi

Millî gelir tahminleri cetvelinde de görüldüğü gibi, madencilik, ima
lât sanayi; ve enerji sektörlerini kapsayan sanayi sektörü gelirleri 1966 
yılında 10.356,0 milyon liradan 11.381,2 milyon liraya yükselmiş ve böy- 
lece artış oranı % 9,9 a ulaşmıştır. Bu oran Plânlı dönemde ulaşılan en 
yüksek hızdır. Sanayi sektöründe 1963 yılında % 8,0, 1964 yılında % 8,6,
1965 yılında ise % 8,9 oranlarında artış sağlanabilmişti. Sanayi sektörü 
gelirlerinin yurt içi gelirlerdeki payı 1964 yılında % 17,0 iken 1965 yı
lında % 17,8 e ve 1966 yılında % 18,2 ye yükselmiştir.

Sanayi sektöründeki gelişmeler Plân hedeflerinin gerçekleşmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Gayrı safi millî hasıladaki payı % 40 a yakın 
olan tarım sektörü gelirlerindeki artış hızı Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında % 4,2 olarak öngörüldüğüne ve gayrısafi millî hasılada % 7 ora
nında artış sağlanması gerektiğine göre tarım dışında kalan sektörlerin 
ve özellikle sanayi sektörü gelirlerinin artış hızının yüksek olması gerek
mektedir. Bu sebeple sanayi sektörü yatırım ve üretiminde plân hedef
lerine ulaşılamaması ekonomik dengeye zarar vereceği gibi ilerde dar 
boğazlar meydana gelmesine de sebep olabilir.

Sanayi için öngörülen ortalama artış hızı % 12,9 dur. Ancak plânlı 
dönemin ilk dört yılında bu artış hızına ulaşılamamıştır. Yukarıda da be
lirtildiği gibi gerçekleşen en yüksek artış 1966 yılma ait olup % 9,9 dur. 
Bununla beraber geçmiş yıllara oranla daha hızlı bir gelişmenin sağlan
dığı ve bu artışın yıldan yıla yükseldiği bir gerçektir.

Sanayi sektöründe Plân hedeflerine ulaşılamamasmm sebebi plânla
nan yatırımların gerçekleşememesi veya gecikmesi, kapasitelerin tam 
olarak kullanılamamasıdır.

Ticaret Bakanlığınca yıllık olarak hazırlanan sınaî istihsal muvakkat 
endeksine göre sınaî istihsal genel endeksi 1966 yılında 432 puandan 508
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puana yükselmiştir. Endekse dahil sektörlerden madenler 264 puandan 
288 puana, imalât sanayii 607 puandan 779 puana, enerji 710 puandan 805 
puana çıkmış, gıda sanayii ise 347 puandan 345 puana düşmüştür.

Sınaî Üretim Geçici Endeksleri 
Cetvel : 14________________________________________________________  (1948 =  100)

1963 1964 1965 1966

Madenler 215 241 264 288
imalât Sanayii 405 530 607 775

I Gıda Sanayii 272 347 347 345
i E n e r j i 566 655 710 805

Genel Endeks 319 333 432 508

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

Sanayi sektörü 1966 yılı üretim gelirleri imalât sanayii, madencilik 
ve enerji olmak üzere üç grupta incelenecektir. Üretim istatistiklerinin 
bir çoğu Kasım sonu itibariyle temin edilmiş olduğundan karşılaştırma
lar 1965 yılının aynı dönemi ile yapılmıştır.

İmalât Sanayii : İmalât sanayiinde üretim artışı 1966 yılında da de
vam etmiştir. Boru, şeker ve alkol hariç cetvellerde gösterilen bütün mad
delerin üretimlerinde geçen yılın aynı dönemine nazaran artış vardır. 
Özellikle demir-çelik ve metalürji, sanayii ürünleri ile çimento ve kok üre
timindeki artışlar yüksek oranlardadır.

Demir-çelik sanayiine dahil maddelerden ham demir üretimi 1965 yı
lının aynı dönemine nazaran % 48, çelik üretimi % 46, saç üretimi % 124 
oranlarında fazladır. Boru üretiminde ise bir m iktar azalma olmuştur. An
cak, demir-çelik sanayii üretiminde artış hızı çelikte 1965 yılına nazaran 
daha yüksek olduğu halde, ham demir ve saç üretiminde 1965 yılına na
zaran düşüktür.

Demir-çelik sanayii üretimini değerlendirirken mamulleri yarımamul- 
ler ve mamuller diye ayırmak uygun olur. Son yıllarda yapılan büyük ya
tırımlar sonucunda demir-çelik sanayiinde kapasite artışı sağlanmış, an
cak ilk işletme yıllarında karşılaşılan beklenmeyen güçlükler yarımamul 
üretiminin tahminler seviyesine çıkmasını önlemiştir. Yarımamul ihtiyacı 
ithalâtla karşılandığından mamul üretiminde program hedeflerine ulaşıl
mıştır.

Metalden başka mamuller sanayiinde de önemli artışlar kaydedil
miştir. 11 aylık dönemler itibariyle çimento üretimi 2967 bin tondan 3560 
bin tona çıkarak % 20 oranında, kok üretimi 1064 bin tondan 1312 bin 
tona çıkarak % 23 oranında artmıştır.
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Cetvel : 15

İmalât Sanayii üretimi
(Devlet Sektörü)

(Bin Ton)

I M a d d e l e r
1965 

12 aylık
1965 

11 aylık
1966 

11 aylık

I Demir çelik ve metalürji

Ham demir 500 449 666
Çelik blok 581 521 761
Saç 91 78 175
Boru 27 24 23

Metalden başka mamuller

3 Çimento (a) 3.239 2.967 3.560
i Kok 1.187 1.064 1.312
1 gişe (a) 28 24 26
1 Cam eşya (a) 7 7 5

Kâğıt V. s. 98 89 97

Gıda maddeleri

S Şeker (a) 600 513 469
1' Dokuma

Pamuk ipliği (ton) 32.047 29.058 30.195
Yün ipliği (ton) 3.093 2.817 3.147
Pamuklu dokuma (Bin metre) 180.747 162.647 169.104
Yünlü dokuma (Bin metre) 4.437 4.047 4.052

Kimya

Süper fosfat (a) 221 199 205

İçki ve tütün

Sigara, tütün (ton) - 34.736 31.465 35.705
! Rakı (Bin It) 6.367 5.782 7.013
j Bira (Bin İt) 32.618 31.011 37.382
| Şarap (Bin ît) 11.737 11.737 12.909
¡' Diğer içkiler (Bin It) 2.923 2.661 3.633

Alkol, ispirto (Bin İt) 39.877 35.781 32.163

Petrol ürünleri (a) 4.212 4.800(b)
Gaz 4-23 422(b) 

762(b) iBenzin 698
! Motorin
: j | 1.104 1.270(b)
! Diğer petrol ürünleri j 1.987 2.346(b)

(a) Özel ve resmî sektör
(b) Yıllık üretim

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü ve Petrol Dairesi
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Plânlı dönemde çimento üretimi artışı ortalama % 10 civarındadır ve 
tüketim artışını aşmaktadır. Fakat çimento üretim kapasitesinin tüketi
min altında olması sebebiyle talep halen karşılanamamaktadır. Çimento 
sanayii, kapasitesinin % 12 si kadar üstünde çalışmaktadır. Üretimin ta 
lepten daha fazla artm ası sonucunda çimento ithalinde azalma olmuş
tur. Çimento üretimindeki artışta yeni fabrikaların üretime girmesi ya
nında eldeki tesislerin kuru metoda çevrilmesinin de büyük rolü olmuş
tur. Çimento sanayiinde kuru usule gidilmesi ile ilgili yatırımlar tamam
lanmak üzeredir.

Şişe üretimindeki artış % 8, kağıt v. s. üretimindeki artış ise %  9 
dur. Cam eşya üretimi, 1965 yılının aynı dönemine nazaran düşüktür.

1966 yılında 11 ayda üretilen şeker 1965 yılının aynı dönemine na
zaran düşüktür. Bunun sebebi 1964 yılı kampanyasının 1965 yılmda Şu
bat ayı sonuna kadar devam etmesine karşılık 1966 yılında daha erken 
sona ermiş olmasıdır. 1966 yılında aylık üretimler 1965 yılma nazaran 
daha yüksek olduğu gibi, şeker pancarı üretimi de geçen yıldan daha faz
ladır. Bu itibarla yıl sonunda şeker üretiminin 1965 yılı seviyesini aşa
cağı tahmin edilmektedir.

Dokuma sanayiinde 1963 ve 1964 yıllarında meydana gelmiş olan 
durgunluk 1964 yılının ikinci yarısında giderilmiş ve özellikle 1966 yı
lında artan talep, üretimi teşvik etmiye başlamıştır. Bu gelişme pamuklu 
dokumalarda daha belirlidir. 1966 yılının ilk 11 ayında üretilen pamuk 
ipliği ve pamuklu dokuma geçen yıla nazaran, sırasiyle, % 10 ve % 4 
oranlarında fazladır. Yün ipliği üretiminde % 12 ye yakın bir fazlalık 
varsa da yünlü dokuma üretimindeki artış çok azdır.

İçki ve tütün üretiminde 1966 yılında meydana gelen artışlar ol
dukça yüksektir. Sigara ve tütün üretimi, 11 aylık dönemler itibariyle,
1965 yılında 31.465 ton, 1966 yılında 35.705 tondur; artış oranı % 14 e 
yakındır. Rakı ve bira üretiminde daha yüksek oranda artış kaydedilmiş
tir. Rakı üretimi 5.782 bin litreden 7.013 bin litreye, bira üretimi 31.011 
bin litreden 37.382 bin litreye çıkmıştır. Her ikisinde de artış oranı % 21 
dir. Şarap üretimi 11.737 bin litreden 12.909 bin litreye çıkarak % 10 ci
varında artmıştır. Diğer içkilerin üretimindeki ortalama artış % 37 ye ya
kındır.

Petrol ürünleri üretimi plânlı dönemde düzenli ve sürekli bir artış 
göstermiştir. Rafinerilerin mevcut kapasitelerinin, madeni yağlar hariç, 
memleket ihtiyaçlarını 1967 sonuna kadar karşılayabileceği tahmin edil
mektedir. Plânlı dönemin başında 2. 633 bin ton olan yerli ve ithal edilen 
ham petrolden işlenen petrol ürünleri üretimi 1966 sonunda 4.800 bin to
na ulaşmıştır; 1965 yılına nazaran üretim artışı % 14 tür. 1965 yılına kı
yasla, gaz hariç, bütün petrol ürünleri üretiminde artış vardır. Benzin üre
timi % 9, motorin üretimi % 15, diğer petrol ürünleri ise ortalama % 18
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Madencilik ve Enerji
Cetvel : 16 (Bin Ton)

1 9  6 5 
12 aylık

1 9  6 5 '
11 aylık

1 3  6 6 
11 aylık

Devlet
sektörü

Özel
sektör Toplam Devlet

sektörü
Özel

sektör Toplam Devlet
sektörü

Özel
sektör Toplam

Madencilik

Maden kömürü (tuvönan) 7.007 7.007 6.350 6.350 6.745

:

6.745 !
Linyit (tuvönan) 4.641 1.655 6.2S6 4.164 1.4-97 5.661 4.271 1.455 5.726
Krom (tuvönan) 276 307 583 236 274 510 242 382 624
Demir (tuvönan) 873 674 1.547 821 636 1.457 738 838 1.576
Bakır (blister) 26 — 26 24 — 24 23 — 23
Manganez — 25 25 — 24 24 — 18(a) 18(a)
Saf kükürt 22 — 22 20 — 20 21 — 21
Ham petrol

Enerji

Petrol ürünleri 
Elektrik (Milyon Kws)

1.534

4.212
4.942

2.041(b)

4.800(b)
5.528(b)

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü
(a) On aylık üretim
(b) Yıllık üretim



oranında artmıştır. Gaz üretimi 1966 yılında binde 3 oranmda azalmıştır; 
bunun sebebi tüketim deki azalıştır.

Madencilik : Plânlı döneme girildiği tarihten beri madencilik sektö
ründe önemli üretim  artışları olmuştur. Ereğli Demir-Çelik tesislerinin iş
letmeye açılmasiyle demir cevheri tüketimi % 50 oranında artmış ve ar
tan demir cevheri talebi tamamen üretim artışiyle karşılanmıştır. İhraç 
edilmekte olan madenlerin üretiminde meydana gelen gelişmeler önemli
dir.

Onbir aylık dönemler itibariyle 1966 yılı üretimleri 1965 yılının aynı 
dönemi ile karşılaştırılırsa en fazla artışın krom cevherinde olduğu görü
lür. 1965 yılında 510 bin ton krom üretilmişken 1966 yılında % 22,3 faz- 
lasiyle 624 bin ton krom çıkarılmıştır. Demir cevheri üretimi 1.457 bin 
tondan 1.576 bin tona çıkarak % 8,2, maden kömürü üretimi 6.350 bin 
tondan 6.745 bin tona çıkarak %  6,2 oranmda ve linyit üretimi 5.661 bin 
tondan 5.726 bin tona çıkarak % 1,1 oranlarında artmıştır. Bakır üretimi
1965 yılında 24 bin ton, 1966 yılında ise 23 bin tondur.

Ham petrol üretimi plânlı dönemin ilk dört yılında 595 bin tondan
2.041 bin tona yükselerek % 243 oranmda artmıştır. Yıllık ortalama ar
tış %  60 m üzerindedir. Bu gün bilinen ham petrol rezervlerimiz ekonomik 
olarak yılda 3,5 - 4 milyon tonluk bir üretimi mümkün kılacak kapasite
dedir. Çalışır durumdaki kuyuların azamî üretim kapasitesi yaklaşık ola
rak 2,5 milyon tondur. Üretimi halen taşıma kapasitesinin noksanlığı 
kısıtlamaktadır. Batman - İskenderun boru hattının işletmeye açılmasiyle 
üretim 2,5 milyon tonluk kapasiteye ulaşılabilecektir. 1965 yılında 1.534 
bin ton ham petrol üretilmişken 1966 yılında bu miktar % 33,1 fazlası ile
2.041 bin tona yükselmiştir. 1967 yılında buna yakın bir artış sağlanacağı 
tahmin edilmektedir.

Enerji : Türkiye’de enerji kaynağı olarak taş kömürü, linyit, petrol 
ürünleri, hidrolik enerji, odun ve tezek kullanılmaktadır. Bu kaynaklar
dan elde edilen enerji ya doğrudan doğruya tüketilmekte veya ikincil 
enerjiye çevrildikten sonra kullanılmaktadır. Taş kömürü, linyit ve petrol 
ürünleri üretimi yukarıda incelenmiştir. İkincil enerji kaynağı olarak elekt
rik üretimi rakamları 16 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Plânlı dönemde 
elektrik üretiminin %  13 artması öngörülmüş ancak plânlanan yatırımla
r a  tam olarak uygulanamaması sebebiyle üretim hedefine ulaşılamamış
tır. Artış oranı ortalama olarak % 12 nin altında kalmaktadır. Elektrik 
üretimi 1964 yılında % 11,3, 1965 yılında %  11,4 oranlarında 1966 yılında 
ise 4.942 milyon kw /s  ten 5.528 milyon kw /s e yükselerek % 11,8 ora
nmda artmıştır.

c. İnşaat ve Konut
Toplam yatırımların ortalama % 70 i inşaat, % 30 u makine ve teç

hizat yatırımları olarak gerçekleşmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkmma
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Plânında inşaat sektörü bir hizmet sektörü olarak düşünülmüştür. İnşa
at sektörü hangi sektöre ait olursa olsun her hangi bir yatırımın yapı kıs
mına ait faaliyetlerin tümüdür. Yani bütün sektörlerin yatırımlarını ger
çekleştiren bir sektördür. Bu sebepten inşaat sektöründe meydana gelen 
olumlu veya olumsuz gelişmeler diğer sektörler üzerinde ve diğer sek
törlerde meydana gelen gelişmeler de inşaat sektörü üzerinde doğrudan 
doğruya müessir olmaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsünün son millî gelir tahminlerine göre inşaat 
sanayii gelirleri 1965 yılında 3.666,2 milyon lira, 1966 yılında ise % 9 faz- 
lasiyle 3.996,2 milyon liradır. 1965 yılı artışı % 6 dır.

Yeni İnşaat 
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 17

1 9  6 5 
Yıllık

1 9  6 5 
11 aylık

1 9  6 6 
11 aylık
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Ev 734 3.690 692 3.494 820 3.805
A partm an 1.360 4.307 1.274 4.049 1.537 4.766
T icarî y ap ıla r 403 1.417 374 1.310 475 1.564
Sınaî y ap ıla r 174 492 163 459 2 2 0 653
K ültü rel, sıhhi ve 

sosyal y ap ıla r 203 529 177 449 2 0 1 497
| D iğer y ap ıla r 1 0 0 471 94 445 118 443

TOPLAM 2.974 10.906 2.774 10.206 3.371 11.728
I T am ir ve ta d ilâ t 74 — 70 — 68 —

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarına göre 1966 yılının ilk 11 ayında 
yapılan yeni inşaat değer itibariyle % 21,5 ve yüzölçümü itibariyle % 14,9 
oranında daha fazladır. 1965 yılında 11 ayda 2.974 milyon lira değerinde 
10.906 bin metre karelik, 1966 yılında ise 3.371 milyon lira değerinde 
11.728 bin metre karelik inşaat yapılmıştır. Geçen yıla nazaran bütün in
şaat tiplerinde artış sağlanmıştır. Değer itibariyle en fazla artış % 35 ile 
sınaî yapılardadır. Sınaî yapıları % 27 ile ticarî yapılar, % 20,6 ile apart
manlar, % 18,4 ile evler izlemektedir. Yeni inşaattaki artışlar yüzölçümü 
itibariyle de aynı sırayı takip etmektedir.
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Devlet İstatistik Enstitüsü millî gelir tahminlerine göre, sabit fiyat
larla ulaştırma sektörü gelirlerinde 1966 yılında % 8,4 oranında artış sağ
lanmıştır.

Ulaştırma faaliyetleri plânlı döneme girildiği tarihten beri İktisadî 
gelişmenin gerektirdiği taşımaları ciddî tıkanıklığa meydan vermeden sağ
layabilmiştir. Ulaştırma sektörü alt yapı yatırımları ve taşıt parkı bakı
mından yeterli seviyededir. Deniz yolları ve demir yollan taşıt sayısı 
bakımından yeterli olmakla beraber, ticaret filosunun hız ve yenilik ba
kımından rekabet kabiliyeti azdır; demiryolları taşıt parkında vagonlar 
eski, lokomotiflerin çoğu buharlıdır.

Karayolları 1966 yılı taşıt parkı istatistikleri henüz hazırlanmamıştır. 
Demiryollarının lokomotif sayısında önemli bir değişiklik yoktur; buna 
karşılık 260 yeni vagon hizmete girmiştir; artışın çoğu yük vagonlannda- 
dır. Deniz yollan yük gemileri ve tankerinde azalma, yolcu gemilerinde 
artış olmuştur. Hava yolları uçak sayısı, iç seferlerde kullanılan uçaklar
dan 7 tanesinin seferden alınması sebebiyle 31 den 24 e inmiştir.

Taşıma faaliyetlerindeki gelişme daha belirlidir. Özellikle karayolla
rında yük ve yolcu taşıma faaliyetleri hızla artmıştır. Diğer ülkelerdeki 
gelişmeye paralel olarak Türkiyede de, taşıma alanında, diğer sistemler
den karayollarına kayma sürekli bir eğilim halini almıştır. 1965 yılında 
karayolları ile taşman yolcu sayısı 110 milyon, 1966 da 125 milyon kişidir. 
Yük taşımadaki artış oranı % 18,2 dir. 1S65 yılında 26,4 milyon ton, 1966 
yılında ise 31,2 milyon ton yük karayolları aracılığı ile taşınmıştır. De
nizcilik Bankası yolcu gemileri ile taşman yolcu sayısı 79,1 milyon kişi
den, 79,7 milyon kişiye yükselmiştir, tç ve dış hatlarda taşman yükde 
% 5,7 oranında azalma vardır. Devlet Hava Yolları uçaklariyle 1965 yılın
da 409. 626, 1966 yılında 485.268 yolcu taşınmıştır.

Türkiye’de haberleşme hizmetleri PTT Genel Müdürlüğünce yürütül
mektedir. Haberleşme hizmetlerinde her yıl artış sağlanmaktadır. Posta 
ve telgraf hizmetlerinde tıkanıklık yoktur; fakat telefon kapasitesindeki 
noksanlık henüz giderilmemiştir.

Yurtiçi - yurtdışı, gelen - giden mektup sayısı 1966 yılında % 19,5 ora
nında artarak 468 milyon 660 bine yükselmiştir. Koli ve havale sayısındaki 
artış % 5,9 oranındadır.

Telgraf sayısında önemli bir değişiklik olmamış telefon konuşmaları 
ise % 12,7 oranında artarak 393 milyon 84 bine çıkmıştır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türkiye radyo yayınlarının yur
dun her köşesinden dinlenebilmesi hedef olarak alınmıştır. Bu günkü ve
ricilerle yayınlardan halen Türkiyenin yüzölçümü bakımından, yaklaşık 
olarak, % 37 si ve nüfus bakımından % 43 ü faydalanabilmektedir.

d — Ulaştırma
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Cetvel : 18
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri

1 9  6 5 1 9  6 6

ULAŞTIRMA

Kara Yolları (1)
Taşıtlar (adet)

Binek otomobil 87.584
Kamyon - Kamyonet 79.121
Otobüs - Minibüs 22.169

Taşıma faaliyetleri
Taşman yolcu (milyon adet) 110,0 125
Taşınan yük (milyon ton) 26,4 31,2

Yollar (Km.) 34.478 34.460
Sert satıhlı 11.714 13.167
Gevşek satıhlı 17.751 16.924
Diğerleri 5.013 4.369

Demir Yolları
Taşıtlar (adet)

Lokomotif 974 970
Vagon 19.608 19.868

Taşıma faaliyetleri
Yolcu (milyon adet) 83,7 65,3(a)
Yük (milyon ton) 14,9 10,3(a)

Deniz Yolları
Taşıtlar (groston) (2)

Yolcu 104.853 107,499
Yük 360.931 338.367
Tanker 113.070 104.205

Taşıma faaliyetleri (3)
Taşman yolcu (milyon adet) 79,1 79,7
Taşman yük (ton) 228.751 215,724

Hava Yolları
Taşıtlar (Uçak - adet) 31 24
Taşıma faaliyetleri

Yolcu (adet) 409.626 485.268
Yük (ton) 2.557 2.712

HABERLEŞME (1)

Haberleşme Hizmetleri (1000 adet)
Posta haberleşme maddeleri

Mektup (4) 392.240 468.660
Diğer (4) . 17.168 18.190

Telgraf (4) 9.596 9.503
Telefon (5) 348.660 393.084

Radyo sayısı (JL000 adet) . 2.443 2.637

1 — 1 966 yılı rakamları geçicidir,
2 — Kamu sektörü ve özel sektör,
3 — Denizcilik Bankası faaliyeti,
4 — Giden ve gelen,
5 — Şekir içi, şehirler arası ve milletlerarası giren -çıkan  
a) 9 aylık.
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Türkiye’deki ruhsatlı radyo sayısı 1965 yılında 2 milyon 443 bin,
1966 yılında ise 2 milyon 637 bindir.

e. Turizm

ikinci Cihan Harbinden sonra büyük bir gelişme gösteren milletlera- 
sı turizm faaliyetleri b ir çok ülke için önemli bir gelir ve döviz kaynağı 
olmuştur. Kalkınma gayretleri ve yatırım faaliyetleri sebebiyle dış öde
meler dengesi devamlı açık veren yurdumuz bakımından turizm büyük 
bir önem taşımaktadır. Yurdumuzun tabiî ve tarihî imkânlan, turizmden, 
ödeme bilânçosu açığının kapatılmasında geniş ölçüde yararlanmaya el
verişlidir. Ancak son yıllarda dış turizm hareketlerinde görülen gelişme
lere rağmen bu imkânlardan yeteri kadar faydalanıldığı söylenemez. Ka
mu ve özel sektör turizm teşkilâtları arasında tam  bir işbirliğinin sağla
namamış ve genel turizm teşkilâtlanmasının gerektiği şekilde ele alına
mamış olması başarıyı geciktiren sebepler arasındadır.

Turizm Faaliyetleri'
Cetvel : 19

1962 1963 1964 1965
1966

(Geçici
rakamlar)

YURDUMUZA GELEN YABANCILAR 198228 198841 229347 361758 343475 (a)
Turistler 172867 154823 168054 300790 299147
Diğerleri 25361 44018 61293 60968 44328

YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞL. _ 84410 113083 186520 98512 (b)
Turist olarak 19620 17246 12589 38847 29306
Hac için 7347 23000 22000 21778 10649
Çalışmak üzere — 30328 10000 112067 40860
Diğerleri 13836 68494 13828 17697

a) 9 aylık
b) 8 aylık

Kaynak : 1962 -1964 yılları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1967 yılı Programı 
Tablo No. 270,271
1965 ve 1966 yılları için Devlet İstatistik Enstitüsü

Yurdumuza gelen yabancıların sayısı devamlı olarak artmaktadır. 
Turist olarak gelenlerin sayısında ise 1963 yılında azalma olmuş, bunu ta 
kip eden yıllarda ve özellikle 1965 yılında tekrar artış meydana gelmiştir.
1966 yılı geçici rakamları yılın ilk dokuz aylık dönemine aittir. 1965 yı
lında Türkiye’ye giren yabancıların sayısı 361.758, 1966 yılının ilk do
kuz ayında 343.475 tir. Bunlardan turist sayısı 1965 yılında 300.790, 1966 
yılının dokuz ayında 299.147 dir.
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Eylül ayından sonra turist mevsimi sona ermekle beraber, son üç 
ay içinde de bir miktar turistin geleceği ve geçen yılki seviyenin aşıla
cağı tahmin edilebilir.

1966 yılında yurt dışına çıkan vatandaşlarımız hakkmdaki geçici ra
kamlar 8 aylıktır. İik sekiz ay sonuçları ile karşılaştırıldığında 1966 yı
lında 1965 yılma göre azalma olduğu görülmektedir. Bu azalmanın en 
önemli sebebi yurt dışına çalışmak üzere gönderilen işçi sayısının düşük 
olmasıdır.

Aşağıda dış ödemeler dengesi bölümünde de açıklandığı gibi, 1966 
yılı turizm gelirleri 14 milyon dolarlık açık vermiştir. Bu açık geçen yılki 
açıktan 4 milyon dolar fazladır. 1966 yılı turizm gelirleri 12 milyon dolar, 
turizm giderleri ise 26 milyon dolardır. Geçen yıla nazaran gelirler 2 mil
yon dolar eksilmiş, giderler ise 2 milyon dolar artmıştır.

C. Talep

1966 yılma ait harcamalar yönünden millî gelir tahminleri henüz ta
mamlanmamıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1965 yılı tahminlerine 
göre 1965 yılında özel tüketim harcamaları % 6 oranında artarak 58.417 
milyon liraya, kamu cari harcamaları ise % 6,3 oranında artarak 11.282 
milyon liraya çıkmıştır. Yani 1965 yılı toplam tüketim harcamaları 69.699 
milyon liradır. 1965 yılı gayrısafi millî hasılası piyasa fiyatlariyle 79.687 
milyon lira, dış âlem gelirleri 214 milyon lira, dış ticaret açığı 1.079 milyon 
lira olduğuna göre sermaye teşekkülü ve aynı zamanda toplam yatırımlar 
10.853 milyon liraya ulaşmıştır.

Harcamalar yönünden 1966 yılı millî gelir tahminleri elde edilemediği 
için 1966 yılı harcamaları ve sermaye teşekkülü 1967 yılı programı ra
kamlarına dayanılarak incelenecektir.

1967 yılı Programında 1965 fiyatlariyle yapılan tahminlere göre 1966 
yılı özel tüketim harcamaları 52,52 milyar lira, kamu carî harcamaları 
13,21 milyar lira olmak üzere toplam tüketim harcanılan 65,73 milyar 
liradır. Gayrı safi millî hasıla ile dış açık şeklindeki toplam kaynaklar 80,40 
milyar lira olarak öngörüldüğüne göre toplam yatırımlann 14,67 milyar 
liraya yükseleceği tahmin edilmiştir.

Carî istatistik bilgilerin yetersizliği sebebiyle iç talebin yatınm  ve 
tüketim harcamaları, üretim, satış ve stoklann karşılaştırılması suretiyle 
değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. 1966 yılı harcama tahminleri 
yukarıda kısaca belirtildikten sonra talebin genel seyri hakkında bir fikir 
verebilecek olan bazı mallann satış ve stoklanndaki gelişmeler aşağıda 
incelenmiştir.
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Cetvel : 20
İç Satışlar

(Bin ton)

Maddeler 1965 
12 aylık

1965 
11 aylık

1966 
11 aylık

Hadde mamulleri (1) 379 347 433
! Çimento (2) 3.238 3.001 3.589
| Taş kömürü (satılabilir) (1) 4.237 3.847 4.214
; Linyit (satılabilir) (1) 2.696 ; 2.391 2.524

Gaz (2) 418 — 440 (a)1
! Benzin (2) 689 — 773 (a)
i Motorin (2) 1.080 — 1.245 (a)
| Diğer petrol ürünleri (2) 1.351 — 1.775 (a)
1 Şeker (2) 459 412 446
i Pamuklu dokuma (Bin metre) (1) 195.407 180.565 164.611
| Yünlü dokuma (Bin metre) (1) 4.417 4.064 4.407
! Kâğıt ve karton (1) 103 94 102
' İthal gazete kâğıdı (1) 21 18 27 ;

Kahve (ton) (1) 1.916 1.749 1.621
! Çay (ton) (1) 11.944 10.835 12.306
i Sigara, tütün (ton) (1) 1 34.423 31.658 34.684 ,

Rakı (Bin litre) (1) 13.458 12.560 14.547 i
! Bira (Bin litre) (1) 29.656 28.349 35.478 j

Şarap (Bin litre) (1) 6.808 6.010 6.291
: Diğer içkiler (Bin litre) (1) 2.622 2.408 3.060
! Alkol (Bin litre) (1) 20.911 19.222 20.654
i Tuz (1) 431 398 427

(1) Resmî sektör
(2) Resmî ve özel sektör, 
(a) Yıllık

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

11 aylık dönemler itibariyle 1966 yılı iç satışları, 1965 yılma naza
ran, önemli artışlar göstermiştir. Yalnız pamuklu dokuma satışları % 9 
oranmda azalmıştır. Satışlarında geçen yıla nazaran en fazla artış olan 
maddeler demir - çelik sanayii ürünleri, petrol ürünleri, içki ve sigaradır.

Hadde mamulleri satışı 1965 yılında 347 bin ton, 1966 yılında 433 bin 
tondur; artış oranı % 25 dir.

Çimento satışları 1966 yılının 11 ayında % 20 oranında artarak 3.589 
bin tona çıkmıştır.

1965 yılma nazaran taş kömürü satışları % 10, linyit satışları % 6 
oranlarında fazladır.

Petrol ürünleri satışlarında ortalama artış % 20 civarındadır. Gaz 
satışları hemen hemen geçen yıl ulaştıkları seviyede kalmış, benzin satış-
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lan % 12, motorin satışları % 15 ve diğer petrol ürünleri satışları % 31 
oranlarında artmıştır.

Tüketim maddeleri satışlarındaki artışlar % 8 ilâ % 30 arasında de
ğişmektedir. Yalnız pamuklu dokuma satışları 180.565 bin metreden 
164.611 bin metreye inerek % 9 civarında azalmıştır. Yünlü dokuma satış
ları ise % 8 in üzerinde artış kaydetmiştir.

Stoklar
Cetvel : 21 (Bin ton)

M a d d e l e r 1965
1965 

11 aylık
1966 

11 aylık

Hadde mamulleri (1) 28 26 51
Borular (1) 14 13 12
Çelik (1) 2 13 20
Kok (1) 33 52 38
Çimento (2) 74 40 51
Maden kömürü (1) 44 46 43
Tas kömürü (1) 23 32
Linyit (1) 412 418 367
Demir cevheri (1) 267 266 213

Gaz (2) 28 — 10 (a)
Benzin (2) 45 — 31 (a)
Motorin (2) 26 — 34 (a)
Diğer petrol ürünleri (2) 69 — 88 (a)

Şeker (2) 432 401 425
Pamuklu dokuma (Bin metre) (1) 38.827 36.714 35.045

1 Yünlü dokuma (Bin metre) (1) 2.086 2.070 1.876
Çay (ton) (1) 1.917 1.980 2.292

! Tütün, sigara (ton) (1) 6.699 6.305 7.744
Bira (Bin litre) (1) 1.065 803 820

1 Rakı (Bin litre) (1) 1.879 1.455 1.417
i Şarap (Bin litre) (1) 6.673 6.748 4.897
i Diğer içkiler (Bin litre) (1) 565 576 572
| Alkol (Bin litre) (1) 2.280 2.6Î8 2.070

Tuz (1) 495 152 132

(a) Yıllık üretim
(1) Resmî sektör
(2) Resmî ve özel sektör

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

1966 yılında stoklardaki gelişmeler farklıdır. Hadde mamulleri, çelik, 
çimento, taş kömürü ve bazı petrol ürünleri stoklarındaki artışlar yüksek 
oranlardadır. Ancak, çimento gibi satışları mevsimlik olan bazı madde
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lerin stokları üretim  ile birlikte arttığından 1966 yılındaki stok yüksel
melerinin normal karşılanması gerekir.

Madenlerden linyit, maden kömürü ve özellikle demir cevheri stok
ları azalmıştır. Gaz ve benzin stoklarındaki azalma, sırasiyle, % 64 ve % 30 
oranlarındadır. Buna karşılık motorin ve diğer petrol ürünleri stokları yak
laşık olarak % 30 oranında artmıştır.

Tüketim maddeleri stoklarında genellikle azalma görülmektedir. Sa
dece çay ve tütün stokları % 15 in üzerinde artmıştır. Şeker stoklarındaki 
artış oranı % 6 dır. Bunlar dışında kalan bütün tüketim maddeleri stokları 
düşmüştür.

D. İstihdam

İstihdamın artırılması, gizli ve açık işsizliğin azaltılması Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının ana hedeflerinden biridir. Hizmetler sektöründe 
plânlanan ölçüde gelişme sağlanamaması ve programlarda yer alan ted
birlerin tam olarak uygulanamaması sebepleriyle istihdam artışı beklenen 
seviyeye ulaşamamıştır.

istihdam Hacmi
(Aylık Ortalamalar)

Cetvel : 22 (Biıı Kişi)

S e k t ö r l e r 1965 1965
XI

1966
XI

Değişiklik

Mutlak % î

i O rm ancılık , avcılık , b a lık ç ılık  
M adencilik  
İm a lâ t sanay ii 

i İn şa a t
' Ş eh ir h izm e tle ri v e  tic a re th a n e le r  
; N ak liya t, d ep ocu luk  v e  m u h a b e ra t 

1 H izm e tle r

4,1
46,1

319,5
62,0
49.5
54.5 

108,1

4,1
44.9 

319,0
61.9
49.4
54.5 

107,7

6,7
54,4

349.9
69.1
53.2
56.3

122.9

+  2,6 
+  9,5 
+  30,9 
+  7,2 
+  3,8 
+  1,8 
+  15,2

+  63,4 
+  21,2 
+  9,7 
+  11,6 
+  7,7 
+  3,3 ' 
+  14,1

TOPLAM 643,8 641,5 712,5 +  71,0 +  ı ı , ı

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

1965 yılı nüfus sayımı sonuçlarından % 1 örnekleme ile Devlet Plân
lama Teşkilâtınca yapılan istihdam tahminlerine göre 1966 yılında istih
dam hacmi 13.096 bin kişiden 13.485 bin kişiye yükselmiştir. Artış oranı 
% 3 tür. Bu rakamların kaydı ihtiyatî ile kullanılması gerekmektedir. Ta
rım sektörü nazara alınmadığı takdirde sanayi, inşaat, ticaret, ulaştırma 
ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı % 7,6 dır. 1966 yılında çok
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yüksek bir tarım geliri elde edilmesine rağmen tarım sektöründe yüksek 
bir istihdam artışı sağlanamamış olması bu sektörde istihdam elastikiye
tinin düşük ve gizli işsizliğin yüksek olmasındandır.

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tarım 
dışı büyük iş yerlerinin istihdam durumunu gösteren istatistiklere göre
11 aylık ortalamalar itibariyle 1966 yılında istihdam hacminde % 11 ora
nında artış vardır. Gerçekten 11 aylık ortalamalar itibariyle çalışanların 
sayısı 1965 yılında 641,5 bin kişi, 1966 yılında ise 712,5 bin kişidir. Sek
törler itibariyle en fazla artış ormancılık, avcılık ve balıkçılık, madencilik, 
inşaat ve hizmetler sektörlerinde olmuştur. Çalışanlar sayısının sektörler 
itibariyle dağılışında 1966 yılında önemli bir değişiklik olmamıştır.

Dsş Ülkelere Gönderilen işçiler
Cetvel : 23

!
1965 1966

Değişiklik
Mutlak %

Fransa — — — —
, Batı Almanya 45.572 32 580 — 12.992 — 28,5

Belçika 1.661 __ — 1.661 —
; Hollanda 2.181 1.208 — 973 — 44,6 !

I Avusturya 1.973 469 _ 1.504 — 76,2 i
I İsviçre 122 153 + 31 +  25,4

Somali 3 — — 3 — ;
İngiltere ... 8 — — 8 — i

1 TOPLAM .51.520 ... 34.410 — 17.110 — 33,2

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

Çalışmak üzere yurt dışına giden işçi sayısında, 1965 yılında olduğu 
gibi, 1966 yılında da azalma olmuştur. Bu azalmanın sebebi Bat; Avrupa 
ülkelerinde ve özellikle en çok işçi gönderdiğimiz Batı Almanya'da işgücü 
talebinin geçici olarak gerilemesidir. 1964 yılında yurt dışına gönderilen 
işçi sayısı 66.176 iken 1965 yılında 51.520 ye ve 1966 yılında 34.410 a in
miştir. Ancak, yıldan yıla yurt dışına çıkan işçi sayısında bir azalma ol
maktaysa da, yurt dışında bulunan işçilerimizin sayısı artmaktadır. Bu 
sebeple işçilerimizle ilgili sosyal ve ekonomik meselelerin önemi de ço
ğalmaktadır.

