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Yirmiüçüncü Hesap Yılı 

İ D A R E  M E C L İ S İ  R A P O R U

Sayın Ortaklar;

Bankamızın Yirmiüçüncü Hesap Devresine ait muamelâtın neticelerini 
gösteren 1954 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesabını tetkik ve tasvibini
ze arzeder, Yüksek Hey’etinizi saygı ile selâmlarız.

Bankamız muamelâtını tetkike başlamadan evvel son yıla ait İktisadî 
hâdiseleri toplu bir şekilde gözden geçirmekte fayda görüyoruz.

—  I —

DÜNYA İKTİSADİ VAZİYETİ

ikinci Dünya Harbinin nihayete ermesinden beri iki bloka ayrılmış 
bulunan Dünya, beklediği huzur ve istikrara 1954 senesmde de kavuşama
mıştır. Ancak, son yıl içinde, sulhun idamesi ve hür dünya milletleri ara
sındaki tesanüdün kuvvetlendirilmesi bakımından bazı mes’ut inkişaflar 
kaydolunabümiştir.

Senenin en ehemmiyetli siyasî hâdisesi hiç şüphesiz Kuzey Atlantik 
Paktı Camiasını kuvvetlendiren Londra Konferansı kararlan ve Paris An
laşmaları olmuştur. Bu anlaşmalar Konferansa iştirak eden devletlerce 
tasdik edilerek tamamlandıktan sonra, Batı Almanya hükümranlığına ka
vuşacak ve Avrupa Müdafaa Camiası içindeki yerini almış olacaktır. Buna 
mukabil, mezkûr memleketin toprak bütünlüğü ve Avusturya Barış Anlaş
ması meselelerinin halline bu sene de imkân bulunamadığı üzüntü ile kay
dolunur.
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Geçen Temmuzda imzalanan Mütareke Anlaşması ile Çin Hindistanın- 
da muhasemata son verilmiş olmasma rağmen, Doğu Asya’da vaziyet yine 
istikrarsızlığını muhafaza etmektedir. Bu sebeple Birleşik Amerika Dev
letleri, bir taraftan Çin Hindistanında tahakkuk eden mütarekeye teminat 
verirken, diğer taraftan Güney Doğu Asya bölgesinde statükonun muha
fazası için, 8/9/1954 tarihinde Manila’da İngiltere, Fransa, Avustralya, 
Yeni Zelanda, Tayland, Filipin ve Pakistan ile bir Savunma paktı (SEATO) 
meydana getirmiş, aynca bu bölgedeki memleketlerin ekonomik kalkın
malarını istihdaf eden bir İktisadî yardım programının ihzarına başlamış
tır.

Hür dünya’ya mensup milletler arasındaki ihtilaflı meselelerin halline 
ve işbirliğinin takviyesine hizmet edecek inkişaflar meyanında, İngiltere’ 
nin Süveyş bölgesi ve Iran petrolleri mevzuunda Mısır ve Iran hükümet
leriyle imzaladığı anlaşmaları ve Triyeste ihtilâfına bulunan hal şeklini 
zikretmek yerinde olur.

Orta ve Yakın Şark’taki tesanüt ve istikran sağlamlaştırmağa mâtuf 
çok ehemmiyetli iki hâdise de Nisan ayı içinde Hükümetimizle Pakistan 
arasında imzalanan Savunma Paktı ile 9 Ağustos 1954 tarihinde Bled şeh
rinde Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında mevcut Dostluk Ant
laşmasının askerî bir ittifaka kalbedümesi olmuştur. Dünya sulhu bakı
mından da son derecede ehemmiyetli olan bu başardı antlaşmaları Irak 
Devletiyle 24 Şubat 1955 tarihinde imzaladığımız Dostluk ve Savunma 
Paktı tâkip eylemiştir.

Hülâsa etmek lâzım gelirse, hür dünya devletlerinin, sulhun idamesi 
için askerî ve İktisadî kudretlerini ve sıkı işbirliği gayretlerini önümüzdeki 
yıllarda da idame ve inkişaf ettireceklerine tam bir itimat üe bakılmakta
dır.

Umumî İktisadî vaziyete gelince, Birleşik Amerika’da 1953 senesinde 
müşahade olunan «recession» 1954 senesinin ilk aylarında da bir müddet 
devam etmiş, Batı Avrupa’da ise aksine olarak İktisadî faaliyetler, devamlı 
ve kesif bir şekilde cereyan eylemiştir.

Birleşik Amerika Devletlerinde ekonomik faaliyetler 1953 senesi Mayıs 
ve Temmuz aylarında şimdiye kadar kaydolunmamış bir seviyeye yüksel
dikten sonra, Ağustos ayından itibaren umumî konjonktürde evvelâ kuv
vetli, müteakiben hafif fakat devamlı bir gerileme müşahede olunmuştur.
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Sınaî istihsal indeksi vasatisi, 1947 - 49 devresi vasatisi 100 itibariyle, 1953 
Temmuz nihayetinde 137’den 1954 Nisan sonunda 123’e düşmüştür.

Uzak Doğu’da harbin nihayete ermesiyle istihsal ve talep hacimleri 
arasında meydana gelen muvazenesizliğin tevlit ettiği bu durgunluk mu
vacehesinde, Amerika Hükümeti vergi, bütçe, para ve kredi politikaları 
mevzularında gerekli tedbirleri almış, piyasaya sevkettiği iştira gücü ile 
sürüm ve istihsalin artmasına gayret göstermiştir.

Bu tedbirler neticesinde 1954 Nisan ayından itibaren «recession» dur
durulmuş, sınaî istihsal indeksi sene nihayetinde 130’a yükselmiştir.

Birleşik Amerika Devletleri İktisadî faaliyetlerinde kaydedilen bu 
geçici durgunluk, diğer memleketler ekonomilerinde beklenüen tepkileri 
yaratmamış ve Batı Avrupa memleketlerinde 1953 yılında banlamış olan 
İktisadî inkişaf, 1954 yılında da devam etmiştir.

Avrupa Devletlerinde görülen İktisadî kalkınma hareketi içinde en 
şayanı dikkat terakkiler Batı Almanya, İngiltere, Avusturya ve Hollanda’
da kaydolunmuştur. Bu faaliyet sektör olarak ele alınırsa, en başta kimya 
sanayü olmak üzere, mensucat, demir-çelik ve otomobil endüstrilerini zik
retmek icap eder, inşaat sahasındaki gelişme de muntazam bir seyir ile 
devam etmektedir.

istihsalin böylece gelişmesi ve rekabetin artması dolayısiyle bu mem
leketler yeni piyasalar bulma hususundaki gayretlerini arttırmak mecbu
riyetinde kalmışlardır.

Buna mukabü Doğu Almanya ve diğer Peyk Devletlerde ekonomik 
güçlükler umumiyetle ciddiyetini muhafaza etmektedir. Sovyet Rusya’da 
ve bu devletlerde istihlâk seviyesindeki düşüklükten mütevellit buhran de
vam edegelmekte, ziraat ve bilhassa gıda maddeleri istihsali, ihtiyaçları 
karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır.

1954 senesinde ham madde fiyatlarında umumî mahiyette sarih bir Ham madde 
istikamet müşahede olunmamıştır. Filhakika, senenin değişik zamanların- variyeti 
da, çeşitli ham madde fiyatlarında yükseliş veya düşüşler kaydedilmiş ve 
ortalama fiyatlar 1953 vasatı fiyatlarına nisbetle daha yüksek bir seviyede 
seyretmiştir.
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Arz ve talep arasındaki münasebet de 1954 yılında yeni değişikliklere 
tâbi olarak, bir evvelki seneye nisbetle daha az muvazeneli bir manzara 
arzetmiştir. Senenin ikinci yansında bazı ham maddelerde yeniden darlık 
görülmüş hattâ ziraî mahsullerde dahi 1954 rekoltesinin düşük oluşu piya
sa vaziyetini alıcıların aleyhine çevirme istidadı göstermiştir.

Dünya çelik istihsalinde % 5,2 nisbetinde bir azalma mevcuttur. Fü- 
hakika, mezkûr istihsal 1953’de 235 milyon tondan 1954’de 223 milyon 
tona düşmüştür. Bu azalışın başlıca sebebi Amerika Birleşik Devletleri 
istihsalinde kaydolunan % 20,9 nisbetindeki tenezzüldür. Buna mukabil 
dünya ham petrol istihsali yeni bir rekor teşkil ederek 1953 senesi istihsa
line nazaran 26 milyon tonluk bir artışla 681,5 milyon tona baliğ olmuştur.

Avrupa Kömür ve Çelik İttihadına dahil memleketlerin kömür ve çe
lik istihsallerinde yeni bir artış kaydolunmuş, kömür istihsali 237 milyon 
tondan 241,6 milyon tona, çelik istihsali ise 39,7 milyon tondan 43,7 milyon 
tona yükselmiştir.

Büyük sanayi memleketlerinin ham madde mubayaalarında tâkip et
tikleri siyasette son bir kaç yıl içinde vukua gelen değişiklikler kayda şa
yandır. Ingiltere, İkinci Dünya Harbini tâkip eden senelerde Hükümetçe 
ve tek elden yapılan ham madde mubayaa şekline 1952 senesinden itibaren 
nihayet vermiş, ve müteakiben Londra kurşun piyasasını, çinko, bakır ve 
hububat piyasalarını, 1954 Mayısında da Liverpool pamuk piyasasını aç
mak suretiyle mezkûr maddeler ticaretini ve uzun müddet İaşe Nezareti 
tarafından yapılmış olan yağlı tohum, nebati ve hayvani yağlar ithalâtını 
hususî teşebbüse devretmiştir.

Amerika Hükümetinin stratejik maddelerden stok tesisi mevzuunda 
tâkip ettiği siyasette de aynı yıl içinde değişiklikler olmuştur. Tesis oluna
cak stoklara müteallik resmî üste revizyona tâbi tutularak stok miktarları 
arttırılmıştır. Maden stoklan mevzuunda asgarî miktarlan ihtiva eden 
mûtad programa ilâveten, uzun vâdeli yeni bir program ihzar olunmuştur. 
Halen satın alınmış olan miktarlar işbu programlarda derpiş olunan had
lerin dûnunda bulunmaktadır.

Muayyen madde fiyatlarında istikran temin için vaktile aktedüen mil
letlerarası anlaşmalardan Buğday Anlaşması 1954’de de mer’iyette kalmış, 
aynı sene içinde bir de Beynelmilel Şeker; Anlaşması aktolunmuştur. He
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men kaydedelim ki, iştirak eden devletler sayısının pek mahdut oluşu bu 
anlaşmalardan her ikisini de fiyatlarda ciddî bir istikrar sağlama bakımın
dan tesirsiz bırakmıştır.

Dolarla ifade edilen ham madde fiyatlarının ortalamasını belirten 
Moody indeksi 1953 nihayetinde 413,3’den 1954 Nisan ayında senenin en 
yüksek seviyesi olan 440,2’ye çıktıktan sonra, tenezzüller kaydederek 
Ekim ortalarına doğru 401,8’e kadar inmiş, müteakiben tekrar yükselerek 
sene sonunda bir evvelki yıla nazaran % 0,4 nisbetinde bir artışla 415,l ’e 
çıkmıştır.

1954 senesine ait olarak ham madde fiyatlarında yapılan münferit 
tetkikler, zikri geçen Moody indeksine nazaran oldukça farklı durumların 
da mevcut olduğunu göstermektedir.

Sınaî ham maddeler meyanında fiyat tereffüü bakımından en ziyade 
dikkati çeken madde kauçuk olmuştur. Otomobil sanayiinin gelişmesi, 
Malezya’da işçi ücretlerinin yükselmesi gibi çeşitli sebepler yüzünden bu 
fiyatlar yıl zarfında 1953 senesine nazaran % 62,2 nisbetinde bir artış 
kaydederek 1954 sonunda 30 1/2 pense yükselmiştir.

Kauçuktan sonra en fazla fiyat tereffüü kaydeden sınaî ham maddeler 
madenlerdir. Londra Borsasında bakırrn tonu 1953 nihayetinde 235 1/2 
İngiliz lirasından 1954 sonunda 291 İngiliz lirasma yükselmiştir. Çinko ve 
kurşun da gerek Londra gerek Amerika piyasalarında % 11-19 arasında 
fiyat tereffüleri kaydetmiştir. Kalay fiyatları ise sene içinde ton başına 
820 sterline kadar yükseldikten sonra yıl sonlarında mütenezzil bir seyir 
takip etmeğe başlamıştır.

