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TOPLANTI GÜNDEMİ

1 —  M ü d ü rle r Kuru lu  ve Murakabe Komisyonu
nun 1964 Hesap Yılına a it raporların ın  okun
ması; B ilanço ve Kâr ve Zarar Hesabının tas
d ik i;  Kârın  te k lif gereğince dağıtılması ve 
M ü d ü r le r  K uru lu 'nun  ibrası.

2 —  V efa t sebebiyle inh ilâ l eden (D ) Sınıfı M ura
k ıp lığ ına , T ürk  T icaret Kanununun 351 inci 
m addesine göre ilk  Umumî Heyet Toplantı
sına kadar görev İfa etmek üzere Murakabe 
Kom isyonunca 19.6.1964 tarih inde seçilmiş 
bu lunan  M urakıbın  görev süresinin 30 Nisan 
1966 ta rih ine  kadar uzatılması.

3 —  M üdde tle ri 30 Nisan 1965 tarih inde sona ere
cek olan ik i M urakıbın yerine 23 Sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine göre tesbit edilm iş 
bu lunan  adaylar arasından b ir i B ve C Sınıfı, 
d iğe ri D Sınıfı Pay Sahipleri tarafından iki 
M u rak ıp  seçilmesi.
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Otuzüçüncü Hesap Y ılı 

MÜDÜRLER KURULU RAPORU

Sayın O rtaklar,

Bankamızın Otuzüçüncü Hesap Devresine a it muamelelerin neticelerini 
gösteren 1964 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesabını te tk ik  ve tasvibinize 
arzeder, Yüksek Heyetinizi saygı ile  selâmlarız.

Bankamız m uam elelerin i te tk ike  başlamadan evvel 1964 yılı zarfında 
yurdum uzda ve dünyada cereyan eden siyasî ve İktisadî olayları toplu b ir şe
k ild e  gözden geçirm ekte fayda görüyoruz.

\ —  DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 — GENEL DURUM

Devletler arasında süre gelen anlaşmazlıklara, 1964 yılında da b ir çare 
bulunam am ış, dünyada barış ve güveni kurm ak için harcanan çabalar tam ve 
k a t'i b ir  sonuç sağlamaktan uzak ka lm ıştır.

K ıbrıs 'ta  en dcğal ve ilkel insan haklarının tanınmaması, Akdeniz dışında
ki ü lkelere de dalga dalga yayılan b ir  huzursuzluk yaratm akta devam etm iştir.

Sovyet idaresindeki değ iş ik lik  ve Kom ünist Ç in'in atom devletleri toplu
luğuna katılm ası, şüphesiz m ille tle rarası siyasî iliş k ile r i etkileyecektir. Güney 
V ie tnam , Malezya ve Kongo'da devam eden kanlı o laylar yalnız büyük devlet
le ri değil, bütün barış severleri meşgul e tm ektedir. Son zamanlarda, batı sa
vunma sistem inde görülen aksaklıkların yakın b ir  gelecekte yok olacağı tah
m in ve temenni ed ilm ekted ir.



Dünya ekonomisi 1964 yılında da yüksek kon jonktürünü muhafaza e tm iş
tir . Dünya ticareti değer itiba riy le , b ir  önceki yıla nazaran, yaklaşık o larak % 9 

oranında a rtm ıştır.

M illetlerarası a ltın  piyasasında, Rusya'nın a ltın satışları devam e tm iş tir. 
Sanayi kolların ın altına vaki talebi yüksek o lm uştur. Genel o larak, sonba
hara kadar altın fiya tında önemli dalgalanmalar olmamış, yalnız Ekim ayı içeri
sinde s te rlin 'in  geçirdiği buhrandan sonra, Londra piyasasında fiya tla r b irden 
bire yükselmiş ve ik i yıldan beri görülmemiş b ir  seviyeye ulaşmıştır. 1964 Ara
lık ayında b ir ons altın  35,12 dolar üzerinden muamele görm üştür.

1964 yılı içinde ham madde fiyatlarında, b ir  Önceki yıla kıyasla, du rak
lama meydana ge lm iş tir. Bununla beraber, bazı yarı mamul maddelerin f iy a t
larında m utedil b ir  yükselme kaydedilm iştir.

M illetlerarası ticare ti değişen dünya şartlarına göre düzenlemek ve b il
hassa az gelişmiş m em leketlerin g ittikçe  bozulan ticaret muvazenelerini düzelt
mek amaciyle açılan "Dünya Ticaret ve Kalkınm a" konferansı 23 M art - 16 Ha
ziran ta rih le ri arasında Cenevre'de toplanm ıştır. Görüşmeler sırasında, ana 
maddelerle mamul ve yarı mamul maddelerin mübadelelerindeki engellerin 
bertara f edilmesi için tedb irle r alınmasına karar ve rilm iş tir .

Amerika B irleşik Devletleri iie O rtak Pazar m emleketleri arasında devam 
eden "Kennedy m üzakerelerinden" henüz o lum lu sonuçlar a lınm am ıştır.

Avrupa Ekonom ik Topluluğu (O rtak  Pazar) mem leketlerinde İktisadî ge
lişme 1964 yılında da devam e tm iş tir. Dahilî masrafların artması, ücre tlerin , 
m aliyetlerin ve fiya tla rın  yükselmesi neticesinde yılın İlk  aylarında beliren 
enflâsyonist baskılar, O rtak Pazar Bakanlar Konseyi'nin tavsiye e ttiğ i tedb irle r 
sayesinde tedricen yok o lm uştur. Topluluğun gayri safi hasılasındaki artış ora
nı 1963 te % 3,9 iken, 1964 te % 5 e, sınaî istihsal artışı ise % 5 ten %  6,5 e 
yükselm iştir. Bozulan dış ticaret dengesini düzeltmek gayesiyle Topluluğa da
hil memleketlerden İtalya, M art ayı içerisinde, M illetlerarası Para Fonundan 
225 milyon dolar tu tarında b ir  istikrazda bulunm uştur.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında b ir  o rta k lık  yaratan 
Anlaşma, 1 A ra lık 1964 tarih inde yürürlüğe g irm iş tir . Top lu luk tarafından bu 
yıl İktisadî entegrasyon yolunda alınan en m ühim  karar, 1 Temmuz 1967 ta
rih inde yürürlüğe girecek olan "M üşterek Hububat Pazarı" anlaşmasıdır.

1964 yılında yüksek kon jonk tü r hali, İngiltere müstesna, Avrupa Serbest 
Mübadele memleketlerinde de devam e tm iş tir. Eylül ayı başında, İngiltere- 
nin dış ticaret dengesi 700 m ilyon do la rlık  b ir  açık göstermiş, a ltın ih tiya tla rı 
ise 2,6 milyon dolarla en düşük seviyeye inm iş tir. İskonto haddinin % 5 ten 
% 7 ye çıkarılması, beliren devalüasyon tehdidin i bertaraf edemeyince, İng il
tere, 25 Kasım 1964 tarih inde sanayii ileri 11 memleketin merkez bankalarının 
yardımına müracaat etmiş ve dışarıdan böylece sağlanan 3 m ilya r do la rlık  
malî yardım sayesinde sterlin in  değerindeki düşme önlenebilm iştir.
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A m erika  B irleş ik  Devletlerinde, İktisadî ko n jo n k tü r, b ir  önceki yıla na
zaran, daha yüksek seviyede seyre tm iş tir. Gayri safi m illî hasıla % 6,5 oranın
da a rta ra k  630 m ilya r dolara u laşm ıştır. Tediye muvazenesi açığı, 1963 yılına 
nazaran 1 m ilya r azalarak 2 ilâ 2,3 m ilya r dolara düşm üştür. Ayrıca, ecnebi 
d o la r  a lacakları a rttığ ı g ib i, Am erika B irleş ik  Devletleri, M illetlerarası Para Fo
nundan 525 m ilyon  do lar tu ta rında  tira j hakkı da ku llanm ıştır.

M a rt ayından itibaren  Am erika B irleş ik  Devletlerinde uygulanan bazı ver
gi m ua fiye tle rin in  tüke tim  harcam alarını artırm ası yanında sınaî ya tırım ları 
da teşv ik  e ttiğ i müşahede e d ilm iş tir . B ir önceki yıla nazaran 1964 yılında sınaî 
ü re tim  %  6 artm ışsa da, fiya tla rda  önem li dalgalanmalar o lm am ıştır. 1964 
O cak ayında %  5,7 oranında olan işsiz sayısı Kasım'da % 4,5 e inm iş tir. Ya
bancı m em leketlere  sermaye akım ını durdurm ak amaciyle menkul kıym etlerle 
i lg i l i  o la rak " fa iz  eşitleme ve rg is i" kabul e d ilm iş tir . Bu karar menkûl kıymet 
m uam ele lerin i azaltm ış, buna karşılık  banker m uamelelerin artmasına âmil o l
m uş tu r.

Sanayici m em leketlerde, enflâsyon b e lir t ile r in i önlemek amaciyle kred i
lerde yapılan k ıs ın tıla r, ekonom inin  gelişme hızının daha fazla artmasına en
gel o lm uş tu r.

Az gelişm iş m em leketler, sanayileşmiş m em leketlerin etkisi ve bazı ham 
madde ve öze llik le  maden cevherleri fiyatında görülen yükselme sayesinde, t i 
care t dengeleri açığını kısmen kapa tab ilm iş lerd ir. Diğer tara ftan, Cenevre'de 
toplanan "Dünya T icaret ve K a lk ınm a" konferansı, sanayici m em leketlerin t i 
caret ge liri fazlasının ka lkınm akta  olan memleketlere aktarılm asını sağlayacak 
yo lla rın  aranmasına karar ve rm iş tir.

1948 yılında faaliyete geçen ve 1964 te Japonya'nın katılm asiyle üye sayısı 
21 e yükselen İktisadî İşb irliğ i ve Kalkınm a Teşkilâtı ile m ünasebetlerim iz Kon
sorsiyum  dışında enerji, ta rım , sanayi, işgücü meseleleri g ibi ekonom ik hayatın 
bü tün  cephelerini kapsayan çalışma gruplarında devam etm ektedir.

Konsorsiyum çalışmalarına gelince, 1963 yılında sağlanmış olan 252,5 
m ilyon  do lar tu ta rındak i yardım dan ancak 187 m ilyon doları ku llan ılm ış tır. Bu 
ya rd ım ın  1964 yılına devredilm iş olan bakiyesi ise, peyderpey ku llanılm akta
d ır.

1964 program ım ızın finansmanı için gerekli 215 m ilyon do la rlfk  yardım 
ta leb im iz, Konsorsiyum üyelerin in  taahhütleri ile M illetlerarası Para Fonundan 
tem in edilen 21,5 m ilyon do la rlık  yardım  ve Avrupa Para Fonundan temin olu
nan 20 m ilyon d o la rlık  daha kısa vâdeli im kânlar sayesinde tamamen karşı

lanm ıştır.

M ille tle rarası Para Fonunun 1963- 1964 yılı faa liyeti sırasında, yeni A fr i
ka Devletleri ile  Cezayir'in Fona katılm aları üye adedini 102 ye yükseltm iş, ko
ta hacm ini de 383 m ilyon dolar a rtıra rak  15 m ilya r 614 milyon dolara çıkart
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m ıştır. Geçen b irkaç yıla nazaran Fonun muamele hacmi bu dönemde b ir  hayli 
yükselmiş, döviz satışları 625,9 m ilyon, destekleme anlaşmaları ise (Stand by 
Arrangement), b ir  önceki hesap dönemine oranla, 628 m ilyon d o la rlık  b ir  faz
lalık göstererek 2 m ilya r 159 m ilyon dolara ulaşmıştır. Fonun m alî yardım ın
dan, 23 ü gelişme halinde o lm ak üzere, 27 memleket faydalanm ıştır. Geri kalan 
dört memleketten Am erika B irleşik Devletleri ve İtalya Fonun toplam döviz 
satışlarının % 55 inden, İngiltere ve Japonyada Stand-by m uamelelerinin % 83 
ünden faydalanm ıştır.

Yine bu devre içerisinde Paris Klübüne üye m em leketler tarafından Ge
nel Borçlanma Anlaşması île M illetlerarası Para Fonuna 6 m ilya r d o la rlık  ek 
kaynak taahhüt ed ilm iş, Eylül ayında, Tokyo'da yapılan Para Fonu ve Dünya 
Bankası toplantısında m illetlerarası lik id ite  meselesi yeniden ele a lınm ıştır.

Fon idarecileri sabit parîte, is tik ra rlı b ir  a ltın fiya tı ve "g o ld  exchange 
standard" a dayanan bugünkü para sistem inin muhafazasına karar verm işler
d ir. Fon m uamelelerinin genişlemesine imkân verecek kota revizyonu üzerinde 
de duru larak % 25 nisbetinde b ir  artırm a yapılması uygun görülm üş ve bu
nunla ilg ili esasların tesbiti işi ile Fon İcra D irek tö rle ri Meclisi görev lend iril
m iş tir.

M em leketim iz 1964 yılı A ra lık  ayı sonuna kadar M illetlerarası Para Fo
nundan, fiilen , 145 m ilyon do la rlık  kredi sağlamış, bunun 89,5 m ilyonunu öde
m iş tir. Geri kalan kısım taks itle r halinde ödenm ektedir.

M illetlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına (Dünya Bankası), 1963 - 1964 
hesap devresi zarfında 17 yeni memleket katılm ış ve bu suretle üye adedi 112 
ye yükselm iştir. Bu dönem içerisinde, Bankanın taahhüt olunan sermayesi 
21.186 milyon dolara, İh tiya tla rı 845 m ilyon dolara e rişm iş tir. Bankanın faiz 
haddi ve komisyonlarında b ir  değ iş ik lik  o lm am akla beraber, açılan fakat ku l
lanılmayan kred ile r için tahakkuk e ttirilen  komisyon nisbeti %  3 /4  ten %  3 /8  e 
in d ir ilm iş tir . Şimdiye kadar özel ih tiya tlara  in tika l eden %  1 nispetindeki ko
misyonlar, 1 Temmuz 1964 tarih inden beri Bankanın normal ge lirle rine  ilâve 
edilm ektedir.

Diğer taraftan M ille tle rarası İm ar ve Kalkınma Bankası, FAO ve UNESCO 
ile b ir  İşb irliğ i anlaşması akdederek, bu ik i teşekkülün eğitim  ve pro je  hazır
lama masraflarına katılm ayı kabul e tm iş tir.

AAemleketimizle Dünya Bankası arasında b ir  evvelki devrede olduğu gibi,
1963 - 1964 hesap devresinde de yeni b ir  kredi muamelesi cereyan e tm em iştir. 
1947 tarihînden bu yana alman 60,7 m ilyon d o la rlık  kredin in 1964 yılı A ra lık 
ayı sonuna kadar 25,5 m ilyon luk kısmı ödenmîş, f i i l î  kredi bakiyesi 35,2 m il
yona düşmüş bu lunm aktadır.

Dünya Bankasının filya lî olan M illetlerarası Finansman Kurumu ve M il
letlerarası Kalkınma B irliğ i aşağıda kısaca belirteceğim iz g ib i, geçen yıl içeri
sinde faaliyetle rin i a rtırm ış  bulunm aktadırla r.
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Bilhasas az gelişm iş m em leketlerde özel sanayiin gelişmesine yardım  ve 
yabancı özel sermayenin akışını teşvik etm ek gayesiyle, Temmuz 1956 ta rih in 
de faa liye te  geçen M ille tle ra ras ı Finansman Kurum unun (I.F .C .) üye adedi,
1963 - 1964 devresinde 5 yeni m em leketin  katılm asiyle  78 e yükse lm iş tir. Öden- 
m is sermayesi 98 m ilyon  640 b in do lar olan Kurum un, Haziran 1964 ta ri
h ine kadar yaptığı f i i l i  ödeme tu ta rı 76,5 m ilyon do la rd ır. Diğer taraftan, Ku
rum un  Dünya Bankasından borç alabilm esi ve dolayısiyle finansman imkânla
rın ın  a rtırılm ası amaciyle, bu ik i Teşekkülün ana sözleşmelerinde değişiklik 
yapılm ası iç in  çalışmalara baş lan ılm ıştır. M illetlerarası Finansman Kurumu, 
8,250 m ilyon  TL. karşılığı 916.667 do la r ile T ürk iye  Sınaî Kalkınma Bankası
nın sermayesine iş tira k  e tm ekted ir.

Az gelişm iş ü lke le rin  sermaye ih tiyaçların ı uygun şartlarla karşılamak, 
üye m em leke tlerin  ekonom ik gayre tle rin in  gerçekleşmesine yardım  etmek ama
ciy le  ku ru lan  ve Kasım 1960 ta rih inde  faaliyete geçen M illetlerarası Kalkınma 
B ir liğ in e  ( I.D .A .), 1963 - 1964 devresi içinde 17 yeni memleket katılm ış, bu su
re tle  üye adedi 93 e yükselm iş bu lunm aktadır. B ir liğ in  taahhüt edilm iş serma
yesi 987,4 m ilyon  do la rd ır.

50 sene vâde ve yüzde 1 den az b ir  komisyonla kalkınm a kred ile ri açan 
B ir l ik ,  1963 - 1964 faa liye t dönemi içerisinde açmış olduğu kredilerden 124 
m ilyon  d o la r lık  kısmını fiile n  ödemiş bulunm aktadır. Kuruluşundan bugüne 
kadar bu teşekkülün f i i l î  kred i ödemeleri 582,8 m ilyon dolara çıkm aktadır.

Geçen y ıl içerisinde T ürk iye , b ir i te rm ik  d iğeri h id ro e le k trik  o lm ak üzere 
ik i san tra lin  inşaası için M ille tle rarası Kalkınma Birliğ inden 50 yıl vâdeli ve
10 y ı l lık  ödemesiz b ir  dönemi öngören 24 m ilyon do la rlık  b ir  kredi sağlamıştır. 
Bundan başka, Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânında yer alan özel sektör ya tırım  pro je
le r in in  dış finansm an ihtiyacını karşılam ak üzere 5 m ilyon d o la rlık  b ir  kredi 
de a lınm ış tır.

2 — M İL L E T L E R A R A S I L ÎK ÎD ÎT E  SO RU N U

M ille tle rarası lik id ite n in , dünya tica re tin i, m ik ta r, dağılım ve artış hızı 
yönlerinden finanse etmeğe yeter o lup olmadığı sorusu üstünde ilg ili çevreler
1964 yılında önemle du rm uştu r.

Bu araştırma ve ta rtışm alara , m illetlerarası teşekküller ve hüküm etler ya
nında ile ri gelen b ilim  adamları da ka tılm ış tır. Konu ile resmî şekilde, başlıca 
M ille tle ra rası Para Fonu ve sanayileşmiş m em leketlerin bu amaçla kurdukları 

O n lar K lübü ilg ilen m iş tir.

M ille tle rarası lik id ite  kavram ı, M illetlerarası Para Fonu yönünden, türlü  
m em leketlerin  dış ödeme açığını kapatmak için sahip olabilecekleri kaynaklar 
top lam ı şeklinde ta r if  ed ilm ekted ir.
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Günümüzde dış ödeme açıkları a ltın la , do la r ve s te rlin le  ve ik i veya çok 
taraflı kredi kolay11k la riy le  kapatılm aktadır. Bu ko lay lık la r, başlıca döviz ra
porlarından, m ille tle rarası teşekküllerin  açtık ları kredilerden ve hüküm etler- 
arası yardım laşmalardan teşekkül e tm ekted ir. Fakat kredi mekanizması zaman 
zaman ve yer yer aksam aktadır.

Pratik yönüyle m ille tle rarası lik id ite  sorunu, m em leketlerin dış ödeme 
açıklarından, bu açıkların kapatılması yo lla rından, lik id ite le rin  mem leketler 
arasında yetersiz şekilde dağılmasından ve dolar ile s te rlin in  hem m illî  para 
hem m illetlerarası rezerv ve ödeme aracı olması yüzünden karşılaşabileceği teh
likelerden doğm aktadır.

Teorik yönüyle m illetlerarası lik id ite  sorunu, a ltın - kam biyo standardının 
bugünkü şekliyle m illî  ve m illetlerarası ekonom i iliş k ile r in i düzenlemeye yeter
li olup olmadığı şeklinde belirm ekted ir.

Genel olarak dış ödeme açıkları, az gelişmiş ve gelişmekte olan memle
ketlerde sürekli, sanayileşmiş memleketlerde a ra lık lı şekilde meydana gelmek
tedir. Bu açıklar her üç tip  memlekette de, değişik ö lçü lerle  tam istihdam  ve 
is tik ra r içinde gelişme gibi dem okratik hüküm etlerin  özellik le  günümüzde vaz
geçemeyeceği ekonom ik ve sosyal po litika la rdan  doğm aktadır.

Dolar ve s te rlin in  hem m illî para hem rezerv ve m ille tle rarası ödeme ara
cı oluşunda var olduğu ileri sürülen çelişme ve muhtemel teh like  şu şekilde 
özetlenebilir : Rezervlerin bu ik i paradan b ir ik tir ilm e s i Am erika ve İngilterenin 
b ir yandan dış ödeme açığı vermelerine sebep o lm akta, d iğer yandan bu açıklar 
yüzünden ekonom ilerinde meydana gelen aksaklık lar da m illî  paranın m ille t
lerarası ödeme aracı olma n ite liğ in i zayıfla tm aktad ır, den ilm ekted ir. Öyle kİ, bu 
ik i memleket dış Ödeme açıklarını aza lttık la rı ölçüde bu paraların  m ille tle ra ra 
sı lik id ite  yaratma güçleri de azalacak ve dünya ticare ti gelişem iyecektir.

Rezervlerini bu ik i parayla b ir ik tire n  ve bu yüzden bu ik i mem leketin sü
rekli dış açık verm elerin i sağlayan m em leketlerin, bunları günün b irinde  bü
yük ölçüde ve hızla altına çevirm eleri aynı sonucu verebilecektir.

Memleketlerin sürekli veya ara lık lı dış ödeme açıklarından, bu açıkların 
finansman yollarının yetersizliğinden ve do lar İle s te rlin in  hem m illî  hem m il
letlerarası Ödeme aracı oluşundan doğan m ille tle rarası lik id ite  sorunu için tü r
lü çözüm yolları ileri sürü lm üştür.

Altın standardına veya dalgalı kambiyo kuru  sistemine dönüş, bu çözjjm 
yollarının en aşırı olanını teşkil e tm ektedir. M ille tle rarası Para Fonu ile Onlar 
Klübü bu yolları k a f i  o larak reddetm iştir.

A ltın  standardı sisteminde a ltın la  ödenen dış açıklar, para arzını dara lt
makta ve dış harcamaların kısılmasını gerektirm ekted ir. Buna karşılık, karşı 
memlekete giren a ltın , para arzını a rtırm akta  ve masrafları çoğa ltm aktadır. O to
m atik olarak kurulan denge ve mekanizma, hem bu ölçüde basit değ ild ir hem bü
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ö lçüde .sa f şekliyle hiç b ir  zaman uygulanm am ıştır. Kaldı ki, a ltın  standardının 
günümüzde uygulanması, dünya tica re tin in  daralması, tam istihdam  ve sürek
li gelişme hareketlerin in  duraklam ası dem ektir. Hiç b ir  dem okratik  memleket, 
y u rt içinde ekonom ik ve sosyal duraklam a ve m ille tle rarası ilişk ile rde  huzur
suzluk yaratacak olan bu sistem i hoş göremez. Ayrıca gelişme halinde olan 
m em leketler için bu sistem, g ir iş tik le r i kalkınm a ham le lerin in  gelişmiş memle-  
ketlerce durduru lm ası şeklinde te fs ir ed ilecektir.

Aşırı çözüm yo lla rı dışında ile ri sürülen o lum lu  çareler, genel çizgileri ba
kım ından üç gruba a y rılm a k ta d ır: a) halen ik i paraya dayanmakta olan altın 
- kam biyo  sistem ini genişleterek rezerv para sayısını a rtırm ak, b ) rezerv n ite li
ğ indeki para lar s istem in i m ille tle ra rası tevdiat m erkezleri aracılığı ile ge liş tir
mek veya bu sistem yerine söz konusu m erkezleri tesis etmek, c) mevcut m il
letlerarası kredi araç ve ku ru m la rın ı ge liş tirm ek.

Rezerv para sayısının a rtırılm ası konusunda Am erika önemsiz b ir  ik i adım 
a tm ış tır. Bu çözüm yolu p ra tik te  Am erikanın davranışına olduğu kadar, Müş
terek Pazarın tek para kabul etmesine veya konvertib l paraların rezerv para o l
mak için ekonom ik yönden yeter ölçüde güçlenmesine bağlı bulunm aktadır. 
Kaldı k i, çok sayılı sistemde kuvvetli p a ra la r'zay ıfla r lehine tesfiye edilecek, sü
rek li transferlere  yol açılacak ve nakdî is tik ra rs ız lık  artacaktır.

M ille tle rarası tevdia t m erkezleri kurulm ası konusundaki çalışmalar kısa
ca, a) döviz rezervleri ile a ltın  rezervleri arasında b e lir li o ranlar tesbit edilme
sini (Posthuma p lâ n ı); b )  önem li m em leketlerin  kendi rezervleri arasında dö
vize daha çok yer ve rm elerin i ve bun ların  M illetlerarası Fona yatırılmasını 
(Bernste in  p lâ n ı); c ) M ille tle rarası Para Fonunun dünya merkez bankası rolü 
oynamasını (T r if f in  p lâ n ı); e) yalnız yeni döviz fazlalarının M illetlerarası Pa
ra Fonuna yatırılm asını (M aud ling  p lân ı) ile ri süren, çoğunlukla teorik  te k lif
le rd ir.

Uygulama alanında, en çok ilgi gören ve gerçekleştirilmesine çalışılan çö
züm yo lla rı, mevcut m ille tle rarası kredi araç ve ku rum la rın ın  ge liş tirilm esid ir. 
Bu çare M ille tle rarası Para Fonu ile O nlar Klübünün seçtiği çözüm yoludur.

Son y ıllık  raporunda M ille tle rarası Para Fonu, ka t'i b ir  sonuca varma- 
makla beraber, m ille tle rarası lik it id e le ri a rtırm ak ve dağılışındaki aksaklıkla
rı düzeltm ek amacıyla; a) bugüne kadar ekonomi politikası şartına bağlı olan 
b ir  kısım kredi transların ı bu şartlardan ku rta rm ak; b ) M illetlerarası Para Fonu
nun kota artışı sırasında a ltın  transını kısmen altın sertifika  ile tahsil etmek, 
c ) M ille tle rarası Para Fonunun üye memleketlerde üyelerin kredi veya tevdiatı 
ile ya tırım  yapabilmesini sağlayacak ye tk ile ri a lm ak yo lla rın ı, teknik imkânlar 
tasarısı o la rak z ikre tm ekted ir.

Buna karşılık  on hüküm et tarafından hazırlanmış resmî b ir  vesika n ite li
ğinde olan 1 Ağustos 1964 ta rih li O nlar Raporu, m illetlerarası lik id ite  sorunu

15



nu uzun vâdeli yönü bakımından açıkça be lirtm e m iş tir. Bununla beraber, m il
letlerarası yeni rezerv şekillerin i inceleyen b ir  kom ite  ku ru lm uş tu r. B ir  kısım 
memleketler, Fransa ile b ir lik te  yeni rezervlerin kayıtsız şartsız n ite lik te  o l
masını, diğerleri ise yeni rezervlerin kayıtlı n ite lik te  yani kredi ko lay lık la rı, 
şeklinde olmasını savunmuşlardır.

Uygulama alanında derhal alınması uygun görülen tedb irle r arasında M il
letlerarası Para Fonu kotaların ın 1965 yılında artırılm ası z ik re d ile b ilir . Bu iş
lem, Fonun im kânlarını 4 m ilyar dolar, m illetlerarası lik id ite le ri 3 m ilya r do
lar kadar a rtıracak tır ve lik id ite  sorununa gelecek y ılla r için çözüm yo lu  ola
caktır. Bu arada kotaların Am erikan altın  rezervleri üzerinden ödenmemesi ve 
dolar üzerinden alacaklı olan m em leketlerin bunları bu rezervlerden altına çe
virm emeleri için tedb ir a lınm aktadır.

Diğer yandan Onlar Klübü, nak it a lanındaki işb ir liğ in i, dış ödeme denge
siz lik le rin i finanse etme metodlarını çok ta ra flı b ir .k o n tro l sistem i kurarak, 
güçlendirmek kararını a lm ıştır. O nlar Klübüne üye merkez bankaları, dış öde
me açığı meydana gelince, yaptık ları ik i ta ra flı her anlaşmayı ve öngörülen 
kredi kolaylığını M illetlerarası Ödemeler Bankasına bild irm eğe söz ve rm iş le r
d ir. Bu bilg ilere dayanarak M illetlerarası Ödemeler Bankası ile  Ekonom ik İş
b ir liğ i ve Kalkınma Teşkilâtının III sayılı grubu, açıkların finansm anını tartışa
bilecek, açıkları hızla kapama yo lla rın ı araştıracak, ekonom i p o litika la rı için 
standart ku ra lla r tesbit edecek, dış ödeme dengesi açık ve faz la lık  kaydeden 
memleketlerde para ve ekonomi p o litika la rın ı ahenkleştirme yo lla rın ı araya
caktır.

Her ne olursa olsun, m illî ekonom ilerin  gelişmesi ve m ille tle rarası ilişk ile 
rin huzuru, lik id ite  meselesine dış ödeme dengesi açık veya faz la lık  kaydeden 
memleketlerin karşılık lı sorum duygusu İçinde çözüm yolu aramalarına 
bağlı kalm aktadır.

Bu arada, gelişmekte olan m em leketlerin, ik i ta ra flı anlaşmalarla elde edi
len güç ve yetersiz olan kredi ko laylık larından ku rta rıla rak , günü ve m iktarı 
be lirli, o tom atik, yeter ölçüde uzun vâdeli, az fa iz li, Ödemesiz süresi uzun kre
di kolaylıklarından faydalandırılması, m illetlerarası lik id ite  sorununu ha fif
letecektir.
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II —  YURT EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

1 — G E N E L  D I RU M

Ana çizgileri bakım ından 1963 yılında yüksek seviyede seyretmiş olan eko
nom ik kon jonk tü r, 1964 y ılın ın  ilk  yarısında arızî sebeplerle m evsim lik dalga
lanm aların altında seyre tm iştir. Ancak Haziran - Ağustos döneminde, alınan 
nakdî ve malî tedb irle rin  e tk is iy le , ko n jo n k tü r Eylül ayından sonra normal ge
lişme hızına yeniden kavuşm uştur.

1964 yılının ilk  yarısında ekonom i dışı fa k tö rle rin  e tk is iy le  beliren arızî 
durgun luk, yılın i lk  aylarında, özellik le  fiya tla rda  ve para - kredi hareketlerinde 
kendini gösterm iştir. Söz konusu ekonom i dışı fa k tö rle rin  etkisi bu yoldan hem 
kuvvetlenm iş hem bu e tk ile r kısmen nakit hareketlerin in  arkasına gizlenm iştir. 
Böylece gelişen olağanüstü dara ltıcı fak tö rle re , m evsim lik dalgalanma ve tarım 
da hububat ü re tim in in  az oluşu eklenince, arızî durgun luk, karşılık lı etkilerle 
ekonom ik faa liye tle ri de yavaşlatıcı b ir  eğilim  gösterm iştir.

İlg ilim  m erciler, durgunluğu önlemek amaciyle, Haziran ayından itibaren, 
öze llik le  nakdî ve malî müdahale te db irle ri o larak arızî alçak kon jonktürün 
norm al yükseliş eğilim ine g irm esin i sağlam ışlardır. Ana çizgileriyle söz konusu 
te db irle r, malî yönden ya tırım  g iderle rin in  hızlandırılm asını, nakdî yönden ban
ka la rın  kaynaklarının a rtırılm asın ı ve Merkez Bankası ve banka kred ile rin in  
finansm an güçlüğü çeken ekonom ik faa liyet sektörlerine yöneltilm esin i amaç 
e d in m iş tir. Bu arada ekonom ik ka lkınm a bakımından önceliği tesbit edilen sa
nayi ko lla rına  daha ucuz fa izle kredi sağlanması ve İhracatın her yönden destek
lenmesi de söz konusu tedb irle r içinde önemle yer a lm ıştır. Bankaların kaynak
ların ı a rtırm ak  amacıyla, reeskont ko lay lık ları yanında vadeli mevduat karşı
lık la rı nisbeti % 20 den % 10 a in d ir ilm iş tir .

Yukarıda ana ç izg ile rin i b e lirtm iş  olduğumuz nakdî ve İktisadî durum için
de, gayri sâfi m illî hasıla, Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan ilk  geçici tah
m in le re  göre, 1961 yılı fiya tla riy le , 1964 yılında % 3,7 oranında artm ıştır. Söz 
konusu hızın, plân hedefinin altında kalması, tarım  ge lirle rin in  b ir sene önce
sine nazaran % 1,6 oranında b ir  düşüklük göstermesinin sonucudur. Tarım dı
şında kalan sektörlerin  b ir  kısmında gelirle r, 1963 yılı artış oranlarını aşmış 
d iğerlerinde  ise bunlara oldukça yaklaşm ıştır.

Gerçekten, söz konusu İlk  geçici tahm inlere göre, 1963 yılında % 7,4 ora
nında yükselm iş olan tarım  ge lirle ri, 1964 yılında % 1,6 oranında azalmıştır. 
Sanayi sektörü ge lirle rin in  artış hızı % 8 den % 7,9 a inm iş tir. Ticaret sektörü
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gelirle rin in  artış oranında azalma daha aç ık tır. Bu sektörde ge lir artış oranları 
% 8,2 den % 5,5 e düşm üştür. U laştırm a ve Devlet h izm etle ri sektörleri gelir
lerinde de azalma görü lm ekted ir. Buna ka rş ılık , inşaat ve konut sektörleriyle 
malî müessese ve serbest meslek sektörle ri ge lir artış hızları 1963 yılı oî anla

rından yüksektir.

Genel çizg ileriy le  talep, 1964 yılın ın  ilk  yarısında, özel teşebbüslerin ya
t ır ım  harcam alar ıy la  da ilg ili o larak yavaşlamış ve b ir  kısım  sanayi kollarında 
stok b irikm esine sebep o lm uştur. Bu eğ ilim , temel m addelerin cari üretim ini 
büyük ölçüde etkilem em iş, fakat dağıtım  sektörünün çeşitli kademelerinde ken
d in i daha açıkça göste rm iştir. Bu durum , yılın  ik inc i yarısında değişmiş ve iç 
satışlar, gene! o larak, 1963 yılı seviyelerini aşm ıştır. Ç imento, hadde mamulleri, 
köm ür, tekel maddeleri, şeker ve kâğıt satışları artış kaydeden maddeler ara
sındadır. İstihdam  hacmi, o rm ancılık, m adencilik  ve ulaştırm a sektörü dışında 
kalan sektörlerde 1963 yılına göre çeşitli o ranlarda a rtm ış tır. Bu arada, imalât 
sanayiinde % 3,7, inşaat sanayiinde % 9,8 oranlarında artış meydana gelmiştir.

: i ya 11 a r genel seviyesi, 1964 yılı O c a k -E y lü l dönem inde 1963 yılı seviye
sinin altında seyrettikten sonra, artış eğ ilim ine  Ekim ayı ile b ir lik te  g irm iştir. 
Toptan Eşya F iyatları Endeksi 1964 yılı A ra lık  sonunda 1963 yılın ın  aynı ayına 
göre %  3 oranında yüksektir. 1964 yılı A ra lık  ayı it ib a riy le  meydana gelmiş 
olan artışı gıda ve sanayi maddeleri hemen hemen aynı ölçüde e tk ilem iş tir. 
F iyatlar M art - Eylül ayları dışında m evsim lik  dalgalanma hareketlerine uygun 
şekilde seyretm iştir. M a rt-E y lü l döneminde ise m evs im lik  dalgalanma lim itle 
rin in  altına inm iş tir. Bu sebeple y ıllık  orta lam a 1964 yılında 1963 yılına göre 
yüzde 0,74 oranında gerilem iştir.

Dış ticaretim izde, ihracat olağanüstü b ir  gelişme göstererek, 1964 yılında 
% 11,7 oranında 43 m ilyon dolar artm ış, itha lâ t % 21,8 oranında 150 milyon 
dolar azalmıştır. Dış ticare t açığı, ihracatın artması ve itha lâ tın  azalması sebe
biyle daralm ıştır. 1964 yılında da 1963 yılında ödenmiş olan m ik ta ra  çok yakın 
dış borç transfer ed ilm iş tir. Sermaye g iriş le rinde  geçen yıla göre daralma mey
dana gelm iştir. Yıl sonları itiba riy le  a ltın ve döviz rezervleri 1964 yılında, 1963 
yılına göre, 14 m ilyon dolar a rtm ış tır. Dövizle ve Türk  lirasıyla Ödenecek olan 
dış borçlarda geçen yıllara göre daha az artış o lm uştur. Dış Ödeme dengesinde 
meydana gelen önemli olay, İşçi tasarru fla rın ın  9 m ilyon 11ra ile döviz gelirle ri 
arasına ayrı b ir  kalem olarak katılm ış o lm asıdır.

Bu bölümün ilk  paragraflarında b e lirtilm iş  olan sebeplerle, 1964 yılı Ocak 
ayında % 1,6 oranında düşen para arzı, Temmuz ayı sonuna kadar zaman za
man 1963 yılı sonundaki seviyenin altında seyretmiş, Ağustos ayında yüksel
meğe başlamış ve 1964 yılı sonunda, geçici rakamlara göre, % 15 a rtm ış tır. Bu 
artışda, mevduatın m evsim lik hareketine uygun olarak A ra lık  ayında artan vâ- 
desiz mevduatın payı vardır. 1964 A ra lık  sonunda b ilf i i l  tedavül eden banknot 
ve ufaklık paralarda artış % 18,5, kaydî parada ise % 11,3 dür.
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B ilf iil tedavüldeki banknotlarda  meydana gelen artışta, sürüm ve satış 
finansmanı Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan başlıca ihraç maddeleri- 
mizin reko lte lerindeki artışın payı büyü k tü r.

bankalar nezdindeki vâdesîz tica re t ve tasarru f mevduatı yılın ilk  yarısında 
azalmış, kasa mevcutları düşm üştür. Eylül ayından itibaren yükselmeye başlı- 
yan kaydî para, A ra lık  ayları it ib a riy le  1963 ele % 2,6, 1964 de ise % 11,3 oran
larında a rtm ış tır. Kasa m evcutları, A ra lık  ayları sonlarında b ir  önceki yıl son
larına göre, 1963 yılında 54 m ilyon  lira , 1964 de ise 129 m ilyon lira  çoğal
m ıştır.

1963 yılınaa /o 22,3 oranında artm ış olan kredi hacmi, geçici rakamlara 
göre, 1964 yılında % 17,8 oranında yükse lm iş tir. Bankamız kred ile ri itiba riy le  
artış, 1963 yılında %  72,8, 1964 yılında % 31,4 o ranındadır. Banka kredilerinde 
ise artış oranı 1963 de % 14,7, 1964 de yine geçici rakam lara göre, % 15,1 
o lm uştur.

Merkşz Bankası k red ile ri, y ılın  i lk  yarısında küçük dalgalanmalarla aynı 
seviyede seyrettikten sonra, Temmuz ayından itibaren artmağa başlamıştır.
1964 yılında Bankamızın mevsim ve kampanya finansm anları, geçen yıla na
zaran, daha çok a rtm ış tır. Bu arada, sanayi ve ihracat finansm anları ayrı b ir 
ilgi görm üştür. Y ılın  ilk  yarısında meydana gelmiş olan ekonom ik yavaşlamanın 
hızlandırılmasında, Bankamız k red ile ri yönünden alınmış olan tedb irle r o lum lu 
sonuçlar ve rm iş tir.

Banka kred ile ri yılın  ilk  yarısında 1963 yılı sonu seviyesinin altında sey
re ttik ten  sonra, Haziran ayından itibaren  artmağa başlamış, Eylül ayında ve 
sonraki aylarda artış hızı yükse lm iş tir. Banka kred ile ri içinde 1963 yılı artış 
oranlarına nazaran 1964 de daha yüksek oranlar kaydetm iş olan kredi nevileri 
arasında tarım  k red ile ri, sanayi bankaları k red ile ri, inşaat kred ile ri ve küçük 
san'at k red ile ri başta gelm ektedir; d iğer kredi nevilerindeki artış lar 1963 yı
lındaki oranlardan kü çüktü r.

Kalkınma çabası yönünden öncelik tanınan sanayi ko lla rîy le  ilg ili banka 
kred ile rinde fa iz haddinin % 10,5 dan % 9 a, reeskont haddinin ise % 7,5 dan 
% 5,25 e ind irilm es i, 1964 yılında reeskont ve faiz hadleri konusunda önemli 
b ir yen ilik  o lm uştur. Bu arada sınaî ihracatı teşvik amaciyle, bazı şartlarla, dü
şük fa iz usulü de kabul e d ilm iş tir .

1964 yılı Mayıs ayı başında faaliyete geçmiş olan Devlet Yatırım  Bankası 
da bankacılık alanındaki çeşitli yenileştirm e, yeniden düzenleme ve yeni ku
rum la r meydana getirme faa liye tle ri bakımından kaycîa değer.

Banka K red ile rin i Tanzim Kom itesi, 1964 yılında ekonom ik faaliyetlerin 
ta tm in  edici şartla r içinde finanse edilmesi amaciyle ve diğer kanunî görevleriyle 
ilg ili .olarak, çeşitli ka ra rla r a lm ıştır. Bunlardan en önemli o lanlarını, vadesiz 
mevduat ka rş ılık la rı oranının ind irilm esi ile faiz hadlerin in  sanayi ve ihracat.
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lehine değiştirilm esi teşkil e tm ekted ir. K o m ite . tedric i tasfiyeye tabi bankalar 
için, nezaretçi bankalara, Bankalar Tasfiye Fonundan avans vermeğe devam 

e tm iş tir.

2 -  1964 ve 1965 Y IL L A R I K A L K IN M A  PR O G R A M LA R I 

A — H edefler

1965 yılı Kalkınm a Programı, B irinc i Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânının hedef 
ve strate jis ine uygun olarak, ekonom ik ve sosyal ka lkınm anın hızla ve denge 
içinde gerçekleştirilm esine yö n e ltilm iş tir. 1964 yılında olduğu gib i, 1965 yılı 
Programında da gayri safi m illî hasılanın artış hızı % 7 o larak plânlanmıştır. 
B ilind iğ i g ib i, bu hız gerçekleştiği takdirde, % 3 oranındaki nüfus artışı mu
vacehesinde, nüfus başına gelir % 4 oranında artm ış o lacaktır.

Program Hedefleri
Cetvel : 1

Değişiklik oranı

1964 1965

Gayri sâfi millî hasıla 

Nüfus başına gelir 

Toplam yatırım 

İthalât 
İhracat

Cari işlemler açığı (Dış açık)
■— ......  . . . . . .  —  . ■— ~ ---------- --------- --------.................. .....

+  7 ,0  J  +  7 ,0  

+  4 ,0  +  4 ,0  

+  15,1 ! +  10,9 

+ 1 , 3  ! +  3 ,9  

+  3 ,3  | +  9 ,3  

—  6 ,0  | — 23,3

Kaynaklar : 1964 yıh rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı Programı - 
Tablo No. 14
1965 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yılı Programı - 
Tablo No. 1

Ekonominin, ik inc i beş y ıllık  plân dönemi sonunda, dış yardıma muhtaç 
olmaksızın gelişmesini sağlamak da Plân hedefleri arasındadır. B ir inc i Beş Y ıl
lık Kalkınma Plânında 1965 yılı için 242 m ilyon dolar o larak gösterilen dış öde
meler açığı, 1965 yılı Programında yeniden gözden geçirilerek 207 m ilyon dolar 
olarak hesaplanmıştır. 1964 yılı için 270 m ilyon dolar tahm in edilm iş olan dış 
açığın 1965 yılında yüzde 23,3 oranında azalması öngörü lm üştür. 1964 yılı Prog
ramında bu oran % 6,0 idi.

Toplam ya tırım lardaki artış la r 1964 Programında % 15,1 ve 1965 de 
% 10,9 oranındadır. 1965 yılında ihracatın % 9,3; ithalâtın  % 3,9 oranında 
artacağı hesaplanmıştır.

Artan işgücü arzına yeni çalışma im kânları sağlanabilmesi için kamu ya
tırım ları istihdam açısından da incelenecek ve yu rt dışındaki İşgücü talebinden 
yararlanılacaktır.
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Y u rt ölçüsünde b ir  fırsa t eş itliğ i sağlamak amaciyle eğitim  ve sağlık gibi 
sosyal hizm et ya tırım la rında  bölgeler arası dengeye önem verilecek vergi, 
k red i ve ge lir dağılım  te d b irle ri, geniş halk top lu luk la rın ı daha yüksek b ir  ya
şama seviyesine ve sosyal güvenliğe ulaştıracak hedeflere yöne ltilecektir.

B — Ekonomik Denge

a. K a y n a k la r  ve H a rc a m a la r  D engesi :

1965 yılı kaynaklar ve harcam alar dengesinin sağlanmasına, Programın 
çeşitli bö lüm lerinde  ge liş tirilen  p o litik a la r, tedb irle r ve kamu sektörü yatırım  
p ro je le ri ile ça lış ılm ıştır. Kaynak a rtış la rın ın  hesaplanmasında gayri safi m illî 
hasılanın, b ir  önceki yıla göre, % 7 oranında artacağı nazara a lınm ıştır.

Kaynaklar ve Kullanımı
(1963 fiya tla riy le )

Cetvel : 2________________ ________________________________ _______________________ (Milyar TL.)

1964 1965 Değişiklik

: i oranı

Gayri safi millî hasıla 66,38 69,84 5,2
Dış açık 2 ,50 1 ,86 — 25,6

Kaynaklar Toplamı i 68 , 88 i 71,70

Özel tüketim harcamaları ( 1) | 46 ,18 47,20 2 ,2
Kamu cari harcamaları | 11,25 !1 ı 11,80 4 ,9
Öze! yatırımlar 4 ,6 0 5 ,00 8 ,7
Kamu yatırımları ! 6 ,85 7 ,70 12,4

Harcamalar Toplamı 68,88 71 ,70 ! 4 , ı  |

(1 ) Ekonomideki stok değişmeleri de dahildir.
Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yılı Programı - Tablo No. 3

1963 fiya tla r iy le  gayri safi m illî hasıla 1964 yılı için 66,38 m ilyar lira,

1965 yılı için 69,84 m ilya r lira  tahm in e d ilm iş tir. 1964 yılı için 2,50 m ilyar 

lira  tahm in ed ilm iş olan dış açık, 1965 yılı için 1,86 m ilya r lira  olarak hesap

lanm ış tır. Bu suretle, 1965 yılında kaynaklar toplamı 71,70 m ilyar liraya baliğ 

o lm ak tad ır.