E. Fiyatlar

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1966 yılında mevsimlik dalga
lanmaya uygun bir seyir izlemiştir. 1965 yılı sonunda 307 puan olan 
endeks Şubat sonunda mevsimlik hareketin en yüksek noktası olan 321
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puana çıkmış, M art ayından itibaren gerileme dönemine girerek Eylül 
sonunda 294 puana inmiştir. Ekim ayında da aynı seviyeyi muhafaza eden 
endeks Kasım ayında tekrar yükselmeye başlayarak Aralık sonunda 307 
puana çıkmıştır.

Fiyat Endeksleri
( 1953 =  100)

Cetvel : 24
"

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 1
Ankara

A y l a r  !
Genel Endeks

Gıda madde
leri ve yemler

Sanayi ham
maddeleri ve

Geçinme 
Endeksi i |

1 I
yarı mamulleri

' 1 1965 ! 1966 1965 ! 1966 1965 196(3 1965 1966

Ocak i 285 1 316 282 I 323 291 299 274 300:
Şubat | 287 321 286 332 290 i 297 275 303 i
Mart 28S 314 282 321 295 2Ö8 273 300

! Nisan 289 312 286 317 295 299 276 300
ı Mayıs 293 313 291 317 296 306 282 302

Haziran 293 301 290 301 297 302 283 294 :
1 Temmuz 289 298 286 296 296 302 286 293

Ağustos 293 294 290 2S0 298 304 288 293
Eylül j 295 294 292 291 301 301 28vS 295

; Ekim i 294 299 292 298 298 302 286 296 ,
Kasım j 305 303 307 303 300 303 289 298 i
Aralık İ  307

|
307 311 308 298 305 292 304

Yıllık Ortalama
1
1 293 306 291 308 296 302 283 298

1 Artış yüzdeleri 8,9 4,4 9,4 5,8 7,2 2,0 6,8 5,3

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

Aralık sonlan itibariyle 1962 yılı sonunda 264 puan olan toptan eşya 
fiyatları genel endeksi 1963 yılında % 1,89 oranında yükselerek 269 pu
ana, 1964 yılında %  2,97 oranında yükselerek 277 puana ve 1965 yılında 
% 10,84 oranında yükselerek 307 puana çıkmıştı; 1966 yılında ise yıl 
içindeki dalgalanmalar sonunda tekrar 307 puana gelmiş ve hiç bir ar
tış göstermemiştir, Aynı yıllar itibariyle, yıllık ortalamaların karşılaştı
rılması biraz farklı bir durum ortaya koymaktadır. Yıllık ortalamalar iti
bariyle 1963 yılında % 4,23 artan, 1964 yılında % 0,74 oranında gerileyen 
ve 1965 yılında tekrar % 8,92 oranında yükselmiş olan genel endeks 1966 
yılında da % 4,44 oranında artmıştır.

1965 ve 1966 yıllarında, yıl sonlan seviyesinde bir fark olmamasına 
rağmen, yıllık ortalamalar itibariyle 1966 yılında artış olmasının sebebi
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1965 yılı içinde düşük seviyelerde seyretmiş olan endeksin yıl sonunda 
birdenbire yükselmesi sonucunda 1966 yılı seviyesinin 1965 yılma nazaran 
yükselmiş olmasıdır. Yani, yıllık ortalamalar itibariyle, 1966 yılında 1965 
yılma nazaran meydana gelmiş gibi görünen % 4,44 oranındaki artış ger
çekte 1965 yılında meydana gelmiştir. Bir başka deyimle 1965 yılında baş
langıç ve bitim noktaları arasında 30 puanlık bir artış olduğu için 1965 
yılı ortalaması 1966 yılma giriş puanı olan 307 puanın altında (293 puan) 
kalmaktadır. Buna karşılık 1966 yılında başlangıç ve bitim noktaları eşit 
(307 puan) olduğu ve mevsimlik iniş ve çıkışlar birbirini telâfi ettiği için 
ortalama 306 puan tutmakta ve binnetice geçen yıla nazaran ortalamala
rın kıyaslanması 1966 aleyhine % 4,44 lük aritmetik bir artış gös
termektedir.

Toptan eşya fiyatları genel endeksinin, yıl sonları itibariyle, geçen 
yıl ulaştığı seviyeyi aşamayarak 307 puanda kalması tamamen gıda mad
deleri ve yemler grupuna dahil maddelerin fiyatlarının düşmesinin sonu
cudur. Gerçekten, sanayi hammaddeleri ve yanmamulleri alt endeksi 1966 
yılı içinde % 2,35 oranında normal bir yükselme kaydetmiş, fakat, gıda 
maddeleri ve yemler grup endeksi aynı miktarda azaltıcı etki yaptığından 
genel endeks, yıl sonunda, yılbaşmdaki seviyesinde kalmıştır.

Millî gelirde çok yüksek bir artış sağlanması sonucunda gelirlerin 
önemli ölçüde artması, para arzının 1,5 milyar, vâdesiz mevduatın 2,5 mil
yar ve banka kredilerinin 5 milyar civarında yükselmelerine rağmen Top
tan Eşya Fiyatları genel endeksi bir önceki yıl seviyesinde kalmıştır. Ti
caret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünce hazırlanmakta olan 
Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde gıda maddeleri grubunun ağırlığı 
yüzde 62,5 tir. Bu sebeple gıda maddeleri ve yemler grup endeksindeki 
gelişmeler genel endeksi önemli ölçüde etkilemektedir. 1966 yılında millî 
gelirde meydana gelen artış büyük ölçüde tarım sektöründe sağlanmış ve 
bu sebeple, endekste büyük bir ağırlığa sahip olan gıda maddeleri arzı 
yükselmiştir. Ayrıca, 1966 yılı 15 Haziran Kararnamesi ile, arpa fiyatla
rındaki iki kuruşluk artış dışında, hububat fiyatları geçen yıl tesbit edilen 
seviyelerde tutulmuştur. Hububat üretimi 1965 yılma nazaran % 10- %15 
oranında fazladır. Bu artış genel endeks içinde önemli bir yer tutan hu
bubat fiyatlarının ve özellikle yumuşak buğday, un, mısır ve pirinç gibi 
bazı maddelerin fiyatlarını düşürmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1966 
yılı mahsulünden 900 bin ton civarında alımda bulunarak stoklarını yak
laşık olarak 1,3 milyon tona çıkarması ve yıllık memleket ihtiyacını kar
şılayacak duruma gelmesinin bu alandaki spekülâtif faaliyetleri önlediği
ni de nazara almak gerekir.

Toptan eşya fiyatları genel endeksinin yapısı ile ilgili olan bu fak
törden başka, fiyatlar üzerindeki frenleyici etkileri bakımından ithalât ve 
ihracattaki gelişmeleri de nazara almak gerekir. 1966 yılında ithalât bü
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yük bir artış göstererek rekor seviyeye ulaşmış, böylece ithal mallarının ve 
bunlar aracılığı ile diğer malların fiyat artışları frenlenmiştir. 1966 yılı ih
racat gelişmeleri de aynı yönde etkili olmuştur. 1966 yılında ihracatta 
sağlanan artış tamamen pamuk ve tütün gibi üretimi ve stokları yüksek 
olan maddelerde meydana geldiği için yurtiçinde tüketilen malların arzın
da daralm aya sebep olmamıştır. Meyveler ve genel endeks üzerinde 1966 
yılında artırıcı etki yapmış olan canlı hayvanlar gibi bazı maddelerin 1965 
yılma nazaran ihraç fiyatlan artmış, ihracatı ise gerilemiştir.

Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği gibi, toptan eşya fiyatları genel 
endeksinin, sanayi hammaddeleri grupunun artırıcı yöndeki tazyikine 
rağmen, gıda maddeleri grupunun frenleyici etkisinde kaldığı nazara alı
nacak olursa, toptan eşya fiyatları genel endeksinin 1966 yılındaki durak
laması, yukarıdaki açıklamaların ışığında, kısmen aydınlığa kavuşmak
tadır.

Gıda maddeleri ve yemler grup endeksi 1966 yılı içinde 3 puan ge
rileyerek 311 puandan 308 puana inmiştir. Endeksteki bu gerileme büyük 
ölçüde nebatî gıda maddelerinden ileri gelmiştir. Hayvan yemleri alt en
deksinin aynı yöndeki etkisi daha düşüktür. Nebatî gıda maddeleri alt en
deksi ise, yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle hububat fiyatlarının geçen 
yıla nazaran düşmesi sonucunda gerilemiştir. Bu yıl hububat ürünlerinde 
rekor seviyeye ulaşılması, fiyatlan bir miktar düşürmüştür. Ayrıca, fındık 
ve soğan fiyatlarındaki gerilemeler de aynı yönde müessir olmuştur. Buna 
karşılık gıda maddeleri ve yemler grupuna dahil olan hayvanlar ve hay
van mahsulleri alt endeksleri yükselmiştir.

Sanayi ham maddeleri ve yanmamuileri grup endeksi 1986 yılında 
% 2,35 oranında yükselerek 298 puandaiı 305 puana çıkmıştır. 7 puanlık 
artış yakacak maddeleri, deriler, kimyevî ve tıbbî maddeler, smaî ve ma
denî yağlarla yapı malzemesi alt endekslerine dahil maddelerden ileri gel
miştir. Madenler ve kâğıtlar alt endeksleri bir hareket göstermemiş, do
kuma maddeleri alt endeksi ise 1 puan düşmüştür.

Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünce hazırlanan 
Ankara ve İstanbul geçinme endeksleri 1966 yılında farklı oranlarda ar
tış göstermiştir. Artış oranları Ankara geçinme endeksinde %4,11  İs
tanbul geçinme endeksinde 10,99 dur. Geçinme endekslerindeki ar
tışlar başlıca kışın şiddeli oluşu, ulaştırma güçlükleriyle karşılaşılması 
ve Ramazan ayı konjonktürüyle de ilgilidir. Geçinme endekslerindeki ar
tışların çoğunluğu Aralık ayında meydana gelmiştir. Gerçekten, Aralık 
ayında Ankara geçinme endeksi % 2 ve İstanbul geçinme endeksi % 3,3 
oranlarında yükselerek, sırasiyle, 6 puan ve 10 puan artmışlardır. Bu oran
lar son üç yılın Aralık aylarında kaydediden en yüksek artışlardır. Aralık 
ayı ortalarında kışın birden şiddetlenmesi bazı maddelerin fiyatlarının 
yükselmesi sonucunu doğurmuştur. Bu arada, et fiyatları alt endeksi 
Aralık ayı içinde Ankara’da 37, İstanbul’da 40 puan birden yükselmiştir..
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Ankara geçinme endeksi 1966 yılında %4,11 oranında artarak 292 
puandan 304 puana çıkmıştır. Artış özellikle gıda maddelerinde ve gi
yim eşyalarında olmuştur. Gıda maddelerindeki artışın tamamı et fiyat
larının yükselmesi sonucudur. Et fiyatları 1966 yılında 381 puandan 433 
puana çıkarak 52 puan artmıştır.

İstanbul geçinme endeksi 282 puandan 313 puana çıkarak % 10,99 
oranında artmıştır. Bu artış son dört yılda ulaşılan en yüksek artıştır. 
Ankara geçinme endeksinde olduğu gibi İstanbul geçinme endeksinde de 
artışlar en çok gıda maddeleri ve giyim eşyasında olmuştur. Bu arada et 
fiyatları endeksi 1966 yılında 100 puan birden artmıştır.

1966 yılında altın fiyatlarında, geçen yıllara nazaran, daha fazla ar
tış olmuştur. Reşat, Cumhuriyet ve külçe altın fiyatlarında yıllık ortala
malar ve Aralık ayları ortalamaları itibariyle kaydedilen artış oranları ge
çen yıllarda meydana gelenlerden yüksektir. Aralık sonları itibariyle 1966 
yılında Reşat altını 154,69 TL.ndan 166.89 TL. na çıkarak % 7,8, Cum
huriyet altını 94,31 TL. ndan 98.34 TL. sına çıkarak % 4,27 ve külçe al
tının gram fiyatı 14,01 TL. ndan 14,53 TL. na çıkarak % 3,71 oranlarında 
yükselmiştir. Yıllık ortalamalar itibariyle 1966 yılı artışları Reşat altının
da % 5,52 Cumhuriyet altınında % 1,95 ve külçe altında % 2,14 tür.

4 — MİLLETLERARASI İLİŞKİLER

A — Dış Ticaret ve Kambiyo Rejimleri

a. İthalât Rejimi :

Çeşitli kararname ve yönetmeliklerle dış ticaret rejimi uygulan
ması konusunda Bankamıza verilen görevlerin yerine getirilmesine bu yıl 
da devam edilmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, Kalkınma Plânı, esasları ve döviz im
kânları gozönünde tutulmak suretiyle, İktisadî kalkınmanın gerektirdiği 
yatırım ihtiyaçlarının karşılanması, tarım, sanayi ve maden üretimini artı
rıcı maddeler ile sanayiin ihtiyacı bulunan ham maddelerin ve ihraç mal
larının imâl ve ihracında kullanılan ham ve yardımcı maddeler ile amba- 
lâj maddelerinin ithalinin sağlanması, zarurî tüketim maddelerinin ve pi
yasada aranılan diğer maddelerin döviz imkânlarımızla ayarlı olarak it
hal edilmesi amacıyla 1966 yılında da ithalât altışar aylık iki ithal progra
mı dönemi içinde yapılmıştır.

Birinci ve ikinci dönemlerle ilgili İthalât Rejimi Kararları ile İthalât 
Yönetmelikleri, AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelikler ile ihraç 
mevzuu mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı maddeler ile ambalaj 
maddelerine döviz tahsisi esaslarına dair Yönetmelikler, her yıl olduğu 
gibi 4 Ocak ve 4 Temmuz tarihlerinde ilân edilmiş, ithalâtla ilgili muh
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telif diğer konular gerektikçe yıl içinde yayımlanan sirkülerlerle düzenlen
miştir.

4 Ocak 1966 tarihinde ilân olunan Dış Ticaret Rejimi Hakkmdaki Ka
rar ve İthalât Yönetmeliği 1965 yılı Temmuz ayında ilân edilmiş olan ka
rar ve yönetmeliğe kıyasla gerek tertip gerek esas hükümler bakımından 
önemli yenilik ve değişiklikler taşımamaktadır.

Bu karar ve yönetmeliğin hükümleri esasları bakımından 5 Temmuz
1966 tarihli Karar ve Yönetmelikte de muhafaza edilmiş, yalnız söz ko
nusu kararda eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş mal ithali yasağını ko
yan hükme rotatif makineler için istisnaî bir müsaade tanınmıştır.

1966 yılı ithalât programı ile 725 milyon dolarlık ithalât yapılması 
öngörülmüştür. Bunun 270 milyon doları liberasyon listelerine, 215 mil
yon doları tahsisli ithal mallan listelerine, 80 milyon dolan anlaşmalı 
memleketlere ayrılmıştır. İthal listelerinden yapılması programlanan it
halât 565 milyon dolar tutmaktadır. Sağlanan yatırım kredilerinden, Ame
rikan ziraî istihsal fazlası programından, özel yabancı sermaye yatırımla- 
nndan, NATO Enfrastrüktür ve off-shore programından yapılacak ithalât 
160 milyon dolar olarak tahmin edilmiştir.

1966 yılında liberasyon listelerine yapılan taleplerin tahminleri aş
ması, tahsisli ithal mallan ve anlaşmalı memleketler kontenjan listelerine 
sonradan yeni ekler yapılması, 565 milyon dolar olarak tesbit edilen prog
ramın üstüne çıkılarak 587 milyon dolarlık ithal müsaadesi verilmesini 
gerektirmiştir. Bunun birinci 6 aylık döneme isabet eden kısmı 332 mil
yon dolar, ikinci 6 aylık dönemle ilgili kısmı, geçici rakamla, 255 milyon 
dolardır.

4 Ocak ve 4 Temmuz 1966 tarihlerinde ilân olunan ithal listeleri 1966 
yılı birinci ve ikinci altı aylık dönemlerine ait I ve II numaralı liberas
yon, tahsisli ithal mallan ve anlaşmalı memleketler kontenjan listele
rinden müteşekkildir.

Liberasyon listelerinde yer alan maddeler 1966 yılında yukarıda be
lirtilmiş olan esaslar gözönünde tutularak yeniden incelenmiştir. Bu in
celeme sonunda, 4 Ocak 1966 ve 4 Temmuz 1966 tarihli listelere yeni 
maddeler eklemek ve bu listelerden bazı maddeleri çıkarmak suretiyle 
gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Tahsisli ithal malları listesi, bundan önceki listeler gibi, Avrupa Pa
ra Anlaşmasına giren memleketler ile serbest döviz sahasından ithal olu
nacak malları kapsamaktadır. 1966 yılı ilk altı aylık dönemi için tahsisli 
ithal malları listesi ziraî istihsal fazlası maddelerin satın alınmasına ay-
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rılan 50 milyon dolarlık kota dışında, 112,7 milyon dolar olarak ilân 
edilmiştir. Dönem içinde yapılan eklerle bu miktar 160,7 milyon dolara 
çıkmıştır. Bu miktarın 50,4 milyon dolarım (Fuar için ayrılan 10 milyon 
dolar dahil) ithalâtçı, 110,3 milyon dolarını da sanayici kotalan teşkil 
etmektedir. İkinci altı aylık dönem için bu liste tutan, (19 milyon dolar
lık ziraî istihsal fazlası maddeleri kotası hariç, fuar kotasına eklenen 5 
milyon dolar dahil) 113,3 milyon dolar olarak ilân edilmiş ve sonradan 
eklenen 11,5 milyon dolar ile birlikte 124,8 milyon dolara çıkmıştır. Bu
nun 37,2 milyon doları ithalâtçı, 87,6 milyon doları sanayici kotasıdır.

Anlaşmalı memleketler kontenjan listeleri iki taraflı ticaret ve öde
me anlaşmaları hükümleri dahilinde yapılacak ithalâtla ilgilidir. 1966 yı
lında, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, İsrail, Macaristan, Mı
sır, Polonya, Romanya, S.S.C.B. ve Yugoslavya için yeni kontenjan lis
teleri ilân edilmiştir.

1966 yılında yayımlanan karar ve yönetmeliklerle 1965 yılı ikinci al
tı aylık dönemine kıyasla önemli sayılacak ölçüde değişik hükümler ge
tirilmemiştir.

1966 yılında da teminat nisbetleri I ve II numaralı liberasyon lis
telerinde % 70 ve %  100, tahsisli ithal malları listelerinde ithalâtçılar 
için % 30, Sanayiciler için % 10 hadlerinde olmak üzere olduğu gibi bı
rakılmıştır. Yalnız I numaralı liberasyon listeleri için cari nisbetler bu 
listede yer alan ve Tarım Bakanlığının iznine bağlı tutulan kompoze güb
reler için % 20 ye, ikinci dönemde de damızlık hayvanlar için % 1 e indiril
miştir.

1966 yılmm birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde de liberasyon 
listelerine yapılan talepleri ayarlamak ve aşırı talepleri önlemek amacıy- 
le bu listelerden yalnız akreditifli ödeme şeklinde ithalât yapılması usu
lüne devam edilmiştir. 1906 yılı sonuna doğru spekülâtif nitelik göste- 
teren talepleri önlemek amacıyle liberasyon listelerinde yer alan mad
deler için yapılan ithalât talepleri 23 Aralık 1966 tarihinde Ticaret Bakan
lığı tarafından 4 Ocak 1967 tarihine kadar durdurulmuştur.

b. İhracat Rejimi :

İhracatı tanzim eden prensipleri de kapsamakta olan dış ticaret re
jimi hakkmdaki kararlar, İthalât Rejimi bahsinde belirtildiği gibi 1966 yılın
da da 4 Ocak ve 2 Temmuz tarihlerinde yayımlanmıştır. İhracatı, 1966 
yılının ilk altı aylık döneminde 4 Ocak 1966 tarihli Dış Ticaret Rejimine 
ait İhracat Yönetmeliği, ikinci altı aylık dönemde ise 2 Temmuz 1966 ta
rihinde yayımlanmış olan yeni yönetmelik düzenlemiştir.
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Ayrıca, bu arada yayımlanan sirkülerle özel konularda tedbirler de 
alınmıştır.

1965 yılında yayımlanmış olan dış ticaret rejimi hakkındaki karar
ların ihracatla ilgili temel hükümleri ve bu arada serbest ihracat prensibi 
1966 yılında ilân edilen kararlarda da olduğu gibi bırakılmıştır. Bu konu
da yapılmış olan değişiklikler, yalnız söz konusu kararlara ekli ihracı 
lisansa tabi mallar listelerinin muhteviyatına inhisar etmiştir.

Bilindiği gibi, ihracı lisansa tabi mallar hububat, hububat mamulleri 
(un), kuru meyveler, (fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm) ceviz kütüğü, ba
zı nadir madenler, kıymetli eşya ve margarin yağı gibi birkaç maddeden 
ibarettir. Hububat ihracı yalnız Toprak Mahsulleri Ofisine tanınmış, ma
denler ise Sanayi Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur.

5 Temmuz 1965 tarihli ihracı lisansa tabi mallar listesine 4 Ocak 1966 
tarihinde manda hariç olmak üzere büyük baş hayvanlar, keçi hariç ol
mak üzere küçük baş hayvanlar ilâve edilmiş, 5 Temmuz 1966 tarihli lis
teden kuru meyvelerin, fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm ile ceviz kütüğü 
çıkarılarak, ihraç edilmeleri serbest bırakılmış, buna mukabil adı geçen 
listeye yağlı tohumlar meyanında pamuk tohumu, ay çiçeği tohumu, su
sam ve soya fasulyesi ilâve edilmiştir.

5 Temmuz 1965 tarihli Dış Ticaret Rejimine ait İhracat Yönetmeli
ğine göre; ihracı tescile tabi mallar, tütün, kuru incir (işlenmiş ve natu
rel - hurda - ezme) canlı hayvan, Antep fıstığı, kepek, her nevi yağlı to
hum küspelerinden ibaret iken, 4 Ocak 1966 tarihli İhracat Yönetmeli
ğinde ihracı tescile tabi mallar iki ayrı listede toplanmıştır.

Bunlardan I/A listesine bazı nebatî ve hayvanı ve madeni maddeler 
eklenmiş, I/B listesinde ise 5 Temmuz 1965 tarihli Dış Ticaret Rejimine 
ait İhracat Yönetmeliğine göre ihracı tescile tabi mallar aynen bırakıl
mıştır.

2 Temmuz 1966 tarihli İhracat Yönetmeliği ile I/A ve I/B listelerin
den bazı maddeler çıkarılmış ve bu listelere bazı maddeler eklenmiştir.

Dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara istinaden neşredilen söz ko
nusu ihracat yönetmeliklerine mütenazır olarak 23.12.1963 tarihinde ya
yımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara 
ilişkin İhracat Tebliği, ihracat muamelelerini kambiyo mevzuatı yönün
den nizamlayan bir tebliğ olarak halen mer’iyette bulunmaktadır. Adı ge
çen tebliğde bu süre zarfında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ev
velce ilgili kambiyo mercileri tarafından yürütülmekte olan tatbikat, ha
len de Bankamız tarafından deruhte edilmektedir.
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5 Temmuz 1965 tarihli İhracat Yönetmeliğine ekli, konsinyasyon 
veya müşterek hesap yoluyla ihraç edilmelerine tescil mercilerince izin 
verilecek mallar listesi, 4 Ocak 1966 ve 2 Temmuz 1966 tarihli İhracat 
Yönetmeliklerinde olduğu gibi muhafaza edilmiş, buna karşılık 2 Tem
muz 1966 tarihli İhracat Yönetmeliğine III ve IV sayılı listeler eklenmiş, 
bunlardan III sayılı listeye Anlaşmalı memleketlere ihracatta tevzie bağlı 
mallar arasında pamuk, canlı hayvan, küçük baş hayvan derileri, bağır
sak, tiftik, keçi kılı, zeytinyağı, çiğit, ayçiçeği tohumu, soya fasulyesi, su
sam, küspe, kepek, hububat, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, tütün, ceviz 
kütüğü ve madenler dahil edilmiş, geçici olarak ihraç edilecek mallan 
gösteren, IV sayılı listeye de çinko cevheri ve konsantresi, kurşun cevheri 
ve konsantresi, simli kurşunlu çinko cevheri, kuyumcu curufu ve artığı, 
anot çamuru, teneke hurdası ve kırpıntısı, en az % 10 krom ihtiva eden 
saç kırpıntısı, soğuk çekilmiş, düşük karbonlu, tavlanmış, semi- killed 
çelik saç, maden ve benzeri sert formasyonların sondajında kullanılarak 
hurdalaşmış elmaslı kronlar ithal edilmiştir.

5 Aralık 1963 tarihinde yürürlüğe konulan “bazı mamullerimizin tev
sik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç ve benzeri tesirler icra 
eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ih
dası hakkındaki karar” şekil ve şartları islâh edilerek, 26.5.1964 tarihin
de yeni bir kararla değiştirilmiş, bu kararın da bazı maddeleri 26 Ağustos 
1966 tarihinde yayımlanan 6/6854 sayılı Kararla tadil edilmiş, bu meyanda 
zaman zaman çıkarılan kararlarla ihraç edilen bazı mamullerimize iade 
olunacak kat’i vergi nispetleri tesbit edilmiştir.

c. Kambiyo Rejimi :

Bilindiği gibi kambiyo rejimi 1966 yılında da, 1567 sayılı Kanuna 
dayanılarak 11 Ağustos 1962 tarihinde neşredilmiş olan Türk Parası Kıy
metini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karar ve bu karara müteallik tebliğ
ler ve bazı münferit kararlarla düzenlenmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara ilişkin 70 
sayılı Tebliğ ile 6 Haziran 1961 tarihinde Bankamıza devredilmiş bulunan 
kambiyo kontrolü görevleri, müteakip yıllarda daha da genişletilmiştir. 
Bu suretle birçok memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de tatbika
tı yürütmek bakımından, kambiyo kontrolü Merkez Bankasına devredil
miş bulunmaktadır Bu merci değişikliği, bilhassa görünmeyen muamele
ler ve sermaye hareketleri konusunda kambiyo kontrolü tatbikatının ob
jektif usuller ve belirli kaideler dairesinde gerçekleştirilmesini ve imkân 
dahilinde liberasyon yönünden yürütülmesini sağlamak bakımından önem
li bir gelişmedir. Böylece, üyesi bulunduğumuz Avrupa İktisadî İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtının görünmeyen muamelelerin liberasyonu konu
sunda takip ettiği politikaya uygun usuller meydana getirilmiş bulun
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maktadır. 1962 yılından bu yana tatbikat görmekte olan Türk Parası Kıy
metini Koruma hakkında 17 sayılı Karar ile ilgili Tebliğler 7 seriye ayrıl
makta ve her seri kendi içinde sıra numarası almaktadır.

Birinci seriye dahil olan Tebliğler usul hükümlerine ve usule müte
dair müşterek hükümlere taallûk etmektedir. Bu seriyle ilgili 1 sayılı Teb
liğ 1962 yılı Ağustos ayında ilân edilmiştir. Bu Tebliğ Türk Parası Kıy
metini Koruma Kararlarına ilişkin Tebliğlerin neşir plânına dairdir. 2 
sayılı Tebliğ dövizlerin tasarruf ve idaresine, alım ve satımına, Türk pa
rasına, kıymetli maden, taş ve eşyalar ile menkul kıymetlere ilişkin genel 
tahdit ve izinlere ait esasları tâyin etmektedir. Bu Tebliğ 14 Eylül 1962 
de yayımlanmış ve 1963, 1964 ve 1965 yıllarında yürürlükte kalmış, ih
tiva ettiği hükümlerin birkaçı 1964 yılı 10 ocak günü ilân edilen 3 sayılı 
Tebliğ ile ve yukarıda belirtilen yönlerde değiştirilmiştir.

İkinci seriye dahil olan Tebliğler genel olarak ihracata ve hususiyet 
arzeden ihracat muamelelerine taallûk etmektedir. Bu seriyle ilgili 1 sa
yılı Tebliğ 1962 yılı Ekim ayında ilân edilmiş ve yerini 1 Ocak 1964 de 
yürürlüğe girmek kaydiyle yayımlanan 25 Aralık 1983 tarihli 2 sayılı 
Tebliğe bırakmıştır. 2 sayılı Tebliğ ile bir önceki hükümler, Bankamız ve 
formaliteler yönünden diğer tebliğlere muvazi şekilde değiştirilmiştir.

Üçüncü seriye dahil olan Tebliğler, dövizli, bedelsiz ve sair şekillerde 
yapılan ithalâta uygulanacak usullere taallûk etmektedir. Bu seride itha
lâtın genel esasları ile bedelsiz ithalât ayrı tebliğlere mevzu teşkil et
mektedir. Bu seriye ait 1 sayılı Tebliğ ithalâtın genel esaslarını ilgilendir
mektedir. 1962 yılı Kasım ayında yayımlanmış, 1963 yılında uygulanmış 
ve yerini 10 Ocak 1964 de yayımlanan 4 sayılı Tebliğe bırakmıştır. Bilin
diği üzere ithalât, dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre yapılmak
ta ve bu rejimin uygulanması 1958 yılından beri Bankamıza verilmiş bu
lunmaktadır. Bedelsiz ithalâtı 1963 yılında 2 sayılı ve 1 Şubat tarihli Teb
liğ tanzim etmiş ve yerini 1964 yılı için 13 Eylül 1963 günü ilân edilen
3 no lu Tebliğe bırakmıştır. Bedelsiz ithalât tebliğinde 1964 yılı için ya
yımlanan değişiklikler de diğer tebliğlerdekilere muvazidir.

Dördüncü seriye dahil olan tebliğler, görünmeyen muamelelere uy
gulanacak usullere taallûk etmektedir. Bu seride görünmeyen muamele
lerin genel esasları ile yolcular ayrı ayrı tebliğlere tabidir. Yolcularla il
gili olan 1 sayılı Tebliğ 1962 yılı Eylül ayında yayımlanmış 1963 de uy
gulanmış ve yerini 1 Ocak 1964 tarihinde yürürlüğe girmek kaydiyle ya
yımlanan 7 Ekim 1963 tarihinde ilân edilen 4 sayılı Tebliğe bırakmıştır.
4 sayılı Tebliğin işçilerle ilgili bir fıkrası 15 Kasım 1963 tarihinde ilân 
edilen 5 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir. Görünmeyen muamelelerin genel 
esasları ile ilgili olan 2 sayılı Tebliğ 1962 yılı Kasım ayında ilân edilmiş,
1963 yılında yürürlükte kalmış ve yerini 1 Ocak 1964 tarihinde yürürlü
ğe girmek kaydiyle 5 Ekim 1963 yılında yayımlanan 3 sayılı Tebliğe bı-
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rakmıştır. Görünmeyen muamelelere uygulanacak usullerde 1964, 1965 ve 
1966 yılları için yapılmış olan değişiklikler, önceki bölümlerde belirtil
diği gibi Bankamıza yeni görev ve yetkiler tanımak ve formalitelerde ko
laylık ve sarahat sağlamak yönünde olmuştur.

Beşinci seriye dahil olan tebliğler sermaye hareketlerine uygula
nacak usullere taallûk etmektedir. Bu konuda 13 Şubat 1963 günü ya
yımlanan 1 sayılı Tebliğ 1963 yılında uygulanmıştır. 4 Haziran 1963 ta
rihinde yayımlanan 2 sayılı Tebliğ bloke paralarm Türkiye’de filimcilik 
konusunda kullanılmasına dairdir. Sermaye hareketlerini 1 Ocak 1964 de 
yürürlüğe girmek kaydiyle 12 Eylül 1963 günü ilân edilen 3 sayılı Teb
liğ tanzim etmektedir. Bu sonuncu tebliğ ile getirilen değişiklikler de 
diğerleriyle aynı istikamettedir.

Altıncı seri, serbest bölge işleriyle ilgili tebliğlere ayrılmıştır. Bu 
muameleler halen mer’i olan 14 sayılı Karara ilişkin 2 Mart 1957 tarihli 
ve 9 sayıh Tebliğ ile tanzim edilmiştir.

Yedinci seriye dahil olan tebliğler 1 ilâ altıncı serilerle ilgili tebliğ
lerde gerektikçe yapılan müteferrik değişikliklere, ilâvelere ve iptallere 
taallûk etmektedir. Bu seri içindeki tebliğler 1962 yılında 2 sayıya, 1963 
de 9 sayıya, 1964 de 21 sayıya, 1965 yılında 27 sayıya, 1966 yılında ise
33 sayıya kadar gelmiştir.

B — Dış Ticaret Hareketlen
1966 yılında ithalât, 1965 yılına nazaran, % 25,5 oranında artarak 

572 milyon dolardan 718 milyon dolara, ihracat % 5,6 oranmda artarak 
464 milyon dolardan 490 milyon dolara çıkmıştır. 1965 yılında 108 milyon 
dolar olan dış ticaret açığı 1966 yılında 228 milyon dolara yükselmiştir.

Dış Ticaret Hacmi
Cetvel : 25

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

İthalât İhracat Hacim İthalât İhracat Değişik. Hacim İthalât İhracat Hacim

1962 5,6 3,4 9,0 622 381 -2 4 1 1.003 4,9 2,3 7,2

1963 6,2 3,3 9,5 687 368 — 319 1.055 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 1036 5,0 2,6 7,6

1966 (1) 6,5 4,4 10,9 718 490 - 2 2 8 1.208 5,3 2,6 7,9

(1) Muvakkattir.
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü
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İhracat ve ithalâta, ulaşılan seviyeler ve bunların plânlanan miktar
lara uygunluğu açısından bakıldığı zaman, 1966 yılında dış ticaret faa
liyetlerinin olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. İthalât 1966 yılı 
Programındaki tahmine çok yakın bir seviyede gerçekleşirken, ihracat 
1966 yılında Programdaki tahmini 40 milyon dolar gibi önemli bir mik
tarda aşmıştır. Bu olumlu gelişmeler sonucunda dış ticaret dengesi de 
Programdaki tahminden 50 milyon dolar daha az açık vermiştir. Bunun
la birlikte bu yıl gerçekleşen dış ticaret açığı geçen yıl meydana gelen 
açıktan 120 milyon dolar yüksektir. 1965 yılı açığının düşük olmasına it
halâtın programlanan seviyeye ulaşmamış olması sebeb olmuştur.

İthalâtın plânlanan seviyeye ulaşmasmı ve ihracatın tahmin edi
len miktarı aşmasını 1966 yılı Programının tatbikatı bakımından olum
lu saymak gerekir. Ancak, ihracatın yapısmda, 1966 yılında meydana 
gelmiş olan değişiklikler, aynı yönde olmamıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının ve 1966 yılı Programının ihracat konusundaki hedefleri ih
racatımızın yapısında değişilik yaratmak ve zamanla tarımsal karakterli 
maddeler yerine tam ve yan mamûl sanayi ürünleri ikame etmektir, ih
racatımızın yapısında son yıllarda bu yönde bir değişiklik olduğu gö
rülmekteydi. 1948 -1958 döneminde ihracatımızın % 80 ini tarım ürünleri 
teşkil etmekteydi. Son yıllarda şeker, zeytinyağı, petrol ürünleri, dokuma 
maddeleri gibi bazı sanayi ürünlerinin ihracatındaki gelişmeler dolayı- 
siyle tarımın payı % 70 e inerken, sanayi ürünlerinin payı da % 1 den 
% 20 ye yükselmiştir. Ihracatm geri kalan % 10 unu madenler ve canlı 
hayvanlar teşkil etmektedir. 1966 yılında 1965 yılına nazaran ihracatta 
meydana gelen artışm hemen hemen tamamı tütün ve pamuk ihracatmdan 
ileri gelmiştir. Madenler hariç, diğer madde gruplannm ihracatı 1966 
yılında gerilemiştir. 1966 yılı ihracat gelişmelerinin kalitatif niteliği bu 
yöndedir.

1966 yılında dış ticarette meydana gelen gelişmeler aşağıda aynn- 
tılı olarak incelenmiştir .

Dış ticaret hacmi geçen yıla nazaran %  16,7 oranında artmıştır.
1965 yılında ithalât ve ihracat toplamı 1.036 milyon dolar iken 1966 yı
lında 1.208 milyon dolara çıkmıştır. Dış ticaret hacminde 1966 yılında 
meydana gelmiş olan 173 milyon dolarlık artışm 146 milyon dolan ithalât, 
27 milyon dolan ihracat artışından ileri gelmiştir, ithalâtın ihracattan 
fazla artmış olması, dış ticaret açığının da geçen yıla nazaran yükselmesi 
sonucunu vermiştir. 1965 yılı dış ticaret açığı 108 milyon dolar, 1966 yılı 
açığı ise 228 milyon dolardır.

1963 y ılınd aki geçici gerileme dışında ihracat devamlı olarak art
maktadır. 1966 yılında da % 5,6 oranında artmış olan ihracat 464 milyon 
dolardan 490 milyon dolara çıkmıştır. 1966 yılındaki ihracat artışının he
men hemen tamamı tütün ve pamuk ihracatmdaki fazlalıktan ileri gel
miştir. Maden ihracatında daha düşük oranda artma vardır. 1963 yılında
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81 milyon dolar olan pamuk ihracatımız 1964 yılında 92 milyon dolara.
1965 yılında 103 milyon dolara ve 1966 yılında 129 milyon dolara yük
selmiştir. Tütün ihracatı da aynı yıllar itibariyle, sırasiyle, 67 milyon do
lar, 90 milyon dolar ve 108 milyon dolardır, 1965 yılında 30 milyon do
larlık, 1966 yılında ise 40 milyon dolarlık maden ihraç edilmiştir. Mey
veler, canlı hayvanlar, hububat, tohumlar ve diğer maddeler gruplarında 
ise gerileme vardır. Bu gelişmeler sonunda ihracatımız 1966 yılı itiba
riyle geniş ölçüde tütün ve pamuğa bağlanmış olmaktadır. En önemli ih
raç maddelerinden pamuk, dış piyasalarda devamlı alıcı bulmakta ve ih
racında genellikle büyük bir güçlük bulunmamaktadır. Tütün ihracında 
zaman zaman güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 1966 yılında tütün ihracının 
önemli miktarda artmasında Rodezya olaylarının etkisi olmuştur.

Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı 
Cetvel : 26 (Milyon $)

İ h r a c a t İ t h a l â t
Maddeler 1965 1966

(D Maddeler 1965 1966
(D

Meyveler 104 97 Makineler 165 227
Pamuk 103 129 Akaryakıtlar 57 55
Tütün 90 108 Demir - Çelik 59 67
Madenler 30 40 İlâç - Boyalar 51 56
Canlı hayvanlar 18 10 Nakil vasıtaları 46 74
Hububat 4 2 Dokuma - iplik 38 41
Tohumlar 1 7 6 Buğday 26 17

i Diğer maddeler 108 98 Diğer maddeler 130 181

TOPLAM 464 490 TOPLAM 572 718

(1) M uvakkattir 
Kaynak : A ylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

1966 yılında yapılan 490 milyon dolarlık ihracatın 289 milyon do
lan (% 59) APA memleketlerine, 81 milyon doları (% 16,6) dolar sahası 
memleketlerine, 91 milyon dolan (% 18,5) anlaşmalı memleketlere ya
pılmıştır. 1965 yılıyla karşılaştırıldığı takdirde bütün diğer memleket 
grupları aleyhine APA memleketleri payının arttığı görülür. APA mem
leketlerinin payı 1965 yılında % 55,5, 1966 yılında ise % 59,0 dır.

1965 yılında 572 milyon dolar olan ithalât, 1966 yılında 718 milyon 
dolara çıkmıştır. Artış 146 milyon dolar veya % 25,5 dir. Ereğli De
mir - Çelik tesislerine ait yatırım mallarının ithal edildiği 1963 yılında 
688 milyon dolara çıkmış olan ithalât 1964 ve 1965 yıllarında bu seviye
nin çok altında kalmıştı.

57



İhracat ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı
Cetvel : 27 (Milyon $)

i Memleket Gruplan
İhracat İthalât 1

1905 1366 (1) 1965 1966 (1)

A. P. A. MEMLEKETLERİ 258 289 269 381
Avrupa İktisadı Topluluğu 157 171 163 237 j
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 84 92 95 126
Diğer A. P. A. M emleketleri 17 | 26 11 18 '

DOLAR SAHASI 83 81 163 _175_ 1
ANLAŞMALI MEMLEKETLER 89 91 77 104 !

i

DİĞER MEMLEKETLER 34 29 63 58 !

T O P L A M 464 490 572 718

(1) M uvakkattir t
K aynak : A ylık  İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Akaryakıt ve buğday dışında kalan maddeler 1966 yılında daha faz
la ithal edilmiştir. İthalât artı§ı % 63,5 ile en fazla taşıtlardadır. 1965 yı
lında 46 milyon dolarlık taşıt ithal edildiği halde 1966 yılında 74 milyon 
dolarlık ithalât yapılmıştır. Taşıtlardan sonra en fazla artış makineler
dedir. Makine ithalâtı 165 milyon dolardan 227 milyon dolara çıkarak 
1966 yılında % 37,2 oranında artmıştır.

1966 yılında yapılan 718 milyon dolarlık ithalâtın 381 milyon dolarlık 
kısmı (% 53,0) APA memleketlerinden, 175 milyon dolarlık kısmı (% 24,4) 
dolar sahası memleketlerinden, 104 milyon dolarlık kısmı (%14,5) anlaş 
malı memleketlerden ve 58 milyon dolarlık kısmı (% 8,1) diğer memleket-

Yatınm, İstihlâk ve Ham Madde İthalâtı 
Cetvel : 28 (Milyon $ )

İ D e ğ e r l e r Genel İthalâta Nispetleri

G r u p l a r 1965 1966
(D G r u p l a r 1965 1966

(D
YATIRIM MADDELERİ 241 341 YATIRIM MADDELERİ 42,1 47,5

inşaat malzemesi 29 40 İnşaat malzemesi 5,1 5,6
Makine ve teçhizat 212 301 Makine ve teçhizat 37,0 41,9

İSTİHLÂK MADDELERİ 25 36 İSTİHLÂK MADDELERİ 4,4 5,0
HAM MADDELER 306 341 HAM MADDELER 53,5 47,5

TOPLAM j 572 718 TOPLAM 100,0 100,0

(1) M uvakkattir
K aynak : A ylık  İstatistik Bülteni — Devlet İstatistik Enstitüsü
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lerden yapılmıştır. 1965 yılı ile karşılaştırıldığı zaman APA memleketleri 
payının % 47,1 den % 53,0 a ve anlaşmalı memleketler payının % 13,5 
den % 14,5 e yükseldiği, buna karşılık dolar sahası ve diğer memleketler 
payının düştüğü görülür.

1966 yılı ithalâtının yatırım, tüketim ve ham maddeler itibariyle da
ğılışı 28 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 1966 yılında yapılmış olan 718 mil
yon dolarlık ithalâtın 341 milyon dolarını (% 47,5) yatırım maddeleri, 36 
milyon dolarım (% 5,0) tüketim maddeleri ve yine 341 milyon dolarını 
(% 47,5) ham maddeler teşkil etmektedir. 1965 yılı ile karşılaştırıldığı za
man yatırım maddeleri ithalâtının 241 milyon dolardan 341 milyon dolara 
yükselerek % 41,5 oranında, tüketim maddeleri ithalâtının 25 milyon do
lardan 36 milyon dolara çıkarak % 44,0 ve ham madde ithalâtının 306 
milyon dolardan 341 milyon dolara çıkarak % 11,4 oranında yükseldiği 
görülür. Bu gelişmeler sonunda yatırım maddeleri ithalâtının toplam itha
lâttaki payı % 42,1 den % 47,5 e, tüketim maddeleri payı % 4,4 den 
% 5 e yükselmiş ve ham maddelerin payı ise % 53,5 ten % 47,5 e düş
müştür.

İthalâtın ithalât rejimi ve dış ödemeler bakımından hangi kaynaklar
dan karşılandığı 29 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Kaynakların Çeşidine Göre İthalât 
Cetvel : 29 (Milyon $)

İthal Kaynaklan
1964 1965 1986 (x)

Değer Değer Değer

| I — Liberasyon 238,4 247,4 292,7
: II — Tahsisli 128,2 158,5 217,4

1 III — Anlaşmalı 50,4 69,3 94,5
1 iv  — NATO Enfrastrüktür 2,2 1,9 3,6

: V — Özel yabancı sermaye 15,8 15,8 20,8

! VI — Özel yatırım kredileri 60,5 43,3 60,2

1 VII — Surplus 32,7 29,3 17,2

VIII — Bedelsiz 4,8 5,4 11,2

IX — Diğerleri 4,4 1,0 0,6

T O P L A M 537,4 571,9 718,2

(x) Muvakkattir.
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü - Aylık Dış Ticaret İstatistikleri

Söz konusu cetvel incelendiği zaman ABD zirai istihsal fazlası itha
lâtı dışında kalan diğer kaynaklardan yapılan ithalâtta artış olduğu görülür.
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Miktar olarak en fazla artış tahsisli ithal malları listelerinden yapılan it
halâtta olmuştur. Bunu, sırasiyle, liberasyon listelerinden yapılan ithalât 
ve özel yatırım kredileri ithalâtı izlemektedir. Liberasyon listelerinden 
yapılan ithalât 1965 yılında 247,4 milyon dolar, 1966 yılında 292,7 milyon 
dolardır. Aynı yıllar itibariyle tahsisli ithal mallan ithalâtı 158,5 milyon 
dolardan 217,4 milyon dolara, anlaşmalı memleketler ithalâtı 69,3 milyon 
dolardan 94,5 milyon dolara, özel yabancı sermaye kaynaklarından yapı
lan ithalât 15,8 milyon dolardan 20,8 milyon dolara ve özel yatırım kre
dileri kaynaklarından yapılan ithalât 43,3 milyon dolardan 60,2 milyon 
dolara yükselmiştir. Surplus maddeleri ithalâtı ise 29,3 milyon dolardan 
17,2 milyon dolara inmiştir.

C. — Dış ödemeler dengesi

Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan ödemeler dengesinin 1966 
yılı geçici rakamlarına göre bu yıl sonunda dış ticaret açığı 228 milyon do
lara çıkmıştır. Bu açığın 64 milyon doları görünmeyen muameleler ve enf- 
rastrüktür net gelir fazlalığı ile, 137 milyon doları sermaye hareketlerinin 
net fazlasiyle, 33 milyon doları konvertibl altın ve döviz rezervi azalışiyle 
ve 7 milyon doları anlaşmalı memleketler giriş fazlasiyle karşılanmıştır. 
Gelirlerdeki 13 milyon dolarlık bakiye, yanlış veya eksik hesaplanmış gi
derlere tekabül etmektedir.

1966 yılı Programının dış ödemeler dengesi tahminleriyle karşılaştı
rıldığı zaman fiili ödemeler dengesi hareketlerinin 1966 yılında olumlu 
yönde gerçekleştiği görülür. İthalât yaklaşık olarak programlanan sevi
yeye çıkmış, ihracat program tahminini aşmış ve dış ticaret açığı 275 
milyon dolar olarak tahmin edildiği halde, 228 milyon dolar olarak ger
çekleşmiştir.

1966 yılı Programında ithalât 725 milyon dolar olarak öngörülmüş ve 
718 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat 450 milyon dolar tahmin 
edilmiş, fakat geçen yıl eriştiği seviyeyi % 5,6 oranında aşarak 490 mil
yon dolara yükselmiştir.

Yurt dışındaki işçilerin döviz transferlerinin tahminleri büyük ölçüde 
aşması, net görünmeyen muameleler fazlasını tahminlerin üstüne çıka
rarak, 45 milyon dolara yükseltmiştir. İşçi gelirleri 1965 yılında 70 milyon 
dolara yükseldikten sonra, 1966 yılında tekrar 45 milyon dolar artarak 
115 milyon dolara çıkmıştır. Turizm ve dış seyahat kalemi, hem gelirle
rin düşmesi, hem giderlerin geçen yıla nazaran yükselmesi sonucunda,
1965 yılma nazaran 4 milyon dolar fazla açık vermiştir. Enfrastrüktür ve 
off-shore muameleler net 19 milyon dolar gelir sağlamıştır.

Dış ticaret dengesi ve görünmeyen muamelelerde meydana gelen 
bu gelişmeler 234 milyon dolar açık vereceği tahmin edilen cari işlemler
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Cetvel : 30

Ödemeler Dengesi
(Milyon $)

1965 1966
(Geçici)

Değişiklik

Pr
og

ra
m

ta
hm

in
i
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k
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şm

e
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i
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k
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e

1. CARİ İŞLEMLER —207 —  78 —234 — 164 —  27 — 86

A. Dış ticaret —255 — 108 —275 —228 —  20 — 120

i İthalât —665 — 572 —725 —718 —  60 — 146
İhracat 410 464 450 490 40 26

B. Görünmeyen muameleler (net) 2 10 23 45 21 35
Borç faizi ödemeleri (1) — 28 — 32 — 31 —  31 —  3 1

I Turizm ve dış seyahat (net) — 10 — 10 — 8 — 14 2 —  4
gelir (11) (14) (14) (12) (3) (—2)

I gider (—21) (—24)

CN1

(—26) ( - D ( - 2 )
İşçi gelirleri 20 70 70 115 50 45
Kâr transferleri —  6 — 15 — 20 —  16 —  14 —  1
Proje kredi, hizmet Ödemeleri — — 7 — 6 —  7 —  6 o;
Diğer görünmeyen muameleler (net) 26 4 18 —  2 —  8 —  6 1

gelir ( - ) (67) ( - ) (71) (—) (4)
gider ( - ) (—63) ( - ) (—73) ( - ) (— 10)

C. Enfrastrüktür ve off-shore 46 20 18 19 —  28 -  1
2. SERMAYE HAREKETLERİ 207 90 234 137 27 47

A. Dış borç ödemeleri (2) — 187 — 184 — 143 — 146 44 38!
B. özel yabancı sermaye 25 22 27 30 2
C. Surplus madde. (PL 480) 40 ___ 29 32 17 —  8 — 121
D. Bedelsiz ithalât 10 5 10 11 0 6!
E. Proje kredileri (3) 65 57 87 56 22 —  1 1
F. Dış finansman ihtiyacı (Konsor.) (4) 254 196 221 204 —  33 8
G. Kısa vadeli sermaye hareketleri — — 35 — — 35 — o!

3. ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ (5,6) — — 7 — 33 — 40
4. ANLAŞMALI MEMLEKETLER (5,6) — — 2 — 7 — 9
5. NET YANLIŞ VE EKSİK — — 3 — —  13 — 0

. . ..................  . - --------- -- 1

K aynak : M aliye Bakanlığı
(1) 1965 yılında bu rakam a teciller dahil değild ir .
(2) Dış borç ödem elerine 1965 yılında 50 m ilyon $. lık E MA ve 24 m ilyon $. lık  ana

para tecili, 1966 yılında  27 m ilyon $. lık anapara tecili dahildir.
(3) 1965 yılında proje kredilerinden kullanm aların 51 m ilyon $. ı fiili kullanma, 

6 m ilyon $. ı akreditif esasına göre hesaplanm ıştır.
(4) Borç tecili, fa iz  tecili ve  refinansm anlar dahildir.
(5) 1965 rezerv  hareketi Bankam ızın 1964y 1965 bilânço rakam larına göre hesap- 

lanm ıştır.
(6) R ezerv  artışı (—) işaretle gösterilm iştir .
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dengesinin 164 milyon dolar olarak (13 milyon dolarlık net yanlış ve ek
sik hariç) gerçekleşmesine yardım etmiştir. Her ne kadar fiili cari işlem
ler dengesi açığında, 1965 yılma nazaran, önemli bir artış varsa da, bu 
fark 1965 yılı açığının, o yıl ithalâtın program seviyesine ulaşamaması 
dolayısiyle, çok düşük olmasından ileri gelmektedir.

Sermaye hareketleri çerçevesi içinde 30 milyon dolarlık özel yabancı 
sermaye, 17 milyon dolarlık surplus maddeleri ithalâtı ve 11 milyon do
larlık bedelsiz ithalât girişi yapılmıştır. 1966 yılı programında 87 milyon 
dolar tahmin edilen proje kredileri 56 milyon dolar ve 221 milyon dolar 
tahmin edilen Konsorsiyum kredileri 204 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. Bu suretle sermaye hareketlerinden Programda gösterilen 377 mil
yon dolar yerine 318 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Bu gelirin 146 mil
yon doları dış borç ödemelerine (faiz ödemeleri görünmeyen kalemdedir) 
35 milyon doları kısa vadeli sermaye hareketleri çıkışlarına tahsis edilince 
dış ticaret açığı finansmanı için 137 milyon dolar kalmıştır.

Proje kredileri ve Konsorsiyum kredilerinin tahminlerin altında ger
çekleşmesi sebebiyle, dış ticaret açığının finanse edilebilmesi için kon- 
vertibl altın ve döviz rezervlerinde 33 milyon dolarlık azalma meydana 
gelmiştir.

Ayrıca anlaşmalı memleketler bakiyesinde de 7 milyon dolarlık ek
siliş olmuştur.

D — Altın ve döviz durumu
1965 yılı sonunda 120,8 ton olan Bankamız toplam altın mevcudu 

1966 yılı sonunda 3,3 ton noksanı ile 117,5 tona inmiştir. 31 sayılı cetvelde 
görüldüğü gibi, serbest altın mevcudunda meydana gelmiş olan 12,2 ton
luk azalışın 3,3 tonu altınla yapılması mecburî ödemelere, 8,9 tonu da 
vadeli altın hesabına aktarılan miktara tekabül etmektedir.

Altın Mevcudu
Cetvel : 31 (Ton)

1965 1966 Fark

i MİLLETLERARASI AYARLI 117,9 114,6 — 3,3

; Serbest altınlar 28,3 16,1 İ — 12,2

İ Merhun altınlar 71,8 71,8 —

Vadeli altın borçluları 17,8 26,7 8,9

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI 2,9 2,9 —

TOPLAM 120,8 117,5 — 3,3
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1966 yılı sonundaki 117,5 tonluk altın mevcudunun 114,6 tonu mil
letlerarası ayarlı, 2,9 tonu ise sikke ve düşük ayarlı altındır. 114,6 ton
luk milletlerarası ayarlı altınların 16,1 tonu serbest olup bir kısmı Ban
kamız kasalarında, bir kısmı ise diğer merkez bankalariyle milletlerarası 
teşekküller nezdinde muhafaza edilmektedir. .

Avans ve kredi mukabili merhun altınlar mevcudunda 1966 yılında 
bir değişiklik olmamış ve 71,8 tonluk seviyesinde kalmıştır. Vâdeli al
tın borçluları hesabında yer alan altınlar 8,9 ton artarak 26,7 tona çık
mıştır.

120,8 ton tutan 1965 yılı sonu altın mevcudunun 109,9 tonu Banka
mıza, 10,9 tonu Hâzineye aittir. 1966 yılında Hâzineye ait altın mevcudun
da bir değişiklik olmamıştır; Bankamız malı altınlar, yukarıda açıklanan 
sebeple 3,3 ton eksildiği için 106,6 tona ve toplam altın mevcudu 117,5 
tona inmiştir.

Altm Mevcudunun Dağılışı 
Cetvel : 32 ' (Ton)

1965 1966 Fark

Banka malı 109,9 106,6 — 3,3

Hazine tevdiatı 10,9 10,9 —

TOPLAM 120,8 117,5 — 3,3

Altm mevcudumuz, 1 sâfi gram altm = 1012,747 kuruş esası üzerin
den değerlendirildiğine göre, milletlerarası 114,6 ton altının bilânço de
ğeri 1.160,4 milyon liradır. Bunun 1.050,1 milyon liralık kısmı Bankamız 
malı, 110,3 milyon liralık kısmı Hazine malıdır.

Altm ve döviz rezervleri 1966 yılında 57,7 milyon dolardan 25,0 mil
yon dolara inerek 32,7 milyon dolar azalmıştır. 32,7 milyon dolarlık altm 
ve döviz rezervi azalışı milletlerarası ayarlı altınlardaki 3,7 milyon do
larlık ve konvertibl döviz borçluları hesabındaki -20,0 milyon dolarlık ek
silme ile konvertibl döviz alacaklıları hesabındaki 9,0 milyon dolarlık 
artışın toplamıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi, milletlerarası ayarlı altm mevcudu, Millet
lerarası Para Fonuna ödenen taksitler sebebiyle 3,7 milyon dolar azal
mıştır. Azalmanın tamamı serbest altınlarda meydana gelmiştir. Gerçek
ten, serbest altm mevcudu 31,8 milyon dolardan 18,1 milyon dolara ine
rek 13,7 milyon dolar azalmış, vâdeli altm borçluları ise 20,0 milyon do
lardan 30,0 milyon dolara yükselmiştir.

63



Cetvel : 33
Altın ve Döviz Durumu

Milyon TL. Milyon $

1965 1966 1965 1966 Fark

ALTIN MEVCUDU 
(Milletlerarası ayarlı)

Serbest
Merhun
Vâdeli altın borçluları 

DÖVİZ BORÇLULARI 
(Konvertibl)

3133 sayılı Kanuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre 

DÖVİZ ALACAKLILARI 
| (Konvertibl)
| 3133 sayılı Kanuna göre 

5256 sayılı Kanuna göre

4- 1.193,8 -1- 1.160,4 +  132,6 +  128,9 — 3,7

286,2 
727,6 
180,0 

+  434,7

162,8 
727,6 
270,0 

+  255,2

31.8
80.8 
20,0

+  48,3

18,1
80,8 
30,0 

+  28,3

—  13,7

10,0
— 20,0

245,6 
189,1 

— 1.109,0

177,2 
78,0 

— 1.189,9

27,3 
21,0 

— 123,2

19,6 
8,7 

— 132,2

— 7,7
—  12,3
— 9,0

540,8
568,2

654,7
535,2

60,1
63,1

72,7
59,5

12,6 
— 3,6

j NET REZERV DURUMU 519,5 225,7 57,7 25,0 —  32,7

3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi konvertibl hariçteki muhabir
ler ve efektifler Merkez Bankası bilânçosunda “Döviz Borçluları” he
sabında toplanmaktadır. Döviz borçluları hesabında 1966 yılında 20,0 mil
yon dolarlık bir azalma olmuştur. Bu 20,0 milyon dolarlık azalmanın 7,7 
milyon doları 3133 sayılı Kanuna tabi döviz ve efektiflerde 12,3 milyon 
doları 5256 sayılı Kanuna tabi döviz ve efektiflerde meydana gelmiştir.

Bir pasif hesabı olan “Döviz Borçluları” rübriğinde 3133 ve 5256 
sayılı kanunlara tabi konvertibl hariçdeki muhabirler ile konvertibl döviz 
tevdiat hesaplan yer almaktadır. 1966 yılında döviz alacaklıları hesabı 9,0 
milyon dolar yükselmiştir.

Döviz borçluları hesabında 20,0 milyon dolar azalma döviz alacaklıları 
hesabında ise 9,0 milyon dolar artış olduğuna göre, döviz rezervlerinde 
29,0 milycn dolarlık azalma olmaktadır. Milletlerarası ayarlı altınlardaki 
3,7 milyon dolarlık eksilişi de buna ekleyince 1966 yılı altın ve döviz re
zervlerindeki azalış 32,7 milyon dolara çıkmaktadır.

Konvertibl olmayan dövizler ve meskûk ve düşük ayarlı altınların
1966 yılı durumu 34 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu hesaplar bilanço
nun aktif ve pasifinde “Muhtelif” rübriği altında toplanmıştır.

Düşük ayarlı ve meskûk altınlarda 0,1 milyon liralık artış kayde
dilmiştir.

34 sayılı cetvelde Borçlu Döviz Hesapları adı altında satm alman 
kambiyo senetleri, muhabir bankalar nezdindeki döviz alacakları, muha
bir bankaların nezdindeki borç bakiyeleri, efektifler, muvakkat ve tran-
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situar hesaplar toplanmıştır. 3133 ve 5256 sayılı kanunlara tabi olan dö
vizlerle diğer çeşitli dövizlerin 1965 yılı sonundaki Borçlu Döviz He
sapları bakiyesi 548,9 milyon lira, 1966 yılı sonundaki bakiyesi ise 24,9 
milyon lira fazlasiyle 573,8 milyon liradır. Artışın tamamı 3133 sayılı 
Kanuna tabi çeşitli konvertibl olmayan dövizlerdeki yükselmeden ileri 
gelmiştir. 5256 sayılı Kanuna tabi konvertibl olmayan dövizlerde 1966 
yılında 1,5 milyon lira bir azalma olmuştur.

Diğer Altm ve Döviz Hesaplan 
Cetvel : 3 4 _____________________________________  (Milyon TL.)

1965 1966 Fark

ALTIN (Meskûk ve düşük ayarlı) 29,5 29,6 0,1
BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 548,9 573,8 24,9

3133 sayılı Kanuna göre :
Muhtelif 108,6 135,0 26,4

5256 sayılı Kanuna göre :
Hariçteki muhabirler 138,9 93,8 — 45,1
Muhtelif 301,4 345,0 43,6

KLİRİNG 0,1 — — 0,1
ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 338,8 426,1 87,3

3133 sayılı Kanuna göre : 
Muhtelif 53,2 47,8 — 5,4

5256 sayılı Kanuna göre :
Hariçteki muhabirler 86,6 67,6 — 19,0
Muhtelif 199,0 310,7 111,7

KLİRİNG 0,7 — --- — 0,7

Bilançomuzdaki 3133 ve 5256 sayılı kanunlara tabi Alacaklı Döviz 
Hesapları ödenecek senet ve havaleleri, döviz röpor alacaklarım, transituar 
ve provizyon hesaplarını ihtiva etmektedir. Bu hesabın 1965 yılı bakiyesi
338,8 milyon lira, 1966 yılı bakiyesi 87,3 milyon lira fazlasiyle 426,1 mil
yon liradır.

E. — Dış borçlar (*)
61 sayılı cetvelde görüldüğü gibi 1966 sonu itibariyle Türkiye'nin 

dövizle ödenecek 'borçları toplamı 1.189,8 milyon dolar, Türk parası ile 
ödenecek dış borçları toplamı ise 3.294,8 milyon liradır. Temin edilmiş 
fakat henüz kullanılmamış kredilerden dövizle ödenecek olanlar 359,7 
milyon dolar, Türk parası ile ödenecek olanlar 428,8 milyon liradır.

(*) Dış borçlar Milletlerarası ilişkiler bölümünde, iç borçlar ise kamu mâliyesi 
bölümünde incelenmiştir. Dış borçlarla ilgili cetvel “İç Borçlar” bölümündedir.
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1966 yılında dövizle ödenecek borçlar 193,2 milyon dolar azalmıştır. 
Azalma hem borçlulara hem alacaklılara göre yapılan ayırımda bütün 
kalemlerde birden olmuştur.

1966 yılı sonundaki 1.189,8 milyon dolarlık dövizle ödenecek dış 
borçların 866,6 milyon dolan Devlet bütçesinden, 101 milyon doları di
ğer kamu kuruluşları tarafından ödenecektir. Geri kalan 222,2 milyon do
ların 65,5 milyon doları özel sektöre ve 156,7 milyon dolan konsolide ti
carî borçlara aittir.

Dövizle ödenecek 1.189,8 milyon dolarlık dış borçlarm 186,0 milyon 
doları milletlerarası kurumlardan, 769,4 milyon dolan yabancı hükümet 
ve hükümet organlarından, 77,7 milyon doları özel yabancı firma ve şa
hıslardan alınmıştır. Geri kalan 156,7 milyon dolar konsolide ticarî borç
lardır.

1965 yılı sonunda 3.768,4 milyon lira olan Türk parası ile ödenecek 
borçlar 1966 yılı sonunda 3.294,8 milyon liraya inmiştir. Bunun 1.624,3 
milyon lirası Devlet bütçesinden, 563,6 milyon lirası diğer kamu sektörü 
tarafından ödenecek borçlardır. Geri kalan 1.106,9 milyon lira ise özel 
sektöre ait borçlardır. 473,6 milyon liralık azalmanın en büyük kısmı 
Devlet bütçesinden ödenecek borçlarda meydana gelmiştir. Diğer kamu 
sektörü ve özel sektör borçlarındaki azalma daha azdır.

5 — 1966 YILINDA PARA VE KREDİ
A — Genel Gelişmeler
a. Para ve Kredi Gelişmeleri :
Hatırlanacağı gibi para ve kredi açısından, 1964 yılının ilk yarısı 

ekonomik durgunluğun, Haziran - Eylül dönemi durgunluğu önlemek araa- 
ciyle alman tedbirlerin ve yılın son üç ayı serbest konjonktürün tesiri al
tında seyretmişti. 1964 yılında para ve kredi politikası tatbikatının nihaî 
gayelerini ana çizgileri itibariyle bankalarda kaynakların artırılması ve 
finansman güçlüğü çeken faaliyet kollarının desteklenmesi teşkil etmişti.

1965 yılı, para ve kredi açısından, ana çizgileri itibariyle, 1964 yılı 
sonbahar aylarında kendini göstermeye başlayıp 1965 yılı içinde biraz da
ha hızlanarak devam etmiş olan hareketli konjonktürün tesiri altında ge
lişmiştir. 1965 yılında para ve kredi politikası tatbikatının nihaî gayelerini, 
ana çizgileri itibariyle, hareketlenmiş olan iktisadi faaliyetlere gerekli 
olan nakdî kaynakların artışını bu hareketleri aksatmıyacak bir gelişme 
hızında tutmak, bünyevi sebeblerle finansman güçlüğü çeken faaliyet kol
larım desteklemeye devam etmek ve gerektikçe hareketlenmiş olan kon
jonktürün ihtiyacından fazla olan kaynaklan global ve kantitatif usul
lerle kontrol etmek teşkil etmiştir.
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1965 yılında, 1964 yılı ikinci yansında durgunluğu önlemek amaciyle 
alınmış olan tedbirlerden gayelerine ulaşmış olanlar kaldırılmış ve aşırı 
gelişmeleri önlemek için yeni tedbirler alınmıştır. Bu arada 31 Aralık
1965 günü yayımlanan Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararlariyle 
oranı İ964 yılı Haziran ayında % 10 a indirilmiş olan vâdeli mevduat 
karşılıkları yeniden % 20 ye çıkarılmış ve bankaların disponibilité oranı 
iki basamakta % 5 ten '% 10 a yükseltilmiştir.

1966 yılı para ve kredi açısından, yılın ilk yarısı 1965 yılından intikal 
eden hareketli konjonktürün, ikinci yarısı ise tarım sektöründeki olağan
üstü artışın yarattığı İktisadî faaliyet yüksekliğinin tesiri altında geliş
miştir. 1966 yılında para ve kredi politikası tatbikatının nihaî gayelerini, 
ana çizgileri itibariyle, bir yandan ekonomik sektörlere muhtaç olduklan 
kredileri vermek diğer yandan bu kredilerin aşırı talep yaratmasını önle
mekte faydası olan mekanizmaların işlemesini engellememek teşkil 
etmiştir,

1966 yılı para ve kredi gelişmelerini incelemek amaciyle, 1965 yılı 
sonu ve 1966 yılı Kasım, ayı itibariyle para ve kredi kurumlarımn yarat
tıkları munzam kaynaklan, bu kaynakların sektörlere ve kurumlara da
ğılımlarını, kredi kontrol mekanizmalarının işleyişini ve genel fiyat sevi
yesiyle olan ilişkilerini ana çizgileriyle kül halinde ele alacağız.

Para ve kredi kurumlan, (Merkez Bankası, bankalar ve ufaklık para 
dolayısıyle Hazine) mevcut konsolide finansman imkânlarına 1965 yılı so
nunda 5.269 milyon lira, 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 5.030 milyon 
lira ilâve etmişlerdir. 1966 yılında yıllık artışın 6.500 milyon liradan yük
sek olacağı tahmin edilmektedir.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle yaratılan 5.030 milyon liralık munzam 
finansman imkânının % 82 si kredilere, % 10 u diğer alacaklara, % 8 i tek
nik ve mecburi yedek değerlere tekabül etmektedir. 1965 yılı sonundaki 
5.269 milyon liralık artışın ise % 61 ini krediler, % 18 ini diğer alacaklar, 
% 6 smı net dış ödeme rezervi artışı, % 15 ini de teknik ve mecburi nöt- 
ralizasyon teşkil etmiştir.

1966 yılında global finansman imkânlarının ve bu arada kredilerin
1965 yılma kıyasla daha yüksek bir artış göstermesi gayrısâfi millî hâsı
lanın hem tarım sektöründe hem diğer sektörlerde, 1965 yılma nazaran, 
daha yüksek oranlı artışlar kaydetmiş olmasından ileri gelmiştir.

1965 yıh sonunda yaratılmış olan munzam 5.269 milyon liralık fi
nansman imkânının % 18 i Merkez Bankasınca, % 82 si bankalarca, Mer
kez Bankası dışındaki imkânlariyle sağlanmıştır. 1965 yılı sonu itibariyle 
Merkez Bankası bankalara açtığı kredileri toplam finansman imkânı artı
şının % 0,4 ü oranında azaltmıştır. Buna karşılık 1966 yılı Kasım ayı sonu
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Toplam Kaynak ve Karşılıklar ile Kurumlar ve İşlemler 
Arasındaki İlişkiler - Yüzde Olarak (1)

(Para ve kredi kurumlannm konsolide bilânço toplamları)
Cetvel : 35

1964 - 1965 
Değişiklikler

1965 - 1966 Kasım 
Değişiklikler
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KREDİLER 61 10 51 _ 82 31 51 _

Kamu sektörü (5) 20 9 11 _ 18 20 —  2
Özel sektör 40 0 40 — 64 11 53 __
Bankalar Tasfiye Fonuna 1 1 — --- 0 0 — , _

DİĞER ALACAKLAR 18 2 16 0 10 1 9 0
Kamu sektörü (5) 16 0 16 0 4 1 3 0
özel sektör (6)

NET DIŞ ÖDEME REZERVİ
2 2 0 — 6 0 6 —

ARTIŞI (7) 6 6 — _ — — — —

YEDEKLER =  NÖTRALÎZASYON (8) 15 15 _ 8 — 8 _
Ankesler 4 — 4 _ —  4 — — 4 —
Tevdiat, mecburi, ihtiyari 11 — 11 — 12 — 12 —

ARTIŞLAR : AKTİF =  PASİF 100 18 82 0 100 32 68 0

PARA (ARZI) 46 10 36 0 47 21 26 0
Kamu sektörü (5) —  1 _ —  1 _ 0 — 0 —
özel sektör 47 10 37 0 47 21 26 0

PARA BENZERÎ LİKİDİTELER (9) 39 — 7 46 — 37 — 5 42 —
Kamu sektörü (5) 9 0 9 __ 6 —  1 7 —
özel sektör (6) 30 — 7 37 — 31 —  4 35 —

NET DIŞ ÖDEME REZER. AZA. (7) — — — — 8 8 — —
YEDEKLER =  NÖTRALİZASYON (8) 15 15 _ 0 8 8 — 0

Ankesler 4 4 — 0 — 4 — 4 — 0
Tevdiat, mecburi, ihtiyari 11 11 — — 12 12 — —

NOT (1) “Kaynaklar ve karşılıkları - Değişiklikler” başlıklı 36 sayılı cetveldeki dip
notlar bu cetveli de ilgilendirmektedir.

itibariyle yaratılmış olan 5.030 milyon liranm %  32 si (% 11,6 sı banka
lara verilmiştir) Merkez Bankasmca, % 68 i de bankalarca sağlanmıştır.

1966 yılında özellikle Merkez Bankasmca yaratılmış olan imkânların,
1965 yılında meydana gelmiş olan artışa nazaran daha yüksek oranda 
oluşu, tarım sektörünün bu yıl daha büyük ölçüde finanse edilmesi zaru
retinden ileri gelmiştir. Bilindiği üzere, tarım sektörünün yurtiçi ve yurt-
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dışı piyasa ekonomisine intibak ettirilmesi için mevsimlik kredilerle des
teklenmesi ihracat, döviz gelirleri, yurtiçi dağıtım ve tüketim, çiftçi gelirleri 
ve gelecek yıl üretimi açılarından zaruret arzetmektedir. Destekleme kre
dileri Toprak Mahsulleri Ofisine ve Tekel İdaresine Merkez Bankasınca 
doğrudan doğruya açılmaktadır. Şeker Şirketine Merkez Bankasınca ban
kalar vasıtasiyle açılan krediler, bankalarda bu hesabın muhasebe kayıtla
rı diğer reeskont işlemlerinden farklı şekilde tutulduğu için, istatistiklerde 
doğrudan doğruya açılmış olan krediler arasında yer almaktadır. Çiftçile
re, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine T. C. Zira
at Bankası kendi kaynaklariyle, Merkez Bankası reeskont imkânlarından 
faydalanmak suretiyle, kredi açmaktadır.

1965 yılında münhasıran tarım sektörüne sağlanmış olan munzam 
imkânlar toplam finansman imkânları artışının % 2,7 sini teşkil ettiği hal
de, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle bu pay % 36 ya çıkmıştır. Merkez Ban
kasınca tarım sektörüne 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle sağlanmış 
olan munzam kredi, toplam finansman imkânı artışının % 25 ine veya 
kendi yarattığı kısmın % 77,6 sına eşittir. 1965 yılında Merkez Bankasının 
tarım sektörüne açtığı krediler azalış kaydetmiştir. Bankaların (yalnız 
T. C. Ziraat Bankası) tanm sektörüne münhasıran kendi kaynaklarından 
sağladıkları munzam kredi, toplam finansman imkânı artışının 1965 yılı 
sonunda % 7,2 sini 1966 yılı Kasım ayı sonunda ise % 10,9 unu teşkil 
etmiştir. Bankaların kendi başlarına yarattıkları finansman imkânlarının,
1965 yılı sonunda % 8,7 sini 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle % 16,2 
sini tarım kredilerindeki artış teşkil etmiştir.

Tarım sektörü dışında kalan faaliyetlere açılan munzam kredilerin, 
toplam finansman imkânlarındaki artışlarla kıyas edildiği takdirde, 1965 
yılına nazaran, 1966 yılında biraz daha düşük oranlar kaydettiği görülür. 
Gerçekten toplam artışın 1965 yılı sonunda % 58,1 i, 1966 yılı Kasım ayı 
sonunda ise % 46,3 ü söz konusu sektörlerdeki kredi, artışına tekabül et
mektedir. Bu sektörlere sağlanan munzam imkânların, toplam kaynak artı
şına kıyasla, 1965 yılı sonunda % 14,5 ini ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 
% 6,6 sim Merkez Bankası, % 43,6 sı ile % 39,7 sini ise, aynı tarihler iti
bariyle, bankalar karşılamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar 1966 yılında krediler vasıtasiyle yaratılmış 
olan munzam finansman imkânlarının ilgili para ve kredi kurumlarınca 
sektörlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde artırıldığını ve dağıtıldığını gös
termektedir.

Krediler dışında kalan işlemlerle yaratılmış olan munzam finansman 
imkânları, 1966 yılı Kasım ayındaki 5.030 milyon liralık toplam artışın 
% 18 ini )965 yılı sonundaki toplam artışın ise % 39 unu teşkil etmiştir.
1966 yılında söz konusu % 18 in % 10 u para ve kredi kurumlannın diğer 
alacaklarına, % 8 i ise teknik ve mecburi yedek imkânlara tekabül et-
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Kaynaklar ve Karşılıkları - Değişiklikler (1)

(Para ve kredi kuramlarının konsolide bilânço toplamlan)
Cetvel : 36 (Milyon TL.)