Mensucat ham maddeleri meyanında pamuk, New - York Borsasında 
sene bidayetinde libresi 33,75 sent üzerinden muamele görürken, yıl sonun
da % 4 nisbetinde bir artışla 35,10 sente yükselmiştir. Yün fiyatları ise 
ekseri piyasalarda vakit vakit düşüklükler kaydeylemiş ve fiyat seyri ol
dukça ağır cereyan etmiştir.

Gıda maddeleri gurubundan kahve fiyatları bâriz temevvüçlere mâruz 
kalmıştır. 1953 nihayetinde 65,69 sentten muamele görmekte iken, 1954 
Martında 92,5 sente kadar çıkan kahve fiyatları, Temmuzdan itibaren de
vamlı bir şekilde düşmüş, sene nihayetinde 64 sentte tutunmuştur. Kakao
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Sınai istihsal

Toptan eşya 
fiyatları indeksleri

piyasası da aşağı yukarı kahve piyasasına müşabih bir durum arzetmiştir. 
Şeker, New - York piyasasında senenin mühim bir kısmı zarfında Beynel
milel Şeker Anlaşmasının tesbit ettiği asgarî fiyat seviyesinde tutunmuş
tur.

Hububat fiyatlarına gelince, Şikago piyasasında buğday fiyatları 1953 
nihayetinde 206 1/2 mitten senenin ortalarına doğru 190 3/8 sente kadar 
düştükten sonra 1954 nihayetinde 234 1/8 sente yükselmiştir. Aynı piya
sada mısır fiyatları 1953 sonunda 156 sentten Haziran nihayetinde 159 5/8 
sente yükselmiş ve sene nihayetinde 155 3/8 sentten kapanmıştır.

Birleşik Amerika Devletleri ve Kanada hariç olmak üzere, 1954 yılın
da başlıca memleketlerin sınaî istihsalinde mühim artışlar müşahede olun
maktadır.

1947 - 49 seneleri vasatisi 100 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri 
sınaî istihsal indeksi vasatisi 1953’de 133,7’den 1954 nihayetinde 125’e 
düşmüştür. Hakikati halde Amerika Birleşik Devletleri sınaî istihsalindeki 
bu gerileme, evvelce de işaret olunduğu veçhile, 1954 senesi Mayıs ayında 
durdurulmuştur. Aylık indeksler 1953 Temmuzunda 137’den 1954 Nisan 
ayına kadar devamlı bir şekilde tenezzül kaydettikten sonra, bu tarihten 
Eylül nihayetine kadar 124’de beş aylık bir tevakkuf devresi geçirmiş ve 
senenin son üç ayında yükselerek, sene nihayetinde 130’a çıkmıştır. Kana- 
da’da sınaî istihsal indeksi vasatisi, 1948 yılı 100 itibariyle, 1953’de 127’den 
1954 yılında 126’ya (10 aylık) inmiş bulunmaktadır.

Batı Avrupa Devletleri sınaî istihsal indeksleri vasatileri ise tetkik 
mevzuumuz olan sene boyunca ehemmiyetli artışlar kaydeylemiştir. 1948 
yılı 100 itibariyle sınaî istihsal indeksi vasatisi îngütere’de 1953’de 120,5’ 
den 1954’de 127,3’e (11 aylık), Hollanda’da 144’den 155’e (10 aylık), 
Fransa’da 127’den 136’ya (10 aylık), İtalya’da 161’den 174’e (10 aylık) 
ve Batı Almanya’da, 1950 yılı 100 itibariyle, 140’dan 160’a (11 aylık) yük
selmiştir.

Bir kaç memleket müstesna olmak üzere, toptan eşya fiyatları indeks
leri umumiyetle mutedü tereffüler kaydetmiş bulunmaktadır. Bu indeksler 
vasatileri Amerika Birleşik Devletlerinde, 1948 yılı 100 itibariyle, 1953’de
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105’den 1954’de 106’ya, İngiltere’de 150’den 151’e, İsviçre’de 98’den 99’a, 
Hollanda’da 134’den 135’e (10 aylık), İtalya’da 96’dan 97’ye (11 aylık), 
Norveç’te 152’den 155’e, Avusturya’da 238’den 249’a, Meksika’da 151’den 
165’e, Brezilya’da 191’den 248’e (10 aylık), Yunanistan’da, 1950 yılı 100 iti
bariyle, 141’den 157’ye (11 aylık) yükselmiş bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada istihdam hacmi senelik vasa
tisinde, yukarıda izah edilen sebepler dolayısiyle hafif bir tenezzül kayde
dilirken, aynı yıl, Batı Avrupa memleketlerinin İktisadî faaliyetlerinde mü
şahede olunan inkişafa muvazi olarak istihdam hacmi de 1953 senesine 
nazaran artmış ve işsiz sayısı azalmıştır.

1948 yılı 100 itibariyle senelik istihdam hacmi vasatisi Amerika Bir
leşik Devletlerinde (ziraat hariç) 1953’de 112’den 1954’de 108,8’e (11 ay
lık), Kanada’da 113’den 108,2’ye (10 aylık) düşmüş bulunmaktadır. Batı 
Avrupa memleketlerine gelince, mezkûr vasati Danimarka’da 108’den 110’a 
(10 aylık), İsveç’te 96’dan 97,5’e (10 aylık), Batı Almanya’da 117’den 
123,7’ye (9 aylık) yükselmiştir.

Iş gücünün yüzdesi itibariyle senelik işsiz nisbeti vasatisi Amerika 
Birleşik Devletlerinde 1953’de 2,4’den 1954’de 5’e, Kanada’da 2,5’den 4,4’e 
(9 aylık) çıkmıştır. Kayıtlı işsiz sayısı 1953 senesi Eylül nihayetinde Batı 
Almanya’da 974.000’den 1954 senesinde aynı tarihte 879.000’e, Ingiltere’de 
306.000’den 249.000’e, Hollanda’da 60.000’den 42.000’e, Belçika’da 166.000 
den 140.000’e, Avusturya’da 131.000’den 100.000’e inmiştir. Aynı tarihler 
arasında kayıtlı işsiz sayısı Fransa’da cüz’î artışlar kaydetmiştir. İtalya’da 
mevcut kayıtlı işsiz sayısı 1.830.000’den 1.810.000’e inmiş bulunmakla bera
ber işsizlik davası ehemmiyetini muhafaza etmektedir.

Batı Avrupa memleketlerinin çoğunda istihdam hacminin ve işsizliğin 
bu seyri sınaî faaliyetlerdeki inkişafın bir neticesidir. Senenin müteakip 
aylarında istihdam hacmi artış yolunda devam ederek, işsizliğin azalmış 
olduğu tahmin edilmektedir.

1954 senesi içinde ücretlerde de İktisadî faaliyetlerdeki artışa ve geçim 
şartlarına oldukça muvazi bir yükselme kaydolunmuştur.

İş gücünün 
istihdam hacmi

Ücretler
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Geçinme indeksleri

Para ve kredi 
politikası

1948 yılı 100 itibariyle Amerika Birleşik Devletlerinde 1953 senesi 
ücret indeksi vasatisi 131’den 1954’de 134’e, Kanada’da 149’dan 154’e 
(10 aylık), îhgütere’de 128’den 133,5’e (11 aylık), B. Almanya’da 130’dan 
134’e (9 aylık), İtalya’da 144’den 147’ye (11 aylık), Fransa’da 212’den 
223’e (10 aylık), İsviçre’de 107’den 108’e (8 aylık) , Norveç’te 145’den 
150’ye (9 aylık), Japonya’da 168’den 170’e (10 aylık) ve Hollanda’da 
123’den 135’e (9 aylık) yükselmiştir.

Geçinme indeksleri de umumiyetle yükselmekte devam etmiştir. 1948 
yılı 100 itibariyle 1953 senesi vasatisi, Amerika Birleşik Devletlerinde 
l l l ’den 1954’de 112’ye, Ingütere’de 130’dan 132’ye, İtalya’da 117’den 
119,7’ye (11 aylık), Danimarka’da 120,6’dan 124’e (10 aylık), İsveç’te 130’ 
dan 131,3’e, Norveç’te 136’dan 141,6’ya, Brezilya’da 162’den 187,6’ya (10 
aylık), Hollanda’da 130’dan 137’ye (10 aylık), Yunanistan’da 129’dan 
147,7’ye (1950 yılı 100 itibariyle) yükselmiştir.

Son senelerde Amerika ve bazı Avrupa memleketlerinde tatbik edilen 
mütehavvil faiz hadleri politikası, 1954 yılında Amerika Birleşik Devletle
rindeki İktisadî durgunluğun giderilmesinde, Amerika Hükümeti tarafın
dan alınan diğer çeşitli tedbirler meyanında oldukça müessir bir rol oyna
mıştır. 1953 ortalarından itibaren bir gerileme kaydeden bu konjonktürü 
para mevzuunda alman tedbirlerden de faydalandırmak maksadiyle Fede
ral Reserve Board, iskonto rayicini iki merhalede % 2’den % 1,5’e tenzil 
etmiş kanunî ihtiyatlar nisbetinde de bir miktar indirme yapmıştır. Bu ve 
benzeri tedbirler ve emtia stoklannm tedricî bir şekilde tasfiyesi netice
sinde likit menbalar hissedilir derecede çoğalmış ve bu vaziyet faiz hadle
rinin tenezzülünde âmil olmuştur.

Daha evvel aynı politikayı tâkip etmiş olan Belçika ve Hollanda bu 
yıl içinde resmî iskonto hadlerinde yeni bir değişiklik yapmamışlardır.

Amerika’da kaydedilen bu faiz tenezzülü kısa vâdeli sermayelerin 
Londra piyasasına teveccüh etmesine sebep olmuş ve bu hal bir aralık 
Ingütere Bankasını, iskonto rayicini % 3,5’den % 3’e indirmeğe sevketmiş- 
tir. Ingiltere’den farklı âmüler dolayısiyle Almanya ve Fransa resmî iskon
to hadlerini % 3,5 dan % 3’e, Avusturya ise % 4’den % 3,5’e tenzil 
etmişlerdir. Buna mukabü, Danimarka 1953 yılında % 5’den % 4,5’a indir-
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iniş olduğu iskonto haddini, 23/6/1954 tarihinde % 5,5’a yükseltmiştir. 
İsveç Hükümeti ise iskonto nisbetini aynen ipka etmekle beraber, açık pi
yasa muamelelerini ehemmiyetli nisbette kısmış bulunmaktadır.

Bu memleketler dışında kalan Avrupa, Asya ve Lâtin Amerika mem
leketlerinde para ve kredi politikası sahasında 1953 yılma nazaran mühim 
bir değişiklik vukua gelmemiştir. Ancak, yatırımları canlandırmak mak- 
sadiyle iskonto hadlerini, Yunanistan 1/1/1954 tarihinde % 12’den % 10’a 
ve İspanya 1/7/1954 tarihinde % 4’den % 3,75’e indirmişlerdir.

İkinci Dünya Harbinin nihayetinden beri yabancı memleketlere yapı
lan malî yardımlar, Amerika Birleşik Devletleri dış ekonomi siyasetinin 
başlıca unsurlarından biri olmuştur. Bu siyasetin hedefi, hür milletlerin 
İktisadî ve askerî bakımdan kuvvetlenmesini sağlamaktır.

Amerikan yardımının 1946’dan beri arzettiği safhalar tetkik olunursa, 
bidayette harbin tevlit ettiği sefalet ve ıztırabı tahfif için sarfolunan gay
retlerden sonra, Avrupa memleketlerine 1951 yılma kadar yapılan yardım
ların büyük kısmını İktisadî yardımların teşkil ettiği görülür. 1952 malî 
yılında karşılıklı güvenlik programının tatbikatına başlanması Ue yardım 
tahsislerinin gittikçe miitezayit bir kısmı askerî yardım şeklini almıştır. Di
ğer taraftan, Amerika’nın Batı Avrupa Devletlerine yaptığı İktisadî yar
dım, bu memleketlerin gelişmesi sağlandıkça, gitgide azaltılmış, buna mu
kabil diğer hür dünya memleketlerine yapılan yardım artmıştır.

1953 senesi Temmuz ayında kurulan Dış Muameleler İdaresi aynı se
nenin nihayetinde ve 1954 senesinin ilk yarısında yardım programına yeni 
memleketler ithal etmiştir. İspanya, Japonya ve Pakistan bu memleketler 
meyanındadır. 8/9/1954 tarihinde Güney Doğu Asya memleketleriyle imza 
olunan askerî yardım anlaşmasını takiben bu bölgedeki memleketlerin eko
nomik kalkınmalarını istihdaf eden bir İktisadî yardım programı ihzarına 
tevessül edümiştir.