1965 yılı Programına göre ya tırım la r toplamı, 5 m ilya r lirası özel sektöre, 

7,70 m ilya r lirası kamu sektörüne a it olmak üzere, 12,70 m ilyar lira  tahmin 

e d ilm iş tir . Cari harcam alar toplamı ise 59 m ilya r lirad ır. Bu toplamın 11,80 

m ily a r lirasının kamu cari harcamaları, 47,20 m ilyar lirasının ise özel tüketim  

harcam aları ve ekonom ideki stok değişmeleri şeklinde dağılacağı tahmin edil

m iş t ir . 1965 yılı ya tırım  harcam alarının gayri safi m îllî hasılaya oranı % 18,2 

ye e rişm ekted ir,
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Cetvel : 3

Kaynakların Kullanımı

(Cari fiyatlarla)
(Milyar TL.)

Yatırımlar Carî
harcamalar

Transferler 
ve sermaye 

teşkili
T O P L A M

1964 1965 | 1964 1965 1964 1965 1964 196 5

' KAAMJ SEKTÖRÜ Í 6 .85

i

7 ,70  !
■ ~ i - 

8 ,4 0  8 ,49 2,41 2,92, 17,65 19,11
ı ■

Genel ve Katma Büt. İd. 
Mahallî İdareler 
Döner Sermayeli id.
Ikt. Dev. Teşekkülleri 

ÖZEL SEKTÖR

3,40  
: 0 ,53  

0,27  
2.65  

4,50

3 ,93  ; 
0 ,5 7  
0 ,2 9  ;
2,9'1

5 ,00

7 ,25  7 ,80  
1,15 j 0 ,6 9

43 ,80  47 ,20

3,35

i

-0 ,9 5 1

3,57
0 ,1 !

- 0 , 7 6

1

14,00  
1,68  

r 0 ,2 7  
1,70  

48,30

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

52,20

Ereğli Demir - Çelik 
Diğerleri
Tüketim harcamaları

, 0,.M> 
4,00

0,07.1  
4 ,93  ;

i
43 ,80  47 ,20

— j

i
j

_ |

0 ,5 0
4 ,0 0

43 ,80

0,07 
4,93 

, 47 *20,

Harcamalar Toplamı ; 11,35 12,70 52 ,20  55 ,69 2 ,40 2 ,92 65,95 71,31

Not : Kamu tüketimi rakamının 2 sayılı cetveldeki kamu tüketimi rakamından farklı olması- 
jiîîİ sebebi, kamu cari giderlerinin bir kısmının özel sektöre transfer edilmesi ve özel 
tüketim niteliğinde bulunmasıdır.

Kaynak : 1964 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı Programı 
Tablo No, 12, 14 ve 17
1965 yılı rakamları için Birinci Bes Yıllık Kalkınma Plânt 1965 yılı Programı - 
Tablo No. 3, .5, 6, 221

b. K am u H arcam aları D engesi :

1964 ve 1965 yılla rı Program larında kamu sektörü g ide rle ri, sırasiyle, 
17,65 m ilyar lira ve 19,11 m ilya r lira  tahm in ed ilm iş tir. G e lir tahm in le ri 16,70 
m ilyar lira ve 18,10 m ilya r lira  olduğuna göre, 1965 Programında 950 milyon 
lira olarak tahm in edilm iş olan ek finansman İhtiyacı, 1965 Programında 1,01 
m ilyar liraya yükselmiş o lm aktadır.

1965 yılı Programı tahm inlerine göre toplam kamu harcamalarının %
80,1 i Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, %  11,2 si İktisadî Devlet teşekkülleri
ne, % 7,2 si M ahallî İdarelere ve % 1,5 i Döner Sermayeli İdarelere a it t ir .

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin 14,20 m ilya r lira lık  1965 yılı ge lirle ri
ne karşılık, aynı yıl ile ilg ili cari ve ya tırım  harcamaları 11,73 m ilya r liradır. 
Bu giderlerden ayrı olarak Devlet borç lan , is tim lâk le r, özel ve kamu kuru luş
larına ve İktisadî Devlet teşekküllerine transfe rle r şeklindeki harcamalar top- 
lamı, 3.570 m ilyon lira tahm in ed ilm iş tir. Bu suretle genel ve katma bıitçeli 
idarelerin cari ve yatırım  harcamaları ile transferle r ve sermaye teşkili şeklin
deki harcamaların toplamı 15.300 m ilyon liraya baliğ o lm aktad ır. Buna naza
ran 1.100 m ilyon lira lık  b ir  finansman açığı meydana gelm ektedir. Ancak Ma
hallî idareler ile Döner Sermayeli İdareler dengelerindeki, sırasîyfe 60 m ilyûn
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Kamu Harcamaları Finansmanı
(Cari fiyatlarla)

S e k t ö r l e r 19  6 4 19  6 5

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER 13,05 14,20

Vergiler : 9,65 10,80
Vasıtasız vergiler 3710 3,57
Vasıtalı vergiler 6 ,55 7,23

Vergi dışı bütçe gelirleri 1 ,60 1 ,70
Tasarruf bonoları 0 ,4 ' 0,53
Diğer bütçe gelirleri 0 ,60 0 ,62
Katma bütçe gelirleri 0 ,55 0,55

Karşılık paralar 1,80 1 ,70

MAHALLÎ İDARELER 1,68 1,43

DÖNER SERMAYELİ İDARELER 0 ,27 0 ,32

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 1 ,70 2 ,15

Oz kaynaklar 1,30 1,83
Proje finansmanı 0 ,40 0 ,32

GELİRLER TOPLAMI 16,70 18.10

HARCAMALAR TOPLAMI 17,65 15,11

EK FİNANSMAN İHTİYACI 0 ,95 1,01

Kaynak : 1964 yılı rakamları için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı Programı - 
Tablo No. 156, 157
1965 yılı rakamları için Birinci Bes Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yılı Programı ~
Tablo No. 5, 221, 225» .

lira  ve 30 m ilyon lira  faz la lık  hesaba katıldığı takdirde, bu açık 1.010 milyon 
liraya inm ekted ir.

İktisadî Devlet teşekkü lle rin in  1965 yılı için öngörülen ya tırım ları 2.910 
m ilyon  lirad ır.. Bu ya tırım  harcam alarının 1.830 m ilyon lirası bu teşekküllerin 
öz kaynakları ile karşılanacaktır. 1.080 m ilyon lira  tu ta rındaki finansman açı
ğının 320 m ilyon lirası dışarıdan sağlanan p ro je  k red ile ri ile, geri kalan 760 
m ilyon  lirası bütçeden ve Karşılık  Paralardan finanse edilecektir.

B irinc i Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânı, öze! sektör harcamaları ve bunların 
finansm anı bakımından b ir  rehber n ite liğ inde olduğundan, y ıllık  program lar
da özel sektörün kaynakları hakkında rakam yoktu r. Bununla beraber, Plânda, 
öngörülen özel sektör, ya tırım la rın ın  gerçekleştirilmesi için, alınacak olan ge- 
rek li tedb irle r gös te rilm iş tir 1965 yılı Programında öngörülen özel sektör ya
tır ım la rın ın  gerçekleşebilmesi için, bu sektörün, öz kaynaklan dışında, 1,3 ilâ 
2,5 m ilya r lira civarında b ir  finansman kaynağına ihtiyacı olacağı tahmin edil

m iş tir .
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c. D ış öd em e D engesi :

1964 yılı Programında dış ödemeler dengesi konusunda yapılmış olan 
tahminler, 1965 yılı Programında yeniden gözden geçirilerek düzeltilmiş ve 
280 milyon lira olan cari işlemler dengesi 270 milyon dolara, 315 milyon dolar 
tahmin edilmiş olan sermaye hareketleri de 305 milyon dolara indirilm iştir.

Dış Ödeme Dengesi Tahminleri
(Cari f iy a tla r la )

Catvel : 5 ____________________________________________ ( Milyon _$_)

1964
i

1965 j
Değişiklik 

Mutlak %

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ i — 270 ; - 207 + 63 4- 23,3

Dış Ticaret Dengesi j - ?65 - 255 D " m İ

İthalât — 640 ; — 665 j — 25 — 3,9 I
İhracat 4- 375 4 io  ; 35 + 9 ’ 3 ı

Görünmeyen kalemler (Net) — 45 : -L 2 ; + 47 -4- 104,4;

Enfrastrüktür ve off-shore gelirleri r 40 ; 46 6 ■ r 15.0:
i

2. SERMAYE HAREKETLERİ -f 305 ; 207 : 98 — 32,1

Dış borç ödemeleri -  1 10 : 187 !
| — 77 — 7 0 ,0 '

Sürplü, özel yabancı sermaye ve sağlanan 
yatırım kredileri 1 f  165 4- 140 i _ 25 _ 15,1
Diğerleri (AÇIK) ! -1 250 j -f 254 j + 4 + 1,6

3. NET YANLIŞ VEYA EKSİK ! —  35 İ --- ; + 35 | .İL . _

Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yılı Programı - Tablo No. 4

1965 yılı tahm inlerine göre, itha lât 25 m ilyon dolar, ihracat 35 m ilyon 
dolar artacak ve dış ticaret dengesi açığı geçen yıla göre 10 m ilyon  do lar nok
sanı ile 255 m ilyon dolar o lacaktır. Geçen yıl için 45 m ilyon d o la rlık  b ir  açık 
vereceği tahm in edilm iş olan görünmeyen kalem lerin bu yıl 2 m ilyon dolar 
fazlalık göstereceği hesaplanmıştır. Görünmeyen kalemlerde beklenen bu geliş
menin 20 m ilyon doları yu rt dışındaki işçi tasarru fla rın ın  önem li b ir  kısmının 
resmî kanallarla yurda gönderilmesi yoluyla gerçekleşecektir. E n fras trük tü r 
ve off-shore ge lirle ri, geçen yıla nazaran 6 m ilyon dolar fazlası ile 46 m ilyon 
dolara erişecektir. Sonuç olarak 1965 yılı cari işlem ler dengesi açığı 207 m il
yon dolar tahm in ed ilm iş tir.

207 m ilyon dolar tu tarındaki cari işlem ler açığına 187 m ilyon d o la rlık  dış 

borçlar taksitleri eklenince, dış finansman ihtiyacı 394 m ilyon dolara yüksel

mektedir. Bu ihtiyacın 254 milyon doların ın Konsorsiyum kred ile riy le , 140 

milyon dolarının ise surplus, özel yabancı sermaye ve sağlanacak ya tırım  kre
d ile ri ile karşılanacağı hesaplanmıştır.
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Dış ödeme dengesinde öngörülen 63 m ilyon do la rlık  azalma, döviz ge lir

le rin in  a rtırılm ası ve döviz tasarrufu  sağlanması yönünden gösterilen gayret
le rin  sonucu o lacaktır.

d. Y atır ım  - T a sa r ru f  D engesi :

Y ıllık  Program lara göre gayri sâfi ya tırım larda  1964 ve 1965 yılla rı için 

sırasiyle % 15,6 ve % 11,9 artış hesaplanm ıştır. Y u rtiç i tasarrufla r 1965 yı

lında 8,85 m ilya r liradan 10,84 m ilya r liraya yükselerek % 22,5 oranında ar

tacak, dış açığı temsil eden y u rt dışı tasarru fla r ise 2,50 m ilyar liradan 1,86 

m ilya r liraya düşecek ve bu suretle toplam  tasarru f m iktarı 1965 yılında % 
11,9 oranında a rtm ış o lacaktır.

Yatırım  - Tasarruf Dengesi
Ce(vel = 6 __________________________________________(Milyar TL.)

1964 0
!

1 : 
Değişiklik ,

% , 1965 ( z)
! 1 
1 Değişiklik

%

Gayri safi millî hasıla 62 ,80 7,0  | 69,84 11,2

Gayri sâfi yatırımlar 1 1 ,35 15,6 12,70 11,9

Yurtiçi tasarruf 8,85 23,6 10,84 22,5

Yurtdışı tasarruf (Dış açık) 2 ,5 0 - 6 ,0 \ ,86 -  25,6

TOPLAM TASARRUF 1 1 ,35 15,6 12,70 11 ,9
J ------------- 1l- ............... -  ■

(1) 1962 fiyatlariyle
(2) 1963 fiyatlariyle

Kaynak: Birinci Bsş Yıllık'Kalkınma Plânı 1965 yıl t Programı - Tablo No. 8

Toplam yatırım  ve tasarru fla rın  gayri sâfi m illî hasıla içindeki oranı 1964 
yılında % 18,1 iken, 1965 yılında % 18,2 ye yükselecektir. Toplam yu rtiç i ta
sa rru fla rın  gayri sâfi m illî  hasılaya oranının 1964 te %  14,1 iken 1965 te % 
15,Ş e çıkacağı tahm in e d ilm iş tir .

ç  — Sek tör P ro gram ları

1965 yılı sektör p rogram ların ın  tespitinde B irinc i Beş Y ıllık  Kalkınma 

Plânı hedeflerine uyu lm uştu r. Bununla beraber, Beş Y ıllık  Kalkınma Planının 

hazırlanmasından bu yana bazı sektörlerde yeni gelişmeler meydana gelmiş o l

duğundan, bu gibi sektörlerle  ilg ili tahm inler yeni b ilg ile re  göre ayarlanmış ve 

talep tahm in le ri, imkân nisbetinde, fiya t ve gelir tah lille rine  dayandırılm ıştır. 

Talep eğ ilim lerin in  hesaplanmasında 1950-1960 devresi verilerine daha sonra

ki y ılla rın  b ilg ile ri de eklenm iş, bazı m alların yu rt dışı taleplerinde ve endüstri

ler arası ku llanım  m ik ta rla rında  meydana gelen değ iş ik lik le r nazara alınm ıştır.
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Sektörlerde Üretim Hedefleri Endeksi
(1962 =  100)

S e k t ö r l e r

j
Endeksler

Yüzde Değişmeler 
( Zincirleme endeks)

1964 1965 1964 1965

Tarım

j

j 107,1 | 111,4

|

99 104

Madencilik 129,8 135,5 113 104

İmalât sanayii 121,1 138,5 110 114

İnşaat ( 1) 138,8 148,1 : 118 107

Enerji 127,8 149,2
; . , ı

113 117

(1) İnşaat üretimi endeksleri 1963 sabit fiyatlarına göre hesaplanmıştır.
Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yılı Programı - Tablo No. 15

1964 ve 1965 Programlarına Göre Yatırım lar
(C ari fiy a tla r la )

Cetvel : 8 (Milyon TL.)
....... ■......... j 1 9  6 4 1 9 6 5

Sektörler Kamu Öze! ' Program Kamu Özel
1

Program
sektörü sektör | toplamı sektörü sektör toplamı

| Tarım ! 1.1961 600
I
1 î .796 1 .519 730 2.249

Madencilik . 509 240 749 606 200 I 8C6

İmalât sanayii 1.0781 1.374 2.452

oooo 1 .100 2.288

Enerji oo <-/> 00 48 906 1.001 110 1.111

Ulaştırma i 1.360 140 1.500 1.401 350 | 1.751

Turizm 1 138 ! 70 208 161 150 311

i Konut 232 2.000 2.232  1 134 2 .300 2.434

! Hizmetler 1.474 28 1.502 ; 640 i 40 680

Eğitim — — —  i 804 İ ı ° 814

Saijlık ! • ' i — ^  I
j 246 İ 10 j 256

| TOPLAM ; 6.845 4.500 11.345 7 .700 5 .000 12.700

Kaynat : 1964 rakamları için Birinci Be s Yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı Programr - 
Tablo No. 18-a
1965 rakamlar i için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 yılı Program* - 
Tablo No. 16

Arz e lastik iyeti düşük olan tarım  ü rün le ri g ib i, sermaye kaynaklarının 
kıtlığı sebebiyle, yurdumuzda sınaî m am ullerin  da arz e lastik iye ti düşüktür. 
Bu sebepten bazı sektörlerde stok b ir ikm e le ri ve tıkan ık lık la rı görü lm ekted ir.
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Yukarıda b e lir t ilm iş  olan sebepler nazara alınarak, B irinc i Beş Y ıllık  Kalkın
ma Plânında öngörülen fiz ik  hedefler, dağılımı dengeli o larak gerçekleştirmek 
amacıyla, yeniden ayarlanm ıştır.

Tarım  sektöründe 1964 yılında meydana gelen gerileme dışında, bütün 
sektörlerin  ü re tim  hedeflerinde artış vardır. Bununla beraber, zincirleme en
dekslerden açıkça görüldüğü g ib i, m adencilik ve konut sektörü üretim  hedef
leri artış oranı, 1965 yılında daha düşük tahm in ed ilm iş tir. Buna karşılık, 
im alât ve enerji sektörlerinde artış oranı 1965 yılı içm daha yüksek olarak he
saplanm ıştır.

Bu üre tim  hedeflerine u laşılabilm esi için 1965 yılında 12.700 milyon lira 
lık  ya tırım  yapılacaktır. Toplam o la rak en fazla ya tırım , sırasiyle konut (2.434 
m ilyon l ira ) ,  im a lâ t sanayii (2.288 m ilyon lira )  ve tarım  (2.249 m ilyon lira ) 
sektörlerine  yapılacaktır. Bu üç sektöre tahsis edilen m ik ta r, toplam ya tırım la
rın % 55 in i teşkil e tm ekted ir. Diğer tara ftan, konut sektörü dışındaki bütün 
sektörlerde kamu sektörü ya tırım la rı daha yüksektir. Konut sektöründe ise 
134 m ilyon lira lık  kamu ya tırım ına  karşılık  2.300 m ilyon lira lık  özel sektör, ya
tırım ı öngörü lm üştü r.

3 — 1964 Y IL IN D A -  E K O N O M tK  D U RU M

A  — Millî Gelir

1964 yılı için m illî  ge lir konusunda 1961 yılı sabit fiya tla riy le  yapılmış 
olan ilk  geçici tahm in gayri sâfi m illî  hasıla artış hızını % 3,7 olarak göster
m ektedir. Genel o larak söz konusu artış hızına, b ir yandan ekonom ik faaliyet* 
leri 1964 yılın ın  ilk  yarısında azçok yavaşlatmış olan ekonomi dışı fak tö rle r d i
ğer yandan başlıca tarım  g e lir le rin in  geçen yıla nazaran % 1,6 oranında geri
lemiş olması tesir e tm iş tir . 1963 yılı tarım  ge lirle rin in  olağanüstü b ir  seviyede 
gerçekleşmiş olması da, 1964 yılı tarım  ge lirle rin in  geçen yıla nazaran düşük 
görünmesinde âmil o lm uştu r. Gerçekten tarım  ge lirle ri normal olarak % 4,2 
oranında artış kaydetm iş o ls a y d r l9 6 4  yılı kalkınma hızı % 6 ya ulaşarak, plân 
hedefi olan % 7 ye yaklaşacaktı. Bu faraziye, tarım  dışında kalmış olan sek
törle rde gecen yıl büyük ölçüde azalma olmadığını ve plan hedeflerine bu sek
törle rde az çok yaklaşıldığını be lirtm ek için z ik re d ilm iş tir .

B  — Ü retim

a. Tarım

1961 yılı fa k tö r  f iyat la r iy le  yapılan  ilk geçici tahm inlere  göre 1963 yılında, 

fevka lâde hava şartları sonucunda %  7,4 oranında a r ta rak  19.628 milyon lira

ya yükselmiş olan ta r ım  üret im i 1964 yılında, geçen yıla nazaran %  1,6 ora

nında düşük hesap ed i lm ek ted ir .  T a r ım  sektörü gelir lerin in sâfi m il lî  hasıla
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Cetvel : 9

M illî Gelir Tahminleri
(1961 f iy a tla r iy le )

(Milyon TL.)

t Millî Gelir
i

Artış oranı %

S e k t ö r l e r 1962- i 1963 -
1963 1964 (1 ) 1963 1964

Tarım 19.628 19.314 i 7 ,4 | - 1 , 6

Sanayi 8 .440 9.107 8 ,0 7,9

İnşaat 2 .614 2 .766 5 ,2 5 ,8

Ticaret 4.435 4 679 8 ,2 5,5

1 Ulaştırma 3.296 3.539 8 ,3 ! 7 ,4

! Malî müessese, serbest meslek 3.523 3.794 7 ,0 7,7

i Konut 1.763 1.869 5*5 6 ,0

Devlet hizmetleri 4 .770 5 .032 7 ,8I 1 5 ’ 5

Yurtiçi Gelîrİerî 48 .469 50 .100 7 .4 ' * ,4
Dış alım gelirleri — 217 — 206 6 ,2 4 ,9

Safi Mîllî Hasıla (Faktör
fiyatlariyle) 48 .252 4 9 .894 7 ,5 3 ,4

Vasıtah vergiler 5.297 5.562 7 ,5 5 ,0

Sâfi Millî Hasıla (Piyasa
fiyatlariyle) 53 .549  j 5 5 .456 7 ,5 3 ,6

Aşınma, eskime 2.442 2.613 6 ,6 7 ,0

Gayri Sâfi Millî Hasıla 55.991 58.069 7 ,5 3 ,7

( l ) birinci geçici tahminler.
Kaynak : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâm ve 1965 yılı Kalkınma Programı - Devlet Plânlama 

Teşkilâtı

içindeki payı bu sebeple % 40,7 den % 38,7 ye düşm ekted ir. B irinc i geçici tah
m inlere göre 1964 yılı ü re tim i 19.314 m ilyon lira d ır. Tarım  ü re tim indek i geri
lemenin sebebi, geçen yıla nazaran ik lim  şa rtla rın ın  uygun olmaması, gerekli 
zamanlarda toprağın hububat grubunda ü re tim in  azalmasıdır. Bununla beraber

1963 yılında olağanüstü b ir  tarım  ü re tim i elde edilm iş olduğu da kayda değer.

1963 yılında 17,4 m ilyon tona yükselm iş olan hububat ü re tim i 1964 yılında

14,4 milyon tona inm iş tir. Yu laf ve mısır dışında kalan diğer bütün hububat 

ürünleri üretim inde de gerileme vardır. Y u la f ü re tim i 500 bin tondan 550 bin 

tona, mısır üre tim i 990 bin tondan 1 m ilyon tona ç ıkm ıştır. Ayrıca, don sebe

biyle üzüm ve tu runçg ille r ü re tim i de geçen yıla nazaran düşük tahm in edil
mektedir.

Tütün, pamuk, ayçiçeği ve şeker pancarı g ib i sanayi ürün le rinde geçen yıla 

nazaran artış o lm uştur. Şeker pancarı ü re tim i 3,3 m ilyon tondan 4,7 m ilyon 

tona, ayçiçeği 87 bin tondan 165 bin tona, tü tün  132 bin tondan 175 bin tona, 
pamuk ise 258 bin tondan 270 bin tona yükse lm iş tir.
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Tarım Üretimi
c etvel : 10 (Bin Ton)

Ü r ü n l e r 1963 1964 1965 Ü r ü n l e r 1963 1964 1965
Kati Tahmin Tahmin (1 ) Kati Tahmin Tahmin (1 )  :

Hububat 17 .400 14.388 Keyif verici maddeler
Buğday 10.000 8.300 8.650 Tütün 132 175 (2 ) 145
Arpa 4.288 3.200 3.750 Afyon (Ton) 265 85
Çavdar 900 735 Çay

57 (1 )Yulaf 500 550 Yaş 47 65 ( n
Mısır 990 1.000 1.100 Kuru 10

1Pirinç 130 100 150 Anason 3
Diğerleri 592

593
503 Dokuma Maddeleri

Baklagiller 571, 420 Pamuk 258 270 (2 ) 300
Yemeklik
Yemlik

381
212

370
201 Yapağı, kovun "I 

Yapağı, merinos >
43 47 (1 ) 50

Meyveler
3.250 Tiftik J 9

Üzüm, yaş 2.692 2.300(1) Kıl 9
İncir, yaş 208 225(1) 225 Yaş Koza 2
Elma 327 300(1) 325

9.459Şeftali 63 90(1) 95 Deriler (B in  adet)
Portakal — 230(1) 310 Büyük baş 1.468
Diğerleri, yaş 511

164(1) 110 Küçük bas 7.991
Fındık 88
Antep fıstığı 10 6 Hayvan sayısı (bin adet)

32.279Diğerleri, kabuklu 134 ■ Koyun
Sebzeler — 3.800(1) 4.000 Kıl keçisi 15.918
Çeşitli ürünler Tiftik keçisi 5.587

Şeker pancarı 3.281 4.678(2) 3.900 Sığır 12.651
Patates 1.600 1.700 1.600 Manda 1.166
Soğan 500 510 Binek ve çeki hayvanı 3.312
Diğerleri 441 1.009 Kümes hayvanı 29

| Yağlı tohumlar İpek böceği (bin kutu) 39 i
i Ayçiçeği 87 165 120 Hayvanî gıda maddeleri

1
i Susam 
| Yerfıstığı 

Soya 
' Zeytin

40
23

6
618

34
23

5
6 0 0 ( , ) 550

Süt
Yumurta (Milyon adet) 
Bal

3 .384(1 ) 
1 . 335 

10

3.481 ( I ) 3.634

i Yemeklik 108 Su ürünleri 60 d )  ! 100 ( , ) 100
Yaa için 510 Orman ürünleri ! i

Zeytinyağı 102 110(2) Kullanılacak odun (bin m') \ 2.865 (1 ) i 3.067 i 3.600Diğerleri 364 Yakacak odun j 6.100 ( , )
i

6.500 ( , )  | 6.500

(1) 196? yılı Program - Devlet Plânlama Teşkilâtı
(2) Muvakkat

Kaynak : Aylık istatistik bülteni - Devlet İstatistik. Enstitüsü



İ963 yılında 88 bin ton olan fın d ık  ü re tim i 1964 yılında 164 bin tona yük
selm iştir. Diğer tarım  ürünlerinden b ir  kısmına a it olan 1964 yılı rakam ları elde 
edilememiş, d iğer b ir  kısmı için yapılan tahm in le r ise ilg ili cetvelde gösteril

m iş tir

b. S a n a y i

1964 yılı içinde sanayi sektörü ge liri, 1961 fa k tö r f iya tla r iy le  9.107 milyon 
lira tahmin e d ilm iş tir . Bu tahm ine nazaran 1963 yılında % 8 olan sanayi sek
törü gelir artışı 1964 yılında % 7,9 a in m iş tir . Tarım  ge lirle rindek i gerilemenin 
sonucu olarak sınaî ge lirin  sâfi m illî hasıla iç indeki payı da % 17,5 den /o 18,3 c 
yükselm iştir.

M illî ge lirin  % 40 ından fazlasının ta rım  sektöründen geldiği ve normal 
şartlar altında tarım da ortalam a olarak % 4,2 oranında artış sağlanabileceği 
hesaplandığına göre % 7 lik  kalkınm a hızının gerçekleşebilmesi için tarım  dı
şındaki sektörlerde % 7 nin üzerinde artış sağlanması gerekm ektedir. Beş Y ıl
lık Kalkınma Plânında da sanayi sektörünün m illî  gelire ekleyeceği katma de
ğerlerin diğer sektörlerden fazla olacağı öngörü lm üştü r. İm alâ t sanayiinde 
%  83,2, enerjide % 85,1 ve m adencilikte  % 56,0 katma değer tahm in edilm iş
t ir . Sanayiin katma değerinde y ıllık  % 12,9 oranında artış beklenm ektedir. Bu 
sebeple sanayiin gayri sâfi m illî hasılada 1962 yılında %  12,8 olan payının 1967 
yılında % 17,7 ye yükseleceği tahm in e d ilm iş tir .

Plânlı kalkınmadan beklenen sonucun alınabilm esi için sanayi ya tırım larına 
öncelik tanınm ıştır. B irinc i Beş Y ıllık  Kalkınma Plânında, özel durum u olan ko
nut ya tırım ları b ir  yana b ırakılırsa, sanayi ya tırım la rı genel ya tırım  hacmi iç in
de önemli b ir  yer tu tm akta  ve tarımdan sonra ik inc i sırayı işgal e tm ektedir. 
1964 yılında im alât sanayii, m adencilik ve enerji sektörlerine beraberce yapıl
ması öngörülmüş olan ya tırım la r 4.107 m ilyon lirad ır. Bu ya tırım la rın  genel ya
tırım  toplamı içindeki payj % 36,2 d ir. Sanayi sektörüne yapılması öngörülm üş 
olan 4.107 m ilyon lira lık  ya tırım ın  2.445 m ilyon lirası kamu sektörü, 1.662 
m ilyon lirası özel sektör eliyle yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan sınaî istihsal m uvakkat endeksine göre, 

sınaî üretim  genel endeksi 1964 yılı içinde 300 puandan 361 puana yükselerek 

% 20,3 oranında a rtm ış tır. 1963 yılı artışı % 9,5 idi. A rtış  oranı % 28,0 ile 

en fazla gıda sanayii endeksindedir. Madenler ve imalât sanayii, sırasiyîe %

26,2 ve % 25,6 ile gıda sanayiini izlem ektedir. Enerji endeksindeki artış ora
nı % 15,7 d ir.

11 aylık devreler itiba riy le  kamu sektörü im alât sanayiinin 1963 ve 1964 

ü re tim lerin i karşılaştırdığım ız takdirde kok, çimento, pam uk ip liğ i, yünlü do

kuma ve süperfosfat üre tim i dışında kalan bütün maddelerde üre tim  artışı o l
duğu görülür.
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Sınai İstihsal Muvakkat Endeksleri
Cetvel : 11

M a d d e I e

Madenler 
İmalât sanayii 
Gıda sanayii 
Enerji

Genel Endeks

Kaynak : Ticaret Bakanlı&ı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

(1948 =  100)

1961 1962 1963 1964

182 204 191 241
302 337 422 530
315 262 272 347
432 504 566 655

261 274 300 361

İmalât Sanayii Üretimi
(Devlet Sektörü)

Cetvel : 12 ( Bin Ton)

M a d d e I

Ham demir 
Çelik blok 
Saç 
Boru 
Kok
Çimento (3 )
Şişe
Cam
Kâğıt v.s.
Pamuk ipliği 
Yün ipliği
Pamuklu dokuma (Bin mfctre)
Yünlü dokuma (
Şeker
Alkol, ispirto (Bin litre)
Süperfosfat
Sigara, tütün
Rakı (Bin litre)
Bira £ " )
Şarap ( " )
Diğer içkiler ( " " )

)

d  )

1963 1963 i 1964
12 11 11

Aylık Aylık Aylık

210 197 265
331 308 364

10 | 8 12
24 21 26

1 .065 978 866
2.685 2 .480 2.741

16 14 26
6 5 6

94 85 90
29 2 4 (2 ) 24(2)

3 3<2) 3 (2 )
160.563 1 3 !.0 4 5 (2 ) | 137 .120(2)

4 .447 3 .6 5 4 (2 ) ! 3 .627  (2)

431 358 537
34.044 25 .41 7 (2 ) ' 33 .774 (2 )

180 167 147
33 30 ' 31

5.964 5.403 | 5.723
24.780 23.574 ; 25.686

10.500 10.500 İ 10.505
2.724 2.496 2.665

(1) Eskişehir, Turhal Şeker Fabrikaları ile Tekel imalâtıdır.
(2) 10 aylık
( i)  Özel Sektör dahildir.

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet istatistik Enstitüsü
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1963 yılında 197 bin ton olan ham dem ir ü re tim i 1964 yılında 265 bin tona 
çıkmış ve % 34,5 artış kaydetm iştir. 1963 y ılın ın  aynı devresine ait artış oranı 
% 40,7 idi. 1964 yılı Nisan ayından sonra ü re tim  artış temposu hızlanmış ve 
küm ü la tif aylık ü re tim  m ik ta rla rı Temmuz ayından itibaren geçen yıldaki sevi
yelerinin üzerine ç ıkm ıştır.

Çelik b lok ü re tim i de ham dem ir ü re tim ine  paralel b ir  seyir izlem iştir. Fa
kat küm ü la tif ü re tim  m iktarı çe lik istihsalinde ancak Ağustos ayından sonra
1963 yılı Ağustos ayı seviyesinin üstüne ç ıka b ilm iş tir. 1963 yılında çelik üretimi 
308 bin ton, 1964 yılında ise 364 bin tondur; artış oranı % 18,2 d ir.

1963 yılında % 46,7 oranında gerilem iş olan saç ü re tim i 1964 yılında 
% 50 oranında artarak 12 bin tona ç ıkm ıştır. Boru üre tim inde de yükselme 
varsa da, artış oranı geçen yıldan daha düşüktü r.

Çimento ü re tim i 1964 yılının onb irinc i ayı sonunda, geçen yılın  onb ir aylık 
üretim ine oranla, % 10,5 artarak 2.741 bin tcna yükse lm iş tir. Aylık  üretim 
rakamlarının incelenmesinden artış oranının Nisan ayından itibaren hızlanmaya 
başladığı görü lm ektedir. Stok artış ları sebebiyle claha sonraki aylarda artış hı
zında b ir duraklam a olmuş ve bu suretle 1963 yılının aynı devresine ait artış 
oranı olan % 16,6 ya ulaşılamamıştır.

Dokuma sanayii üre tim lerinde 1963 ve 1964 yılla rı seviyeleri, pamuklu 
dokuma hariç b irb irle rinden  fa rk lı değ ild ir. 1963 yılın ın  on aylık devresinde 
pamuk ipliğ inde % 4,3, pam uklu dokuma üre tim inde % 1,2 ve yünlü dokuma 
üretim inde % 6,1 oranlarında artış o lm uştu. Buna karşılık  1964 yılının aynı 
devresinde pamuk ve yün ip liğ i üre tim inde değ iş ik lik  kaydedilm em iştir. Yünlü 
dokuma üre tim i ise 3.654 bin tondan 3.627 bin tona inerek binde 7 oranında 
azalmıştır. Pamuklu dokuma üretim indeki artış oranı 1963 yılı artış oranından 
yüksektir. 1964 yılının sekiz ayı sonunda elde edilen yün ip liğ i ve yünlü dokuma 
üretim i 1963 y ı l ı n ı n  aynı devresine ait ü re tim in  altında kalmış, ancak dokuz 
v e  onuncu aylarda geçen yılın aynı devresine a it rakamı aşab ilm iştir. Pamuk 
ipliğ i ve pamuklu dokuma üre tim i ise geçen yıla nazaran, Nisan ve Mayıs ayla
rından sonra a rtm ıştır.

Şeker üre tim i 1963 yılının 11 aylık devresi sonunda 1962 ye nazaran artış 
göstermemiş olduğu halde, 1964 yılının aynı devresinde %  50 oranında yükse
lerek 537 bin tona çıkm ıştır.

Tekel maddeleri üretim inde de 1964 yılında artış lar o lm uştur. A rtış oranı 
özellikle bira üretim inde yüksektir.

Linyit, tuvönan maden köm ürü, krom  ve dem ir üre tim inde de çeşitli oran
larda artışlar o lm uştur. Kamu sektöründe çıkarılan maden köm ürü 1964 yılın 
da 5.041 bin tondan 5.286 bin tona yükselerek % 4,9 oranında a rtm ış tır. Ge
çen yılın aynı devresinde üretim  artışı % 3,2 oranında îdi. Hem özel, hem de 
kamu sektörünü kapsayan lin y it ü re tim i artışında ise, b e lir li b ir  yavaşlama
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Kömür, Maden, Petrol ve Elektrik Üretimi

Cetvel : 13 _________________________________________________________________________________________ ( Bin T°»>
i

1 9  6 3
1

1 9  6 3 1 9  6 4
12 aylık 9 avlık 9 aylık

Devlet Özel j Devlet Özel ! Devlet Özel
sektörü sektör Toslam sektörü sektör Toplam ] sektörü sektör Toplam

Kömür ve başlıca madenler (1 )

Maden kömürü (Tuvönan) 6.793 — 6.793 5.041 — 5.041 5.286 5 . 286

i Linyit : 3.861 1 .130 4.981 ] 3.063 879 3.942 : 3.208 903 4.111

Krom 98 186 284 71 122 193 134 H>3 297

Demir 580 166 746 459 126 585 380 222 6!)2

Bakır 25 — 25 18 18 18 — 18

Tasfiye edilen ham petrol (2 ) — 3.616 - - • — 4.355 (a)

Elektrik (Milyon Kws.) (3 ) — 3.965 — — - - 4.435 (a)
i

(a) Yıllık üretim.
Kaynak : (1) Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

(2) Petrol Dairesi Reisliğinden alman rakamlar
(3) Elektrik işleri Etiid idaresi Genel Direktörlüğünden altnan rakamlar



olmuştur. Maden sektöründe en büyük artış krom üretiminde olmuştur. 1963 
yılında % 56,7 oranında gerilemiş olan krom üretimi, krom ihracatının art
ması sonucunda 1964 yılında % 53,9 oranında yükselerek 297 bin tona ulaş
mıştır. Demir madeni üretiminde artış oranı % 2,9 dur.

Tasfiye edilen ham petrol miktarı, özellikle iki büyük rafineri tesisinin ku
rulmasından sonra büyük artışlar göstermektedir. Tasfiye edilen ham petrol 
miktarındaki artış hızı 1963 yılına nazaran biraz düşüktür. Yıl sonları itibariyle 
1964 yılında 3.616 bin tondan 4.355 bin tona yükselen tasfiye edilen ham pet
roldeki artış oranı % 20,4 tür. Bu oran 1963 yılında % 25,3 idi.

Elektrik üretimi 1963 yılında % 11,6 oranında artmış idi. 1964 yılında 
artış hızı biraz yükselmiş ve % 11,9 a çıkmıştır. Bu suretle 1963 sonunda 3.965 
milyon kilovat/saat olan elektrik üretimi 1964 yılında 4.435 milyon kilovat/saate 
ulaşmıştır.

c. İ n ş a a t  ve  K o n u t

1961 yılı faktör fiyatlariyle inşaat sektöründen 1964 yılında elde edilen 
gelir 2.766 milyon liradır. Bu rakam geçen yıl elde edilen 2.614 milyon lira ile 
karşılaştırıldığı takdirde % 5,8 oranında bîr artış olduğu görülür. 1963 yılı ar
tış oranı % 5,2 jcli.

Yeni İnşaat
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 14

1963 1963 | 1964
(Y ıllık ) (11 aylık) m aylık)

—> i j ’ ^ _  .
- i»- £«T

-iI- :Z>
£ —

1 -i  1-
I
; 13 * E ¿T~ c  O O 

£ -
:3 £
:3 =

•» C01 o
£ >

O  " rV c
:N = f i : 0  E

O S N *2o  ta 5  s *? İ£İ 3  s o  mid — >■ ~ ^  3 , >- “ >  ~

Ev 576 2.923 549 2 .800 574 2.955
Apartman 953 2.980 877 2.753 901 2.797
Ticarî yapılar | 225 841 ! 2 Î I 793 268 965
Sınaî yapılar ; 90 316 j 73 j 264 107 327

Kültürel, sıhhî ve sosyal y. 106 287 95 ! 257 . 149 435
Difter yapılar j 78 372 !

i _ 6 8 J
334 106 451

I

TOPLAM
- - - .................................  1

2.028
1

7.719 1.873 7.201
t

2 .105 7.930

Tamir ve tadilât 86 İ

i
8İ i

1
— 61 —

Kaynak ; Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Bütün yatırımların yapı kısımlarını ilgilendiren faaliyetlerin tümü, inşaat 
sektörü adı altında toplanmaktadır. Konut, ticarî ve sınaî yapılar ile kamu hiz-
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m etine  tahsis ed ilm iş olan bütün yapıları kapsayan bu sektörün yatırım  hacmi 
ve uygulama sonuçları, bü tün  ya tırım la rın  seyri ile ilg ilid ir .

1964 yılı program ında öngörülm üş olan ya tırım la r içinde inşaat ya tırım 
la rın ın  m ik ta rı 7.350 m ilyon  lira d ır  ve 11.345 m ilyon lira  tu ta rındaki toplam 
ya tırım la rın  % 64,7 sini teşkil e tm ektedir.

Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre yeni inşaatın kıymet ve yüzölçü
mü o la rak değerleri i lg ili cetvelde gös te rilm iş tir. (Cetvel No. 14)

Toplam o la rak, 1963 y ılın ın  ilk  11 aylık devresinde belediyelerce ruhsat 
ve rilen  inşaatlarda, hem yüzölçüm ü hem değer o la rak b ir  gerileme olduğu hal
de, 1964 yılında yüzölçüm ü o la rak %  10,1, değer o larak % 12,4 oranlarında 
artış  o lm uştur. Geçen yıl en fazla gelişme gösteren inşaat tip i sınaî yapılar o l
duğu halde, 1964 yılında k ü ltü re l, sıhhî ve sosyal yapıla r ile "d iğ e r"  yapılarda
ki a rtış  hızı daha yüksek tir. Değer o la rak sınaî yapıla r % 46,6, kü ltüre l ve sos
yal yapıla r % 56,8, "d iğ e r"  yapıla r %  55,9 oranlarında artış kaydetm iştir. Yüz
ö lçüm ü o la rak da benzer b ir  gelişme m evcuttur. T icarî yapılar, yüzölçümü ola
rak % 21,7, kıym et o la rak % 27,0 oranlarında gelişm iştir. Konut inşaatında 
da 1963 yılma nazaran b e lir li b ir  artış m evcuttur. 1963 yılında, yüzölçümü ola
rak , ev inşaatı % 0,5 oranında artm ış, apartman inşaatı % 9,7 oranında azal
m ıştı. 1964 yılında ise ev inşaatı %  5,5, apartman inşaatı % 1,6 oranında a rt
m ış tır.

d. U laştırm a

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan b ir inc i geçici tahm inlere göre 1961 
fiy a tla r iy le  ulaştırm a ge lirle rinde  % 7,4 oranında b îr artış sağlanmıştır. 1963 
y ılında  gelir artış hızı % 8,3 olduğuna göre, ulaştırm a ge lirle ri bu yıl b iraz daha 
yavaş a rtm ış tır.

Kat'edilen Mesafe
(A y lık  O rta lam alar)

Cetvel: 15

|
I

Yolcu/Mılyon km. Ton/Mİlyon km. Taşıt/Milyon
km.

I1 i
1963 1963 1964

I
1963

1
1963 |

!
1964 1963 1964

D evlet Dem iryol
ları 1 303 304 (a) 309 (a) 343 338 (a) 379 (a)

f  

1 “
— -

Denizcilik B an 
k a s ı  (e) 16 14 (b) 10 (b) 19 19 (b) 15 —

T ü rk  H ava Yol
la rı 14 14 (c) 12 (c) 1,4 1.4 (c ) 1,6 (e)

K aray o lla r ı (d ) — —
1 .. .

17.6
1

—

I
7,2

1

(a) 10 aylık
(b) 5 ”
(c) 9 ”
(d) Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan rakamlar - (Günlük ortalama)
(e) Milyon Mil < .

Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni -  Devlet İstatistik enstitüsü
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Aylık ortalamalar itibariyle yolcu ve yük taşıma faaliyetleri ilgili cetvelde 
gösterilmiştir.

1964 yılında, aylık ortalamalar itibariyle demiryolu yolcu ve yük taşıma 
faaliyetlerinde cüz'i artış, deniz ve hava ulaştırması faaliyetlerinde ise gerileme
ler olmuştur. Karayolları ulaştırma faaliyetleri hakkında yeter bilgi edinilmemiş- 
tir.

Haberleşme, radyo ve taşıt sayıları konusunda 1964 yılı sonuna ait bilgi
ler henüz yayımlanmamıştır.

c  — T alep

1964 yılı programında be lirtilen  m akro hedeflere göre, 1964 yılında özel 
tüketim  harcamaları için 43,8 m ilya r lira , kamu cari harcamaları için 10,2 m il
yar lira o lm ak üzere 54,0 m ilya r lira lık  toplam  tüke tim  harcaması yapılacağı 
tahmin e d ilm iş tir. Y a tırım  harcanmaları 4,5 m ilyarı özel, 6,8 m ilya rı kamu ya
tırım ı olmak üzere 11,3 m ilyar liraya ulaşacak ve böylece cari harcama ve yatı
rım harcaması şeklindeki toplam ku llanım ın 65,3 m ilya r lira  olacağı tahm in edil
m iş tir. Talebin 1964 yılındaki seyri hakkında f ik i r  verm ek amacîyle b ir  kısım 
maddelerin satış ve stok durum u aşağıda b e lir t i lm iş t ir .

1964 yılının ilk  onb ir aylık devresi sonunda, genellikle iç satışlar artm ış
tır. Yalnız tü tün ile pamuklu ve yünlü dokuma satışlarında b ir  gerileme var
dır. Azalma tü tün satışlarında % 9,6, pam uklu dokuma satışlarında %  5,2 ve 
yünlü dokuma satışlarında % 2,9 dur. İthal malı gazete kâğıdı satışları da 
% 0,7 oranında gerilemiş, kâğıt ve karton satışlarında % 18.8 oranında artış 
o lm uştur. Şeker satışları % 5,6 çimento satışları %  9,1 oranlarında artm ış fa
kat, artış hızları, 1963 yılına nazaran yavaşlamıştır. Hadde m am ulleri, taşkömü
rü ve liny it satışlarının artış hızları 1963 yılında ulaşılandan daha yüksektir. 
Kahve, sigara, bira rakı ve diğer içki satışları 1963 yılında gerilediğ i halde, 
1964 yılında a rtm ış tır. Pamuklu dokuma satışlarında yavaşlama devam etmiş, 
fakat geçen yıla nazaran 1964 yılında daha az nisbette düşm üştür.

1964 yılı yatırım  harcamalarının 1963 yılı seviyesinin üzerinde olduğu 
tahmin edilm ektedir. Bazı yatırım  m addelerin in iç satışlarındaki a rtış la r da 
f i i lî  talebin 1964 yılında artmağa devam e ttiğ in i gösterm ektedir. O nb ir aylık 
devreler itiba rîy le  çimento satışlar/ 2.518 bîn tondan 2.747 bin tona, hadde ma
m ulleri satışı 253 bin tondan 274 bin tona yükse lm iş tir. 1963 yılın ın  onb ir 
ayında taşkömürü satışları 3.701 bîn ton iken, 1964 yılında 3.972 bin tona, 
lin y it satışları 1.761 bin tondan 2.227 bin tona yükse lm iştir. Gaz, benzin ve 
m otorin  satışlarında da 1964 yılında a rtış la r o lm uştur.