1964 - 1965 !
Değişiklikler |

1965 - 1966 Kasım 
Değişiklikler
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KREDİLER 3.203 525 2.678 __ 4.141 1.592 2.549
Kamu sektörü (5) 1.038 460 578 __ 8yü 999 -  104 __
Özel sektör 2.078 —22 2.100 __ 3.235 582 2.653 __
B. Tasfiye Fonuna 87 87 — —, l ı 11 __ ---

DİĞER ALACAKLAR 968 120 861 — 13 495 31 448 16
Kamu sektörü (5) 851 2 862 — 13 189 30 143 16
Özel sektör (6) 117 118 —  1 — 306 1 305 —

NET DIŞ ÖDEME REZERVİ
ARTIŞI (7) 293 293 , __ __ __ __ __ ■ '

YEDEKLER =  NÖTRALİZASYON (8) 805 2 8Ö3 — 394 — 394 ----
Ankesler 232 2 230 t_ — 192 __ —  192 __
Tevdiat, mecburi, ihtiyarî 573 — 573 — 586 — 586 —

ARTIŞLAR : AKTİF =  PASİF 5.209 940 4.342 — 13 5,030 1.623 3.391 16
PARA ARZI 2.435 512 1.942 — _19 2.351 1.042 1.290 __ 19

Kamu sektörü (5) — 42 — 1 —  41 __ 15 __ 15 __
Özel sektör 2.477 513 1.983 — 19 2.336 1.042 1.275 19

PARA BEN ZERİ LİK İD İTE. (9) 2.029 —371 2.400 — 1.860 — 241 2.101 —
Kamu sektörü (5) 476 11 465 __ 318 -  26 344 —
Özel sektör (6) 1.553 —382 1.935 1.542 — 215 1.757 —

NET DIŞ ÖDEM E REZERVİ -
AZALIŞI (7) — — — — 425- 425 — —

YEDEKLER = NÖTRALİZASYON (8) 80cî 79£î ~ 6 394| 397■ — —  3
Ankesler 232î 22e 6 — 192l — 18S —  3
Tevdiat, mecburi, ihtiyarî 57ci 57 ci — 586! 58 € —

Notlar : (1) M erkez Bankası ve bankalar bilançoları arasında, tanzim tarihi, işlemleri 
muhasebeleştirme ve tasnif farklılıkları v. s. bu araştırma tablosunun 
tanzimi maksadıyle temayülleri aksatnuyacak ölçüde ve elde mevcut bilgile
rin müsaadesi nisbetinde ayarlanmıştır. (2) Bankalara açtığı krediler dahil
dir. (3) Merkez Bankasından sağladıkları kaynaklar ve bunlarla açtıkları 
krediler hariçtir. (4) Ufaklık para ihraç etmesi dolayısiyle. (5) Kamu sektörüne 
genelt katm a  ve mahallî bütçeli idareler sosyoA sigorta kurumlan ve İktisadî 
kamu teşebbüsleri dahildir. (6) Bu kalemdeki özel sektör rakamına kamu sek
törü olarak tasnif edilmeyen ikinci ve üçüncü şahıs aktif ve pasif hesapları da
hil edilmiştir. (7) Konvertibl olan ve olmayan bilumum altın ve döviz hesapla
rını kapsar» (8) Müfredatı ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. (9) Para benzeri liki
ditelere para arzında yer alan bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık para dı
şında kalan vadeli ticaret ve tasarruf mevduatı ve her türlü resmî mevduatla 
birlikte her türlü borçlanmalar ve diğer çeşitli pasif hesaplar dahil edilmiştir.
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mektedir. 1965 yılına ait % 39 un % 18 ini diğer alacaklar, % 6 sını net 
dış ödeme rezervi artışı, % 15 ini de teknik ve mecburi yedek imkânlar 
teşkil etmiştin

1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle yaratılmış olan 5.030 milyon 
liralık munzam kaynağın % 47 si para arzına, % 37 si para benzeri 
likiditelere ve borçlanmalara % 8 i net dış ödeme rezervi azalışına ve 
dolayısiyle piyasadan para çekilmesine ve % 8 i teknik ve mecburi nöt- 
ralizasyona tekabül etmektedir. 1965 yılı sonunda yaratılan 5.269 mil
yon liralık munzam kaynağın ise % 46 sim para arzı, % 39 unu para ben
zeri likiditeler ve borçlanmalar ve % 15 ini teknik ve mecburi nötralizas- 
yon teşkil etmektedir.

1965 yılında konvertibl olan ve olmıyan altın ve döviz rezervi artışı 
ekonomi emrindeki nakdi kaynakları artırıcı, 1966 yılında ise söz konusu 
rezerv eksilişi nakdi kaynaklan eksiltici rol oynamıştır. İleride görüleceği 
gibi teknik ve mecburi nötralizasyon oranı 1966 yılında bu sebeble daha 
yüksektir.

1966 yılında 1965 yılma kıyasla yüksek olan finansman imkânı artışla
rının para stokunda ve diğer kaynaklarda da yüksek oranlarda artış tev-

Para ve Kredi Kontrol Mekanizmaları ve Sonuçlar (1) 
(Para ve kredi kurumlarmın konsolide bilânço toplamları) 

Cetvel : 37

Artışlar 
(Milyon TL,)

Nötralize değer
lerin toplam kay

nak artışına 
oranlan

1985
sonu

1966
Kasım

1965
sonu

1966
Kasım

TEKNİK VE İHTİYARİ NÖTRALİZASYON 253 — 265 4,8 — 5,2
Ankesler 232 — 192 4,4 — 3,8
Merkez Bankasına serbest tevdiat ; 21 — 73 0,4 — 1,4

MECBURİ NÖTRALİZASYON 552 659 10,5 13,1
Mevduat karşılıkları 485 474 9,2 9,4
İthalât depozitoları 67 185 1,3 3,7

NET ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ AZALIŞI — 425 — 8,4

TOPLAM NÖTRALİZASYON 805 819 15,3 16,3

TOPLAM KAYNAK - KARŞILIK ARTIŞI 5.269 5.030 100,0 100,0

(1) Bu cetvel 35 ve 36 sayılı cetvellerin (8) sayılı dip notunda belirtilen müfredatı ihtiva  
etmektedir .
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lit ederek nakdî talebi aşın ölçüde yüksetmesini mer’i kontrol mekaniz
malarının sonuçlan ve net ödeme rezervi azalışı yeter ölçüde önlemiştir.

Piyasaya kredilerle, diğer banka muameleleriyle ve ufaklık para çı- 
kanlmak suretiyle aktarılan munzam kaynakların nötralize edilmesinde 
başlıca rol oynayan mekanizmalar ve alman sonuçlar 37 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir.

Yukarıdaki cetvelin tetkikinden de anlaşılabileceği gibi 1965 yılı so
nunda yaratılmış olan 5.269 milyon liralık munzam kaynağın veya finans
man imkânının % 15,3 ü mer’i kontrol mekanizmalariyle nötralize edil
miştir. Toplam kaynak artışının % 4,8 i ankeslere ve Merkez Bankasına 
bankalarca yapılan serbest tevdiatı kapsayan teknik ve ihtiyari nötralizas- 
yona, % 10,5 i mevduat karşılıkları ile ithalât depozitolarından ibaret olan 
mecburi sterilizasyona tekabül etmektedir.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle toplam sterilizasyon, kaynak artışı top
lamının % 16,3 ünü teşkil etmiştir. Toplam kaynak artışının % 13,1 i mec
buri nötralizasyona, % 8,4 ü konvertibl olan ve olmayan net altın ve dö
viz rezervi azalışı dolayısiyle piyasadan çekilen kaynaklara tekabül etmek
tedir. Teknik ve ihtiyari sterilizasyon, toplam kaynak artışının ■% 5,2 si 
oranında azalış göstermiştir. Genel olarak, bankaların ankesleri Aralık 
ayı sonunda en yüksek seviyeye çıkar ve yıl içinde Eylül ayma kadar dü
şerek yıl sonuna kadar yeniden yükselir. Teknik, ihtiyarî ve mecburi nöt- 
ralizasyon miktarının 1966 yılı Aralık ayında biraz daha artacağı nazara 
almırsa, 1966 yılındaki toplam nötralizasyonun geçen yıla nazaran daha 
yüksek olacağı tahmin edilebilir.

Para ve kredi gelişmeleri konusuna, kamu sektörüyle özel sektörün 
para ve kredi kuramlarınca ne ölçüde finanse edildiğini mevcut istatis
tik imkânlara göre inceledikten sonra son vereceğiz.

1965 yılı sonunda yaratılmış olan 5.269 milyon liralık munzam fi
nansman artışının % 36 sı, 1966 yılı Kasım ayı sonundaki 5.030 milyon li
ralık artışın ise %  22 si, kamu sektörüne sağlanmıştır. Buna karşılık, pa
ra ve kredi kurumlan, kaynaklarının 1965 yılı sonunda % 8 ini, 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle % 6 sim kamu sektöründen temin etmişlerdir. Bu du
ruma göre, kamu sektörünün 1966 yılında, 1965 yılma nazaran, banka
lar sistemince toplam kaynaklara kıyasla % 12 oranmda daha az finanse 
edildiği anlaşılmaktadır.

Buna karşılık, 1965 yılı sonundaki toplam finansman artışının % 49 u 
(Bankalar Tasfiye Fonuna açılan krediler, çeşitli alacaklar ve net dış 
ödeme rezervi artışı dahil) ve 1966 yılı Kasım ayındaki toplam artışın 
% 70 i, özel sektöre sağlanmıştır. Buna karşılık, para ve kredi kurumlan, 
kaynaklarının 1965 yılı sonunda % 77 sini, 1966 yılı Kasım ayı sonun
da % 78 ini, özel sektörden temin etmişlerdir. Bu duruma göre, özel sek
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törün 1966 yılında, 1965 yılına nazaran, bankalar sistemince çok daha 
fazla finanse edildiği görülmektedir.

1966 yılındaki para ve kredi gelişmelerini özetlemek gerekirse, eko
nomiye gayrisâfi millî hasıladaki yüksek artışa uygun miktarda global fi
nansman sağlandığını, tarım sektörüne tarım üretimindeki artışın gerek
tirdiği ölçüde kredi açıldığım, ekonomiye bir elden ihtiyacı olan kredi 
verilirken bu imkânların finansman görevlerini bitirdikten sonra aşırı ta
lep yaratacak olan sektörlere intikal ederken mer’i kontrol tedbirleriyle 
nötralize edildiğini ve binnetice kredilerle ve diğer işlemlerle sağlanan 
finansman imkânlarının para arzında ve emisyonda çok yüksek artışlar 
tevlit etmesinin önlendiğini belirtmek gerekir. Toptan eşya fiyatları en
deksinin (Ticaret Bakanlığı) 1965 yılı sonunda 307 puan olan seviyesini,
1966 yılı içinde normal bir mevsimlik dalgalanma kaydederek, 1966 yılı 
sonunda muhafaza etmiş olması da para ve kredi durumuyle İktisadî faa
liyetlerin ahenkli bir şekilde geliştiğini göstermektedir.

b. Reeskont ve Faiz Hadleri :
1966 yılında ikrazat ve mevduatla ilgili faiz hadlerinde ve reeskont 

hadleri konusunda, teşvik edilmesi öngörülen sanayi kollan listesine ya
pılan bir iki ilâve dışında her hangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
1966 yılmda uygulanmış olan hadler 38 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Faiz Rejiminin Kredilerle İlgili Faiz Hadleri
Cetvel : 38

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) i 5,25 9,00

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

I 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
53S9 sayılı Kanun gereğince tahvil hasıllarından 
T.C. Ziraat Bankasınca verilen krediler (5) — 3,00 j

(1) M erkez Bankasınca tahvil üzerine avanslara °/o 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 kredileri? uygular.)
(4) M erkez Bankası % 5,25 haddini Halk Bankası eliyle ikraz edilen senetlere 

uygular.
(5) 7.2.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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25.8.1964 tarih ve 143 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi k a
rarına ekli teşviki öngörülen sanayi kolları listesine, 1966 yılı Şubat ayın
da gres yağı, Eylül ayında polivinilasetat ve kopolimerler sanayii kolları 
eklenmiştir.

Mevduata Ödenen Kanunî Faiz Hadleri (1)
Cetvel : 39

Faiz haddi

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

Vâdesiz ve 4 aya kadar vâdeli tasarruf mevduatı (4 ay dahil) 3,00
i 4 aydan 6 aya kadar vâdeli bilûmum mevduat 4,00

! 6 aydan 1 yıla kadar vâdeli bilûmum mevduat (1 sene dahil) 5,00

j 1 yıl ilâ 18 aya kadar (18 ay dahil) vâdeli bilûmum mevduat 6,00
j 18 aydan fazla vâdeli büûmum mevduat 6,50

(1) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1966 yılında bankaların ödünç para verme işleriyle ilgili olarak ve 
müterafik olarak yaptıkları hizmetler karşılığında alacakları ücret ve ko
misyonlarda değişiklik yapılmamıştır.

c. Bankacılıkta Gelişmeler :

Para ve kredi politikasiyle ilgili uygulamalar konusunda bir ön
ceki bölümde arzedilen bilgileri, para ve kredi kuramlarının geliştirilmesi 
alanmda 1966 yılında yapılmış olan çalışmaları belirterek tamamlayaca
ğız.

Özel sektörün orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak 
amaciyle kurulması öngörülen “Özel Yatırımlar Bankası” kanun tasarısı 
üzerinde Maliye Bakanlığınca yapılan çalışmalar tamamlanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yeniden sunulmuştur.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve bu Plân gereğince hazırlan
mış olan Yıllık Programlarda önemle ele alınmış olan sermaye piyasası
nın kurulması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 1966 yılında ta
mamlanmıştır. Sermaye piyasasiyie ilgili kanun tasarısı Bakanlar Kuru
lunda görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır.

1964 yılında yürürlüğe girmiş olan 440 sayılı “İktisadî Devlet Te
şekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri” hakkındaki Kanunun uygulan
masını düzenlemek üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan tüzük
9.9.1966 tarihli Kararname ile yürürlüğe konulmuştur,
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440 sayılı Kanun hükümleri gereğince kurulmuş olan İktisadî Dev
let Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun 2 yıllık çalışma sü
resi sona erdiği için bu süre, 757 sayılı Kanunla, 2 yıl daha uzatılmıştır. 
Komisyon 1966 yılında, sözkonusu teşekküllerin bazıları için yeni ku
ruluş kanun tasarıları hazırlamış, organizasyon, finansman, pazarlama, 
satış ve personel konularındaki çalışmalarına devam etmiştir.

İktisadî Devlet Teşekkülü şeklindeki bankaları da ilgilendiren kamu 
İktisadî Teşebbüsleri memurları kanunu tasarısiyle ilgili çalışmalara de
vam edilmiştir.

Bankaları ve bankacılık faaliyetlerini ilgilendirmeleri bakımından, 
henüz kanun tasarısı haline gelmemiş olmakla beraber, gelir vergisi, gi
der vergileri ile vergi usul hukuku konularında da yapılan çalışmaları da 
zikretmek gerekir.

Bankaların şube sayıları ve öz kaynaklarındaki artış 1966 yılında da 
devam etmiştir. 1966 yılında tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş olan Türkiye 
Kredi Bankası ile faaliyetine kendiliğinden son veren Akşehir Bankası
nın çekilmeleri dolayısiyle banka sayısı 47 den 45 e inmiştir. Bu sayıya 
Devlet Yatırım Bankası dahil değildir. 45 bankanın onbiri özel kanunlarla 
kurulmuş banka, yirmi dokuzu diğer millî banka ve beşi yabancı bankadır. 
Millî bankalardan ikisi kalkınma ve yatırım bankası, diğerleri ise ticaret 
ve ihtisas bankalarıdır. 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle faaliyette bulu
nan 45 bankanın şube ve ajans sayıları 1994 tür. 1966 yılında yeni 43 
şube ve ajans açılmıştır. Bankaların ödenmiş sermaye, ihtiyatlar ve kar
şılıklardan ibaret olan özkaynakları toplamı 5 milyar 167 milyon liradır.
1965 yılı sonunda özkaynaklar toplamı 4 milyar 972 milyon liraydı; 1966 yı
lında onbir aylık özkaynak artışı 195 milyon liradır. Bu hesaplardan mey
dana gelecek kat’i artışlar yıl sonu bilançolarının tanziminden sonra belli 
olacaktır.

15.11.1966 tarih ve 783 sayılı Kanunla Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının itibarî sermayesi 1 milyar liraya çıkarılmıştır.

d. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Çalışmaları :
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1966 yılında tasarrufu teşvik 

ikramiyeleri, Bankalar Tasfiye Fonu ve prefinansman faizleri konularında 
kararlar almıştır.

Ayrıca, indirimli faiz hadlerinden istifade etmesi öngörülen sanayi 
kolları arasında 143 sayılı Komite Karariyle verilen yetkiye dayanarak 
Maliye ve Sanayi Bakanlıklariyle Merkez Bankası müştereken yeni sa
nayi kolları ilâve etmişlerdir. Bu konuya reeskont ve faiz hadleri bölü
münde temas edilmişti.
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Disponibilité ve mevduat karşılıkları nisbetleri konularında alınmış 
olan 1.12.1965 tarih ve 157 sayılı Kararlar Para ve Kredi Gelişmeleri bö
lümünde incelenmiştir.

1967 yılında uygulanacak olan tasarrufu teşvik ikramiyeleriyle ilgili 
olan 162 sayılı Karar, Banka Kredilerini Tanzim Komitesince, 12.10.1966 
tarihinde alınmıştır. Komite 1966 yılında uygulanmış olan miktar, nisbet, 
şekil ve şartların 1967 yılında da değiştirilmeksizin tatbik edilmesini uy
gun görmüştür.

Tütün prefinansmanlarına uygulanacak faizin azamî haddi 10.2.1966 
tarih ve 158 sayılı Komite Karariyle 1966 yılı için de, geçen yıllarda ol
duğu gibi % 7 olarak tesbit edilmiştir.

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1966 yılından önce tedrici tasfi
yeye tabi tutulmuş olan bankalardan Türkiye Kredi Bankası için 15.6.1966 
tarih ve 160 sayılı Kararı ile 10 milyon lira ve 23.9.1966 tarih ve 161 
sayılı Karariyle 20 milyon lira, Raybank için 14.6.1966 tarih ve 159 
sayılı Karariyle 7 milyon 25 bin lira tahsis etmiş ve Bankalar Tas
fiye Fonunda bu tahsislere yetecek miktarda Fon bulunmadığı için ihtiya
cın 153 sayılı Kanun hükümleri gereğince Merkez Bankasınca söz konusu 
Fon’a yapılacak avanslarla karşılanmasını kararlaştırmıştır.

B — Toplam likiditeler
a. Toplam likiditeler

Merkez Bankası ve bankalar nezdindeki vadesiz, vâdeli ve bağlı bi- 
lûmum mevduat ile bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para toplamın
dan terekküp eden toplam likiditeler (banka kasalarında bulunan banknot 
ve ufaklık para hariç) 1964 yılında % 12,1 oranında artarak yıl sonunda 
19.134 miiyon liraya yükseldikten sonra, 1965 yılında, % 15,3 oranında 
yeniden çoğalarak 22.071 milyon liraya çıkmış ve 1966 yılı Kasım ayı iti
bariyle % 14,2 oranında artarak 25.216 milyon liraya ulaşmıştır; 1966 yılı, 
yıllık artış oranınm % 20 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

Toplam likiditelerin 1964 yılı sonunda 12.010 milyon lirası, 1965 yılı 
sonunda 14.782 milyon lirası ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 17.102 mil
yon lirası bankalar nezdinde bulunuyordu. Aynı tarihler itibariyle, bilfiil te
davül eden banknotlarla birlikte 6.953 milyon lirası, 7.137 milyon lirası 
ve 7.943 milyon lirası Merkez Bankasıyle, 171 milyon, 152 milyon ve yine 
171 milyon lirası da Hazine ile ilgilidir.

Toplam likiditelerin 1965 yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 
sırasiyle % 28,7 sini ve % 29,3 ünü banknot ve ufaklık para, % 13,4 ünü 
ve % 12,9 unu ticarî mevduat, % 44,7 sini ve % 46,3 ünü tasarruf mev
duatı, % 10,4 ünü ve % 9,9 unu resmî mevduat, % 2,8 ini ve % 1,6 sını
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A. B. D. yardım karşılıktan ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatı teşkil et
miştir.

Vâdesiz ve vâdeli ticari mevduat 1964 yılı sonunda 2.443 milyon lira 
iken 1965 yılında % 20,6 oranında artarak 2.947 milyon liraya ve 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle % 10,3 oranında çoğalarak 3.251 milyon liraya 
yükselmiştir. 1966 yılında yıllık artışın % 25,0 kadar olacağı tahmin edil
mektedir. Ticarî mevduatın aynı tarihler itibariyle sırasiyle 2.422 milyon 
lirası, 2.913 milyon lirası ve 3.174 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Vâdesiz ve vâdeli tasarruf mevduatı 1964 yılı sonunda 7.571 milyon 
lira iken 1965 yılında % 30,4 oranında yükselerek 9.875 milyon liraya ve
1966 yılı Kasım ayı itibariyle, % 18,2 oranında artarak 11.675 milyon liraya 
çıkmıştır. 1966 yılında yıllık artışın % 28,0 kadar olacağı tahmin edilmek
tedir. Tasarruf mevduatının aynı tarihler itibariyle sırasiyle 7.517 mil
yon lirası, 9.821 milyon lirası ve 11.670 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Vâdesiz ve vâdeli resmî mevduat 1964 yılı sonunda 2.372 milyon lira 
iken, 1965 yılı sonunda 2.298 milyon liraya inmiş ve 1966 yılı, Kasım ayı 
itibariyle, 2.495 milyon liraya çıkmıştır. 1966 yılında yıllık artışın % 10,0 
kadar olacağı tahmin edilmektedir. Resmî mevduatın aynı tarihler iti
bariyle 2.071 milyon lirası, 2.048 milyon lirası ve 2.258 milyon lirası 
bankalar nezdindedir.

A. B. D. yardım karşılıkları ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatı top
lamı 1964 yılı sonunda 913 milyon lira iken 1965 yılı sonunda 625 milyon 
liraya ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle, 399 milyon liraya inmiştir.

Toplam likiditelerin 1965 yılı sonu itibariyle % 83,7 sine özel sek
tör, % 13,5 ine resmî sektör, % 1,2 sine A. B. D. yardım karşılıkları, % 1,6 
sına da Milletlerarası Para Fonu sahip bulunuyordu. 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle özel sektöre ait likiditeler, toplam likiditelerin % 85,9 una yük
selmiş, resmî sektöre ait olanlar % 12,5 ine, A. B. D. yardım karşılıkları 
% 0,2 sine ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatı % 1,4 üne düşmüştür.

Hakiki şahıslara ait likiditelerin payı toplam likiditeler içinde 1965 
yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 66,6 ve % 68,0 dir; (Banknot 
ve ufaklık para hakiki şahıslar nezdinde farzedilmiştir.) buna karşılık, 
özel teşebbüsler ile diğer hükmî şahısların payı % 17,1 ve % 17,9 dur; 
resmî sektör içinde genel, katma ve mahallî bütçeli idarelerin payı % 7,1 
den % 6,9 a düşmüş, İktisadî kamu teşebbüslerinin payı % 2,5 den % 2,2 
ye inmiş ve sosyal sigorta kurumlarınm payı % 3,3 den % 2,9 a düşmüştür.

b. Para arzı
Toplam likiditelerin en önemli kısmım teşkil eden para arzı 1964 yı

lında % 15,1 oranında artarak yıl sonunda 13.999 milyon liraya yüksel
miş ve ilk altı ayda ortalama % 2,4 lük bir hızla geliştikten sonra Eylül
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ayı sonu itibariyle % 8,9, Kasım ayı sonu itibariyle % 12,6 oranlarında 
artarak 15.766 milyon liraya çıkmıştır.

Para Arzı Gelişmeleri 
Cetvel : 40_______ _________________________________________ (Milyon TL.)

j
Para arzı

Banknot ve 
ufak para

1
Kaydî para

Para benzeri 
likiditeler

1965 1966 1965 İ966 1965 1966 1965 1966
I

1964 Aralık | 13.999 I 5,835 — 8.164 ____ 5.135 ____

Ocak i14.194İ 16.428 6.032 6.487 8.162 9.941 5.109 5.675

Şubat 14.216' 16.709 5.946 6.598 8.270 10.111 5.046 5.619

Mart 14.056 16.873 5.655 6.715 8.401 10.158 5.347 5.839

Nisan 14.6ie| 16.878 6.083 6.636 8.536 10.242 5.591 6.142

; Mayıs 14.416116.566
|

6.003 6.386 8.413 10.180 5.668 6.084

Haziran 14.474-16.623 5.955 6.385 8.519 10.238 5.725 6.058

Temmuz 14.983.'. 17.35? 6.353 6.902 8.628 10.455 5.514 6.304

Ağustos 14.857; 17.285 6.260 6.799 8.597 10.486 5.386 6.151

Eylül ! 15.238; 17.846 6.228 7.095 9.010 10.751 5.430 6 .I80’

| Ekim 16.006İ 18.736 6.894 7.643 9.112 11.093 5.399 6.251

j Kasım 15,76e! 18.785 6.455 7.396 i  9.311 11.389 5.594 6.431

! Aralık 16.434 — 6.326 10.108 5.637

1965 yılında % 17,4 oranında artarak 16.434 milyon liraya çıkmış 
olan para arzı, 1966 yılının ilk yarısında, 1965 yılının aynı dönemine kı
yasla yan yanya daha yavaş bir hızla arttıktan sonra Eylül ayı itibariyle 
% 8,6 ve Kasım ayı itibariyle % 14,3 oranlarında yükselerek 18.785 mil
yon liraya ulaşmıştır; yıllık artış oranının % 20 kadar olacağı tahmin 
edilmektedir.

Para arzının 1964 yılı sonunda 8.141 milyon lirasını, 1965 yılı so 
nunda 10.083 milyon lirasını ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 11.373 mil
yon lirasını bankalar nezdindeki kaydî para, aynı tarihler itibariyle 5.664 
milyon lirasını, 6.174 milyon lirasını ve 7.225 milyon lirasını bilfiil teda
vül eden banknot ile yine aynı tarihler itibariyle 23 milyon lirasını, 25 
milyon lirasını ve 16 milyon lirasını Merkez Bankası nezdindeki kaydî 
para teşkil etmiştir. Aynı tarihler itibariyle, Hâzinece çıkarılan ve bilfiil 
tedavül eden ufaklık paraların miktarı sırasiyle 171 milyon lira, 152 mil
yon lira ve 171 milyon liradır.

Para arzı toplam likiditelerin 1965 yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 74,5 ini teşkil etmiştir.
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Para arzının 1965 yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle sırasiy- 
le % 38,5 ini ve % 39,4 ünü bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para, 
% 61,5 ini ve % 60,6 sim kaydı para teşkil etmiştir.

1965 yılı sonu itibariyle para arzının toplam likiditelere kıyasla 
% 72,0 si özel sektöre, % 2,5 i İktisadî kamu teşebbüslerine (resmî sektör) 
ait bulunuyordu. 1966 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün emrindeki 
para arzı, toplam likiditelerin % 72,3 üne çıkmış, İktisadî kamu teşebbüs
lerinin payı ise % 2,2 ye inmiştir.

Hakiki şahısların emrindeki para arzının payı, toplam likiditelere 
kıyasla 1965 yılı sonunda % 60,3 iken 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 61,0 e 
yükselmiş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmi şahısların payı % 11,7 den 
% 11,3 e düşmüştür.

Para arzının ortalama % 40 mı teşkil eden bilfiil tedavüldeki banknot 
ve ufaklık para miktarı, 1964 yılında % 18,5 oranında artarak 5.835 mil
yon liraya çıktıktan sonra 1965 yılının iik altı ayında, 1964 yılı sonuna 
nazaran, ortalama % 1,9 civarında yüksekten seyretmiş ve Eylül ayı so
nu itibariyle % 6,7, Kasım ayı itibariyle % 10,6 oranlarında artarak 6.455 
milyon liraya çıkmıştır.

1965 yılında % 8,4 oranında artarak 6.326 milyon liraya çıkmış olan 
bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık miktarı, 1966 yılının ilk yarısında 
1965 yılının aynı dönemine kıyasla ortalama iki misli bir artış hızıyle g e
liştikten sonra Eylül ayı sonu itibariyle, % 12,2 ve Kasım ayı sonu itiba
riyle % 16,9 oranlarında artarak 7.396 milyon liraya çıkmıştır; yıllık ar
tış oranının % 13 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

Bilfiil tedavül eden ufaklık para miktarı 1964 yılı sonunda 171 milyon 
lira iken, tedavül süresi biten gümüş liralar dolayısiyle, 1965 yılı sonunda 
152 milyon liraya inmiş ve 1966 yılı Kasım ayı sonunda yeniden 171 milyon 
liraya yükselmiştir.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paralar, toplam likiditelerin
1965 yılı sonunda % 28,7 sini, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 29,3 ünü teş
kil etmiştir.

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık paraların tamamı özel sektörün 
emrinde farzedilmiştir. (Banka kasalarındaki paralar bu rakama dahil de
ğildir; resmî sektörde, özellikle mal sandıklarındaki paralar değişiklikler 
açısından kabili ihmaldir.)

Para arzının ortalama % 60 mı teşkil eden vâdesiz ticaret ve tasarruf 
mevduatı toplamı, 1964 yılı içinde % 12,7 oranında artarak yıl sonunda 
8.164 milyon liraya çıkmış ve 1965 yılının ilk yarısında, ortalama % 2,7 
oranında arttıktan sonra Eylül ayı sonunda % 10,4 ve Kasım ayı sonu 
itibariyle % 14,0 oranlarında yükselerek 9.311 milyon liraya çıkmıştır.
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1965 yılında %  23,8 oranında artarak yıl sonunda 10.108 milyon liraya 
çıkmış olan kaydî para, 1966 yılının ilk yarısında, 1965 yılının aynı döne
mine kıyasla ortalama % 0,4 oranında, Eylül ayı itibariyle % 6,4 ve Ka
sım ayı itibariyle % 12,7 oranlarında artarak 11 milyar 389 milyon 
liraya yükselmiştir; yıllık artış oranının %  25 kadar olacağı tahmin edil
mektedir.

Kaydî paranın 1964 yılı sonu itibariyle 8.141 milyon lirası, 1965 yılı 
sonu itibariyle 10.083 milyon lirası ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 11.373 
milyon lirası bankalar nezdindedir.

Kaydî para, toplam likiditelerin 1965 yılı sonunda % 45,8 ini 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle % 45,2 sini teşkil etmiştir.

Vadesiz ticarî mevduat 1964 yılı sonunda 2.217 milyon lira iken, 1965 
yılında, % 16,2 oranında artarak 2.577 milyon liraya ve 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle %  5,8 oranında çoğalarak 2.726 milyon liraya yükselmiştir.
1966 yılında yıllık artışın % 24 kadar olacağı tahmin edilmektedir. Va
desiz ticarî mevduatın aynı tarihler itibariyle 2.207 milyon lirası, 2.555 
milyon lirası ve 2.715 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Vâdesiz tasarruf mevduatı 1964 yılı sonunda 5.947 milyon lira iken
1965 yılında, % 26,6 oranında artarak 7.531 milyon liraya ve 1966 yılı Ka
sını ayı itibariyle, % 15,0 oranında çoğalarak 8.663 milyon liraya yüksel
miştir. 1966 yılında yıllık artışm % 25 kadar olacağı tahmin edilmektedir. 
Vâdesiz tasarruf mevduatının aynı tarihler itibariyle 5.934 milyon lirası, 
7.528 milyon lirası ve 8.658 milyon lirası bankalar nezdindedir.

1965 yılı sonu itibariyle kaydî paranın, toplam likiditelere kıyasla 
% 43,3 ii özel sektöre, •% 2,5 i iktisadı kamu teşebbüslerine (resmî sektör) 
ait bulunuyordu. 1966 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün emrindeki 
kaydi para, toplam likiditelerin % 43 üne, İktisadî kamu teşebbüslerinin 
payı ise % 2,2 sine inmiştir.

Hakiki şahısların emrindeki kaydî paranın payı, toplam likiditelere 
kıyasla 1965 yılı sonunda % 31,6 iken 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 31,7 
ye yükselmiş, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî şahısların payı % 11,7 
den % 11,3 e düşmüştür.

c. Para benzeri likiditeler :
Para benzeri likiditelerin 1965 yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı iti

bariyle sırasiyle % 6,6 sını ve % 8,2 sini vâdeli ticarî mevduat, % 41,5 ini 
ve % 46.8 ini vâdeli tasarruf mevduatı, % 40,8 ini ve % 38,8 ini resmî mev
duat, % 11,1 ini ve % 6,2 sini A. B. D. yardım karşılıkları ve Milletlerarası 
Para Fonu tevdiatı teşkil etmiştir.

Para benzeri likiditeler 1964 yılında % 4,6 oranında artarak 5.135 
milyon liraya, 1965 yılında % 9,8 oranında çoğalarak 5.637 milyon liraya 
ve 1966 yılında, on bir ayda, % 14,1 oranında yükselerek 6.431 milyon li
raya çıkmıştır; yıllık artış oranının % 18 kadar olacağı tahmin edilmek-
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Para Arzı ve Para Benzeri Likiditeler Bileşim ve Dağılımı
Cetvel : 41 (Milyon TL.)
i

1964
Aralık

1965
Aralık

1966
Kasım

Genel Toplam 
içindeki payları

Artış
Hızları

1964
Ara.
%

1965
Ara.
%

1966
Kas.
%

1964
1965 
Ara.
%

1965 
Ara.
1966 
Kas.
%

BİLEŞİM :

A. PARA ARZI 13999 16434 18785 100,0 100,0 100,0 17,4 14,3
Kanunî para 5835 6326 7396 41,7 38,5 39,4 8,4 16,9

Banknot 5664 6174 7225 40,5 37,6 38,5 9,0 17,0
Ufaklık para 171 152 171 1,2 0,9 0,9 —11,1 12,5

Kaydı para 8164 10108 11389 58,3 61,5 60,6 23,8 12,7
Ticarî mevduat 2217 2577 2726 15,8 15,7 14,5 16,2 5,8
Tasarruf mevduatı 5947 7531 8663 42,5 45,8 46,1 26,6 15,0

B. PARA BENZERÎ LİKİDİTELER 5135 5637 6431 100,0 100,0 100,0 9,8 14,1
Vadeli mevduat 185C 2714 3537 36,0 48,1 55,0 46,7 30,3

Ticarî mevduat 226 370 525 4,4 6,6 8,2 63,7 41,9
Tasarruf mevduatı 1624 2344 3012 31,6 41,5 46,8 44,3 28,5

Resm î mevduat 2372 2298 2495 46,2 40,8 38,8 —3,1 8,6
ABD Yardım Karşılığı 420 267, 59 8,2 4,7 0,9 —36,4 —77,9
IMF Mevduatı 493 358 340 9,6 M 5,3 —27^4 — 5̂ 0

LİKİDİTELER TOPLAMI 19134 22071 25216 — — — 15,3 14,2

DAĞILIM :

A. PARA ARZI 13999 16434 18785 73,2 74,5 74,5 17,4 14,3
Banknot+ufaklık para 5835 ~6326 7396 30,5 28,7 29,3 8,4 16,9
Hakiki Şahıslar tasarrufu 5473 6972 7984 28,6 31,6 31,7 27,4 14,5
M uhtelif tasar, sahipleri 474 559 679 2,? 2,5 2,7 17,9 21,5
Özel teşebbüsler 163C 2032 2169 8,5 9,2 8,6 24,7 6,7
İktisadî kamu teşebbüs. 587 545 557 3,1 2,5 2,2 —7,2 2,2

i
1 B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 5135 5637 6431 26,8 25,5 25,5 9,8 14,1
|

Hakiki şahıslar tasarruf. 1015 1386 1769 5,3 6,3 7,0 36,6 27,6
M uhtelif tasar, sahipleri 60S 958 1243 3,2 4,3 4,9 57,3 29,7
Özel teşebbüsler 186 247 418 1,0 1,1 1,7 32,8 69,2
İktisadî kamu teşebbüs. 48 128 116 0,2 0,6 0,5 166,7 —9,4
Genel ve kat. biit. idareler 1361 1228 1395 7,1 5,6 5,5 —9,8 13,6
M ahallî idareler 275 326 364 1,4 1,5 1,4 18,5 11,7
Sosyal sigorta kurumlan 728 739 727 3,8 3,3 2,9 1,5 — 1,6
ABD. yardım karşılığı 420 267 59 2,2 1,2 0,2 —36,4 —77,9
IMF tevdiatı 493 358 340 2,6 1,6 1 4

1
—27,4 — 5,0
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tedir. Para benzeri likiditelerin 1964 yılı sonunda 3.869 milyon lirası, 1965 
yılı sonunda 4.699 milyon lirası ve 1966 yılı, Kasım ayı itibariyle 5.729 
milyon lirası bankalar nezdinde bulunuyordu.

Para benzeri likiditeler, toplam likiditelerin 1965 yılı sonu ve 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle % 25,5 ini teşkil etmiştir.

Vadeli ticarî mevduat 1964 yılı sonunda 226 milyon lira iken 1965 
yılında, % 63,7 oranında artarak, 370 milyon liraya ve 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle % 41,9 oranında çoğalarak 525 milyon liraya yükselmiştir.
1966 yılında yıllık artışın % 30 kadar olacağı tahmin edilmektedir. Va
deli ticarî mevduatın, aynı tarihler itibariyle 215 milyon lirası, 358 mil
yon lirası ve 459 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Vadeli tasarruf mevduatı 1964 yılı sonunda 1.624 milyon lira iken
1965 yılında, % 44,3 oranında artarak 2.344 milyon liraya ve 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle % 28,5 oranında çoğalarak 3.012 milyon liraya yük
selmiştir. 1966 yılında yıllık artışın % 39 kadar olacağı tahmin edilmek
tedir. Vadeli tasarruf mevduatının, aynı tarihler itibariyle, 1.583 milyon 
lirası, 2.293 milyon lirası ve 3.012 milyon lirası bankalar nezdindedir.

Resmî mevduat, A. B. D. yardım karşılıkları ve Milletlerarası Para 
Fonu tevdiatı yukarıda toplam likiditeler bölümünde incelenmiştir.

1965 yılı sonu itibariyle para benzeri likiditelerin, toplam likiditelere 
kıyasla % 11,7 si özel sektöre, % 11,0 i resmî sektöre ve % 2,8 i A. B. D. 
yardım karşılıkları ve Milletlerarası Para Fonu tevdiatına ait bulunuyor
du. 1966 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektörün sahip olduğu para benzeri 
likiditeler % 13,6 ya çıkmış, resmî sektöre ait olan % 10,3 e düşmüş, 
A. B. D. yardım karşılıkları ile Milletlerarası Para Fonu tevdiatının payı 
% 1,6 ya inmiştir.

Hakiki şahısların sahip bulunduğu para benzeri likiditelerin, toplam 
likiditeler içindeki payı 1965 yılı sonunda % 6,3 iken 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 7,0 ye çıkmış, özel teşebbüsler ile diğer özel hükmî şahıs
ların payı % 5,4 den % 6,6 ya yükselmiştir.

d. Bankaların ankesleri
Toplam likiditeler dışında mütalâa edilmiş olan ankesler 1964 yılı 

sonunda 1.013 milyon lira iken 1965 yılında, % 22,9 oranında artarak, 
1.245 milyon liraya yükseldikten sonra 1966 yılı, Kasım ayı itibariyle, 
% 15,4 oranında düşerek 1.053 milyon liraya inmiştir. Genel olarak, yıl 
sonlarında bankaların bilânço düzenlemeleri dolayısiyle yükselen ve Ocak 
ayından itibaren Eylül ayma kadar düşen ankeslerin 1966 yılında % 16 lık 
bir artışla 1.450 milyon liraya kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.

Toplam ankeslerin 1964 yılı sonu itibariyle 951 milyon lirası, 1965 
yılı sonu itibariyle 1.181 milyon lirası ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle



989 milyon lirası bankaların kasalarında bulunmaktadır. Ufaklık para 
mevcudu, aynı tarihler itibariyle, banka kasalarında sırasiyle 4 milyon li
ra, 8 milyon lira ve 5 milyon liradır.