1/7/1945 - 30/9/1954 tarihleri arasuıda hibe ve kredi şeklinde veril
miş olan yardım miktarı, Amerika Ticaret Nezaretinin 11/1/1955 tarihinde 
yaptığı bir açıklamaya nazaran, 47,9 müyar dolara bâliğ olmaktadır. 
30/6/1954 tarihinde nihayet bulan son devre zarfında hibe ve kredi şeklin
deki yardım, 1953 malî senesindeki 6.365 milyon dolarlık yardıma nazaran 
% 20 nisbetinde bir azalışla, 5.193 milyon dolara inhisar etmiştir. Bu yar-

Dış Muameleler 
İdaresi
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dutun coğrafî tevezzüiinün tetkiki, Batı Avrupa memleketlerine yapılan 
İktisadî yardımda bu devrede 500 milyon dolarlık bir azalma olduğunu, bu
na mukabil diğer memleketlere yapılan İktisadî yardımın 150 milyon dolar
lık bir artış kaydederek 940 milyon dolara yükseldiğini göstermektedir.

1953 malî senesinde 4.328 milyon dolarla o tarihe kadar kaydedilme
miş bir seviyeye çıkmış bulunan askerî yardım, tetkik mevzuumuz devrede 
3.543 milyon dolara inmiştir. İktisadî yardım da 2.036 milyon dolardan 
1.650 müyon dolara tenezzül etmiştir.

Batı Avrupa memleketlerinde istihsalin vâsıl olduğu seviyeye nazaran 
bu memleketlere yapılan İktisadî yardıma ihtiyaç kalmadığı nazariyle bakı
labilir. Filhakika, 1955 malî yılma ait 3,1 milyar dolarlık umumî İktisadî 
yardım programı içinde mahdut sayıda Avrupalı devlete ayrılan İktisadî 
yardım ehemmiyetsiz bir meblağdan ibaret bulunmaktadır.

30/6/1954 tarihinde nihayet bulan hesap devresi zarfında Bankaya 
âza devletler sayısı Haiti ve Endonezya’nın iltihakı Ue 54’den 56’ya, taah
hüt olunan sermaye miktarı ise 9.148,5 milyon dolara yükselmiştir.

Bu hesap devresinde, 16 memlekete cem’an 324 milyon dolar tutarın
da kredi açılmıştır. Bankanın faaliyete geçtiği 1947 senesinden 1954 hesap 
devresi somına kadar yapmış olduğu ikraz muamelelerinin tutan 1.914 
müyon dolardır. Bu ikrazat 34 memlekete yapılmıştır.

Kredilerden son hesap devresi içinde kullanüan miktar 302 milyon do
lardır. Bu sarfiyatın % 27’si A. B. D. dolarından başka paralar üzerinden 
yapılmış ve böylece kredilerin istimal edildikleri piyasalar bakımından Av
rupa piyasaları lehinde bir genişleme kaydolunmuştur.

Bankanın kaynaklarını takviye zaviyesinden, son devrede Birleşik 
Amerika Devletleri dışında kalan memleketlerden temin olunan meblağla
rın ehemmiyetli bir rolü olmuştur. 30/6/1954 tarihine kadar Bankanın 
çıkarmış olduğu tahvilât, 665 milyonu A. B. D. dolarını, 112 müyonu da 
diğer paralan natık olmak üzere 777 milyon dolara baliğ olmaktadır.

Son bir kaç senedir tesisi düşünülen Milletlerarası Finansman Müesse- 
sesinin kurulması yolunda tetkik mevzuu sene zarfında bazı terakkiler

Milletlerarası 
İmâr ve Kalkınma 
Bankası ikraza 11
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kaydolunmuş, Esas Nizamnamenin ihzarı vazifesi Beynelmilel îmar ve Kal
kınma Bankası İdare Meclisine verilmiştir. İktisaden gelişmemiş memleket
lere yapılacak hususî sermaye yatırımlarının teşvikini istihdaf eden bu 
müessese, şu noktalarda Dünya Bankasından farklı olacaktır. Hususî te
şebbüse açılacak krediler için Hükümet garantisi talep edilmiyecek, mües- 
sesenin yapacağı yatırımlardan sağlanacak kâr, sabit bir faiz şeklinden zi
yade bir temettü hissesi mahiyetini alabilecektir. Şimdilik derpiş edilen 
şekle göre bu müessesenin sermayesi 100 milyon dolar olarak tesbit edile
cek ve Birleşik Amerika Devletleri buna 35 müyon dolarla iştirak edecek
tir. Amerika Hükümeti, iktisaden geri kalmış memleketlerin karşüaştıkları 
güçlüklere bir an evvel hal çareleri bulunması için bu teşkilâtın en yakın 
bir tarihte kurularak faaliyete geçmesini arzu etmektedir.

30 Haziran 1954 tarihinde nihayete eren hesap devresi, Tediye Birliği Avrupa Tediye 

için bir çok noktalardan memnuniyet verici bir devre olmuştur. Filhakika, Bırliğ* 
üye devletlerin bir çoğunda İktisadî faaliyetler yükselme yolunda devam 
etmiş, gerek kendi aralarında gerek dolar sahası ve diğer memleketlerle 
olan ticarî mübadeleler, hacim ve kıymet itibariyle müsait inkişaflar gös
termiştir. ,

Filhakika tetkik mevzuumuz devre zarfında ekseriyetle üye devletlerin 
alacaklı ve borçlu vaziyetleri daha mutedil bir seyir tâkip etmiştir. Bunun 
bir neticesi olarak 1953 - 54 devresinde Birliğin konvertibl mevcutlan arta
rak, 1953 hesap devresi nihayetinde 436 milyon dolardan 1954 devresi 
sonunda 544 milyon dolara yükselmiştir.

Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Konseyi 30/6/1954 tarihinde aldığı 
bir kararla Avrupa Tediye Birliğini bir sene daha temdit etmiş bulunmak
tadır. Bu arada, Tediye Birliği İdare Konseyince yapılan tekliflere uyula
rak, aşm derecede alacaklı devletlerin müterakim net alacak bakiyelerinin 
kısmen tasfiyesini, borçlu devletlere munzam kredi kolaylıklan sağlanma
sını ve Tediye Birliğinin işleyiş tarzında bazı tadilleri derpiş eden kararlar 
alınmıştır. 1/7/1954 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konulan bu karar
lar mucibince, alacaklı ve borçlu devletler arasmda cem’an 834 milyon 
dolar tutarında tediyeleri istihdaf eden büateral anlaşmalar yapılmıştır.
Bu suretle Tediye Birliği Anlaşması çerçevesi içinde yapılması iktiza eden 
çok taraflı mahsup muameleleri yerlerini, Birlik dışında cereyan edecek iki
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Milletlerarası 
Para Fonu 
faaliyetleri

taraflı ödemelere bırakmış olmaktadır. Diğer taraftan, Tediye Birliğinin 
konvertibl mevcutlarından 130 milyon dolarlık bir kısım, Almanya’nın 
müterakim alacak bakiyesinin ehemmiyeti nazara alınmak suretiyle, ala
caklı devletler arasında tevzi olunmuş, bilateral anlaşmalar akdini kabul 
etmiş borçlu devletlerin kredi imkânları, İtalya'nın hususî durumu da naza
ra alınmak suretiyle cem’an 160 müyon dolar miktarında arttırılmıştır. 
Alacaklı devletler de 30/6/1954 tarihinden sonra tahassül edebilecek aylık 
alacak bakiyelerinin tesviyesi için Birliğe verebilecekleri kredilerin plâfon- 
larmı yükseltmeği kabul etmişlerdir. Bu sebeple mezkûr memleketler ko
talarına yeni ilâveler yapılmış, diğer taraftan bütün üye devletlerin kota
ları % 20 nisbetinde arttırılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler muvacehesinde, Tediye Birliğinin konvertibl 
mevcutlarını teminat altına almak için, 1/7/1954 tarihinden itibaren bütün 
aylık alacak ve borç bakiyelerinin % 50 nisbetinde altın ve % 50 nisbetinde 
kredi üe tesviyesi kararlaştırılmıştır. Bu suretle Tediye Birliğinin her ay 
altın ve dolarla tediyeleri aynı ay içindeki tahsilatı ile tevazün edecektir.

1954 yılında konvertibüite dâvası, gerek Avrupa İktisadî İşbirliğine 
üye devletler Maliye Vekillerinin Londra’da akdettikleri bir konferansta, 
gerekse Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası Banka Umumî Hey’et 
toplantılarında tetkik mevzuu olmuş, bu toplantılarda konvertibilitenin 
tesisi için en lüzumlu şartın Amerika Birleşik Devletlerinin ticaret politika
sını serbestleştirmesi olduğu tebarüz ettirilmiştir. Yılın ilk altı ayında alı
nan tedbirler ve salâhiyetli makamların beyanları konvertibiliteye sene 
sonundan evvel avdet edilebileceği kanaatini bir ara uyandırmışsa da, ne
ticede bunun yakın bir tarihte tahakkuk edemiyeceği, hedefe ulaşmanın 
ancak merhale merhale kabü olabileceği anlaşılmıştır.

1953 - 54 hesap devresi zarfında Haiti ve Endonezyanm iltihakiyle 
Fon’a âza bulunan devletlerin sayısı 56’ya ve kotalar yekûnu da 8.848,5 
müyon dolara yükselmiştir.

Bu devre içinde gerek yeni iltihak eden devletlerden Haiti’nin, gerekse 
geçen hesap devresinde Fon’a kabul edilmiş bulunan Japonya, Ürdün ve 
Birmanya devletlerinin pariteleri tasdik edilmiştir.
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Para Fonu ile muayyen bir parite üzerinde henüz bir mutabakata 
varmamış bulunan Çin, Yunanistan, Endonezya, İsrael, İtalya, Tayland 
ve Uruguay bu sene de paritelerini tâ jön etmemişlerdir.

Evvelce muayyen bir parite kabul etmiş fakat bilâhare bu pariteyi 
terkederek muayyen hadler dahilinde mütehavvil kambiyo rayiçleri tatbiki 
yoluna giden Fransa ve Kanada, bu vaziyetlerini 1954 yılında da muhafaza 
etmişlerdir.

Üye devletlerin tediye muvazenelerindeki muvakkat açıklan karşıla
mak üzere Fon menabiinden yapılan ikrazata bu sene de devam olunmuş
tur.

Geçen devrede «Stand-by» anlaşmaları yolu ile Belçika ve Finlandi
ya’ya açılan 50 ve 3 müyon dolarlık kredüere ilâveten, bu hesap devresinde 
de Meksika’ya 50, Peru’ya 12,5 milyon dolarlık olmak üzere cem’an 62,5 
milyon dolar tutarında iki yeni kredi açılmıştır.

Bu anlaşmalar dışında, hesap senesi içinde Türkiye, Brezüya, Bolivya, 
Şili ve Japonya kendi paralan mukabilinde Fon’dan cem’an 231,3 müyon 
dolar tutarında döviz satm almışlardır.

Fon’un faaliyete geçtiği 1/3/1947 tarihinden 1954 Nisan sonuna ka
dar yapüan döviz satışı 1.148,9 müyon dolara baliğ olmuştur. Bu miktarın 
386,4 müyon dolarlık kısmı borçlular tarafından ödenmiş, 203,1 müyon 
dolarlık kısmı ise diğer üye devletlerce borçlu devletlerin parası üzerinden 
yapılan döviz mubayaaları dolayısiyle itfa olunmuştur. Geriye kalan mik
tar 559,4 milyon dolardan ibarettir.

Hesap devresi nihayetinde Para Fonu’nun mevcudatı 1.718,50 müyon 
dolan altın, 1.408,45 müyon dolarlık kısmı A. B. D. dolan, 225 milyon do
larlık kısmı da Kanada dolan olmak üzere cem’an 3.492,50 milyon dolar 
kıymetinde altın ve konvertibl dövizden ve aynca 4.458,55 müyon dolar 
tutarında diğer dövizlerden terekküp etmektedir.
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TÜRKİYE’DE İKTİSADİ VAZİYET

Geçen sene takdim olunan Raporda büyük bir memnuniyetle tesbit ve 
tafsilen izah ettiğimiz İktisadî kalkınma gayretleri, 1954 yılında da metin 
ve mütezayit bir inkişaf seyri tâkip etmiştir. Hükümetimizin 1950 yılın
dan beri emsalsiz bir azim ve enerji ile sarfettiği bu gayretlerin hedefi, 
millî istihsal ve geliri arttırmak, vatandaşların hayat seviyelerini yükselt
mektir.