Halen özel sektör rakamları alınamadığı halde Ticaret Bakanlığından te
min edilen b ilg ile re  göre bu sektör istihsalinde de artış olduğu analşılm aktadır.

Onar aylık devreler itiba riy le  başlıca sanayi maddelerinin stoklarında 1964 
yılında, b ir önceki yılın aynı devresine nazaran a rtış la r o lm uştur. Özel-
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İç Satışlar
Cetvel : 16

M a d d e 1 e r
1 " “  '  

1963 | 1963

{ Din i on } 

1 1964
-------- -—• --------  ------ -..... .. .. . . . . . 11 Aylık n Aylık

Şeker : 399 360 381
Çimento ! 2.693 2.518 ! 2 .747
Hadde mamulleri 271 253 274
Taşkömürü (satılabilir) 4 .043 3.701 3 .972
Linyit (satılabilir) (1 ) 2 .024 j 1 761 2 .227
Kahve (Ton) 766 İ 700 ' I .173
Çay ( " ) i ıo .o o ı 9.035 9 .710
Sigara ( " ) 29.452 26.914 27 .882
Tütün ( " ) j 4 .345 3.968 i 3 .588
Bira (Bin litre) | 24.247 23.057 25 .223
Rakı ( " " ) 12.254 11.136 M .605
Şarap ( " " ) 5 .672 5.088 î 5,.826
Diğer içkiler ( " " ) 2 .129 1.887 i 2..053
Alkol ( " " ) 19.568 17.747 | 18 .892
Tuz 396 362 i

i 437
Gaz 452 406 1 419
Benzin 516 477 499
Motorin ' 871 802 912
Pamuklu dokuma (Bin metre) (1 ) 156.900 145.6*2 138..144
Yüniü dokuma (Bin metre) (1 ) ! 4 .566 3.948 ! 3 . 835
Kâğıt ve karton 88 79 94
İthal gazete kâğıdı 15

1

14 14

(1) İktisadî Devlet Teşekküllerinin satışları 
Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet- 

lerası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı.

Iik le  boru, çelik -ve ç im ento  stok la rındak i a rtış la r önem lid ir. Çelik stok
larındaki artış on m is li, boru stok la rındak i artış ik i m isli ve çimento stok
larındaki artış % 9,3 o ran la rındad ır. Buna ka rşılık  süperfosfat ve s ü lf ir ik  asit 
stoklarında % 79,4, pam uklu  dokum a stoklarında % 10,4 ve yünlü dokuma 
stoklarında % 14,6 oranlarında düşme o lm uştur. Maden köm ürü stoklarında 
da kayda değer b ir  azalma g örü lm ekted ir.

D — istihdam

İş ve İşçi Bulma Kurum u is ta tis tik le rin e  göre tarım  sektörü dışında kalan 
sektörlerde işçi sayısı 1963 yılı sonunda 598,5 bin kişi İken, 1964 yılı sonun
da 615,9 bin kişiye yü kse lm iş tir. A rtış  oranı % 2,9 dur. İşçi sayısının sektör
ler İtibariy le  dağılışında da değ iş ik lik  o lm uştur. O rm ancılık, madencilik ve 
u laştırm a sektörlerinde çalışanların sayılarında çeşitli oranlarda gerilemeler, 
d iğer sektörlerde ise a rtış la r o lm uştu r. İşçi sayısı m ik ta r olarak en fazla ima
lât sanayiinde artmışsa da, inşaat ile şehir hizm etleri ve ticarethanelerde ça
lışanların artış oranı daha yüksektir.
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S t o k l a r  ( Bin Ton )
teıycı ı f
1 1963 1964

M a d d e l e r 1963 10. Ay 10. Ay

296 209 i 245
Şeker

1 .1 37 1.119 946Hububat
i 2 1

Un i
Afyon 1 1 L

Taşkömürü 127 ! 144 59

Linyit 511 1 491 517

ı Kok 207 222 198

! Çey 177 152 ( \ ) 46 ( l )

i Tütün 153 132 ( \ ) 117 (1)

Bira (Bin litre) 4.355 4 646 ( l ) 3.589  ( \ )

Rakı ( " ) 13.267 15.069 (1) 14.550 ( \ )

Şarap ( " ) 9.907 9.273 ( i ) 5.407 (1)

Diğer içkiler ( ) 6.771 5.372 ( \ ) 7.808 ( I )

Alkol ( " " ) 3.590 3.234 ( Î ) 3.334  (1)
: 11 1 10 ( \ ) 10 ( l)

Maden kömürü 69 1 59 48

Demir cevheri 284 301 135

Çelik ! 3 3 31

Sülfirik asit ve süperfosfat | 4 4 1

Borular j 4 5 8

Hadde mamulleri 35 26 30
Çimento 24 16 18
Pamuklu dokuma (Bin metre) 48.039 50.823 45.517

Yünlü dokuma { " " ) 1.823 2.287 1.954

(1) 6 ncı ay sonu itibariyle 
Kaynak : Ayhk Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet

lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı

Cetvel: 18 İstihdam Hacmi ( Bin kişi)

Değişiklik
S e k t ö r 1963 1964

XII XII Mutlak %

.Ormancılık, avcılık, balıkçılık 4 ,0 3 ,9 -  0 ,1 — 2 ,5
Madencilik 44 ,6 40,9 — 3 ,7 —  8 ,3
İmalât sanayii 294,7 305,5 10,8 3 ,7
Inşoat 54,3 59,6 5 ,3 9 ,8
Şehir hizmetleri ve ticarethaneler 43 ,5 47 ,2 3 ,7 8 ,5
Nakliyat, depoculuk, muhaberat 54,5 53 ,9 —  0 ,6 — 1,1
Hizmetler 102,9 104,9 2 ,0 1 ,9

TOPLAM 598,5 615,9 17 ,4 2 ,9

Kaynak : İş ve İşgücü Raporu - İş  ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
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Son ik i yıldan beri is tihdam  konusunda önem li rol oynayan İş ve İşçi Bul
ma Kurum unun dış ü lke lere işçi gönderme faa liye ti 1964 yılında büyük ölçüde 
gen iş lem iştir. Bu kanalla 1963 yılında yabancı m em leketlere 30.328 işçi gönde
rilm işken , 1964 yılında 35.848 işçi daha yu rt dışında çalışmak üzere memleke
tim izden ,ayrılm ış tır. Y u rt d ışındaki işçi sayısında artış oranı % 118,2 d ir. 1964 
yılı rakam larına göre yabancı m em leketlerdeki işç ile rim iz in  % 83 ü Batı A l
manya'da % 10 u Belçika 'da ve geri kalan % 7 si de çeşitli Avrupa memleket
lerinde bu lunm aktadır.

Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 19

i 1963 1964
Değişiklik 1

Mutlak %

Fransa ! 63 25 — 38 —  60.3
Batı Almanya 23.436 54.902 -1- 31.466 134,3
Belçika 5.605 6.651 +  1 046 18,7 |
Hollanda ! 251 2.958 i 2.707 1.078,5
Avusturya 937 1 .434 497 53,0
İsviçre ; 36 193 157 4 ? 6,1 !

| Somali ; — 13 +  13

TOPLAM ! 30 .328
1

66.176 !- 35.848
i1

118.2
i

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

Sosyal S igorta lar K urum u 'nun  verd iğ i b ilg iye göre 1964 yılında günlük o r
talama işçi ücretlerinde %  3,2 oranında artış o lm uştur. 1962 yılında y ıllık  o rta
lama ücret 16,52 lira , 1963 yılında 17,91 Iİra ve 1964 yılında on aylık ortalama 
18,33 lirad ır.

E — Fiyatlar

Fiyatlar genel seviyesi, 1964 yılı Ocak - Eylül döneminde 1963 yılı seviye
sinin  altında seyrettikten sonra, artış eğilim ine  Ekim ayı İle b ir lik te  g irm iş tir. 
Toptan Eşya F iyatları Endeksi, 1964 yılı A ra lık  sonunda 1963 yılının aynı ayına 
göre % 3 oranında yüksek tir. 1964 yılı A ra lık  ayları İtiba riy le  meydana gelmiş 
olan artışı gıda sanayii m addeleri hemen hemen aynı ölçüde e tk ilem iş tir. Fiyat
lar M art - Eylül ayları dışında m evsim lik  dalgalanma hareketlerine uygun şe
k ilde  seyretm iştir. M art - Eylül dönem inde ise m evsim lik dalgalanma lim itle rin in  
a ltına in m iş tir. Bu sebeple y ı llık  orta lam a 1964 yılında 1963 yılına göre yüzde 
0,74 oranında gerilem iş tir. 1963 yılında ortalam a endeks 271, 1964 yılında ise 
269 dur.

Genel endeksin 1964 yılı A ra lık  ayı sonunda ulaştığı seviye, geçen yılın 
A ra lık  ayma nazaran %  3 oranında yüksektir. A ra lık  ayları itibariy le  meydana
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Cetvel : 20

Fiyat Endeksleri
(1953 =  100)

Toptan Eşya Fiyatları Geçinme
..— _-  - --

Sanayi ham endeksi
Aylar Genel Endeks

Gıda imadde mad. ve varı ( Ankara)
leri ve ye mİ er mamulleri

1963 1964 1963 1964 1963 1 1964 1963 1964

Ocak 277 ! 274 281 273 267 276 253 266

Şubat 280 277 285 278 269 273 260 264

Mart 276 271 279 271 270 272 262 262

Nisan ! 278 270 280 | 268 j 274 273 26İ ¡ 262

Mayıs 277 j 273 280 | 273 1 271 272 261 1 262

Haziran 275 268 278 ; 267 267 269 261 260

ı Temmuz 267 263 264 257 274 ; 274 258 1 260

Ağustos ! 263 26 i 258 S 256 271 273 256 263

Eylül 261. 259 257 | 252 269 272 256 268

Ekim 259 266 256 2:9 ¡ 267 280 265 268

Kasım j 266 270 263 264 274 284 264 271

Aralık 269 277 266 272 275 288 266 272

Yıllık ortalama 271 269 271 266
.__2Z i j

276 260 265

Artış vüzdeleri
i

4 ,2 - 0 , 7 4 .2 - 1 , 8 3 ,8

....  _
1,8 6,1 1,9

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü

gelmiş olan artışı, geçen yılla rın  aksine, gıda ve sanayi maddeleri hemen hemen 
eşit ölçüde e tk ilem iş tir.

1962 yılı endeks artışında gıda maddeleri grubunun payı % 79,5 oranında 
iken, 1963 de bu oran % 18,4 e düşmüş, buna karşılık sanayi m addelerinin 
payı % 81,6 ya yükselm iştir. Fakat 1964 yılındaki 8 puanlık artışı, gıda madde
leri % 42,7, sanayi maddeleri % 57,3 oranlarında b irb ir le r in e  a z -ç o k  yaklaşık 
ölçüde e tk ilem iş tir.

1964 yılında genel endeks ortalaması % 0,74 gerilem iş tir. Bu gerileme 
gıda maddeleri endeksinin % 1,85 oranında düşmesi ve sanayi maddeleri en
deksinin % 1,85 oranînda artması sonucudur.

Genel endeksin yıl içerisindeki seyri incelendiği zaman, Ocak ve Şubat ay
larında, sırasıyle 5 ve 3 puan arta rak 277 puana çıktığı görü lü r. M art ayından 
itibaren aşağıya doğru b ir  seyir tak ip  etmeye başlayan endeks bu ay içinde 6, 
Nisan ayında 1 puan gerileyerek 270 puana inm iş tir. Mayıs ayında m evsim lik  
eğilime aykırı o larak 3 puan yükselen endeks yaz aylarında yeniden düşmeye 
devam ederek Eylül sonunda yılın en düşük seviyesi olan 259 puana İnm iş tir. 
Mayıs ayı hariç, ilk  dokuz ay içinde norm alin  üzerinde gerilem iş olan genel 
endeks, E k im -A ra lık  arasında cem'an 18 puan artarak m evsim lik artış oranı-
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nın b iraz üzerinde yükselm e kaydetmişse de, y ıllık  orta lam a b ir  önceki yılın 
seviyesi a ltında gerçekleşm iştir.

Gıda maddeleri ve yem ler ana grubu endeksi, A ra lık  sonları itiba riy le  1964 
yılında %  2,3 oranında yükselerek, 266 puandan 272 puana çıkm ıştır. 1963 
artışı % 0,8 o ranındadır. Bu endeks, 1964 yılı içinde şiddetli dalgalanmalara 
tabi olduğu için y ı llık  o rta lam ala r daha fa rk lıd ır . Y ıllık  orta lam alar itiba riy le  
gıda maddeleri endeksi 1963 yılında % 4,23 artış ve 1964 yılında % 1,85 oran
larında eksiliş göste rm iş tir. Gıda maddeleri fiya tla rı 1961 - 1963 yıllarında ge
nell ik le  yüksekten seyretmiştir. 1964 yılında ise fiyat seviyesi yılın i!k dok u /  
aylık devresinde düşük o ld u ğundan , y ı l l ık  o rta lam aya  bu yönc'e tes ir  etmiştir.

Gıda m addelerin in y ıl içerisindeki seyri, y ılın  ilk  ik i ayında normal b ir artış 
ve M art ayından itiba ren , m evsim lik  harekete uyarak, b iraz şiddetli b ir  gerileme 
göste rm iş tir. Ekim ayında mevsim icabı yön değiştirerek yükselmeye başlamış 
ve yıl sonuna kadar artmaya devam e tm iş tir.

A ra lık  sonları it ib a riy le  gıda maddeleri ve yem ler endeksinde 1964 yılı 
iç inde meydana gelen altı puanlık artîşa, şu madde g rup la rı tesir e tm iş tir : Ne
ba tî gıda maddeleri, hayvan m ahsulleri ve hayvan yem leri.

Eununla beraber gıda maddeleri ana grubu içinde nebatî gıda maddeleri 
arasında bulunan hububat, 1964 yılı artışına % 70 oranında iş tirak  etmiş, fa
kat, d iğer nebatî gıda m addelerindeki düşüş dolayısiyle, nebatî gıda maddeleri 
fiya tla rın ın  her c insin i İhtiva eden tâ li endeksin artışa tesiri % 16,3 e düş
m üştü r. Hayvan fiya tla rı gerilem iş, hayvan m ahsulleri fiya tla rı ise b ir  m ik ta r 
a rtm ış tır.

Sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri endeksi, A ra lık  ayı sonlan itiba
r iy le  1964 yılı içinde 275 puandan 233 puana yükselerek % 4,7 oranında artış 
kayde tm iş tir. Bu nispet 1962 yılında % 1,5, 1963 yılında % 4,2 id i. Sanayi 
m addeleri endeksi 1964 yılı içinde dalgalanmalara tabi olmuşsa da, gerileme
le ri, gıda maddeleri endeksinden daha m utedil Ölçüler içinde ka lm ıştır. Bu su
re tle  sanayi maddeleri endeksi genel endeksin daha fazla gerilemesini frenle- 
m is tir .

Sanayi maddeleri endeksinde 1964 yılında meydana gelen 13 puanlık ar
tış, deri ve dokuma maddeleri fiya tla rındak i gelişmelerin sonucudur. Zira derî 
fiya tla rı endeksi bu yıl içinde 94 puvan birden yükse lm iş tir. Artış oranı % 46,8 
d ir . Genel endeks üzerindeki e tkisi bakımından deri endeksini dokuma madde
leri endeksi izlem ektedir. Diğer maddelerin e tk ile ri cüzid ir.

Y ıllık  orta lam alar itiba riy le  1963 yılında % 6,1 oranında artaraK 260 

puana yükselm iş olan Ankara geçinme endeksi, 1964 yılında b ir  önceki yi i se

viyesin in  üzerinde seyrederek % 1,9 oranında artm ış ve 265 puana yüksel

m iş tir .
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Aralık sonları it ib a riy le  endeks artışı 6 puandır. 1964 yılın ın i lk  ayında
1963 sonu seviyesini muhafaza eden endeks, Şubat ve M art aylarında 2 şer puan 
gerilemiş, Nisan ve Mayıs aylarında hareket göstermeden 262 puanda kalm ıştır. 
Haziran ayında tek ra r 2 puan gerileyen endeks. Temmuz ayında b ir  hareket 
göstermemiş, Eylül ayı sonunda 268 puana yükse lm iştir. Kasım ayında 3, Ara
lık ayında ise 1 puan yükselerek 272 puana çıkm ıştır.

Türk lirasının dış p iyasalardaki değeri 1964 yılında yükse lm iştir. Bu yük
seliş yılın ilk  a ltı ayında, ik inc i yarısına nazaran daha yüksektir.

Gerçekten b ir  T ü rk  lirasının alış kuru Zürich piyasasında 1963 yılı sonun
da 0,3575 İsviçre frangı iken 1964 yılı sonunda 0,3613 İsviçre frangı üzerinden 
muamele görm üştür. Y ıl içersinde en yüksek alış kuru  0,3750 İsviçre frangıdır. 
Bunlara muvazi o la rak satış kurlarında da artış kaydedilm iştir. 1963 yılı sonu 
satış kuru 0,3650 İsviçre frangı, 1964 sonu kuru  0,3675 d ir. Bu seviye 1964 
yılın ın ekseri aylarında muhafaza e d ilm iş tir.

1964 yılı sonunda, y ıllık  orta lam alar itiba riy le  külçe ve C um huriyet altını 
fiya tla rı düşmüş, Reşat altını fiya tla rı yükse lm iş tir. Külçe altın gramı 14,16 
Türk  lirasından 13,87 T ürk  lirasına (% 2 ,0 5 ) ,  Cum huriyet altını 93,97 Türk 
lirasından 93,77 T ürk  lirasına (%  0,21) düşm üştür. Reşat a ltını ise 135,66 Türk 
lirasından 141,05 Türk  lirasına yükselerek % 3,97 oranında artm ış tır.

A ltın fiya tla rı M art ayından itibaren düşmeye başlamış bu seyir Reşat al
tınında Temmuz, C um huriyet altını ve külçe altınında Ağustos başına kadar 
devam e tm iş tir. F iyatlar bu aylardan sonra yükselme seyrine g irm iş tir . Yüksel
me devresinde Reşat a ltını geçen y ılk i seviyesini aşmış, d iğerleri ise altında kal
mıştır.

4 — M İL L E T L E R A R A S I İL İŞ K İL E R

A — D ış T icaret ve K am biyo R ejim leri

a. İ t h a l â t  R ejim i

Dış ticaret re jim in in  uygunlanması konusunda Bankamıza verilm iş olan 
görevlerin yerine getirilm esine 1964 yılında da devam ed ilm iş tir. Geçen y ılla r
da olduğu gibi 1964 yılında da itha lât altışar aylık devreleri kapsayan ik i itha l 
programı dairesinde tanzim ed ilm iş tir. B irinc i ve ik inc i devrelerle ilg ili Dış T i
caret Rejimi Kararlan ile İtha lât Yönetm elik leri 4 Ocak ve 4 Temmuz 1964 ta
rih lerinde yayım lanm ıştır. Bu devrelerle ilg ili olan A.I.D. yolu ile yapılacak itha 
lata a it yönetm elikler 8 Ocak ve 6 Temmuz 1964 ta rih le rinde  çıka rılm ış tır. İh
raç edilen m am ûller için lüzumlu ham ve yardımcı maddelere döviz tahsisi 
esaslarına da ir Yönetm elik de 12 Mayıs 1964 tarih inde ilân ed ilm iş tir. Bu ara
da ithalâtla ilg ili m ünferit konular yıl içinde yayımlanan çeşitli s irkü le rle r île 
tanzim o lunm uştur.
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4 Ocak 1964 ta rih inde  ilân edilen D,ş T icaret R ejim i hakkm daki Karar ve 
aynı ta rih li İtha lâ t Yönetm eliğ i bundan önce ilân edilenlere nazaran te rtip  ve 
esas hüküm ler yönünden b irço k  y e n ilik  ve d eğ iş ik lik  g e tirm iş tir . Bu Karar ve 
Yönetmeliğin bazı hüküm le ri 4 Tem m uz 1964 ta r ih li Karar ve Yönetm elikle 
altı aylık ta tb ika ttan  is tifade  ed ile rek b iraz daha g e liş tir ilm iş tir .

1964 yılı ithal program ı ile  640 m ilyon  d o la r lık  itha lâ t yapılması öngörül
müştür. Bunun 240 m ilyon  do ları liberasyon listelerine, 135 milyon doları tah
sisli ithal m alları listesine, 65 m ilyon  do lan  anlaşmalı m em leketlere  ayrılm ış
tır.

Bunların toplamı 440 m ilyon  d o la rd ır. Ayrıca özel im kânlardan 200 m il
yon do la rlık  itha lâ t yapılacağı tahm in  e d ilm iş tir . Bu im kân la r Amerikan ziraî 
istihsal fazlası program ı, özel yabancı sermaye ya tırım la rı, Nato enfrastrüktür 
ve off-shore program ı ve tem in edilen ya tırım  kred ile rinden m üteşekkild ir.

1964 yılında çeşitli itha l lis te le rinden cem'an 441,0 m ilyon do la rlık  ithal 
müsaadesi ve rilm iş tir . Bunun b ir in c i aitı aylık devreye isabet eden kısmı
216,3 m ilyon dolar, ik inc i a ltı ay lık  devre ile ilg ili kısmı 224,7 m ilyon dolar
dır.

1964 yılı b ir in c i ve ik in c i a ltı aylık ithal p rogram ları evvelce olduğu gibi 
liberasyon, tahsisli ithal m a lları ve anlaşmalı m em leketler kontenjan listele
rinden m üteşekkild ir. 4 Ocak 1964 ta rih inde  liberasyon listesi I, II, III numa
ralı listeler olm ak üzere üçe a y rılm ış tır. Bunlar a ltışar ay m üddetle yü rü rlük te  
ka lm ıştır. Fakat 4 Temmuz 1964 ta rih inde  liberasyon lis te le ri I ve II numaralı 
olm ak üzere ikiye in d ir ilm iş tir .

Liberasyon liste lerine dah il m addeler 1964 de m em leket ihtiyacı ve döviz 
İmkânları göz önünde tu tu la ra k  önem li ölçüde gözden g eç irilm iş tir . Bu liste
lerden 4 Ocak 1964 ta rih inde  dekape saçlar, sigara kâğıdı, dem ir ve çelikten 
şerit ve bandlar, göztaşı, her nevi testere ağızları, ev tip i buz dolabı akşamı çı
karılm ıştır. Ayrıca 4 Temmüz 1964 ta rih inde  m uh te lif k im yevî gübreler, k ra ft 
kâğıdı, dem ir ve çe lik saçlar, teneke levha, hal i ta11 ve yüksek karbonlu çe lik
ler, toprağı hazırlamak, işlemek ve ekmek için z iraat makine ve cihazları, ha
sat ve harman m akineleri, sente tik ve sun'i devamlı elyafdan ip lik le r, k ir li me
rinos yünü, liberasyon listesine a lınm am ıştır.

Tahsisli ithal m alları listesi bundan önce ilân edilen listelerde olduğu gi
bi, Avrupa Para Anlaşmasına dahil m em leketlerden ve serbest döviz sahasın
dan ithal edilecek m alları ih tiva  e tm ekted ir. 1964 yılı i lk  altı aylık devresi için 
tahsisli İthal m alları listesi, surp lus maddelerin mubayaasına ait 22,8 milyon 
do la rlık  kota hariç, 73,8 m ilyon do la r o larak ilân e d ilm iş tir . Bunun 14,8 m il
yon dolarını ithalâtçı, 58,9 m ilyon  doların ı da sanayici kotaları teşkil etmek
tedir. İk inci altı aylık devre için lis te  tu ta rı, 22,8 m ilyon do la rlık  surplus mad
deleri kotası hariç, 84,2 m ilyon  do la r o larak tesbit e d ilm iş tir . Bunun 25,8, m il
yon doları ithalâtçı, 58,3 m ilyon  doları ise sanayici kotasıdır.
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Anlaşmalı m em leketler y ıllık  kontenjan lis te leri ik i ta ra flı ticaret ve öde
me anlaşmaları hüküm le ri dah ilinde yapılacak itha lâtla  ilg ilid ir . 1964 yılında 
muteber o lm ak üzere Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, İsrail, Maca
ristan, Polonya, Romanya, S.S.B. ve Yugoslavya için yeni kontenjan listeleri 
tesbit ve ilân e d ilm iş tir .

İthal program ı, liberasyon ve tahsisli m allar lis te le ri konusunda 1964 yı
lında yayımlanan Karar ve Yönetm elik lerle  ge tir ilm iş  olan yeni hüküm ler ya
nında tem inatla r ve itha lâ tla  ilg ili d iğer form alite lerde yapılan değ iş ik lik le ri de 
kaydetmek gerekir.

4 Ocak 1964 ta rih inde  liberasyon Üstelerinde tem inata tabi o lm ak bakı
mından ithalâtçı ve sanayici te fr ik i ka ld ırılm ış tır. Buna karşılık  I, II ve İ l i nu
maralı liberasyon listelerinden yapılacak itha lâ t için sırasiyle % 50, %  60 ve 
% 70 nisbetlerinde tem inat alınması ka ra rlaş tırılm ış tır. 4 Temmuz 1964 ta ri
hinde liberasyon lis te leri ikiye in d irilm iş  ve I numaralı liste % 70, ik i numara
lı liste % 100 nisbetlnde teminata tabi tu tu lm uştu r.

Tahsisli ithal m alları listesinden yapılacak ithalâtta  tem inat nisbetleri b i
rinc i altı aylık devrede itha lâ tçıla r yönünden % 20 den % 30 a çıkarılm ış, sa
nayicilerden talep edilen tem inat % 10 o larak ipka e d ilm iş tir . İk inci altı ay- 
hk devrede bu konuda değ iş ik lik  yapılm am ıştır. 4 Ocak 1964 tarih inde İthal 
süresinin uzatılması işlemi de yeniden düzenlenm iştir. M ücb ir sebep olsun ve
ya olmasın yeni hükme göre yatırılan tem inatın mal bedelinin % 2 sine eşit 
kısmı Hâzineye irad kaydedilerek ik i aylık ek süre a lınab ilm ekted ir. Hazîneye 
irad kaydı icap eden tem inatların  ye tk ili bankalarca hafta sonlarında b ir  de
fada ve global o larak Bankamıza in tika l e ttirilm es i 4 Temmuz 1964 de karar
laştırılm ıştır. Evvelce m üracaatlar yekûnu b ir  kotanın beş m is lin i aştığı tak
d irde Ticaret Bakanlığına bu nevî kotaları munzam teminata tabi tutm a ye tk i
si ve rilm iş ti. Bu usul 4 Ocak 1964 tarih inde  ka ld ırılm ış tır.

Sanayici ko taların  dağıtımı ve liberasyon listelerinde müsaadeye tabi mad
deler konusunda sanayicilere müsaade belgesi verilmesi sırasında icabettiği 
takdirde sanayicilerin istihsal vergisi beyanlarının ve Ödedikleri verg ilerin  göz- 
önünde tutulacağı 4 Ocak 1964 ta rih li Yönetm elikte derpiş ed ilm iş tir. Ayrıca 
ik inc i altı aylık devrede liberasyon listelerine vaki ta lepleri ayarlamak ve itha
lâtı y ıllık  program sınırları içinde tu tm ak amacı ile bu listelerden yalnız akre
d it if l i  Ödeme şekli ile itha lât yapılması uygun görü lm üştür.

Gümrük İdaresince res'en müsaade olunanlar dışındaki mal değ iş ik lik le 
rin i inceleyip karara bağlamak üzere 4 Ocak 1964 tarih înde Ticaret, Malîye, 
G ümrük ve Tekel ve Sanayi Bakanlıkları ile Bankamız ve Türkiye Odalar B ir
liğ in in  ye tk ili tem silcilerinden müteşekkil b ir  Kom ite ku ru lm uştur.

Anlaşmalı memleketlerden yapılacak ithalâta m ütea llik  m üracaatlar % 20 
talep haddine tabi tu tu lm uştur.
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b. İhracat Rejimi

İhracatı tanzim eden p rens ip le ri de ih tiva  e tm ekte  olan D,s Ticaret Rejimi 
hakkındaki kararlar, İtha lâ t R e jim i bahsinde b e lir t i ld iğ i g ib i 1964 yılında da 
4 Ocak ve 4 Temmuz ta rih le rinde  yay ım lanm ış tır. İh racatı, 1964 yılın ın ilk  altı 
aylık döneminde 4 Temmuz 1963 ta r ih li Dış T ica re t Rejim ine a it İhracat Yö
netmeliği, ik inc i altı aylık dönemde ise 4 Temmuz 1964 ta rih inde  yayımlanmış 
olan yeni Yönetm elik tanzim e tm iş tir .

Ayrıca, bu arada yayım lanan s irk ü le r le r le  m ü n fe r it konularda tedb irle r de 
alınmıştır.

1963 yılında yayım lanmış olan Dış T icaret R ejim i hakkındaki kararların 
ihracatla ilg ili temel hüküm le ri ve bu arada serbest ihracat prensibi 1964 yı
lında ilân edilen kararlarda da aynen muhafaza e d ilm iş tir . Bu konuda yapılmış 
olan değişiklik ler, yalnız söz konusu ka ra rla ra  e k li ihracı lisansa tabi mallar 
listelerinin muhteviyatına inh isar e tm iş tir .

B ilind iğ i gibi, ihracı lisansa tabî m a lla r hububat, ceviz kütüğü, bazı nadir 
madenler, kıym etli eşya ve m argarîn yağı g ib i b irkaç  maddeden iba re ttir. Hu
bubat ihracı yalnız Toprak M ahsulleri O fis ine  tanınm ış, d iğer maddeler ise cins
lerine göre Tarım, Sanayi ve T icaret B akan lık la rın ın  iz in lerine  tabi tu tu lm uş
tur.

4 Temmuz 1963 ta rih li ihracı lisansa tabi m aîiar listesinde 4 Ocak 1964 
tarihinde değ işiklik yapılm am ıştır. Söz konusu listeden 4 Temmuz 1964 ta ri
hinde yem lik ve b ira lık  arpa, çavdar, yu la f, to hu m lu k  hububat, buğday ve yu
laf unları, borasit ve bor m ürekkebatı ç ıka rıla rak  ihraç ed ilm e leri serbest bı
rakılm ıştır. Bu listeye 4 Kasım 1964 ta r ih li kararla  arpa, yu la f, kepek ve çekir
deksiz kuru üzüm ilâve e d ilm iş tir .

1964 yılı ilk  yarısında da uygulanm ış olan 4 Temmuz 1964 ta r ih li Dış T i
caret Rejimine ait İhracat Y öne tm eliğ in i 30 Nisan 1964 ta rih li İhracat s irkü 
leri değ iştirm iştir. Bu değ iş ik lik le r 25 A ra lık  1963 ta rih inde  yayımlanan Türk 
Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişk in  İhracat Tebliğine 
muvazi olarak Bankamız görev ve y e tk ile r in i yeniden tanzim  e tm iş tir . Söz ko
nusu Tebliğ, b ilind iğ i gibi kam biyo konusunda b ir  kısım  görev ve ye tk ile ri Ban
kamıza devretmiş olduğundan, İhracat Yönetm eliğ inde de bu görev ve ye tk i
lerle ilg ili hüküm ler Tebliğ esaslarına m ütenazır o la rak  değ iş tirilm iş  ve evvelce 
" i lg il i kambiyo m ercii'’ şeklindeki ibare 25 A ra lık  1963 ta rih inden sonra Mer
kez Bankası ilg ili Şubesi" şeklinde d e ğ iş tir ilm iş tir .

İhracatı, 1964 yılı ik inc i yarısında tanzim  eden 4 Temmuz 1964 ta rih li 

İhracat Yönetmeliğinde yalnız yukarıda anılan ihracat s irkü le rindek i değişik

liği teyid eden düzeltmeler yap ılm ış tır. Bu arada ihracatı tescile tabî m allar 

listelerinde bazı değ iş ik lik le r yapıldığı da kayda değer.
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4 Temmuz 1964 ta rih li İhracat Yönetm eliğ ine bağlı ihracı tescile tabi mal
lar listesinde yalnız çekirdeksiz ku ru  üzüm ve tü tün  gösterilm iş, 4  Temmuz
1963 ta rih li listede bulunan Antep fıstığı her nevi fın d ık  ve inc ir, pamuk, t i f t ik  
ve nebatî yağlar listeden ç ıka rılm ış tır. Bunlardan her nevi in c ir 3 Ağustos 1964 
tarih inde listeye yeniden alınmış ve 28 Ekim  1964 ta rih inde  Yönetmeliğe ekli 
liste bu şekilde d e ğ iş tir ilm iş tir . Aynı ta rih te  konsinyasyon veya müşterek he
sap suretiyle ihraç edilebilecek m a lla r için yeni b ir  liste de yayım lanm ıştır. 
Bu sonuncu listeye yaş meyva ve sebzeler ile su ü rün le ri a lınm ıştır. Ayrıca 
4 Temmuz 1964 ta rih li Yönetm eliğin bu tip  ihracatla ilg ili 17 ve 18 inci mad
deleri de 28 Ekim 1964 tarih inde ıslah e d ilm iş tir .

5 A ra lık  1963 tarih inde yürürlüğe konulan "bazı m am ûllerim izin  tevsik 
edilerek ihraç fiya tlarında  vergi, resim, harç ve benzer tes irle r icra eden sair 
m ükelle fiyetleri bertara f etmeği öngören usul ve şartla rın  ihdası hakkındaki 
K arar" şekil ve şartlan  ıslah edilerek, 26 Mayıs 1964 ta rih inde  yeni b ir  karar
la d eğ iş tir ilm iş tir.

c. Kam biyo Reiim i

Geçen yıllarda olduğu gibi 1964 yılında da Türk lirasının dış değeri, Ba
kanlar Kuruluna Türk Parasının K ıym etin i Koruma yetkisi tanıyan 1930 ta rih 
li Kanunla ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karar ve Tebliğlerle tanzim ed il
m iş tir. Türk Parası Kıym etini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun y ü rü r
lük süresi 11 inci defa olarak 10 Şubat 1964 ta rih inde  ik i yıl daha uzatılm ış
tır.

1962 ve 1963 hesap devrelerine a it y ıllık  raporlarım ızda incelendiği g ıb i; 
kambiyo re jim i, söz konusu Kanuna dayanılarak 11 Ağustos 1962 tarih inde 
ilân edilm iş olan Türk Parası K ıym etin i Koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 
ve bu Karara ilişk in  Tebliğlerle düzenlenmiş, bu arada m ün fe rit konuları ilg i
lendiren çeşitli kararla r da ilân ed ilm iş tir.

1964 yılında kambiyo re jim in i, esas itiba riy le , 1962 yılında ilân edilm iş 
olan 17 sayılı Karar İle 1 Ocak 1964 den itibaren yürürlüğe gireceği tasrih edi
lerek 1963 yılı Eylül ve Ekim aylarında yayım lanmış olan Tebliğ ler tanzim e t
m iş tir . M ün ferit konularla ilg ili b irkaç Karar ve Tebliğ ile evvelce çıkarılm ış 
olan 14 sayılı Karara ilişk in  Tebliğlerden b ir  kısmı 1964 de de yü rü rlü k te  ka l
m ıştır.

1964 yılında yürürlüğe gireceği tasrih edilerek 1963. yılı Ekim ve Kasım 
aylarında yayımlanmış olan Tebliğlerle 1963 yılı Türk Parası K ıym etin i K o ru 
ma Rejimine ge tirilm iş  olan değ iş ik lik  ve yen ilik le rin  çeşitli usul ko lay lık la rı 
yanında en önemli olanını kambiyo m ercii o larak Kambiyo M üdürlük le ri ye ri
ne Bankamızın vazifelendirilm esi teşkil e tm ektedir. Bu değ iş ik lik  neticesinde 
Bankamızın kambiyo kontro lü  konusundaki görev ve ye tk ile ri gen iş le tilm iş tir. 
Bu arada Kambiyo M üdürlük le rin in  b ir kısım ye tk ile ri de G üm rük İdarelerine 
devredilm iştir.
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Tebliğlerde merci ve usul değ iş ik liğ i şeklinde tezahür eden bu yeni tu tum , 
bilhassa görünmeyen m uam eleler ve sermaye hareketleri konusunda kambiyo 
kon tro lü  ta tb ika tın ın  o b je k t if  usu lle r ve b e lir li ka ideler dairesinde gerçekleş
tir ilm es in i ve imkân nisbetinde liberasyon yönünde yürü tü lm esin i sağlamak 
bakımından önemli b ir  ge lişm edir. Bu suretle b irço k  memleketlerde olduğu 
gibi memleketim izde de kam biyo  ko n tro lü  Merkez Bankasına, hiç olmazsa ta t
b ikatı yürü tm ek bakım ından d e v re d ilm iş tir. Ayrıca, üyesi bulunduğumuz Av
rupa İktisadî İşb irliğ i ve Kalkınm a Teşkilâ tın ın  görünmeyen muamelelerin li
berasyonu konusunda tak ip  e ttiğ i p o litikaya  da bu suretle imkân nisbetinde 
uygun usuller meydana g e tir ilm iş tir .

B ilind iğ i üzere, 1962 yılından beri T ü rk  Parası K ıym etin i Koruma Karar
ları ile ilg ili Tebliğ ler 7 seriye ayrılm akta  ve her seri kendi içinde sıra numa
rası a lm aktadır.

1964 yılı için 1962 ve 1963 y ılla rında  ilân ed ilm iş  olan Tebliğ lerin hüküm 
lerinde Bankamızla ilg ili önem li gelişme yanında genel o la rak usul ve kaideleri 
kolaylaştıran, ıslah ve tasrih  eden y e n ilik  ve d eğ iş ik lik le r de yapılm ıştır.

B irinc i seriye dahil o lan Teb liğ le r usul hüküm le rine  ve usule mütedair 
müşterek hüküm lere taa llûk  e tm ekted ir. Bu seriyle ilg ili 1 sayılı Tebliğ 1962 
yıh Ağustos ayında ilân e d ilm iş tir . Bu Tebliğ T ü rk  Parası K ıym etin i Koruma 
Kararlarına ilişk in  Teb liğ lerin  neşir plânına d a ird ir. 2 sayılı Tebliğ dövizlerin 
tasarruf ve idaresine, alım  ve satım ına, T ürk  Parasına, k ıym etli maden, taş ve 
eşyalar ile menkul kıym etlere iliş k in  genel tahd it ve izinlere a it esasları tâyin 
etm ektedir. Bu Tebliğ 14 Eylül 1962 de yayım lanm ış ve 1963 ve 1964 yılla rın 
da yü rü rlük te  kalm ış, ih tiva  e ttiğ i hüküm le rin  b irkaçı 1964 yılı 10 Ocak günü 
ilân edilen 3 sayılı Tebliğ ile ve yukarıda b e lirtilen  yönlerde d eğ iş tir ilm iş tir.

İk inc i seriye dahil olan Teb liğ ler genel o la rak ihracata ve hususiyet arze- 
den ihracat muamelelerine taa llûk  e tm ekted ir. Bu seriyle ilg ili 1 sayılı Tebliğ
1962 yılı Ekim ayında ilân ed ilm iş  ve ye rin i 1 Ocak 1964 de yürürlüğe girm ek 
kaydiyle yayımlanan 25 A ra lık  1963 ta r ih li 2 sayılı Tebliğe b ırakm ıştır. 2 sayı
lı Tebliğ ile b ir  önceki hüküm le r, Bankamız ve fo rm a lite le r yönünden diğer 
tebliğlere muvazi şekilde d e ğ iş tir ilm iş tir .

Üçüncü seriye dahil olan Teb liğ ler, döviz li, bedelsiz ve sair şekillerde ya
pılan ithalâta uygulanacak usullere taa llûk  e tm ektedir. Bu serîde İthalâtın ge
nel esasları ile bedelsiz İtha lâ t ayrı teb liğ lere mevzu teşkil e tm ektedir. Bu se
riye a it 1 sayılı Tebliğ itha lâ tın  genel esaslarını ilg ilend irm ekted ir. 1962 yılı 
Kasım ayında yayım lanm ış, 1963 yılında uygulanmış ve yerin i 10 Ocak 1964 
de yayımlanan 4 sayılı Tebliğe b ırakm ış tır. B ilind iğ i üzere itha lât, Dış Ticaret 
Rejim i hakkındaki kararlara  göre yapılm akta  ve bu re jim in  uygulanması 1958 
y ı l ın d a n  beri Bankamıza ve rilm iş  bu lunm aktad ır. Bedelsiz ithalâtı 1963 y ılın 
da 2 sayılı ve. 1 Şubat ta r ih li Tebliğ tanzim  etm iş ve ye rin i 1964 yılı için 13 Ey
lül 1963 günü ilân edilen Tebliğe b ırakm ış tır. Bedelsiz itha lât Tebliğinde 1964 
İçin yayımlanan değ iş ik lik le r de diğer teb liğ lerdekile re  m uvazidir.
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Dördüncü seriye dahil olan Tebliğ ler, görünmeyen muamelelere uygulana
cak usullere taa llûk  e tm ekted ir. Bu seride görünmeyen muamelelerin genel 
esasları ile  yo lcu la r ayrı ayrı Tebliğ lere ta b id ir. Yo lcu larla  ilg ili olan 1 sayılı 
Tebliğ 1962 yılı Eylül ayında yayım lanm ış, 1963 de uygulanmış ve yerin i 1 Ocak
1964 ta rih inde  yü rü rlüğe  g irm ek kaydiyle  7 Ekim 1963 tarih inde ilân edilen 4 
sayılı Tebliğe b ırakm ış tır. 4 sayılı Tebliğ in  işçilerle ilg ili b ir  fıkrası 15 Kasım
1963 ta rih inde  ilân edilen 5 sayılı Tebliğ ile d e ğ iş tir ilm iş tir . Görünmeyen mua
melelerin genel esaslariyle ilg ili olan 2 sayılı Tebliğ 1962 yılı Kasım ayında ilân 
edilm iş, 1963 yılında yü rü rlü k te  kalmış ve yerin i 1 Ocak 1964 tarihinde yü
rürlüğe g irm ek kaydiyle 5 Ekim 1963 yılında yayım lanan 3 sayılı Tebliğe bı
rakm ıştır. Görünmeyen muamelelere uygulanacak usullerde 1964 yılı için ya
pılm ış olan değ iş ik lik le r önceki bö lüm lerde b e lir tild iğ i gibi Bankamıza yeni 
görev ve ye tk ile r tanımak ve fo rm a lite le rde  ko lay lık  ve sarahat sağlamak yö
nünde o lm uştur.

Beşinci seriye dahil olan Tebliğ ler sermaye hareketlerine uygulanacak 
usullere taa llûk  e tm ektedir. Bu konuda 13 Şubat 1963 günü yayımlanan 1 sayı
lı Tebliğ 1963 yılında uygulanm ıştır. 4 Haziran 1963 ta rih inde yayımlanan 2 
sayılı Tebliğ bloke paraların Türkiye 'de f i l imci I i k konusunda kullanılmasına 
da ird ir. Sermaye hareketlerini 1 Ocak 1964 de yü rü rlüğe  g irm ek kaydiyle 12 
Eylül 1963 günü ilân edilen 3 sayılı Tebliğ tanzim etm ektedir. Bu sonuncu Teb
liğ ile getirilen değ iş ik lik le r de d iğerleriy le  aynı is tikam etted ir.

A ltıncı seri serbest bölge iş leriy le  ilg ili tebliğ lere ayrılm ış tır. Bu muame
leler halen m er'i olan 14 sayılı Karara ilişk in  2 M art 1957 ta rih li ve 9 sayılı 
Tebliğ ile tanzim edilm iştir?

Yedinci seriye dahil olan Tebliğ ler 1 ilâ 6 inci serilerle  ilg ili Tebliğlerde 
gerektikçe yapılan m üte fe rrik  değ iş ik lik lere, ilâvelere ve ip ta llere  taallûk et
m ektedir. Bu seri içindeki Tebliğ ler 1962 yılında 2 sayıya, 1963 ele 9 sayıya
1964 de 21 sayıya kadar gelm iştir.

15 — D ış T icaret H areketleri

Dış ticaret bakımından 1964 yılı sonuçları geçen yıla nazaran olağanüstü 
b ir  değ iş ik lik  kaydetm iştir. Bu değişikliğ in  sürekli olması şayanı tem ennidir. 
Değişiklik, ihracatın m ik ta r ve nev'i bakımından artış kaydetmesine taallûk et
m ektedir. İhracat son on yıl içinde en yüksek seviyeye 1964 yılında ulaşmıştır.
1963 yılına nazaran 1964 yılında kaydetmiş olduğu artışın oranı % 11,7 d ir. 
Diğer taraftan, geleneksel ihraç maddeleri arasına çok sayıda yenilerin de ka
tılm ış olması, m ik ta rla rın ın  az olmasına rağmen, önem li b ir  gelişmedir.

Bununla beraber, 1964 yılında ihracattaki artışa karşılık itha lâ ttak i aza
lış dolayısiyle dış ticaret hacminin geçen yıla nispetle düştüğü görü lm ekted ir. 
(Bu düşüş değer itiba riy le  % 10,1 oranındadır. M ik ta r itiba riy le  düşüş % 1,3 e 
inhisar e tm iş tir .)
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Cetvel : 21
Dış Ticaret Hacmi

- -----------

Değer ■ ( Milyar TL.) j Değer - { Milyon S ) Miktar • ( Milyon Ton )
Yıllar , ------ -  , 1

--------------

İthalât İhracat Hacim İthalât İhracat Değişiklik Hacim İthalât İhracat Hacim

1961 4 ,6 3.1 7 ,7 509 347 - 162 85*) 3,1 2,1 5,2

1962 5 ,6 3 ,4 9 ,0  j 622 381 -  241 1 .003 4 ,9 2,3 7,2 i

1963 6 ,2 3,3 9 ,5  ; 687 368 319 1 ,055 5,4 2,1 7,5 1

j  1964 ( I) 4 ,9 3 ,7 8 ,6 537 41 1 126 948 4 ,8 2 ,6 7,4

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

Gerçekten 1964 yılında b ir  yıl önceye nazaran ihracat 368 m ilyon dolar
dan 411 m ilyon dolara yükselm iş, itha lâ t ise 687 m ilyon dolardan 537 milyon 
dolara düşm üştür. İh racattaki y ıllık  artış % 11,7, itha lâ ttak i düşüş ise % 21,8  
oranındadır. Dış ticaret hacmi % 10,1 oranında düşerek 1.055 m ilyon dolardan 
948 m ilyon dolara in m iş tir. Dış ticare t açığı 1963 yılında 319 milyon dolar iken
1964 de 126 m ilyon dolara düşm üştür. B ir yıl önceki açığa nazaran 1964 yılı 
açığı %  60,5 d ir.