Toplam ankeslerin 1964 yılı sonu itibariyle 62 milyon lirası, 1965 
yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 64 milyon lirası Merkez Bankası 
kasalarındaki ufaklık paradan terekküp etmektedir. Bunların büyük ço
ğunluğunu madenî on liralıklar teşkil etmektedir.

e. Banknot ve ufaklık para emisyonu

Bilfiil tedavül eden banknotlarla bankaların kasalarındaki banknot
lar toplamına eşit olan banknot emisyonu, 1964 yılı sonunda 6.611 mil
yon lira iken 1965 yılında % 11,1 oranında artarak 7.347 milyon liraya 
ve 1966 yılı, Kasım ayı itibariyle, % 11,7 oranında yükselerek 8.209 mil
yon liraya ulaşmıştır. 1966 yılı Aralık ayı sonunda banknot emisyonu
8.351 milyon liraya çıkarak % 13,7 oranında artmıştır.

Bilfiil tedavül eden ufaklık paralarla bankaların ve Merkez Bankası
nın kasa mevcutlan toplamına eşit olan ufaklık para emisyonu, 1964 yılı 
sonunda 237 milyon lira iken 1965 yılında % 5,5 oranında azalarak 224 
milyon liraya inmiş ve 1966 yılı, Kasım ayı itibariyle, %7,1 oranında ar
tarak 240 milyon liraya yükselmiştir. 1966 yılı Aralık ayı sonunda ufak
lık para emisyonu 242 milyon liraya çıkmıştır.

f. Para Arzı ve Para - Banka Kurumlan ilişkileri

1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle para arzında meydana gelmiş olan
2.351 milyon liralık toplam artışın % 0,7 si Hâzinenin ufaklık para bası
mını 16 milyon lira çoğaltmasından; % 36,3 ü Bankamızın banknot emis
yonunu 862 milyon lira artırması ve kaydî para mevcudunu 9 milyon lira 
azaltmasından ve % 63,0 ü bankaların kaydî para mevcudunu 1.290 mil
yon lira artırarak, kasalarında tuttukları banknot miktarını 189 milyon lira 
ve ufaklık para mevcudunu 3 milyon lira eksiltmelerinden ileri gelmiştir.

1965 yılı sonu itibariyle para arzında meydana gelmiş olan 2.435 
milyon liralık artışın % 30,2 si Bankamızı, % 70,3 ü de bankaları ilgilen
dirmektedir; ufaklık para emisyonu % 0,5 oranında azalma kaydetmiştir.

Para - banka kurumlarının para arzı artışındaki paylarını ana çizgi
leriyle böylece belirttikten sonra, bu kuramların para arzı artışıyle iliş
kilerini ayrı ayrı inceliyeceğiz.

Hazine, 1965 yılı sonuna kadar tedavüle çıkarmış bulunduğu 224 mil
yon liralık ufaklık paraya, 1966 yılı Kasım ayı sonuna kadar 16 milyon 
lira eklemiş ve ufaklık para miktarını 240 milyon liraya yükseltmiştir. 
Hâzinenin para arzı artışındaki payı ufaklık para ihracındaki 16 milyon 
liralık artışa inhisar etmiştir.
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Para - Banka Kuramlarının Para Arzına Tesiri 
Cetvel : 42 (Milyon TL.)

1
1964 - 1965 
Değişikliği

1965 sonu-1966 
Kasım 

Değişikliği

HAZÎNE - Ufaklık para emisyonu — 13 +  16
" MERKEZ BANKASI +  736 +  853

Banknot emisyonu +  736 +  862
Kaydî para +  2 . - —
Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) — 2 —  9

BANKALAR ! +1.712
ı ---------------

+  1.482
Kaydî para +  1.942 +  1.290 I

[ Banknot - kasa mevcudu değişikliği (1) —  226 +  189 :
1 Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği (1) — 4 +  3 j

TOPLAM PARA ARZI DEĞİŞİKLİĞİ +2.435 +2.351 !.

(1) (+ )  İşareti kasa m evcutları içindeki u faklık para veya banknot m iktarının  
azaldığını,

(—) İşareti arttığını gösterir.

3965 yılında, ufaklık paralarda, gümüş bir liralıkların tedavül süresi 
sona erdiği için 13 milyon liralık azalış meydana gelmiştir.

Bankamız 1965 yılı sonuna kadar tedavüle çıkarmış olduğu 7.347 
milyon liralık banknotları, 1966 yılı Kasım ayı sonuna kadar, 862 milyon 
lira (% 11,7) artırmış ve banknot miktarını böylece 8.209 milyon liraya 
yükseltmiştir. Aynı tarihler itibariyle nezdimizdeki kaydî para 9 milyon 
lira azalmış olduğu için, Bankamız faaliyetinin 2.351 milyon liralık para 
arzı artışında toplam payı 853 milyon liraya (% 36,3) inhisar etmiştir.

.. 1965 yılı sonunda, para arzında meydana gelen 2.435 milyon liralık 
artışın 736 milyon lirası (% 30,2) Bankamız faaliyetlerinden ileri gelmiş
tir. 1965 yılı sonu itibariyle banknotlar 736 milyon lira artmıştır; fakat, 
nezdimizdeki kaydî paranın 2 milyon lira ve kasalarımızda günlük 
ödemeler için bulundurulan ufak paranın 2 milyon lira artması, Bankamız 
faaliyetlerinin para arzına tesirini 736 milyon lirada muhafaza etmiştir.

Para arzını terkip eden bilfiil tedavüldeki banknotların miktarını, yal
nız Bankamızın faaliyetleri tâyin etmemektedir. Bankaların günlük ödeme 
ihtiyaçları için kasalarında, disponibilité durumlarına göre, az veya çok 
banknot muhafaza etmeleri de, bilfiil tedavül eden banknotların mikta
rına tesir etmektedir.

1965 sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle, Merkez Bankası ufaklık 
para mevcudunda değişiklik olmamıştır. 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 1965 
yılı sonuna nazaran banka kasalarında tutulan banknotlar 189 milyon lira
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azalmış olduğu için, toplam para arzı artışı içinde bilfiil tedavül eden 
banknotların payı, 862 milyon liralık emisyon artışıyle birlikte cem’an 
1.051 milyon liraya çıkmıştır. 1965 yılı sonunda, banknot emisyonu 736 
milyon lira artmıştır; fakat banka kasalarındaki banknotların 226 milyon 
lira arttığı için bilfiil tedavüldeki banknotlar 510 milyon liraya inhisar 
etmiştir.

Bankalar nezdindeki kaydî parayı teşkil eden vâdesiz ticarî mevduat 
ile vâdesiz tasarruf mevduatı toplamının 1965 yılı sonu tutan olan 10.083 
milyon lira, 1966 yılı Kasım ayı sonuna kadar 1.290 milyon lira (% 12,8) 
artarak, onbirinci ay sonunda, 11.373 milyon liraya yükselmiştir. Aynı ta
rihler itibariyle bankaların kasalarında günlük ödemeler için bulundurulan 
banknot ve ufaklık para mevcudu 192 milyon lira eksildiği için, banka
ların 2.351 milyon liralık para arzı artışındaki toplam payı 1.482 milyon 
liraya (% 63,0) çıkmıştır.

1965 yılı sonunda para arzında meydana gelen 2.435 milyon liralık 
artışın 1.712 milyon lirası (% 70,3) bankaların faaliyetlerinden ileri gel
miştir. 1965 yılı sonu itibariyle bankalar nezdindeki kaydî para, 1.942 mil
yon lira artmış, fakat bankaların kasalarındaki banknotlarla ufaklık para
lar 230 milyon lira çoğaldığı için, bankaların para arzına tesiri 1.712 milyon 
liraya inmiştir.

Bankaların faaliyeti yalnız para arzı içindeki kaydî paraya inhisar 
etmemektedir. Bankalar, kasalarında disponibilité değerleri arasında bulu
nan banknot ve ufaklık para miktarını azaltıp çoğaltarak, bilfiil tedavül 
eden banknot ve ufaklık para miktanna tesir etmektedirler.

C — Krediler ve Diğer İşlemler
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 bankalar 
aracılığiyie açtığı krediler ile bankaların kendi kaynaklarından açtıklan 
kredilerin toplamı olarak hesaplanmıştır. (*)

(*) Bu hesap yıl sonlan itibariyle Bankamız ve bankaların yıl sonu rakamlarına, 
ay sonlan itibariyle de Bankamızın ayın son Cumartesi gününe tesadüf eden 
haftalık vaziyetleriyle bankaların ayın son günü itibariyle tanzim ettikleri 
cetvellere dayanmaktadır. Bankalar aracılığiyie açtığımız kredilerin bankalar 
tarafından çeşitli usullerle muhasebeleştirilmesi ve hesaba esas olan cetvel
lerde, hesap kesme tarihleri bakımından fark bulunması yüzünden, bankala
rın aylık cetvellerinde taahhütler hesabında “Merkez Bankasından alman 
avanslar” kaleminde görünen rakamlara Bankamız haftalık vaziyetlerindeki 
mümasil rakamlar arasında fark bulunmaktadır. Fakat bu fark eğilimlere tesir 
etmemektedir.
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Cetvel : 43
Kredi Hacmi (1)

(Milyon TL.)
1 9 6 5 1 1 9 6 6

19
64

H
az

ir
an

E
yl

ül

K
as

ım

A
ra

lık
1

M
ar

t

H
az

ir
an

E
yl

ül

K
as

ım

A. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 4.140 4.105 4.60S 4.644 4.665 4.719 5.090 6.074 6.257

B. Doğrudan doğruya açılan 2.523 2.850 3.130 3.257 3.070 3.496 3.507 3.998 4.080
C. Bankalar aracılığiyle açılan 1.617 1.255 1.478 1.387 1.595 1.223 1.583 2.075 2.177

— T. C. Ziraat Bankası 820 374 395 450 602 363 411 809 1.133
— Diğer bankalar 797

Sfi.
881 1.083 937 993 860 1.172 1.266 1.044

D. BANKA KREDİLERİ 13.444 14.424 14.999 15.475 16.100 16.128 17.070 18.156 19.231

E. Kendi kaynaklarından açtık. 11.827 13.169 13.521 14.088 14.505 14.905 15.487 16.081 17.054
F. Merkez Bankasına 

taahhütler 1.617 1.255 1.47 c 1.387 1.595 1.223 1.583 2.075 2.17'/

j KREDİ HACMİ (B+C+E) 15.967 17.274 18.12E 18.732 19.176 19.624 20.577 22.155 23.311

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

1964 yılı sonunda 15.967 milyon lira olan kredi hacmi, 1965 yılında 
% 20,1 oranında artarak, yıl sonunda 19.170 milyon liraya çıkmıştır. Buna 
karşılık, 1966 yılında kredi hacmi, onbir ayda, % 21,6 oranında yüksele
rek Kasım ayı sonunda 23.311 milyon liraya ulaşmıştır. 1966 yılında, yıl
lık artışın % 31 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle 23.311 milyon lira olan kredi hacminin 
%  17,5 i Bankamız direkt kredilerine, %  9,3 ü bankalara açtığımız kre
dilere, % 73,2 si de bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilere 
aittir. 1965 yılı sonunda 19.170 milyon lira olan kredi hacmine nazaran, 
1966 yılı Kasım ayı itibariyle direkt kredilerimizin kredi hacmi içindeki 
payı % 1,5 oranında, bankalara açtığımız kredilerin payı % 1,0 oranında 
artmış ve sonuç olarak bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredi
lerin payı % 2,5 oranında azalmıştır.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle kredi hacmini terkip eden unsurların, 
bu hacim içindeki paylarında %  2,5 gibi bir değişiklik kaydedilmesine 
karşılık, söz konusu unsurların artış hızında ve terekkübünde, geçen yıla 
nazaran farklı gelişmeler meydana geldiği görülmektedir. Filhakika, 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle, 1965 yılı sonuna nazaran Bankamızın direkt kre
dileri % 32,9 oranında, bankalara açtığımız krediler veya başka bir deyim-
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Kredi Hacmi ve Değişiklikleri
VvlVvl • A *
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le bankalann Bankamızdan aldığı borçlar % 36,5 oranında artmış ve ne
ticede Bankamız kredileri toplamı, aynı tarihler itibariyle, % 34,1 ora
nında yükselmiştir. Bankaların, kendi kaynaklarından açtıkları krediler 
ise 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 17,6 oranında artmıştır. Buna karşı
lık 1965 yılı sonunda, 1964 yılı sonuna nazaran, direkt kredilerimiz % 21,7 
oranında artmış, bankalara açtığımız krediler % 1,4 oranında eksilmiş ve 
toplam kredilerimiz ise % 12,7 oranında çoğalırken bankaların kendi kay
naklarından açtıkları krediler % 22,6 oranında yükselmiştir.

Kredi hacminde 1966 yılında meydana gelmiş olan değişiklikler, kredi 
hacmini terkip eden unsurların toplam hacim artışı içindeki payları ince
lenirse daha açıkça belirebilir. Filhakika, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle
1965 yılı sonuna nazaran kredi hacminde meydana gelmiş olan 4.141 mil
yon liralık artışın 1.010 milyon lirası (% 24,4) direkt kredilerimizden, 582 
milyon lirası (% 14,0) Bankamızın bankalara açtığı kredilerden ileri gel
miştir. Bankamızın, kredi hacmi toplam artışı içindeki payı, böylece 1.592 
milyon liraya (% 38,4) çıkmıştır. Aynı tarih itibariyle, bankaların kendi 
kaynakla nndan açtıkları kredilerin toplam kredi hacmi içindeki hissesi 
2.549 milyon lira {% 61,6) dır. Durum 1965 yılı sonu itibariyle incelenirse,
1964 yılı sonuna nazaran meydana gelmiş olan 3.203 milyon liralık kredi 
hacmi artışının, % 16,4 ünün Bankamıza ait olduğu görülür. Kredi hacmi 
artışının % 17,1 i direkt kredilerimizdeki artışa, % 0,7 si ise bankalara 
açtığımız kredilerdeki azalışa aittir. Aynı tarihler itibariyle, bankalann 
kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin toplam kredi hacmi içindeki pay
ları % 83,6 oranındadır.

Kredi hacmi gelişmelerini bir derece daha aydınlatmak amaciyle, 
kredi hacmini malî ve ekonomik ihtiyaçlar ve sektörler itibariyle inceli- 
yelim.

Kredi hacminde 1966 yılı Kasım ayı itibariyle meydana gelmiş olan 
4.141 milyon liralık toplam artışın •% 12,5 i, 1965 yılı sonundaki 3.203 
milyon liralık artışın ise %  24,8 i malî amaçlı kredilerdeki artıştan ileri 
gelmiştir. Malî amaçlı kredilerdeki artışın 1965 yılında % 89,2 si, 1966 yı
lında ise % 98,4 ü Bankamızca ve doğrudan doğruya açtığı krediler va- 
sıtasiyle finanse edilmiştir. Bankalarca finanse edilen artışlar aynı tarih 
itibariyle % 10,8 ve % 1,6 dır.

Buna karşılık, toplam kredi artışının ekonomik amaçlı kredilerden 
ileri gelen kısmı, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 87,5, 1965 yıiı sonu iti
bariyle %  75,2 oranındadır. Ekonomik amaçlı kredilerde 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle meydana gelmiş olan artışın % 70,1 i bankalann kendi kay- 
naklanndan açtıkları kredilerden, % 16,1 i Bankamızın bankalara açtığı 
kredilerden ve % 13,8 i Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerden 
ileri gelmiştir.
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1964 - 1965 Aralık ve 1965 Aralık - 196S Kasım devrelerinde 
toplam kredi hacmi artışları içinde Merkez Bankası ve 

Banka Kredilerinin payları
Cetvel : 45

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

kredilerin artıştaki 
payı - yüzdeVasıtasız Vasıtalı TOPLAM Vasıtasız Vasıtalı TOPLAM

19S4 — Aralık 
1965 — Aralık

1935 — Aralık
1936 — Kasım

1954 - XII 
1985 - XII

1985 ■ XII 
1966 - XI

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 89,2 — 83,2 88,4 __ 98,4 10,8 1,6

EKONOM İK AMAÇLI KREDİLER — 6,7 — 0,9 — 7,6 13,8 16,î 23,9 107,6 70,1

Özel sektör __ — 1,1 — 1,1 __ 18,0 18,0 101,1 82,0

Muhtelit krediler __ 4,7 4,7 __ 0,2 0,2 95,3 99,8
İhtisas kredileri — — 18,5 — 18,5 — 41,0 41,0 118,5 59,0

Küçük san’at, esnaf — 106,2 106,2 — 63,4 63,4 — 6,2 36,6
Tarım kredileri — —  76,7 — 76,7 — 47,9 47,9 176,7 52,1
Sanayi Bankaları kre. — — — — — — 100,0 100,0
Mesken inşaatı kredi. — — — — — — 100,0 100,0

İktisadî Devlet Teşebbüsleri — 49,1 — — 49,1 128,7 — 128,7 149,1 — 28,7

T O P L A M 17,1 — 0,7 16,4 24,4 14,0 38,4 83,6 61,6



Ekonomik amaçlı kredilerde 1965 yılında meydana gelmiş olan top
lam artışın % 100 ü bankalann kendi kaynaklanııdan açtıkları krediler
den ileri gelmiştir. Bankalar, söz konusu artışın tümünü karşıladıktan baş
ka, Bankamıza borçlanarak açtıkları kredilerin payını % 0,9 oranında 
azaltmışlardır. Bankamızca açılan direkt kredilerin payı ise % 6,7 ora
nında azalmıştır.

Ekonomik amaçlı krediler, özel sektör ile İktisadî Devlet teşekkül
lerinin kredilerini kapsamaktadır. Toplam kredi hacmi artışında özel sek
töre açılan kredilerin payı 1965 de % 64,9 iken, 1966 yılı Kasım ayında 
% 78,1 e çıkmış, buna karşılık İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerinin 
payı % 10,3 ten % 9,4 e inmiştir.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerde meydana gelen artış 
içinde, 1965 sonu itibariyle, Bankamızın direkt kredilerinin payı %49,1 
oranında azaldığı halde 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 128,7 oranında 
artmıştır. Buna karşılık, bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredi
lerin payları 1965 yılı sonu itibariyle % 149,1 arttığı halde 1966 yılı Ka
sım ayı itibariyle % 28,7 oranında azalmıştır.

Özel sektöre açılan kredilerde 1965 yılında meydana gelmiş olan top
lam artışın % 100 ü bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerdeki 
artıştan ileri gelmiştir. Bankalar, söz konusu artışın tümünü karşıladıktan 
başka, Bankamıza borçlanarak açtıkları kredilerin payını % 1,1 oranında 
azaltmışlardır. Durum 1966 yılında değişiklik arzetmiştir. 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle özel sektöre açılan kredilerdeki artışın % 82,0 sini banka
lar kendi kaynaklarından açtıkları kredilerle, % 18,0 ini Bankamıza borç
lanarak açtıkları kredilerle karşılamışlardır.

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

1966 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılmış olan kredilerde 
meydana gelen artışın içinde muhtelif maksatlı krediler, toplam kredi 
hacmi artışının % 44,0 ünü ve 1965 sonu itibariyle % 48,7 sini 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 % 34,1 ve % 16,2 oranlarındadır.

1966 yılı Kasım ayı itibariyle muhtelit kredilerdeki toplam artışın 
% 99,8 ini bankalar kendi kaynaklarından, % 0,2 sini Bankamızdan al
dıkları borçlarla finanse etmişlerdir. Buna karşılık 1965 yılı sonu itibariy
le bu çeşit kredilerdeki artışın % 95,3 ü bankalarca, % 4,7 si Bankamız
ca karşılanmıştır.

İhtisas kredileri toplamında meydana gelen toplam artışın 1965 yı
lında % 100 ü bankalarca açılan kredilerdeki artıştan ileri gelmiştir. Ban-
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kalar, söz konusu artışın tümünü karşıladıktan başka, Bankamıza borç
lanarak açtıkları kredilerin payını % 18,5 oranında azaltmışlardır. Buna 
karşılık, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle bankalar bu çeşit kredilerdeki top
lam artışın % 59,0 unu kendi imkânlariyle, % 41,0 ini de Bankamızdan borç 
olarak aldıkları ihtisas kredileriyle karşılamışlardır.

İhtisas kredileri arasındaki küçük san’at ve esnaf kredilerinde mey
dana gelen artışların 1965 de tamamı, 1966 da üçte ikisi Bankamızca fi
nanse edilmiştir. Tarım kredilerinde 1965 yılında meydana gelen artışın 
tamamı T. C. Ziraat Bankasınca karşılanmıştır. Buna karşılık, 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle T. C. Ziraat Bankası, tarım kredilerinde meydana ge
len 1.058 milyon liralık artışın 551 milyon lirasını kendi kaynaklarından 
açtığı kredilerle, 507 milyon lirasını da Bankamıza borçlanarak açtığı kre
dilerle karşılamıştır.

Sınai Kalkınma kredileriyle mesken inşaat kredilerinin, her iki yılda 
da tamamı bankalarca finanse edilmiştir.

b. Merkez Bankası Kredileri ve Diğer işlemleri :
ba. Merkez Bankası Kredileri
1964 yılı sonunda 4.140 milyon lira olan kredilerimiz, 1965 yılında 

% 12,7 oranında artarak yıl sonunda 4.665 milyon liraya çıktıktan sonra,
1966 yılında % 43,0 oranında artarak yıl sonunda 6.671 milyon liraya ulaş
mıştır.

1966 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimizin % 61,3 ü (4.086
milyon lira) doğrudan doğruya açtığımız kredilerden, 38,7 si (2.585 
milyon lira) bankalar aracılığıyle açtığımız kredilerden terekküp etmek
tedir. 1965 yılı sonuna nazaran 1966 da direkt kredilerin paymda % 4,6 
oranında azalış, bankalara açılanlarda ise aynı oranda artış meydana gel
miştir; geçen yıl direkt kredilerin payında % 4,9 oranında artış, banka
ların payında eksiliş olmuştu. Bankalar aracılığıyle açtığımız krediler top
lamı aynı zamanda Bankamızın özel sektöre açtığı kredileri de temsil et
mektedir. Doğrudan doğruya açtığımız krediler ise Hâzineye, Bankalar 
Tasfiye Fonuna, Toprak Mahsulleri Ofisine ve Tekel’e açılan kredileri 
kapsamaktadır. Şeker Şirketine açılan krediler de istatistiki mülâhazalar
la bu grupta yer almaktadır.

Bankamızca doğrudan doğruya açılan krediler 1965 yılında % 21,7,
1966 yılında %33,1 oranlarında artmıştır. Buna karşılık bankalar aracılı- 
ğıyle açılan krediler 1965 yılında % 1,4 oranında azalmış, 1966 yılında 
ise % 62,1 oranında artmıştır.

Kredilerimizde 1965 yılında kaydedilmiş olan 525 milyon liralık top
lam artışm 547 milyon lirası direkt kredilerdeki yükselişe, 22 milyon li
rası da bankalara açılan kredilerdeki azalışa tekabül etmektedir. Buna
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Merkez Bankası Kredileri
Cetvel : 46

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 

Hazine

Kısa vadeli avans 
H azine bonoları 
Altın üzerine avans 

Bankalar Tasfiye Fonu

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 

Özel Sektöre 

İhracat kredileri 
İhracat satış finansm anı 
İhracat hazırlık  finansm anı 
V esikalı tem . ve işti. sen. 
Tütün finansman?
Tarım Satış K ooperatifleri 

Sanayi Kredileri 
Normal sanayi senetleri 
Sanayicilerin ticari senetleri 
Önceliği olan sanayi k ollan  
Pamuk al imla rı - Sümerbank 

Tarım Kredileri 
Tarım Kredi K ooperatifleri 
Diğer tarım kredileri 

Ticari Krediler 
Normal ticarî 
İthalât finansm anı 
Küçük saıı’at ve esnaf 
Tahvil üzerine avans 

İktisadî D evlet Teşebbüsleri

Toprak M ahsulleri O fisi 
Yurtiçi alım lar 
Surplus ithalâtı

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Ticarî senetler 
Tarım senetleri

Katma Bütçeli İdareler - Tekel

(Milyon TL.)
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1.794 1.794 — — 2.132 2.132
1.589 1.589 — — 1.896 1.896 _ _

1.136 1.136 — — 1.438 1.438 _

348 348 — — 348 348 __
105 105 — — 110 110 __ —

205 205 — — 236 236 ____ __
2.871 1.276 543 L052 4.533 1.954 511 2.07'
1.595 — 543 1.052 2.585 ____ 511 2.07-

467 — 268 lSb 1.174 __ 213 96 i
63 — 46 17 73 — 44 2 i
57 — 51 5 62 — 43 19

— — — — __ __
298 — J7I 127 209 — 126 831

49 — — 49 830 — — 830
273 — 173 100 331 .__ 191 140
113 — 82 31 120 — 89 31

33 — 26 5 47 ____ 27 20
107 — 63 44 140 — 75 65
20 — — 20 24 — — 24

480 — 15 46 o 594 - 21 573
465 — — 465 573 ____ 573

15 — 15 — 21 — 21 —

375 — 87 288 486 — 86 400
116 — 64 52 140 — 59 81
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142 — — 142 225 — — 225
117 — 23 94 121 — 27 94
853 853 — — 1.231 1.231 —
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44 44 — — 117 117 ____ _

284 284 — — 434 434 ____

250 250 — — 400 400 ____

34 34 — — 34 34 — —

423 423 — — 723 723 — —

4.665 3.070 543 1.052 6.671 4.086 511 2.074
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Cetvel : 47

Merkez Bankası Kredileri 
(Değişiklikler) .

(Milyon TL.)
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MALÎ AMAÇLI KREDİLER 621 621 — — 338 338 — —

Hazine 534 534 ____ — 307 307 — —
Kısa vâdeli avans 533 533 — — 302 302 — —
Hazine bonoları
Altm üzerine avans 1 1 — — 5 5 — .—

Bankalar Tasfiye Fonu 87 87 — — 31 31 — —

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER —98 —74 91 —113 1.668 678 —32 1.022

Özel sektöre —22 . 91 —113 9S0 — —32 1.022
İhracat kredileri —316 ■ 104 —420 707 — —55 762

İhracat satı§ finansmanı 25 _ _ 21 4 10 — —2 12
İhracat hazırlık finansmanı 19 — 27 —8 5 — »—8 13
Vesikalı tem. ve işti. sen. — i - — —I —3 — — — —
Tütün finansmanı 81 — 57 24 —89 — —45 —44
Tarım Satış Kooperatifleri —437 — — —437 781 — — 781

Sanayi Kredileri 50 — 31 19 58 — 18 40
Normal sanayi senetleri 4 — —2 6 7 — 7 —
Sanayicilerin ticari senetleri 11 — 12 —1 14 — —I 15
Önceliği olan sanayi kolları 50 — 21 29 33 — 12 21
Pamuk alımları - Sümerbank —15 — — —15 4 — . — 4

Tarım Kredileri 272 — — 272 114 — 6 108
Tarım Kredi Kooperatifleri 272 — — 272 108 —■ — 108
Diğer tarım kredileri — — — — 6 — 6 —

Ticarî krediler —28 — —44 16 111 — —1 112
Normal ticarî ——83 — —30 —53 24 — —5 29
İthalât finansmanı — — — — — — — —
Küçük san’at ve esnaf 69 — — 69 83 — — 83
Tahvil üzerine avans —14 — —14 — 4 — 4 —

İktisadî Devlet Teşebbüsleri —162 —162 — — 378 378 — —

Toprak Mahsulleri Ofisi —287 —287 — — 228 228 — —
Yurtiçi alımlar —214 — 214 — — 155 155 — —
Surplus ithalâtı —73 —73 — — 73 73 ■— —

T. Şeker Fabrikaları A. §. 125 125 — — 150 150 — —
Ticarî senetler 125 125 — — 150 150 — —

Tarım senetleri

Katma Bütçeli İdareler - Tekel 88 88 — — 300 300 —
1

GENEL TOPLAM 525 547 91 —113 2.006 1.016 —32 1.022
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karşılık, 1966 yılında kredilerimizde meydana gelen 2.006 milyon liralık 
toplam artışın 1.016 milyon lirası direkt kredilerde ve 990 milyon lirası 
da bankalara açılan kredilerdeki artışlardan ileri gelmiştir.

Bankamızın doğrudan doğruya açtığı kredilerde 1966 yılı sonu iti
bariyle 307 milyon lirası Hâzineye, 150 milyon lirası Şeker Şirketine, 300 
milyon lirası Tekere, 228 milyon lirası Toprak Mahsulleri Ofisi yurtiçi 
alımlar ve surplus ithalâtı kredilerine ve 31 milyon lirası Bankalar Tas
fiye Fonu’na olmak üzere cem’an 1.016 milyon lira artış olmuştur.

1965 yılı sonu itibariyle 534 milyon lirası Hâzineye, 125 milyon li
rası Şeker Şirketine, 88 milyon lirası Tekel’e ve 87 milyon lirası Bankalar 
Tasfiye Fonuna ait olmak üzere direkt krediler cem’an 834 milyon lira 
artmış ise de, Toprak Mahsulleri Ofisi yurtiçi alımlar ve surplus ithalâtı 
kredilerinin 287 milyon lira azalmış olması, direkt kredilerdeki toplam 
artışı 547 milyon liraya indirmiştir.

Toplamı özel sektöre açtığımız kredileri temsil eden bankalar aracı
lığı ile açılan kredilerde, 1966 yılı sonu itibariyle meydana gelen 990 milyon 
liralık artış, özel bankalara açılan kredilerin 32 milyon lira azalmasına kar
şılık resmî bankalara açılanların 1.022 milyon lira artması sonucudur. 1965 
yılı sonu itibariyle bankalara açılan kredilerde görülen 22 milyon liralık 
azalışın 91 milyon lirası özel bankalara açılan kredilerdeki artışa, 113 mil
yon lirası da resmî bankalara açılanlardaki azalışa tekabül etmektedir.

1966 yılı sonunda resmî bankalara açılan kredilerdeki artışın 781 mil
yon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine, 108 milyon lirası Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, 112 milyon lirası ticarî kredilere, 40 milyon lirası sana
yi kredilerine, 25 milyon lirası da ihracat hazırlık ve ihracat satış finans
man kredilerine aittir. Tütün finansman kredileri 44 milyon lira azalmıştır.

1965 yılında 437 milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine ait olmak 
üzere, resmî bankalara açılan krediler 517 milyon lira azalmış, fakat ay
nı gruptaki bankalara açılan krediler, 272 milyon lirası Tarım Kredi Koo
peratiflerine ait olmak üzere, cem’an 404 milyon lira arttığı için net aza
lış 113 milyon liraya inmiştir.

Bankamız kredilerinde 1965 ve 1966 yıllarında meydana gelen ge
lişmeleri bir derece daha aydınlatmak amacı ile krediler toplamını, amaç
lara, sektörlere ve muamelelere göre tasnif ederek daha etraflıca inceli- 
yeceğiz.

Bankamız kredilerinin 1966 yılı sonu itibariyle 2.132 milyon lirası 
(% 32,0) malî amaçlı kredilerden, 4.539 milyon lirası (% 68,0) ekonomik 
amaçlı kredilerden terekküp etmektedir. 1965 yılı sonuna nazaran malî 
amaçlı kredilerin payı % 6,5 oranında artmış, ekonomik amaçlı kredile
rin payı ise aynı oranda eksilmiştir. Malî amaçlı krediler 1965 ve 1966
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yıllarında sırasiyle % 52,9 ve % 18,8 oranlarında artmıştır. Ekonomik 
amaçlı krediler ise 1965 de % 3,2 oranında azaldığı halde 1966 yılında 
% 58,1 oranında artmıştır.

1965 yılı sonu itibariyle toplam kredilerimiz artışı olan 525 milyon 
lira, malî amaçlı kredilerimizin 621 milyon lira artması, buna karşılık eko
nomik amaçlı kredilerimizin 96 milyon lira azalması sonucudur. 1966 yı
lında 2.006 milyon lira tutan toplam kredilerimiz artışının 338 milyon li
rası malî amaçlı kredilerimize, 1.668 milyon lirası da ekonomik amaçlı 
kredilerimize aittir.

Ekonomik amaçlı krediler içinde Tekel İdaresi, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Şeker Şirketi, Tarım kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerine açılan 
krediler tarım seKtörüyle ilgilidir. 1966 yılı toplam kredi artışının 1 mil
yar 573 milyon lirası veya % 78,4 ü veyahut ekonomik amaçlı krediler
deki artışın % 94,3 ü tarım sektörüne aittir.

1 — Malî Amaçlı Krediler : 1966 yılı sonunda 2.132 milyon liraya çık
mış olan malî amaçlı kredilerimiz toplamının 1.896 milyon lirası Hâzine
ye, 236 milyon lirası Bankalar Tasfiye Fonuna açılmış olan kredilerimizi 
kapsamaktadır. 1965 yılı sonuna nazaran bu çeşit krediler Hazine yönün
den % 19,3, Bankalar Tasfiye Fonu yönünden % 15,1 oranlarında artış 
kaydetmiştir. Buna karşılık 1965 yılında, 1964 yılı sonuna nazaran bu çe
şit kredilerin artış oranları sırasiyle % 50,6 ve % 73,7 dir.

Kredilerimiz toplamının 1966 da % 28,4 ünü, 1965 de % 34,1 ini Hâ
zineye açılan krediler teşkil etmiştir. Bankalar Tasfiye Fonuna açılan 
kredilerin payı aynı tarihler itibariyle % 3,5 ve % 4,4 dür. Diğer yandan, 
Hâzineye açılan kredilerde 1965 yılı sonu itibariyle meydana gelmiş olan 
534 milyon liralık artışın, toplam kredilerimizdeki 525 milyon liralık ar
tışın % ICO ünü kapsadığı görülmektedir. 1966 yılı sonu itibariyle toplam 
kredi artışı olan 2.006 milyon liranın yalnız % 15,3 ü Hâzineye açılan 
kredilerdeki 307 milyon liralık artıştan ileri gelmiştir.

a) Bankamızın Hâzineye 1966 yılı sonu itibariyle açtığı krediler biri 
kısa vâdeli avans, diğer ikisi altın üzerine avans ve Hazine Bonosu rees
kontu olmak üzere üç çeşittir.

i) 1964 yılı sonu bakiyesi 603 milyon lira olan Hazine kısa vâdeli avan
sı, 1965 yılı sonunda 1.136 milyon liraya, 1966 yılı sonunda da 1.438 mil
yon liraya yükselmiştir. Bu avansın limiti cari yıl genel bütçe ödenekleri 
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 Ma
liye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılması öngörülmüş
tür. 1966 yılı için bu hüküm gereğince, kısa vâdeli avans genel bütçe öde
neklerinin % 8 ini aşmayacak yolda kullanılmıştır.
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ii) Hâzineye uzun yıllardan beri altın üzerine avans ilk defa olarak
1964 yılı Eylül ayında açılmıştır. Bu avansın 1965 yılı sonunda 105 milyon 
lira olan bakiyesi 1966 yılı Şubat ayında 75 milyon liraya indikten sonra 
Ekim ayında 110 milyon liraya çıkmış ve yıl sonuna kadar değişmemiştir.

iii) Bankamız portföyünde bulunan Hazine bonoları 1963 yılı Ocak 
ayında 40 milyon lira iken Şubatta 331 milyon liraya ve 1963 yılı sonunda 
348 milyon liraya yükseldikten sonra bu güne kadar değişiklik kaydet
memiştir. Söz konusu bonoların tahkim edilerek 10 yıl içerisinde ödenme
si için Maliye Bakanlığınca bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.

b) Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredilerimizin 1964 yılı sonunda 
118 milyon lira olan bakiyesi 1965 yılı sonunda 205 milyon liraya, 1966 yılı 
sonunda da 236 milyon liraya çıkmıştır. Bankamız söz konusu kredileri, 
malî bünyeleri bozulan bankaların tedricen tasfiye edilmelerini mümkün 
kılan 21.12.1960 tarih ve 153 sayılı Kanun hükümleri gereğince kurulan 
Bankalar Tasfiye Fonuna, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi kararlarına 
uyarak açmaktadır. Söz konusu Fonun esas gelirlerini, bankaların yıl so
nu bilânçolarmdaki tasarruf ve ticaret mevduatı toplamının binde yarımı 
oranında yatırdıkları paralar teşkil etmektedir. Fakat 153 sayılı Kanun, 
böylece elde edilen gelirler tasfiye ihtiyaçlarına yetişmediği takdirde söz 
konusu Fona, Bankamızın Komite Kararlariyle avans vermesini öngörmüş
tür. Bankaların, Fona kuruluş gününden bu yana bu şekilde 25 milyon lira 
yatırdığı ve Bankamızca Fona 236 milyon lira, avans verildiği nazara alı
nırsa tasfiye ihtiyaçları için bugüne kadar Fondan 261 milyon lira öden
diği anlaşılır. 1960 yılı sonundan bu yana tedrici tasfiye halinde olan ban
kalar şunlardır : Sanayi Bankası, Esnaf Kredi Bankası, Raybank, Birleşik 
Tasarruf ve Kredi Bankası, Tutum Bankası, Doğubank ve Türkiye Kredi 
Bankası.