Bu gayeyi tahakkuk ettirmek için yurdun tabiî kaynaklarını sür’atle 
işletmeye açmak, şahsî teşebbüsü devamlı surette desteklemek ve Devlet 
yatırımlarını en müsmir ve müessir sahalara sevketmek lâzım gelmekte 
idi.

Hükümetimizce tam bir vuzuh ve isabetle teşhis ve tatbik edilen bu 
İktisadî politika ile birlikte, para, kredi ve dış ticaret mevzularının da 
ahenkli bir şekilde yürütülmesi sayesinde bugün idrak ettiğimiz feyizli 
kalkınma devresi hazırlanmış ve semerelerini mütezayit bir şekilde ver
meğe başlamıştır.

Filhakika başta ziraat sektörü olmak üzere, ekonomimizin bütün kol
larında istihsal büyük ölçüde artmış, dış ticaret hacmi büyük bir hızla 
genişlemiş, memleket âtisinin teminatını teşkil eden yatırımlar sür’atle 
gelişmiş, millî tasarruf ve mevduat büyük bir inkişaf göstermiştir.

Alâkalı bahislerde rakamlarla da tebarüz edecek olan bu inkişaflar 
neticesinde, fert ve Devlet gelirlerinde mütezayit bir artış elde edilmiş ve 
binnetice bütçemiz şayanı iftihar bir seviyede hakikî bir muvazeneye ulaş
mıştır. ~
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Bu müşahedelere, geçirdiğimiz 1954 yılı, yeni çalışma ve başarılarla, 
daha büyük bir sarahat getirmiş bulunmaktadır.

Ekonomimizin sahalar itibariyle tetkikine girişmeden önce, İktisadî 
faaliyetlerin muhassalasını teşkü eden millî gelirin bu kalkınma devresinde 
seyrini tetkik edelim,

1949 senesinde 8 milyar 811,8 milyon lira olan gayri sâfi milli istihsal 
elde mevcut muvakkat hesaplara göre % 100’e yakın bir artış kaydet
mek suretiyle, 1953 nihayetinde 16 milyar 321 müyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Aynı devre zarfında fert başına düşen yıllık vasati gelir 
miktarı, 353 liradan 726 liraya çıkmıştır. Kanaatimiz o dur ki kat’î netice
ler alındığı zaman bu rakkamların birer asgarî tahmin olduğu ve 1953 sene
sine ait gayri sâfi millî istihsal ve fert başına düşen yıllık vasatî gelir ra
kamlarının çok daha yüksek bir seviyeye vardığı anlaşılacaktır.

Diğer taraftan şunu da kaydetmek lâzımdır ki bu netice, 1950 yılın
dan itibaren İktisadî kalkınma yolunda sarfedilen gayretlerden, 1953’den 
evvel tahakkuk edebilmiş olan pek cüz’î bir kısmının eseridir. 1950’den 
sonra girişilen ve yekûnu milyarları aşan yatırımların büyük kısmı henüz 
inşa veya ikmal safhasındadır. Bunlar da ikmal olunarak fiilen istihsale 
açıldıkları zaman, millî istihsalin de o nisbette artacağı şüphesizdir.

Memleketimizde henüz gelişme safhasında bir mevzu olan millî gelir 
hesap neticelerinin zikri geçen gayri sâfi millî istihsaldeki artışı tam bir 
kifayetle ifade edemiyeceğini ve bu kifayete varıldığı zaman yukarıda ve
rilen rakamın da daha yüksek olacağını kabul etmek lâzım gelir. Filhakika, 
gerek muhtelif istihsal kollarında, gerek belli başlı istihlâk rakamlarında 
kaydedilen çok mühim artışlar, gayri sâfi millî istihsal ve ferdî gelirlerde 
1950 yılından itibaren vâki inkişafın, elde mevcut rakamların hayli fevkin
de olduğunu gösteren kuvvetli işaretlerdir.

Gayri sâfi millî istihsale taallûk eden bu malûmat ve izahattan sonra, 
İktisadî faaliyetleri sektörler itibariyle tahlil edelim.

Çiftçimizin teknik bilgi ve vasıtalarla teçhizi, topraksız zürraa top- ziraat 

rak tevzü, kredi ve tohumluk ihtiyaçlarının temini, istihsal mıntakalannın 
istihlâk merkezlerine bağlanması, mahsulâtın istikrarlı bir fiyat politika-
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siyle değerlendirilmesi gibi tedbirler neticesinde, yurdumuzda ekiliş saha
sının 1951 senesinden itibaren büyük ölçüde genişlemeğe ve istihsalimizin 
ehemmiyetli nisbetlerde artmağa başladığı malûmdur. Bu tedbirlerin şü
mul ve vüs’atına bir misal olmak üzere yurtta mevcut traktör sayısının 
bir kaç sene içinde 6.577’den 40 bine yükseldiğini ve ziraî kredilerin de
1954 sonlarına doğru 1.407 milyon liraya yükselmek suretiyle 1949 sene
si rakamının dört mislini geçmiş olduğunu hatırlatmak kâfidir.

Elde edilen neticeler, alman tedbirlerin ehemmiyetiyle mütenasip ol
muştur. Aşağıdaki tablo bunu bâriz bir şekilde ortaya koymaktadır :

Başlıca Ziraî Mahsuller Ekiliş Sahaları
(1.000 hektar)

Seneler Hububat Bakliyat Pamuk
Diğer sınaî 
bitkiler Yekûn

1946-49 7.559,9 386,9 268,9 439,3 8.695,0
1949 7.509,5 393,9 325,3 474,1 8.702,8
1950 8.244,2 426,8 448,5 464,9 9.584,4
1951 8.807,4 418,3 641,8 451,2 10.316,0
1952 9.868,0 435,6 675,0 483,1 11.461,7
1953 11.077,2 457,8 604,7 547,9 12.687,6
1954(1) 11.293,3 460,5 581,8 525,9 12.861,5

Bu tablonun tetkikinden de anlaşıldığı veçhile, 1946 - 49 senelerinde 
vasatî olarak 8 milyon 695 bin hektar olan ekiliş sahası, 1954 yılında 
12 milyon 862 bin hektara yükselerek % 48 nisbetinde bir artış kaydet
miştir. Aynı devrede hububat ekilen saha % 49,4 nisbetinde artmak sure
tiyle 7 milyon 559,9 bin hektardan 11 milyon 293,3 bin hektara çıkmıştır.

Ekiliş sahasmdaki bu inkişaf, ziraî faaliyetlerimize mühim bir istik
rar ve emniyet unsuru getirmiş bulunmaktadır. Filhakika bu istikrar ve 
emniyet unsuru sayesindedir ki, iklim şartlarının mahsul bakımından ta
mamen gayri müsait bulunduğu 1954 yılında 9 milyon 598,2 bin tonda 
kalmış olan hububat istihsali dahi 1949 yılının 5.348.800 tonluk istihsalin
den % 79,5 ve 1946 - 49 devresinin umumî vasatisi olan 6 milyon 898,9 bin 
tondan % 39,1 nisbetinde yüksek bulunmaktadır.

(1) Muvakkat rakamdır. -
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Modern ziraat usullerinin tatbiki, kimyevî gübre kullanılması, tohum
ların ıslâhı gibi çeşitli tedbirler sayesinde istihsal randımanlarında da pek 
bariz bir inkişaf kaydolunmuş, bu meyanda hektar başına isabet eden 
hububat miktan 1946-1949 senelerinde 908 kilodan 1953 senesinde, % 42,7 
nisbetinde bir artışla, 1.295 kiloya yükselmiştir.

Başlıca ziraî mahsullerimizin istihsal miktarları aşağıdaki tabloda 
görülmektedir : .

Zirai İstihsal
(1.000 ton)

Seneler Hububat Bakliyat Pamuk
Diğer sınaî 

bitkiler Yekûn

1946-49 6.898,9 314,5 68,2 1.523,5 8.805,1
1949 5.348,8 217,0 104 1.801,2 7.470,2
1950 7.763,9 381,7 118 2.022,9 10.286,5
1951 10.679,0 411,0 150 2.746,4 13.986,4
1952 12.242,0 478,1 165 2.717,7 15.602,8
1953 14.343,9 501,5 139 2.985,3 17.969,7
1954(1) 9.598,2 419,2 | 142 j 2.956,0 13.115,4 |

Bu tablodaki rakamlar üç dört sene içinde ziraî istihsalimizde kaydo
lunan inkişafın beliğ bir ifadesini taşımaktadır. 1953 yılı rakamlarının 
gösterdiği veçhile, 1946 - 49 devresi vasatilerine nazaran bir çok mahsul
lerde bir mislini aşan artışlar sağlanmış bulunmaktadır. Kısa zamanda el
de edilen bu artış başka memleketlerdeki mümasil gelişmelerin tâkip ettiği 
seyirle mukayese edilemiyecek kadar sür’atli olmuştur.

Şimdi ziraat sahasında sarfedilen gayretleri daha tafsilâtlı olarak 
görelim :

Çiftçiyi topraklandırma faaliyetlerine 1954 senesinde daha büyük 
bir hızla devam olunmuştur. Son dört buçuk sene içinde dağıtılan arazi 
miktarı, 7.300.000 dönümü kabili zer’ arazi ve 5.206.000 dönümü mer’a ol
mak üzere, cem’an 13.106.000 dönüme baliğ olmaktadır. Daha evvelki dev-

(1) Muvakkat rakamdır.
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rede yapılmış olan 831,6 bin dönümden ibaret tevziat ile birlikte, kanunun 
tatbikine başlandığı 1946 senesinden 1954 nihayetine kadar dağıtılmış 
bulunan arazi miktarı 13 milyon 937,6 bin dönüme varmış bulunmaktadır.

Ziraatimizi mümkün olduğu kadar iklim şartlarının tesirinden kur
tarmak, taşkınları önlemek ve arazi sulama işlerini ıslah ve tevsi etmek 
için de mühim gayretler sarf olunmaktadır. Bu gayretler neticesinde 1954 
nihayetinde sulanan arazi 350.500 hektara, kurutulmuş bataklıklar 204.250 
hektara, taşkın ve selden korunan sahalar 363.250 hektara yükselmiştir. 
1950 senesine kadar sulanan arazi sahasının 63.000 hektar, kurutulmuş 
bataklıkların 30.000 ve selden korunabilen arazinin ise yalnız 107.000 hek
tardan ibaret olduğu nazara alınırsa, bu sahada da 4 sene zarfında yapılan 
işlerin ehemmiyeti meydana çıkar.

Ziraî faaliyetler meyanında ehemmiyeti malûm olan hayvancılığın ve 
aynı zamanda su mahsullerinin gelişmesi için de büyük gayretler sarfolun- 
maktadır. Et ve Balık Kurumu, hayvancılığımızı ve balıkçılığımızı müsta
kar fiyatlı pazarlara kavuşturmak, memlekette et ve balık istihsal ve is
tihlâkini tanzim etmek, hayvan ve deniz mahsullerini kıymetlendirmek 
üzere mühim tesisler kurmaktadır. Bu meyanda ve en başta Erzurum, 
Ankara, Konya ve İstanbul’daki et kombinalarını zikretmek lâzım gelir. 
Bu kombinalarda günde 9.463 baş hayvan kesilmesi ve 2.794 ton et depo
lanması mümkün olacaktır. Buna ilâveten memleketin muhtelif merkez
lerinde tesisine girişilen soğuk hava depolarında 7.060 ton et ve balık 
depolanabilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1954 - 55 rekoltesi mubayaalarında tatbik 
edeceği baremde buğday fiyatlarında bir değişiklik yapılmamış, 9.6.1954 
tarihli ve 4/3003 sayılı kararname ile çavdar fiyatlarına 4, arpa ve yulaf 
fiyatlanna 3’er kuruş ilâve edilmiştir. Bundan başka, müstahsili daha 
vasıflı hububat yetiştirmeğe teşvik maksadiyle, üstün kaliteli mahsullere, 
buğdayda kilo başına 1 - 3 kuruş, arpada 1 - 2 kuruş ve yulafta 1 kuruş 
prim verilmesi usulü kabul olunmuştur.