1964 yılında 1963 yılına nazaran meyve ve canlı hayvan ihracatında cem'an 
4 m ilyon dolar azalma, d iğer maddelerde 47 m ilyon dolar artış kaydedilm iş ve 
neticede toplam ihracat 43 m ilyon dolar a rtm ıştır. İhracatı artış kaydeden 
maddeler arasında pamuk 11 m ilyon dolar, tütün 23 m ilyon dolar, madenler 
8 m ilyon dolar, hububat, tohum la r ve diğer maddeler cem'an 5 m ilyon dolar 
yükse lm iştir.

Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
Cetvel : 22 ( Milyon $ )

1 h r a <c a t İ İ t h a 1 â t

Maddeler 1963 1964
( * )  I

Maddeler ‘ 1963
I

1964
U )

Meyveler 86 i 85 Makineler 1 89 176

Pamuk 81 92 Nakîl vasıtaları 76 46 j

Tütün 67 i 90 Akaryakıtlar 66 67

Canlı hayvanlar 17 14 Demir - Çelik 65 51

Madenler 12 20 İlâç - Boyalar 38 37 j

Hububat 5 6 Dokuma - İplik 43 36

Tohumlar 3 . 5 Buqdav 57 6

Diğer maddeler 97 99 Diğer maddeler 153 1 18

TOPLAM 368 J 411 TOPLAM 687 537

( * )  Muvakkattir. . ........
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet istatistik Enstitüsü
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İthalâtta 1964 yılında 1963 yıİma nazaran meydana gelmiş olan 150 m il
yon do larlık  azalma, 1 m ilyon d o la rlık  akaryakıt artışı hariç, bütün mallarda 
kendini az çok gösterm iştir. En büyük düşüş 51 m ilyon dolar ile buğday itha
lâtında meydana gelm iştir. Bu düşüşe sebep akdedilm iş olan surplus ithalâtı 
anlaşmaları ile ilg ili ithalâtın  büyük kısmının 1962 de yapılmış olmasıdır. Na
kil vasıtaları ithalâtı da 1964 yılında önem li b ir azalma kaydetm iştir. Bu aza
lış 30 m ilyon dolar tu tm aktad ır. M akineler ithalâtında 13 m ilyon dolar, demir 
ve çelik ithalâtında 14 m ilyon dolar azalış kaydedilm iştir. 7 m ilyon dolar in
miş olan dokuma ve ip lik  ithalâtına diğer maddelerde meydana gelen 35 mil- 
yon do la rlık  azalışı eklemek gerekir. İlâç ve boya ithalâtı 1963 yılı seviyesini 
muhafaza e tm iş tir.

Yatırım, İstihlâk ve Ham Madde İthalâtı
Cetvel : 23 _________________________________________  (Milyon S)

D e ğ e r l e r Genel İthalâta Nispetleri

Gruplar j 1963

YATIRIM MADDELERİ 314
1 —

İnşaat malzemesi 41 

Makine ve teçhizat 273 

İSTİHLÂK MADDELERİ 37 

HAM MADDELER 336

TOPLAM 687

1964( * } 

245 

25 

220 

25 

267

537

Gruplar ! 1963 1 1,’ 6.4
___________ * _________ i

YATIRIM MADDELERİ ! 4 5 ,7  45,6

İnşaat malzemesi | 6 ,0  j 4 ,6  

Makine ve teçhizat | 39 ,7  J 41,0  

İSTİHLÂK MADDELERİ 5 ,4  4 ,6  

HAM MADDELER j 48 ,9  49,«

TOPLAM 100,0 100,0
i i

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

İtha lâ ttaki azalışın yatırım , istih lâk ve ham madde grupların ın  her birine 
tesir ettiğ i görü lm ektedir. Gerçekten yatırım  maddeleri ithalâtı % 22 oranında 
b ir azalış kaydederek 1963 yılındaki 314 m ilyon do la rlık  seviyesinden 245 m il
yon dolara düşmüştür. Ham madde ithalâtı 336 m ilyon dolardan 267 milyon 
dolara İnerek % 20,5 oranında azalmıştır. İstih lâk maddeleri ithalâtı 37 m il
yon dolardan 25 m ilyon dolara inm iş tir. Aradaki fa rk  % 32,4 e tekabül et
mektedir.

Yatırım  maddeleri içinde inşaat malzemesi ithalâtı % 39, makine ve teç
hizat % 19,4 oranlarında azalma kaydetm iştir.

Yatırım  ve istih lâk maddeleri ile ham maddelerin toplam itha lâ t içindeki 
hisselerinde aşırı b ir  değişiklik o lm am ıştır. Yatırım  m addelerinin hissesi b in 
de 1, is tih lâk maddelerinin hissesi binde 8 oranlarında azalmış, buna karşılık 
ham maddelerin hissesi binde 9 oranında a rtm ıştır. Bununla beraber yatırım
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m addeleri içinde y e r alan inşaat malzemesi itha lâtın ın  % 1,4 oranında düştü
ğü, m akine ve teçhizat hissesinin % 1,3 oranında azaldığı k^yda d eğer.

İhracatım ızın m em leketler itiba riy le  dağıhşında 1963 yılı dağılışına naza
ran kaydedilen deQİşiklik dolar ve sterlin  sahası ile Doğu Avrupa dışındaki 
anlaşmalı m em leketlere vâki ihracatın artm ış olm as ıd ır .  1964 yılında APA 
m em leketleriy le  d iğer m em leketlere yapılan ihracat 196'3 yılı seviyesini hemen 
hemen muhafaza e tm iş tir .

İhracat ve İthalâtın Memleket Grupları İtibariyle Dağılışı

Cetvel : 24_____________________ {Milyon $)

■ İhracat
~ —

İthalât
Memleket Grupları

1963 1964
CM 1963 1964

(M

A. P. A. MEMLEKETLERİ 241 248 3 13 246
Avrupa İktisadi İşbirliği 140 ! ı a 196 j 154
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 90 97 111 90
Diğer A.P.A. Memleketleri 1 t i 14 6 2

DOLAR SAHASI 51
- ?4

212 | l<6

STERLİN SAHASI 3 ! 5
22 14

ANLAŞMALI MEMLEKETLER i 48 i 60
■ ■

83 63

Doğu Avrupa Memleketleri 36 | 38' i 50 42
Diğer Anlaşmalı Memleketler 12 22 33 21

DİĞER MEMLEKETLER 25 24I
!

57

L

S 58

TOPLAM 368 411 687
i

537

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

Buna karşılık, ithalâtım ızın m emleketler itiba riy le  dağılışında, ithalât aza
lışı hemen hemen bütün m em leketlerle ilg ilid ir .

Gerçekten APA m em leketlerine vaki ihracat 1964 yılında 241 milyon do
lardan 248 m ilyon dolara çıkm ıştır. Buna karşılık bu memleketlerden yapılan 
ith a lâ t 313 m ilyon dolardan 246 m ilyon dolara inm iş tir.

Dolar sahasına yapılan ihracat 51 ■ m ilyon dolardan 74 m ilyon dolara çık
mış, itha lâ t ise 212 m ilyon dolardan 156 m ilyon dolara düşmüştür.

Anlaşmalı memleketlerden Doğu Avrupa dışında kalanlara yapılan ihracat
12 m ilyon dolardan 22 m ilyon dolara çıkm ıştır. Bunlarla ilg ili ithalât ise 33 
m ilyon  dolardan 21 m ilyon dolara inm iş tir.

Yukarıda b e lirtilm iş  olan memleketler dışında kalan memleketlerle ilg ili 
ih raca t cem'an 3 m ilyon dolar artm ış, ithalât ise 15 m ilyon dolar azalmıştır.
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Geçici rakam lara göre 1964 yılı dış ödeme dengesinin g iriş ve çıkış hac
mi 739 m ilyon dolar olarak gerçekleşm iştir. 1963 yılı hacmi 833 m ilyon dolar 
olduğuna göre, azalış 144 m ilyon do la rd ır. Bu daralma dış ticaret ve sermaye 
hareketleri hacim lerindeki azalıştan ile ri ge lm iş tir. Bununla beraber, 1964 yılı 
dış ödeme dengesinin önemli hususiyeti, ihracat gelirle rinde  % 11,7 oranında 
yükseliş kaydedilm iş ve gelirle r arasına ilk  defa olarak işçi tasarrufla rın ın  ka

tılm ış o lm asıdır.

Gerçekten 1963 yılında 368 m ilyon dolar tutan ihracat ge lirle ri 1964 yı
lında 43 m ilyon dolar artarak 411 m ilyon dolara yükse lm iş tir. Buna karşılık 
ithalat, bu ik i yıl sonlarında 150 m ilyon dolar azalarak 687 m ilyon dolardan 
537 milyon dolara inm iş tir. Bu sebeple dış ticaret açığı 1963 de 319 milyon 
dolar iken 1964 de 126 m ilyon dolara düşm üştür.

Görünmeyen kalemler de 1964 yılında gelir bakımından azalma, gider ba
kımından artış kaydetm iştir. Bu m uamelelerin açığı 1963 yılında 9 m ilyon do
lar iken 1964 yılında 35 m ilyon dolara yükse lm iştir. Bununla beraber, işçi ta
sarruflarının geJirler arasına ayrı b îr kalem olarak katıim ış olması önemlî b ir 
olaydır. 1963 de 37 m ilyon dolar olan görünmeyen muameleler ge lirle ri 1964 
yılında 18 m ilyon dolara düşmüş, g iderler ise 46 m ilyon dolardan 53 m ilyon 
dolara yükselm iştir.

49 m ilyondan 59 m ilyon dolara yükselm iş olan e n fras trü k tü r ve off-shore 
gelirler, 10 m ilyon do larlık  b ir  artış kaydetmiş bu lunm aktadır.

Dış ticaret, görünmeyen muameleler ve en fras trük tü r ge lirle riy le  ilg ili olan 
cari İşlemler dengesinin geçen yıl 279 m ilyon dolar olan açığı 1964 yılında 102 
milyona inm iş tir.

1964 yılında sermaye hareketleri konusunda, kısa vâdeli o lan lar hariç, 
251 m ilyon dolar g iriş, 110 m ilyon dolar çıkış kaydedilm iştir. 1963 yılında gi
rişler 375 m ilyon dolar, çıkışlar 114 m ilyon dolar tu tm uştu . Çıkışlar, dış borç 
ödemelerine tekabül etm ektedir. G iriş lerde azalış 124 m ilyon dolar, çıkışlarda 
ise 4 m ilyon dolar olduğuna göre, sermaye hareketlerinde 120 m ilyon do la rlık  
b ir azalma o lm uştur. Geçen yıl 261 m ilyon do la rlık  net g iriş  bu yıl 141 m ilyon 
dolara İnm iştir.

F iilî sermaye g iriş lerinde özel yabancı sermaye g iriş i 21 m ilyon dolardan 
25 m ilyon dolara, bedelsiz itha lât 5 m ilyon dolardan 7 m ilyon dolara yüksel
miş, kredili itha lât her ik i yılda da 10 m ilyon dolar tu tm uştu r. Buna karşılık 
proje kredileri 97 m ilyon dolardan 36 m ilyon d o la ra /su rp lu s  ithalâtı 73 m il
yon dolardan 28 m ilyon dolara ve Konsorsiyum kred ile ri 169 m ilyon dolardan 
145 milyon dolara inm iş tir. Konsorsiyum kredilerine 1963 yılı için 11,5 m il
yon dolarlık ve 1964 yılı için 24,6 m ilyon do larlık  borç tecili dahil değ ild ir.

( _  D ıs Ö(leni(‘li*r D e n e s i
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Ödemeler Dengesi
(Geçici rakamlar)

1 9 6 3 1 9 6 4

------------
Dönemler

----------
[

.. - - -
arası fark

G
el

ir S_V~u
O

j 
Fa

rk
i

G
el

ir

G
id

er

(9u_ G
el

ir

' 
G

İd
er

Fa
rk

1. CARİ İŞLEMLER DENGESİ 454 : 733
i
- 2 7 9 ■ 488 590 — 102 34

I
— 143 177

A. İHRACAT - İTHALÂT 368 687 - 3 1 9 ' 41 1 537 126 i 43 1 150 193

B. GÖRÜNMEYEN MUA, ; 37 i 46
i ...... .

ı......T
ı.... ..... 18 1 53 -  35 — 19 7 26

Faiz ödemeleri __ ' 32
î

32 — 31 31 1 1
Tarım ve dış seyahat — 13 -  13 13 - 13 : ~~
İşçi gelirleri — 9 9 9 9
Kâr transferleri — 1 ..- 1 5 - - 5 — _ 4 - 4
A. B. D. TL. harca. ( ] ) 21 21 4 4 ... 17 17
Proje kredileri hiz. öde. - — i 4 4 4 4

| Diğer görünmeyen mua. 16 16 5 5 11 1 1

! C. ENFRASTRÜKTÜR ve
OFF-SHORE (2 ) 49 49 59 ' 59 10 10

2. SERMAYE HAREKETLERİ 375 ! 1 14 261 : 251 i 1 10 141 1 124 ... 4 120 !1
Dış Borç Ödemeleri (3 ) 1 14 : -  114 1 10 -  1 10 j '; 4 4 '

Özel Yabancı Sermaye 21 2i 25 ■ 25 | 4 : 4
P.L. 480 (Surplus) (1 ) 73 İ 7i 28 ' 28 45 45
Bedelsiz İthalât 5 5 7 : 7 2 2 I

Proje Kredileri 97 97 36 36 !...  6! - -  — 61 !

Kredili İthalât . 10 — 10 10 10 i -  .
i Konsorsiyum Kr. (1 ,3 ) 169 169 145 145 24 24 ı

3. KISA VADELİ SER. HAR. — 36 -  36 - - 36 36

4. REZERV HAREKET. (4 ) 42 - ; 42 8 8 -  42 X - 50 1

| Konvertibl Altın ve Dö. 42 42 14 - 42 14 56 ;

| Anlaşmalı Memleketler 0 0 6 0 6 6

5. NET YANLIŞ VE EKS. (5 ) 12 __ : 12 31 -  3! - 12 ' 31 - 43 1

883 883 __ 739 739 144 144
i

-......
Kaynak : Maliye Bakanlığı

(1) 3 milyon dolarlık surplus ithalâtı ile l milyon dolaylık AID hibesi 1964 yılında 
A. B. D. TL. harcaması kaleminde gösterilmiştir.

(2) 11,0 milyon dolarlık Alman Esi İha Anlaşması avansı dahildir.
(3) 196 î yrft için 11,5 milyon dolarlık 1964 yılı için 24,6 milyon dolarlık bore tcr.ilı da 

bil değildir.
(4) Rezerv hareketleri Bankamızın 1962, 1963 ve 1964 yılları bilanço rakamlarına göre 

hesaplanmıştır.
(5) 1964 yılına ait rakama kısa vadeli sermaye hareketleri de dahildir.
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Kısa vadeli sermaye hareketleri 1963 yılında 36 m ilyon d o la rlık  b ir  öde
me gösterm ektedir. 1964 yılı için ödeme ile ilg ili rakam henüz ayırt edileme
diğinden, net yanlış ve e ks ik lik  kalemi içinde yer a lm ıştır.

1962, 1963 ve 1964 yılla rı b ilanço rakam larına dayanılarak hesaplanmış 
olan altın ve döviz rezervi hareketleri 1963 yılı için 42 m ilyon d o la rlık  b ir  aza
lış 1964 yılı için 8 m ilyon do la rlık  b ir  artış gösterm ektedir.

Net yanlış ve eksik ler kalemi 1963 yılında gelir o larak 12 m ilyon dolar
dır. 1964 yılına ait 31 m ilyon do la rlık  yanlış ve eksik gider rakamına henüz 
hesap edilmemiş olan kısa vadeli sermaye hareketleri de dah ild ir.

B irinci Beş Y ıllık  Kalkınma Plânı 1963 ve 1964 yılla rı program larında yer 
almış olan dış ödeme dengesi tahm in le ri, bu konu ile ilg ili bölümde incelen
m iş tir. 1964 yılr için Kalkınma Programında dış ticaret dengesi açığı 265 m il
yon dolar olarak tahm in e d ilm iş tir. Buna ka rş ılık  açık 126 m ilyon do lar ola
rak gerçekleşmiştir. Program rakamına göre itha lâ t 113 m ilyon do lar daha dü
şük, ihracat ise 36 m ilyon dolar daha yüksektir. 270 m ilyon dolar açık verece
ği düşünülen cari işlem ler dengesi ise 102 m ilyon dolar açık ve rm iş tir. 1964 
yılında sermaye g iriş le rin in  415 m ilyon dolar tutacağı tahm in e d ilm iş tir . Bu
na karşılık g iriş le r 251 m ilyon dolar o larak gerçekleşm iştir.

D — Altın ve Döviz Durum u

Bankamız altın mevcudu 1964 yılı içerisinde 3,1 sâfi ton azalarak yıl so
nunda 116,9 sâfi tona inm iş tir. 1963 yılı sonunda 120,0 sâfi ton olan mevcu
dumuzda 1964 yılında meydana gelmiş olan azalma, M illetlerarası Para Fonu 
ile M illetlerarası Ödemeler Bankasına altınla yapılması gerekli olan ödemeler
den ileri gelmektedir. Bu arada yıl içinde Etibank'ın  istihsal e ttiğ i az m iktarda 
altın da satın a lınm ıştır.

Altın Mevcudu
Otvel • 26______________ ____________________________  (Ton)

1 9 6 3 1 9 6 4 Fark

M İLLETLERA RASI A YAR LI 1 1 1 ,4  i 109,4 | —  2 ,0

Serbest a ltın la r 21,8 10,9 — 10,9
M erhun a ltın la r : 71,8 71,8 —

Vâdeli a ltın  b o rç lu la rı 17,8 26 ,7 8 ,9

SİKK E VE DÜŞÜK A YAR LI 8 ,6 7,5 —  ı , ı

T O P L A M
'

120,0  j 116,9 — 3,1

Bankamız altın mevcudunun 1963 yılı sonu itiba riy le  109,7 sâfi tonu Ban
kamıza, 10,3 sâfi tonu Hâzineye ait bulunuyordu. 1964 yılı içerisinde Hazîneye 
ait altın ların m iktarı değişmemiş, Bankamız malı a ltın la r ise 106,6 tona inm iş
tir.
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Cetvel : 27
Altın Mevcudunun Dağılışı

(Ton)

1963 1964 Fark

Banka malı 109,7

10,3

106,6 -  3,1
Hazino tevdiatı 10,3

Amor. ve Kre. S. tevdiatı (1 )

T O P L A M 120,0 116,9 -  3,1

(1) 12.3.1964 tarihinden beri Devlet Yatırım Bankası

Bankamız altın mevcudunun serbest, merhun veya vadeli satış şeklindeki 
dağılışını, b ilind iğ i üzere, döviz g iriş ve çıkışları sırasında yıl içerisinde mey
dana gelen m evsim lik fa rk la rın  ayarlanması amaciyle yapılan muameleler et
k ilem ekted ir. 1963 yılı sonu itiba riy le  altın mevcudu, 21,8 safi tonu serbest, 
71,8 safi tonu merhun, 17,8 safi tonu vâdeÜ satış ve alış o lm ak üzere dağılmış
tır . 1964 yılı içerisinde merhun altın  m iktarı ne azalma ne çoğalma kaydet
m iş tir . Vadeli satış ve alış konusu a ltın la r Temmuz ayma kadar sabit kalmış, 
Ağustos ayında 8,9 sâfi ton artarak 26,7 safî tona yükse lm iştir.

Bu artış serbest a ltın mevcudunu da aynı m iktarda azaltmış ve altınla 
yapılm ış olan ödemelerle b ir lik te , serbest a ltın mevcudu 1964 yılı sonu itiba
riy le  10,9 sâfi tona in m iş tir.

1963 yılı sonunda 36,2 m ilyon dolar olan Bankamız standart a ltın ve kon- 
ve rtib l döviz rezervi 1964 yılı sonu itiba riy le  50,4 m ilyon dolara çıkm ıştır. Bu 
ik i ta rih  arasındaki fa rk  14,2 m ilyon dolar tu tm aktad ır.

Bankamız altın ve döviz rezervi 1963 yılı sonundan beri m illetlerarası 
ayarlı altın mevcudumuza konvertib l döviz mevcudumuzun ilâvesi ve bu top
lamdan konvertib l döviz taahhütle rim iz in  çıkarılması suretiyle hesaplanmak
tadır. Düşük ayarlı a ltın la r, sikkeler ve konvertib l olmayan döviz hesaplan re
zerv hesabına dahil ed ilm em ektedir. Bu usulün gayesi altın ve döviz rezervini 
standart ayarlı a ltın larla  konvertib l dövizlerden te rk ip  ederek dış ödeme ista
tis tik le r in i m illetlerarası usuller içinde tak ip  e tm ektir.

Rezervler yıl içerisinde, geçen yıl olduğu g ib i, ithalât transferleri ile dış 
borç taks itle ri, diğer dış Ödeme ihtiyaçların ın azaltıcı ve ihracat ile dış kredile
rin  çoğaltıcı tesirleri altında seyretm iştir. Bu şartla r içinde rezervler 1964 y ılı
nın ilk  üç ayında ortalama 45,3 m ilyon dolar, ik inc i üç ayda 58,7 m ilyon do
lar, üçüncü ve dördüncü üçer aylık dönemlerde sırasiyle 33,4 m ilyon dolar ve 
54,6 m ilyon dolar seviyelerinde seyretm iştir.

Bankamızın m illetlerarası ayarlı altın mevcudu 1963 yılında 125,3 milyon 
dolar iken, evvelce b e lirtild iğ i g ib i, a ltın la yapılması şart ödemeler dolayısiyle,
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Cetvel : 28

Altın ve Döviz Durumu Rezervi

M ily o n  TL. M ily o n  $

1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 3 1 9 6 4 Fark

A L TİN  AAEVCUDU 

( M i lie tle ra ras ı Ayar 11 )

i

1.128 ,5 1 .107 ,6 ■: 125,3 - 123,0 - 2 . 3

Serbest 220,9 1 10,0 24 ,5 12,2 - 1 2 , 3
M erhun 727.6 727.6 80 ,8 80,8 —

VÂdeli a ltın  b o rç lu la rı 180,0 270,0 20 ,0 30 ,0 10,0

D Ö V İZ  BORÇLULARI

( K cnvertib l ) • 219.1 286.2 21.3 CO 7.5
3 1 3 3  sayılı Kanuna göre 19 V , 7 236,6 22 ,2  ■ "  26,3 4,1
5 2 5 6  sayılı Kanuna qöre 19,4 49 ,6 2,1 5 ,5  . 3 ,4

D Ö V İZ  ALAC AKLILA RI

( K o n v e rt ib l)
3 1 3 3  sayılı Kanuna göre 

5 2 5 6  sayılı Kanuna göre

- i  020,3  
754,7 ; 
265,6

--9 3 9 .8
554,1
385,7

- 113.4 
83.9  
29.5

-  104,4 
61 ,6  
4 2 ,8

- 9 ,0  
— 2 2 ,.t 

13,3

NET REZERV D U RU M U 327.3 454 ,0  1 3 6 ,2  ; 5 0 ,4 14,2

1964 yılı sonu itiba riy le  123.0 m ilyon dolara İnmek suretiyle 2,3 m ilyon dolar 
tutarında azalmıştır. Standart a ltın mevcudu yıl zarfında bundan başka deği
ş ik lik  kaydetmem iştir.

Buna karşılık, Bankamız konvertib l döviz mevcudu ve alacakları ile döviz 
reahhütleri arasındaki fa rk  1963 yılı sonunda 89,1 m ilyon dolar iken 1964 
yılı sonunda 72,6 m ilyon doiara inm iş tir. Aradaki fa rk, bu ik i ta rih  arasında 
clöviz taahhütlerim izin 16,5 m ilyon dolar azaldığını gösterm ektedir. Konvertib l 
döviz mevcutları ile bu tip taahhütler arasındaki fa rk 1964 yılının üçer aylık 
dört devresi itiba riy le  sırasiyle (80 ,7 ), (67 ,7 ), (92,9) ve (70 ,5) m ilyon dolar
lık ortalama seviyeler arzederek seyretm iştir.

Bankamız a k tifle r i arasında "döviz borçlu ları hesabında" yer alan efek
tifle rle  "hariç tek i m uhabirler nezclindeki döviz a lacakları" 1963 yılı sonunda
24,3 m ilyon dolar iken 1964 yılı sonunda 31,8 m ilyon dolara çıkarak 7,5 m il
yon dolar a rtm ıştır. Bu artışın 4,1 m ilyon doları Am erikan ve Kanada doları 
hesaplarında (3133 Nolu Kanun), 3,4 m ilyon doları ise diğer konvertib l döviz 
hesaplarında (5256 Nolu Kanun) meydana gelm iştir.

Bankamız pasifleri arasında "deviz a lacaklıları hesabında" yer. alan kon
vertib l döviz taahhütlerim iz 1963 yılı sonunda 113,4 m ilyon dolar iken 1964 

yılı sonunda 9,0 m ilyon do la rlık  b ir azalışla 104,4 m ilyon dolara inm iş tir. Bu 

hesabı, terkip eden Amerikan ve Kanada doları taahhütlerim izde (3133 Nolu 

Kanun) 22,3 m ilyon do larlık  azalma diğer konvertib l döviz taahhütlerim izde 
(5256 Nolu Kanun) ise 13,3 m ilyon do la rlık  artış o lm uştur.
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Standart altın ve konvertib l döviz m evcutlan ile bu tip taahhütler dışın
daki a ltın ve döviz hesapları ayrı b ir  tabloda T ü rk  lirası olarak gösterilmiş
t ir .

Diğer Altın ve Döviz Hesaplan

1963 1964 Fark

A L T IN  (M e ş k û k  ve düşük a y a r l ı) 86,9 76,2 10,7

B O R Ç LU  D Ö V İZ  HESAPLARI 459,5 360, 1 - 99,4

3133 sayılı K anuna göre : 
M u h te lif 62,1 82,4 20,3

5256 sayılı Kanuna göre : 
H a riç te k i m u h a b ir le r 219,8 126,9 92,9
M u h te lif 177,6 ! 50,8 26,8

K L İR İN G 0 , 5 0, 1 0 , 4

A L A C A K L I D Ö V İZ  HESAPLARI 537,  ! 423,  2 - 1 13,9

3133 sayılı K anuna göre :

M u h te lif i 68 , 4 3 1.7 -  33,7

5256 sayılı Kanuna göre :

H a riç tek i m u h a b ir le r i 130,8 94,9 35.9
M u h te lif 337,9 293.6 -  14.3 i

K L İR İN G 1 1.2
i

0 , 7 0,5

Konvertib l olmayan döviz hesaplarının 1963 yılı borçlu bakiyesi 459,5
m ilyon  lira iken 1964 yılıı sonunda 360,1 m ilyon liraya inerek 99,4 m ilyon lira
azalış kaydetm iştir.

3133 ve 5256 sayılı Kanunlara tabi olan bu hesaplar geııef olarak, iştira 
edilen kambiyo senetlerine, ticaret ve ödeme anlaşmalariyle ilg ili döviz hesap
ların ın  borç bakiyelerine, M illetlerarası Ödemeler Bankasına vâki İştirakim ize 
(7 ,3  m ilyon lira ) , konvertib l olmayan e fektifle re , çeşitli muvakkat ve muta
vassıt borçlu hesaplara taa llûk etm ektedir. Amerikan ve Kanoda doları ile ifa
de edilen hesaplar 3133 sayılı Kanuna, diğer dövizlerle yapılan muameleler 
5256 sayılı Kanuna tab id ir.

Konvertib l olmayan döviz hesaplarının 1963 yılı alacaklı bakiyesi 537,1 

m ilyon  lira  iken, 1964 yılı sonunda 423,2 m ilyon liraya düşmüş ve alacaklı ba

kiyede 113,9 m ilyon lira azalma meydana gelm iştir. 3133 ve 5256 sayılı Ka

nunlara tabi olan bu hesaplar genel olarak resmî daireler, e lç ilik le r, bankalar 

ve diğer şahıslarca yapılan döviz tevdiatına, ticaret ve ödeme anlaşmalariyle 

i lg ili döviz hesaplarının alacaklı bakiyelerine, ödenecek kambiyo senet ve hava

le lerine, çeşitli muvakkat ve mutavassıt alacaklı hesaplara taalluk etmektedir.
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Tasfiye edilm ekte olan k lir ing  hesaplarının l orçlu bakiyesi 63 bin lira, 
alacaklı bakiyesi 726 bin lira kadardır.

E — Uif? B orçlar

Türkiye'n in  dövizle ödenecek olan dış borç lan  toplamı 31 A ra lık  1964 ta
rih i itiba riy le  999,4 m ilyon dolar, T ü rk  parası ile ödenecek olanları 3.052,9 
m ilyon liradır. Dövizle ödenecek olan dış borçlarla  ilg ili k red ile rin  1964 sonu 
itiba riy le  ku llanılm am ış olan kısmı 266,8 m ilyon dolar, Türk  lirası ile ilg ili 
o lanlar 747,2 m ilyon lira d ır.

Türkiye'nin Dış Borçları - Dövizle Ödenecek Dış Borçlar

Cetvel : 3 0 __________________ _________ :________________________(Milyon *>
- - - - - - - -  - ■ - - -  -  • ! 30.6.1964 31.12.1964

Kullanıl
mayan kredi 

miktarı

Borç
miktarı

bakiyesi

1 Kullanıl- 
i mayan kredi 
1 miktarı

Bore
i miktarı 

| bakiyesi

A — .Borçlulara Göre Dağılım :
1

! ”
!

I

a) Devlet bütçesinden 
ödenecek olanlar ! 136,3 ; 456,4 234,7 561,0

b )  Diğer kamu sektörü 
borçları 59 ,3 495 .0 15,6 1 385,3

c) Özel sektör borçları 15,3 65 ,6 i 16,5 53,1

Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 
Toplamı 210,9

i ! 

1 . 017,0  j 266,8
I

999,4

B —  Alacaklılara Göre Darılım :

1 .... ■ —

a) Milletlerarası kurumlar 1 22,5 i 245 , 1 i 48, 1 | 229,7

b) Yabancı Hükümet ve 
Hükümet organları 1 188,4

i

418,6 214,0 i 462,1

c) Yabancı Özel Firmalar 
ve şahıslar 353,3 4 ,7 307,6

Türkiye'nin Dış Borçları -  Türk Parası İle Ödenecek Dış Borçlar
Cetvel : 30 (  a ) (Milyon TL.)

: a) Devlet bütçesinden öde
necek olanlar

b) Diğer kamu sektörü
c) Özel sektör borçları

1

679,4
158,3

14,4

t .  375,3 1 

445,6  
1.137,1

581,9
138,1
27,2

1 .463 ,7

460,9
1.128,3

J

| T O P L A M 852,1 2 ,9 58 ,0 747,2 3 052,9

Kaynak : Aylık ekonomik gösli’ineler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlümü ve Milletler- 
(irası iktisadi işbirliği Teşkilatı
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Dövizle ödenecek olan dış borç la rın  561 m ilyon doları Devlet bütçesinden,
385,3 m ilyon doları m uh te lif kamu m üessesele* bütçelerinden, 53,1 m ilyon 
doları özel sektör tarafından ödenecektir.

999,4 m ilyon dolar tutan bu tip  dış borçların  229,7 m ilyon doları m ille tle r
arası kurum lardan, 462,1 m ilyon doları yabancı hükümet ve hükümet organla
rından, 307,6 m ilyon doları özel firm a  ve şahıslardan sağlanmıştır.

Türk  lirası ile ödenecek olan dış borçların  1.463,7 m ilyon lirası Devlet 
bütçesinden, 460,9 m ilyon lirası kamu sektöründen, 1.128,3 m ilyon lirası özel 
sektör tarafından ödenecektir.

Bu bölümle ilg ili tablodaki rakam lara nazaran 1964 yılı ik inc i yarısında 
faizler hariç fiilen  ku llanılm ış olan ve dövizle ödenecek dış borçla r 17,6 m il
yon dolar azalmış, Türk  lirası ile ödenecek olan ve fiilen  ku llanılm ış dış borç
lar 94,9 milyon lira a rtm ış tır.

1964 yılı Haziran ayı sonuna nazaran henüz ku llanılm am ış olan dövizli 
kredilerin  m iktarı 1964 yılı sonunda 210,9 m ilyon dolardan 266,8 m ilyon do
lara çıkarak 55,9 m ilyon do lar a rtm ış tır. Bu rakam lar Türk  lirası ile ödenecek 
olan kullanılm am ış kredilerde 852,1 m ilyon liradan 747,2 m ilyon liraya düşe
rek 104,9 m ilyon lira  azalmıştır.

Dış ödeme dengesi bölüm ünde mufassal olarak b e lirtilm iş  olduğu veçhile,
1964 yılında 110 m ilyon do lar tu tarında borç ödenmiş buna karşılık 251 m il
yon dolar tutarında dış borç fiilen  ku llan ılm ış tır. Bu rakama özel yabancı ser
maye de dah ild ir.

5 _  lî)64 Y IL IN D A  PA H A  V E K R E D İ

A — Cicnel Gelişm eler

a. P ara  ve K redi Gelişm eleri

1964 yılında para ve kred i, ana çizgileri bakımından Ocak - Haziran ayla
rında arızî kon jonktü rün , Haziran - Eylül devresinde nakdî ve malî tedb irle 
rin, Eylül ayından sonra da cari kon jonktü rün  e tkisi altında gelişm iştir.

1963 yılında nakdî ve İktisadî cepheleriyle yükselme yönünde hareket et
miş olan kon jonktü r, 1964 yılın ın  ilk  aylarından itibaren m evsim lik dalgalan
ma hadlerinin altına düşen b ir  ölçüde nakdî bakımdan gerileme, İktisadî ba
kımdan yavaşlama karakteri gösterm iştir.

1964 yılının ilk  yarısında beliren arızî durgunluk, yılın ilk  aylarında ön
ce ekonomi dışı fak tö rle rin  tesiriy le, bu tip  tazyiklere karşı İktisadî faa liyetle r
den daha hassas olan para - kredi hareketlerinde kendini gösterm iştir. Ekono
mi dışı fak tö rle rin  etkisi bu yoldan hem kuvvetlenmiş hem bu e tk ile r kıs
men nakit hareketlerinin arkasına g iz lenm iştir. Böylece gelişen olağanüstü da-
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rakıcı fak tö rle r, m evsim lik dalgalanma ile birleşince İktisadî faaliyetlere de 
sirayet ederek m ütekabil tes irle rin  sağlamlaşmış ve Haziran ayına doğru âdeta 
kon jonktüre l b ir  karaktere bürünü r hale ge lm iş tir.

1964 yılın ın  başından itibaren ik tisad i faaliyetlerde görülen durgunluğun 
yılın ortasına kadar devam etmemesi üzerine para - kredi m erc ile ri malî ve 
nakdî müdahale tedb irle riy le  arızî alçak kon jonk tü rün  b ir  "deflasyon - reses- 
yon" halini almasını enlem işler ve Eylül'den itibaren ko n jo n k tü r norm al sey- 
rine yeniden g irm iş tir .

Yukarıda ana hatlarını çizmiş olduğumuz nakdî ve İktisadî gelişme, İk ti
sadî faaliyetler bakımından ilk  a ltı aylık devrede özel teşebbüslerin yatırım la
rı ile cari harcamalarında yavaşlama şeklinde tezahür e tm iş tir. Bu eğilim , özel 
ve resmî sektörle ilg ili temel maddelerin cari is tihsallerine tesir etmemiş 
fakat talepte genel b ir  daralma meydana g e tirm iş tir . Bu daralma dağıtım  sek
törünün çeşitli kademelerinde daha şiddetle kendini gösterm iş, is tih lâk sek
töründe ise sadece durgunlaşm ıştır. Talep daralışı bazı sanayi ko llarında stok 
birikm esine sebep o lm uştur. Tarım  ü re tim in in  az olacağı konusundaki tah
m in ler ve daha sonra bu ih tim a lin  gerçekleşmesi yavaşlamayı kuvvetlend irm iş
tir .

Yukarıda İktisadî bakımdan kısaca incelenmiş olan arızî k o n jo n k tü r ve 
bu kon jonktü rü  önce tah rik  etm iş oian ekonomi dışı fa k tö rle r, ilk  hamlede 
özel şahısların idd ihar eğ ilim in i yükseltm iş, sürümdeki ağırlaşma, teşebbüsler
de lik it  para ihtiyacını çoğaltm ıştır. Bu davranış sonucunda, bankalar nezdin- 
deki vadesiz tasarruf mevduatı ile vâdesiz tica rî mevduatta çekilm eler olmuş, 
vadeli mevduatın artış hızı azalm ıştır. Mevduat çekilmesi karşısında bankalar 
b ir yandan tasarruf haricinde kalan kaynaklara başvururken, d iğer yandan 
kasa seyyaliyetlerini azaltm ışlar ve kred ile rin i artırm am a, hatta azaltma yolu
na g itm iş le rd ir. Bu eğilim ler, para arzı ve kredi bölüm lerinde detayları içinde 
incelenm iştir.

1964 yılı Haziran ayından itibaren alınmış oian tedb îrle rin  çoğunluğu 
nakdî m ahiyettedir. 1964 yılının ilk  altı ayında beliren yavaşlamanın kısa vâ- 
deli b ir  kon jonk tü r hareketi olması, nakdî karakterin in  İktisadî cephelerinden 
daha kuvvetle belirmesi ve nakdî tedb irle rin  daha sür'atle tesir etmesi bu yön
de harekete geçilmesini ge rek tirm iş tir. Bu arada malî tedb irle r de a lınm ıştır. 
Resmî bütçelerden yapılan yatırım  harcamalarının çeşitli yo llardan hızlandı
rılması piyasanın hareketlendirilm esinde rol oynamıştır.

1964 yılı Haziran ayından itibaren alınmış olan nakdî tedb irle rin  nihaî 
gayesini esas itbariy le , bankaların kaynaklarının artırılm ası ve finansman güç
lüğü çeken faaliyet ko lların ın desteklenmesi teşkil e tm iş tir. Destekleme ted
b irle ri, sanayi ve İhracat sektörlerin i bilhassa hedef ittihaz e tm iş tir. Ana hat
ları itiba riy le  Haziran ayından itibaren alınmış olan tedb irle ri, Bankamız ve 
bankalar yönünden olm ak üzere, ik i ayrı cepheden incelemek m üm kündür.
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Bankamızca alınm ış olan tedb irle rin  b ir kısmı doğrudan doğruya sanayi 
ve ih raca t sek tö rle rin i, d iğer kısmı, bunlarla  b ir lik te , ticaret sektörünü ve 
m evs im lik  finansm anları ilg ilend irm ek ted ir.

Bankamızca alınm ış olan genel n ite lik tek i tedb irle r, esas itiba riy le  mem
leket iç ine yayılm ış olan is tih lâk  m erkezleriyle büyük sanayi ve ticaret mer- 
kezıeri arasındaki alım  ve satım ı kredi yönünden desteklemek, banka kredile
r in i bu sektöre yöneltm ek ve bankaların kaynaklarını bu maksatla a rtırm ak 
am açlarını gü tm üştür. Bankamızca bu konuda alınmış ol^n tedb irle r şunlar
d ır :

1 — • Memleket içinde geniş teşkilâta sahip olan bankaların lim itle r i 15 
Haziran .1964 ta rih inde  gereken ölçülerde a rtırılm ış tır. Bu tedb irle rin  gayesi 
is tih lâ k  m erkezlerindeki teşebbüslere kredi sağlamak suretiyle istihsal merkez
lerinden alım  yapabilm e lerin i desteklem ektir.

2 — ■ Şube reeskont bölgesi dışında bulunan firm a ların  imzasını taşıyan 
toptancı ve sanayici senetleri de 1 Temmuz 1964 tarih inden itibaren reeskonta 
kabul e d ilm iş tir . Bu tedb irin  gayesi de istihsal ve istih lâk merkezleri arasın
daki a lım  ve satım ları hareke tlend irm ektir.

3 —  Bankalara tanınan munzam reeskont im kânlarının kolaylıkla ku lla
nılm asını sağlamak m aksadiyle tica rî ve sınaî firm a la rın , kredi lim itle r in i geçi
ci süre ler için b e lir li oranlarda geçmeleri kabul ed ilm iş tir.

4 —  Kredi lim itle r i henüz .tesbit edilmemiş olan teşebbüslere ait senet
le rin  muayyen b ir  had içerisinde, istihbaratı bilâhare yapılmak üzere, rees
konta kabul edilmesine başlanm ıştır. Bu tedb irin  gayesi, b ir yandan küçük ve 
o rta  çaptaki ticare t ve sanayi m erkezlerin in kredi ihtiyacını karşılamak, diğer 
yandan bankaların lik id ite le r in i a rtırm ak tır.

Bankamızın doğrudan doğruya sanayi sektörüne yardımcı olmak amaciy- 
le a lm ış olduğu tedb irle r, neticeleri itiba riy le , kredi genel durumu ve ticaret 
sektörünü de ilg ilend irm ekted ir. Bu konuda alınmış olan başlıca tedbirler 
şu n la rd ır :

1 ) Sanayicilerin vâdeli satışlarını temsil eden 120 gün vâdeli ticarî senet
le r in in  reeskonta kabulünü m üm kün kılm ak maksadıyla, m ünferit firm a lim it
le rinde  cari olan usuller 1964 Eylül ayında değ iş tirilm iş tir.

2 ) Sanayici sektörünün korunması amaciyle, bankaların nezdimizdeki 
top lam  kredi lim itle r i evvelce b irleş ik  iken, Haziran ayında sanayici senetleri 
ve tica rî senetler lim itle r i o lm ak üzere, ik i gruba ayrılm ıştır. Ayrıca, sanayici 
senetleri lim itle r ine  tica rî lim itle rden  aktarma yapılmasına müsaade edilm iş

t ir .
3 ) Sanayi sektörünün stok b irikm esi sonunda artmış bulunan kredi ih ti

yacını karşılamak üzere, evvelce bu sektöre ancak ham madde terh in i suretiy
le ku lland ırılan  sanayici reeskont kred ile ri, kısa vadeli ihtiyaçları için tanzim
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edecekleri senetİerin 120 günlük b îr vâde ile s ın ırland ırılm ak kaydiyle, m am ul, 
yarı mamûl ve yardımcı malzemenin senedi tevdi eden bankaya terhin edilm e
si kaydiyle reeskonta kabulüne başlanılm ıştır; Bu tedb irle rin  gayesi, sanayici 
firm alara  işçi ücre tle ri, e le k trik  ve akaryakıt fa tu ra la rı gibi âcil m asrafları 
için kısa vâdeli fon sağlamaktır.

A) Banka K red ile rin i Tanzim Kom itesi, Öncelikleri Devlet Plânlama Teş
kilâ tı tarafından tesbit edilen sanayi ko llarına, Merkez Bankaâi reeskontu yö- 
luyla sağlanacak fon la rın  bankalar tarafından % 10,5 yerine % 9 üzerinden 
ikraz edilmesi amaciyle, faiz hadlerin i 25 Ağustos 1964 tarih inde değ iştirm iş
t ir . Bu karara muvazi o larak Bankamız da bu nevi sanayici senetlerine tahsis 
edilmek amaciyle, bankaların o ta rih tek i lim itle r in e  ilâve o larak, münhasıran 
öngörülen sanayi kollarına verilecek kredilerde ku llanılm ak üzere bankalara 
hususi lim itle r tanımış ve söz konusu sanayicilerin- senetlerine ta tb ik  edilmek 
üzere reeskont hadlerin i de % 7,5 den % 5,25 e in d irm iş tir . Ödünç Para Verme 
İşleri Kanunu ile Bankalar Kanununun 47 nci maddesi gereğince, Kom itenin 
faiz hadleri konusundaki kararları 1 Kasım 1964 ta rih inde yürürlüğe g irm iş tir .

Bankamız, ihracat konusunda evvelce ihdas e ttiğ i ko laylık ları 1964 y ılın 
da da ta tb ik  e tm iş tir. İhracat sektörü Bankamızca Haziran ayından itibaren 
alınmış olan diğer tedbirlerden de dolayısiyle faydalanm ıştır. Bütün bu ko lay
lık la r yanında, sanayi m am ulleri ¿ihracatını teşvik etmek maksadiyle, 25 Ağus
tos 1964 tarih inde Banka K red ilerin i Tanzim Komitesi tarafından alınmış olan 
ve yürürlüğe 1 Kasım 1964 tarih inde g irm iş bulunan karara muvazi o larak 
Bankamız da gerekli tedb irle ri a lm ıştır. Bankalar, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından öngörülen sanayi ko lla rı dışında kalan firm a la ra , dışarıdan sipariş 
a ldıklarını tevsik e ttik le r i, takdirde, Merkez Bankasından sağladıkları kaynak
lardan % 10,5 yerine % 9 üzerinden kredi verebileceklerdir. İhracat tahakkuk 
etmediği takdirde aradaki fa rk  ilg ilile rden tahsil ed ilecektir. Bankamız bu ka
rara muvazi olarak bu nevi finansmanlara % 7,5 yerine % 5,25 üzerinden 
reeskont haddi uygulamaktadır.

Bankamız, yukarıdaki tedb irle r dışında tarım  ü rün le rin in  üretic ilerden 
satın alınmasını, iç tüketim e ve ihracata hazırlanmasını ve değer fiya tla r iy le  
satılmasını desteklemek amaciyle mevsim finansm anlarını büyük ölçüde a r tı r 
m ıştır. Bu kred ile r arasında Toprak M ahsulleri O fisine yu rtiç i hububat alımla^ 
rı için sağlanan krediler, Tütün finansmanı için Tekel'e ve özel sektöre verilen 
krediler ile Tarım Satış Kooperatifleri B ir lik le rin e  tahsis edilen kred ile r 1964 
yılında nakdî ve İktisadî faa liyetleri hareketlend irm iştir. Bu kred ile rin  vâdele- 
rinde Ödenmeleri 1965^1966 yılları kon jonktürünün normal b ir  veçhe göster*' 
meşinde âmil o lacaktır.