2 — Ekonomik Amaçlı Krediler : 1966 yılı sonunda 4.539 milyon lira
ya çıkmış olan ekonomik amaçlı kredilerimiz toplamının 2.585 milyon lira
sı özel sektöre bankalar aracılığiyle açtığımız kredileri, 1.231 milyon lirası 
İktisadî Devlet teşekkülleri kredilerini, 723 milyon lirası da katma bütçeli 
idarelerden Tekel* e açılanları kapsamaktadır. 1965 yılı sonuna nazaran 
bu çeşit krediler bankalar veya özel sektör yönünden % 62,1 İktisadî Dev
let teşekkülleri yönünden % 44,3 ve Tekel'e açılan krediler yönünden 
% 70,9 oranında artmıştır. Buna karşılık 1965 yılında 1964 yılı sonuna 
nazaran özel sektör kredileri % 1,4 ve İktisadî Devlet teşekkülleri kredi
leri % 16 oranlarında azalmış, Tekel İdaresi kredileri ise 1964 yılı sonu 
seviyesini % 26,3 oranında aşmıştır. _

Kredilerimiz toplamının 1966 da % 38,7 sini, 1965 de % 34,2 sini 
özel sektöre veya bankalara açtığımız krediler teşkil etmiştir. Aynı tarih
ler itibariyle toplam kredilerimiz içindeki hisseler İktisadî Devlet teşek
külleri yönünden sırasiyle % 18,5 ve % 18,3, Tekel İdare yönünden % 10,8 
ve % 9,1 dir. _
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a —  İktisadî Devlet Teşekküllerine açtığımız krediler, Toprak Mah
sulleri Ofisinin yurtiçi alım ve surplus ithalât kredileriyle Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin ticarî ve ziraî senetlerini kapsamaktadır. 
Bu kredilerin toplamı 1965 yılı sonunda 853 milyon lira iken, 1966 yılı 
sonunda 1.231 milyon liraya çıkmıştır.

i) 1965 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 1964 rekoltesinin finansmanı 
için aldığı kredileri 310 milyon liraya indirmiş olan Toprak Mahsulleri 
Ofisine, 1965 yılı kampanyası için, 17 Haziran 1965 tarihli Kararname ile 
450 milyon liralık ek bir kredi tanınmış ve limiti böylece 760 milyon li
raya çıkan kredinin 31 Mayıs 1966 tarihine kadar ödenmesi öngörülmüş
tür. Ofis bu tarihte borcunu ancak 220 milyon liraya indirmiştir. Ofise
1966 yılı kampanyası için 22.6.1966 tarihli 6/6616 sayılı Kararname ile 
450 milyon liralık ve 18.8.1966 tarihli ve 6/6870 sayılı Kararnameyle 150 
milyon liralık ek kredi tanınmış ve yeni limiti geçen yıldan devreden 220 
milyon lira ile birlikte 820 milyon liraya yükselen kredilerin 31 Mayıs 1967 
tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi 1965 
yılı alım kampanyasında 572.103 ton, 1966 yılı kampanyasında 23 Şubat
1967 gününe kadar 896.706 tonluk alım yapmıştır. Toprak Mahsulleri Ofi
sine açılmakta olan yurtiçi alım kredilerin yıl sonlan itibariyle borç baki
yeleri 1964 de 739 milyon lira, 1965 de 525 milyon lira, 1966 da da 680 
milyon liradır.

ii) Toprak Mahsulleri Ofisine surplus ithalâtı dolayısiyle açılan kredi
lerin 1964 yılı sonunda 117 milyon liraya düşmüş olan borç bakiyesi 1965 
yılında 44 milyon liraya indikten sonra 1966 yılı sonunda 117 milyon li
raya yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinden yapılan ziraî mahsul 
fazlası ithalâtı dolayısiyle Ofis tarafından tanzim edilen Hazine Kefale
tini Haiz Bonolar Bankamızca ilgili kararnamelere uyularak iskonto edil
mektedir. Bu kredilerin hasılları özel bir hesaba geçirilmektedir. İthal edi
len maddeler satıldıkça bu satışlardan hasıl olan paralar bu amaçla açılan 
kredilerin ödenmesinde kullanılmaktadır.

iii) Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketine pancar alım kampan
yası için ticarî senetler karşılığında açılan kredilerin toplamı 1964 yılı so
nunda 125 milyon lira iken, 1965 de 250 milyon liraya, 1966 sonunda da 
400 milyon liraya çıkmıştır. Şeker Şirketi ile ilgili olan ziraî senetlerin
34 milyon lira olan bakiyesi, 1961 yılından beri değişiklik kaydetmemiş
tir.

b —  Katma bütçeli idareler içerisinde Bankamız yalnız Tekel İdare
sine tütün kampanyalannı destekleme işleri için kredi açmaktadır. Bu kredi
lerin 1964 sonu bakiyesi 335 milyon lira iken, 1965 yılı sonunda 423 mil

- yon liraya, 1966 yılı sonunda da 723 milyon liraya yükselmiştir.

c —  Özel sektöre, bankalar aracılığıyle açtığımız krediler, ihracat, 
tanm, sanayi ve ticaret alanlarına açılan çeşitli kredilerimizi kapsamakta
dır. Bankalar aracılığıyle açtığımız kredilerin toplam kredilerimiz içindeki
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yeri 1965 ve 1966 yılları itibariyle bu bölümün ilk paragraflarında ince
lenmiş olduğu için bu konulara yeniden temas etmiyerek burada bu çeşit 
kredileri terkip eden muameleleri ele alacağız.

i) İhracatla ilgili kredilerimizin toplamı 1965 ve 1966 yılları sonlan 
itibariyle 467 milyon lira ve 1.174 milyon liradır. Bu krediler üç gruba ay
rılabilir :

—  Bunlardan birincisi ihracat muamelelerini satış veya hazırlık sıra
sında finanse eden kredilerdir. Bunların borç bakiyesi 1964, 1965 ve 1966 
sonları itibariyle sırasiyle 80 milyon lira, 120 milyon lira ve 135 milyon 
liradır. Bu kredilerin çoğunluğu özel bankalar aracılığiyle açılmıştır.

—  İhracat alanına açılan kredilerin ikinci grubunu tütün finansmanla
rımız teşkil etmektedir. Bu çeşit finansmanlarımızın borç bakiyesi 1964 
sonunda 217 milyon lira iken 1965 de 298 milyon liraya çıkmış ve 1966 
sonunda ise 209 milyon liraya inmiştir. Tütün finansmanları içinde özel 
bankalann payı resmî bankalann hissesinden biraz yüksektir.

—  İhracat kredilerimizin üçüncüsü konularının çoğunluğu ihraç mad
deleri ile ilgili olan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredilerinden 
ibarettir. İhracat kredileri içinde en önemli yeri tütün finansmanları ile 
birlikte bu krediler işgal etmektedir. Tarım Satış Kooperatiflerine açılan 
kredilerin 1964 yılı sonunda 486 milyon lira olan borç bakiyesi, 1965 yı
lında 49 milyon liraya indikten sonra, 1966 yılı sonunda 830 milyon li
raya çıkmıştır. Bu finansman yalnız T. C. Ziraat Bankası aracılığiyle ya
pılmaktadır. Banka kredileri bölümünde görüleceği gibi, T. C. Ziraat Ban
kasının Tarım Satış Kooperatifleriyle Birliklerine açtığı krediler 1964 yılı 
sonunda 874 milyon lira, 1965 de 918 milyon lira ve 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle 1.496 milyon liradır. Bu duruma nazaran T. C. Ziraat Bankası, he
sap işlemleriyle ilgili tarih farkları nazara alınmazsa, Tanm Satış Koo
peratiflerine açtığı kredilerin 1964 yılı sonunda 388 milyon lirasını, 1965 
de 869 milyon lirasını ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 885 milyon lirasını 
kendi kaynaklarından finanse etmiştir. Bu arada üç gruba bölerek ince
lemiş olduğumuz ihracat kredilerinin ikraz döneminde arttığmı ve ihracat 
döneminde, ihracatın gerçekleşme hızı oranında azaldığını belirtmek 
isteriz.

ii) Tarım alanı ile ilgili özel sektör kredilerimiz bir yandan Tanm Kre
di Kooperatiflerine T. C. Ziraat Bankası eliyle açılan kredileri, diğer yandan 
bölge bankalarının getirdiği tarım senetlerini kapsamaktadır. Bunların 
toplamı 1965 yılı sonunda 480 milyon lira iken, 1966 yılı sonunda 594 
milyon liraya yükselmiştir.

—  Tarım Kredi Kooperatifleri senetlerine karşılık T. C. Ziraat Ban
kası Bankamızdan 1964, 1965 ve 1966 yılları sonlarında sırasiyle 193 mil
yon lira, 465 milyon lira ve 573 milyon lira kredi almıştır. T. C. Ziraat 
Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1964 yılı sonunda 621 milyon lira,
1965 yılı sonunda 727 milyon lira, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 843 mil-



yon lira kredi açtığına göre, bu çeşit kredilerin, T. C. Ziraat Bankası, ay
nı tarihlerde 428 milyon lirasını, 262 milyon lirasını ve 433 milyon lirasını 
kendi kaynaklarından karşılamıştır. Rakamların karşılaştırılmasından da 
görülebileceği gibi, 1965 yılında Tarım Satış Kooperatiflerine açılan kre
dilerimizde azalış, Tarım Kredi Kooperatiflerine açılanlarda artış, 1966 
yılında ise her iki kooperatife açılan kredilerde de artış olmuştur.

—  Başlıca Ege bölgesinde bulunan bankalar aracılığıyle açılan ve 
Tanm kredi kooperatifleri dışında kalan tarım kredilerinin borç bakiyeleri
1965 yılındaki 15 milyon liradan 1966 yılında 21 milyon liraya çıkmıştır.

iii) Sanayi alanı ile ilgili kredilerimiz beş çeşit muameleyi kapsa
maktadır. Bunların toplamı 1965 ve 1966 yılları sonlarında, sırasiyle 273 
milyon lira ve 331 milyon liradır.

—  Bunlardan birincisi 1956 yılından beri Bankamız Kanunu hükümle
rine göre bankalara sanayici ve madenci senetleri karşılığında açmakta ol
duğumuz normal sanayi kredileridir. Bunların 1965 yılı sonunda 113 milyon 
lira olan borç bakiyesi 1966 sonu itibariyle 120 milyon liradır.

—  Sanayicilerle ilgili olan ikinci grup krediler, Banka Kredilerini Tan
zim Komitesinin 1 Kasım 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararı do- 
layısiyle açılmıştır. Bu karara göre, sanayi kollarının öncelikleri Maliye ve 
Sanayi Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Merkez 
Bankası arasında kararlaştırılmaktadır. Öncelik tanınan sanayi kollarının 
senetlerine indirimli faiz hadleri tatbik edilmektedir. Böylece hazırlanan 
listeye dahil sanayi kollarının bankalara ibraz ettikleri senetleri bankalar 
% 10,5 yerine, % 9 la iskonto etmekte, aynı senetler Bankamıza banka
larca ibraz edilince bu senetler % 7,5 yerine %  5,25 le reeskont edilmek
tedir. Öncelik tanınan sanayi kollarına Bankamızca açılmış olan kredilerin 
borç bakiyeleri 1965 ve 1966 yıllan sonları itibariyle 107 milyon lira ve 
140 milyon liradır.

— Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin söz konusu karan ihracatla 
ilgili sanayicilerin de teşvik edilmesini sağlamak amaciyle ihdas ettiği baş
ka bir kredi çeşidi üçüncü grubu teşkil etmektedir. Öncelik tanınan sanayi 
kolları dışında kalan firmalar yabancı memleketlerden sipariş aldıklarını 
tevsik ettikleri takdirde, bankalar, bunların senetlerine %  10,5 yerine % 9 
üzerinden faiz yürüteceklerdir. İhracat tahakkuk etmediği takdirde ara
daki fark ilgililerden tahsil edilecektir. Bankamız da bu muameleye mu
vazi olarak söz konusu senetlere %  7,5 yerine %  5,25 üzerinden reeskont 
haddi uygulayacaktır. Bankalar henüz bu konuda muamele yapmadıkları 
için Bankamız kredileri arasında da 1966 yılı sonu itibariyle bunlara ait 
rakam bulunmamaktadır.

— Sanayi alanı ile ilgili Bankamız kredilerinden dördüncüsünü sana
yicilerin ticarî senetleri teşkil etmektedir. Sanayicilerin vâdeli satışlarını
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temsil eden 120 gün vâdeli ticarî senetlerin reeskonta kabul edilmesinden 
doğmakta olan bu kredilerin 1965 yıl sonunda 33 milyon lira olan borç ba
kiyesi 1966 yılı sonunda 47 milyon liraya yükselmiştir.

Sümerbank’a pamuk alım kampanyası dolayısiyle açılan krediler 
beşinci sanayi kredisi çeşidini teşkil etmektedir. Borç bakiyeleri 1965 ve
1965 yılları sonları itibariyle sırasiyle 20 milyon lira ve 24 milyon liradır.

iv) Ticaret alanı ile ilgili kredilerimiz normal ticarî senetleri, küçük 
san’at ve esnaf senetlerini ve bankalara açılan tahvil üzerine avansları 
kapsamakladır. Bunların toplamı 1965 yılında 375 milyon lira iken, 1966 
yılı sonunda 486 milyon liraya çıkmıştır.

— Normal ticarî senetlerin borç bakiyesi (sanayicilerin ticarî senetleri 
hariç) 1965 yılı sonunda 116 milyon lira iken 1966 yılı sonunda 140 mil
yon liraya çıkmıştır.

—  Türkiye Halk Bankası aracılığıyle sağlanan küçük san’at ve esnaf 
kredilerinin borç bakiyesi 1964 de 73 milyon lira iken 1965 de 142 mil
yon liraya, 1966 yılı sonunda da 225 milyon liraya yükselmiştir.

—  Bankalara açılan tahvil karşılığı avansların borç bakiyesi ise 1965 
yılı sonunda 117 milyon lira iken, 1966 yılı sonunda 121 milyon liraya 
çıkmıştır. Bu avansların 94 milyon lirası Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
ait olup, bu bakiye 1961 yılından beri değişiklik kaydetmemektedir.

bb. Merkez Bankasının diğer işlemleri :

Bankamızın işlemleri yıllık Raporların Bilânço tahlili kfsmmda mu
fassal olarak İncelenmektedir. Bu itibarla, Merkez Bankasının diğer işlem
leriyle ilgili olarak bu bölümde yer alacak olan açıklamalar para ve kredi 
gelişmeleriyle ilgili bazı bilgilere inhisar edecektir.

Bankamızın kredileriyle altın ve döviz hesaplan dışında kalan aktif 
işlemleri, ufaklık para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar ve 
mevduat karşılıklarından açılan ziraî finansmanlar gibi hareketler, 1966 
yılında para ve kredi gelişmelerine küçük ölçülerde tesir icra etmiş olan 
hesapları kapsamaktadır.

Kasa hesabındaki ufak paraların miktarı 1965 ve 1966 yılları itiba
riyle 64 milyon liradır. Ufaklık para mevcudunda 1963 yılından sonra 
meydana gelen önemli artışın çoğunluğu madenî on liralık birikmesinden 
ileri gelmektedir.

Dahildeki muhabirler hesabının 1965 ve 1966 yılı sonları itibariyle 
bakiyesi 7 milyon liradır. Bu alacaklar, T. C. Ziraat Bankasına resmî öde
me işleri için ay sonlarında verilip ay başlarında kapatılan avansları ve 
fersude provizyonlarını temsil etmektedir.

Tahviller cüzdanının 1965 ve 1966 yılı sonları itibariyle bakiyesi 26,1 
milyon lira ve 56,5 milyon liradır. 1966 yılı sonu itibariyle tahvil mevcu
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dunun 11,3 milyon lirası 7129 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri ge
reğince ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı olarak satınalınan Devlet 
iç istikraz tahvilleriyle Devlet Yatırım Bankası tahvillerinden, 45,2 mil
yon lirası da Bankamız Kanununun 35 inci maddesi gereğince satınalınan 
tahvillerden terekküp etmektedir. Tahviller cüzdanında Bankamız Kanu
nunun 35 inci maddesi gereğince yer alan serbest tahvillerin durumu 48 sa
yılı cetvelde gösterilmiştir.

Tahviller Cüzdanı
(Serbest Tahviller)

Cetvel ; 48 _______________________________________________  (Milyon TL.)

1965 1966 Fark

Devlet îç İstikraz Tahvilleri

T. Halk Bankası Tahvilleri

T. Sınaî Kalkınma Bankası Tahvilleri

3,2

10,1

3,1

35,1

8,8

1,3

31,9

—  1,3

—  1,8

T O P L A M 16,4 45,2 28,8

7129 sayılı Kanunun 301 sayılı Kanunla değiştirilen 33. maddesi ge
reğince Bankamızda hususî bir hesaba yatırılan munzam mevduat karşı
lıklarının 141 milyon lirası aynı madde hükümleri gereğince Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesinin 12.3.1964 tarih 138 sayılı Karariyle T. C. Zi
raat Bankasına ödünç olarak verilmiştir. Bilançoda Kredi hesapları arasında 
görülen bu ikrazatm karşılığı Pasifteki Mevduat karşılıkları hesabındadır. 
Söz konusu 141 milyon liralık kredi açıldığı tarihten bu yana değişiklik 
kaydetmemiştir.

İtfaya tabi hesapların 1965 yılı sonunda 5.399 milyon lira olan borç 
bakiyesi 1966 yılı sonunda 5.396 milyon liraya inmiştir. Bu hesabın 1962 
ilâ 1966 yılı sonlan itibariyle 5.276 milyon lirası, 6.12.1960 tarih ve 154 
sayılı Kanun hükümleri gereğince tahkim olunan alacaklarımız karşılığın
da verilen Hazine tahvillerini temsil etmektedir. 3 Ekim 1963 tarih ve 
347 sayılı Kanun gereğince bu tahviller, ilk taksit ödemesi Kalkınma Plâ
nının 2 nci Beş Yıllık döneminin sonunda başlamak üzere % 1/2 faizli ve 
altışar aylık eşit taksitlerle Hazine tarafından 100 yılda itfa edilecektir. 
İtfaya tabi hesaplann 1965 yılı sonunda 123 milyon lirasını, 1966 yılı so
nunda ise 120 milyon lirasını 19.8.1960 tarih ve 65 sayılı Kanun gereğin
ce tahkim edilen değerlendirme farkı karşılığında verilen Hazine bonoları 
teşkil etmektedir. 1966 yılında bu bonoların 3 milyon liralık kısmı mah
sup edilmiştir.

Bankamızın biri 1715 sayılı Kanun diğeri 197 sayılı Kanun gereğince 
olmak üzere iki iştiraki bulunmaktadır, 1715 sayılı Kanunun 45 inci mad-
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Merkez Bankası Hesap Durumu Özeti

Cetvel : 49
(Milyon TL.)

1 9 6 5
!

]1 9 6 6

1964

K
as

ım

A
ra

lı
k

M
ar

t

H
az

ir
an

E
yl

ü
l

K
as

ım

A
ra

lı
k

A L T IN  (M illetlerarası ayarlı) 270 1.014 1.014 1.014 1.014 873 873 891

V A D E L İ A L T IN  B O R Ç LU LA R I 838 180 180 180 180 315 315 270

D Ö V İZ  B O R Ç LU LA R I (K onvertibl) 286 129 435 65 162 104 131 255

U F A K L IK  PA R A 62 62 64 169 66 64 64 64

D A H İL D E K İ M U H A B İR LE R 7 — 7 — — — — 7

K R E D İLE R 4.140 4.644 4.665 4.719 5.090 6.074 6.257 6.671

Reeskont +  Senet Ü z. avans 3.184 3.086 3.102 3.032 3.393 4.363 4.437 4.766
D iğer avanslar 956 1.558 1.563 1.687 1.697 1.711 1.820 1.905

Z İR A Î F İN A N S M A N __ __ 141 141 141 141 141 141

T A H V İL L E R  C Ü Z D A N I 36 28 26 60 59 59 58 57

Devlet tahvilleri 7 11 11 45 45 45 45 45
Devlet Yatırım  B. tahvilleri 2 2 2 2 2 2 2 2iI
Bankalar tahvilleri 27 15 13 13 12 12 11 ıo i

İT F A Y A  T A B Î H E S A P L A R 5.401 5.399 5.393 5.399 5.397 5.397 5.396 _5.396

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) 125 123 123 123 121 121 120 120

G A Y R İM E N K U L  VE  D E M İR B A Ş 34 36 35 36 36 37 41 41
M U H T E L İF  A K T İF  H E S A P L A R 520 762 695 774 754 718 678 87S

Altın  (düşük ayarlı ve  sikke) 76 29 29 29 29 29 29 29
M uhtelif döviz hesaplan 360 501 549 540 428 530 448 574
Yurtiçi röporlar 25 14 16 13 20 25 18 12
D iğer hesaplar 59 218 101 192 277 134 183 264

AKTİF = PASİF 11.594 12.254 12.661 12.557 12.899 13.782 13.954 14.672

B A N K N O T 6.611 7.194 7.347 7.265 7.084 7.935 8.209 8.351
D Ö V ÎZ  A L A C A K L IL A R I (Konvert.) 940 773 ; 1.109 630 co <1 947 1.029 1.190
M E V D U A T 2.34Ö 2.476 2.526 2.694 2.554 2.750 2.677 3.070

Resmî mevduat 301 280 250 257 329 267 237 265
Bankalar tevdiatı 1.060 1.446 1.563 1.821 1.681 1.860 1.959 2.306
Muhtelif mevduat 454 272 274 227 160 164 85 100
A. B. D. yardım karşılıkları 41 120 81 90 134 119 56 41
IM F tevdiatı 493 358 358 299 250 340 340 358

A L T IN  A L A C A K L IL A R I - Hazine 105 111 112 112 112 112 112 112
M U H T E LİF  PA S İF  H E S A P L A R 1.322 1.443 1.307 1.595 1.907 1.769 1.658 1.675

ödenecek senet ve havale 23 8 33 5 3 6 3 22
Muhtelif karşılıklar 41 83 49 127 78 53 61 48
Depozitolar 517 553 584 717 740 913 769 841
Muhtelif döviz hesaplan 423 371 339 363 433 438 433 426
D iğer hesaplar 318 428 302 383 653 359 392 338

SE R M A YE  H E SA PLA R I 267 257 260 261 269 269 269 274
. -----------  ----- - .... ----- ---- ----- ----
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desi gereğince Bankamız Milletlerarası ödemeler Bankasına 2,5 milyon 
altın frank karşılığı olan 7.350.500 Türk lirasiyle iştirak etmektedir. Ba
sın İlân Kuramıma 197 sayılı Kanun gereğince 50 bin lirayla iştirak edil
miştir.

Bankamızın diğer bölümlerde incelenmiş olan banknot, döviz, tev
diat ve altın alacaklıları hesaplan dışında kalan pasif işlemleri muhtelif 
hesaplar ve sermaye hesapları gibi hareketleri 1966 yılında para ve kredi 
gelişmelerine pek az tesir etmiş olan hesapları kapsamaktadır.

Muhtelif hesaplar arasında miktar ve hareket bakımından önemli 
olan hesap, muhtelif mahiyetteki depozitolara taallûk etmektedir. Bu 
hesabın borç bakiyesi 1965 yılı sonunda 584 milyon lira iken 257 milyon 
liralık bir artışla 1966 yılı sonunda 841 milyon liraya çıkmıştır. İthalât re
jimleriyle 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 müfredatında meydana gelen değişiklikle
rin para ve kredi durumuyla ilişkileri çok cüz’idir.

c. Banka Kredileri ve diğer işlemler :

ca. Banka kredileri :

1964 yılı sonunda 13.444 milyon lira olan banka kredileri, 1965 yılın
da %  19,8 oranında artarak yıl sonunda 16.100 milyon liraya çıkmıştır. 
Buna karşılık 1966 yılında banka kredileri onbir ayda %  19,4 oranında 
yükselerek Kasım ayı sonunda 19.231 milyon liraya ulaşmıştır. 1965 yı
lındaki arrış 2.656 milyon lira, 1966 yılında onbir aylık artış ise 3.131 mil
yon liradır.

Y ıl sonu faiz tahakkukatı ve tanm kredileri artışı dolayısiyle 1966 yılı 
Aralık ayı itibariyle banka kredilerinin % 25 ilâ %  30 kadar artış kayde
deceği tahmin edilebilir.

1966 yılında banka kredileri, 1965 yılı sonuna nazaran. Mart ayı so
nunda %  0, 2, Haziran’da %  6, 0, Eylül’de %  12, 8, Kasım sonunda ise 
% 19,4 oranlannda artış kaydetmiştir. 1965 yılının ilk dokuz ayında, 1964 
yılı sonuna nazaran % 11,6 nisbetinde, Kasım ayında ise %  15,1 oranında 
artış kaydedilmiştir.

Banka kredilerinin 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle % 57,6 sı 
(11.070 milyon lira) resmî bankalara, % 42,4 ü (8.161 milyon lira) de özel 
bankalara aittir. 1965 yılı sonuna nazaran özel bankalann hissesi %  0,2 
oranında artmıştır. Bununla beraber, özel bankalarca açılan krediler 1965 
yılı sonu itibariyle %  31,0 oranında arttığı halde, 1966 yılı Kasım ayı so
nu itibariyle %  20,2 oranında yükselmiştir. Buna karşılık resmî bankala-
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Cetvel : 50

Banka Kredileri
(Milyon TL.)

1 9 6 5 1 9 6 6

1964
d
aı*
*Neti
E E

yl
ül

K
as

ım

A
ra

lı
k

M
ar

t

H
az

ir
an

E
yl

ül

K
as

ım

SENETLER CÜZDANI 1.245 1.495 1.611 1,617 1.595 1.671 1.872! 1.961 1.928

AVANSLAR 1.274 1.398 1.511 1.557 1.566 1.520 1.553 1.683 1.826

BORÇLU CARÎ HESAPLAR 5.551 6.228 6.548 6.675 7.015 7.042 7.566 7.970 8.132

Açık krediler B 2İ884 3.111 3.224 3.250 3.479 3.530 3.781 3.844 3.905

Kefalet karşılığı krediler 306 360 374 371 405 444 438 487 447

Maddi teminat karşılığı 
krediler 2.361 2.757 2.950 3.054 3.131 3.068 3.347 3.639 3.780

KÜÇÜK SAN’AT VE ESNAF 247 284 298 309 312 333 374 401 424

İPOTEK KARŞILIĞI KREDİ. 1.651 1.641 1.688 1.691 1.813 1.752 1.770 1.808 1.830

TARIM KREDİLERİ 2.991 2.855 2.760 3.015 3.206 3.182 3.242 3.557 4.264

SANAYİ BANKALARI KRE. 485 523 582 611 593 628 693 776 827

T. Sınaî Kalkınma B. 408 421 456 476 475 497 531 588 62£
Sınaî Yatırım ve Kredi B. 77 102 126 135 118 131 162 188 198

T O P L A M 13.444 14.424 14.999 15.475 16.100 16.128 17.070 18.156 19.231

rın kredilerindeki artış hızı, aynı tarihler itibariyle %  12,7 den %  18,9 a 
çıkmıştır. Resmî bankaların her iki yılda meydana gelmiş olan toplam 
kredi artışı içindeki payları da %  39,5 den %  56,1 e çıkmış, buna karşılık 
özel bankaların payı %  60,5 den % 43,9 a düşmüştür.

Bu bölümde yapılmış olan tahlillerden de anlaşılabileceği veçhile 
banka kredileri 1966 yılının onbirinci ayı itibariyle, Aralık ayı için yapı
lan tahminlerde nazara alınırsa, 1965 yılma kıyasla daha hızlı artmış, kre
di çeşitlerinin toplam krediler içindeki ve sektörlere göre artışların top
lam artış içindeki payları özellikle tarım sektörü lehine yükselmiş ve ar
tışı sağlayan kaynaklar geçen yıla nazaran değişik bir seyir takip etmiştir. 
Resmî banka kredilerinin artış hızı 1966 yılında, geçen yıldaki hızı aşmış, 
özel bankalarda kredi artışı ise 1965 yılındaki hızın altma düşmüştür. Di
ğer yandan 1965 yılında kredilerde meydana gelen artışın beşte ikisi resmî 
bankalara ait olduğu halde, 1966 daki kredi artışında resmî bankalar beş
te üç oranında hisse almıştır.

1966 yılında banka kredilerinde meydana gelen gelişmeler, kredi
lerin dağılışı bakımından da 1965 yılındaki değişikliklerden farklıdır. Ma
lî amaçlı kredilerin genel kredi içindeki payları 1966 da biraz azalmış; 
artış hızı ve artış toplamı içindeki payı düşmüştür. Bu çeşit kredilerin ge-
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Banka Kredileri - Amaçlara ve Sektörlere Göre
Cetvel : 51 (Milyon TL.)

MALÎ AMAÇLI KREDİLER 

Genel bütçeli İdareler 

Katma bütçeli idareler 

Mahalli idareler

İller Bankası 

Diğer bankalar 

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 

Özel Sektör

Muhtelit krediler 

İhtisas kredileri 

Küçük san’at ve esnaf 

Tarım kredileri 

Sanayi Bankaları kredileri 

Mesken inşaat kredileri 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri

T O P L A M

Banka Kredileri Genel Toplamı

1964 1965

1324

1173

1041
132

12120

11483

6232

5251

247

2991

485

1528

637

1410

164

1244

1123
121

14690

13561

7792

5769

312

3206

593

1658

1122

1966
Kasım

1418

202

1215

1161
54

17813

16796

9616

7180

424

4264

827

1665

1017

Değişiklik

1964
1965

1965
1966 

Kasım

86
15

71

82 

— 11 
2570

2078

13444 16100 19231

1560

518

65
215

108

130

492

38

Özel Kanunlarla Kurulan Ban.

1964

1295

—  1
—  29

38 
—  67 

3123

3235

2656

1824

1411

112

1058

234

7

—  11

3131

149

1965

1145

1041
104

6968

6430

1664

4766

247

2991

1528

538

8263

1966
Kasım

1392

164

1227

1123
104

7920

7013

1837

5176

312

3206

1658
907

1393

202

Değişiklik

1964
1965

97

15

1965
1966 

Kasım

1190

1161
29

9677

8806

9312

2453

6353

424

4264

1665

871

82

82

952

583

11070

17?

410

65

215

130

36f

38

Diğer Banka Kredileri

1964

29

1965 1966
Kasım

18

—  37

38 
—  75 

1757

1793

1049

616

1177

112

1058

7

—  36

28

28

5152

5053

4568

1758

485

99

17

17
6770

6548

25

Değişiklik

1964
1965

—  11

1965
1966 

Kasım

25

25

8136

5955

593

7990

5181

593

222

7163

827

—  11

—  11 
1618

1495

1387

108

8
1366

1442;

1208

234

827

146

6788 8161

108

123

1607

234ı

■ 76İ

1373



çen yıl olduğu gibi 1966 da da çoğunluğu yine resmî bankalarca sağlan
mıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin toplam krediler içindeki önem oram biraz 
yükselmiş, artışı 1966 da hızlanmış ve toplam kredi artışının hemen he
men tamamı 1966 da bu çeşit kredilerden ileri gelmiştir.

Ekonomik amaçlı kredilerin en büyük çoğunluğunu özel sektör kre
dileri, geri kalan kısmını İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler teş
kil etmektedir, özel sektöre açılan kredilerin banka kredileri toplamı 
içindeki payı 1966 yılında 1965 yılma kıyasla bir miktar yükselmiştir. Bu
na karşılık bu sektöre açılan kredilerin artış hızı, geçen yıldaki oranı aş
mış ve toplam kredi artışının hemen hemen tamamı bu çeşit kredilerden 
ileri gelmiştir.

İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler, hem sermayesinin ta
mamı Devlete ait olanları, hem de sermayesinin %  50 sinden fazlası Dev- 
let’e ait olan şirketlere açılan kredileri kapsamaktadır. Bu çeşit kredilerin 
1966 yılı onbirinci ayı itibariyle 1965 yılı sonuna nazaran artış hızı, top
lam krediler ve toplam artış içindeki kredilerin payı düşmüştür.

Bilindiği gibi, özel sektöre açılmakta olan krediler, biri ticarî veya 
muhtelit tabirleriyle ifade edilen genel maksatlı krediler, diğeri ihtisas 
kredileri olmak üzere' iki gruba ayrılmaktadır. 1966 yılının onbir ajanda 
muhtelit kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı 1965 yılı sonu
na nazaran % 1,6 oranında artmıştır. Bu çeşit kredilerin artış hızı 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle, 1965 yılındaki oranın hızından düşüktür, fakat 
toplam kredi artışındaki payı geçen yıldaki hissenin biraz altında kalmış
tır. 1966 yılında yıllık artış hızının 1965 yılındaki hızı aşacağı tahmin 
edilmektedir.

Resmî bankalarca açılan muhtelit kredilerin artış hi7i 1966 yılı Ka
sım ayı itibariyle geçen yıldaki oranın 3 misline ulaşmış, özel bankalarla 
ilgili hız ise üçte bir oranında düşmüştür. Muhtelit kredilerde 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle meydana gelen artışın onda yedisi, 1965 de ise onda 
dokuzu özel bankalarca sağlanmıştır.

İhtisas kredilerinin toplam kredileri içindeki payı 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 1,5 oranında artmıştır. Artış hızı 1965 yılındaki oranın ve 
toplam kredi artışındaki payı geçen yıldaki payın iki mislini aşmıştır. 
Resmî bankalarca açılan ihtisas kredileri geçen yıl % 8,6, 1966 yılı Ka
sım ayı itibariyle % 22,7 oranlarında artmıştır. Özel sektör bankaların
ca açılan sınaî kalkınma kredilerinin artış hızı ve toplam artış içindeki 
payları geçen yıldan yüksektir. Tarım kredileri büyük ölçüde, küçük san’- 
at ve esnaf kredileri önemli nisbette, mesken inşaat kredileri de pek az 
gelişmiştir.
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Banka kredilerindeki gelişmeleri bir derece daha aydınlatmak ve yu
karıda arzettiğimiz izahatı rakamlarla da belirtmek amaciyle, kredileri 
malî ve İktisadî amaçlarına, sektörlere ve banka gruplarına göre, elde mev
cut mutaların imkân verdiği ölçüde tasnif ederek tahlil edeceğiz.

1 —  Malî Amaçlı Krediler —  İlgili tablolarda da görüldüğü gibi, malî 
amaçlı krediler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahallî idarelere açılan 
kredilerden terekküp etmektedir. Bu kredilerin artış hızı 1965 de %  6,5 
iken, 1966 da %  0,6 ya ve genel artış içindeki payları %  3,2 den % 0,3 e 
ve bunların banka kredileri toplamı içindeki payları da 1965 de %  8,8 iken, 
1966 yılı Kasım ayında % 7,4 e düşmüştür. Bu krediler 1965 sonunda 1.410 
milyon liraya ve 1965 yılı Kasım aynıda 1.418 milyon liraya yükselmiştir.

Malî amaçlı kredilerin geçen yıl % 98,7 si, 1966 yılında ise % 98,2 si 
resmî bankalarca açılmıştır. Resmî bankaların malî amaçlı kredileri, 1966 
yılında onbir ayda 1 milyon lira, özel bankalarmki 7 milyon lira artmıştır. 
Bu kredilerin 1966 Kasım ayı bakiyeleri resmî bankalarda 1.393 milyon 
lira, özel bankalarda 25 milyon liradır.

a) Genel ve katma bütçeli idarelere açılan kredilerin çoğunluğu, T. C. 
Ziraat Bankasının Maliye Bakanlığından tohumluk yardım kredileri dola- 
yısiyle doğan alacaklarıdır. Bu kredilerin bakiyesi 1963 - 1966 yılların
da 149 ilâ 202 milyon lira arasında değişmiştir.

b) Malî amaçlı kredilerin en büyük kısmım mahallî idarelere açılan 
krediler teşkil eder. Bu kredilerin çoğunluğu İller Bankasının özel idare, 
köy ve belediyelere içme suyu, kanalizasyon, aydınlatma ve benzeri tesis
ler için özel bir ikraz fonundan açtığı orta ve uzun vâdeli finansmanlardan 
mürekkeptir. Diğer bankaların mahallî idarelere açtığı kredilerin tutarı,
1965 sonu itibariyle 121 milyon lira ve 1966 Kasım ayı itibariyle 54 milyon 
liradan ibarettir. Mahallî idarelere açılan krediler 1965 de % 6,1 oranında 
artış, 1966 da onbir ayda % 2,3 oranında eksiliş kaydetmiştir. Aynı tarih
ler itibariyle bu grubun banka kredileri içindeki payı %  7,7 den % 6,3 e, 
toplam kredi artışı içindeki payı ise %  2,7 den eksi % 0,9 a düşmüştür.

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 paylan
1965 de %  91,2 iken 1966 Kasım ayında %  92,6 ya çıkmıştır. Ekonomik 
amaçlı kredilerin artış hızı 1965 yılı sonu ve 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 
% 21,2 dir. Bu kredilerin genel kredi artışı içindeki payları ise söz konusu 
tarihler itibariyle % 96,8 ve %  99,7 dir. Bu çeşit krediler 1964 yılı sonun
da 12.120 milyon lira iken 1965 yılında 14.690 milyon liraya ve 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle 17.813 milyon liraya yükselmiştir.

Ekonomik amaçlı krediler toplamının geçen yıl olduğu gibi 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle de % 54,3 ü (9.677 milyon lira) resmî bankalara,
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% 45,7 si (8.136 milyon lira) özel bankalara aittir. Geçen yıl resmî banka
ların payı %  53,9 idi. Bu çeşit krediler 1965 sonu ve 1966 yılı Kasım ayı 
itibariyle resmî bankalarda % 13,7 ve % 22,2 oranlarında, özel bankalarda 
ise % 31,4 ve % 20,2 oranlarında artmıştır. Diğer yandan ekonomik amaç
lı kredilerde 1965 de ve 1966 yılının onbir ayında meydana gelmiş olan, 
sırasiyle 2.570 milyon ve 3.123 milyon liralık artışların 1965 de %  62,9 u 
ve 1966 da % 43,7 si özel bankalara aittir. Söz konusu oranlar resmî ban
kalarda sırasiyle %37,1 ve %  56,3 dür.

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

a —  İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1965 yılı sonu 
ve 1966 Kasım ayı bakiyeleri sırasiyle 1.129 milyon lira ve 1.017 milyon 
liradır. İktisadî Devlet teşekküllerine açılan kredilerin 1966 yılı Kasım ayı 
bakiyeleri resmî bankalarda 871 milyon lira, özel bankalarda 146 milyon 
liradır. Bu nevi krediler 1966 yılının onbir ayında resmî bankalarda 36 
milyon lira, özel bankalarda 76 milyon lira azalmıştır.

Ekonomik amaçlı kredilerin konjonktürel dalgalanmalarına, sektör
ler bakımından, özel sektöre açılan krediler, kredi nevi itibariyle başlıca 
ticarî krediler ve tefrik edilmediği için ticarî krediler rakamına dahil olan 
kısa ve orta vâdeli sınaî işletme kredileri tesir etmektedir. İhtisas kredisi 
mahiyetinde olan diğer kredi nevilerinin ekonomik amaçlı kredilerin ar
tışına tesirleri, özel kaynaklarının gelişme imkânlarının çerçevesi içerisin
de kalmaktadır. Bu son mülâhaza İktisadî Devlet teşekkülleri ve mahallî 
idarelere açılan krediler için de varittir.

b —  1964 yılı sonunda 11.483 milyon lira olan özel sektör kredileri
1965 yılında %  18,1 oranında artarak, yıl sonunda 13.561 milyon liraya çık
mıştır. Buna karşılık 1966 yılında bu kredi grubu onbir ayda %  23,9 oranın
da artarak Kasım ayı sonunda 16.796 milyon liraya ulaşmıştır. Banka 
kredileri genel toplamının 1965 de % .84,2 sini, 1966 Kasım ayı itibariyle 
%  87,3 ünü özel sektöre açılan krediler teşkil etmiştir. 1965 yılında banka 
kredilerinde meydana gelmiş olan 2.656 milyon liralık artışın %  78,2 si 
özel sektöre ait olduğu halde, 1966 yılında onbir ayda meydana gelen 
3.131 milyon liralık artışın %  103,3 ü özel sektöre açılan kredilerden ileri 
gelmiştir. (İktisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler % 3,6 oranında 
azalmış ve malî amaçlı krediler % 0,3 oranında artmıştır.)