Hububatın depolanması için lüzumlu silo ve hangar inşaatıjna 1954 
yılında da hızla devam olunmuştur. Bu gayretler neticesinde Toprak Mah
sulleri Ofisinin hububat depolama kapasitesi, bundan daha dört beş yıl 
evvel 411.000 ton gibi ihtiyaçla kabili mukayese olmıyan bir seviyeden
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1 milyon tona yükselerek yüzde yüz nisbetini mütecaviz bir artış kaydet
miştir. Bu kapasite mevcut programa nazaran yakında 2,2 milyon tona 
yükselecektir.

Bundan başka, 50 milyon liraya baliğ olan bir dış kredi üe Mersin’de 
100 bin, Konya ve Ankara’da 60’ar bin tonluk 3 büyük süo ve bunların 
yanında temizleme tesisleri ve değirmenler vüeude getirilmek üzere ayrı 
bir program hazırlanmış bulunmaktadır.

Memlekette gün geçtikçe artan sun’î gübre ihtiyacını temin için Kü
tahya’da kurulan Azot ve Sun’î Gübre Fabrikasını da bu arada kaydet
mek icap eder. Ziraat Bankasının, yabancı sermayenin de iştirâki üe İs
kenderun’da kurmuş olduğu Süperfosfat Fabrikası ve Ankara’da yine ya
bancı sermayenin iştirakiyle kurulmuş olan Traktör Fabrikası, ziraatimiz 
bakımından büyük ehemmiyet taşıyan teşebbüslerdir. Bunlardan sonuncu
su senede 5.000 traktör imâl edecek, ayrıca, bugün memleketimizde mev
cut 40.000 traktörün de yedek parça ihtiyacını karşılayacaktır.

Ziraat ve diğer istihsal sektörlerinde tahakkuk eden kalkınma ve ar- Sanayi 

tan millî gelir iç piyasada sınaî mamullere olan talebi de fazlalaştırmıştır.
Bu mamullerin mütezayit bir şekilde millî sanayimiz tarafından temini 
maksadiyle bu sektöre atfedilen ehemmiyet ve bu yolda sarfedilen gayret
ler, bir yandan faaliyet sahasını hususî teşebbüs lehine mütemadiyen ge
nişletirken, diğer tarafta© da müteşebbislere müsait şartlarla kredi, yatı
rım malzemesi ve muharrik kuvvet temin ve bunlarla ahenkli olarak, mü
nakale şebeke ve hizmetlerini tevsi etmiştir.

Bu faaliyet 1954 yüında da hızla devam etmiştir. Umumî yatırım faa
liyetleri içinde bilhassa şayanı dikkat olan cihet, müteşebbislerin bu pek 
müsait şartlar içinde, sınaî yatırımlara karşı gösterdiği büyük alâkadır. 
Filhakika, bir taraftan mevcut tesisler tevsi edilirken, diğer taraftan da 
çeşitli endüstri kollarında yeni tesisler meydana getirilmektedir.

Yerli sermayeye yardımcı olarak yabancı sermaye ve tekniğin mem
lekete en faydalı ve en müessir bir şekilde celbini sağlamak üzere, 1953 
bidayetinde kabul edilmiş olan «Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu», ara
dan kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen semeresini vermeğe başlamış
tır. Halen 105 müessesenin memlekete döviz olarak getirdiği ve getirmeği
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taahhüt ettiği yabancı sermaye miktarı 82 milyon lirayı bulmaktadır. Bu 
miktar, kurulacak tesislerin iç finansmanı için yatırılmış bulunan 150 mil
yon Türk lirası ile birlikte mütalâa edildiği takdirde, sadece Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanununun tatbikatı neticesinde sanayi sektörüne 232 mil
yon liradan fazla bir sermaye yatırımı yapılmış olduğu müşahede olunur.

Diğer taraftan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası bu yıl da hususî te
şebbüs erbabına yaptığı yardımlara devam etmiştir. Bu Bankanın sınaî 
müesseselere açmağı kabul etmiş olduğu kredilerin yekûnu 1954 senesi 
sonlarında 135 milyon liraya yükselmiştir. Alâkalıların kendi kaynakla
rından bu kredilere ilâve ettikleri meblağlarla birlikte, bu şekilde yapüan 
envestismanlann tutarı 400 milyon liraya yaklaşmaktadır.

Devlet sektöründe, limanlar, idro-elektrik santralleri gibi büyük te
sisler için hariçten temin olunan orta ve uzun vâdeli krediler ve yardımlar 
da münakale şebeke ve hizmetlerinin tevsii ve sanayi için lüzumlu enerji
nin bol ve ucuz olarak temini mevzuunda pek hayırlı neticeler sağlamıştır.

Sarfolunajı bu gayretler neticesinde memleketin sınaî istihsal kapasi
tesi sür’atle gelişmiş olduğu gibi, fiilî istihsal miktarları da şimdiden 
ehemmiyetli nisbetlerde artarak, 1948 yılı 100 itibariyle umumî sınaî istih
sal indeksi vasatisi 1954 senesi 9’uncu ayı nihayetinde 151’e (muvakkat 
indeks) çıkmıştır. Ancak şu noktayı unutmamak lâzım gelir ki, sanayi 
sahasına yapılan yatırımlar, ziraatte olduğu gibi kısa zamanda semere 
vermez. Bu yatırımların istihsal üzerinde tesirlerini tamamen gösterebil
meleri için üç beş senelik bir zamana ihtiyaç vardır. Bu bakımdan son dört 
yıl içinde yapılan muazzam yatırımların bu ölçüde semerelerini önümüz
deki yıllarda göreceğiz.

Gıda sanayiimizin başında gelen şeker sanayii, ziraî istihsale müna
vebe imkânlarını getirmesi ve çiftçimize yeni gelir kaynakları temin etme
si bakımından, üzerinde ehemmiyetle durulan bir mevzudur. Bu sahada 
sarfedilen gayretler şimdiden semere vermeğe başlamış ve pancar ekilen 
saha 1953’de 53.453 hektardan 1954 yılında 71.244 hektara yükselmiştir. 
Memlekette gelir seviyesi yükseldikçe şeker istihlâki de sür’atle artmak
tadır. Bu sebeple geçen hesap yılma ait raporumuzda da işaret olunduğu 
veçhile yeniden 11 şeker fabrikasının kurulması için ihzar olunan progra
mın sür’atle tatbikine geçilmiş bulunmaktadır. Mevcut şeker fabrikalarının
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öteden beri 130 bin tondan ibaret bulunan istihsal kapasiteleri, program 
gereğince, 1953’de Adapazarı Şeker Fabrikasının ve 1954’de de Konya, 
Amasya ve Kütahya fabrikalarının işletmeye açılmalariyle, 223 bin tona 
yükselmiş bulunmaktadır. Geriye kalan 7 fabrikadan Susurluk, Burdur, 
Kayseri fabrikaları bu yıl içinde, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elâzığ 
fabrikaları da 1956 senesinde işletmeye açüacaktır. Bu suretle şeker fab
rikalarımızın istihsal kapasiteleri 1956 senesinde 376 bin tonu bulacaktır.

Bu münasebetle yeni 11 fabrikanm tesisi maksadiyle yapılan yatırım
larda mahallî müteşebbislerin ve Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin işti
raki dolayisiyle, bizzat müstahsillerin büyük bir payı olduğunu burada 
memnuniyetle kaydetmek isteriz.

Memlekette elektrik ve su işleri, liman ve köprü inşaatı gibi büyük 
bayındırlık faaliyetlerinin genişlemesi, diğer taraftan mesken inşaatmın 
da devam etmesi dolayisiyle çimento istihlâki ehemmiyetli nisbette art
mıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, mevcut çimento fabrikalarının 
tevsii ve yeni fabrikalar kurulması suretiyle, bu sektördeki istihsal de de
vamlı olarak yükseltilmektedir. Kurulması kararlaştırüan 21 yeni fabri
kadan 3’ü bu yıl içinde, 10 fabrika 1956’da, 4’ü de 1957’de tamamen işlet
meye açılacak ve bu suretle memleketin çimento istihsal kapasitesi 1957 
yılında 2,5 milyon tona yükselmek suretiyle, dört sene evvelki 395,6 bin 
tonluk istihsalin 6 mislini geçecektir.

Mensucat sanayiimizde de, başta pamuklu mensucat ve pamuk ipliği 
fabrikaları olmak üzere, son yülarda mühim terakkiler kaydedilmiştir. Bu 
gelişmede yine hususî teşebbüsün vücude getirdiği yeni fabrikaların rolü 
pek büyüktür. Devlet sektörü ve hususî sektör bir arada olmak üzere, 
pamuklu mensucat sanayiinde mevcut iğ adedi, halen inşa edilmekte olan 
fabrikalarla birlikte, 1 milyona yaklaşmıştır.

Yünlü mensucat sanayiinde de aynı kalkınma müşahede edilmektedir.

Memlekette demir ve çelik istihlâki de ehemmiyetli nisbette artmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının istih
sal kapasitelerinin yükseltilmesi için lüzumlu ıslâhat ve tevsiata girişil
miştir. Mevcut program 1956 senesinde ikmal edildiği zaman, çelikhane 
istihsali 350 - 400 bin tona, haddehane istihsali de 300 bin tona yüksele
cektir.

29



Ayrıca geçen sene işletmeye açılan 18 bin tonluk santrifüj boru fabri
kasına ilâveten, ikinci bir boru fabrikası tesisi yolundaki çalışmalar ilerle
mektedir.

Kâğıt ve karton sanayiimizde de gelişme devam etmektedir. Sümer- 
bank’a bağlı kâğıt fabrikalarının yıllık istihsali halen 50 bin tona yüksel
miş ve yıllık kâğıt sarfiyatının mühim bir kısmı dahilden temin edilebilir 
hale gelmiştir.

Ziraî istihsalde verimi arttırmak için sarfedilen gayretler memlekette 
sun’î gübre istimalinin taammüm etmesini sağlamış ve binnetice bu mad
deye olan ihtiyaç büyük ölçüde artmıştır. Bu sebeple, Kütahya'da bir azot 
ve sun’î gübre fabrikası kurulmasına girişilmiştir. Bu fabrikada 60 bin 
ton amonyum sülfatlı gübre, 50 bin ton amonyum nitratlı gübre istihsal 
edilecektir.

Ziraat Bankası tarafından yabancı bir firmanın da iştirâkiyle İsken
derun’da kurulan süperfosfat fabrikası 1954 yılında işletmeye açılmıştır. 
Bu fabrikanın istihsali senede 100 bin tondur. Aynı yabancı firma ile müş
tereken Garbî Anadolu'da da ikinci bir süperfosfat fabrikasının inşası 
için çalışmalara devam olunmaktadır.

Bunlardan başka, Murgul bakır madeni tesislerinden hâsıl olan ve o 
mmtaka ziraatine zarar veren zehirli gazlerden istifade olunarak asit sül
fürik istihsali için Etibank tarafından }̂ eni tesisler vücude getirilmekte
dir. 1956’da işletmeye açılacak olan bu tesisler sayesinde senede 70 bin 
ton asit sülfürik elde edilmiş olacaktır. Böylece süperfosfat sanayii için 
pek lüzumlu olan bu maddeyi memleket dahilinden temin etmek suretiyle 
de mühim miktarda döviz tasarrufu sağlanacaktır.

Bu bahse nihayet vermeden evvel, memleketimiz için pek büyük fay
dalar temin edecek olan iki yeni teşebbüse de temas etmek icap eder. 
Traktör ve ziraat makinaları ihtiyacmı karşılamak üzere, bir Amerikan 
firması ile müştereken Ankara’da bir anonim şirket kurulmuştur. Bu şir
ketin meydana getirdiği fabrika her sene 5.000 traktör ve kâfi miktarda 
5̂ edek parça imal edecek ve bu suretle dövizle karşılanan mühim bir ihti
yaç daha memleket dahilinden temin edilmiş olacaktır. Ayrıca yine bir 
Amerikan firmasının iştirâkiyle bir kamyon fabrikası kurulması takarrür 
etmiş bulunmaktadır.
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Madenciliğimiz mevzuunda gerek Devletin gerek hususî teşebbüsün Madencilik 

giriştiği geniş yatırımlar dolayisiyie bu sektör de pek bariz bir gelişme yo
lunda üerlemektedir. İstihsali ve hayat seviyesini yükseltmek için durma
dan gayret sarf edilirken, ziraat ve sanayi sahasındaki çalışmalar yanında 
tabiat kaynaklarından da azamî istifade imkânları aranmaktadır. Bu mak
satla kabul edilmiş bulunan Maden Kanunu çerçevesi içinde maden arama 
faaliyetlerinde 1954 yılında büyük bir canlılık müşahade edilmiştir. Filha
kika 1954 sonuna kadar hususî teşebbüse verilmiş olan maden arama ruh
satnamelerinin yekûnu, 1950 senesine kadar verilmiş olan 1822 adetten 
ibaret ruhsatname ile birlikte 5705 e baliğ olmuştur.