Ekonomik kon jonk tü r Eylülden itibaren düzelmeye başlayarak İktisadî 
faaliyetler canlandığından Bankamız geçici tedb irle rin  b ir  kısmının ta tb ika tı
nı sene sonuna doğru durdurm uştur.
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Bankalar yönünden alınmış oİan para ve kredi tedb irle rine  gelince, bu ted
b ir le r in  çoğunluğu, Bankamızca alınmış olan tedb irle rin  ta tb ikatına taallûk et
m ektedir. Bankaları doğrudan doğruya hedef tutan tedb ir, vadeli mevduat kar
şılık la rı n ispetin i ind irm ek yoluyla bankaların kaynaklarını a rtırm ak amacını 
gütm üştür. Bu arada T. C. Z iraat Bankasını ilg ilendiren tedb irle r de alınm ıştır.

Bankamızca, alınmış olan ve. çoğunluğu bankaları ilg ilendiren tedb irle r yu
karıdaki paragraflarda açıklanm ıştır.

B ilind iğ i üzere, 5 Mayıs 1961 ta rih inde mevduat karşılık la rı nispeti, va
desiz ve vadeli mevduat için % 20 o larak tesbit ed ilm iş ti. Banka K redilerin i 
Tanzim Kom itesi, 24 Haziran 1964 ta rih li kararı ile karşılık  n ispetlerin i vâdeli 
mevduat bakım ından % 10 a in d irm iş tir . Bu karar, ilg ili hüküm ler gereğince, 
1 Temmuz 1964 tarih inde yürürlüğe g irm iş tir . Bu tedb irin  bankalar sistemi
n in, lik id ites i üzerinde kısa süre içinde tesir icra etmesini sağlamak üzere, 
iadesi gereken karşılık ların  % 50 sinin Merkez Bankasınca bankalara derhal 
avans o la rak verilmesi uygun görü lm üştür. Netice itiba riy le , Ağustos ayı iç in
de bankalar sistemine 198 m ilyon liraya varan b ir  iade yapılm ıştır.

T. C, Z iraat Bankası ile ilg ili tedb irle re  gelince, Banka K red ile rin i Tanzim 
Kom itesi, 1964 yılı Kalkınma Programında tarım  alanında gübre kullanılm ası
nı sağlayacak gerekli kaynağın tem in i maksadiyle, 3 Mart 1964 tarih inde almış 
o lduğu b ir  kararla , 301 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince, 28 Şubat 1964 ta rih inde  b ir ikm iş  olan mevduat karşılık la rın ın  % 20 
sini 2 yıl için T. C. Z iraat Bankasına ödünç vermeyi ka rarlaştırm ıştır. Mevduat 
ka rş ılık la rın ın  seviyesi 28 Şubat 1964 ta rih indek i m ik ta rın  altına düştüğü tak
d irde , T. C. Z iraat Bankası, azalışa tekabül eden m ik ta rın  % 20 sini geri vere
ce k tir. Söz konusu tarih  itiba riy le  bu avansın âzami lim it i 141,7 m ilyon lira  
o la rak tesbit e d ilm iş tir . 31 A ra lık  1964 ta rih i itiba riy le  T. C. Z iraat Bankası bu 
im kânı henüz ku llanm am ıştır.

T. C. Z iraat Bankasının 5389 sayılı Kanun gereğince açtığı kredilere uy
gulanan faiz haddi, Banka K red ile rin i Tanzim Kom itesinin 3 Ara lık 1963 ta ri
hinde alınan ve 7 Şubat 1964 tarih inde yürürlüğe giren kararı gereğince % 5 
den % 3 e in d ir ilm iş tir .

Hâzinece tesis edilen geliştirm e fonlarından yapılan ikrazlar, tahsis edil
d ik le ri sahalarda o lum lu sonuçlar ve rm iş tir. Bunlardan 1964 yılında ku llanıl
mış o lan la r İktisadî faaliyetlere de müessir o lm uştur. Kanun ve anlaşmalara 
göre ge liş tirm e fonlarına, 31 Ekim 1964 gününe kadar, 940 m ilyon lira tahsis 
e d ilm iş tir . Bu fonlardan 832 m ilyon lirası verile emrine bağlanmış veya ser
best b ırakılm ış, 793 m ilyon lirası da Hâzinece fiilen  ödenm iştir. Hâzinece 
ödenmiş olan m iktarın  313 m ilyon lirası bankalara, 468 m ilyon lirası Ereğli 
Dem ir ve Çelik Fabrikaları A. Ş. ne, 134 m ilyon lirası Toprak Mahsulleri O fi
sine, 25 m ilyon lirası Bursa Sanayi Odasına, b e lir li amaçlara tahsis edilmek 
kaydiyle, v e rilm iş tir . Genel olarak bu fonların  fa iz leri düşük, vadeleri uzundur.
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İlle r Bankası nezdindeki 50 m ilyon lira lık  l im i t l i . Turizm  Fonuna, 2 m il
yon lirası 1964 yılına ait o lm ak üzere, 18 m ilyon lira ya tırılm ış tır.

V akıfla r Bankasında açılan Turizm i Geliştirm e Fonuna 1963 ve 1964 de 
25 miyon lira ödenm iştir.

Etibank nezdindeki Maden Ekipman Fonuna 1963 ve 1964 de 25 m ilyon 
lira ve rilm iş tir.

1963 ve 1964 yıllarında T. C. Z iraat Bankası nezdindeki 25 m ilyon lira  l i 
m it li K ontro llü  Z iraî Kredi Fonu için 11 m ilyon lira, Ç iftç iy i Topraklandırm a 
Fonu için bugünkü tarihe kadar 31,6 m ilyon lira , toprak muhafaza ve sulama 
kredisi için 19 m ilyon lira, ziraî mücadele ve ekipman kredisi için 12 m ilyon 
lira ödenm iştir.

T. Sınaî Kalkınma Bankasındaki Marshall Plânı Özel Teşebbüs Fonuna ise 
75 m ilyon lira  tahsis ed ilm iş tir.

1964 yılında Türkiye Halk Bankasına Küçük San'atları Teşvik Fonu için 
8 m ilyon; Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankasına, sınaî ya tırım  ve işletme kredisi 
o larak 60 m ilyon; T. V akıfla r Bankasına Özel Tıp Merkezleri bina inşaatı için
12,5 m ilyon lira  ödenm iştir.

Ayrıca, yine 1964 yılında Toprak Mahsulleri O fisine stok tesisi ve borç 
itfası için (134 m ilyon lira lık  lim itte n ) 90 milyon lira ve rilm iş tir .

Bursa Sanayi Odasına, Bursa sanayi bölgesi kredisi o larak 25 m ilyon lira 
lık lim itten  1963-1964 yıllarında 17 m ilyon lira ödenm iştir. Ereğli Dem ir ve 
Çelik Fabrikaları A. Ş. ne de fabrika projesi için 428,2 m ilyon lira lık  lim itten  
353,7 m ilyon lira , işçi meskenleri inşaat projesi için 40 m ilyon lira lık  lim itten  
35 m ilyon lira  ödenm iştir.

b. R eeskont ve F a iz  H adleri

Belirli sektörlerin  teşvik edilmesi amaciyle 1961 yılında ihdas edilen ind i
r im li reeskont ve faiz re jim i, daha önce de z ikred ild iğ i g ib i, 1964 yılında bazı 
sanayi ko llan lehine biraz daha genişletilerek uygulanmış ve bankalarca alınan 
bazı komisyonlar ihracatı teşvik edici yönde d eğ iş tir ilm iş tir.

Banka K red ile rin i Tanzim Kom itesinin 25 Ağustos 1964 gün ve 143 sayılı 
kararı ile, o zamana kadar tarım , ihracat ve küçük sanat sektörlerine uygulan
makta olan in d ir im li reeskont ve faiz re jim i Devlet Plânlama Teşkilâtınca ön
görülen b e lirli sanayi kollarına ve bunun dışında sanayicilerin dış m em leketler
den aldıkları siparişlerle ilg ili sanayici senetlerine de teşmil e d ilm iş tir.

143 sayılı Karara göre be lirli sanayi kollarına bankalar tarafından, Merkez 
Bankası reeskontuna müracaat edilmek suretiyle verilecek olan sanayici k red i
lerinin âzami faiz haddi % 9 olarak tespit edilm iş ve bunlarla  ilg ili reeskont 
haddi /o 7,5 tan % 5,25 e in d ir ilm iş tir . Bankaların bu sanayi ko lla rına kendi
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Cetvel : 31
^aiz Rejiminin Kredilerle İlgili Faiz Hadİerı

Genel olarak krediler ( 2)

Merkez Bankası 
Reeskont ve senet 

üzerine avans 
hadleri ( ‘ )

7 ,50

Bankalarca uygu
lanan faiz 
hadleri

10,50

İhracat finansman kredileri ( 2) 5,25 ! 9 .00

D, P. T. ce tespit edilen bazı sanayi kredileri ( 3) 5 ,25 9 .00  !

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

Tarım kredileri ( 2) 5 ,25 9 ,00

T. C. Ziraat Bankasınca açılan orta ve uzun va
deli kred iler(2) 7,00

5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hasılların
dan T. C. Ziraat Bankasınca verilen krediler ( 4)

|
3 ,00

(1) Merkez bankasınca tahvil üzerine avanslara % altın üzerine avanslar a % 6 had
leri uygulanmaktadır.

(2) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Merkez Bankası % 5,25 haddini Halk Batı
kası eliyle ikraz edilen senetlere uygular.)

(3) 1.11.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bankalar % 9 haddim Merkez Bankası kay
naklarından sağladıkları imkânlarla açtıkları kredilere uygular.)

(4) 7.2.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

kaynaklarından verecekleri kred ile r normal faiz haddine tab id ir. Sanayiciler 
yabancı memlekelerden sipariş a ld ık ların ı tevsik e ttik le r i takdirde, bu ihracatla 
i lg ili im a lâ t k red ile rine  de in d ir im li faiz ve reeskont haddi uygulanacaktır.

1964 yılında Merkez Bankası, tahvil üzerine avanslara % 10 ve altın üze

rine  avanslara % 6 faiz uygulamaya devam e tm iş tir. Reeskont ve senet üzerine 

avans m uamelelerinde carî olan hadler arasında b ir  te fr ik  yapılm am ıştır.

Ödünç para verme işleriyle m üte ra fik  olarak bankaların müşteri hesabına 

yap tık la rı h izm etler karşılığında alacakları her tü rlü  kom isyonlar hakkı rıdaki 

91 sayılı Banka K red ile rin i Tanzim Komitesi kararı, 1 Eylül 1964 gün ve 147 

sayılı Kom ite Kararı île değ iş tir ilm iş tir. Bu Kararda reh in li emteanm kredi leh- 

darı tarafından ihraç edilmesi halinde, muhafaza ve murakabe kom isyonları

nın i lk  altı aylık devre için % 0,5 müteakip üçer aylık devreler için ise % 0,25 

o la rak hesaplanması öngörülm üştür.

Bankaların Merkez Bankasına ya tırd ık la rı mevduat karşılıklarına ödenen 

fa iz hadleri de aynen muhafaza ed ilm iş tir.

Bankalarca mevduata uygulanmakta olan faiz hadlerinde değişiklik olma

m ıştır.
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Mevduata Ödenen Kanunî Faiz Hadleri (*)

leTveı : —--------  -

I
Faiz haddi

Vâdesi?: ve 4 aya kad ar vadeli ( 4  ay d a h il )  resm î, t ic a rî ve 

ban ka la ra ra s ı m evdu at

j ..... ~ ~~ 1

2 ,00

Vadesiz ve 4  aya kad ar vadeli ta s a rru f m evdu atı ( 4  ay d a h il) 3 ,00

4 aydan 6 aya kad ar vadeli b ilû m u m  m evdu at 4 ,0 0

6 aydan b ir  y ıla  kad ar vadeli b ilu m u m  m evdu at ( B ir sene d a h il) 5 ,00

Bir yıl ilâ 18 aya k ad ar ( 18 ay d a h il )  vâdeli b ilû m u m  m evduat 6 ,00

18 aydan faz la  vâdeli b ilû m u m  m evdu at 6 ,50

(1) 1.7.1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir

c. B an k acılık ta  Gelişm eler :

Fara ve kredi po litikasını doğrudan doğruya ilg ilendiren kısa vadeli ted
b irle r yanında, 1964 yılında para ve kredi ku rum la rın ın  yeniden düzenlenmesi
ni amaç edinen tü rlü  çalışmalar da yapılm ıştır.

Bu çalışmalar arasında yem yatırım  ve kalkınm a bankaları kurulm ası, İk
tisadî Devlet teşekkü llerin in  yeni b ir  sistem içinde düzenlenmesi ve denetlen
mesi zikre değer. Bundan başka, bankaların öz kaynaklarında, şube sayılarında 
ve bankalar sistem inin kuvvetlendirilm esi konularında da gelişme kaydedilm iş
tir.

İktisadî kalkınma İçerisinde özel b îr önemi olan sektörlerin  finansman 
im kânlarının genişletilmesi konusunda yapılan çalışmalara 1964 yılında da 
devam e d ilm iş tir. Bu çalışmalar ya tırım  ve ihracat bankacılığını, koopera tifç i
liği, sermaye piyasasını ve Bankalar Kanununu ilg ilend irm ekted ir.

H azırlıkları 1964 yılı başında b itm iş olan Devlet Yatırım  Bankası Kanunu,
12 M art 1964 günü kabul edilm iş ve Banka Mayıs ayı başında faaliyete geçmiş
tir. Bankanın görevi İktisadî Devlet teşekküllerin in  ya tırım larına gerekli kred i
leri sağlamak ve bu amaçla garantiler ve rm ektir. Sermayesi 1 m ilya r lira  olan 
Bankanın özel yabancı kaynakları, Am ortism an ve Kredi Sandığının öz varlığı 
ile bütçeden ödenecek paralardan, 301 sayılı Kanun gereğince söz konusu San
dık nezdînde bırakılm ış olan mevduat karşılık larından, çıkarılacak tahvillerden 
ve İktisadî Devlet teşekkülleri tevdiatından teşekkül e tm ektedir. Banka İktisadî 
Devlet teşekküllerine, yatırım  p ro je le rin i tekn ik , İktisadî ve malî yönlerden 
inceleyerek kredi açacaktır.

Özel sektörün uzun ve orta vadeli finansman ihtiyacını karşılam ak için 
yapılan çalışmalar da sona ermiş ve "'Özel Y a tırım la r B ankasın ın  Kanun ta
sarısı hazırlanarak T. Büyük M ille t Meclisine sunulm uştur. Kurulması tasarla
nan Bankanın amaçları sanayi, m adencilik, tu rizm  ve gemi inşaatı alanlarına
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yapılacak yatırım ların tek elden finansmanını sağİamak, malî imkânları iktlsâ- 
den geri kalmış bölgelere yöneltmek, sermaye piyasasının kurulup çalışmasına 
yardım cı olmak ve teknik tavsiyelerde bulunm aktır. Tasarıya göre Bankanın 500 
milyon lira olan sermayesinin tamamı Devlete a ittir. Sermaye Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 1 milyar liraya yükseltilebilecektir. Banka, "İktisad î Devlet Teşek
kü lleriy le  Müesseseleri ve İştirak le ri"  hakkındaki Kanun ile kendi Kanunu 
hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir; mevduat kabul etmez. Banka uygula
yacağı faiz hadlerini kendisi tâyin edecek ve bu konudaki mevzuata tabi olma- 
yacaktır.

Ürünlerim izin ihraca hazırlanm ası, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi 
ve ihracatın gerçekleştirilmesi işlerini finanse edecek bir banka teşkil edilmesi 
konusunda Ticaret Bakanlığında çalışm alar yapılm aktadır.

Ticaret Bakanlığınca kooperatifçiliği yeniden düzenleyen ve memleket şart
larına daha uygun hale getiren yeni bir Kooperatifler Kanunu tasarısı hazırlan
m ıştır. Bu tasarı tarım ve küçük sanat alanlarında üretim, satış ve finansman 
işlerin i organize edecek; m iktar, kalite ve fiyat yönlerinden müstahsilin kal
kınm asına yardımcı olacaktır.

Otuz yıldan fazla bir zamandan beri yürürlükte bulunan 1447 sayılı Men
kul Kıym etler ve Kambiyo Borsaları Kanunu günün ekonomik şartlarına uyma
dığı ve kalkınma devresinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş bulunduğu 
nazara alınarak bu konuda yeni bir Kanun Tasarısı hazırlanmış ve 1964 yılı ba
şında T . Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

7129 sayılı Bankalar-Kanununun 60 inci maddesini değiştiren 153 sayılı 
Kanunun uygulanması sırasında bazı eksiklik lerin  bulunduğu görülmüştür. Ban
ka ların  denetiminde Hükümetin yetkilerini ve tedrici tasfiye konularını düzen
leyen hususlarda tereddüde meydan verilmemesi İçin 153 sayılı Kanunla konul
muş olan hükümler Maliye Bakanlığı tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve 
b îr Kanun Tasarısı hazırlanm ıştır.

T 2 Mart Î964 tarihînde kabul edilen "İktisad î Devlet Teşekkülleriyle Mües
seseleri ve İştirakleri“  hakkındaki 440 sayılı Kanun, bu teşekküllerin kuruluş, 
yönetim ve denetimi ile iştiraklerin yapılmasını yeniden düzenlemektedir. Yeni 
hüküm ler İktisadî Devlet teşekküllerinin karma ekonomi kurallarına ve ekono
m ik gereklere uygun bir yönde ve özel b ir tarzda yönetilmesini, kârlılık ve ve
r im lilik  anlayışı içinde işletilmesini ve sermaye terakümüne yardım ederek daha 
fazla yatırım  kaynağı yaratılmasını sağlamak amacını gütmektedir.

Diğer taraftan 12 Mayıs 1964 tarihinde kabul edilen 468 sayılı Kanunla 
kamu İktisadî teşebbüslerinin ve bu meyancla İktisadî Devlet teşekkülleri ile bu 
tip bankaların T. Büyük Millet Meclisince denetlenmesi yeniden düzenlenmiştir.

Beş Y ıllık  Kalkınma Plânı y ıllık  programlarının uygulanmasında ve birden 
fazla bakanlığı ilgilendiren çeşitli konularda bakanlıklararası koordinasyonu
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sağlamak, tekerrürler i  ve zaman kaybını önlemek amaciyle, 25 Kasım İ964 ta
rihli Kararname ile, bakanlar seviyesinde bir İktisadî Kurul meydana getiril
m iştir. Ayrıca, Kurulun çalışm alarını kolaylaştırmak için yüksek dereceli me
murlar seviyesinde bir "İk tisad î Kurul Komitesi'' teşkil edilm iştir. Bakanlıklar, 
görüşülmesini istedikleri konuları Kurula getirebileceklerdir.

d. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Çalışmaları :

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 1964 yılı içinde munzam mevduat kar
şılık ları, faiz hadleri, komisyonlar, tasarrufu teşvik ikramiyeleri ile diğer konu
larda kararlar a lm ıştır. Mevduat karşılık ları ve faiz hadleri konusunda alınmış 
olan kararlar ilgili bölümlerde incelenmiştir.

Para ve kredi politikası ile ilgili kararlar dışında Komite, her yıl olduğu 
gibi, 1965 yılında da bankaların dağıtacakları taasrrufu teşvik ikramiyelerinin 
m iktar ve nispetleri ile şekil ve şartlarını yeniden tespit etm iştir. Her bankanın 
dağıtabileceği ikramiyenin toplamı 1965 yılında yeniden b ir indirime tabi tutul
muş ve binde 5,75 olarak tespit edilm iştir. Bu nispet 1964 yılı için binde 6 idi.

Bankalar sisteminin sağlamlaştırılması konusunda Komite gerekli tedbirleri 
almış ve evvelce tedrici tasfiyeye tabi tutulmuş olan bankaların tasfiyelerinde 
kullanılmak üzere, 1964 yılında, Bankalar Tasfiye Fonundan 82,5 milyon lira lık 
tahsisde bulunmuştur.

15 — Para Arzı

n. Para Arzının Seyri

Para arzı, 1964 yılı içersinde, 1963 yılına nazaran çok farklı b ir seyir takip 
etmiş, iktisadi faaliyetler yanında para ve kredi tedbirleri ve ekonomi dışı fak-, 
törler de para arzı dalgalanmalarına tesir etm iştir.

Bundan önceki y ıllık  Raporumuzda belirtmiş olduğumuz gibi, para arzı
1963 yılı içersinde Mart ayına kadar artmış, Temmuza kadar, yaz aylarında
1962 seviyesine az çok yakın seyretmiş ve Ağustos ayından itibaren yeniden 
yükselmiş ve yıl sonunda 12.167 milyon liraya ulaşmıştı. 1963 yılında 12 aylık 
artış %  10,97 idi.

Buna karşılık , 1964 yılı Ocak ayında %  1,6 oranında düşen para arzı, Tem
muz ¿yi sonuna kadar 1963 yılı sonu seviyesinin zaman zaman altında seyret
miştir. Ağustos ayında birden 12.564 milyon liraya çıkan para arzı, Eylül ayın
da 12.882 milyon liraya, Ekim ayında 13.696 milyon liraya yükselmiş ve geçici 
rakamlara göre, 1964 yılı sonunda 13.996 milyon lira ile % 15 oranında y ıllık  
bir artış kaydetmiştir.

Kaydi para, 1962 sonunda 6.437 milyon liraya yükseldikten sonra 1963 yı
lında Eylül ayı sonuna kadar bu rakamın zaman zaman biraz altında veya üs
tünde seyretmişti. (Ortalama yükseklik bu devrede % 0,5 kadardır.) Eylül so-
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Cetvel : 33
Para Arzı Gelişmeleri

(Milyon TU.)

T a r i h
Para arzı Banknot ve 

ufak para Kaydi para Para benzeri 
likiditeler

1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964

1962 Aralık 10.964 — 4.527 — 6.437 — 4.604
Ocak 11.032 11.974 4 .5 3 8 4 .9 2 7 6 .4 9 4 7 .047 4 .6 2 2 5.012
Şubat 11.345 12.179 4 .8 0 0 5.161 6 .545 7 .018 4 .025 4 .700
Mart 11.288 12.049 4 .7 1 7 5 .075 6.571 6 .974 4 .6 9 6 5.029
Nisan 11.071 12.188 4 .5 3 6 5 .318 6 .535 6 .8 7 0 4 .773 5.049
Mayıs 10.857 12.090 4 .4 8 0 5 .2 0 4 6 .377 6.886 4 .9 7 4 5.066

Haziran 10.980 12.039 4 .5 8 7 5.103 6 .393 6 .936 5 .0 2 0 5 .182

Temmuz 11.027 12.161 4 .5 4 7 5 .288 6 .4 8 0 6.873 4 .9 3 6 5.147

Ağustos 11 .227 12.564 4 .7 8 9 5 .603 6 .4 3 8 6.961 4 .765 4 .885

Eylül 11 .169 12.882 4.781 5 .805 6 .3 8 8 7 .077 4.901 4 .807

Ekim 11.510 13.696 4 .9 3 2 6 .3 5 6 6 .578 7 .340 4 .8 0 9 4.752;

Kasım 11.933 13.573 5 .080 5 .993 6 853 7 .580 4 .883 4 .952

Aralık (]  ) 12.167 13.996 4 .9 2 6 5 .8 3 9 7.241 8.157 4 .908 5 .120

(1 )  1964 yılı Aralık ayı rakamları geçicidir:

nunda 6.388 milyon liraya düşen kaydî para arzı, Ekim ayında artış devresine 
girm iş, Aralıkta ise 7.241 milyon liraya yükselmişti. 1963 yılında oniki aylık 
artış % 12,49 oranında idi.

Buna karşılık , kaydi para arzı 1964 yılında, Eylül ayı sonuna kadar 1963 
yılı seviyesinin devamlı olarak altında seyretmiştir. (Ortalama düşüş bu devre
de °/o 3,9 kadardır.) Nisan ayında 6.870 milyon liraya düşen kaydi para arzı 
Eylül ayında 7.077 milyon liraya çıktıktan sonra, sürekli olarak artarak Aralık 
ayında 8.157 milyon liraya yükselm iştir. 1964 yılının oniki aylık artışı %  12,6 
d ır.

Kanunî parayı terkip eden bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık paralar
1962 yılı sonunda 4.527 milyon liraya yükseldikten sonra, 1963 yılı Ocak - Şu
bat aylarında hızla yükselmiş ve Nisan - Temmuz devresinde 1963 yılı sonu 
seviyesi civarına İnmiştir. (Ocak-Tem m uz devresinde ortalama artış % 1,6 
d ır .)  Ağustos ayında 4.789 milyon liraya çıkan kanunî para hacmi, yıl sonunda 
4.926 milyon liraya inmişti. 1963 yılında oniki aylık artış %  8>81 idî.

Buna karşılık kanunî para 1964 yılında Ocak-Tem m uz aylarında 1963 
yılı seviyesinin devamlı olarak üstünde seyretmiştir. Bu devrede ortalama yük
seklik % 4,6 d ır. Kanunî para Ağustos ayında 5.603 milyon liraya, Eylülde 5.805
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milyon liraya yükseldikten sonra, Ekim ayında 551 milyon lira daha artarak 
6.356 milyon liraya ulaşmış, fakat Aralık ayında geçici rakamlara göre 5.839 
milyon liraya inmiştir. 1964 yılının oniki aylık artışı % 18,53 tür.

b. Likiditelerin Bileşim ve Dağılımı

Bilfiil tedavül eden banknot ve ufaklık para ile vadeli ve vadesiz bilumum 
mevduatın toplamından terekküp eden likiditeler, 1963 yılı sonunda 17.075 
milyon lira iken, oniki ayda % 12,0 oranında artarak 19.116 milyon liraya yük
selm iştir.

Toplam likiditelerin 1964 yılı Aralık ayı sonu itibariyle % 73,3 ünü, 1963 
yılı Aralık ayı itibariyle de % 71,3 ünü para arzı teşkil etm iştir. Bu rakamlar, 
likiditeler içinde bilfiil tedavüldeki banknot ve ufak para ile vadesiz ticarî ve 
tasarruf mevduatının vâdeli veya bağlı diğer mevduata nispetle arttığını gös
termektedir.

Durum, Aralık ayları itibariyle incelendiği takdirde, banknot ve ufaklık 
para hissesinin, kaydî paranın payına nazaran arttığı görülür. Para arzı içindeki 
hissesi, 1963 yılı Aralık ayında % 40,5 olan banknot ve ufaklık paranın 1964 
yılı sonundaki payı % 41,7 d ir.

Bu tahlili, bir merhale daha ileri götürerek, likiditelerin bileşim ve dağı
lımını incelemek icabederse, mevcut istatistiklerde Aralık ayı rakamlarının ta
mamlanmamış olması sebebiyle, Kasım ayları rakamlarıyla yetinmemiz gerek
mektedir.

Hakikî şahısların vadesiz tasarruflarının para arzı içindeki payları, 1963 
ve 1964 yılları Kasım ayları itibariyle, sırasiyle, %  38,8 ve % 37,0 dır. 1963 
yılı sonu payları ¡se % 40,4 dür. Geçen yıl olduğu gibi, 1964 yılı A ralık ayında 
da söz konusu hissenin bir m iktar yükseleceği tahmin edilebilir. Hakikî şahıslar 
dışında kalan gayri ticarî hükmî şahısların ve benzerlerinin vâdesiz tevdiatı ile 
ilgili hissede Kasım ayları itibariyle bir değişiklik kaydedilmemiştir.

Özel ve karma ticarî teşebbüslerin vâdesiz ticarî mevduatı son iki yılda, 
hisse yönünden değişiklik kaydetmemiştir. Bu tip mevduatın hissesi, 1963 ve 
1964 yılları Kasım ayları itibariyle, 1963 sonu oranı olan % 3,1 lik seviyeyi 
muhafaza etm iştir.

Para arzı içindeki hissesi 1964 Kasım ayı itibariyle önemli bir artış kay
deden tevdiat grubu, İktisadî kamu teşebbüsleridir. Bu tip tevdiatın hissesi
1963 yılı Kasım ayında % 2,8 iken, 1964 yılı Kasım ayı itibariyle % 4 e ç ık
mıştır. 1963 yılı Aralık ayında bu hisse %  2,9 oranındadır.

Vâdesiz ve bağlı olmayan ABD yardım karşılıklarının para arzına iştirak 
hissesinde 1964 yılı Kasım ayı itibariyle, 1963 yılı sonuna nazaran %<> 3 oranın
da azalma kaydedilmiştir.
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Para Arzı ve Para Benzeri Likiditeler Bileşim ve Dağılımı
Cetvel : 34

1963 1963 1964
1964

Gcmel topl 
pa'

am içini 
ylart

yon t l .) 

deki

Kasım Aralık Kasım Aralık 1963 1963 1964 1964
( D Kasım

%
Aralık

%
Kasım

%
Aralık

%

BİLEŞİM :

A. PARA ARZI 11.933 12.167 13.573 13.996 100,0 100,0 100,0 100, 0,
Kanunî para 5 .0 8 0 4 .9 2 6 5 .993 5 .839 4 2 ,6 4 0 ,5 4 4 ,2 4 1 ,7İ

Banknot 4 .9 2 4 4/772 5 .825 5 .6 6 9 4 1 ,3 3 9 ,2 4 2 ,9 4 0 ,5
Ufaklık para 156 154 168 170 1,3 1,3 1 ,3 1 ,2

Kaydı para # 6 .853 7.241 7 .5 8 0 8 .157 5 7 ,4 59 ,5 55 ,8 5 8 ,3
Ticarî-mevduat 1 .715 1 .8 1 4 2 .0 2 7 2.211 1 4 ,4 14 ,9 14,9 15 ,8
Tasarruf mevduatı 5 .0 0 4 5 .2 9 2 5.441 5 .9 3 9 4 1 ,9 4 3 ,5

1,1
40 ,1 4 2 ,4

ABD Yardım Karşı 1. (%  10) 134 135 112 7 1,1 0 ,8 0 ,1
B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER 4 .8 8 3 4 .9 0 8 4 .9 5 2 5 .1 2 0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vadeli mevduat 1 .568 1.612 1.807 1 .847 32,1 32 ,9 36 ,5 36,1
Ticarî mevduat 211 213 214 224 4 ,3 T 4 4 ,3 4 ,4
Tasarruf mevduatı 1 .357 1 .3 9 9 1.593 1.623 2 7 ,8 28 ,5 3 2 ,2 3 1 ,7

Resmî mevduat 2 .0 8 0 2 .2 0 5 2 .3 3 2 2 .3 6 0 4 2 ,6 4 4 ,9 47,1 46 ,1
ABD Yardım Karsılıaı 796 625 320 420 16,3 12 ,7 6 ,5 8 ,2
IMF tevdiatı 439 465 . 493 493 9 ,0 9 ’ 5 9 ,9 9 ,6

LİKİDİTELER TOPLAMI 16 .816 17.075 18.525 1 9 .116 — — — —

DAĞILIM :
A. PARA ARZI

Banknot +  Ufaklık para 
Hakikî sah ıslar tasarrufu 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
Öze! ve karma teşebbüsler 
İktisadî kamu teşebbüsleri 
ABD Yardım Karşıl. (%  10)

11.933

5 .0 8 0  
4 .6 3 8  

366 
1.382  

333 
134

12.167

4 .9 2 6  
4 ,9 1 9  

373 
1.462  

352 
135

İ3 .5 7 3

5 .993
5 .028

413
1.478

549
112

100,0

4 2 .6  
3 8 ,8

3.1
11.6  

2 ,8
1.1

100,0

4 0 ,5  
4 0 ,4  

3 , t 
12,0  

2 ,9  
M

100,0

4 4 ,2
3 7 ,0

3,1
10 ,9
4 ,0
0 ,8

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER

Hakikî şahıslar tasarrufları 
Muhtelif tasarruf sahipleri 
Özel ve karma teşebbüsler 
İktisadî kamu teşebbüsleri 
Genel ve Katma Bütçeli İdar. 
Mahallî idareler 
Sosyal sigorta kürumları ‘

4 .8 8 3

904  
453 
163 

54 
1 .257  

329 
488

4 .9 0 8

932
467
164

57
1.220

352
625

4 .9 5 2

1.007
586
180
42

1 .406
317
601

100,0

1 8 ,5
9 .3
3 .3  
1,1

2 5 ,8
6 ,7

10,0

100,0

19,0
9 ,5
3 ,3
1,2

2 4 ,9
7 ,2

12,7

100,0

20 .3  
11,8

3 ,6
0 ,9

2 8 .4  
6 ,4

12,1
ABD yardım karşılıkları 
IMF tevdiatı.

796
439

625
466

320
493

16,3
9 ,0

12,7
9 ,5

6 ,5
10,0 i

(1) Geçici rakamlar.
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Toplam likiditelerin 1964 yılı A ralık ayı sonu itibariyle % 26,8 ini, 1963 
yılı Aralık ayı itibariyle % 28,7 sini para benzeri likiditeler teşkil etm iştir. Bu 
rakamlar likiditeler içinde vadeli ticaret ve tasarruf mevduatiyle, resmî mev
duatın hisselerinin arttığını göstermektedir. Geçici tahminler, bu artışın sevi
yesini Aralık ayında da muhafaza edeceğini belirtmektedir.

Para benzeri likiditelerin bileşim ve dağılımı, Kasım ayı itibariyle incelen
diği takdirde, hakikî şahısların vadeli tasarruflarının para benzeri likiditeler 
içindeki hissesinin 1963 Kasım ayında %  18,5 1964 yılı Kasım ayında % 20,3 e 
çıktığı görülmektedir. Hisse artışı muhtelif tasarruf erbabının vâdeli tasarrufla
rında da kendini göstermiştir. Bu tip tevdiatın 1963 Kasım ayında % 9,3, Ara
lık sonunda % 9,5 olan hissesi, 1964 yılı Kasım ayı sonunda %  11,8 e çıkm ış
tır.

Aynı artış temayülü, özel ve karma ticarî teşebbüslerin vâdeli ticarî tevdiat 
hesaplarında da az çok meydana gelmiştir. Söz konusu hisse 1963 Kasım ve 
Aralık aylarında % 3,3 oranında iken, 1964 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
% 3,6 ya yükselm iştir.

Genel ve katma bütçeli İdarelerin vâdeli ve vâdesiz tevdiatı, 1963 yılı so
nunda %  24,9 iken, 1964 yılı Kasım ayı sonunda % 28,4 e çıkm ıştır. Mahallî 
idareler tevdiatı aynı devrede %  7,2 den %  6,4 e düşmüştür. Sosyal sigorta ku- 
rumlarının tevdiat hesaplarında da 1963 yılı sonuna nazaran azalış kaydedil
miştir. Milletlerarası müesseselerin Bankamız nezdindeki vâdeli veya bağlı mev
duat hesaplarında da azalış görülmektedir.

c. Para Arzı ve Para - Banka Kurumlan İlişkileri

Bu bölümde para arzını terkip eden ufaklık para ile Hazine, banknotlarla 
Bankamız ve kaydî para İle bankalar arasındaki 1964 yılı münasebetlerini in
celemeye çalışacağız

1964 yılında 1963 yılı sonuna nazaran para arzının, Haziran ayından önce 
ve sonra iki ayrı seyir gösterdiği evvelce belirtilm işti. Bu iki devrede nakit mü- 
csseselerinin para arzına tesirleri Cetvel No. 35 de gösterilm iştir.

Hazine - Ufaklık Para İlişkileri —  Hazine 1963 yılı sonunda tedavül eden
222 milyon liraya 1964 yılında Aralık ayı sonuna kadar 1.5 milyon eklemiş ve 
ufaklık para m iktarını böylece 237 milyon liraya yükseltm iştir. Hazine yönün- 
den tesiri 15 milyon lira olmakla beraber, kasa mevcutları içindeki ufaklık 
para miktarının değişmesi dolayısiyle bu tesir 16 milyon liraya ç ıkm ıştır.

Hâzinece tedavüle çıkarılm ış olan ufaklık paranın Aralık ayı sonunda bil
fiil tedavül eden kısmı 170 milyon liraya inhisar etm iştir. Çünkü bu tarihte 
çıkarılm ış olan 237 milyon liranın 5 milyon lirası bankaların, 62 milyon lira
sı ise (büyük kısmı gümüş on lira lık ) Bankamız kasa mevcutlan arasında bu
lunuyordu. 1963 yılı sonunda fiilî ufaklık para tedavülünün aynı sebeplerle 
154 milyon lira olduğu nazara alınırsa ufaklık paranın oniki aylık para arzı 
artışı olan 1.829 milyon lira içindeki payı 16 milyon üraya inhisar eder..
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Para - Banka Kurumlarının Para Arzına Tesiri

1963 sonu 
1964 Haziran 

değişikliği

1963 sonu 
1964 Kasım 
değişikliği

1963 sonu
1964 Aralık 

değişikliği (2 )

HAZİNE - Ufaklık para emisyonu ■!- 8 ! 13 ! 15

M ERKEZ BANKASI ! 28 - 977 i- 856

Banknot emisyonu -i 26 t 1.028 - i  1 .030
Kaydî para !- 6 — 47 —  171
Ufaklık para - kasa mevcudu değişikliği ( 1 ) - 4 4 3

BANKALAR —  164 !■ 416 f  958

Kaydî para -  311 f  386 r 1.087
Banknot - kasa mevcudu değişikliği ( 1 ) i 142 ■ i  ' 25 -  133

* Ufaklık para - kasa mevcudu değişiklikleri (1 ) -f- 5 -f 5 +  4

TOPLAM PARA ARZI DEĞİŞİKLİĞİ 128 I 1 .406 M . 829 .

1 —  (  +  ) işa re ti kasa mevcutları içindeki ufaklık para veya banknot miktarının azaldığım ( —)
işare ti arttığ ın ı gösterir.

2 —  Geçici rakam lar.

Banknot - Merkez Bankası İlişkileri —  Bankamız 1963 yılı sonunda teda
vül eden 5.581 milyon lira lık  banknot miktarını 1964 yılının ilk altı aylık dev
resinde en çok % 3,3 oranında azaltmış ve % 3,9 oranında artırm ıştır. 1964 
yılı Haziran ayı sonundaki emisyon 5.607 milyon liradır. Banknot emisyonu 
ikinci altı aylık devrede hızlanmış ve Aralık ayı sonunda 6.611 milyon liraya 
ç ıkm ıştır. Bu rakamlara nazaran Bankamızın para arzına banknot tedavülü 
yönünden artırıcı tesiri, Haziran ayında 26 milyon lira, Aralık ayında ise
1.030 milyon liradır.

Piyasada bilfiil tedavül eden banknot miktarına, bankaların kasa 
mevcutları içinde az veya çok banknot muhafaza etmeleri müessir ol
m aktadır. İlk altı aylık devre sonunda bankaların kasa mevcutlarını mevdu
at azalışının tesiri ile 142 milyon lira düşürdükleri görülmektedir. Haziran 
sonu emisyon artışı olan, 26 milyon liraya söz konusu 142 milyon lira da ek
lenince bilfiil tedavül eden banknot miktarı 168 milyon liraya, yani emisyon 
artışının üstüne çıkm ıştır. İkinci altı, aylık devrenin sonunda ise bankalar 
mevduat artışı ve yıl sonu bilançoları dolayısiyle kasa mevcutlarını yükselttik
leri için, mevcutlar 1963 yılı sonuna nazaran 133 milyon lira artış kaydetmiştir. 
Bu artış 1.030 milyon liralık emisyona eklenince bilfiil tedavül eden banknot 
m iktarı Aralık ayı itibarîyle 897 milyon Iîra artış kaydetmiştir.
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Cetvel : 36
Para Arzı ve Para - Banka Kurumlan İlişkileri

(Milyon TL.)

1 9 6 3 1 9 6 4 |
1962

Haz. Eylül Kasım A ra lık Haz. Eylül Kasım A ralık
( D

! A.—■ HAZİNE (Çıkarılan ufak para) 205 214 217 221 222 230 232 235 237

B. — T. C. MERKEZ BANKASI 5.289 5.199 5.418 5.714 5.716 5.744 6.556 6.693 6.572

Banknot emisyonu 5.122 5.028 5.277 5.575 5.581 5.607 6.460 6.609 6.611
Bilfiil tedavül eden 4.368 4.436 4.626 4.924 4.772 4.940 5.640 5.825 5.669

Banka kasalarında banknot 754 592 651 651 809 667 820 784 942

Ufaklık para — 36 — 54 — 55 — 58 — 59 -- 63 — 63 — 63 — 62
Kaydî para 203 225 196 197 194 200 159 147 23

C.— BANKALAR 5.470 5.567 5.534 5.998 6.229 6.065 6.094 6.645 7.187

Kaydî para 6 234' 6.168 6.192 6.656 7.047 6 ,736 6.918 7.433 8.134
Vadesiz ticari mevduat 1.747 : 1.514 1.491 1.703 1.805 1.563 1.912 2.00% 2.201

Vadesiz tasarruf mevduatı 4.487 4.654 4.701 4.953 5.242 5.173 5.006 5.424 5.93 i

Banka kasalarında banknot -  754,— 592 — 651 — 651 — 809 -- 667 — 820 -  784 — 942

Banka kasalarında ufaklık para — ıo — 9 — — -  9 _ .  4 -  4 4 — 5

TOPLAM ■10.964 1 0 .9 8 0
! i

11.169 11.933 1 2 .1 6 7 1 2 .0 3 9 1 2 .8 8 2 1 3 .5 7 3 1 3 .9 9 6

(1) Geçici rakamlar.

Para Benzeri Likiditeler ve Para ■ Banka Kurumlan İlişkileri 
Cetvel : 37 (M ilyon TU.)

1 9 6 3 1 9 6 4

1962
Haz. ! Evlül Kasım A ra lık Haz. Eylül Kasım A ra lık

(D

A.— T. C. MERKEZ BANKASI 1.420 1 .732 1 .636 1 596 1 .439 1 .467 1.209 1 .224 1.266

Resmî mevduat 348 396 354 319 307 454 353 362 301
Muhtelif mevduat (Bloke) 42 49i 45 42 41 47 48l 49 52
ABD yardım karşılıkları 709 88 r, 798 796 625 473 315 320 420
IMF tevdiatı 321 406ı

|
439 439 466 493 49? 493 493

B.—  BANKALAR 3.18-1 3.288 3.265 3 287 3.469 3.715 3.598 3.728 3.854;

Vadeli ticari mevduat 147 196 205 208 210 203 201 205 213
Vâdeli tasarruf mevduatı 1 .014 1.219, 1 .255 1 318 1.361 1 .488 1.507 1.553 1.582
Resmî mevduat 2.023 1 .873 1.805 1 761 1.898 2.024 1.890 1.970 2.059

Genel ve katma bütçeli v.s. 1.239 1.033 1.013 1.007 1.017 1.066 942 1.100

Mahallî idareler 263 337 \ 287 266 256 298 [, 303 269

Sosyal sigorta kurumlan \ 521 503 505 488 625 660 645 601

TOPLAM 4 .6 0 4 5 .0 2 0 !1 4 .9 0 i .883 4 .9 0 8 5 .1 8 2 1 4 .8 0 7 4 .9 5 2 5 .1 2 0

/ 1 \ n



Bankamızın para arzı ile ilişkileri yalnız banknot emisyonuna inhisar et
memektedir. Cüz'i de olsa Bankamız nezdindeki moneter tevdiat ile kasamıza 
giren .ufaklık paralarda bu ilişkiye dahil bulunmaktadır. Haziran ve Aralık ay
ları sonu itibariyle ufaklık para mevcudumuz 4 ve 3 milyon lira artmış ve ne
ticede para arzını bu miktar da azaltmıştır. 1963 yılı sonuna nazaran nezdi- 
mizdeki kaydî para'da Haziran'da 6 milyon liralık artış, Aralık ayı sonunda ise 
171 milyon lira azalış olmuştur. Haziran ve Aralık aylarında bu iki unsurun 
cebirse! toplamı (26) ve (1.030) milyon liralık emsiyon artışları ile birleşti
rilince, Bankamızın bu aylar sonundaki para arzı artışına net tesirleri (28) ve 
(856) milyon liraya inhisar etmektedir.

Yukarıdaki araştırmayı biraz daha ileriye götürerek, Bankamız emisyo
nunun 1964 yılında hangi muamelelerin tesiri ile değiştiğini ve neticede para 
arzına hangi muamelelerin müessir olduğunu belirtmek faydalı olur. Y ıllık  
incelemeyi, 1964 yılının iki yarısı arasındaki karakter farkını da belirtmek 
amaciyle Haziran ve Aralık ayları itibariyle ele alacağız.

1964 yılı Haziran ayı sonunda, ana hatları itibariyle, emisyon miktarını, 
altın ve döviz mevcudunun yükselişinden ileri gelen arttırıcı tesirin, tevdiat 
artışından gelen azaltıcı hareketle bertaraf edilmesi tâyin etmiştir. Bankamız 
kredileri bu devrede emisyona arttırıcı tesir yapmamıştır. Buna karşılık, Ara
lık ayı sonunda, emisyon m iktarını, bir miktar azalan altın ve döviz mevcudu 
ile büyük Ölçüde artmış olan krediler tâyin etmiştir. Bu devrede mevduat ha
reketlerinin toplam azaltıcı tesiri az olmuştur.

Gerçekten, 1964 yılı Haziran ayı itibariyle 1963 yılı sonuna nazaran altın 
ve döviz rezervleri 123 milyon lira, ufaklık para mevcudu 4 milyon lira, muh
telif aktifler 7 milyon lira artmış, sair pasifler ise 7 milyon lira azalarak te
davülü bu miktarda çoğaltmıştır. Aynı tarih itibariyle emisyonu azaltıcı mua
meleler yapılmamış olsaydı emisyon Haziran sonunda yukarıdaki tesirlerle 
cem'an 141 milyon lira artmış olacaktı.

Fikat, yine 1963 yılı sonuna nazaran Haziran ayı itibariyle, bankalar tev
diatının 68 milyon lira, diğer tevdiatın 28 milyon lira, kaydî para mahiyetinde
ki mevduatın 6 milyon artması, kredilerin ise 13 milyon lira azalarak tedavülü 
bu miktarda düşürmesi, neticede emisyona cem'an 115 milyon liralık azaltıcı 
tesir icra etmiştir.

Emisyonu, tedavülü çoğaltıcı ve azaltıcı muamelelerin miktarları arasın
daki fark tâyin ettiğine göre, Haziran sonunda emisyon 141 milyon liralık art
tırıcı ve 115 milyon liralık eksiltici tesirin farkı olan 26 milyon lira kadar art
mıştır.