1966 yılı Kasım ayı itibariyle özel sektöre açılan kredilerin 8.806 mil
yon lirası (% 52,2) resmî bankalara, 7.990 milyon lirası (% 47,6) özel ban
kalara aittir. 1965 yılı sonuna nazaran özel bankaların hissesinde %  0,7 
oranında eksiliş kaydedilmiştir. Özel sektöre özel bankalarca açılan kre
diler 1965 yılında % 29,6, 1966 yılının onbir ayında da % 22,0 oranında 
artmıştır. Buna karşılık resmî bankaların bu sektöre açtığı krediler aynı 
tarihler itibariyle % 9,1 ve %  25,6 oranlarında gelişmiştir. Diğer yandan
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1965 yılında 2.078 milyon lira ve 1966 yılının onbir ayında 3.235 milyon 
lira artmış olan özel sektör kredilerinin 1965 sonu ve 1966 yılı Kasım 
ayı itibariyle % 71,9 u ve %  44,6 sı özel bankalara, %  28,1 i ve %  55,4 ü 
resmî bankalara aittir.

Banka kredilerinde meydana gelmekte olan, gelişmeleri daha yakın
dan incelemek amaciyle özel sektöre açılmakta olan kredileri, genel mak
satlı krediler ve ihtisas kredileri olmak üzere iki gruba tasnif ederek in
celeyeceğiz.

i) Bankacılığımızın çoğunlukla mevduat ve ticaret bankacılığına da
yanması dolayısiyle, alım satım ve stok tesis kredileriyle birlikte sanayi
cilere açılan kısa ve orta vâdeli ticari finansmanlar ve ihtisas kredileri 
dışında kalan bilûmum İktisadî faaliyetlere açılan krediler istatistiklerde 
“ ticarî krediler” veya “muhtelit” krediler adı altında toplanmaktadır.

Genel maksatlı, ticarî veya muhtelit tabirlerinin kapsadığı krediler, 
banka kredileri toplamının 1965 de %  48,4 ünü, 1966 yılı Kasım ayı iti
bariyle %  50,0 sim teşkil etmiştir. 1964 yılı sonunda 6.232 milyon lira olan 
ticarî krediler, 1965 yılında %  25,0 oranında artarak 7.792 milyon liraya,
1966 yılında onbir ayda %  23,4 oranında artarak 9.616 milyon liraya yük
selmiştir. Muhtelit kredilerin toplam banka kredilerinin artışı içindeki 
hissesi, 1965 yılında %  58,7 iken, 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
%  58,3 e inmiştir.

Özel sektöre bankalarca açılmakta olan çeşitli krediler içinde önemli 
bir yer işgal etmekte olan muhtelit kredilerin 1966 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle 2.453 milyon lirası (% 25,5) resmî bankalara, 7.163 milyon lirası 
(%  74,5) özel bankalara aittir. 1965 yılı sonuna nazaran resmî bankaların 
bu çeşit krediler içindeki hissesi % 1,9 oranında artmış, özel bankaların 
hissesi de aynı oranda azalmıştır. 1965 yılında resmî bankalarca açılan 
muhtelit krediler %  10,4 özel bankalarca açılanlar %  30,4 oranlarında art
tığı halde, söz konusu gelişme hızları 1966 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
resmî bankalarda %  33,5 e çıkmış, özel bankalarda %  20,3 e inmiştir. 1965 
yılında 1.560 milyon lira, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 1.824 milyon lira 
artmış olan muhtelit kredilerdeki toplam artışın %  33,8 i resmî bankalara, 
%  66,2 si özel bankalara aittir. 1965 yılı sonuna nazaran özel bankaların 
artıştaki hissesi % 22,7 oranında azalmış, resmî bankaların hissesi de aynı 
oranda artmıştır.

ii) Muhtelit kredilerdeki artışlara karşılık, küçük san’at, esnaf, tarım, 
sınaî kalkmma ve mesken inşaat kredilerini kapsayan ihtisas kredileri 
toplamı, banka kredileri hacminin 1965 yılında %  35,8 ini, 1966 yılı Ka
sım ayı itibariyle %  37,3 ünü teşkil etmiştir. 1964 yılı sonunda 5.251 mil
yon lira olan bu çeşit kredilerin toplamı 1965 yılında %  9,9 oranında ar
tarak 5,769 milyon liraya, 1966 yılında onbir ayda % 24,5 oranında arta
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rak 7.180 milyon liraya çıkmıştır. İhtisas kredilerinin banka kredilerinin 
toplam artışı içindeki hissesi 1965 yılında %  19,5 oranında iken, 1966 yılı 
Kasım ayı sonu itibariyle bu oran %45,1 e çıkmıştır.

İhtisas kredilerinin 1966 yılı Kasım ayı itibariyle %  88,5 i (6.353 mil
yon lira) resmî bankalara, %  11,5 i (827 milyon lira) özel bankalara aittir, 
özel bankaların ihtisas kredileri, T. Sınaî Kalkınma Bankası ile Sınaî Ya
tırım ve Kredi Bankasının kredilerinden ibarettir, ihtisas kredileri geçen 
yıl 518 milyon lira, 1966 yılının onbir ayında ise 1.411 milyon lira art
mıştır. Sınaî kalkınma bankalarının payı, bu artışlar içinde sırasiyle 108 
milyon lira ve 234 milyon liradır.

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

—  T. C. Ziraat Bankası eliyle açılmakta olan tanm kredilerinin, top
lam banka kredileri içerisindeki payı 1965 yılı sonunda %  19,9 iken, 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle %  22,2 ye yükselmiştir. Tarım kredileri, 1964 yı
lı sonunda eriştikleri 2.991 milyon liralık seviyeyi 1965 yılı içerisinde 
%  7,2 oranında aşarak, yıl sonunda 3.206 milyon liraya çıkmıştır. 1966 
yılının onbir ayında %  33,0 oranında artmış olan tarım kredileri, Kasım 
ayı itibariyle 4.264 milyon liraya yükselmiştir. Tarım kredilerinin toplam 
kredi artışı içindeki hissesi 1965 de %8,1 iken, 1966 Kasım ayı itibariyle 
%33,8 e çıkmıştır.

Tanm Kredileri
Cetvel : 52___________________________________________ (Milyon TL.)

1964 sonuna göre 1965 
de değişiklikler

1965 sonuna göre 1966 
da değişiklikler
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Doğrudan doğruya müstahsile —  33 —  139 —  21 65 54 167 102 364
Tarım Kredi Kooperatiflerine 57 7 55 106 36 146 22 116
Tarım Satış Kooperatiflerine —  160 —  99 —  14 44 —  114 —  277 227 578

T O P L A M — 136 —  231 24 215 —  24 36 351 1.058

1966 yılında onbir ayda tarım kredilerinde meydana gelmiş olan 1.058 
milyon liralık artışın 364 milyon lirası doğrudan doğruya müstahsile açı
lan kredilerden, 116 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine sağlanan 
finansmanlardan, 578 milyon lirası da Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
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likleri kredilerinden ileri gelmiştir. 1965 yılında sözkonusu artışlar sıra- 
siyle, 65, 106 ve 44 milyon liraya inhisar etmiştir. 1965 ve 1966 yılında 
ziraî kredilerde toplam artış başlıca Kasım ayında meydana gelmiştir.

—  Mesken inşaatı kredilerinin ihtisas kredileri içindeki payı önemli 
olmakla beraber artış hızı diğerlerinden genel olarak düşüktür. Çoğunluğu 
T. Emlâk Kredi Bankasınca açılmakta olan bu krediler, 1964 yılı sonun
daki 1.528 milyon liralık seviyeyi, 1965 yılı içinde % 8,5 oranında aşa
rak, yıl sonunda 1.658 milyon liraya çıkmıştır. 1966 yılı Kasım ayı sonunda 
ancak 1.665 milyon liraya yükselebilmiş olan bu kredilerin onbir aylık 
artış oranı %  0,4 dür. Mesken inşaat kredilerinin toplam banka kredileri 
içindeki hissesi 1965 de %  10,3 iken %  8,7 ye ve toplam kredi artışındaki 
payı da aynı tarihlerde %  4,9 dan %  0,2 ye düşmüştür.

1965 yılında yapı tasarrufu kredilerinde 140 milyon liralık artış mey
dana gelmiştir. Müfredatı ilgili tabloda görülen türlü inşaat kredilerinde
ki artış ve azalışlar dolayısiyle toplam artış 130 milyon liraya inmiştir.

Mesken İnşaat Kredileri
Cetvel : 53 (Milyon TL.)

1964 sonuna göre 1965 
de değişiklikler

1965 sonuna göre 1966 
da değişiklikler
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Mesken inşaatı —  11 —  16 —  26 31 —  44 —  47 —  52 —  56

Bina in§aatı —  3 —  1 4 —  21 37 38 47 52

İşçi meskenleri inşaatı —  57 —  57 —  74 —  60 —  61 —  60 —  59 —  55

Âfetlerle iligili krediler 5 15 24 40 2 8 20 27

Yapı tasarrufu 44 68 86 140 11 17 31 39

T O P L A M —  22 9 14 130 —  55 —  44 —  13 7

Mesken inşaat kredilerinde 1966 yılı Kasım ayı itibariyle ancak 7 mil
yon liralık bir artış kaydedilmiştir. Bu dönemde yapı tasarruf hesapların
da 39 milyon liralık, âfetlerle ilgili kredilerde 27 milyon liralık ve bina in
şaatı kredilerinde 52 milyon liralık artışlar meydana geldiği halde aynı 
dönemde aile meskenleri kredilerinde 56 milyon liralık ve işçi ınesken 
kredilerinde 55 milyon liralık azalış görülmektedir. İşçi meskenleri kredi
lerinde görülen azalış, esas itibariyle, bu nevi kredilerin 1962 yılından 
beri bu Bankanın aracılığına başvurulmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu
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tarafından doğrudan doğruya işçilere veya kooperatiflerine açılmasından 
ileri gelmektedir. Bu hesapta görülen azalışlar, genel olarak, tahsil edi 
len veya kısmen takibata alman kredileri ifade etmektedir.

__ Smaî kalkınma kredilerinin toplam banka kredileri içindeki hissesi
1965 sonunda % 3,7 iken, 1966 Kasım ayında % 4,3  e çıkmıştır. 1964 yılı 
sonunda 485 milyon lira olan bu kredilerin toplamı 1965 yılında 593 mil
yon liraya. 1966 yılı Kasım ayı sonunda da 827 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu krediler 1965 yılında % 22,3 ve 1966 yılının onbir ajanda %  39,5 ora
nında artmıştır. Bunların toplam kredi artışı içindeki paylan aynı tarihler 
itibariyle % 4,1 den %  7,5 e yükselmiştir.

Smaî kalkınma kredilerinin 1965 yılında 475 milyon lirası, 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle de 629 milyon lirası Türkiye Smaî Kalkınma Bankası 
tarafından açılmıştır. Aynı tarihler itibariyle Smaî Yatınm ve Kredi Ban
kasının açtığı krediler sırasiyle 118 ve 198 milyon liradır. 1964 yılı Mart 
ayında faaliyete geçmiş olan bu Bankanın kredilerinde 1966 yılında mey
dana gelen artış, bir yandan mevcutlariyle, diğer yandan ortak bankalar
dan ve Hazine Geliştirme Fonlarından yaptığı istikrazlar vasıtasiyle sağ
lanmıştır.

—  Türkiye Halk Bankası eliyle küçük sanat erbabına, esnafa ve teşek
küllerine doğrudan doğruya veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri vasıtasiyle 
sağlanmakta olan kredilerin toplam krediler içindeki payı 1965 de %  1,9 
iken, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle %  2,2 ye çıkmıştır. Bu kredi grubunun 
toplamı 1964 de 247 milyon iken %  26,3 oranındaki bir artışla 1965 yılı 
sonunda 312 milyon liraya, 1966 yılı Kasım ayında da %  35,9 luk bir hız
la 424 milyon liraya yükselmiştir. Bunların toplam kredi artışı içindeki 
payı, aynı tarihler itibariyle, %  2,4 den %  3,6 ya çıkmıştır.

cb. Bankaların Diğer İşlemleri :

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

Bankalann kasa mevcutlan, Bankamız nezdindeki serbest tevdiat ve 
mevduat karşılıklan bu Raporun Para Arzı bölümünde incelenmiştir. Mev
duat karşılıkları dışında kalan diğer kanunî karşılıklann değişiklikleri 
önemli ölçülerde değildir.

Bankalann Tahviller Cüzdanı mevcudu 1965 yılı sonunda 586 “milyon 
lira iken, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 669 milyon liraya çıkmıştır. 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle Tahviller Cüzdanının 329 milyon lirasını Hazine 
Plâsman Bonoları, 236 milyon lirasını iç istikraz ve Devlet Yatınm Ban
kası tahvilleri, 42 milyon lirasını İstanbul Belediyesi tahvilleri, 50 milyon 
lirasını Deniz Nakliyat Şirketi tahvilleri ve 12 milyon lirasmı diğer tah-
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Cetvel : 54
Bankaların  Hesap Durum u Özeti

- = = S------- ■-----------------------------  (M ilvon TL.>

1965 1 S> 6 6 i
11Q£4.

Kasım Aralık Mart Hazi. Eylül
1

Kasım

A K T İF  H E S A P L A R 31.036 37.591 38.005 40.455 41.201 43.868 46.43G
K A S A _951 927 1.181 715 865 L013 989

Banknot 947 923 1.173 711 860 1.007 984
U fa k lık  para 4 4 8 4 5 6

i
5

M E R K E Z  B A N K A S IN D A  SE R B E ST  TEV . 432 320 406 352 277 482 402
K A N U N İ  K A R Ş IL IK L A R  K A S A S I 2.124 2.590 2.616 2.868 2.964 3.037 3.1401

M evduat k a rş ılığ ı (M erkez Bankası) 616 1.061 1.101 1.318 1.426 1.495 1.632'
M evduat karşılığ ı (D . Y . B .) 1.301 1.321 1.307 1.329 1.309 1.315 1.2821
D iğe r  kanuni karşılık lar 207 208 208 221 229 227

1
226

T A H V İL L E R  C Ü Z D A N I 458 514 586 742 605 561 669'
D ev let tahville ri v e  H azine I

p lasm an  bono la rı 312 374 421 605 469 425 538
D ev let Y atırım  Bankası 39 34 59 32 31 31

I
27

B eled iye le r 46 46 46 46 44 44 42;
D iğe r  tahville r 61 60 60 59 61 61 62

İŞ T İR A K L E R  V E  H İS S E  SE N E T LE R İ 1.483 _L529 1.529 1.545 1.557 1.568 1.580
K R E D İL E R 13.444 15.475 16.100 16.128 17.070 18.156 19.231!
S A B İT  D E Ğ E R L E R 2.383 2.689 2.659 2.723 2.746 2.852 2.919
Z A R A R __64 — 57 — — —

— --------

M U H T E L İF  A K T İF L E R 9.697 13.547 12.871 15.382 15.117 16.199 17.506
P A S İF  H E S A P L A R 31.036 37.591 38.005 40.455 41.201 43.868 46.436
M E V D U A T 12.010 13.875 14.782 15.124 15.423 16.041 17.102

T icarî m evduat - vâdesiz 2.207 2.339 2.555 2.338 2.342 2.089 2.715
T icarî m evduat - vâdeli 215 373 358 346 336 337 459
T asa rru f m evduatı - vâdesiz 5.934 6.955 7.528 7.782 7.869 8.190 8.658
T asarru f m evduatı - vâdeli 1.583 2.152 2.293 2.507 2.714 2.882 3.012
Resm î - vâdesiz , vadeli 2.071 2.056 2.048 2.151 2.162 2.543 2.258

M E R K E Z  B A N K A S IN D A N  A V A N S 1.599 1.507 1.583 1.382 1.667 2.104 2.313
T E D A V Ü L D E K İ T A H V İL L E R _544 547 547 J547 545 538 536

j T A A H H Ü T L E R 3.157 3.547 3.819 3.882 _4.018 4.193 4.264
D ev let Y atırım  Bankası 1.785 1.979 2.078 2.090 2.152 2.265 2.347
Genel bütçeli idare ler 173 226 249 249 256 266 266
Sosyal sigorta ku rum lan 265 258 1 257 255 254 250
M ah a llî idare ler 1 1 258 1 1 1 1
Z ira î finansm an __ — 141 141 141 141 141
Yurtiç i ve  dışı taahhütler , 933 1.083 1.092 1.144 1.213 1.266 1.259

SE R M A Y E  H E S A P L A R I 4.935 4.932 5.277 5.067 5.104 5.146 5.167
Ödenm iş serm aye 3.364 3.469 3.483 3.505 3.527 3.555 3.575
İhtiyat ve  karşılık lar 1.363 1.463 1.489 1.562 1.577 1.591 1.592
K âr 208 — 305 — — — —

M U H T E L İF  P A S İF  H E S A P L A R 8.791 13.183 11.997 14.453 14.444 15.846 17.054
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viler tenkil etmektedir. 1965 yılı sonuna nazaran Hazine Plâsman Bono
larında 7 milyon, İstanbul Belediyesi Tahvillerinde 4 milyon liralık aza
lış, iç istikraz ve Devlet Yatırım Bankası tahvillerinde 92 milyon, diğer 
tahvillerde ise 2 milyon liralık artış kaydedilmiştir.

Bankaların Iştirâkleri 
Cetvel : 55 ________________________________________________(Milyon TL.)

Genel
Toplam

Özel Kanunla 
Kur. Bankala
rın İştirakleri

Diğer bankala
rın İştirakleri

1965
Aralık

1966
Kasım

1965
Aralık

1966
Kasım

1965
Aralık

1966
Kasım

Sigorta şirketleri 13 11 3 3 10 8

Sanayi şirketleri 1.207 1.254 811 810 396 444

Maden şirketleri 17 18 6 6 11 12

Enerji şirketleri 58 58 53 53 5 5

Bayındırlık şirketleri 67 67 62 62 5 5

Taşıma şirketleri 61 61 58 58 3 3

İhracat şirketleri — — — — — —

Ziraî işletmeler 8 8 8 8 — —
Orman işletmeleri — — — — — —

Muhtelif iştirakler 98 103 56 65 42 38

T O P L A M 1.529 1.580 1.057 1.065 472 515

Bankaların iştirakleri 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 51 milyon liralık 
bir artışla 1965 sonundaki 1.529 milyon liradan 1.580 milyon liraya çıkmış
tır. Bankaların iştirakleri toplamının 1965 yılı sonunda % 69,1 ı, 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle %  67,4 ü resmî bankaların iştiraklerine taallûk etmek
tedir. Bankalardaki iştiraklerin 1965 yılı sonunda %  30,9 u, 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle de % 32,6 sı özel sektör bankalarına aittir. Karma 
şirketlere bankaların iştirakleri aynı tarihler itibariyle %  59,1 ve %  57,3 dür. 
Sermayesinin tamamı özel sektöre ait şirketlere yapılan iştirakler ise sı- 
rasiyle %  40,9 ve % 42,7 dir. Sanayi şirketleriyle ilgili iştirakler toplam 
iştiraklerin 1965 ve 1966 da %  79 unu teşkil etmiştir. 1966 yılında onbir 
aylık olan 51 milyon liralık artışın 47 milyon lirası sınaî iştiraklerden ileri 
gelmiştir. Sanayi şirketleriyle ilgili iştiraklerin %  64,6 sı resmî bankalar
ca, %  35,4 ü özel bankalarca yapılmıştır. Bankaların, bankalararası iştirak
leri de önemli bir miktar arzetmektedir. Bunların miktarı 1965 yılı so
nunda 143 milyon lira ve 1966 yılı onbirinci ayında 145 milyon liradır.

Bankaların sabit değerleri 1966 yılı Kasım ayı itibariyle 260 milyon 
lira artarak, 1965 yılı sonundaki 2.659 milyon liradan 2.919 milyon liraya 
çıkmıştır. Söz konusu artışm 196 milyon lirası resmî bankaları, 64 milyon 
lirası da özel bankaları ilgilendirmektedir. Resmî bankalardaki artışın 83
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milyon lirası Denizcilik Bankasında, 78 milyon lirası Etibankta, 11 milyon 
lirası T. Emlâk Kredi Bankasında ve geri kalanı da diğer resmî bankalarda 
meydana gelmiştir. Özel bankalardaki artışın 33 milyon lirası Türkiye İş 
Bankasını, 19 milyon lirası Akbank’ı geri kalanı da diğer özel bankaları 
ilgilendirmektedir.

Bankaların pasif işlemleri arasında mevduattan 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.

Bankaların Çıkardıkları Tahviller 
Cetvel : 56______________ _________________________________________________ (Milyon TL.)

Çıkarılan tahviller Bankalararası Konsolide !

1965
Aralık

1966
Kasım

1965
Aralık

1966
Kasım

1965
Aralık

1966
Kasım

T. Emlâk Kredi Bankası 487 489 —  20 —  20 467 469

T. C. Ziraat Bankası 108 99 —  42 —  41 66 58

T. Halk Bankası 10 9 — — 10 9

T. Sınaî Kalkınma Ban. 7 6 —  4 —  6 3 —

T. Kredi Bankası 1 — — — 1 —

T O P L A M 613 603 —  66 —  67 547 536

Tedavüle çıkarılan tahviller 1965 yılı sonunda 547 milyon lira, 1966 
yılı Kasım ayı itibariyle 536 milyon liradır. Bu rakamlara bankaların tah
viller cüzdanında bulunan bu çeşit tahvillerin miktarı dahil değildir. Bun
ların miktarı aynı tarihlerde sırasiyle 66 milyon lira ve 67 milyon liradır.

Bankaların önemli kaynaklarından birini orta ve uzun vâde!i borçlan
malar teşkil etmektedir. 1965 yılı sonunda 3.819 milyon liraya çıkmış olan 
borçlanmalar, 1966 yılında onbir ayda % 11,7 oranında artarak 4.264 mil
yon liraya yükselmiştir. Borçlanmaların 1965 yılında % 82 si, 1966 yılında 
%  80,5 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 Sigor
ta kurumlariyle ilgili rakamlar 1961 yılında başlayan iç konsolidasyonu 
ve bazı arızî hesapları ilgilendirmekte ve bunlar bir istikraz kaynağı teşkil
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etmemektedir. Diğer pasifler arasında da borçlanma mahiyetinde olan he 
saplar vardır.

Devlet Yatırım  Bankasına  
Borçlanm alar

Cetvel : 57 _________________ ______________________________ (Milyon TL.)

1965
Aralık

1966
Kasım Fark

Etibank 761 836 75

Sümerbank 444 578 134

Denizcilik Bankası 614 685 71

İller Bankası 238 230 —  8

T. Emlâk Kredi Bankası 16 14 —  2

T. C. Turizm Bankası 5 4 —  1

T O P L A M 2.078 2.347 269

Devlet Yatırım Bankasına borçlanmalar 1965 sonu ve 1966 yılı 
Kasım ayı itibariyle durumları ve artışları yukarıda gösterilmiştir.

Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıkları 1965 yıiı 
sonunda 5.277 milyon lira, 1966 yılı Kasım ayı itibariyle ise 5.167 milyon 
liradır. Sermaye hesapları kat’i şeklini yıl sonlarında aldığı içiıı 1965 so
nu ile 1966 yılı Kasım ayı rakamlarının karşılıklı incelenmesi anlam ta
şımamaktadır. Bankaların ödenmiş sermaye, yedek akçe ve karşılıkları 
nm 1966 yılı Kasım ayı itibariyle % 15,6 sı özel bankalara, %  84,4 ü de 
resmî bankalara aittir.

6 —  KAMU MÂLİYESİ

A —  1966 Yılı Bütçe Uygulamaları '

1967 malî yılı bütçe tasarısına ait gerekçede belirtilmiş olduğu gibi,
1966 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile verilmiş olan 16.775 milyon lira tuta 
rındaki genel bütçe ödenekleri toplamı, yıl içerisinde alınan ek ve olağa
nüstü ödeneklerle birlikte 1967 yılı Ocak ayı sonunda 11 ayda 17.386 mil
yon liraya yükselmiştir. Yıl içerisinde ek ve olağanüstü ödenekler dola- 
yısiyle cari gider ödenekleri %  2,2, sermaye teşkili ve transfer harcama
ları ödenekleri % 7,4 oranında artmış, yatırım giderleri ödenekleri ise % 1,3 
oranında azalmıştır.

ödenekler toplamının 8.468 milyon lirası cari giderlere, 2.276 milyon 
lirası yatırım giderlerine, 6.642 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer 
giderlerine aittir, ödenekler toplamında 11 aylık devre sonunda % 3,6 ora
nında artış meydana gelmiştir.
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Cetvel : 58
B ü t ç e l e r

(Milyon TL.)

1965 malî yılı (11 aylık) 1966 malî yılı (11 aylık) F a r k l a r

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

Genel
Bütçe

Katma
Bütçe

Konsolide
Bütçe

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 15710 3408 16562 17386 3989 18463 1676 581 1901 1

Cari harcamalar 7810 780 8590 8468 894 9362 658 114 772
Yatırım harcamaları 1928 2219 4147 2276 2660 4936 348 441 789
Ser. Teş. ve Transfer. 5972 409 3825 6642 435 4165 670 26 340
(Kat. Büt. lere Trans.) (— 2556) (— 2912) (— 356)

B. GİDERLER TOPLAMI 12117 2279 12465 13570 2753 13839 1453 474 1374

Cari harcamalar 5771 580 6351 6407 655 7062 636 75 711
Yatırım harcamaları 1295 1403 2698 1776 1811 3587 481 408 889
Ser. Teş. ve Transfer. 5051 296 3416 5387 287 3190 336 —  9 —  226
(Kat. Büt. lere Trans.) (— 1931) (— 2484) (— 553)

C. HARCAMALAR TOPLAMI 12225 14036 1811
Cari harcamalar 5591 6355 764
Yatırım harcamaları 1261 1747 486
Ser. Teş. ve Transfer. 4629 4974 345
Bütçe emanetinden 744 960 216

D. GELİR TAHSİLÂTI 11715(1) 3603(1) 12099 13808(1) 4342(1) 14281(1) 2093(1) 739(1) 2182

Vergi gelirleri 9408 1378 9498 11391 1478 11484 1983 100 1986
Vergi dışı gelirler 508 264 772 494 305 799 —  14 41 27
Özel gelir ve fon. 1799 1961 1829 1923 2559 1998 124 598 169

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 400 700 300

GELİR GİDER FARKI
C — (D +  E) —  110 +  472 +  582

Kaynak : Maliye Bakanlığı
(1) Katma bütçelerden genel bütçeye aktarılan gelirler dahildir.



1966 yılı için verilmiş olan ödeneklere karşılık verile emrine bağla
nan ve bütçeye gider kaydedilen harcamalar 1967 yılı Ocak ayı sonunda 
13.570 milyon liraya yükselmiştir. Bu harcamaların 6.407 milyon lirası cari 
giderlere, 1.776 milyon lirası yatırım giderlerine, 5.387 milyon lirası serma
ye teşkili ve transfer harcamalarına taallûk etmektedir.

Bu duruma göre 11 aylık devre sonunda toplam ödeneklerin %  78,0 ı 
verile emrine bağlanmıştır. Geçen yıl aynı dönemde toplam harcama oranı 
9r 77,1 idi. Verile emrine bağlanma oranları cari giderler için %  75,7, ya
tırım giderleri için 78,0 ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için
c/c 81,1 dir.

Katma bütçeler ödenekleri toplamı yıl içerisinde alman ek ve olağa
nüstü ödeneklerle birlikte 1967 yılı Ocak ayı sonunda 3.989 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu toplamın 894 milyon lirası cari giderlere, 2.660 milyon 
lirası yatırım giderlerine, 435 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer gi
derlerine taallûk etmektedir.

Katma bütçelerden verile emrine bağlanıp gider kaydedilen 2.753 
milyon lira, cari harcamalara 655 milyon lira, yatırım giderlerine 1.811 mil
yon lira, sermaye teşkili ve transfer giderlerine de 287 milyon lira olarak 
dağıtılmıştır. Bu rakamlara nazaran harcama oranı, gider nevi sırasiyle 
c/c 73,2, % 68,1 ve % 66,1 dir. Toplam harcamalar, ödenekler toplamının 
%  69,0 ma eşittir .

1967 yılı Ocak ayı itibariyle genel bütçe ve katma bütçeler net top
lamı olan konsolide bütçenin ödenekler toplamı 18.463 milyon liradır. 
Konsolide harcamalar 13.839 milyon lira olduğuna göre, gerçekleşme 
oranı %  75,0 dır.

Konsolide cari giderler konusunda ödenekler 9.362 milyon lira, har
camalar 7.062 milyon lira, harcama oranı % 75,4 dür. Yatırım giderleri 
konusunda ödenekler 4.936 milyon lira, harcamalar 3.587 milyon lira, 
harcama oranı %  72,7 dır. Sermaye teşkili ve transfer giderleri konusunda 
ödenekler 4.165 milyon lira, harcamalar 3.190 milyon lira, harcama oranı 
% 76,6 dır.

1966 malî yılında, vergilerden 12.677 milyon lira, vergi dışı bütçe 
kaynaklarından 737 milyon lira, özel gelirler ve fonlardan 2.661 milyon 
lira olmak üzere cem’an 16.075 milyon lira gelir elde edileceği tahmin 
edilmiştir. Bu toplama 1966 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinde çı
karılması öngörülen 700 milyon liralık tahvil satışı geliri de eklenecektir.

1967 yılı Ocak ayı itibariyle 11.391 milyon lirası vergilerden, 494 mil
yon lirası vergiler dışında kalan bütçe kaynaklarından, 1.923 milyon lirası 
özel gelir ve fonlardan olmak üzere cem’an 13.808 milyon lira gelir tah
sil edilmiştir.

Yukarıda genel bütçe harcamaları paragrafında verile emrine bağ
landığı belirtilmiş olan 13.570 milyon liralık gider, gelir tahsilatı olan 
13.808 milyon lira ile karşılaştırıldığı takdirde, 11 aylık dönem için geçici
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rakamlara dayanan 238 milyon liralık bir gelir fazlası meydana gelmekte
dir. 1966 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin toplam gelir ve gider 
arasındaki 700 milyon liralık farkın tahvil ihracı suretiyle karşılanacağını 
derpiş ettiğini zikretmek gerekir. Söz konusu farkla ilgili olarak 29.12.1966 
tarih ve 818 sayılı Kanunla 700 milyon liralık kalkınma istikraz tahvili 
çıkarılmıştır.

Diğer yandan verile emrine bağlanmış olan giderlerin 1967 yılı Ocak 
ayı sonunda 13.076 milyon lirası fiilen ödenmiştir. Bu rakama geçen yıl
lar bütçe emaneti iadesi için sarfedilen 960 milyon lira ilâve edildiği tak
dirde Hâzinenin nakit ödemeleri 14.036 milyon liraya yükselmektedir.

B —  Hazine Nakit Durumu

1966 Aralık ayı itibariyle Hazine nakit hesapları aşağıda gösteril
miştir :

Hazine Nakit Durumu 
Cetvel : 59_________________________________________________ (Milyon TL,)

1964 

31 Aralık
1965 

31 Aralık
1966 

31 Aralık

Değişiklik

1965 1966

1 — MEVCUTLAR VE ALACAKLAR

Kasa ve bankalar 

Avanslar

2 — BORÇLAR (Kısa vâdeli)

Merkez Bankası avansı 

Hazine bonoları 

Plasman bonoları 

Emanet paralar (a)

3 — ALACAK - BORÇ DENGESİ (1-2)

4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b)

5 — NET HAZÎNE NAKİT DURU. (3-4)

1.389 1.611 1.498 +  222 —  113

550

839

2.245

776

835

2.784

637

861

3.097

+  226 

—  4 

+  539

—  139

+  26 

+  313

603 

348 

372 

922 

—  856

1.136 

348 

498 

802 

—  1.173

1.438 

348 

384 

927 

—  1.599

+  533

+  126 

—  120 

—  317

+  302

—  114 

+  125

—  426

550 693 928 +  143 +  235

—  1.406 —  1.866 —  2.527 —  460 —  661

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

Notlar : (a ) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar 
(b ) Büyük kısmı katma bütçeli idarelere yapılan yardımlarla ilgili olup dör

der aylık devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak ödenir.

Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 31 Ara 
lık 1966 sonunda, bir önceki devre sonuna göre Hâzinenin mevcut ve ala
caklarında 113 milyon liralık azalma, kısa vâdeli borçlarında ise 313 mil
yon liralık artış meydana gelmiştir. Aralık ayı sonuna göre alacak - borç 
dengesi 426 milyon liradır. Bu rakama bütçe emanetlerindeki 235 milyon 
liralık aleyhe artış eklenince, net Hazine nakit durumu, Aralık 1966 ayı 
sonunda, 661 milyon liraya ulaşmaktadır.
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31 Aralık 1965 sonuna göre Hâzinenin kısa vâdeli borçları arasında 
Merkez Bankasından aldığı avanslar 302 milyon lira, emanet paralar he
sabı bakiyesi 125 milyon lira artmış, Hazine bonoları aynı seviyede kal
mış, plasman bonoları 114 milyon lira azalmıştır.

C —  İç ve Dış Borçlar

Devlet bütçesinden ödenecek iç ve dış borçlar ile bütçe dışı kamu sek
törünün iç ve dış borçları ve özel sektörün dış borçlan 60 ve 61 sayılı cet
vellerde gösterilmiştir.

Kamu Borçlan —  İç Borçlar
Cetvel : 60 __________________ ___________ (Milyon TL.)

: 1965
Aralık

1966
Aralık Değişiklik

A  —  Devlet, bütçesinden ödenecek  olan  

iç bo rç la r  toplamı (1) 10.981,9 13.788,8 2.806,9

Genel bütçe toplamı 10.506,9 13.092,2 2.585,3

a) Tahvil  ihracı (2)
b) İç konsolidasyon b o r ç l a n  (3)
c) Tahkim edilen Be led iye  bo rç la r ı  (4)
d)  T a sa r ru f  bono lar ı
e) Dij/er b o rç la r  (5)

737,1
7.247,8

2.374,4
147,6

1.032.6 
7.207,8
1.762.7
2.968.7 

120,4

295,5
—  40,0 

1.762,7
594,3

—  27,2

Katma bütçeler,  toplam 475,0 696,6 221,6

a) Dev let  Su İşleri Tahv i l le r i
b) K arayo l la r ı  bono la r ı  “ Haz ine  ke fa le t i”
c) Teke l  Genel M ü d ü r lü ğü  “ H az in e  ke fa le t i”

17,3
34,7

423,0

15,9
7,7

673,0

—  1,4 
—  27,0 

250,0

B —  Bütçe Dış ı  Kam u  Sektörü  Tahvi l ler i ,  Top lam 2.429,2 3.801,7 1.372,5

a)  Dev let  Yat ır ım  Bankas ı  (6)
b )  İktisadî Dev let  Teşekkü l le r i  (7) 
e) Be led iye ler  ( İstanbul Be led iyes i )

1.736,9
607,3
85,0

2.154,1
1.562,6

85,0

417.2
955.3

T  O P T, A  M ( A + B ) 13.411,1 17.590,5 4.179,4

1 —  Genel ve katma bütçe borçla rı
2 —  Iîazine iç istikraz tahvilleri ve D evlet Su İş leri tahv ille ri
3 —  154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan borçla r
4 —  691 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen belediye borçla rı
5 —  65 sayılı Kanım gereğince M erkez Bankasına ödenen kambiyo zararları
6 —  A m ortism an  ve K red i Sandığı tahvilleri dahil
7 Z iraa t Bankası, Em lâk Kredi Bankası, Halk Bankası, Toprak M ahsulleri O fis i

Devlet bütçesinden ödenecek olan borçlarla diğer kamu sektörü ku
rumlan ve özel sektörce ödenecek olan dış borçlar “Milletlerarası iliş
kiler” bölümünde incelenmiştir.

Devlet Bütçesinden ödenecek olan iç borçların durumu 1965 ve 1966 
yılları Aralık ayları itibariyle yukarıda milyon TL. olarak gösterilmiştir.
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Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1965 ve
1966 yılları Aralık ayları arasında tahvil ihracı 737,1 milyon liradan
1.032,6 milyon liraya çıkarak 295,5 milyon lira, tasarruf bonoları 2.374,4 
milyon liradan 2.968,7 milyon liraya çıkarak 594,3 milyon lira artmıştır 
Buna karşılık iç konsolidasyon borçları 7.247,8 milyon liradan 7.207,8 mil
yon liraya inerek 40,0 milyon lira, diğer borçlar 27,2 milyon lira azalma 
kaydetmiştir. Bu rakamlara 5.1.1967 tarihinde yayımlanan 818 sayılı ka
nunla çıkarılan 700 milyon liralık iç istikraz tahvilleri dahil değildir.

Türkiye’nin Dış Borçlan - Dövizle Ödenecek Dış Borçlar
Cetvel : 61______________________________________________________  __________ ( Milyon $ )

31.12.1965 31.12.1966

Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç mik
tarı baki

yesi

Kullanılma
yan kredi 

miktarı

Borç mik
tarı baki

yesi

A — Borçlulara göre dağılım

a) Devlet bütçesinden
ödenecek olanlar 283,5 991,5 354,8 866,6

b) Diğer kamu sektörü
borçları 12,6 143,5 1,3 101,0

c) Özel sektör borçları 5,5 73,9 3,6 65,5
d) Konsolide ticarî borçlar — 174,1 — 156,7

Dövizle ödenecek dış
borçlar toplamı 301,6 1.383,0 359,7 1.189,8

B —  Alacaklılara göre dağılım

a) Milletlerarası kurumlar 74,4 304,2 101,4 186,0
b) Yabancı Hükümet ve

Hükümet organları 223,4 808,5 256,9 769,4
c) Yabancı özel firmalar

ve şahıslar 3,8 96,2 1,4 77,7
d) Konsolide ticarî borçlar — 174,1 — 156,7

Türkiye’nin Dış Borçlan - Türk Parası ile Ödenecek Dış Borçlar 
Cetvel : 61 ( a ) _________________________________________________ (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden 
Ödenecek olanlar 500,4 2.063,2 425,6 1.624,3

b) Diğer kamu sektörü 89,9 581,2 0,1 563,6

c) Özel sektör borçları 3,1 1.124,0 3,1 1.106,9

TOPLAM 593,4 3.768,4 428,8 3.294,8

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı
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III —  İDARİ İŞLER

657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” na mütenazır olarak hazır- 
lanmakta bulunan kamu İktisadî teşebbüsleri memurları ile ilgili kanunun 
Bankamızı da kapsamına alması veya teşkilât ve görevleri hakkındaki ta
sarının kanunlaşması hallerinde bu kanunların getireceği esaslara göre 
yeniden örgütlenecek olan Bankamızın, 440 sayılı Kanunun geçici 5 inci 
maddesine göre özel kanunumuzun çıkıp yürürlüğe girmesine intizaren, 
23 sayılı kanunla kurulmuş organlarca idaresine devam olunduğu ma
lûmdur.