1948 -1953 seneleri maden istihsal rakamları aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir :

Maden İstihsali
(Ton)

Se
ne

le
r

Bakır Demir Krom Kükürt Maden
kömürü

Linyit Manga
nez

1948
1949
1950
1951
1952
1953

10.979
11.283
11.700
17.526
23.330
23.757

191.659
210.948
233.591
225.810
481.825
497.079

285.725
451.566
422.529
602.220
806.911
912.523

2.597
3.095
6.006
7.390
8.381
9.775

4.022.813
4.182.705
4.360.598
4.729.589
4.846.342
5.654.467

1.010.093 
1.271.936 
1.214.452 
1.254.815 
1.387.411 

| 1.640.583

'8.327
22.576
32.178
50.517
81.548
89.846

Bu rakamlar, maden istihsalimizin her kolunda ne derece büyük bir 
gelişme elde edildiğini göstermeğe kâfidir.

1954 senesi istihsal rakamlarına gelince, raporumuzun hazırlanması 
sırasmda elde mevcut muvakkat rakamlara göre, bu son sene zarfında 
bakır istihsali 25.213 tona, kükürt istihsali de 10.015 tona yükselmiştir. 
Devlet sektörüne ait 11 aylık linyit istihsali 1.503.732 tondur. 1953 yılında 
hususî sektörün de 326.496 ton istihsal ettiği nazara alınırsa, 1954 yılma 
ait hususî sektör istihsal rakamı elde edilince linyit istihsalinin 2.000.000 
tonu tecavüz edeceğini tahmin etmekte hata olmaz.

Geçen sene kabul edilen Petrol Kanunu tatbikatının çok müsbet neti
celere namzet olduğu görülmektedir. Bu Kanuna dayanarak teşebbüse
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geçen 8 yabancı firma, yurdun muhtelif yerlerinde petrol arama faaliyet
lerine girişmiştir. Diğer taraftan, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü de 
sondajlara devam etmektedir. Batman’da inşasına başlanmış olan rafineri 
tesisleri gelecek sene ikmal edilerek işletmeye açüacaktır. Bu tesisler, se
nede 330 bin ton ham petrol işleyecek ve böylece ilk merhalede 19 Vilâye
tin akaryakıt ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Diğer taraftan Etibank, mülî bankalarımız ve yabancı müteşebbislerle 
işbirliği yaparak, memleketin muhtelif mıntakalarında yeniden demir cev
heri araştırmalarına girişmiş bulunmaktadır.

Bunlardan başka, yapüan yeni araştırmalar sırasında Volfram, Uran
yum, Toryum gibi pek değerli stratejik madenler de keşfedilmiş bulun
maktadır. Bunların işletmeye açılmaları madenciliğimize yeni gelir kay
nakları sağlayacaktır.

Enerji istihsali Gerek istihsalin artmasında gerek maliyetlerin indirilmesinde birinci
derecede ehemmiyeti I:aiz bulunan ucuz ve bol enerji temini meselesi de 
jlk plânda ele alman büyük mevzulardan birini teşkil etmektedir. Maden 
kömürü istihsalinin devamlı surette artmakta olduğunu yukanda rakam- 
lariyle göstermiş bulunuyoruz. Bu istihsal 1949 senesinde 4.182.705 ton
dan ibaret iken 1953 de 5.654.467 tona çıkmış bulunmaktadır. Zonguldak 
kömür havzasınm islâhı suretiyle kapasitenin artırüması için hazırlanmış 
olan programın 1954 yılma kadar yarısından fazlası ikmal edilmiştir. Bu 
program tamamlanınca mezkûr havza istihsal kapasitesinin 7 milyon tonu 
da aşacağı hesaplanmaktadır. Garp Linyitleri istihsalini de en az bir misli 
artıracak olan islâh programının şimdiden büyük bir kısmı ikmal edilmiş
tir. Diğer taraftan Azdavay kömür yataklarını işletmeye açmak üzere 
faaliyete geçilmiş bulunmaktadır.

Bu suretle bir taraftan maden kömürü ve linyit istihsalinin artırılma
sına ve petrol rezervlerimizin işletmeye açılmasına gayret sarfedüirken, 
diğer taraftan da ucuz enerjinin tükenmez menbaı olan su cereyanların
dan tam bir şekilde faydalanma yoluna girilmiştir.

Yıllardanberi 790 milyon küovat saati aşamamış olan elektrik enerji
si istihsalimiz, 1954 senesi nihayetinde 1.450 müyon kilovata yükselmek
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suretiyle dört sene evveline nazaran % 83,5 nisbetinde bir artış kaydet
miştir.

Bu ucuz enerji istihsalinin kısa zamanda senede 3 milyar kilovat sa
ate çıkarılmasını istihdaf eden geniş yatırım programı sür’atle ilerlemek
tedir. Bu program, 5 büyük ve 15 orta çapta idro-elektrik santrali tesisini 
ve düşük kaliteli maden kömürleriyle linyit istimal edecek olan 3 tane ter
mik santralin inşasını ihtiva etmektedir. 5 büyük idro-elektrik santralin
den Sanyar ve Seyhan'ın inşasma 1951 ve 1952 senelerinde, Kızılırmak - 
Hirfanlı, Gediz - Demirköprü ve Akçay - Kemer tesislerine de 1954 yılında 
başlanılmıştır.

Bu tesisler meyanmda Seyhan, Gediz - Demirköprü ve Akçay - Kemer 
tesisleri aynı zamanda geniş sahaların sulanmasına ve nehirlerin cereyan
larını tanzim suretiyle taşkınların önlenmesine hizmet edeceklerdir.

Bunlara ilâveten Kızılırmak, Sakarya, Büyük Menderes gibi, muhte
lif nehirler üzerinde inşası mutasavver 9 idro-elektrik tesisin projeleri de 
hazırlanmaktadır.

Diğer taraftan, iller Bankasının 4 sene içinde ihalesini yapmış oldu
ğu 366 adet şehir ve kasaba elektrik santrali üe 13 adet mıntaka elektrik 
santralinden 165 santral 1954 senesi içinde işletmeye açılmıştır.

Elektrik enerjisinin istihlâk merkezlerine naklini temin edecek yeni 
hatlar inşasına da büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 1952’de işletmeye 
açılan 458 kilometrelik hatta inzimam edecek, 3.546 kilometrelik yeni hat
tın inşasma da devam olunmaktadır. Bu hattm 289 kilometrelik kısmı
1954 nihayetinde tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır.

Son yıllar zarfında dış ticaretimizde büyük bir inkişaf sağlanmış ol- tücaret re 

duğu malûmdur, ihracatımız, bir yandan gittikçe yükselen istihsale muvazi dış ticaret rejimi 

olarak artarken, diğer taraftan bünye bakımından da hayırlı bir gelişme 
göstermiştir. Bilindiği gibi, ihracatımızda öteden beri zarurî ihtiyaçlara 
tekabül etmiyen neviden mallar mühim bir yer işgal ediyordu. Bu hal, 
döviz gelirlerimizde giderilmesi müşkül bir istikrarsızlık unsuru teşkil et
mekte idi. Bu vaziyet üç yıldan beri çok geniş ölçüde değişmiş bulunmak-
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tadır. Şimdi başta gelen ihraç maddeleri, hububat, pamuk gibi aslî ziraî 
maddelerle, krom ve bakır gibi stratejik madenlerdir.

İhracat bünyesinde meydana gelen bu değişikliğe mütenazır olarak, 
ithalâtımız da yapıcı vasıflar iktisap etmiştir. Filhakika ithalâtımızda is
tihlâk maddelerinin nisbeti son üç yılda sür’atle azalarak, yerini yatınm 
malzemesine terketmiş ve bu suretle mezkûr malzeme umumî ithalâtımı
zın % 70’ini aşmıştır.

Dış ticaretimizin umumî hacmi, 1949 - 50 ihraç yılında 2,4 milyon 
tondan, tetkik mevzuumuz 1953 - 54 yılı nihayetinde 5,1 milyon tona 
ve kıymet itibariyle 1.454,5 milyon liradan 2.511,2 milyon liraya yüksel
miştir. Bu devre içinde bir çok memleketlerle ticaret münasebetlerimiz 
gelişmiş, yeni anlaşmalar aktolunmuş ve pek faydalı şartlarla orta ve 
uzun vâdeli krediler sağlanmıştır.

Uzun yıllar 850 bin ton civarında seyreden yıllık ihracatımız, seneden 
seneye artarak, tetkik mevzuumuz devre nihayetinde 2 milyon 400 bin to
na yükselmiş, 1951 senesi sonlarından itibaren hububat, pamuk ve belli 
başlı madenler gibi malların fiyatlarında görülen tenezzüle ve dış ticaret 
hadlerinin aleyhe dönmüş olmasına rağmen, son senelerde ihracat gelirle
rinde de ehemmiyetli artışlar kaydolunmuştur. İhracatımız böylece artar
ken ithalât da İktisadî cihazlanmanm gerektirdiği şekilde genişlemiştir. 
1949 - 50 devresinde 1 müyon 437 bin ton olan ithalâtımız, 1953 - 54 devre
sinde 2 milyon 722 bin tona yükselmiştir.

Geçen sene tatbik mevkiine konulan dış ticaret rejimine müteallik 
1/9/1953 tarih ve 4/1360 sayılı kararname bu sene de mer’î kalmakla be
raber 15/7/1954 tarih ve 4/3321 sayılı kararname ve 22/9/1954 tarihin
de mer’iyete konulan bir ek talimatname üe mevcut rejimde bazı değişik
likler yapılmıştır.

Bu değişiklikler meyanmda, eski ve yeni ithalâtçı tefriki kaldırılmış, 
her ithalâtçı firmanın yapacağı yıllık döviz talebi yekûnunun tâyini için 
yeni esaslar tesbit edilmiştir.

Uzun vâdeli kredüi ithalâtta ithalâtçıların yapacakları kredili ithalâ
tın ne şekilde ve nereden finanse edilmiş olduğun un tevsiki de talimatna
mede derpiş olunmuş bulunmaktadır.
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Yapılan değişikliklerden biri de liberasyon ve tahsis yolu ile ithalât 
için döviz talebinde bulunanların, her türlü tediye şeküleri için, Bankamı
za yatırmak mecburiyetinde oldukları nakdî teminatın % 4’den % 10’a 
çıkarılmış olmasıdır.

Yeni talimatname ithal ve transfer müddetlerini de tâdil ve kredili 
ithalât listesine tâbi mallar için kabul edilecek asgari vadeleri önceden 
tesbit etmiştir. İthal müddeti, döviz tahsis varakası veya muvafakat mek
tubu tarihinden itibaren, evvelce altı ay iken bu kere dört aya indirilmiş
tir.

1953 - 54 ihraç mevsimi için 1/9/1953 tarihli ve 4/1361 sayılı kararla 
tesis edilmiş bulunan Tevzin Fonunun müddeti, 13/7/1954 tarih 4/3313 
sayılı kararla bir sene daha uzatılarak 1954 - 55 ihraç mevsimine de teşmil 
edilmiş bulunmaktadır.

İstihsal mmtakalannı istihlâk merkezlerine bağlayan ve bu mıntaka- ulaştırma 

larm dış pazarlarla temasını temin eden muntazam münakale şebekesiyle 
modem liman tesislerinin ehemmiyeti aşikârdır. Memleketin umumî eko
nomisi bakımından arzettiği büyük değene mütenasip bir şümul ile ele 
alınmış olan bu mevzulardaki mesai, 1954 yılında da hızla devam etmiş ve 
bunun neticesi olarak yaz kış geçit veren stabilize yolların uzunluğu 
27.000 kilometreye çıkm ştır. Devamlı bakım altında bulunan yollarımızın 
tulü de tetkik mevzuu sene nihayetinde 36.008 kilometreye yükselmiş bu
lunmaktadır. Stabüize yolların bundan dört yıl evvel 15.104 ve bakım al
tındaki yolların da 19.166 kilometreden ibaret olduğu nazarı itibare alınır
sa, bu mevzuda sarfedilen gayretlerin vüs’atı hakkında kâfi bir fikir edi
nilmiş olur.