Aralık sonu itibariyle durum Haziran ayına nazaran oldukça farklıd ır.
Gerçekten 1963 yılı sonuna nazaran 1964 yılı Aralık ayı itibariyle, altın 

ve döviz rezervleri 126 milyon lira, krediler 989 milyon lira, ufaklık para mev-
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Cetvel : 38
Merkez Bankası ve Para Arzı

(Milyon TL.)
1962 sonuna göre 1963 de ! 1963 sonuna göre 1964 de

____ . değişiklikler i
i değişiklikler

Haz. Eylül Kasım |i Aralık Haz. Eylül
\
[ Kasım Aralık

A. PARA ARZINDA PAYI -- - 90 i 129 ! 425 427 28 840 977 856

Banknot emisyonu —  94 j 155 ; 453 459 26 | 879 1.028 1.030
Bilfiil tedavülde j 68 258 556 404 i 168 868 1.053 897
Banka kasalarında - 162 1 103 1~ 103 —142 : 11 ; -  2 5  ! 133

Ufaklık para —  18 —  19 ,—  22 —  23 ; -  4 ;— 4 iİ —  4 ,—  3
Kaydî para 22

-  7 !— 6 "  9 6 — 35 !L  47 |— 171

B. PARA BENZERİ LİKİDİTELER i 312 | 216 j 176 j 19 | 28 — 230 |— 215 — 173
Resmî mevduat i ¿8 1 6 1--- 29 1- 4 1  ! 147 : 46 ! 55 -  6
Muhtelif mevduat 7 i 3 ; — —  1 6 | 7 8 397
ABD Yardım Karşılıkları 172 : 89 87 — 84 — 152 — 310 — 305 — 591
IMF tevdiatı 85 118 U S 1 145 27 i 27 27 27

C. BANKALAR TEVDİATI 65 56 147 170 ! 68 i -  - 7 148 I 228
Serbest tevdiat —  56 —  73 —  41 |—  13 — 18 ' 66 ! 176 ; 206
Mevduat karşılıkları 153 162 : 170 216 86 1“  73 1“ 25

1 25i
Bankalar Tasfiye Fonu — : • — i . 1 __

Yurtdışı bankalar —  8 —  8 -  8 !—  8 — i |—  3 .... 4
Baqlı tevdiat — 24 1—  25 26 r  25 — — ' 1

D. MUHTELİF PASİF HESAPLAR 197 365 501 241 7 181 103 54

TOPLAM 484[ 766 1.249
i
j 857 117 ! 784

|
1.013 965

E. NET ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ — 207 : - 436 '— 275
ı .....
— 379 123

I
İ— 40 266 126

F. KREDİLER ! 720 1 .216l_ ___ \ .306 1 .327 .... 13 1 865 764 989
Doğrudan doğruya açılanlar 448 743 : 1.056 1.028 | 168 , 573 i 547 5t>3
Bankalar aracılığıyle açılanlar ' 276 ! 454 1 231 280 İ — 186 257 ! 172 381
Bankalar Tasfiye Fonundan —  4 19 19 19I 5 35 i . 45 i 45

G. MUHTELİF MUAAAELELER (net) — 29 14 218 — 91 7 — 41 —  17 1— 150
! i“"....... . I i 1 ı —

cudu 3 milyon iira artm ıştır. Aynı tarih itibariyle azaltıcı muamele yapılmamış 
olsaydı emisyon Aralık sonunda yukarıdaki tesirlerle cem'an 1.118 milyon li
ra artmış olacaktı.

Fakat, yine 1963 yılı sonuna nazaran Aralık ayı itibariyle kaydî para ma
hiyetindeki tevdiatın 171 milyon lira, diğer tevdiat hesaplarının 173 milyon 
lira azaltarak tedavülü çoğaltmasına rağmen, bankalar tevdiatının 228 milyon 
lira artması ve sair aktif ve pasif hesaplarda cem'an 204 milyon liralık teda
vül azaltıcı fark meydana gelmesi, neticede emisyonu 88 milyon lira düşür
müştür.
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Merkez Bankası Hesap Dorumu Özeti
Cetvel : 39 (Milyon TL . \

1962 19 6 3 1 9 6 4

Kasım  ̂ Aralık Mart Haz. Eylül Kasım Arahk

1 ALTIN (Milletlerarası Ayarlı) 1 .172 835 949 957 957 867 865 838

VADELİ ALTIN BORÇLULARI 297 180 180 180 270 270 270

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvert.) 236 223 219 178 167 88 158 286

j UFAKLIK PARA 36 58 59 61 63 63 63 62

i DAHİLDEKİ MUHABİRLER 1° 6 7 — — 7 7

i KREDİLER 1.824 3 .130 3.151 3.122 3.138 4 .016 3.915 4 .1 4 0

Reeskont +  Senet Üz. Avans 1.351 2 .567 2 .572 2 .406 2.415 3.154 3.012 3.184
Diğer avanslar 473 563 579 716 723 862 903 956

j  TAHVİLLER CÜZDANI 33 30 29 30 28 37 37 36

Devlet tahvilleri 8 7 7 8 8 8 7 7
Devlet Yatırım B. tahvilleri 2 2 2 2 2 2 2 2

| Bankalar tahvilleri 23 21 20 20 18 27 28 27
i  İTFAYA TABÎ HESAPLAR 5 .407 5 .404 5 .4 0 4 5.404 5.403 5.403 5.401 5.401

! Tahvil - 154 No. Kanun gere. 5 .276 5 .2 7 6 5 .2 7 6 5.276 5.276 5.276 5 .276 5.276
Bono - 65 No. Kanun gere. 131 128 128 128 127 127 125 125

 ̂ GAYRİMENKUL VE DEMİRBAŞ 33 35 33 34 35 35 42 34

i MUHTELİF AKTİF HESAPLAR 756 983 675 757 689 632 644 520

Altın - (Düşük ayarlı ve sikke) 87 87 87 76 76 76 16 76
Muhtelif döviz hesaplan 467 586 397 381 367 251 260 360
Yurtiçi röporlar 69 44 43 31 * 29 25 25 25

i Diğer hesaplar 133 266 148 269 217 280 283 59

AKTİF =  PASİF 9 .5 0 7 11.001 10.706 10.723 10.660 11.411 11.402 11.594

1 BANKNOT 5.122 5.575 5.581 5.611 5.607 6.460 6.609 6.611 •

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvert.) 701 924 1.020 898 853 937 699 940

MEVDUAT 2,285 2 .6 0 2 2 .4 6 5 2 .5 3 i 2.567 2.193 2.351 2 .349

| Resmî mevduat 348 319 307 .371 454 353 362 301
Bankalar tevdiatı 662 809 832 975 900 825 980 1.060
Muhtelif mevduat 113 106 100 89 87 84 84 454

; ABD Yardım Karşılıkları 841 439 760 603 633 438 432 41
i IMF tevdiatı 321 929 466 493 493 493 493 493
: ALTIN ALACAKLILARI 128 105 105 105 105 105 105 105

1 Hazine 118 105 105 105 105 105 105 105
Devlet Yatırım Bankası 10 — — — — — — — .

: MUHTELİF PASİF HESAPLAR 1.008 1.549 1.280 1.330 1.278 1.466 1.388 1.322

Ödenecek senet ve havale 19 7 18 3 45 4 13 23
Muhtelif karşılıklar 44 98 54 135 69 119 68 41
Depozitolar 14 214 276 344 303 355 409 517

( Muhtelif döviz hesapları 550 758 538 453 422 505 453 423
■ Diğer hesaplar 381 472 394 395 439 483 445 318
i  SERMAYE HESAPLARI 263 246 255 248 250 250 250 267
1 . ................. . .1-------
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feu sebeple, Arçiİık ayı sonunda emisyon 1.118 milyon liralık artırıcı Vé 
88 milyon liralık azaltıcı tesir farkı neticesinde 1.030 milyonHira artm ıştır.

Emisyon miktarına, 1964 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 13 milyon lira 
azaltıcı ve Aralık sonu itibariyle 989 milyon lira artırıcı tesir yapmış olan 
Bankamız kredilerinin müfredatı itibariyle tetkiki de para arzı ile muamelele
rimiz arasındaki ilişkileri biraz daha aydınlatabilir.

Bankamızın bankalar aracılığı ile açtığı krediler Haziran ayı sonuncte 18ó 
milyon lira azalmıştır. Bu azalışın 181 milyon lirası T. C. Ziraat Bankası vasi- 
tasiyle Tarım Kredi Kooperatiflerine açılan kredilerdeki azalıştan ileri gelmek
tedir. Diğer kredilerimizdeki artış ve eksilişler birbirlerini telafi etmiştir.

Doğrudan doğruya açılan krediler aynı tarihte 168 milyon lira artm ıştır. 
Bu neticeye, Hâzineye açılan kredilerin 134 milyon lira, Tekel İdaresi bonola
rının 300 milyon lira artış kaydetmesine karşılık surplus ithalâtı finansman
larının 250 milyon lira, T. Ofis hububat alım kredilerinin 16 milyon lira azal
ması sonucunda varılm ıştır.

Bankalar aracılığı ile açılan kredilerdeki 186 milyon liralık azalış ile doğ
rudan doğruya açılan kredilerdeki 168 milyon liralık artış ve Bankalar Tasfiye 
Fonu avanslarındaki 5 milyon liralık yükseliş birleştirilince kredilerimizin Ha
ziran sonunda 13 milyon lira azaldığı görülür.

Kredilerimiz emisyona Aralık ayı sonu itibariyle 989 milyon liralık arttı
rıcı tesir yaptığına işaret olunmuştur. Bankamızın bankalar aracılığı ile açtığı 
kredilerin bu tesir içindeki hissesi Aralık sonu itibariyle 381 milyon liradır. 
Bu neticeye varılmasında, Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinin 408 milyon 
lira, sanayi ile ilgili kredilerin 67 milyon lira, Şeker Şirketi finansmanlarının 
50 milyon lira, küçük san'at kredilerinin 29 milyon lira artması, buna karşı
lık Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinin 162 milyon lira ve bir kısım kredi 
nevilerinin cem'an 11 milyon lira azalması âmil olmuştur.

Doğrudan doğruya açılan krediler aynı tarihte 563 milyon lira artm ıştır. 
Bu artışın 315 milyon lirası Hâzineyi, 260 milyon lirası Tekel İdaresini, 224 
milyon lirası da Toprak Ofisi hububat alımlarım ilgilendirmektedir. Surplus 
finansmanlarındaki 236 milyon liralık düşüş, direkt kredi artışını azaltmıştır.

Bankalar aracılığı ile açılan kredilerdeki 381 milyon liralık , doğrudan 
doğruya açılan kredilerdeki 563 milyon liralık ve Bankalar Tasfiye Fonu avans
larındaki 45 milyon liralık artışların genel toplamı kredilerimizin Aralık so
nunda 989 milyon lira artmasına âmil olmuştur.

Emisyon miktarına 1964 yılı Haziran ve Aralık ayları itibariyle sı ras ı y le 
102 milyon lira azaltıcı ve 116 milyon lira çoğaltıcı tesir icra etmiş olan mev
duatın müfredatı itibariyle tetkiki de para arzı ve para benzeri likiditelerle 
Bankamız muameleleri arasındaki ilişkilerini aydınlatabilir.
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Haziran sonu itibariyle bankalar serbest tevdiat hesaplarını 18 milyon İi- 
ra azaltmış, mevduat karşılıklarını 86 milyon lira artırmış oldukları için, net 
emisyon üzerindeki azaltıcı tesirleri 68 milyon liraya inmiştir. Aynı devre so
nunda A. B. D. yardım karşılıkları 152 milyon lira azalmış, resmî mevduat 
147 milyon lira artmış, diğer tevdiat hesapları 33 milyon lira çoğalmış olduğu 
için para benzeri likiditelerin azaltıcı tesiri 28 milyon liraya inmiştir. Banka
lar tevdiatındaki 68 milyon liralık , diğer mudî hesaplarındaki 28 milyon lira
lık ve kaydi para mahiyeti arzeden malî tevdiattaki 6 milyon liralık artışların 
toplamı olan 102 milyon lira mevduatın Haziran sonunda emisyona yaptığı 
azaltıcı tesiri temsil etmektedir.

Mevduatın yıl sonu itibariyle gelişmesi incelenirse, bankaların Aralık ayı 
sonunda serbest tevdiat hesaplarını 206 ve mevduat karşılıklarını 25 milyon lira 
çoğalttıkları görülür. Bu arada yurtdışı bankalar hesabiyle bağlı tevdiatta net 
3 milyon liralık bir iniş olmuştur. Bu rakamlara nazaran bankalar tevdiatı cem'an 
228 milyon lira artış kaydetmiştir. Aynı devre sonunda A. B. D. yardım karşılıkla
rının 591 milyon lira, resmî mevduatın ó milyon lira azalması, buna karşılık 
diğer mevduatın ise 397 milyon lira artması, para benzeri likiditelerde net 173 
milyon l ira  azalma meydana getirmiştir. A. B. D. yardım karşılıklarındaki 
azalışla diğer mevduattaki artış, bu karşılıkların kısmen tevdiat hesap grupla
rı arasında yer değiştirmesiyle ilgilidir. Para benzeri likiditelerdeki 173 milyon 
liralık eksiliş ve kaydı para mahiyeti arzeden tevdiattaki 171 milyon liralık 
azalış, bankalar tevdiatındaki 228 milyon liralık artış ile karşılaşınca, mevdu
atın Aralık ayı sonunda emisyona yaptığı çoğaltıcı tesir 116 milyon liraya 
çıkm ıştır.

Kaydı Para - Bankalar İlişkileri —  Bankalar nezdindeki vadesiz ticarî 
mevduat ile vadesiz tasarruf mevduatı toplamı, 1964 yılının ilk dokuz ayında 
devamlı olarak 1963 yılı sonu seviyesinin altında seyretmiştir. 1963 yılı so
nunda 7.047 milyon liraya yükselmiş olan kaydî para, 1964 yılı Eylül ayı so
nuna kadar bu rakamın 129 ilâ 369 milyon lira arasında altında seyretmişti. 
Kaydî para, Eylül ayından sonra hızlanarak Kasım ayında 7.433 milyon ve yıl 
sonunda 8.134 milyon liraya yükselmiştir. Kaydî paranın oniki aylık artışı
1.087 milyon liradır. Haziran sonundaki azalışı ise 3 Tl milyon liradır.

Bankaların para arzına tesiri yalnız kaydf para değişikliklerine inhisar 
etmemektedir. Bankaların kasa mevcutları arasındaki banknotlarla, ufak pa
raların miktarını azaltıp çoğaltmaları da para arzına tesir etmektedir. Bu de
ğişiklikler, hem bilfiil tedavül eden banknotların, hem ufak paranın miktarla
rına müessir olmaktadır.

1964 yılının ilk sekiz ayında bankalar kasa mevcutları içindeki banknot 
miktarını ortalama 620 milyon lira seviyesinde tutmuşlardır. Mevcutların 1963 
yılı sonu seviyesi 809 milyon liradır. Kasa mevcutları Eylül ayında 820 milyon 
liraya çıktıktan sonra Ekimde düşmüş, Kasımda ise yeniden 784 milyon liraya 
yükselerek yıl sonunda 942 milyon liraya çıkm ıştır. Bu rakamlara nazaran ka-
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sâ mevcutları 1963 yılı sonu itibariyle bilfiil tedavül eden banknotları kendi yö
nünden ilk sekiz ayda ortalama 189 milyon lira çoğaltmış, Eylülde ise 11 mil
yon lira azaltmıştır. Aralık ayındaki azaltıcı tesir 133 milyon liradır.

Banknot - Merkez Bankası ilişkileri bölümünde belirtildiği gibi, Haziran 
ayı sonunda emisyon 26 milyon lira artm ıştır. Bankaların kasa mevcutlarını 
mevduat azalışı sebebiyle 142 milyon lira düşürmeleri, bilfiil tedavül artışını 
168 milyon liraya, yani emisyonun üstüne çıkarm ıştır. Aralık ayında emisyon
1.030 milyon lira artm ıştır. Bundan, kasa mevcutlarındaki 133 milyon liralık 
artış düşülünce, b ilfiil tedavüldeki banknot miktarı artışı 897 milyon liraya düş
müştür.

Yukarıdaki mülâhazalar ufaklık para için de varittir. Haziran ve Aralık 
sonları itibariyle banka kasalarındaki ufaklık para mevcudu sırasîyle 5 ve 4 
milyon liralık azalış göstermektedir.

Bankaların para arzına 1964 yılı Haziran ayı sonu itibariyle tesiri, kaydı 
paradaki 311 milyon liralık azalış ile, kasa mevcutlarındaki 142 milyon liralık 
banknot ve 5 milyon liralık ufaklık para düşüşünden doğan çoğaltıcı faktör 
arasındaki farka, yani 164 milyon liraya eşittir.

Buna karşılık 1964 yılı J f in v M ş ı sonu itibariyle vaki tesir, 1.087 milyon 
liralık kaydî para artışından kasa mevcutlarındaki 133 milyon liralık banknot 
artışı ve 4 milyon liralık ufaklık para eksilişinden doğan değişiklikler sonu
cunda bulunan 958 milyon liraya eşittir.

Yukarıdaki araştırmayı biraz daha ileriye götürerek bankaların kaynak 
artışlarını nereye tahsis ettiklerini, kaynak eksilişlerini nereden karşıladıkları
nı ve tahsislerine bu eksilişlerin ne Ölçüde tesir ettiğini incelemek, para arzı 
ve Bankamız faaliyetleri yönünden faydalı olur.

Bankaların kaynakları genel olarak 1964 yılının ilk yarısında vâdesiz ti
carî mevduat ve vâdesiz tasarruf mevduatı yönünden azalmıştır. Bu azalma 
bir yandan vâdeli mevduattaki cüz'i artışla,1 diğer yandan kasa seyyalivetinin 
düşürülmesi suretiyle karşılanmıştır. Kredilerin azalması ve bu arada T. C. 
Ziraat Bankası dışındaki bankalara Bankamızca açılan avansların artması, 
mevduat çekilişinden doğan kaynak azalışını kısmen karşılam ıştır. İktisadî 
Devlet teşekkülü olan bankalar İçin Devlet Yatırım  Bankası ikrazları da kay
nak eksikliğine destek olmuştur.

Buna karşılık Kasım ayı itibariyle bankaların her türlü kaynakları da, 
tahsisleri de artm ıştır. Bu temayül Aralık ayında da devam ederek gerek kay
naklar gerek tahsisler bakımından 1963 yılt seviyesinin üzerine çıkılm ıştır. 
Bununla beraber, mevcut bilgiler, kaynak ve tahsis durumunu teferruatlı bir 
şekilde ancak Kasım sonu itibariyle incelenmesine elverişlidir.

1963 sonuna nazaran Haziran ayı sonu itibariyle bankaların kaynakla
rında net 547 milyon liralık artış meydana gelmiştir. Bu neticeye bir kısım
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Cetvel : 40
Bankalar ve Para Arzı

(Milyon TL.)

1962 sonuna aöre 1963 de 1963 sonuna göre 1964 de
değişiklikler değişiklikler

Haz. Eylül Kasını Aralık Mart Haz. Eylül Kasım

A. PARA ARZINDA PAY! 97 64 528 759 —  109 —  164 — 135 416

Kaydı para -  66 — 42 422 813 — 225 — 311 -  129 386
Vadesiz ticarî mevduat ~  233 -  256 — 44 58 —  186 — 242 107 204
Vadesiz tasarruf mevduatı 167 214 466 755'—  39 —  69 — 236 182

Banka kasalarında banknot 162 103 1U3 — 55 113 142!—  11 25
Banka kasalarında ufaklık para 1 3 3 1 3 5 5 5

B. PARA-BENZERİ LİKİDİTELER 104 81 103 285 156 246 129 259

Vadeli ticari mevduat 49 58 61 63 — 14 -  7 — 9 -  5
Vadeli tasarruf mevduatı 205 241 304 347 89 127 146 192
Resmî mevduat — 150 -  218 — 262 —  125 81 126 — 8 72

Genel ve katma bütçeli v.s. -  206 —  226 -— 232 ___ 222 66 49 —  75 83.
Mahallî idareler 74 24 i 3 —  7 6 42 47 13
Sosyal sigorta kurumlan -  18 16 33 104 9 35 20 — 24

C. MERKEZ BANKASINDAN AVANS 250 554 310 327 — 48 -- 55 ■389 248

-D. BORÇLANMALAR 233 222 215 158 246 307 416 502

Tedavüldeki tahviller 12 38 50 74 — 2 -  5 — 18
Genel bütçeli idareler — 5 — 30 -  91 20 27 30 33
Mahallî idareler 1 1 1 — —

228Devlet Yatırım Bankası 191 76 81 95 76 145 295
Sosyal sigorta kurumlan 
İktisadî Devlet teşebbüsleri 
Yurtiçi özel sektör

-  1
7

4
__ o
— 16

4
2

21

5
_  2 
— 58

15

64

10

19

8

15

5
-  7 

14
Yurtdışı taahhütler 47 116 13.; 134 73 111 135 144

E. SERMAYE HESAPLARI 105 300 328 375 Ï 78 207 229 238

F. DİĞER PASİF HESAPLAR (net) 111 301 282 179 - - -- — 200j

TOPLAM 900 1.522 1 .766 2 083 423 541 1.028 1.863

G. MERKEZ BANKASI 119 121 219 184 117 29 __ 49 60

Serbest tevdiat - -  23 — ' 30 60 —  21 29 — 57 24 85
Mevduat karşılığı 142 151 159 205 88 86 -  73 -  25

H. DEVLET YATIRIM BANKASI - 5 — 2 11 6 — 3 __ 28 -  36 -  49

Mevduat karşılığı — 37 — 38 42 -  35 — 7 - 21 — 31 -  49
Diğer kanunî karşılıklar 32 36 31 29 4 7 — 5

i. KREDİLER 556 1.004 1.124 1.524 -  85 36 535 1.145

Genel ve katma bütçeler 89 —  115 107 -  59 2 -  5 - - 4
Mahallî idareler -  7 14 13 86 13 18 20 17
İktisadî Devlet teşebbüsleri 1 95 69 ?ı ~ 30 158 152 155
Özel sektör 653 1 .010 1 .149 1.499 —  130 -  135 363 969

J. TAHVİLLER -  53 _  25 __ 43 _  60 53 56 134 213

Gene! ve katma büçeler -  37 —  8 _ 28 —  44 56 57 137 217
Mahallî idareler i —  1 — 1 2 1 1 1

-  8
İl

Devlet Yatırım Bankası 7 — 9 8 - • 7 — 4 7 —  9
Özel sektör - -  8 - 7 — 6 7 — 5 4 4

K. İŞTİRAKLER VE HİSSE SENET. 128 185 206 211 59 871 ; 94 106*

L. SABİT DEĞERLER 155 239 271 230 59 204| 290 j ' 388j
M. DİĞER AKTİF HESAPLAR (net) — — _ 223 157 i 60

ı ~İ



Ğetvel : 41
Bankalar Hesap Durumu Özeti

(Milvon TL.)
I

1 5> 6 3 1 1 9 6 4
1962 1 • ---- -- 7—

ı
i

Kasım Aralık
1

Mart Haz. Eylül Kasım

AKTİF HESAPLAR ¡23.674 27 .719 26 099,28 .744:28 .676 30.042 31.079
K A S A I '764 658 i 818

1 —
702 671 i 824 788

Banknot 754 651 809 696 667 j 820 m
Ufaklık para 10 7 9 6 4 i 4 A

MERKEZ BANKASINDA SER. TEV. 252 312 231 2 60; 174
t

255 316
KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI 1 .936 2 .084 2 .135 2 .220 2.193 : 2 .026; 2.061

Mevduat karşılığı (Merkez B.) , 386 545 591 679 677 518 566
Mevduat karşılığı (D. Yat. B.) | 1.375 1 .333 1 .340, 1 .333; 1 .319! 1 .309 1 .291
Diğer kanunî karşılıklar 175 1 206 204 2081 197 199 204

TAHVİLLER CÜZDANI 285 242 225 278 281 359 438

Devlet tahvilleri ve bonoları j 118 90 74 i 130 1 131 211 291
Deviet Yatırım  Bankası 56 48 49 45; 42 41 40
Belediyeler 48 47 46 47 47 47 47
Difler tahviller' 63 57 56 56 61 60 60

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1.140 1 .346 1 .351 1.410 1.438 1 .445 1.457
KREDİLER 10.362 11 .486 i l .886 11 .801 1.1 ■.922 12 .421 13 .031
SABİT DEĞERLER j 1.831 2 .102 2.061 . 2 . 120, 2 .265, 2 .351 .2 .449

ZARAR i l * — 69; —  i — — —
MUHTELİF AKTİFLER 7.078 9,.489 7 .323 1 9 .953 9 .732 10,.361 10.539

PASİF HESAPLAR 23.674 27,.719 26,.099 28,.744 28.676 30.042 31 .079

MEVDUAT 9.418' 9..943 10.516 10.447 10.451 10.516 ¡ T A6\

Ticari mevduat - Vadesiz 1.747; 1 ,.703 I .805 1 .619 1 ,.563 1 ,.912 2 .009
Ticarî mevduat - Vadeli 147 208 210 196; 201 201 205
Tasarruf mevduat! - Vadesiz 4 .487 4,.953 5,.242 5 .2 0 3 : 5,.173 5,.006 5.424
Tasarruf mevduatı - Vâdeli 1 .014 1 .318 l..361 1.450 1.488 i !■,507 1 .553
Resmî - Vadesiz - Vâdeli 2 .023 1 .761 1 .898 1 ,.979; 2 .0 2 4  1 ,.890 1 .970

MERKEZ BANKASINDAN AVANS | 939 1 .249 1 .266 1 ,.218) 1 ..211 1 .655 1 .514

TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 438; 488 512 510 507 512 530

TAAHHÜTLER 1 2.553; 2 ,.718 2 ,.637 2 ,.885 2 .,949 3.,053 3 .121

Devlet Yatırım Bankası 1.371 1 .452 1 .466 1,.542 1 ,,6 Î 1 1 .,694 1 .761
Genel bütçeli idareler 231 201 140 160 167 170 173
Sosyal siqorta kurumlan 267 271 212 287 282 280 277
Mahallî idareler — . _ 1 1 1 1 1
İktisadî Devlet teşebbüsleri 9 7 7 7ı 7 7 —
Yurtiçi taahhütler 85 64 27 911 46 42 4İ
Yurt dışı taahhütler 590 723 724 797 835 859 868

SERMAYE HESAPLARI 4 .2 8 7  4.431 4 824 4..656 4.685i• 4 . 707 4,.716

Ödenmiş sermaye 2.959' 3..197 3..243 3-.361: 3. 379 3. 385 3..390
İhtiyat ve Karşılıklar ! 1 .144 1 ..234 1 ..235! 1.,295 1.,306 1 .322 1 .326
Kâr 184; — 3461 — i — — —

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 1 6.039! 8 ..890 6 .,344 9.028| 8.873; 9 . 599 10.037
1 --i |
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kaynaklardaki net 395 milyon liralık azalış ile, diğerlerindeki 942 milyon lira
lık artış dol ay ıs iy le varılm ıştır.

Azalma kaydeden kaynakların 242 milyon lirası vadesiz ticarî mevduata, 
69 milyon lirası vadesiz tasarruf mevduatına taallûk etmektedir. Bankaların 
kaynakları Bankamız İle mevduat karşılıkları yönlerinden aynı tarihte 84 mil
yon lira azalmıştır. Çünkü bankalar, Bankamıza, mevduat karşılığı olarak 86 
milyon lira yatırm ışlar, ayrıca aldıkları avansların toplamını 55 milyon lira 
azaltmışlar, fakat serbest tevdiat hesaplarından 57 milyon lira çektikleri için 
bu nevi kaynaklarının azalışı 84 milyon liraya düşmüştür. Bankamız avansla
rındaki 55 milyon liralık azalış, T. C. Ziraat Bankası ile ilgili avanslarda mey
dana gelen 159 milyon liralık düşme ile diğer bankalarla ilgili ajanslardaki 
104 milyon liralık artışın muhassalasıdır. Bu bölümdeki avans rakamları ban
kaların ay sonları itibariyle düzenledikleri hesap özetlerine dayanmaktadır.

Toplam kaynaklarda Haziran sonu itibariyle böylece meydana gelmiş olan 
395 milyon liralık azalışa mukabil, bankaların diğer kaynaklarında 942 milyon 
liralık bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın 246 milyon lirası para benzeri 
likiditelerdeki artışa, 207 milyon lirası ise cz kaynak artışına, 180 milyon lira
sı Devlet Yatırım  Bankası net İkrazatına (tahvilleri ve eski mevduat karşılıkla
rı İadeleri dahil) 162 milyon lirası da diğer yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalara 
taallûk etmektedir. Aynı dönemde bankalar, kasa mevcutlarını 147 milyon 
lira azaltmak yoliyie de kaynak toplamışlardır. Devlet Yatırım  Bankası île di
ğer yurtiçi borçlanmalar artışından İktisadî Devlet Teşekkülü halindeki' banka
ların istifade ettiği yurtdışı borçlanmaların çoğunlukla T. Sınaî Kalkınma Ban
kasını ilgilendirdiği ticaret bankalarının kaynak durumunu belirtmek bakımın
dan kayda değer.

Haziran sonu itibariyle 246 milyon lira artmış olan para benzeri likidite
ler içinde vadeli ticarî mevduat 7 milyon lira düşmüş, buna karşılık vadeli ta
sarruf mevduatı 127 milyon lira, resmî mevduat 126 milyon lira . artmıştır. 
Resmî mevduattaki artışın 49 milyon lirası genel ve katma bütçeli idarelerle, 
42 milyon lirası mahallî idarelerle, 35 milyon lirası sosyal sigorta kurumlan 
ile ilgilidir. 1963 yılındaki gelişmeden farklı olarak, bu yıl, resmî mevduat, 
bankaların kaynaklarına arttırıcı tesir icra etmiştir.

Bir kısım kaynaklarındaki 942 milyon liralık artışla, diğer bir kısım kay
naklardaki azalışı karşılayan bankalar elde kalan 547 milyon liralık kaynak faz
lasının 186 milyon lirasını kredi, iştirak ve tahvil artışlarına, 204 milyon lira
sını sabit değer artışlarına, geri kalan 157 milyon lirasını da çeşitli muamele
lere tahsis etmişlerdir.

Haziran ayı sonu itibariyle toplam banka kredileri 36 milyon lira çoğal
m ıştır. Bu neticeye varılmasında, iktisadı Devlet teşekküllerine açılan kredile
rin 158 milyon lira, çoğunluğu İller Bankasına ait olan mahallî idareler kredi
sinin 18 milyon lira artmasına karşılık, genel ve katma bütçeli idareler -kredi-
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lerinîn 5 milyon lira, Özel sektör kredilerinin 135 milyon lira azaimas* rol oy
namıştır. Özel sektör kredileri içinde tarım kredileri 61 milyon lira diğer kre
diler 74 milyon lira azalmıştır.

~ Tahviller cüzdanındaki 56 milyon liralık artışın çoğunluğu Hazine plas
man bonolarına aittir. İştiraklerde aynı tarih itibariyle 87 milyon liralık artış 
meydana gelmiştir.

Bankaların kaynak ve tahsis işlemleri, 1963 yılı sonuna nazaran 1964 yılı 
Kasım ayı itibariyle incelendiği takdirde, her iki nevi işlemlerde de artış oldu
ğu görülmektedir.

Gerçekten Kasım ayı itibariyle bankaların kaynaklarında ve dolay isiyle 
tahsislerinde net. 1.861 milyon liralık bir artış görülmektedir. Kaynak artışı
nın 386 milyon lirası kaydî para ile ilgilidir. Artış dönemine Eylül ayında giren 
vadesiz ticarî mevduat, onbirinci ay sonunda 204 milyon lira artmış, Ekim 
ayında artmaya başlayan vâdesiz tasarruf mevduatı ise 182 milyon lira çoğal
mıştır.

Aynı tarih itibariyle para benzeri likiditeler 259 milyon lira artm ışt.r. Bu 
rakam Haziran sonu seviyesinden miktar olarak 13 milyon lira yüksek olmak
la beraber terekküp bakımından biraz fark lıd ır. Bu fark resmî mevduatın aza
larak 11 aylık artışını 72 milyon liraya indirmesinden ileri gelmektedir. Vade
li ticarî mevduat değişiklik kaydetmemiş ancak 5 milyon lira eksilm iştir, Bu
na karşılık vâdeli tasarruf mevduatı artmakta devam ederek 192 milyon liraya 
çıkm ıştır. Resmî mevduat içinde, sosyal sigorta kurumlan tevdiatı 24 milyon 
lira azalmış, buna karşılık genel ve katma bütçeli idarelerde 83 milyon liralık , 
mahallî idarelerde ise 13 milyon liralık artış olmuştur.

Bankaların kaynaklarında 1963 sonuna nazaran Kasım sonu itibariyle, 
Bankamız ile mevduat karşılıkları yönünden, ceırTan 188 milyon liralık bir ar
tış meydana gelmiştir. Bankalar Kasım ayı sonu itibariyle Bankamızdan aldık
ları avansların seviyesini 1963 yılı sonuna nazaran 248 milyon lira arttırm ış
lardır. Ayrıca mevduat karşılıklarından da bankalara bu tarih itibariyle cem'an 
25 milyon lira iade edilmiştir. (Devlet Yatırım  Bankasından iade edilen 49 
milyon lira hariç) Fakat bankalar bu tarihte serbest tevdiat hesaplarını 85 
milyon lira artırdıkları için, söz konusu net artış 188 milyon liraya inmiştir.

Devlet Yatırım  Bankası İktisadî Devlet teşekkülü halindeki bankalara aç
tığı kredileri Kasım ayı sonu itibariyle 295 milyon lira artırm ıştır. Ayrıca muh
telif bankalara 49 milyon liralık eski mevduat karşılığı da iade ettiği ve banka
lar nezdindeki tahvilleri 9 milyon lira azaldığı için bankaların kaynaklarında 
net 353 milyon liralık bir artış tevlit etmiştir. Yukarıda belirtilen kaynaklara, 
Ödenmiş sermaye, ihtiyat akçeleri ve karşılıklardaki 238 milyon lira lık , kasa 
mevcudu azalması ile elde edilen 30 milyon liralık, diğer yurtiçi ve yurtdışı 
imkânlardan elde edilen 207 milyon liralık ve sair pasif hesaplardaki net 200 
milyon liralık kaynak artışlarını da ilâve etmek gerekir.
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Bankaların her türlü kaynaklarında onblr ayda meydana geldiğini belirt
miş olduğumuz 1.861 milyon liralık artışın, aynı tarih İtibariyle hangi işlem
lere tahsis edildiği incelendiği takdirde, bu kaynaklardan 1.145 milyon liranın 
kredilere, 222 milyon liranın Devlet tahvillerine, 106 milyon liranın iştiraklere 
ve 388 milyon liranın da sabit değerlere tefrik edildiği görülür.

Banka kredilerinde meydana gelmiş olan 1.145 milyon liralık artışın Ka
sım sonu itibariyle 969 milyon lirası özel sektöre aittir. Bunun 516 milyon li
rası ziraî kredilerde, 453 milyon lirası diğer kredilerde meydana gelmiştir. İk
tisadî Devlet teşekküllerine açılan krediler, Haziran ayında çıktıkları seviyeden 
3 milyon lira inerek 155 milyon liraya düşmüştür. Genel ve katma bütçeli idare
lere açılan krediler 4 milyon lira artmış çoğunluğu İller Bankası ile ilgili olan 
mahallî idareler kredileri Haziran ayı seviyesinin bir milyon lira altına 17 mil
yon liraya inmiştir.

Devlet tahvillerindeki artışın hemen hemen tamamı Hazine plasman bo
noları ile ilgilidir. İştiraklerde Kasım ayı sonu itibariyle 106 milyon liralık ar
tış meydana gelmiştir.

Sabit değerler- yıl boyunca devamlı bir artışla onbirinci ay sonunda 388 
milyon liraya çıkm ıştır. Artışın 159 milyon lirası Etibank'a, 75 milyon lirası 
Denizcilik Bankasına, 35 milyon lirası İller Bankasına, 59 milyon lirası T. C. 
Ziraat Bankasına aittir. Diğer bankalardaki artış 60 milyon liradır.

C — Krediler

a. Kredi Hacmi

Kredi hacmini, değişikliklerini, bileşim ve dağılımını incelemek, Banka
mız ile bankaların, malî ve ekonomik sektörleri birarada ne ölçüde finanse 
ettiklerini göstermek bakımından faydalı olur.

Kredi hacmi, bu paragrafta Bankamızın doğrudan doğruya ve bankalar 
araçj I iğiyle açtığı krediler ile bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kre
dilerin toplamı olarak hesaplanmıştır. ( l )

Kredi hacmi, 1963 yılı sonunda, 1962 yılı sonuna nazaran % 22,3 ora
nında artarak 13.751 milyon liraya yükselmiştir. Kredi hacminin 1963 yılı so
nu itibariyle % 22,3 oranında artmasında Bankamız direkt kredilerinin 
% 111,8, Bankamızın bankalar aracıIiğiyle açtığı kredilerin % 36,2, bankala
rın kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin %  12,6 oranlarında artması rol

(O Bu hesap y ıl sonları itibariyle Bankamızın ve bankaların y ıl sonu rakam
larına , ay sonları itibariyle de Bankamızın ay m son Cumartesi gününe tesadüf eden 
haftalık vaziyetleriyle bankaların ayın son günü itibariyle tanzim ettik leri cetvellere dayan
maktadır. Bankalar araç iliğ iyle açtığımız kredilerin bankalar tarafından çeşitli usullerle mu
hasebeleştirilmesi. ve hesaba esas olan cetvellerde hesap kesme tarihleri bakımından fark bu
lunması yüzünden, bankaların aylık cetvellerinde taahhütler hesabında “Merkez Bankasından 
alınan avanslar>} kaleminde görünen rakamlarla Bankamız haftalık vaziyetlerindeki mümasil ra
kamlar arasında fark bulunmaktadır, Fakat bu fark eğilimlere tesir etmemektedir.
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Cetvel : 42

Kredi Hacmi (1 )
(Milyotı TL.)

1962
1 9  6 3 1 9  6 4

Haz. Eylül Kasım A ra lık Haz. Eylül Kasım A ra lık  j

A. MERKEZ BANKASI KREDİLERİ
B. Doğrudan doğruya açılan
C. Bankalar araçr 1 iğiyle açılan 

D. BANKA KREDİLERİ
E. Kendi kaynaklarından açtık
F. Merkez Bankasına taahhütler

1 .824 2.544 3.040 3.130 3.151 3.138 4.016 3.915 4.140
880
944

10.362

1.302 
1.242 

10.918

1.505
1.535

11.366

1.893 
1 .237 

11.486

1.865 
1.286 

11.886

2.011 
1.127 

11.922

2.433
1.583

12.421

2.482 
1.433 

13.031

2 .524|
1.616;

m

13.678
9.418

944
9.676
1.242

9.831 
1.535

10.249 
1.237

10.600
1.286

10.795 
1 .127

10.838 
1.583

11.598 
1.43.3

12.062 
1.616

KREDİ HACMİ (B  +  C + E) 1 1 .2 4 2 1 2 .2 2 0 1 2 .8 7 1 1 3 .3 7 9 1 3 .7 5 1 1 3 .9 3 3 1 4 .8 5 4 1 5 .5 1 3 1 6 .2 0 2

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

oynamıştır. Bu artış 1964 yılının ilk yarısında devam, etmemiştir. Gerçekten 
1964 yılı Haziran ayı sonundaki 13.933 milyon liralık kredi hacmi %  1,3 den 
ibaret bir artış göstermektedir. Buna karşılık yılın ikinci yarısında krediler 
genişlemiş ve artış oranı Aralık ayı sonunda % 17,8 e yükselerek kredi hac
mini 16.202 milyon liraya ulaştırmıştır.

1964 yılının ilk altı ayında kredi hacminde meydana gelen % 1,3 oranın
da artış, başlıca Bankamız direkt kredilerinin % 7,8 oranında artması sonun
da meydana gelmiştir. Bankaların kendi kaynaklarından açtıkları krediler an
cak % 1,8 oranında artmış buna karşılık Bankamızın bankalar aracılığıyle aç
tıkları krediler % 12,4 oranında azalmıştır.

1964 yılı ikinci yarısında kredi hacminde meydana gelen % 17,8 oranın
daki artışa direkt kredilerimizin % 35,3 oranında, bankalar aracılığıyle açtı
ğımız kredilerin %  25,7 oranında, bankaların kendi kaynaklarından açtıkları 
kredilerin % 13,8 oranında yükselmesi tesir etmiştir.

Kredi hacminin içindeki paylar bakımından 1963 yılı sonundaki hacmin 
% 13,6 sı Bankamızın direkt kredilerine ait iken, 1964 yılı Aralık ayında bu 
oran 15,6 ya çıkm ıştır. Bankalar aracılığıyle açtığımız kredilerin toplam hacim 
içindeki payları söz konusu tarihler itibariyle % 9,3 ile % 10 dur. Buna kar
şılık bankaların kendi kaynaklarından açmış oldukları kredilerin oranı aynı 
tarihler itibariyle % 77,1 den % 74,4 e düşmüştür.

Bununla beraber 1964 yılında oniki ayda meydana gelmiş olan genel artı
şın içinde bankaların kendi kaynaklarından açmış oldukları krediler 1963 yı
lındaki oranlara nazaran %  47,1 den %  59,6 ya çıkm ıştır. Bankamız direkt 
kredilerinin toplam artışlar içindeki payı % 39,3 den % 26,9 a düşmüş, vası
talı krediler ise % 13,5 ile aynı seviyede kalm ıştır,
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Kredi Hacmi ve Değişiklikleri (1)

M U T L A K R A K A M L A R D E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R
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B İLEŞİM
SENETLER CÜZDANI 709 1.444 664 2.817 563 1.690 741 2.994 79 927 131 1.137 34 290 55 379AVANSLAR 885 376 113 1.374 1.165 674 111 1 .950 78 67 3 148 285 282 3 564BORÇLU CARI HESAPLAR 4.989 — — 4.989 5.354 — 5.354 390 390 — 14 14KUÇUK SAN'AT VE ESNAF 157 - - 46 203 177 — 63 240 6 __ 14 20 19 19 38TARIM KREDİLERİ 1.809 — 407 2.216 2.310 518 2.828 135 __ 150 285 431 85 5Î6İPOTEK KARŞILIĞI KREDİLER 1.322 .— — 1.322 1.538 _ 1.538 87 __ 87 128 128SANAYİ BANKALARI 378 — 7 385 491 — 0 491 56 __ — 5 51 115 — 9 106BANKALAR TASFİYE FONU -- 73 — 73 — 118 — 118 — 19 19 45 45

TOPLAM KREDİ VE ARTIŞ 10.249 1.893 1.237 13.379 11.598 2.482 1.433 15.513 831 1.013 293 2.137 998 617 147 1.762
DAĞILIM

MALI AMAÇLI KREDİLER 119 871 — 990 171 1.475 — 1.646 — 107 478 — 371 4 587 __ 591
Genel bütçeli idareler 113 723 — 836 170 1.022 _ 1.192 — 100 384 _ 284 11 282

_
293Katma bütçeli idareler 6 75 — 81 1 335 — 336 — 7 75 — 68 — 7 260 253Bankalar Tasfiye Fonu — 73 — 73 — 118 — 118 — 19 — 19 — 45 __ 45!

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 10.130 1.022 1.237 12.389 11.427 1.007 1.433 13.867 938 535 293 1 .766 994 30 147 1.171
Muhtelit krediler 5 .594 1.022 777 7.393 5 .956 1.007 852 7.815 648 535 134 1.317 284 30 52 366Küçük san'at ve esnaf 157 —, 46 203 177 — 63 240 6 — 14 20 19 19 38Tarım kredileri 1.809 — 407 2.216 2.310 — 518 2.828 135 — 150 285 431 85 516Sanayi Ban. kredileri 378 — 7 385 491 — 0 491 56 — — 5 51 115 9 106Mesken inşaatı kredileri 1.211 — — 1.211 1.422 —. — 1.422 80 — _ 80 128 128Şehircilik kredileri 981 981 1.071 — — 1.071 13 — —■ 13 17 — — 17

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



Kredi hacm inin dağılım ı 1963 ve 1964 y ılla r ı Kasım  ay ları itibariy le  mu 
kayese edildiği takd irde onb irer ayda kredi hacm inde gerçekleşen toplam ar 
tısın 1963 de %  17,4 ünün 1964 de ise %  33,5 nin m alî am açlı kredilerd i 
meydana geldiği görü lür. Her ik i y ılda da bu konudaki a rtış ın  tam am ı Banka 
mız k red ile rin in  artış ından ile ri ge lm iştir. Y ıl sonlan itib ariy le  bu eğilimde 
değişiklik  olm adığı an laş ılm aktad ır.

1963 ve 1964 y ılla rınd a  onb irer ayda kredi hacm inde meydana gelen sı- 
rasiyle 2 .137 m ilyon lira lık  ve 1.762 milyon lira lık  a rtış la r  içinde ekonomik 
sektörlerin  payı 1963 yılı Kasım  ayında %  82,6 iken 1964 y ılı Kasım  ayında 
°o 66,5 e düşm üştür. Söz konusu toplam kredi hacm i a r tış la r ı içinde banka
ların kendi kaynaklarından ekonom ik sektörlere açtık la rı k red ile rin  oranı ay
nı tarih ler itibariy le  %  53,1 den %  84,9 a yükse lm iştir. Buna k a rş ıl ık  Banka
mız k red ile rin in  payı %  46 ,9  dan %  15,1 e düşm üştür. 1963 y ı
lında 322 m ilyon lira lık  b ir a rtış  kaydetm iş bulunan surp lus k red ile rin in  1964 
yılında 229 m ilyon lira azalm ış o lm ası bu düşmeye bilhassa tesir e tm iştir. Di
ğer direkt kredilerde artış  kaydolunm uştur.

1963 ve 1964 y ılla r ı Kasım  ay ları itibariy le  kredi hacm inde onb irer ayda 
meydana gelmiş olan toplam a rtış la r  içinde Bankam ızın  ve banka ların  açtık
ları kred ilerin  payları aşağıda g ö ste rilm iştir.