Müdürler Kurulu :

Bankamız Genel Müdürü ve 23 sayılı Kanuna göre Müdürler Kurulu 
Başkanı Ziya Kayla, 13.1.1966 tarih ve 6/5781 sayılı kararname ile Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üye’liğine nakli sebebiyle, 23.2.1966 
tarihinden itibaren müessesemizden ayrılmış ve yerine 27.4.1966 tarih ve 
6/6322 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 23.2.1966 tarihinden geçerli ol
mak üzere Genel Müdür Muavinlerimizden Naim Talu vekâleten atan
mıştır.

D sınıfı üyesi Profesör Avni Zarakolu’nun 31.10.1966 tarihinden iti
baren istifası ile inhilâl eden üyeliğe, Türk Ticaret Kanununun 315 inci ve 
Esas Nizamnamemizin 65 inci maddelerine göre adıgeçenin müddetini ik- 
malen (D) sınıfı hissedarlarının tasvibine sunulmak üzere Müdürler Kuru
lumuzca üye seçimi yapılmış isede, seçilen üye’ye mensubu bulunduğu 
daireden gereken muvafakat verilmediğinden bu üyelik halen münhal bu
lunmaktadır.

Kadro Durumu ve Personel Politikası :

Maliye Bakanlığınca 1964 yılındanberi peyderpey Bankamıza devre
dilmekte olan kambiyo hizmetlerinin, bu yıl da döviz takip ve ihracatta 
vergi iadesi muamelelerinin gittikçe artmış olmasına, döviz ahm ve sa
tım işlemleri ve bu arada efektif alım ve satımlarının gittikçe çoğalmış 
bulunmasına, yurt dışında çalışan işçilerle ilgili muamelelerin hissedilir 
şekilde artmasına; banknot ihtiyacının artması sebebiyle bunlarla ilgili 
Bankamız hizmetlerinin pek fazla çoğalmış bulunmasına; tab’ını, tevziin: 
ve bedellerinin ödenmesini deruhte eylediğimiz tasarruf bonosu muame
lelerinin her yıl artmakta olmasına rağmen bu görevlerin lâyıkı ile yürü
tülmesini sağlamak amacıyla merkez ve şubelerimizde hizmetin zaruri 
kıldığı hallerde iş durumu daha müsait servislerdeki personelden imkân
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nisbetinde faydalanılarak kadrolarda önemli arttırma yapılmaması pren
sibine bu yıl da riayet olunarak 1965 yılına nazaran personel sayısı Çf 2 
nisbetinde (58 adet) arttırılmak suretiyle 2939 kişilik fiili kadro ile Ban
kamız muameleleri tedvir olunmuştur.

Bu neticenin istihsalinde, mevcut memur ve müstahdemlerin yürür
lükteki mevzuatın imkân verdiği nisbette terfilerinin temini suretiyle, ça
lışma güçlerinin artırılması da geniş ölçüde etkili olmuştur.

Bankamız mensuplarının meslekî ehliyetlerini geliştirmek ve muay
yen bir seviyeye erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını temin etmek 
maksadiyle, 52 mensubumuz Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ensti
tüsünün kurslarına devam etmiş, 272 mensubumuz mesai saatleri dışında 
yabancı dil kurslarına katılmış ve bilgi, görgü ve yabancı dil bilgilerini 
ilerletmeleri için mensuplarımızın yabancı meırıieketlerdeki muhabirleri
miz nezdine bir program dahilinde staja gönderilmelerine 1966 yılında da 
devam olunmuştur.

Hissedarlar Genel Kurulunda izhar olunan temennilerle ilgili
çalışmalar

28 Nisan 1966 günü yapılmış olan 34 üncü hesap yılına ait Hissedarlar 
Genel Kurulu Alelâde Toplantısında sayın Ortaklarımızdan Müdürler Ku
rulumuzca üzerinde durulması konusunda temenni izhar etmiş olanların 
ileri sürmüş oldukları meseleler dikkat ve ihtimamla incelenmiş ve so
nuçları aşağıya dercedilmiştir;

1 —  Bankamız hisse senetlerinin devir muamelesi sırasında hiç bir 
masraf alınmaması konusunda izhar edilen temenni tam olarak yerine ge
tirilmiştir. Hatırlanacağı üzere söz konusu temenni daha önceki yıllarda 
da izhar edilmişti. Bunun üzerine yeniden senet verilmeksizin yapılacak 
devir muameleleriyle fersude senetlerin değiştirilmesi sırasında ücret alın
maması ve ortakların ihtiyarlarıyle yapacakları senet devirlerinden alman 
masraf hissesinin 4,80 TL. dan 2,40 TL. sına indirilmesi yoluna gidilmişti. 
Bu defa izhar olunan temenni üzerine bundan böyle hisse senetlerinin 
devir muamelelerinde tefrik yapılmaksızın ücret alınmaması sağlanmıştır.

2 —  Sayın ortaklarımıza hisse başına ödenen 12,—  TL. nın net olarak 
hesaplanması konusunda izhar edilen temenni mevcut mevzuat muvace
hesinde maalesef yerine getirilememiştir.

Bilindiği gibi,. 1715 Sayılı Bankamız Kanununun 6544 Sayılı Kanunla 
değiştirilmiş 88 nci maddesindeki tevzi şekline göre, hisse senetlerimizin 
nominal kıymetleri üzerinden %  6 ilk temettü hissesi, Umumî Heyet Ka
ran ile de azami % 6 ikinci temettü hissesi olmak üzere, hisse başına en 
çok 12,—  TL. dağıtılabilmektedir.

Bu hükme uygun olarak, kârdan sermayemiz tutarının % 12 sini teş
kil eden 1 milyon 800 bin lira hissedarlanmıza tevzi edilmek üzere ayrıl
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maktadır. Bu meblâğdan tüzel kişiliği haiz ortaklarımızın beher hissesine
düşen 12,__ TL. aynen ödenmekte gerçek kişi olan ortaklarımızın beher
h is s e s in e  düşen 12,—  liradan ise Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi 
gereğince % 20 nisbetinde yani 2,40 lira tevkif edilerek istihkak sahip
lerinin gelir vergilerine mahsuben Vergi Dairesine yatırılmakta, gerisi yani 
9,60 lirası da gerçek kişi olan ortaklarımıza tediye edilmektedir.

Bankamız hisse başına tediyesi mümkün 12 lirayı dağıtmak üzere 
ayırmakta ve hissedarımızın emrine âmade tutmakta, ancak Vergi Kanun
larında, sorumlu sıfatı ile, müessesemize tahmil edilen bir vecibe yü
zünden gerçek kişilerin hissesinden bir miktarını tevkif edip Mâliyeye
yatırm ak tad ır .

3 —  Bankamız sermayesinin artırılması ve sermaye artırılması do- 
layısiyle çıkarılacak yeni hisse senetlerinin bedellerinin ihtiyatlardan öden
mesi suretiyle mevcut ortaklara dağıtılması konusunda izhar edilen te
menni dolayısiyle şirketlerde sermaye tezyidine bir çok malî ve İktisadî 
icap ve zaruretlerle başvurulduğuna, halen Bankamız sermayesinin çoğal
tılmasını gerektiren bu nev’i mucip sebebler bulunmadığına ve meselenin 
bir kanun mevzuu olduğuna işaret etmek isteriz.

4 —  154 sayılı kanunla tahkim edilmiş olan alacaklarımızın itfa sü
resi sonunun Bankamız imtiyaz süresinin bitimi tarihinden daha ileri bir 
tarihe tesadüf ettiğine işaret edilerek bu hususun Bankamız imtiyaz sü
resinin uzatılacağına dair peşin bir vaad anlamını taşıdığı, söz konusu 
süre tecavüzü bu anlama gelmiyorsa imtiyaz süresinin hitamında alacak 
lı kalınacak olan bakiyenin nasıl tahsil edileceği konusundaki sorulan ay
dınlatmak amaciyle, bu meselelerin sayın ortaklarımızın menfaatim ha
leldar etmiyecek şekilde halledilmesi için muhtelif teknik imkânlar bulun
duğuna, imtiyaz süresinin dolmasına 32 yıl gibi uzun bir müddet kaldığı
na ve bu itibarla meselenin hal şekilleri hakkında şimdiden mütalâa ser- 
detmenin çok erken olacağına işaret etmek isteriz.

Gerçekten, tahkim edilen alacaklarımızın vâde sonu, imtiyaz süremi
zin bitiminden çok daha sonradır. Ancak bu durumu imtiyaz süresinin uza
tılacağı yolunda peşin bir vaad olarak telakki etmek mümkün görülemez 
mcktedir. Bakiye alacakların tahsili konusuna gelince, imtiyaz süresinin 
uzatılması düşünülebilecek hal şekillerinden biri olabilir. İmtiyaz süresi 
uzatılmazsa Merkez Bankası fonksiyonunu ifa edecek bir kuruluşa elbet
te ihtiyaç hissedileceği cihetle Bankamızın bir kısım aktif ve pasifinin bu 
kuruluşa devri suretiyle bir neticeye ulaşılması mümkün olabileceği gibi 
bu şekil dışında sayısı çok başka hal yolları da bulunabilir. Bütün bunlar 
yeni bir kanun isdannı gerektiren hususlardır. İmtiyaz süresinin dolmasına 
daha 32 sene gibi uzun bir müddet olduğu nazara alınırsa bahis konusu hu
sus hakkında şimdiden mütalâa serdetmenin çok erken olacağı sonucuna 
varılabilir.
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IV —  BİLANÇOMUZUN TAHLİLÎ

1966 Yılı Bilânçomuzun izah ve tahliline geçmeden önce 1965 yılı 
Bilânçosu rakamlariyle mukayese sağlamak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim 
edilmiştir.

A K T İ F

1965 1966

Altın Mevcudu 1.193.798.786,10 1.160.435.002.57
Döviz Borçluları 434.669.070,06 255.205.786,36
Ufaklık Para 63.974.467,31 64.195.564,12
Dahildeki Muhabirler 6.727.811,99 7.234.246,08
Reeskont ve Senet Üzerine
Avans 3.102.311.488,58 4.766.375.398,56
Diğer Avanslar 1.704.060.005,42 2.045.869.992.32
Tahviller Cüzdanı 26 144.548,23 56.495.802,68
İtfaya Tâbi Hesaplar 5.398.699.415,48 5.396.082.406,64
Gayri Menkuller 29.924.139,39 31.137.834,30
Demirbaşlar 5.542.756,33 9.764.251,41
Muhtelif 695.450.993,39 879.159.540,40

T o p l a m 12.661.303.482,28 14.671.955.825,44

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 7.346.956.927,50 8.350.686.902,50
Döviz alacaklıları 1.108.953.728,35 1.189.929.946,14
Mevduat 2.526.102.417,80 3.070.453.987,07
Altın Alacaklıları 111.546.123,79 111.546.391,05
Muhtelif 1.273.781.975,48 1.624.957.780,79
Sermaye 15.000.000 — 15.000.000 —
İhtiyat Akçesi 120.112.857,29 128.146.154,96
Provizyonlar 125.632.691,47 130.760.282,52

Kâr 33.216.760,60 50.474.380,41

T o p l a m 12.661.303.482,28 14.671.955.825,44
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A K T İ F

1966 Yılı Bilançomuzdaki altınlar, beynelmilel ayarlı altınlar, meskûk 
ve düşiik 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 114.582,912 

sâfi kilogram ve 1.160.435.002,57 lira tutarında meskûk ve düşük ayarlı al
tınlar ise 2.919,292 sâfi kilogram ve 29.565.049,77 lira tutarında olduğuna 

göre, altın mevcudu cem’an 117.502,204 sâfi kilogram ve 1.190.000.052 34

liradır.

Bu miktar gecen yıl 120.792,446 sâfi kilogram ve 1.223.321.870,18 .İra 
tutarında bulunduğuna nazaran bu yıl altın mevcudunda 3.290,242 sâfi 
kilogramlık bir azalış olmuştur. Bu eksiliş dış münasebetlerimiz dolayısiy- 
le tahassüi eden borçlarımız komisyonlariyle Beynelmilel Para Fonundan 
alınan borçların taksitlerinin ödenmesi için yapılan altın satışlarından 
ileri gelmektedir.

Altın mevcudunun : (beynelmilel ayarlı)

103.691,559 sâfi kilogramı Bankaya 

10.891,353 ” ” Hâzineye,

ait bu lun m aktad ır.

Döviz Borçluları :

19(>6 Yılı Bilançomuzda, 3133 ve 5256 sayılı kanunlara göre muamele 
gören konverlibî dövizlerden Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) 
hesapları ile efektifler “Döviz Borçluları” rübriğinde, diğer döviz alacak
larımız ve non konvertibl efektifler ise “Muhtelif” rübriğinde gösterilmiş 
olup müfredatı aşağıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 177.172.298,99
5256 ” ” ” 78.033.487,37

255.205.786,36

Altın Mevcudu :

Ufaklık para :

1966 sonundaki kasa mevcudu, madeni paradan ibaret olmak üzere 
64.195.564,12 liradır.
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Dahildeki Muhabirler :

7.234.246,08 Lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muameleler do- 
layısiyle T. C. Ziraat Bankası nezdinde hasıl olan alacaklarımızla Türkiye 
İş Bankası’na, resmî daireler personel aylık ve ücretlerinin süratle tediye
sini sağlamak gayesiyle ay sonlarında verilerek, müteakip ay başında res
mî dairelerin Bankamız nezdindeki tevdiat hesaplarına borç kaydedilmek 
suretiyle kapatılan meblâğları göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :

1966 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredatı gösterilen 
4.766.375.398,56 liralık senet mevcuttur.

A  —  Hazine Bonolan 348.000.000,—  lira

B —  Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
a) Katma Bütçeli İdareler 723.000.000,—  ”
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 —  Hububat Alımları Finansmanı 680.000.000,—  ”
2 —  Ziraî İstihsal Fazlası

İthalât Finansmanı 117.289.821,81 ”

C —  Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 424.138.150,14 ”
b) Hususî Sektör Senetleri 1.845.673.936,59 ”

D —  Ziraî Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz
edilen senetler 584.723.474,54 ”

b) Diğer bankalarca ibraz edilen senetler 43.550.015,48 ”

1965 yılı nihayetinde 3.102.311.488,58 lira olan Senetler cüzdanı bu 
yıl 1.664.063.909,98 liralık bir artış kaydetmiştir.

Diğer Avanslar:

Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 2.045.869.992,32 li
ranın :

1.437.794.000,—  lirası Hâzineye kısa vadeli avans
93.700.000,—  ”  Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara 
27.342.396,66 ” Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara

110.000.000,—  ” Altın karşılığı olarak Resmî Sektöre
220.963,55 ” Altın karşılığı olarak Hususî Sektöre verilmiş 

avanslardan
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235.736.169,11 lirası 153 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son 
bendi gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna ya
pılan ikrazlardan ve 

141.076.463,—  ” 301 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
yapılan mevduat karşılıkları Ziraî Finansma
nından ibarettir.

Tahviller Cüzdanı :

Bankamıza ait olan Tahviller Cüzdanı yekûnu 56.495.802,68 liradır. 
Bu miktar 1965 yılı nihayetinde 26.144.548,23 lira idi. 30.351.254,45 

liralık artış itfa plânı dahilinde yapılan itfalarla yıl içinde alınan tahville
rin muhassalasıdır.

İtfaya Tâbi Hesaplar :

a) Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 Sa
yılı Kanunun 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hâzinenin Tiraj haklan 
ile 5256 sayılı Kanun gereğince kur farklarından mütevellit borçlan ve 
Hazine, Katma Bütçeli İdareler, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve Resmî 
Bankalarla, diğer amme müesses elerinden, iskonto ve avanslardan müte
vellit alacaklarımızın 100 senede itfaya tâbi tutulması dolayısiyle, Hâzine
ce Bankamıza tevdi edilmiştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 Sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın 
bakiyesi ilk taksit, Kalkınma Plânının 2 nci 5 yıllık döneminin sonunda 
başlamak üzere %  1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle ve 100 senede 
Maliye Bakanlığınca itfa olunacaktır.

Bu alacağın yıl sonunda arzettiği bakiye 5.275.700.000,—  lira olup 
dökümü aşağıda gösterilmiştir :

Hâzineye Kısa Vâdeli Avans 1.092.254.250,—  Lira
Mahsuba Tâbi Matlubat 265.240.651,32 ”
Maliye Bakanlığı Tiraj haklan 20.688.729,82 ” 
5256 S. K. gereğince Maliye’den Tahsil
olunacak Kur Farkları 3.222.069,79 ”
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 2.135.948.401,80 ”
Ticarî Senetler 1.049.673.753,26 ”
Ticarî Senetler Üzerine Avans 72.478.278,13 ”
Tahviller Üzerine Avans 300.202.260,74 ”
Ziraî Senetler Üzerine Avans 377.113.632,03 ”

T o p l a m  5.316.822.026,89 ”
Tahsil olunan ilk iki taksit —  41.122.026,89 ”

Bakiye 5.275.700.000,—  ~

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu; yıl sonunda
120.382.406,64 liralık bir bakiye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759.89
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lira olan bu meblâğ, yapılan mahsuplar ve tahsilât neticesinde 43.279.353,25 
liralık bir eksiliş kaydetmiştir.

Bu hesap 65 Sayıh Kanunun 5 inci maddesi gereğince; altın, döviz 
ve efektif mevcudumuzla borçlarımızın, yeni fiatlara göre değerlendiril
mesi neticesinde hasıl olan zararlardan, Provizyonlarımızla Fevkalâde ih
tiyatlarımızdan tefrik edilen miktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar 
Karşılığı ihtiyatının tamamının mahsubundan sonra kalan ve Hâzinece 
deruhte edilen aleyhte farkı göstermektedir.

Gayri Menkuller :
1966 Yılı sonunda 31.137.834,30 lira değerinde görünen gayri menkul

lerin müfredatı aşağıdadır :
Ankara’daki idare Merkezi binamızın bedeli 1.566.66?, 58 iira
Matbaa Şubesi binası bedeli 6.926.707,58 f  >

İstanbul Şubesi binası bedeli 2.881.440,48 ”
İstanbul Kambiyo Şubesi binası bedeli 8.855.813,65 a

İzmir Şubesi binası bedeli 2.983.737,93 t f

Mersin Şubesi binası bedeli 270.732,28 İİ

Samsun Şubesi binası bedeli 658.372,42 I I

İskenderun Şubesi binası bedeli 673.751,07 J J

Eskişehir Şubesi binası bedeli 932.081,35 İİ

Diyarbakır Şubesi binası bedeli 456.447,06 il

Gaziantep Şubesi binası bedeli 478.964,47 ”

Trabzon Şubesi binası bedeli 1.255.572,43 ) 1

Antalya Şubesi binası bedeli 1.361.020,06 İ J

Ankara’daki arsalar bedeli 1.224.291,85 J>

Adana’daki arsa bedeli 684.549,58 İl

Balıkesir’deki arsa bedeli 5.829,24 >1

Bursa’daki arsa bedeli 460.294,56 İİ

Edirne’deki arsa bedeli 32.306,35 J J

Erzurum’daki arsa bedeli 897.743,34 ”
İstanbul’daki arsa bedeli 5.212.313,27 i >

Kayseri’deki arsa bedeli 189.496,—
Sivas’taki arsa bedeli 31.659,19 J »

38.039.789,74 y y

1966 Yılı sonuna kadar amortisman payı
olarak maliyet bedelleri üzerinden ayrılan — 6.901.955,44 İİ

31.137.834,30 y y

Amortisman payı düşülmeden evvel 1965 nihayetinde 36.082.289,92 
lira olan gayri menkuller bedelinde görülen 1.957.499,82 liralık artışın 
1.876.826,22 liralık kısmı Matbaa Şubesi ilâve inşaatından mütebakisi de 
diğer şube binalarında yapılan tâdilâttan ileri gelmiştir.

Gayri menkullerimiz 34.654.690,—  liraya sigortalıdır.
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Demirbaşlar :

Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti Bilânço/ğörüldüğü üzere
19.894.758,03 liradan ibaret olup bu yekûndan bu güne kadar 

ayrılmış amortisman tutarı
—  10.130.506,62 lira düşülünce bakiye olarak

9.764.251,41 lira kalmaktadır

1965 yılma nazaran Demirbaş hesabındaki 5.767.075,85 liralık artış, 
başlıca, 1966 yılı içinde Matbaa Şubesi için mübayaa edilen baskı makina- 
sı bedelinden ileri gelmiştir.

Demirbaşlarımız 20.341.939,36 liraya sigortalıdır.

Muhtelif :
1966 yılı Bilançosunda 879.159.540,40 liraya baliğ olan bu rübriğın 

müfredatı aşağıdadır :
29.565.049,77 lirası Altın (Meskûk ve düşük ayarlı) 

Kambiyo Muameleleri 
3133 SAYILI KANUNA GÖRE :

109.149.847,02 >1 İştira Senetleri
225.098,28 » » Muvakkat Borçlular

25.619.459,78 yy Transituar Hesaplar
5256 SAYILI KANUNA GÖRE (KONVERTİBL)

7.350.500,— yy İştiraklerimiz
35.516.615,56 yy İştira Senetleri

185.213.330,69 yy Muvakkat Borçlular
93.292.474,28 yy Transituar Hesaplar

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (NON KON.)
20.595.963,57 yy Hariçteki Muhabirler (Nostro)
73.258.627,88 yy Hariçteki Muhabirler (Loro)
16.842.916,18 yy Muvakkat Borçlular
6.593.933,25 yy Transituar Hesaplar

171.186,33 yy Efektif Deposu
Türk Lirası Muameleleri

11.700.000,— yy Dahildeki Hususî Bankalarla yapılan Röpor 
Muameleleri

37.500,— >y Basın İlân Kurumuna 195 Sayılı Kanun 
gereğince İştirakimiz

198.302.728,93 yy Muvakkat Borçlular
59.009.508,23 yy Transituar Hesaplar
6.714.800,65 yy Takipteki Matlubat’tan ibaret olmak üzere 

cem’an

879.159.540,40 lira tutmaktadır
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P A S I F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış 
bulunan banknotların 1966 sonundaki toplamı 8.350.686.902,50 liradır.

Döviz Alacaklıları :

Bilânço’da 1.189.929.946,14 lira olarak görünen “Döviz Alacaklıları” 
rübriği içinde, “Aktif” te verilmiş olan izahat dairesinde, 3133 Sayılı Ka
nuna göre Hariçteki Muhabirler (Nostro) ve 5256 Sayılı Kanuna göre 
Konvertibl Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) ve tevdiat hesapları 
yer almaktadır. Müfredatı aşağıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 654.682.351,84
5256 Sayılı Kanuna göre 535.247.594,30

1.189.929.946,14

Mevduat :

Bilânço’da 3.070.453.987,07 lira olarak görülen mevduatın müfredatı 
aşağıdadır :

Resmî Mevduat :

98.393.484,93 
97.111.119,83
6.442.381,24

43.277.239,06
20.199.053,10

123.558.736,72
431.417.243,25

9.552.028,99
t

1.741.242.732,88

65.905.673,15
34.064.981,78

357.607.264,33

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katma Bütçeli idareler
c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme Müesseseleri
e) Sair

Bankalar :

a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. K.)
e) Mevduat Karşılıkları (301 S. K.)

Muhtelif :

a) Bloke
b) Diğer

Milletlerarası Müesseseler ve 
Dış Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler
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Dış Yardım Karşılıkları :

A. B. D Yardımları karşılık hesaplan 41.682.047,81

3.070.453.987,07

Altın Alacaklıları :

Bilânço’da 11.014,240 safi kilogram mukabili 111.546.391,05 lira ola
rak görülen altınların tamamı Hâzineye aittir.

Muhtelif :

Bilânçonun pasifindeki “Muhtelif” 
lira olup müfredatı aşağıdadır :

rübriği yekûnu 1.624.957.780,79

684.239,68 Lirası
12.899.499,32 ”

35.496,27 ”
22.480.572.78 ”
11.700.000,— ”

3.635.488,88 ”
112.430.110,31 ”

39.436,50 ”
61.278.557,19 ”

43.224.362,64 ”
24.417.331,11 ”

1.023,09 ”
94.044.947,80 ”
3.334,985,47 ”

19.489.869.78 ”
16.437.635.82 ”

21.888.906.82 ”
215.377.735.24 ”
913.091.846.24 ” 
48.465.735,85 ”

1.624.957.780,79 Lira

Kambiyo Muameleleri

3133 SAYILI KANUNA GÖRE : 
ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon Hesaplar 
Döviz Röpor Alacaklıları

5256 SAYILI KANUNA GÖRE (KONVERTİBL)
Ödenecek Senet ve Havaleler
Muvakkat Alacaklılar
Transituar Hesaplar
Provizyon Hesaplar

5256 SAYILI KANUNA GÖRE : (NON-KONV.) 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki Muhabirler (Loro)
Mevduat
ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Dahildeki Muhabirler

Türk Lirası Muameleleri :
Ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat Alacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon hesaplar 
dan ibaret olmak üzere cem’an

tutmaktadır.
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Sermaye :

15.000.000,—  Lira olan Sermaye, beheri 100,—  lira itibarî kıymette 
150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Sınıf Adedi Tutan

A 36.704 3.670.400,—
B 58.061 5.806.100,—
C 10.639 1.063.900 —
D 44.596 4.459.600,—

150.000 15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Bankamız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan ihti
yat akçeleri 1966 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 128.146.154,96 
liraya baliğ olmaktadır.

90.832.918,40 lira olan Âdi ihtiyat Akçesi, 1944 yılında itibari ser
mayenin %  75 ine varmış olduğundan, Banka Kanununa 
göre mezkûr yıldan itibaren sâfi kârdan bu ihtiyat 
akçesine %  20 yerine %  10 nisbetinde bir miktar ayrıl
maktadır. Bu Adî İhtiyat Akçesine 3133 Sayılı Ka
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.

23.072.847,—  Lira olan Fevkalâde İhtiyat akçesi, Bankamız Kanu- 
nünün 88 inci maddesi gereğince sâfi kârlardan Adî 
İhtiyatla, ödenmiş sermayemizin % 6 sına tekabül 
eden hissedarlar birinci temettüünün çıkarılmasından

..... Sonra kalan miktann, % 10’u nisbetinde ayrılmaktadır
Bu ihtiyattan 44.000.000,—  lira 1960 yılında 65 Sayılı 
Kanun gereğince altın, döviz ve efektif mevcudumuz 
ile borçlarımızın yeni fiatlarla kıymetlendirilmesi ne
ticesinde hasıl olan zarara mahsup edilmiştir.

3.029.517,84 Lira olan Hususî İhtiyat, Bankamız Kanunu’nun 19
.. uncu maddesine göre ayrılmaktadır.
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11.210.871,72 Lira olan ileride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı, 
Bankalar Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince Sâfi 
Kârlardan tefrik edilen %  5 lerden terekküp etmiş bu
lunmaktadır.

1959 Senesi sâfi Kârından ayrılan miktarla birlikte
15.000.000,—  liraya baliğ olan bu ihtiyatın tamamı
1960 yılı içinde, keza 65 sayılı Kanuna göre Fevkalâde 
ihtiyat akçesinde bahis konusu edilen zarara mahsup 
edilmiştir.

128.146.154,96

Bankamız Provizyonları :

Yıl sonunda 130.760.282,52 liraya baliğ olan Bankamız Provizyonları. 
Ticaret Kanunu’nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince münhasıran 
Banka kârlarından muhtemel masraflar ve riskler nazara alınarak ayrılan 
karşılıklardan terekküp etmektedir. Müfredatı aşağıdadır :

4.839.235,10 lirası Tahviller kıymet düşüş karşılığı 
68.670.186,29 ” Kıymet nakliyesi sigortası karşılığı 
50.153.849,46 ” Banka malı dövizlerin yıl sonu 

evalüasyon zarar karşılığı 
5.097.011,67 ” inşa edilecek Banka binaları masraf karşılığı
2.000.000,—  ” Vergi ihtilâfları risk karşılığı olmak üzere

130.760.282,52 Liradır.

Kâr ve Tevzi Şekli :

Bilânçoda kâr olarak görülen 50.474.380,41 lira 1966 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.

1966 Yılı sâf kân 50.474.380,41 Liradan
Kurumlar Vergisi 9.643.382,—

Gelir Vergisi 2.429.113,28 —  12.072.495,28 Liranın

tenzilinden sonra kalan 38.401.885,13 Liradan
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1966 yılı sâfi Kân üzerin
den aynlan % 10 Âdi İh
tiyat akçesi 5.047.438,04 
Hissedarlar I inci temettüü 900.000,—
1966 sâfi kârından Âdi 
İhtiyat Akçesi ve I inci 
Temettü mecmuunun ten
zilinden sonra kalan mik
tar üzerinden %  10 Fev
kalâde İhtiyat akçesi 4.452.694,24 
Hissedarlar II nci temettüü 900.000,—

indirildikten sonra kalan 
%  5 zarar karşılığı 
(Bankalar Ka. Mad. 35) 
tenzilinden sonra kalan 
223 Sayılı Kanunun 4 ve
5 inci maddelerine göre 
tevkif olunan %  3 Tasar
ruf Bonosu karşılığı 
indirildikten sonra kalan 
6544 sayılı Kanunla mu
addel Kanunumuzun 88 
inci maddesine göre Ha- 
zine’ye devredilir.

Buna nazaran 1966 yılı içinde hissedarlara düşen miktar :

I nci temettü 900.000,—  Lira ve
II nci temettü 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 Ortaklan
ma dan tüzel kişiliği olanlara bu miktann olduğu gibi ödenmesi, gerçek 
kişi olan ortaklarımızın hisselerinden ise %  20 nisbetinde Stopaj yapıla
rak vergilerine mahsuben Maliye’ye yatınlması icabetmektedir.

Hissedarlanmıza dağıtılacak kânn bu esaslar dahilinde, beher his
seye 12,—  TL. hesabiyle 2.5.1967 tarihinden itibaren tediyesini tasviple
rine arzederiz .

MÜDÜRLER KURULU

— 11.300.132,28 Lira
27.101.752,85 Liradan

—  2.523.719,02 Liranın

24.578.033,83 Liradan

—  1.446.510,—  Lira 

23.131.523,83 Lira
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.

1 9  6 6

OTUZBEŞİNCİ HESAP YILINA AİT 

MURAKABE KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. nin, 1966 yılı (Efektif 
dahil) kasa ve depo mevcutlariyle, emanet, rehin ve teminat olarak 
Bankaya teslim olunan tahvillerle altın ve senetleri merkez ve şu
belerde zaman zaman sayıp inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

Müdürler Kurulunca Yüksek Heyetinize sunulan bilânço, kâr ve 
zarar hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine arzederiz.

Murakıp 

İhsan Arat

Murakıp 

Nusret Uzgören

Murakıp 

İhsan Aktürel

Murakıp 

Ziya Yörük
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TÜRKİYE CUMHURİYET
1966 Yılı Otuzbeşinci

A K T İ F  ________________________________________  -

Türk Lirası Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ......................  Safi Kg. 16.074,999 162.799.069,51

Merhun : ......................  Safi Kg. 71.847,770 727.636.135,95

Vüdeli altm borçluları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. 26.660,143 269.999.797,11 1.160.435.002,57

, Döviz borçluları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre .................................. 177.172.298,99

5256 sayılı Kanuna göre .................................. 78.033.487,37 255.205.786,36

Ufaklık para 64.195.564,12

Dahildeki muhabirler :

Resmî Bankalar ..................................................... 216.061,78

Diğer Bankalar ...................................................... 7.018.184,30 7.234.246,08 S

| Reeskont ve senet üzerine avans :

| A -M azine Bonoları ............................ ................. 348.000.000,—

B - Mazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli idareler .......................... 723.000.000,—

b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 - Hububat Alınılan Finansmanı ........... 680.000.000,—

1 2 - Ziraî İstihsal Fazlası İthalât
Finansmanı ................................................ 117.289.821,81

c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri .......

C - Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri ................... 424.138.150,14

b) Hususî Sektör Senetleri .......................... 1.845.673.936,59

! D - Ziraî Senetler :

! a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen
senetler ..................................... 584.723.474,54

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler....

1

43.550.015,48 4.766.375.398,56



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Hesap Devresi Bilânçosu

__ . . „ A K T İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Diğer avanslar :

A  - Hâzineye kısa vâdeli avans ........................

B  - Tahvil üzerine avans :
a) Resmî Bankalara ............................
b ) Hususî: Bankalara ..................................

C -A lt ın  ve Döviz Üzerine avans :
a) Resmî Sektör ...................................
b5 Hususî SĞktÖr ................... ...........................

D  - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E - Z ira î Finansman (301. S. K. Mad. 2) ..........

1.437.794.000,—

93.700.000,—
27.342.396,66

110.000.000,—
220.963,55

235.736.169,11
141.076.463,— 2.045.869.992,32

Tahviller cüzdanı :

Devlet Tahvilleri ....... ...........................................
D iğer Resmî Tahviller .......................................
Resmî Bankalar Tahvilleri ..................................
Hususî Bankalar Tahvilleri ..................................

44.420.981,52
2.026.522,49
8.798.298,67
1.250.000,— 56.495.802,68

İtfaya tâbi hesaplar :

Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine 
tahvilleri (154 S. K. Madde 2, 3 ve 4) ........... 5.275.700.000,—

Değerlendirm e farkı karşılığı Hazine
5.396.082.406,64bonosu (65 S. K. Mad. 5) .................................. 120.382.406,64

Gayri Menkuller : (1)
Bina ve  A rsa la r (2 ) .........................................
Gayrimenkuller Amortismanı .........................

38.039.789,74 
—  6.901.955,44 31.137.834,30

Demirbaşlar : (3)
Dem irbaş Eşya ..... .............................................
Demirbaş Amortismanı ...................................

19.894.758,03 
—  10.130.506,62 9.764.251,41

Muhtelif :

a) Altın : (M eskûk ve düşük ayarlı)
Safi K g .................................  2.919,292

b ) Döviz :
: 3133 sayılı Kanuna göre :

M uhtelif ...........................................................
i 5256 sayılı Kanuna göre :

Hariçteki M uhabirler .......................................
Muhtelif ...........................................................

c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan 
röpor muameleleri ...........................................

d ) Sair hesaplar .......................................................

29.565.049,77

134.994.405,08

93.854.591,45
344.980.956,29

11.700.000,—
264.064.537,81 879.159.540,40

TOPLAM .............................. 14.671.955.825,44

(1 ) 34.654.690,—  liraya Sigortalıdır.
(2 ) 8.738.483,38 lirası arsalar bedelidir.
(3) 20.341,939,36 liraya Sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET
1966________________________________________________________________ Yılı Otuzbeşinci 

P A S İ F  ________________
. . . . -

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 8.350.686.902,50

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) :

3133 sayılı Kanuna göre .................................. 654.682.351,84

5256 sayılı Kanuna göre .................................. 535.247.594,30 1.189.929.946,14

Mevduat :

A  - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli idareler ........... 98.393.484,93

b) Katma bütçeli İdareler .......................... 97.111.119,83

c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri .................. 6.442.381,24

d) Diğer amme Müesseseleri ....................... 43.277.239,06

e) Sair .......................................................... 20.199.053,10

B - Bankalar :
ı

a) Resmi Bankalar .......................................... 123.558.736,72 ;

b) Diğer Bankalar .......................................... 431.417.243,25

c) Yurt Dışındaki Bankalar ....................... 9.552.028,99

d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) ....... »

e) Mevduat Karşılıkları (301 S. K.) .... 1.741.242.732,88

( '  - Muhtelif :

a) Bloke ............................... 65.905.673,15

b) Diğer ........................ 34.064.981,78

D - Milletlerarası Müesseseler ve dış 

Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler 357.607.264,33

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları ........... 41.682.047,81

b) Diğer Yardım Karşılıkları ............... » 3.070.453.987,07



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Hesap Devresi Bilânçosu

P A S İ F

Altın Alacaklıları

Hazine ........ Safi Kg. 11.014,240

Muhtelif :

a) Ödenecek senet ve havaleler ...........

b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç 

İstikraz karş.) ......................................

c) Muhtelif mahiyette depozitolar .......

d) Döviz

3133 sayılı Kanuna göre :

Muhtelif ..............................................

5256 sayılı Kanuna göre :

Hariçteki Muhabirler ........

Muhtelif ............................

e) Sair hesap lar........................

Sermaye

İhtiyat Akçesi :

Adi .............................................................

Fevkalâde ..................................................

Hususî (Bankamız Kanunu Madde 19)

ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 

(Bankalar Kanunu Madde 35) .............

Provizyonlar

Kâr

TOPLAM

Türk Lirası

21.888.906,82

48.465.735,85

841.040.221,30

47.799.808,05

67.641.693,75

310.692.054,84

287.429.360,18

90.832.918,40

23.072.847,—

3.029.517,84

11.210.871,72

Türk Lirası

111.546.391,05

1.624.957.780,79

15.000.000,—

128.146.154,96

130.760.282,52

50.474.380,41

14.671.955.825,44

r



ZAR AR  VE M ASRAFLAR

TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1966 Tarihindeki

Verilen faizler

Verilen Komisyonlar

İdare Masrafları

Amortismanlar

Sair Zarar ve Masraflar

Provizyonlar

K â r

Tiirk Lirası

104.404.445,90

15.372.914,—

73.993.133,77

1.282.687,39

2.401.263,66

5.127.591,05

50.474.380,41

253.056.416,18



MERKEZ BANKASI A.Ş. NİN
Kâr ve Zarar Hesabı

KÂRLAR



Ş U B E L E R İ M İ Z

Ankara

İstanbul

İstanbul (Kambiyo)

İzmir

Mersin

Samsun

İskenderun

Eskişehir

Gaziantep

Diyarbakır

Erzurum

Antalya

Trabzon

Edime

Matbaa