Köprü mevzuunda da aynı müşahedeyi yapmak mümkündür. Öteden 
beri 13.000 metreyi aşamamış olan bu mühim münakale mevzuu, 1954 yılı 
sonunda 41.000 metreye vâsıl olmuş bulunmaktadır. Halen inşa halinde 
olup 18.000 metreyi bulan köprüleri de buna ilâve etmek lâzım gelir.

Bu yapıcı faaliyet İktisadî hayat üzerinde hayırlı tesirlerini göster
mekte gecikmemiş ve eşya nakliyatı 1954 nihayetinde 2.029 milyon ton 
kilometreye, yolcu nakliyatı 8.091 milyon yolcu küometreye yükselmiştir.
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Altın vc 
vaziyeti

Aynı inkişafın bir başka tezahürü de motörlü sivil nakil vasıtalarının dört 
sene içinde 22.037’den 1954’de 67.000’e yükselmesidir.

Bu inkişaf sadece kara yollarına münhasır kalmamış, münakale şebe
kelerimizin hepsinde aynı memnuniyet verici gelişmeler müşahede edü- 
miştir.

Kara yolu ile yapılan nakliyatın geniş ölçüde artmış olmasına rağ
men, demiryolları nakliyatında da son senelerde mühim artışlar kaydedü- 
diği görülmektedir. Fühakika, demiryollariyle taşman yolcu sayısı 1953’de 
61,4 milyona, 1954’de 62,2 milyona yükselmiş, eşya nakliyatı ise 1953’de 
10,3 milyon tona, 1954’de 11,1 müyon tona ulaşmıştır.

Liman inşa faaliyetinin 1954 nihayetine kadar arzettiği safhaları 
şöylece hulâsa etmek mümkündür. Tatbik halinde bulunan geniş inşa prog
ramının ihtiva ettiği onbir limandan Ereğli, Trabzon, İnebolu ve Amasra 
limanlan işletmeye açılmıştır. Bunlardan başka İstanbul’da Salıpazarı ve 
Haydarpaşa, İzmir’de Alsancak limanları üe, Samsun, Mersin, Giresun ve 
İskenderun limanları inşa ve tevsüeri devam etmektedir.

Denizcüik faaliyetimiz de müspet bir seyir tâkip etmektedir. Deniz 
ticaret füomuzun umumî tonajı 1954 senesi nihayetinde 591.401 grostona 
yükselmiştir. Denizcüik Bankasının 1954 yüında sipariş ettiği yeni gemile
rin de ütihakiyle bu aylar içinde umumî tonaj 701.401’e ulaşacaktır.

Hava meydanları inşaatına gelince, Yeşüköy ve Adana meydanlarının 
1953 yılı içinde işletmeye açıldığı malûmdur. Esenboğa ve Trabzon mey- 
danlan da önümüzdeki günlerde işletmeye açılacaktır. Aynca muhtelif şe
hirlerde on hava meydanının inşası üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

döviz 1 9 5 3  yılı bilânçomuzda döviz borçlarımız 3 8 8 .3 2 1 .4 3 6 ,5 7  lira, döviz
alacaklarımız 1 7 9 .1 1 5 .2 6 9 ,7 8  lira idi. 1 9 5 4  yüı bilânçomuzda döviz borçla
nınız 5 6 3 .5 8 1 .1 9 7 ,2 9  lira, döviz alacaklanmız 1 6 6 .6 3 8 .4 1 8 ,9 3  lira ve arada
ki fark 3 9 6 .9 4 2 .7 7 8 ,3 6  lira olarak görülmektedir.

Bu fark aşağıdaki kalemlerden terekküp etmektedir :

1 — 75.990.792 dolar mukabili 214.675.887 lira; Amerika ve Avrupa 
bankaları üe mevcut mûtad banka avanslandır.
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2 — 10.571.195 dolar mukabili 29.863.891 lira; yıl içinde yapılan 
röpor muamelelerinden mütevellittir.

3 — 5.791.404 dolar mukabiü 16.360.860 lira; muhabirlerimiz nezdin- 
de açtırılan akreditif bedellerinden müteşekkü olup taallûk ettikleri mal
ların peyderpey memleketimize şevkinde tesviye olunacaktır.

4 — 1.984.612 dolar mukabili 5.606.577 lira; muhtelif eşhas ve ban
kalarla yabancı elçüiklerin döviz mevduatıdır. Ekseriyetle Türk lirası ola
rak ödenecektir.

5 — 16.258.176 dolar mukabüi 45.929.754 lira; ödenecek senet ve ha
valelerden müteşekkil olup, halen mülkiyeti Bankamıza intikal etmediği 
cihetle döviz borcu olarak görülmektedir. Lehtarlann müracaatında mu
kabili Türk lirası olarak ödenecek ve mülkiyeti Bankamıza geçecektir. 
Döviz borcu şeklinde gösterilmesi mücerret bir kayıt mükellefiyetinden 
ileri gelmektedir.

6 — Geriye kalan 29.913.296 dolar mukabüi 84.505.809 lira; muhtelif 
anlaşma hesaplarının arzettiği bakiyelerin yekûnundan ibaret olup tama
mına yakın kısmı, cari anlaşmalar hükümleri dairesinde, mal ihracı sure
tiyle ödenecektir.

Altın mevcudumuza gelince; 1953 sonunda bu mevcut 401.833.384,58 
lira kıymetinde 127 ton 534 kilo 979 safi gramdı. 1954 senesi sonunda 
cüz’î bir artışla, 401.836.891,72 lira kıymetinde 127 ton 536 kilo 92 sâfi 
grama baliğ olmuştur.

Milletlerarası Para Fonundan 1952 ve 1953 senelerinde 30 Milyon do
larlık döviz temin olunduğu malûmdur. 1954 senesi Ocak ve Kasım ayla- 
riyle, 1955 yüı Ocak ayında yapüan ödemelerle mezkûr borç miktarı 20 
milyon dolara inmiş bulunmaktadır.

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile olan muamelelerimize 
gelince, bu Bankanın muhtelif mevzularda memleketimize açmış olduğu 
krediler yekûnunun 59,6 milyon dolara baliğ olduğu evvelki raporumuzda 
belirtilmişti. Geçen yıl içinde mezkûr kredilere liman tesisleri inşa ve İslahı 
mevzuunda 3,8 milyon dolarlık bir miktar inzimam etmiş bulunmaktadır.

Milletlerarası Para 
F o n u  ve imar ye Kal
kınma Bankası ile 
muameleler
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Devlet Mâliyesi 1955 yılı bütçesi de 1954 bütçesi gibi denk olarak hazırlanmıştır.
Varidat ve tahsisat bakımından yüksek bir seviyede gerçekleştirilmiş bu
lunan bu denklik, tâkip edilmekte olan İktisadî ve malî politikanın feyizli 
bir neticesini teşkil etmektedir.

Geçen seneki raporumuzda da belirttiğimiz veçhile, Devlet gelirleri bu 
isabetli politika neticesinde kısa zamanda emsalsiz bir inkişaf kaydetmiş, 
bütçe tahsisat rakamları da, buna muvazi olarak devamlı bir gelişme gös
termiştir.

Aşağıdaki cetvel, 1947 yılından itibaren normal bütçe gelirlerinden yıl 
içinde elde edilen miktarları göstermektedir :

Devlet Gelirleri Tahsilatı (1)

(Milyon lira)

Seneler Tahsilat miktarları Seneler Tahsilat miktarları

1947 1.219,1 1952 1.653,8
1948 1.223,8 1953 1.959,8
1949 1.273,4 1954 2.288,5
1950 1.300,4 1955 2.976,1
1951 1.353,2

Bu cetvelin tetkikinden de anlaşıldığı veçhile, 1951 yılından itibaren 
gelirlerde kaydolunan artış, 1952 yılından sonra sür’atlenerek, senede 
300 milyon lirayı tecavüz etmiş, 1954 ve 1955 malî seneleri arasında 
700 milyon liraya yaklaşmıştır. 1949 senesi gelirleriyle 1955 malî yılı va
ridat tahminleri arasında ise % 133,7 nisbetinde bir artış ifade eden 
1.702,7 milyon lira gibi büyük bir fark mevcuttur.

Gelirlerdeki bu muazzam artış yanında, bunların bünyesi bakımından 
da elde edilen değişiklik şayanı dikkattir. Filhakika, umumî tahsilat ye
kûnu içinde vasıtasız vergilerin nisbeti devamlı surette artmaktadır. Mez
kûr nisbet 1951 senesinde % 27,98’den 1953 yılında % 32,53’e çıkmıştır.
1955 yılında bu nisbetin % 39’a yükseleceği tahmin olunmaktadır.

(1) Özel kanunlarla elde edilen gelirler hariçtir.
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1955 yılı bütçesinde, yatırımlar da dahil olmak üzere masraflar yekû
nu 2.976.056.419 lira, gelirler yekûnu da 2.976.060.001 lira olarak tahmin 
edilmiş ve böylece 1955 bütçesi denk bir bütçe olarak hazırlanmıştır. Bu 
denklik gerek umumî gerek mülhak bütçelerin varidat ve sarfiyatı tevzin 
edilmek suretiyle elde olunmuştur. Mülhak bütçeler mevzuunda takip olu
nan politika bu idarelerin kendi gelirleriyle karşüıyamadıklan ihtiyaçları
nı umumî bütçeye konulacak tahsisatla karşılamak ve böylece bunların, 
bütçelerde birer açık unsuru teşkil etmelerini önlemektir. 1955 bütçe lâyi
hasında mülhak bütçeli idarelere 531,4 milyon liralık bir yardım derpiş 
olunmuştur. Umumî ve mülhak bütçeler bir arada mütalâa olunduğu tak
dirde varidat yekûnu 3.091.266.397 liraya, tahsisat yekûnu ise 
3.091.262.815 liraya baliğ olmaktadır.

Umumî muvazene için talep olunan 2.976,1 milyon liralık tahsisatın 
2.121,7 milyon lirası carî masraflara ve 854,4 milyon lirası da yatırımlara 
aittir. Yatırım mevzuuna ayrılan bu tahsisat, 1954 senesine nazaran 
% 43,56, 1950 yılma nazaran ise % 227 nisbetinde bir artış ifade etmekte
dir. Sadece bu nisbet bütçemizin yapıcı karakterinin en bâriz bir delüidir.

Bütçelerimizin son yıllarda eriştiği yüksek seviyeyi ve carî giderlerle 
yatırım tahsisatlarının seyrini aşağıdaki cetvelde görmekteyiz :

Umumî Bütçe Masrafları

(Milyon lira)

Seneler Carî
masraflar

Yatırım
masrafları

Umumî bütçe 
masrafları

1947 1.005,6 130,6 1.136,2
1948 1.089,3 154,2 1.243,5
1949 1.174,8 197,1 1.371,9
1950 1.226,2 261 ,- 1.487,2
1951 1.269,5 310,2 1.579,7
1952 1.375,7 375,2 1.750,9
1953 1.566,3 561,2 2.127,5
1954 1.693,4 595,1 2.288,5
1955 2.121,7 854,4 2.976 —
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Devlet borçları

Bu cetvelde müşahede ettiğimiz serî gelişmeye mütenazır olmak üze
re, mülhak bütçeli idarelerin yatırım tahsisatlarında da ehemmiyetli ar
tışlar elde olunmuştur. Fühakika 1955 bütçe yılında bu idareler için teklif 
olunan tahsisat yekûnu, 142,3 milyon lirası carî masraflara ve 504,3 mil
yon lirası da yatırımlara ait olmak üzere, cem’an 646,6 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. Bu yekûn içinde yatırımlar, geçen yıla nazaran % 58,24, 
1950’ye nazaran ise % 600 nisbetinde bir artış ifade etmektedir. Bu nis- 
betler mezkûr idareler bütçelerinin de daha ziyade yatırımlara tevcih 
edilmiş olduğunu sarahatle göstermektedir.

Son yıllarda Devlet borçlan mevzuunda tâkip olunan politika, malî 
itibar ve tekniğin esas ve icaplarına tamamen uygun bulunmaktadır. Bu 
politika, uzun vâdeli borçlanmalara memleketin İktisadî kalkınması için 
lüzumlu hallerde ve miktarlarda gitmek, sermaye piyasasına mutedil öl
çülerde müracaat ederek, bu piyasanın arzettiği imkânlan geniş mikyasta 
hususî teşebbüsün istifadesine terketmek şeklinde hulâsa olunabilir.