1963 ve 1964 yılı onbirer aylık toplam kredi hacmi artışları içinde 
Merkez Bankası ve banka kredilerinin payları 

Cetvel : 4 4 __________________ __________________________________________________________________________(Milyon TL.)

Toplam kredi 
Hacmi artışı 
Milyon TL.

Bankamız kredilerinin 
( vasıtalı ve vasıtasız) 

payı - yüzde

Bankaların kendi 
kaynaklarından açtık

ları kredilerin 
payı - yüzde

T 963 de 1964 de 1963 de 1964 de 1963 de 1964 de

M ALİ A M A Ç LI K R E D İL E R 371 591 129 99 —  29  . 1

EKO N O M İK  A M A Ç LI K R E D İL E R 1 . 766 1.171 47 15 53 85

M uhtelit k re d ile r 1.317 366 51 22 49 78
K üçük san 'a t v b  esnaf 20 38 70 • 50 30 50
T a r ım  k re d ile r i 285 516 53 . 16 47 84
Sanayi b a n k a la r ı, k re d ile ri 51 106 10 —  8 110 108
Mesken in şaat k re d ile r i 80 128 100 100
Ş e h irc ilik  k re d ile ri

j
13 17 —

I
100 100

TO PLA M 2 .1 3 7 1 .7 6 2 61
1

4 3 1 39
I

57

8 8



Yukarıdaki tablonun incelenmesi 1964 yılında onbir ayda meydana gel
m iş olan kredi hacmi artışında bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kre
d ilerin  daha fazla müessir olduğunu göstermektedir. Bununla beraber mali 
amaçlı krediler hacmindeki artışın tamamı, ekonomik amaçlı kredilerdeki ar
tışın ^ 15 i Bankamıza a ittir. Küçük san'at ve esnaf kredilerinin % 50, tarım 
kredilerin in  /o 16 sı muhtelif kredilerin % 22 si, Kasım ayı itibariyle, 1964 
yılında Bankamızca finanse ed ilm iştir. 1963 yılı Kasım ayı itibariyle bu paylar 
sırasiy le  %  70, % 53 ve % 51 d ir.

b. Merkez Bankası Kredileri

1963 yılı sonunda 3.151 milyon liraya uloşmış olan Bankamız kredileri 
1964 yılı içerisinde 989 milyon lira artarak Aralık ayı sonunda 4.140 milyon 
liraya yükselm işti. Ana hatları itibariyle Bankamız kredileri 1964 yılının ilk 
yedi ayında az çok sabit bir seviyede seyretmiş ve artış devresine Ağustos 
ayından itibaren g irm iştir.

Merkez Bankası Kredileri - Mevsimlik ve Sürekli Krediler
Cetvel : 45 ( Mîlvon TL.)

1962 sonuna göre 1963 de 1963 sonuna göre 1964 de |
derişiklikler değişiklikler

Haz. Eylül Kasım j Aralık Haz. Eylül Kasım Aralık

SÜREKLİ KREDİLER. 741 1 .148 929 973 —  307 58
|

--- 206 ( 60

KAMPANYA KREDİLERİ — 21 68 377 354 294 807 970- - ■ I
92̂ >

T. Mahsulleri Ofisi - Yurtiçi 170 275 265 -  16 234 224

alımlar.
Tütün finansmanı 
Tekel İdaresi
Tarım Satış Kooperatifleri 
Şeker Şirketi
Sümerbank (Pamuk alım ı)

53 
60 

104 
— 22 
—  46

74 
■ 75 

68
— 137
— 12

22 
75 
67 

- 62

23 
75 
52 

-  62 
1

87
300

—  40
— 27
—  10

201
385

57
40
30

7.|
260
395;

25
15

T
260 
4 OK1 

50 
15

TOPLAM 720 1.216 1 .306 1.327 —  13 865 764 989

Gerçekten 989 milyon lira lık  artışın % 96 sı Temmuz ayından sonra ve 
bunun da % 87 si Ağustos ve Eylül aylarında meydana gelmiştir. Y ılın  ilk yedi 
ayında ortalama seviyesi 3.103 milyon lira olan kredilerimiz, Ağustos ayı so
nunda 3.557 milyon liraya ve Eylülde 4.016 milyon liraya çıktıktan sonra, 
Ekim  - Aralık devresinde ortalama 4.067 milyon lira civarında seyretmiştir.

Bankamızca açılan kredileri mahiyetlerine göre ayrı ayrı incelemeden ön
ce bunların nakdî ve iktisadi yönlerden gruplayarak ana karakterlerini belirt
mek faydalı olabilir.
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Bankamız kredilerinin yıldan yıla ve yıl içerisindeki dalgalanmalarına ta
rım ekonomisinden doğan m evsim lik finansman ihtiyaçları tesir etmektedir. 
Kredilerim iz sürekli krediler ve kampanya kredileri şeklinde gruplandığı tak
dirde, toplam kredilerim izin 1962 de %  38 ini, 1963 de %  33 ünü, 1964 de 
ise % 48 ini mevsimlik finansm anların teşkil ettiği görülür. Kampanya fi
nansmanlarına T. Ofisin yurtiçi hububat alım kredileri, Tekel ile özel sektö
rün tütün finansm anları, T . Satış Kooperatifleri ile Şeker Şirketi kredileri ve 
Sümerbank'ın pamuk alıın kredileri dahil edilm iştir.

1964 yılında, 1963 sonuna nazaran mevsim finansmanları % 89,2, sü
rekli krediler ise % 2,8 oranlarında artm ıştır. 1963 yılında bir önceki yıl so
nuna nazaran artış oranları, mevsim finansmanlarında %  51,5, sürekli kredi
lerde ise % 85,7 idi. 1964 yılın ın önemli bir karakteri de mevsim finansman
larının toplam kredi artışı olan 989 milyon lira içindeki paylarının 1963 yı
lındaki % 26,7 ye karşılık % 93,9 a yükselm iş olm asıdır. Kampanya finans
manlarının m iktar yüksekliği normal tasfiye müddetleri içinde ödendikleri 
takdirde, 1965 yılı konjonktürünün normal gelişmesi bakımından yardımcı 
olacaktır.

Bankamız kredileri bir başka yönden, malî ve İktisadî amaçlara göre tas
nif edildiği takdirde, toplam kredilerim izin 1962 de % 72,4 ünü, 1963 de 
% 70,6 sim, 1964 de ise % 68,5 ini İktisadî amaçlı kredilerin teşkil ettiği gö
rülür Malî amaçlı krediler grubuna, Hâzineye açılan türlü krediler, bankalara 
tahvil üzerine verilen avanslar ve Bankalar Tasfiye Fonu kredileri dahildir.

Merkez Bankası Kredileri - Malî ve Ekonomik Amaçlara Göre
Cetvel : 46 (Milyon TL.)

1962 sonuna göre 1963 de 
değişiklikler

1963 sonuna göre 1964 de 
değişiklikler

Haz. Eylül Kasrm I Aralık Haz. Eylül Kasım Aralık

MALİ AMAÇLI KREDİLER 361 410 406 424 144 282 324 376
Hazine 362 389 384 40! 134 247 282 315
Bankalara tahvil üzerine 3 2 3 4 5 — —  3 16
Bankalar Tasfiye Fonundan 4 19 19 19 5 35 45 45

EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 359 806 900 903 „  157 583 440 613
İhracat kredileri 177 2 58 195 183 263 666 677 632
Sanavi kredileri 40 —  146 I I 00 -  57 — 15 32 117
Tarım kredileri 114 96 86 126 -  171 -  98 —  302 —  154
Ticarî krediler 88 3 î 9 380 364 1 293 262 254
Surplus ithalâtı 196 279 322 287ı

1— 250 —  293 —  229 —  236

TOPLAM 720 1 .2 1 6 1 .3 0 6 1 .327 -  13 865 764 989

1964 yılında 1963 sonuna nazaran malî amaçlı krediler %  40,6, ekono- 
mık amaçlı krediler ise % 27,6 oranlarında artm ıştır. 1963 yılında bir önceki 
yıla nazaran artış oranları, malî kredilerde % 84,3, ekonomik kredilerde
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% 68,4 idi. Bu iki grubun 1964 yılı toplam kredi artışı olan 959 milyon lira 
içindeki payları, malî kredilerde % 32 den % 38 e çıkm ış, ekonomik krediler
de ise %  68 den %  62 ye düşmüştür. Bankamız kredileri içinde malî amaçlı 
kredilerin 1964 yılında, 1963 yılı sonuna göre, biraz daha fazla önem kazan
masında, Hazine ihtiyaçları yanında Bankalar Tasfiye Fonundan açılan avans
lar da rol oynam ıştır.

Ekonom ik amaçlı kredilerin 1964 yılı bakımından ana karakteri ihracat 
ve sanayi konusunda kaydedilen gelişmedir. Gerçekten, ihracatla ilgili kredi
ler 1963 de %  60, 1964 de ise %  130 oranlarında artm ıştır. Sanayi ile ilgili 
kredilerde de 1963 yılın ın % 19 oranındaki azalışına karşılık , 1964 de % 48 
oranında artış kaydedilm iştir. Diğer yandan ticarî kredilerde 1963 deki %  88 
lik artış, 1964 de % 33 e inhisar etm iştir. Tarım kredileriyle surplus ithalâtı f i
nansmanları 1964 de 1963 yılı sonuna kıyasla önemli ölçüde azalmıştır.

Tarım  kredilerindeki azalma T . C. Ziraat Bankasının bankamız kaynakla
rına müracaatı ile ilg ilid ir. Bu müracaat miktarındaki azalma ileride açıklana
caktır.

Bankamız kredilerinin hangi sektörlerin finansman ihtiyaçlarını ne Ölçü
de karşıladığı konusu da para ve kredi durumunu aydınlatmaya yardımcı ola
b ilir .

Merkez Bankası Kredileri - Sektörlere Göre
Cetvel 47 (Milyon TL.)

1962 sonuna ctöre 1963 de 1963 sonuna göre 1964 de
değişiklikler değişiklikler

Haz. Eylül Kasım Aralık Har. Eylül Kasım Aralık

.. .
G EN EL  V E  KATMA BUTÇ. IDARELE ~ " 422! 464 459 476 434 632 542 575

Hazine 36?, 389 384, 401 13^ 247, 282, 315

Tekel İdaresi 60 75 75 75 300, 385, 260 260
BANKALAR T A S FİY E  FONUNDAN

— !
19! 19■1

19 5 351 45; 45

İKTİSAD Î D EV L ET  T EŞ EK K Ü LLER İ 26
ı ■ ;

279 597 552 — 266 —  59 5 ‘ — 12

Ö Z EL SEK T Ö R ! _  276ı
454 2311

1

280 —  186,
- 1

257, 172, 381

TOPLAM 720
ı !

1 .216
“ i 

1 .306 1 .327
1

— 13
i

865 764
....... _ J _

989

Toplam kredilerimizin 1963 de %  44 ünü, 1964 de ise 43 ünü özel sek
töre açılan krediler teşkil etm iştir.

Özel sektör f in ansm an la rım ız  1963 de %  25,1, 1964 de ise %  27,3 oran
larında artış kaydetmiştir. Bununla beraber 989 milyon lira tutan 1964 yılı 
toplam kredi artışının % 38,5 i, 1963 de ise % 21 i özel sektöre aittir.

İktisadî Devlet teşebbüslerine açılan krediler, toplam kredilerimizin 1963 
de % 27,5 ine, 1964 de ise % 21 ine eşittir. Bu sektörle ilgili kredilerimiz
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1963 yılında % 175 oranında . « m *  1964 de ise 1963 y.l, sonuna n .z a ra n
°o 1 kadar e k s ilm iş tir .

Hazine ile Tekel idaresine inh isar eden genel ve k a t m a  bütçeli d a ir®'e r® 
açlan kred ile rin  toplam kred ile rim iz  iç indeki pay, 1963 de %  26 ,ken 19 64  

e o 3 3  5 e ç ık m ış t ır . Bu kredi grubunda 1963 de %  140,4 , 1964 d e s e  
% 70,6  O ran larında artış  meydana ge lm iştir. A yrıca  989 m ilyon h r .  tutan
1964 yılı toplam kredi artışm ın  %  58 i de bu sektöre a ıtt .r . Bu oran 1963 d
°o 36 kadard ı.

Özelliği do lay isiy le  yukarıdak i sektö rle r d ışında b ırak ılan  B an ka la r Tas- 
fjve Fonu ik raz la r,n ın  hissesi her üç yılda da %  3 c ivar,nda k a lm .ş t .r . F a ka t 
kredi tutarı 1963 de %  35, 1964 de ise %  62 oranında a rtm ışt ır .

Bankam ız k red ile rin in  vasıta lı ve vasıtasız  şeklindeki tasn ifi kredi hac
minin teşekkülünü aydınlatm akta ve para arzı ile Bankam .z ilişk ile r in i kantı- 
tatif yönden daha açıkça be lirtm ekted ir.

Merkez Bankası Kredileri - Doğrudan Doğruya ve Bankalar  
A racıiığ ile  Açılan

(M ilyon  T L . )Cetvel 48
1962 sonuna qöre 1963 de 1963 sonuna aöre 1964 de

1
I değişiklikler değişiklikler

Haz. Eylül Kasım Aralık Haz. Eylül ' Kasım Aralık

DOĞRUDAN D O Ğ RU YA 448 743 1 .056 1 .028 1 68 573 547 563

Ha/ine 362 389 384 40! 134 247 282 315
Katm a bütçeli id a re le r 60 75 75 75 300 385 260 260
ik tisad i Devlet T e şe k k ü lle r i 26 279 597 552 -  266 -  59 5 — 12

BA N KA LA R  A R A C IL IĞ I İLE 276 454 231 280, —  186 257 172' 381

1 Reeskont ve senet üzer, avans 2 i 3 452 228 276 -  191 257 175 365
! Tahvil üzerine  avans 2 3 4' S — — 3: 16
! BA N KA LA R  T A S F İY E  FONUNDAN 19 19 19; 5

~
35 45; 45

TO PLA M 720 1.216 1.306 1 .327: — 13 865 764 989|

Doğrudan doğruya açılan k red ile rim iz Hazine ve Tekel ile İk tisad î Devlet 
leşekkülleri finansm anlarından ibarettir . Bu grubun toplam kred ile rim iz  iç in 
deki payı 1962 de % 36, 1963 de % 53, 1964 de %  54 dür.

Vasıtasız k red iler 1963 de % 157, 1964 de ise %  33,5 oranında a rtış  k ay
detm iştir. A yrıca , 989 milyon lira tutan 1964 yılı kredi artış ın ın  % 57 si bu 
nevi kredilere a itt ir . Bu oran 1963 için %  77 kadardı.

Bankalar aracıIiğ iy le  açılan kred iler b iraz önce incelenm iş olan özel sek
tör kredilerine muhteva ve m iktar bakım ından eş ittir . Ö zellia i do layisiyle  ay rı



Bankamız kredilerinin ana karakterlerini böylece belirttikten sonra, muh
te lif kredi işlemlerine ayrı ayrı temas etmek de faydalı olur.

Merkez Bankası Kredileri
Cetvel 49

! ı 9 6 3
ı mıı

1 9  6 4
von i l .)

1962
.. ______  ___  . Kasımı Aralık Mart Haz. Eylül Kasım Aralık

REESKONT .  SENET ÜZERİNE .
AVANS 1.351 j 2 . 568 2 .5 7 2 2 ,4 0 6 2.415 3 .1 5 5 3 .0 1 2 3 .185

A. HAZİNE BONOLARI 30 i 347 348 347 348 348 348 348
B. HAZİNE KEFALETİN! HAİZ I

BONOLAR 316 ] 988 943 j 903 , 977 1 .269 1 .208 1 . 191
Tekel İdaresi — 75 75 ; 175 375 ' 460 335 335
T. M. Ofisi - Yurtiçi alımlar. 250 525 515 ; 499 499 749 749 739 .
Surplus ithalâtı (T . Ofis - Et i I
ve Balık Kr.) 66 388 353 : 229 103 60 124 117

C. TİCARÎ SENETLER 735 877 885 796 '865 ,1 .240 11 .362 1 .404

-Normal ticarî senetler 120 213 207 208
1
İ 235 . 271 İ 229 221

Sanayicilerin ticarî senetleri 80 59 84 * 78 ! 121 169 |
İhracat satış finansmanı 53 j 73 74 28 i 4 75 j 49 38 ,
İhracat hazırlık kredileri 29 41 ı 41 34 ,ı 31 58 I 15 38
Vesikalı Tem. ve İştir, senet. 4 3 ' 4 ■ ı i

1 9 i 6 5
İthalât finansmanı 13 11 13 i 5 : -
Tütün finansmanı 192 214 215 223 1 302 416 •286 217
Tarım Satış Koop. senetleri 26 93 78 63 38 135 473 486
Şeker Şirketi - Ticarî senetleri ı 137 75 75 75 ı 48 35 100 125
Küçük san'at, esnaf ve tesek. 32 46 44 32 46 52 63 73
Sanayici ve madenci senetleri: 49 49 50 49 40 20 141 201

Öngörülen sanayi • _ — - -  i: — :i — 1 36 ' 57
Dış siparişi tevsik edi. san. — —- - - — , —
Normal sanayici senetleri - - — 70 109
Pamuk alım senetleri 49 1 49 i 50 49 1 40 20 35 35

D. ZİRAÎ SENETLER 270 ^ 356  ̂ 396 360 225 298 94 242

T. Kredi Kooperatifleri 231 : 314 İ 355 322 ( 174 | 240 45 193
Şeker Şirketi - Ziraî 34 34 34 34 1 34 34 1 34 34
Diğer ziraî senetler 5 8 ' 7 4 ; 17 : 24 15 15

1
DİĞER AVANSLAR : 4 7 3 ; 562 ! 579 716 i 723 ! 861 i 903 955

A. H ÂZİN EYE KISA VAD. AVANS İ 309 ; 376 392 523 ' 526 535 570 603

B. TA H V İL ÜZERİNE AVANS 110 113 114 110 119 114 ı ı ı 130

C. ALTIN ÜZERİNE AVANS — . - - 104 1 104 104

Hazîneye 1 — 1 —
| —  

1 — 104 ! 1041 104
Diğer ... 11 ' ' — ■' — 1 —

D. BANKALAR TAS. FONUNDAN ■ — İ 73 1 I h
83 78 ;i 108 : 118 1 18

KREDİLER GENEL TOPLAMI 1.824  1
1 !

3 .1 3 0  3 .151 3 .1 2 2 3 .138 4 .0 1 6 3 .9 1 5 4 .1 4ü
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Hâzineye açılan kısa vadeli avans, 1963 yılı sonunda 392 milyon liraya 
çıktıktan sonra Şubat ayı sonunda kanunî süresi içinde tasfiye edilmiş ve 
1964 malî yılı başında derhal yeniden ku llan ılm ıştır. 1964 y ılı M art-A ra lık  
devresinde bu hesabın borç bakiyesi 500 ilâ 644 milyon lira arasında dalgalan- 
m ıştır. 1964 yılı sonu rakamı 603 milyon lirad ır. 260 sayılı Kanun gereğince 
bu avansların âzami lim iti 1963 için 605 milyon, 1964 y ılı İçin 674 milyon 
liradır.

1963 yılı sonunda 348 milyon liraya çıkm ış olan Hazine bonoları bu sevi
yeyi bütün yıl muhafaza etm iştir. 1715 sayılı Kanun gereğince bunların âzami 
lim iti 1963 için 389, 1964 için 396 milyon lirad ır.

Hazine 1964 yılı Ekim  ayında altın üzerine 104 milyon lira avans almış
tır. Bu m iktar A ralık ayı sonuna kadar değişmemiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi 1963 rekoltesinin finansman ihtiyacı için 1963 
yılı sonuna kadar 515 milyon lira ku llanm ıştı. O fis 1964 y ılı Haziran ayına 
kadar borcunu ancak 499 milyon liraya indirebilm iştir. Ofise 1964 rekoltesi 
için 19 Haziran 1964 tarihli Kararnam e ile 350 milyon lira lık  kredi açılmış ve 
500 milyon lira lık  borcu ile b irlik te  31 Mayıs 1965 tarihine kadar ertelenmiş
tir. Bankamız, Kararnamede öngörülen 350 milyonluk lim it içerisinde Toprak 
Mahsulleri Ofisine 1964 mahsulü için 250 milyonluk yeni b ir kredi verm iştir. 
Ofis, 1964 yılı Temmuz ayında yeni mahsul dolayısiyle hububat alım kredi
sini geçen yıla ait kredi ile b irlik te  en çok 749 milyon liraya çıkarm ış ve bu se
viyeyi Aralık ayı sonuna kadar 10 milyon lira eksiğiyle muhafaza etm iştir.

1963-yılı sonunda 353 milyon liraya çıkm ış olan surplus ithalâtı finans
manı 1964 yılı A ralık ayı sonuna kadar tedricen 236 milyon lira azalarak, 117 
milyon liraya inm iştir.

İhracat satış finansmanlarıyla ihracat hazırlık kredileri ve vesikalı temi
nat ve iştira senetleri dolayısiyle açılan krediler 1963 yılı sonunda 119 milyon 
lira iken, 1964 yılı Eylül ayında 142 milyon liraya çıkm ış ve A ra lık  ayı sonun
da 81 milyon liraya inm iştir.

Özel bir ihracat kredisi mahiyeti taşıyan tütün finansm anlarının 1963 
yılı sonunda 215 milyon lira olan borç bakiyesi, 1964 yılı Eylül ayında 416 
milyon liraya çıktıktan sonra, A ralık ayı sonunda 217 milyon liraya düşmüştür. 
Bu krediler 1962- 1963 kampanyalariyle ilg ilid ir.

1962 -1963 kampanyaları tütün destekleme işleri için Tekel'e açılan kre
diler, 1964 yılı sonunda 335 milyon liraya yükselm iştir. 1963 yılı sonu rakamı 
75 milyon lira id i.

Çoğunlukla ihracatla ilgili bulunan Tarım Satış Kooperatifleri kredileri, 
1963 yılı sonunda 78 milyon lira id i . Bu krediler 1964 yılı Ağustos ayı sonuna 
kadar tedricen 12 milyon liraya indikten sonra yenî kampanya dolayısiyle tek
rar yükselmeğe başlamış ve Aralık ayı sonunda 486 milyon liraya yükselm iştir. 
Söz konusu artış olağanüstü b ir seviye arzeden fındık rekoltesiyle de yakın
dan İlgilidir.
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Seker Ş irketi, 1963 yılı kampanyası için açılmış olan kredilerin 1963 
sonundaki 75 milyon lira lık  bakiyesini 1964 yılı Ağustos ayında tasfiye ettik
ten sonra, 1964 kampanyası için Eylül sonunda 35 milyon lira almış ve bu 
m iktarı A ralık  ayı sonuna kadar tedricen 125 milyon liraya çıkarm ıştır. Şe
ker Şirketine açılm ış olan ziraî kredi 34 milyon liralık seviyesini bütün yıl 
muhafaza etm iştir.

Sanayicilerin ticarî senetleri dolayısiyle açılan krediler ile diğer sanayici 
ve madenci kredileri 1963 yılı sonunda cem'an 134 milyon lira iken 1964 yılı 
sonunda 223 milyon liraya yükselm iştir. Söz konusu 223 milyon liranın 57 
milyon lirası öngörülen sanayi kollarına açılan kredilere, 109 milyon lirası 
normal sanayi kredilerine, 22 milyon lirası sanayicilerin ticarî senetlerine, 35 
milyon lirası da Sümerbank'ın pamuk mübayaa kredisine taallûk etmektedir.

1964 yılında küçük sanat, esnaf ve esnaf teşekküllerine Halk Bankası 
eliyle açılan krediler de 44 milyon liradan 73 milyon liraya çıkm ıştır.

Bankamızın Tarım  Kredi Kooperatiflerine Ziraat Bankası eliyle açtığı 
krediler 1963 yılı sonunda 355 milyon liraya yükseldikten sonra, 1964 yılının 
ilk altı ayında 174 milyon lira İle 459 milyon lira arasında ikinci altı ayda ise 
45 milyon lira ile 407 milyon lira arasında çok değişen seviyeler arzetmiştir. 
1964 yılı sonu bakiyesi 193 milyon liradır. Bu azalma yukarıda da işaret olun
duğu üzere, T . C. Ziraat Bankasının bankamız kaynaklarına müracaatları ile 
ilg ilid ir. Mutad olarak T . C. Ziraat Bankası bu krediyi kendi kaynaklarıyle ver
mekte, Tarım  Kredi Kooperatiflerinin senetlerini bankamıza avansa teminat 
olarak getirmekte, fakat karşılığında açılmış olan avansları fiilen kullanma
makta, bu imkânı rezerv olarak muhafaza etmektedir. 1964 yılında da durum 
böyle olmuş, T. C. Ziraat Bankasının verdiği ziraî kredi 1963 yılı sonunda 2.312 
milyondan 1964 sonunda 3.248 milyona yükselerek 936 milyon artış kaydet
tiği halde, bu Bankanın Bankamıza olan borcu bu dönemde, Tarım Satış 
Kooperatifleri B irliklerine verilen krediler hariç, 355 milyondan 193 milyona 
inerek 162 milyon lira azalm ıştır.

Muhtelif mahalli bankalar eliyle açılan ziraî krediler yılın ilk altı ayında 
7 İlâ 10 milyon lira arasında, ikinci altı ayında 15 ilâ 24 milyon lira arasında 
dalgalanmıştır. 1964 yılı sonu seviyesi 15 milyon liradır.

Normal ticarî kredi, 1964 yılı içerisinde 276 milyon liraya çıktıktan son
ra, Aralık ayında 199 milyon liraya inm iştir. 1963 yılı sonu seviyesi 220 mil
yon lira idi.

Bankalara tahvil üzerine açılan krediler, T. Emlâk Kredi Bankasına ev
velce açılm ış bulunan 94 milyon lira lık  avans hariç, 1963 yılı sonunda 20 mil
yon liradan 1964 sonunda 36 milyon liraya çıkm ıştır.

Bankalar Tasfiye Fonundan yapılan ikrazat 1964 yılı sonunda 118 milyon 
liraya yükselm iştir. 1963 yılı sonu rakamı 73 milyon lira idi.
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e  — lîaııl»a K re d i le r i

] 9 5 3  y ,|, tonund a  1 1 . 8 8 6  m ilyon l l r a y .  u laş m iş  olan banka k re d i le r i ,  1*64  
„1 , içer,sinde, geçici r a k a m l a r ,  göre, 1-792 m ilyon  l i r .  a r ta ra k  A r . l . k  ay, so-

nunda 13.678 m ilyon liraya yü kse lm iştir .

Banka Kredileri
(M ilyon  T L .)

Cetvel : 50
-----------  -------------— - .......... - ■

T 9 6 3 1 9 6 4

1962 Aralık
Haz. Eylül Kasım Aralık Haz. Eylül Kasını

İ D

1 . 16-3 1 .343 1 .4 5 2 1 .373 1.215 1 .3 1 8 1 .347 1 .3 0 4 1 242

917 87  2 992 998 994 1 .1 3 2 1 . 2 3 0 1 .2 7 6 1.263

4 .5 9 9 4 .761 5 .0 4 2 4 . 9 8 9 5 .3 6 8 5 .1 3 0 5 .3 2 5 5 .3 5 4 5.542

Açık krediler 2 .317 2 .32 9 2 .4 0 4 2 .38 5 2 .6 3 2 2 .6 8 2 2 .7 0 6 2 .6 8 5 —

Kefalet karşılığı krediler 261 272 276 275 291 286 302 292 -----

Maddî teminat karsıl. kredi!. 2 .015 2 .1 6 0 2 .3 6 2 2 .3 2 9 2 .445 ■2.162 2 .3 1 7 2 .3 7 7 ----

183 198 202 203 202 212 229 240 247|

İPOTEK KARŞILIĞI KREDİLER 1 .235 1 .258 1 .304 1 .322 1 .410 1.420 1.482 1 .538 1.651

TARIM KREDİLERİ 1 .931 2 .1  30 2 .0 0 0 2 .2 1 6 2 .31 2 2.251 2 .3 2 2 2 .8 ? 8 3.248

SANAYİ BANKALARI KREDİLERİ 334 356 374 385 385 459 486 491 485

T, Sınaî Kalkınma Bankası 334 356 374 385 385 423 428 417 408
36 58 74 77Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankası

TOPLAM 1 0 .3 6 2 1 0 .9 1 8 1 1 .3 6 6 1 1 .4 8 6 1 1 .8 8 6 1 1 .9 2 2 1 2 .4 2 1 1 3 .0 3 1  13 .678 :

( 1 ) Geçici rtd'.amlar.

Ana hatları itibariy le  banka k red ile ri 1964 y ılın ın  ilk  beş ayında 1963 
yılı sonu seviyesinin 9 ilâ 93 milyon lira  altında seyretm iştir. A rtış  devresine 
yavaş bir hızla Haziran ayında giren banka kred ileri Haziran başı ile Ağustos 
sonu arasında 217 milyon lira a rtm ış t ır . A rtış  temposu Eylü l ayında hızlanm ış 
ve yıl sonuna kadar her ay ortalam a 396 m ilyon lira c ivarında a r tm ış t ır .

Gerçekten 1.792 milyon lira lık  artış ın  %  11,6 sı, Haziran - Ağustos dev
resinde % 88,4 ü ise E y lü l- A ra lık  aylarında meydana gelm iştir. Y ıl ın  ilk  beş 
ayında ortalama seviyesi 11.838 m ilyon lira olan banka k red ile ri, H a z ira n - 
Ağustos aylarında 12.028 milyon lira c ivarında seyrettikten sonra, Ey lü l ayın
da 12.421 milyon liraya ç ıkm ış ve A ra lık  sonunda 13.678 m ilyon liraya yük
selm iştir.
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Banka kredilerini mahiyetlerine göre ayrı ayrı incelemeden önce, bunları 
nakdî ve İktisadî yönlerden gruplayarak, ana karakterlerini belirtmek faydalı 
o lab ilir . ( * )

Banka kredilerinin Bankamız avanslarıyle olan ilişkilerinin incelenmesi, 
para arzını, kredi hacmini ve Bankamızın bankalara kaynak sağlamaktaki ro
lünü biraz daha aydınlatabilir.

Banka Kredileri —  Kaynaklara Göre 
Cctvel 51___________________________________________________  (Milyon TL.)

1962 sonuna göre 1963 de 
derişiklikler

1963 sonuna göre 1964 de | 
değişiklikler |

Ha 2. Eylül Kasım \ Aralık Mart Haz. Eylül Kasım

KENDİ KAYNAKLARINDAN 
MERKEZ BANKASI AVANSLARI. 

T. C. Ziraat Bankası 
Diöer bankalar

306
250
195

55

450
554
253
301

814
310
208
102

1 .197  
327 
204 
123

— 37 
— 48 
— 50 

2

91
- 5 5

- 1 5 9
104

146
389

60
329

897
248
141
107

TOPLAM 556 1 .004 1 .124 1.524 — 85 36 535 1 .145

1963 yılı sonuna nazaran, Haziran ayı itibariyle, banka kredileri 11.886 
milyon liradan 11.922 milyon liraya yükselm iştir. Bankaların kendi kaynakla
rına İsabet eden kısım 10.620 milyon liradan 91 milyon liralık bir artışla 
10.711 milyon liraya çıkm ış, Bankamız avanslarına İsabet eden kısım ise 1.266 
milyon liradan 55 milyon lira lık  bir inişle 1.211 milyon liraya düşmüştür. Bu 
düşüş Ziraat Bankasının Bankamız kaynaklarına müracaatının 574 milyon li
radan 415 milyon liraya inmesi, diğer bankalar müracaatlarının ise 692 milyon 
liradan 796 milyon liraya çıkması neticesidir.

1964 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 13.031 milyon liraya yükselmiş olan 
banka kredilerinin 11.517 milyon lirası kendi kaynaklarına, 1.514 milyon li
rası Bankamız avanslarına tekabül etmektedir. 1963 yılı sonuna nazaran, ban
kaların  kendi kaynakları 897 milyon lira , Bankamız avansları 248 rpilyon lira 
a rtm ıştır. Bu artış Ziraat Bankası müracaatlarının (Tarım  Satış Kooperatifleri 
dolayısiyle) 141 milyon lira , diğer bankalarla ilgili avansların 107 milyon lira 
artmasından ileri gelmektedir. (*)

Banka kredileri mevcut mutalar çerçevesi içinde malî ve İktisadî amaçla
ra göre tasnif edildiği takdirde, toplam banka kredilerinin 1962 -1964 yılla-

('■■) Evvelce de işaret olunduğu üzere 1964 y/it A ralık  ayı itibariyle müfredatlı bilgiler 
henüz mevcut bulanm adığından, bir kısım tahlillerde 1964 Kasım sonu rakamlarına dayanıl
m aktadır,

( ')  Bu paragraftaki avans rakam ları, bankaların ay sonları itibariyle düzenledikleri hesap 
özetlerine dayanm aktadır.
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rında ancak % 1 Hâ %  2 sin in m alî amaçlı kredilerden terekküp ettiği görü- 
lür.

Banka Kredileri —  Mali ve Ekonomik Amaçlara Göre

j 1962 sonuna aöre 1963 de | 1963 sonuna «öre 1964 de 
değişiklikler derişiklikler

ı -- - - - - - - - - - —
Haz. I Eylül ! Kasım A ralık : Mart 1 Haz. Eylül Kasım

MALÎ AM AÇLI K R ED İLER i  _ _  89 ı — 115 — 107 —  59, 2 —  5 — 4

Genel bütçeli idareler i 84i — 107 — 100 -  54 i 1
—  1 7 11

Katma bütçeli idareler
i

—  5 — 8 —  7 —  5 ; 1 —  4 —  7
i

—  7

EKO N O M İK AM AÇLI K R ED İLER 645 1.119 1.231 1 .5 8 3 —  87 41 | 535 1.141

Muhtelit krediler (t ic a r î v .s .) 388 914 782 883 — 65 —  16 305 336

Küçük san'at ve esnaf 1 15
19! 20 19 —- 10 27 38

Tarım  kredileri | 199 6 9 i 2S5 381 —  63 —  6 li 10 516

Sanayi bankaları kredileri 22 40 51 51 21 74̂ I
101 106

Mesken inşaat kredileri 28 63 80 163 7 16 72 128

Şehircilik  kredileri — 7 14 13 86 13 18 20 17

TOPLAM 556 1 .0 0 4 1 .1 2 4
1

1 .5 2 4 — 85 36 535 1 .1 4 5

Genel ve katma bütçeli idarelerle ilgili olan bu nevi kredilerin çoğunluğu 
Ziraat Bankasının Malîye Bakanlığından tohumluk yardım kredileri dolayısiyle 
doğan alacaklarıdır. Genel ve katma bütçeli idarelere açılan kredilerin Kasım  
ayı itibariyle bakiyeleri 1963 yılında 119 milyon lira , 1964 yılında ise 171 m il
yon liradır.

Banka kredileri toplamının yıldan yıla ve yıl içerisindeki dalgalanmala
rına, kaynak toplama hareketleri dışında yalnız ekonomik amaçlı kredilerin 
tesir ettiği görülmektedir. Ekonomik amaçlı krediler 1963 de %  15,6, 1964 de 
ise onbir ayda %  9,7 oranlarında artm ıştır. 1963 yılın ın  onbir aylık artış ora
nı % 12,1 idi.

Ekonomik amaçlı kredilerin konjonktürel dalgalanmalarına halen başlıca 
ticarî krediler ve ticarî krediler içinde yer alan kısa ve orta vadeli sınaî işlet
me kredileri tesir etmektedir. Diğer kredi nevilerinin tesirleri kendi normal 
gelişme imkanlarının çerçevesi içinde kalmaktadır. Çoğunluğu ticaret ve b ir 
kısmı sanayi ile ilgili olan muhtelit krediler, Kasım ayları itibariyle 1963 de 
%  14, 1964 de % 5,2 oranlarında artm ıştır. 1963 yılın ın  y ıllık  artışı % 15,8 ora
nındadır. Bunların Kasım ayı sonlan itibariyle bakiyeleri 1963 ve 1964 y ılla 
rında sırasıyla 6.371 milyon lira ve 6.808 milyon lirad ır. 1963 yılı sonu raka
mı 6.472 milyon lira idi. Muhtelit kredilerin banka kredileri toplamı içindeki 
payı, 1962 ve 1963 yılları sonlarında %  54 kadardır. 1964 yılı Kasım ayında
ki /o 52,2 oranındaki pay da 1963 yılı için %  55,5 d ir . Diğer taraftan 1963 ve
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1964 yılları Kasım ayları İtibariyle sırasiyle 1.124 milyon lira ve 1.145 milyon 
lira  tutan toplam kredi artışlarının 1963 de % 69,6 sının, 1964 de ise % 29,3 
ünün muhtelit kredilere ait olduğu görülmektedir. Bu oranın 1964 yılında 
A ra lık  sonu itibariyle arttığı anlaşılmaktadır. Rakamlarla ifade edilememekle 
beraber muhtelit krediler içinde yer alan sanayi ile ilgili kredilerin klâsik ti
carî kredilere nispetle 1964 yılında daha çok arttığı Merkez Bankasının sınaî 
finansmanlarındaki artışa bakılarak tahmin edilebilir.

Ekonomik amaçlı banka kredileri içinde muhtelit kredilerden sonra hacim 
ve artış itibariyle en önemli olanı tarım kredileridir. Bu nevi krediler Kasım 
ayları itibariyle 1963 de % 14,7, 1964 de % 22,3 oranında artm ıştır. 1963 
y ılı y ıllık  artışı % 19,7 d ir. Tarım kredilerinin 1963 yılı Aralık ayı sonunda 
2,312 milyon lira olan bakiyesi 1964 yılı sonunda 3.248 milyon liraya çıkm ış
tır .

Tarım Kredileri
Cetvel 53 (Milyon TL.)

1962 sonuna aöre 1963 de ! 
derişiklikler

1963 sonuna göre 1964 de 
değişiklikler

Haz. Eylül
i

Kasım Aralık
1 ı 
! ■ i 

Mart Haz. Eylül Kasım

Doijrudan dotfruya müstahsile 
Tarım  Kredi Kooperatiflerine 
Tarım  Satış Kooperatiflerine

179 
98 

—  78

126
59 

— 116

222
85 

-  22

283 
119 

—  21

24
9

—  96

56 
52 

— 169

~  61 | 
—  16

87

36
6

474

TOPLAM 199 69 285 381 —  63 —  61 10 516

1964 yılı Mart ayında, Zirai Donatım Kurumu ile ilgili krediler Ziraat Ban
kasınca uzun yıllard ır yer aldıkları tarım kredileri içinden çıkarılarak , mahi
yetlerine uygun olan ticarî krediler arasına nakledilm iştir. Bu paragrafda ve 
ilg ili tablolarda 1962 ve 1963 yıllarına ait tarım kredileri rakamları mukaye
se sıhhati bakımından aynı istikamette tashih edilm iştir. Tarım kredileri gru
bunun banka kredileri içindeki payı, 1962 ve 1963 sonlarında sırasiyle %  18,6 
ve %  19,5 dir. Söz konusu pay 1964 yılı sonunda %  23,7 ye çıkm ıştır. Yıl 
sonları itibariyle 1963 de 1.524 milyon lira, 1964 de ise 1.792 milyon lira olan 
toplam banka kredileri artışı içindeki tarım kredisi payı % 25,0 dan % 52,2 ye 
ç ıkm ıştır. Bununla beraber 1963 yılı artışının doğrudan doğruya müstahsile 
açılan kredilerden, 1964 yılı artışının ise büyük çoğunluğuyle Tarım Satış Koo
peratifleri kredilerinden ileri geldiği kayda değer. Gerçekten 1964 yılı Kasım 
ayı İtibariyle tarım kredilerinde meydana gelmiş olan 516 milyon liralık artı
şın % 92 si Tarım Satış Kooperatiflerine açılan kredilerden ileri gelmiş ve bu 
artış münhasıran Ekim ve Kasım aylarında tahakkuk etmiştir. Buna karşılık 
onbir aylık artış içinde, doğrudan doğruya müstahsile açılan kredilerin payı 
%  7 ye, Tarım Kredi Kooperatiflerininkİ ise % 1 e inhisar etmiştir. 1963 yılı
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Kasım ayı artışı olan 285 milyon liranın %  78 i doğrudan doğruya müstahsile 
açılan kredilere, %  30 u Tarım  Kredi Kooperatiflerine ait bulunuyordu. Ta
rım Satış Kooperatifleri kredilerinin payı ise 1963 yılı Kasım ayında % 8 ora-
nında azalm ıştı.

Nisbî artış içindeki hisseler yanında mutlak rakamlar da aynı yönde ge
lişm iştir. Kasım ayları itibariyle artış oranı Tarım Satış Kooperatifleri kredi
lerinde 1963 ve 1964 yıllarında % 16 dan % 29 a yükselmiş, buna karşılık  
Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri % 24 den % 20 ye, direkt krediler %  60 
dan % 50 ye düşm üştür. 1963 ve 1964 Kasım ayları itibariyle Tarım  Satış 
Kooperatiflerine açılan kredilerin bakiyeleri sırasiyle 348 milyon liradan 823 
milyon liraya, Tarım  Kredi Kooperatiflerininki 539 milyon liradan 579 mil
yon liraya, doğrudan doğruya müstahsile açılanlar 1.329 milyon liradan 1.426 
milyon liraya ç ıkm ıştır.

1964 yılında m iktar bakımından olmamakla beraber, keyfiyet bakım ın
dan en önemli gelişme sanayi bankaları kredilerinde meydana gelm iştir. Bu 
önem özel sektöre orta ve uzun vâdeli kredi sağlayan bankaların ikiye çıkma
sından ileri gelmektedir. Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankası 1964 yılı Mart ayında 
faaliyete geçmiştir. Bu gelişme neticesinde T. Sınai Kalkınma Bankasının kre
dileri toplamı Kasım ayları İtibariyle 1963 de %  15,3 artmış İken, yeni ban
kanın iltihakı neticesinde sanayi bankaları kredileri toplamı 1964 de %  27.5 
oranında artm ıştır. Sanayi bankalarının aynı sebeple genel kredi toplamı ile 
toplam artış içindeki payları da yükselm iştir. Kasım ayları itibariyle T . Sınaî 
Kalkınma Bankasının kredileri 1963 ve 1964 de 385 milyon liradan 417 m il
yon liraya yükselm iş, Sınaî Yatırım  ve Kredi Bankası da Kasım sonunda 10 
aylık çalışmaları sonucunda 74 milyon lira lık  kredi açm ıştır. Bu rakamlara 
nazaran sanayi bankaları kredilerinin 1963 yılı Kasım ayında 385 milyon lira 
iken 1964 de aynı ayda 491 milyon lira olduğu görülmektedir.

Mesken inşaat finansmanları da banka kredileri içinde önemli b îr yer iş
gal etmektedir. Bu nevi krediler Kasım ayları itibariyle 1963 de % 7,1 1964 
de % 9,9 oranında artm ıştır. 1963 yılı y ıllık  artışı % 14,4 dür. Mesken inşa
at kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı Kasım ayları itibariyle
1963 deki %  10,5 den 1964 de %  10,9 a çıkm ıştır. Bu nevi finansm anların 
toplam kredi artışı içindeki payı da aynı tarihler itibariyle % 7,1 den % 11,2 
ye yükselmiştir. Mesken inşaat kredileri toplamı Kasım ayları itibariyle 1963 
ve 1964 yıllarında yıl sonlarına nazaran sırasiyle 80 milyon lira ve 128 milyon 
lira artm ıştır. Bakiyeler 1963 yılı Kasım ayında 1.211 milyon liraya, 1964 yılı Ka
sım ayında ise 1.422 milyon liraya çıkm ıştır. 1963 yılı Aralık ayı rakamı 
1.294 milyon lira idi.

1963 ve 1964 yılları Kasım ayları itibariyle mesken İnşaat kredileri için- 
de yapı tasarrufu kredileri 462 milyon liradan 619 milyon liraya, tabiî âfetler
le ilgili krediler 17 milyon liradan 34 milyon liraya, işçi meskenleri kredileri
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Cetvel 54
Mesken İnşaat Kredileri

( Milvon T L . )

1962 sonuna göre 1963 de 1 1963 sonuna aöre 1964 de
— -__ değişiklikler değişiklikler

j Haz. Eylül Kasım Aralık Mart Haz. Eylül Kasını

Mesken inşaatı —  14
i

—  17 —  22 1 İ—  12 1—  22 1 19 i—  17
Bina inşaatı —  8 —  11 —  12 —  7 i—  1 —  2 11 20
İşçi meskenleri inşaatı 10 19 21 38 2 — —  17 — 11
Afetlerle ilgili krediler 3 7 9 10 1 I 5 10 | 16 ‘
Yapı tasarrufu 37 65 84 121 17 35 87

I
120

TOPLAM 28
I

63 80 163
i.............

! 7
16

1......- -
i 72 ' 128

400 milyon liradan 406 milyon liraya çıkm ıştır. Mesken inşaatı kredilerinin
1963 ve 1964 yılları Kasım ayı rakam ları, sırasiyle, 273 milyon lira ve 279 
milyon liradır. Bina inşaatı ise aynı tarihlerde sırasiyle 59 milyon lira ve 84 
milyon liradır.

Mahiyeti itibariyle mesken inşaat finansmanlarına yakın olan şehircilik 
kredilerinin (köy ve belediyeler için içme suyu, kanalizasyon, aydınlatma ve 
benzeri tesisler) toplam krediler içindeki payı, Kasım aylari itibariyle, 1963 de 
%  8,5 1964 de ise % 8,2  d ir. Bu nevi kredilerin % 90 ından çoğu İller Banka
sı tarafından açılm aktadır. Şeh ircilik kredileri onbir ayda 1963 de % 1,3,
1964 de % 1,6 oranlarında artm ıştır. 1963 yılı y ıllık  artışı %  8,9 dur. Şehir
c ilik  kredilerinin toplam kredi artışı içindeki payı her iki yılda da % 1 ilâ 
%  1,5 arasındadır.

Toplam banka kredileri içindeki payı % 2 den düşük olan küçük san'at 
ve esnaf kredileri Kasım ayları itibariyle 1963 de % 10,9, 1964 de İse % 18,8 
oranlarında artış kaydetm iştir. Bu kredi tipinin toplam kredi artışı içindeki 
payı % 3 civarındadır.

Banka kredilerini sektörler itibariyle en az dört gruba tasnif etmek 
mümkün olmaktadır : Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî İdareler, İkti
sadî Devlet teşebbüsleri ve özel sektör.

Genel ve katma bütçeli idareler dışındaki üç sektörün toplamı, ekonomik 
amaçlı krediler toplamına eşittir. Mahalli idarelere açılan krediler, ekonomik 
amaçlı krediler tablosundaki şehircilik kredilerine eşittir. Bu kredilerin geliş
mesi yukarıda ki paragraflarda incelenmiştir. Burada yalnız özel sektöre ve 
İktisadî Devlet teşebbüslerine açılan krediler gözden geçirilecektir.
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Cetvel 55
Banka Kredileri —  Sektörlere Göre

(Milyon T L .)

1962 sonuna göre 1963 de 1963 sonuna göre 1964 de
değişiklikler derişiklikler

Haz. | Evlül Ka*ım Aralık Mart Haz. Eylül ' Kasım

I GENEL VE KATMA BÜTÇELER —  89
r  _  . 
ı 1,5

- 1 0 7 ! —  59i ■■
2 —  5 — I 4

j Genel bütçeli idareler —  84 - 1 0 7 -100
| I

— 54| 1 —  i 1 7.1

Katma bütçeli idareler 1 —  5 —  8 —  7! —  5; 1 —  4! —  7 i 7,

MAHALLÎ İDARELER —  7 i 4 13 86; 13 18 20 17

İller Bankası i -  8 10 ! 11 80 14 10 17i 14

Diğer bankalar | ı 4 I 2 i 6 — 1 8 3 3

İKTİSADÎ D EV L ET  TEŞEB B Ü SLER İ i —  1; 951 69 —  2j
" i

30 158 152
1

155

Ö ZEL SEK TÖ R 1 653 1 1 .010 1.149, 1 .499; - 1 3 0 — 135 363] 969

TOPLAM 556 1.004J
!

1 1 2 4
‘  “ . . r

1.524J —  85
i

36
1

535 1 .145

Toplam banka kredileri içinde özel sektöre açılan kredilerin payı Kasım  
ayları itibariyle 1963 de %  89,6, 1964 de % 89,1 dir. Buna karşılık  İktisad î 
Devlet teşebbüslerinin payı, aynı tarihler itibariyle, %  0,9 ile % 1,4 dür.

Özel sektöre açılan krediler 1963 y ılı Kasım ayında 10.287 milyon lira 
ya, Aralık ayı sonunda ise 10.637 milyon liraya çıkm ıştır. 1964 yılı Kasım ayın
da bu rakam 11.606 milyon liraya yükselm iştir. 1963 yılında 11 aylık a rtış  
%  12,6, 1964 yılında ise %  9,1 d ir.

İktisadî Devlet teşebbüslerine açılan krediler 1963 yılında onbir ayda 30 
milyon liradan 99 milyon liraya, 1964 yılında ise 28 milyon liradan 183 m il
yon liraya çıkm ıştır.

6 — KAMU MALİYETİ

A — J 964 Yılı Bütçe Uygulanmaları

1965 malî yılı Bütçe tasarısına ait Gerekçede belirtilm iş olduğu g ibi, 
1964 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilm iş olan 13.484 milyon lira tutarındaki ge
nel bütçe ödenekleri toplamı, yıl içerisinde alınan ek ve olağanüstü ödenekler
le birlikte malî yıl sonunda, 13.994 milyon liraya yükselm iştir. Y ıl içerisinde, 
ek ve olağanüstü ödenekler dolayısiyle cari gider ödenekleri %  3,65; sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları ödenekleri % 5,8 oranlarında artm ış, ya tırım  
giderleri Ödenekleri %  1,39 oranında azalm ıştır.

Ödenekler toplamının 6.882 milyon lirası cari giderlere, 1.787 milyon li
rası yatırım  giderlerine, 5.325 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer gider
lerine a ittir. Ödenekler toplamında malî yıl sonunda % 3,77 oranında a rtış  
meydana gelm iştir.
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1964 yılı için verilm iş olan ödeneklere karşılık  verile emrine bağlanan ve 
bütçeye gider kaydedilen harcamalar malî yıl sonunda 12.614 milyon liraya 
yükselm iştir. Bu harcamaların 6.183 milyon lirası cari giderlere, 1.605 milyon 
lirası yatırım  giderlerine, 4.826 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer harca- 
malarına taallûk etmektedir.

Bu duruma göre 1964 malî yılında toplam ödeneklerin % 90,13 ü verile 
emrine bağlanmıştır. ( Harcanamıyan kısım % 9,87 oranındadır). Bu oran, 
cari giderler için % 89,83, yatırım  giderleri için % 89,84 ve sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için %  90,63 tür.

Katma bütçeler Ödenekleri toplamı, yıl İçerisinde alınan ek ve olağanüstü 
Ödeneklerle b irlik te , malî yıl sonunda 2.824 milyon liraya yükselm iştir. Bu 
toplamın 709 milyon lirası cari giderlere, 1.792 milyon lirası yatırım giderle
rine, 323 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer giderlerine taallûk etmek
tedir.

Katma bütçelerden verile emrine bağlanıp gider kaydedilen m iktarlar, 
cari harcamalarda 573 milyon lira, yatırım  giderlerinde 1.334 milyon lira ve 
sermaye teşkili ve transfer giderlerinde 301 milyon liradır. Bu rakamlara na
zaran harcama oranı, gider nev'i sırasiyle % 80,74; % 74,48 ve % 93,10 dur. 
Toplam harcamalar, ödenekler toplamının %  78,19 una eşittir.

1964 malî yılı genel bütçe ve katma bütçeler net toplamı olan konsolide 
bütçenin ödenekler toplamı 14.581 milyon liradır. Konsolide harcamalar 
13.024 milyon lira olduğuna göre, gerçekleşme oranı %  89,32 d ir. (Harcana- 
mıyan kısım % 10,68 oranındadır.)

Konsolide cari giderler konusunda ödenekler 7.591 milyon lira , harcama
lar 6.755 milyon lira , harcama oranı % 88,98 dir. Yatırım  giderleri konusun
da ödenekler 3.578 milyon lira, harcamalar 2.939 milyon lira, harcama oranı 
%  82,15 dir. Sermaye teşkili ve transfer giderleri konusunda ödenekler 3.412 
milyon lira, harcamalar 3.330 milyon lira , harcama oranı %  97,60 dır.

1964 malî yılında, vergilerden 10.426 milyon lira, vergi dışı bütçe kaynak
larından 1.099 milyon lira , karşılık paralardan 1.800 milyon lira olmak üzere 
cem'an 13.325 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilm iştir. Bu toplama
1964 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinde çıkarılması öngörülen 200 mil
yon lira lık  tahvil satışı geliri de eklenecekti.

1964 malî yılı sonuna kadar 9.258 milyon lirası vergilerden, 1.263 milyon 
lirası vergiler dışında kalan bütçe kaynaklarından, 1.303 milyon lirası karşı
lık  paralardan ve 200 milyon lirası 522 sayılı Kanunla çıkarılan 1964 Kalkın-
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ma İstikrazı Tahvilleri satış hâsıllarından olmak üzere, cem'an 12.024 milyon
lira gelir tahsil ed ilm iştir.

Yukarıda genel bütçe harcamaları paragrafında verile emrine bağlandığı 
belirtilm iş olan 12.614 milyon lira lık  gider, gelir tahsilatı olan 12.024 milyon 
lira ile karşılaştırıld ığ ı takdirde, 1964 malî yılı için geçici rakamlara dayanan 
590 milyon lira lık  bir fark meydana gelmektedir.

Diğer yandan, verile emrine bağlanmış olan giderlerin malî yıl sonuna 
kadar 11.918 milyon lirası fiilen ödenmiştir. Bu rakama, geçen y ılla r bütçe 
emaneti iadesi için sarfedilen 471 milyon lira ilâve edildiği takdirde Hâzinenin 
nakit ödemeleri 12.389 milyon liraya yükselmektedir.

Hazînece 1964 malî yılı sonuna kadar yapılan nakit ödemeleri tutarı olan 
12.389 milyon lira aynı yılın gelir tahsİlâtı olan 12.024 milyon lira ile karşı
laştırıldığı takdirde, 365 milyon lira fark meydana gelmektedir.

B — Iiı&ziıte Nakit Durumu

1964 malî yılı Ocak ayı itibariyle Hazine nakit hesapları aşağıda gösteril
m iştir :

1963 1964 (a )
Malî yıl Ocak ayı Değişikli

sonu sonu (a )

1 —  M EVCUTLAR ve ALA CAKLA R 1.095 1.118 +  23

Kasa ve bankalar 311 456 +  145
Avanslar 784 662 — 122

2 —  BORÇLAR (K ısa  vâdeli) 1.453 2.112 +  659

Merkez Bankası avansı — 542 +  542
Hazine bonolar» 344 34S +  4
Plâsman bonoları 187 436 +  249
Emanet paralar (b ) 922 786 — 136

3 —  ALACAK - BORÇ DENGESİ ( 1 - 2 ) — 358 —  994 — 636

4 —  BÜTÇE EM ANETLERİ ( c ) 507 367 — 140

5 —  NET HAZİNE N AKİT DURUMU ( 3 - 4 ) — 865 — 1.361 ■— 496

Notlar : a ) Telgraf rakam larıt b) Ç eşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil ed ilip  iadesi gere 
ken paralar, c) b iiyuk  kısm ı katm a bütçeli idarelere yapılan yard ım larla i lg ili olup  
dörder ay lık  devreler itibariyle masraf ve kayıt ve emanete alınarak ödenir.

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye bakanlığı Hazine Genel M üdürlüğü ve M il
letlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilât,.
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Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 1964 mal? 
y ılı sonunda, bir önceki malî yıl sonuna göre Hâzinenin mevcut ve alacakların
da 23 milyon lira lık , kısa vadeli borçlarında 659 milyon liralık artış meydana 
gelm iştir. Ocak ayı sonuna göre alacak - borç dengesi 636 milyon liradır. Bu 
rakamdan bütçe emanetlerindeki 140 milyon lira lık  lehe gelişme düşülünce 
net hazine nakit durumu Ocak ayı sonunda 496 milyon liraya ulaşmaktadır.

1963 malî yılı sonuna göre Hâzinenin kısa vadeli borçları arasında Mer
kez Bankasından aldığı avanslar 542 milyon lira , plasman bonoları 249 milyon 
lira , Hazine bonoları 4 milyon lira artm ış, emanet paralar hesabı bakiyesi 136 
milyon lira azalm ıştır.

C — îç Borçlar

Devlet Bütçesinden ödenecek olan orta ve uzun vadeli iç borçların duru
mu 1963 ve 1964 yılları Eylül ayları itibariyle aşağıda milyon TL . olarak gös
terilm iştir.

1963 19o4
Eylül Eylül
sonu sonu Değişiklik

Orta vâdeli iç borçlar 40 46 6

Uzun vâdeli iç borçlar 9.031 9.469 438

Tasarruf bonoları 1.088 1.660 572

İç istikraz tahvilleri 621 558 —  63

T . C. Merkez B. (1 5 4  ve 65 No. Kanun) 5.405 5.403 —  2

Devlet Y a tır ım  B. (1 5 4  ve 250 No. Kanun) 997 965 —  32

Sosyal Sigortalar Kanunu (1 5 4  No. Kanun) 131 128 —  3

T. C . Em ekli Sandığı (1 5 4  No. Kanun) 642 628 —  14

Diğer istikrazlar 147 127 —  20

Toplam 9.071 9.515 444

Yukarıdaki cetvelin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 1963 ve 1964 
y ılla rı Eylül ayları arasında, ihraç edilen tasarruf bonoları 1.088 milyon lira
dan 1.660 milyon liraya çıkarak 572 milyon lira, orta vâdeli borçlar 40 milyon 
liradan 46 milyon liraya çıkarak 6 milyon lira artm ıştır. Buna karşılık cetvel
de yer alan diğer borç kalemleri azalma kaydetmiştir. (1964 yılı Bütçe Kanu
nunun 3 üncü maddesine göre 29 Aralık 1964 tarih ve 522 sayılı Kanun gere
ğince çıkarılan 200 milyon lira lık  1964 kalkınma istikrazı bu cetvele dahil 
değildir.
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D — Yıllık Kalkınma Programı Uygulaması

1965 malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe'cJe de belirtilm iş olduğu gibi, 
Beş Y ıllık  Plânın y ıllık  programlarını yürürlüğe koyan kararnameler hükümle
ri gereğince uygulamalar üçer aylık dönemlere göre izlenmektedir. Dördüncü 
üç aylık dönem sonu takvim yılı sonuna gelmektedir. Bu tarihte İktisadî Dev
let teşebbüsleri oniki aylık , genel ve katma bütçeli dairelerle, döner sermaye
li idareler on aylık uygulama sonucunu elde etmektedirler. Malî yılın geri ka
lan iki aylık uygulaması daha sonraki yılın birinci üç aylık uygulama sonucu 
içinde, iki aylık dilim halinde ayrıca b ild irilm ektedir. Bu bilgiler en erken dev
re sonunu kovalıyan 15 gün sonunda Nisan ayı ikinci yarısında elde edilebil
mektedir.

Plânın 1964 yılı uygulamasının gerçekleşme oranları aşağıda, fiilen yapı
lan harcamaların plânlanan harcamalara oranları şeklinde gösterilm iştir. Ge
nel ve katma bütçeli dairelerden henüz 1964 malî yılına ait 12 aylık yatırım  ra
kamları alınamadığından bu oranlar 1963 yılındaki son iki aylık gelişme hızı 
gözönünde tutularak tahmin ed ilm iştir.

a ) Kuru luşlara  göre uygulama durum u

2 8 .2 .1965

Genel Bütçe Daireleri 92 ,5
Katm a Bütçeli İdareler 91,8
İktisadî Devfet Teşekkülleri 67,0
Döner Serm ayeli İdareler 87,2

Toplam 78,4

b ) Sektörlere göre yatırım uygulama durum u

2 8 .2 .1 9 6 5

Ta r ı m 88,8
M adencilik 6 8 ,9
İmalât 57 ,9
Enerji 77,0
Ulaştırm a 76,8
Turizm 87,3
Konut 72,8
Sağlık 105,4
Eğitim 82,3
Diğer hizm etler 1 12,8

Toplam 7 S 4
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III —  İDARÎ İŞLER

3460 sayılı Kanun ile ek ve tâdillerini kaldırm ış bulunan 12 Mart 1964 ta
rihli ve 440 sayılı Kanun Bankam ızı, şumulü dışında bırakm ıştır. Ancak, geçici 
5 inci maddesi hükümleri gereğince, Bankamızın, hususi kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar, 23 sayılı Kanunla kurulmuş organlarca idaresine devam olun
maktadır.

Buna istinaden, Müessesemizin işleyişini düzenliyecek kanun tasarısı ha
zırlanarak Temmuz 1964 tarihinde Maliye feakanlığına gönderilmiştir.

Müdürler Kurulu ve Murakabe Komisyonu :
30 Nisan 1964 akşamı itibariyle vazife süreleri sona ermiş bulunan bazı 

Müdürler Kurulu üyeleri yerine, aynı gün yapılan ortaklar Gene! Kurulunda ve 
1715 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine istinaden Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Ziraat Kooperatiflerinin temsilcileri tarafından Ticaret Bakanlığın
da yapılan seçimler sonunda kurulumuz bugünkü üyelerden teşekkül etmiştir.

(D ) sınıfı Murakıplarından Fethi Aktan'ın 15.5.1964 tarihinde vefatı üze
rine Ticaret Kanununun 351 inci maddesine istinaden, Murakabe Komisyonu 
tarafından Avukat Şinasi Özdenoğlu seçilmiş ve 19.6.1964 tarihinden itibaren gö
reve başlatılm ıştır.

Personel :
Bankamıza mevdu vazifelerin günden güne artmakta bulunmasına rağ

men, rasyonel bir çalışma sistemine riayet sayesinde geçen yıla nazaran kad
romuzda mevcut personel sayısı sadece 99 artışla 2847 ye baliğ olmuştur.

Kalifiye Personel Yetiştirme :
Mevcut personelin vasıflarının yükseltilmesini teminen, bir yandan Banka 

ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün y ıllık  kurslarından istifade cihetine 
gidilmekte, diğer yandan memleketteki yabancı dil kurslarından da faydalanı
larak dış memleketlerdeki muhabirlerimiz nezdine, mevzuatın verdiği âzami im
kândan istifade ile, mensuplarımızı staja göndermekteyiz.
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IV —  BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1964 yılı Bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden önce 1963 yılı Bilan
çosu rakamlariyle mukayese sağlamak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim edilm iştir.

A K T İ F

1 9  6 3 1 9  6 4

Altın Mevcudu 1.128.506 982,88 1.107.583.053,39
Döviz Borçluları 219.075.233,98 286.188.226,91
Ufaklık Para 59.112.794,80 62.328.262,23
Dahildeki Muhabirler 6.659.683,21 7.343.730,48
Reeskont ve Senet Üzerine Avans 2.572.236.456,05 3.183.984.484,87
Diğer Avanslar 578.997.621,85 956.336.119,02
Tahviller Cüzdanı 28.641.196,84 35.475.892,75
İtfaya Tâbi Hesaplar 5.403.933.433,16 5.401.316.424,32
Gayri Menkuller 27.099.483,37 28.021.717,29
Demirbaşlar 6.298.874,94 6.125.228,03
Muhtelif 675.780.926,12 519.366.711,42

Toplam 10.706.342.687,20 11.594.069.850,71

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 5.581.101.035,—  6.611.274.512,50
Döviz A lacaklıları 1.020.292.520,75 939.759.354,37
Mevduat 2.465.108.986,29 2.348.931.221,65
Altın Alacaklıları 104.775.309,53 104.775.396,53
Muhtelif 1.279.387.968,44 1.322.511.263,82
Sermaye 15.000.000,—  15.000.000,—
İhtiyat Akçesi 115 535.800,71 117.130.470,08
Provizyonlar 118.406.542,98 122.143.031,11
Kâr 6.734.523,50 12.544.600,65

ToP,am 10.706.342.687,20 11.594.069.850,71
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A K T İ F

1964 yılı Bilançomuzdaki a ltın lar, beynelmilel ayarlı altınlar, meskûk ve 
düşük ayarlı a ltın lar olmak üzere iki kısma ayrılm ış, meskûk ve düşük ayarlı 
a ltın lar Aktif'te “ M uhtelif" rübriğine dahil edilm iştir.

Bilançoda da görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 109.364.239,38 
safi gram ve 1.107.583.053,39 lira tutarında, meskûk ve düşük ayarlı altınlar 
ise 7.525.594,77 safi gram ve 76.215.235,31 lira tutarında olduğuna göre, altın 
mevcudu cem'an 116.889.834,15 safi gram ve 1.183.798.288,70 liradır.

Bu miktar geçen yıl 120.007.821,98 safi gram ve 1.215.375.616,88 Ura tu
tarında bulunduğuna nazaran bu yıl altın mevcudunda 3.117.987,83 safi gram
lık  b ir eksiliş olm uştur. Bu eksiliş, dış münasebetlerimiz dolayısiyle tahassül 
eden borçlarım ız komisyonlariyle Beynelmilel Para Fonundan alınan borçların 
taksitlerinin ödenmesi için yapılan altın satışlarının ve yıl içinde alınan cüz'i 
m iktardaki altınların muhassalasıdır.

Altın mevcudunun : (Beynelmilel ayarlı)

99.116.942,90 safi gramı Bankaya
10.247.296,48 "  " Hâzineye, 

ait bulunmaktadır.

D<öviz Borçluları :
1964 yılı Bilançomuzda, 3133 Sayılı Kanuna göre Hariçteki Muhabirlerle 

konvertibl efektifler, 5256 Sayılı Kanuna göre muamele gören konvertibl döviz
lerden Hariçteki Muhabirler (Nostro ve Loro) hesapları ile konvertibl efektifler 
"Döviz Borçlu ları" rübriğinde; diğer bütün döviz borçluları ve non-konvertibl 
e fektifler ise “ M uhtelif" rübriğinde gösterilm iştir.

Müfredatı aşağıdadır :

3133 Sayılı Kanuna göre 236.642.121,91
5256 "  "  "  49.546.105,—

286.188.226,91

Altın Mevcudu :

Ufaklık Para :
1964 sonundaki kasa mevcudu, madeni paradan ibaret olmak üzere

62.328.262,23 lirad ır.
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Dahildeki Muhabirler :
7.343.730,48 lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muameleler dolayısiy- 

le T. C. Ziraat Bankası nezdinde hasıl olan alacaklarım ızla Türkiye İş Bankası'na, 
resmî daireler personel aylık ve ücretlerinin sür'atle tediyesini sağlamak gaye
siyle ay sonlarında verilerek, müteakip ay başında resmî dairelerin Bankamız 
nezdindeki tevdiat hesaplarına borç kaydedilmek suretiyle kapatılan meblâğları 
göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :
1964 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredatı gösterilen

3.183.984.484,87 lira lık  senet mevcuttur.
A —  Hazine Bonoları 348.000.000,—  lira
B —  Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler 335.000.000,—
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 —  Hububat A lım ları Finansmanı 739.200.000,—
2 —  Ziraî İstihsal Fazlası

İthalât Finansmanı 116.798.703,96
C —  Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 159.509.642,52 "
b) Hususî Sektör Senetleri 1.243.132.905,54

D —  Ziraî Senetler :
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz

edilen senetler 205.236.969,91
b) Diğer Bankalarca ibraz

edilen senetler 37.106.262,94
1963 yılı nihayetinde 2.572.236.456,05 lira olan Senetler Cüzdan» bu yıl

611.748.028,82 lira lık  b ir artış kaydetmiştir.
Diğer Avanslar :
Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 956.336.119,02 liranın : 

603.414.000,—  lirası Hazîneye kısa vadeli avans
94.200.000,—  " Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara
36.226.488,45 "  Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara 

104.091.875,07 ' Altın karşılığı olarak Resmî Sektöre
213.735,07 " Altın karşılığı olarak Hususî Sektöre verilm iş 

avanslardan ve
118.190 020,43 " 153 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son

bendi gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna ya
pılan İkrazlardan, ibarettir.
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Tahviller Cüzdanı :

Bankamıza ait olan Tahviller Cüzdanı yekûnu 35.475.892,75 liradır.
Bu m iktar 1963 yılı nihayetinde 28.641.196,84 lira idi. 6.834.695,91 liralık 

artış, itfa plânı dahilinde yapılan itfalarla yıl içinde alınan tahvillerin muhassa-
I asidi r.

itfaya Tâbi Hesaplar :

a) Tahkim olunan alacaklarım ız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 Sayılı 
Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hâzinenin tiraj hakları ile 5256 
Sayılı Kanun gereğince kur farklarından mütevellit borçlan ve Hazine, Katma 
Bütçeli İdareler, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve resmî bankalarla, diğer âmme 
müesseselerinden, iskonto ve avanslardan mütevellit alacaklarımızın 100 senede 
itfaya tâbi tutulması doiayısiyle, Hâzinece Bankamıza tevdi edilm iştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 Sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın bakiyesi, 
ilk taksit Kalkınma Plânının 2 nci 5 y ıllık  döneminin sonunda başlamak üzere 
%  1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle ve 100 senede Maliye Bakanlığınca 
itfa olunacaktır.

Bu alacağın yıl sonunda arzettiği bakiye 5.275.700.000,—  lira olup dökü
mü aşağıda gösterilm iştir.

Hâzineye Kısa Vâdeli Avans 1.092.254.250,—  lira
Mahsuba Tâbi Matlubat 265.240.651,32
Maliye Bakanlığı T ira j Hakları 20.688.729,82 
5256 S. K . gereğince Mâliyeden 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
Z iraî Senetler Üzerine Avans 377.113.632,03

Toplam 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 
125.616.424,32 lira lık  b ir bakîye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 
lira olan bu meblâğ yapılan mahsuplar neticesinde 38.045.335,57 lira eksilmiş
tir.

Bu hesap 65 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, altın, döviz ve efek
tif mevcudumuzla borçlarımızın yeni fiatlara göre değerlendirilmesi neticesinde 
hasıl olan zararlardan Provizyonlarımızla Fevkalâde İhtiyatlarımızdan tefrik 
edilen m iktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı ihtiyatının tamamı-
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nın m ahsubundan  sonra  kalan ve Hazînece deruhte edilen aleyhte fark ı göster- 
inektedir.

Gayrî Menkuller :
1964 yılı sonunda 28.021.717,29 lira değerinde görünen gayri menkul

lerin müfredatı aşağıdadır.
Ankara'daki İdare Merkezi binamızın bedeli 1.566.665,58 lira
Matbaa Şubesi binası bedeli 4.049.881,36
İstanbul Şubesi binası bedeli 2.881.440,48
İstanbul Kambiyo Şubesi binası bedeli 7.726.547,81
İzm ir Şu besi binası bedeli 2.983.737,93
Mersin Şubesi binası bedeli 270.732,28
Samsun Şubesi binası bedeli 658.372,42
İskenderun Şubesi binası bedeli 668.956,74
Eskişehir Şubesi binası bedeli 932.081,35
Diyarbakır Şubesi binası bedeli 456.447,06
Gaziantep Şubesi binası bedeli 478.964,47
Trabzon Şubesi binası bedeli 1.226.908,59
Antalya Şubesi binası bedeli 1.332.356,23
Ankara'daki arsalar bedeli 2.136.048,75
Adana'daki arsa bedeli 684.549,58
Balıkesir'deki arsa bedeli 5.829,24
Edirne'deki arsa bedeli 16.156,35
İstanbul'daki arsa bedeli 5.212.313,27
Kayseri'deki arsa bedeli 189.496,—
Sivas'taki arsa bedeli 31.659,19

33.509.144,68
1964 yılı sonur.a kadar amortisman payı olarak
maliyet bedelleri üzerinden ayrılan —  5.487.427,39

28.021.717,29

Amortisman payı düşülmeden evvel 1963 nihayetinde 31.940.184,11 lira 
olan gayri menkuller bedelinde görülen 1.568.960,57 liralık artışın büyük bir 
kısmı Antalya Şube binası ve İstanbul'da lojman olarak kullanılm ak üzere alı
nan İki dairenin bedellerinin bu hesaba devredilmesinden ileri gelm iştir.

Gayri menkullerimiz 31.885.750,—  liraya sigortalıdır.
Demirbaşlar :
Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti Bilançoda görüldüğü üzere : 

13.543.182,43 liradan ibaret olup bu yekûndan bugüne kadar ay
rılm ış amortisman tutarı

—  7.417.954,40 lira düşülünce bakiye olarak
6.125.228,03 lira kalmaktadır.
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1963 yılına nazaran Demirbaş hesabındaki 3.079.600,29 liralık artış baş
lıca , tamamı amorti edilmiş olduğu halde kullanılmasına devam olunan demir
başların 1964 yılına kadar '"Demirbaş" hesabında 1,—  lira ile kayıtlı bulunma
sına m ukabil, 1964 yılında bu gibi eşyanın hem demirbaş ve hem de amortisman 
hesaplarındaki kıymetlerinin maliyet bedellerine iblâğ edilmiş olmasından ileri 
gelmektedir.

Demirbaşlarım ız 13.650.373,17 liraya sigortalıdır.

Muhtelif :

1964 yılı Bilançosunda 519.366.711,42 liraya baliğ olan bu rübriğin müfre
datı aşağıdadır.

76.215.235,31 lirası Altın (Meskûk ve düşük ayarlı)

Kambiyo Muameleleri
3133 Sayılı Kanuna göre:

81.953.474,93 " İştira Senetleri
2.221,29 " Muvakkat Borçlular 

492.483,33 " Transituar Hesaplar
5256 Sayılı Kanuna göre: ( Konvertib l)

46.161.327,34 "  İştira Senetleri 
73.088,116,14 " Muvakkat Borçlular

597.436,58 " Transituar Hesaplar
5256 Sayılı Kanuna göre: ( Non-Konvertibl) 

34,078.939,02 " Hariçteki Muhabirler (Nostro)
92.835.140,36 " Hariçteki Muhabirler (Loro )

7.350.500,—  " İştiraklerim iz
23.369.696,82 "  Muvakkat Borçlular

169.638,49 "  Efektif Deposu 
62.952,97 " Kliring Muameleleri

50.000,—

53.492.146,70
29.018.691,16

428.710,98

Türk Lirası Muameleleri

Basın İlân Kurumu'na 
gereğince İştirâkim iz 
Muvakkat Borçlular 
Transituar Hesaplar 
Takipteki Matlubat'tan 
cem'an

195 Sayılı Kanun

ibaret olmak üzere

519.366.711,42 1 İra tutmaktadır.
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :
Bankamız Kanunu'nun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarılm ış bu

lunan banknotların 1964 sonundaki toplamı 6.611.274.512,50 Uradan ibarettir.

Döviz Alacaklıları :
Bilânço'da 939.759.354,37 lira olarak görünen "Döviz A lacaklıla rı" rübrîği 

içinde, "A ktif"te  verilm iş olan izahat dairesinde, 3133 Sayılı Kanuna göre Ha
riçteki Muhabirler (N ostro ) ve 5256 Sayılı Kanuna göre Konvertibl Hariçteki 
Muhabirler (N ostro) ve (Lo ro ) hesapları yer almaktadır. Müfredatı aşağıdadır.

3133 Sayılı Kanuna göre 554.040.656,01
5256 "  "  "  385.718.698,36

939.759.354,37

Mevduat :

Bİlânço'da 2.348.931.221,65 lira olarak görünen mevduatın müfredatı 
aşağıdadır.

Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler 76.775.724,98
b) Katma Bütçeli İdareler 94.501 .764,68
c ) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 8.137.653,84
d) Diğer Âmme Müesseseler! 97.257.816,41
e) Sair 24.509.258,07

Bankalar :

a) Resmî Bankalar 64.180.235,65
b) Diğer Bankalar 363.028.434,40
c) Yurt Dışındaki Bankalar 16.428.858,32
d ) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K .) — #___
e) Mevduat Karşılık ları (301 S. K .) 616.396.269,05

Muhtelif :

a ) Bloke 51.184.858,86
b ) Di§er 402.755.323,32

Milletlerarası Müesseseler ve 
Dış Yardım Karşılık ları :

Milletlerarası Müesseseler 492.637.264 33

1 14



Dış Yardım  Karşılık ları : 

(Am erikan yardım karşılık la rı) :

A .B.D . Yardım ları Karşılık Fonu % 90, iarı 17.027.124,47
A .B.D . Yardım ları Karşılık  Fonu %  10'ları 7.108.896,92
Ziraî Mahsul Fazlası 3.034.768,90
"A . I .D . 277 H. 043" Kredisi karşılığı 1.291.056,36
"A . l .D . 277 H. 048" Kredisi karşılığı 1.203.047,14
A. I .D . yolu ile yapılacak İthalât kar
şılık la rı Muvakkat ¡Hesabı 1.008.136,19
U .S . A. Disbursing Office A. I.D .
Technical Assistance 85.747,13
PL. 480 Özel Sektör yatırım ları 6.669.959,97
Amerikan Teknik Yardım ları 3.709.022,66

2.348.931.221,65

Altın Alacaklıları :
Bilânço'da 10.345.663,48 safi gram mukabili 104.775.396,53 lira olarak 

görülen altın ların tamamı Hâzineye aittir.

Muhtelif :

Bilançonun Pasifindeki "M uhtelif" rübriği yekûnu 1.322.511.263,82 lira 
olup müfredatı aşağıdadır.

Kambiyo Muameleleri
3133 Sayılı Kanuna göre :

2.116.700,10 lirası Mevduat
1.317.775,59 " Ödenecek Senet ve Havaleler
2.004.568,79 "  Muvakkat A lacaklılar

211.063,86 " Transituar Hesaplar
5.841.116,19 " Provizyon Hesaplar

23.206.491,45 " Döviz Röpor Alacaklıları

5256 Sayılı Kanuna göre (Konvertibl) :

6.763.280,58 " Mevduat
5.708.948,36 " Ödenecek Senet ve Havaleler

135.977.964,67 " Muvakkat A lacaklılar
10.317,40 " Transituar Hesaplar

7.824.919,94 "  Provizyon Hesaplar
1.678.302,49 " Döviz Röpor Alacaklıları
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68.130.971,46 lirası 
26.791.899,57 

1.343,52
105.044.179,67

1.265.224,37 
29.224.991,22 

71.489,61 
726.169,15

22.832.121,18
209.334.451,34
625.881.791,23

40.545.182,08

1.322.511.263,82 lira

5256 Sayılı Kanuna göre (Non-Konvertibl) : 
Hariçteki Muhabirler (Nostro)
Hariçteki Muhabirler (Lo ro )
Mevduat
Ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat A lacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon Hesaplar 
K liring Muameleleri

Türk Lirası Muameleleri :
Ödenecek Senet ve Havaleler 
Muvakkat A lacaklılar 
Transituar Hesaplar 
Provizyon Hesaplar'dan ibaret 
cem'an
tutm aktadır.

olmak üzere

Sermaye :
15.000.000,—  lira olan Sermaye, beheri 100,- 

150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.
lira itibari kıymette

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilm iştir.
Sınıf

A
B
C
D

Adedi Tutarı
36.703
58.061
10.639
44.597

150.000

3.670.300,—  
5.806.100,—  
1.063.900 —  
4.459.700 —

15.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Bankamız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan ihtiyaç 
akçeleri 1964 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 117.130.470,08 liraya 
baliğ olmaktadır.

86.256.782,28 lira olan Âdi İhtiyat akçesi, 1944 yılında itibari serma- 
nin %  75'ine varm ış olduğundan, Banka Kanununa göre 
mezkûr yıldan itibaren safi kârdan bu ihtiyat akçesine 
%  20 yerine %  10 nisbetinde b îr m iktar ayrılm aktad ır. 
Bu Âdi İhtiyat akçesine 3133 Sayılı Kanunun 2 nci mad
desine müsteniden müesses 6 milyon lira lık  Hususi İh
tiyat akçesinin 1955 senesinde kabul olunan 6571 Sayılı
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Kanuna müsteniden tasfiyesi tarihine kadar olan müddet 
zarfındaki tenmiyesinden hasıl olan kârlar da dahil bu
lunmaktadır.

19.134.324,49 lira olan Fevkalâde İhtiyat akçesi, Bankamız Kanunu’- 
nun 88 inci maddesi gereğince safi kârlardan Âdi İhti
yatla ödenmiş sermayemizin %  6'sına tekabül eden his
sedarlar birinci temettüünün çıkarılmasından sonra ka
lan m iktarın %  10'u nisbetinde ayrılm aktadır.
Bu ihtiyattan 44.000.000,—  lira 1960 yılında 65 Sayılı 
Kanun gereğince altın, döviz ve efektif mevcudumuz İle 
borçlarım ızın yeni fiatlarla kıymetlendirilmesi neticesin
de hasıl olan zarara mahsup edilm iştir.

2.816.559.65 lira olan Hususi İhtiyat, Bankamız Kanunu'nun 19 
uncu maddesine göre ayrılm aktadır.

8.922.803.66 lira olan İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığ ı, Ban
kalar Kanunu'nun 35 inci maddesi gereğince sâfi kâr
lardan tefrik edilen %  5'lerden terekküp etmiş bulun
maktadır.
1959 senesi sâfi kârından ayrılan miktarla birlikte
15.000.000,—  liraya baliğ olan bu ihtiyatın tamamı 1960 
yılı içinde, keza aynı kanuna göre, Fevkalâde İhtiyat 
akçesinde bahis konusu edilen zarara mahsup edilm iştir.

117.130.470,08

Bankamız Provizyonları :
Y ıl sonunda 122,143.031,11 liraya baliğ olan Bankamız Provizyonları, T i

caret Kanunu'nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince münhasıran Banka 
kârlarından muhtemel masraflar ve riskler nazara alınarak ayrılan karşılıklar
dan terekküp etmektedir. Müfredatı aşağıdadır.

4.839.235,10 lirası Tahviller kıymet düşüş karşılığı 
60.052.934,88 " Kıymet nakliyesi sigortası karşılığı
50,153.849,46 " Banka malı dövizlerin yıl sonu evalüasyon 

zarar karşılığı
5.097.011,67 " İnşa edilecek Banka binaları masraf karşılığı
2.000.000,—  " Vergi ihtilâfları risk karşılığı olmak üzere

122,143.031,11 lirad ır.

Kâr ve tevzî şekli :
Bilânçoda kâr olarak görülen 12.544.600,65 lira 1964 yılında bütün idare 

ve banka muameleleri masrafları karşılandıktan sonra kalan sâfi kârdır.
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4.043.341,42
2.830.162,55

1.254.460,06 
900.000 —

12.544.600,65 liradan

—  6.873.503,97 liranın 
5.671.096,68 liradan

1.039.014,06 
900.000 —

Kanunu muzun 88 inci ve Bankalar Kanunu nun 35 inci maddelerine göre 
bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde tevziini teklif ediyoruz .
1964 yılı safi kârı 
Kurumlar vergisi 
Gelir vergisi
tenzilinden sonra kalan
1964 yılı sâfi kârı üzerinden 
ayrılan % 10 Âdi İhtiyat 
akçesi
Hissedarlar I inci temettüü
1964 sâfi kârından Âdi İhti
yat akçesi ve I inci temettü 
mecmuunun tenzilinden 
sonra kalan m iktar üzerin
den % 10 Fevkalâde İhtiyat 
akçesi
Hissedarlar II nci temettüü
indirildikten sonra kalan 
% 5 zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Mad. 35)
tenzilinden sonra kalan
223 sayılı Kanunun 4 ve 5 
inci maddelerine göre tevkif 
olunan % 3 Tasarruf Bono
su karşılığı
indirildikten sonra kalan
6544 sayılı Kanunla muad
del Kanunumuzun 88 inci 
maddesine göre Hazine'ye 
devredilir.

Buna nazaran 1964 yılı içinde hissedarlara düşen m ik ta r:
I inci temettü 900.000,—  lira ve

II nci temettü 900.000,—  lira ile
1 .800.000,—  I İra olup

4.093.474,12 lira 
1.577.622,56 liradan

627.230,03 liranın
950.392,53 liradan

—  606.500,—  lira 
343.892,53 lira

bunun 150.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisseye brüt olarak 
12, lira ve net olarak 9,60 lira isabet etmektedir.

Hisse başına isabet eden net 9,60 liranın 3.5.1965 tarihinden itibaren tedi
yesini tasviplerinize arzederiz.

MÜDÜRLER KURULU
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş.

1 9  6 4

OTUZÜÇÜNCÜ HESAP YILINA AÎT

MURAKABE KOMİSYONU RAPORU

Tü rk iye  Cum huriyet M erkez Bankası A . Ş. nin 1964 yıh (E fe k t if  da
h il )  kasa ve depo m evcutla riy le , emanet, rehin ve teminat o larak Bankaya 
teslim  olunan tahv ille rle , a ltın  ve senetleri merkez ve şubelerde zaman za
man sayıp inceliyerek kay ıtla rına  uygun bulduk.

M üdürler Kuru lunca Yü ksek  Heyetinize sunulan B ilanço , Kâr ve 
Z a ra r Hesabının da kay ıtla rına  m utabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların kabulünü Yüksek  Heyetinizin tasvibine arzederiz.

1 M art 1965

M urakıp  
Halil Sezai Erkut

M urakıp 
M. Nedim Oğut

M urakıp  
Orhan Çapçı

M urakıp  
Şınasi Özdenoğlu

v
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; b i l â n ç o

'• VE '

KÂR YE ZARAR HESABI



31 Aralık 1964 Tarihinde Biten 
A K T İ F

TÜRKİYE CUMHURİYET

Türk Lirası Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

•Serbest : Safi Kq. ............... 10.856,326 109.947.120,33
Merlıun : ........................ Safi Kq...................  71.847,770 727.636.135,95

Vadeli altın bo rçlu ları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. .............. 26.660,143 269.999.797,11 1.107.583.053,39

Döviz borçluları ( Konvertibl) :

3133 Sayılı Kanuna qöre ...................................................... ! 236.642.121,91
5256 Sayılı Kanuna göre ........................................................ 49.546.105,— 286.188.226,91

Ufaklık para 62.328.262,23
Dahildeki muhabirler : I

Resmî Bankalar ................................................................................. 102.215.59
Dicjer Bankalar ....:........ ......... .................. ........... 7.241.514,89 7.343.730,48

Reeskont ve senet üzerine avans :

A - Hazine Bonoları .......................................................... 348.000.000,—
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler .... ............ 335.000.000.—
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

1 - Hububat Alımları Finansmanı 739.200.000,—
2 -Zirai İstihsal Fazlası İthalât Finansmanı 116.798.703,96

c) Dirjcr İktisadi Devlet Teşebbüsleri .. — —

C • Ticarî Senetler :

«) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
b) Hususî Sektör Senetleri 

D - Zirai Senetler :

159.509.642,52
1.243.132.905,54

i

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz
edilen senetler . .. 

b) Diğer Banaklarca ibraz edilen
205.236.969.91

senetler 37.106.262,94 3.183.984.484.87 j



MERKEZ BANKASI A. Ş. NÎN
Otuzüçüncü Hesap Yılı Bilançosu

A K T İ F

Diğer avanslar :
A-Hâzineye Kısa Vadeli Avans ..........................................
B - Tahvil Üzerine Avans :

a) Resmî Bankalara ..........................................................
b) Hususî Bankalara ..........................................................

C-Altın Üzerine Avans :
a) Resmî Sektör ............................. ..............................
b) Hususî Sektör ............................................................

D-Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları
(153 Sayılı Kanun) ......................................... .............

Tahviller cüzdanı :
Devlet Tahvilleri ............................................ ..... .....................
Diğer Resmî Tahviller ......................  ................. ..............
Resmî Bankalar Tahvilleri................................ ....................
Hususî Bankalar Tahvilleri ................................................

İtfaya tâbi hesaplar :
Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı
Hazine tahvilleri (154 S.K. Mad. 2, 3 ve 4 )
Değerlendirme farkı karşılığı Hazine
Bonosu (65 S.K. Mad. 5 ) ................................................

Gayri menkuller : (1 )
Bina ■ ve Arsalar (2) ............................................................
Gayri Menkuller Amortismanı ....................... ................

Demirbaşlar : (3)
Demirbaş Eşya .........................................................................
Demirbaş Amortismanı...........................................................

Muhtelif :
a) Altın: (Meskûk ve düşük ayarlı)

Sâfi Kg. ............... . ..... .................. • 7.525,595
b) Dövii :

3133 Sayılı Kanuna göre:
Muhtelif Hesaplar ............  ........................................
5256 Sayılı Kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler ...................................... ..........
Muhtelif Hesaplar ..........................................................

c) Dahildeki Hususî Bankalarla yapılan
röpor muameleleri ..... .............

d) Sair Hesaplar ..................
e) Kliring ....................................... ....... .................................

toplam  ......... ........... ...................

Türk Lirası

603.414.000.—

94.200.000,—  
36.226.483,45

104.091.875,07 
213.735,07

1 13.190.020,43

6.840.918,40
2.271.267,90

21.482.430,22
4.881.276,23

5.275.700.000,—  

1 25.616.424,32

33.509.144,68
5.487.427,39

1 3.543.1 82.43 
7.417.954,40

76.215.235,31

82.448.179,55

126.914.079,38
150.736.715.37

24.884.793,94
58.104.754.90

62.952.97

Türk Lirası

956.336.119.02

35.475.392,/ :

5.401.316.424,32

28.021.717,29

6.125.228,03

519.366.711,42

11.594.069.8S0.71



TÜRKİYE CUMHURİYET
31 Aralık 1964 Tarihinde Biten

P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki banknotlar 6.611.274.512,50

Dövii alacaklıları ( Konvertibl) :

3133 Sayılı Kanuna Göre .......  ............... 554.040.656,01

5256 Sayılı Kanuna Göre .......................................................■ -385.718.698,36 . 939.759.354,37

Mevdııai :

A - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler 76.775.724,93
b) Katma Bütçeli İdareler ................................................ 94.501.764,63
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri ...................................... 8.137.653,84
d) Diğer Amme Müesseseleri 97.257.816,41
e) Sair 24.509.258,07

D - Bankalar :

a) Resmî Bankalar .............................. 64.180.235,65
b ) Diğer Bankalar . , 363.028.434,40
c ) Yurt Dışındaki Bankalar ................... 16.428.858,32
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S .K .) .................... — ._ > -
o) Mevduat Karşılıkları (301 S . K ) 616.396.269.05

C • Muhtelif :

<ı) Bloke 
l>) Diğer

51.1 84.858,86 

402.755.323,32

D - Milletlerarası Müesseseler ve Dıs
Yardım Karşılıkları :

Mıllctlcı aro’.'i Müesseseler 492.637.264,33

Uış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları
b) Diğer Yardım Karşılıkları

41.137.759.74

2.348.931.221,65



MERKEZ BANKASI A. Ş. NİN
Otuzüçüncü Hesap Yılı Bilançosu

Altın alacaklıları :

Hazine .....................  Safi Kg,  ...................... 10.345,663

Muhtelif :

a)  Ödenecek Senet ve Havaleler ...........................

b )  Muhtelif Karş ıl ık la r  (Akredit if  ve

İç İstikraz K a r ş ı l ı ğ ı ) .....................................................

c )  Muhtelif mahiyette depozitolar . . ........................

d ) Döviz :

3133 Sayılı Kanuna G ö re :

Muhtelif Hesaplar .......................................................

5256 Sayılı Kanuna Göre :

Hariçteki Muhabirler ....................................................

Muhtelif Hesaplar .......................................................

e )  Sair Hesaplar ....................................................................

f ) Kliring ........................  - ................................................

Sermaye

İhtiyat akçesi :

Âdi ...... - -..... ........................... ........... ........................ ...............

Fevkalâde .........................................................................................

Hususî (Bankamız Kanunu Mad. 19) .......................

İleride Vukuu Muhteme! Zarar Karş ıl ığ ı  

(Bankalar Kanunu Madde 3 5 )  ............................................

Provizyonlar

Kâr

TOPLAM ..............................

P A S İ F

Türk Lirası

22.832.1 21,18

40.545.182,03

516.507.770,03

34.697.715,98

94.922.871 03 

293.570.961.83  

318.708.472.54  

726.169,15

86.256-.702.2S

19.134.324,49

2.816.559.65

8.922.803.66

Türk Lirası

104.775.396,53

1.322.51 1.263,82

¡ . 0 0 0 .000 . - -

1 17.130.470.08  

122.143.031.11  

12.544.600,65

11.594.069.850,71



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1964 Tarihindeki

ZARAR ve MASRAFLAR



MERKEZ BANKASI A. Ş. NIN
Kâr ve Zarar Hesabı
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