Gayri sâfi millî hasılanın ve Devlet gelirlerinin kısa bir devrede misli 
aşan inkişaflar kaydetmesine mukabil, Devlet borçlannm umumî yekû
nundaki temevvüçler miktar ve nisbet olarak son derecede mahdut kal
mıştır. Devlet borçlannm umumî yekûnu, 1951 senesi nihayetinde 2.428,6 
milyon liradan 31/12/1954 tarihinde, yani üç sene içinde, ancak 151 mil
yon liralık bir artış kaydetmek suretiyle 2.579,7 milyon lira olmuştur. 
Görülüyor ki geçen üç sene içinde artış nisbeti % 6,2’den ibarettir. Bu 
cüz’î fark aynı seneler zarfında Devlet gelirlerinde kaydolunan muazzam 
tezayüt gözönüne alınarak mütalâa edildiği takdirde, borçlanmız yükünde 
bir artma değil çok ehemmiyetli bir azalma elde edildiği neticesine varılır. 
Devlet borçlan mürettebatının umumî bütçe tahsisatına olan nisbetindeki 
yarı yanya azalma bu mülâhazamızı pek sarih bir şekilde teyit etmektedir.

Bu borçlarda yapılan itfa muamelelerine gelince, 1950 ve 1954 sene
leri arasında iç ve dış borçlardan ödenmiş olan miktar 405 milyon liraya 
vâsıl olmuş ve aynca borçlarımızın terekküp tarzında da mühim bir salâh 
temin edilmiş bulunmaktadır. Bu mevzuda tebarüz ettirilmesi icap eden 
diğer mühim bir nokta da faizleriyle birlikte 40 milyon sterline baliğ olan 
teslihat kredilerinin, 7 yılda Türk lirası ile ödenmek üzere, 7 müyon 725 
bin sterlinden ibaret bir borca kalbedümesi ve binnetice Devlet borçlann-
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da 254 milyon liralık mühim bir indirme sağlanmış bulunmasıdır. Bu mü
nasebetle Osmanlı Düyunu Umumiyesine ait son bakayanın da 25/5/1954 
tarihinde tamamen tasfiye edümiş olduğunu kaydetmek icap eder.

Gerek miktar ve gerek muhteva bakmamdan elde edilen bu mühim 
neticelere mukabil bu sahada kaydedilen ve yukarıda nisbet ve miktarı 
belirtilen cüz’î artış, tamamen müstahsil maksatlara masruf yatırım mev- 
zulanna taallûk etmektedir.

Bu bahse nihayet vermeden evvel, geçen sene teşekkül eden Amortis
man ve Kredi Sandığının bugüne kadar cereyan etmiş olan faaliyetlerine 
de temas etmek isteriz. Bu müessese faaliyete geçtiği 10 Temmuz 1953 
tarihinden 21 Şubat 1955 tarihine kadar, muhtelif idare ve müesseselere, 
miktarı 205 milyon lirayı mütecaviz ikrazatta bulunmuştur. Bu suretle 
cümlesi pek verimli yatırım mevzulanna taallûk etmek üzere, Etibank’a 
119 milyon, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 14 milyon, Devlet 
Demiryollarına 20 milyon, İller Bankasına 37,8 milyon, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğüne de 15 milyon lira ikraz etmiştir.

Memleketimizde fiyat hareketlerinin mütalâasına girişilmeden önce, riyat hareketleri 

şu hususlara bir defa daha işaret edilmesi yerinde olur. Raporumuzun ver
diği bilgi ve rakamların büyük bir sarahatle ortaya koymuş olduğu veçhi
le, yurdumuzda çok taraflı bir İktisadî kalkınma hamlesi tahakkuk yolun
dadır. Yekûnu bünyemize ve ölçülerimize göre muazzam rakamlara yük
selen büyük sermaye yatırımlarına girişilmiştir. Bu yatırımların mazi ile 
mukayese edilemiyecek bir vüs’at ve azamete vâsıl olduğu bir sırada, piya
sada, bazı maddelerin azalmasından mütevellit fiyat dalgalanmaları gö
rülmesi tabiîdir.

İktisadî müşahedeler ânzî ve münferit hâdiselerle ilgilendirilmeyerek 
umumî vasatilere istinat ettirilmek iktiza ettiğine göre, bu mevzuda da 
durumumuzu toptan eşya fiyatları indeksi ile geçim indekslerinde tesbit 
ve takip etmek lâzım gelir.

İndekslerimizi, 1948 vasatilerini 100 itibar ederek, yabancı memleket
lerle mukayese ettiğimiz takdirde bizdeki temevvücün ne derece mutedil 
kaldığı ve diğer memleketlerdeki fiyat yükselmelerini ne kadar geriden
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Emisyon durumu

Bankacılık

takip ettiği açıkça görülür. Filhakika bu raporun dünya ekonomisine ta
allûk eden kısmında belirtildiği veçhile, bir çok memleketlerde toptan eşya 
fiyatlarının 1948 yılma nazaran % 35 -150 arasmda artışlar kaydetmiş 
olmasına mukabü, memleketimizde, 1948 yılı temel ittihaz edilmek sure
tiyle hesaplanan toptan eşya fiyatları indeksindeki artış, 1954 yılı sonun
da % 17,8’den ibaret kalmış bulunmaktadır.

Geçinme indekslerine gelince, yine 1948 yılı esas ittihaz edilmek sure
tiyle, belli başlı yabancı memleketlerde % 37 - 87,6 nisbetleri arasmda 
cereyan eden artışlara mukabil, memleketimiz geçinme indekslerinde aynı 
devrede artış % 22 - 23’e inhisar etmiştir.

1953 yılı sonunda, 1.468,3 milyon lira olan tedavüldeki banknot mik
tarı, sene içinde 65 milyon liradan ibaret bir artış kaydederek, 1954 sonun
da 1.533,3 milyon liraya baliğ olmuştur. Emisyon hacmini tâyin eden se
netler cüzdanı tetkik edilecek olursa, zikri geçen iki tarih, arasında ticarî 
ve ziraî senetler yekûnunda 499,7 milyon liralık bir fark bulunduğu ve bin- 
netice tedavül hacminde kaydedilen 65 milyon liralık artışın bu farkın bir 
kısmını temsil ettiği görülür.

Ziraî ve ticarî senetlerdeki artışa mukabil Toprak Mahsulleri Ofisi 
bonolarında 64 milyon liralık bir azalma kaydedilmiş olduğunu da bu mü
nasebetle zikretmek yerinde olur.

Görülüyor ki, Bankamızın emisyon fonksiyonu 1954 yılında da İkti
sadî icaplara tamamen uygun olarak cereyan etmiştir. Hazinedarlık mua
melelerine müteallik avanslar, Hâzinece temin olunan sür’at ve seyyaliyet 
neticesinde asgarî hadlere inhisar ederek, tedavül hacmi üzerinde tesir 
icra etmekten uzak kalmıştır.

Bankacılığımız, yurtta yeni ziraî ve sınaî işletmelerin kurulması, işle
tilmesi ve serî hatvelerle yükselmekte olan millî istihsalin tedavülü için 
lüzumlu kredileri temin ve millî tasarruf ve mevduatı teşvik ve temerküz 
ettirerek, bu imkânları istihsal sahalarına tevcih yolundaki faaliyetlerine 
1954 yılında da başarı ile devam etmiştir.
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1953 senesi nihayetinde sayısı 48’i bulan bankalarımıza bu yıl zarfın
da yeniden dört banka daha katılmış ve muhtelif mahallerde açılan yeni 
şube ve ajanslar vasıtasiyle bankacılık hizmetleri yurdun sathına yayıl
makta devam etmiştir.

Vatandaşların gelirlerinde husule gelen artışın millî tasarruf ve mev
duat üzerindeki müspet tesirleri 1954 yılında da devam etmiş ve bu suretle
1953 nihayetinde 2.959,5 milyon lira olan mevduat 1954 senesi Eylül ayı 
nihayetinde 3.056,0 milyon liraya yükselmiştir.

Aşağıdaki tablo, mevduatta 1949 yılından beri kaydedilen inkişafı 
sarih bir şekilde göstermektedir :

Bankalarda Mevduat
(Yıl sonları itibariyle - Milyon Türk lirası)

Mevduatın nev’i 1949 1950 1951 1952 1953 Eylül
1954

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat

467,0
524,7

576,0
654,2

737,9
985,3

877,3
1.375,1

1.151,4
1.808,1

1.307,7
1.748,3

Yekûn 991,7 1.230,2 1.723,2 2.252,4 2.959,5 3.056,0

Görülüyor ki 1949 sonunda 991,7 milyon liradan ibaret olan mevduat 
yekûnu müteakip yıllarda devamlı surette artarak, 1954 yılı Eylül sonun
da 3.056,0 milyon liraya yükselmiş ve 1949 yılına nazaran % 208 nisbe
tinde bir artış kaydetmiştir.

Diğer taraftan bankalarımızın ihraç ettiği tahviller de halkın itimat 
ve rağbetine mazhar olarak sermaye piyasasına yeni bir canlılık getirmiş 
ve yakın tarihlere kadar mevcut olmıyan bu kaynak, 1954 Eylül ayı sonun
da 218 milyon liraya yükselerek tasarruf vasıtaları ve bankacılık menba- 
lan arasında oldukça ehemmiyetli bir yer almağa başlamıştır.

Bankalarımızın son yülardaki ikrazatı, aşağıdaki tabloda görüleceği 
veçhile, kaynaklara muvazi bir artış göstermiş bulunmaktadır.

Bankalardaki
mevduat

Bankaların
kredileri
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Bankaların Kredileri (1)

(Yü sonlan itibariyle - Milyon Türk lirası)

Kredinin nev’i 1949 1950 1951 1952 1953 Eylül
1954

Ticarî 941,7 1.098,1 1.360,7 1.712,5 2.369,2 3.182,4
Ziraî 335,2 410,3 641,7 1.061,0 1.196,8 1.301,1
Smaî (2) -------- — 42,9 80,7 100,6 127,3
ipotek mukabüi 76,9 85,6 136,7 205,8 270,0 315,0

Yekûn 1.353,8 1.594,0 2.182,0 3.060,0 3.936,6 4.925,8

Yukarıdaki tablonun tetkikinden de anlaşıldığı veçhile, 1949 yılı so
nunda 1.353,8 milyon lira olan her nevi ikrazat mecmuu, 1954 Eylül ayı 
nihayetinde 4.925,8 milyon liraya yükselerek, 1949 yılma nisbetle hemen 
hemen dört misline yaklaşmış bulunmaktadır.

Bu umumî kredi yekûnuna, bilançoların Sair Aktifler kısmına dahil 
edilen 33,2 milyon lira tutarındaki krediler de ilâve olunduğu takdirde, 
millî ekonomiye bankalar vasıtasiyle temin olunan kredi yekûnu 1954 
Eylülünde 4.959 milyon lira olarak ifade olunabüir.

Bu kredi hacmi içinde ticarî krediler, 1953 yılı sonunda 2.369,2 milyon 
liradan 1954 yılı Eylül ayında 3.182,4 müyon liraya çıkarak, 1949 yılı ra
kamının üç buçuk misline yaklaşmıştır.

Ziraî kredilere gelince, 1949 yılında 335 milyon liradan ibaret bulunan 
bu krediler, 1953 sonunda 1.196,8 milyon liraya ve 1954 Eylül nihayetinde 
1.301,1 müyon liraya yükselerek, takriben 4 misli artmış bulunmaktadır. 
Bu artış müteakip aylarda da devam etmiş ve böylece 1954 yılı sonlarında 
mezkûr kredilerin miktarı 1.407 milyon liraya baliğ olmuştur.

(1) Büânçolarda Sair Aktifler meyanında gösterilen her nevi krediler 
hariçtir.

(2) Yalnız T. Smaî Kalkınma Bankası Krecüleridir.
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Ziraî kredinin bu inkişafı ziraî işletmelerimizin modernleşmesi, istih
salin miktar ve kalite bakımından ıslahı ve binnetice ziraî işletme sahibi 
3 milyona yakın çiftçi ailesinin terfihi yolunda son derecede mühim ve 
müsmir hizmetler ifa etmiştir.

Şimdi de sınaî kredileri tetkik edelim. Aslmda mefkut olan bu kredi 
nev’i de, 1954 yılında, memnuniyeti mucip bir gelişme göstermiş bulun
maktadır. Sınaî işletmelerin tesisine, mevcutların tevsiine ve modernleşti
rilmesine lüzumlu yatırımlara yardımcı olmak üzere 1950 yılında kurulan 
Türkiye Smaî Kalkınma Bankasının müteşebbislere açmış olduğu krediler,
1953 yılı nihayetinde 100,6 müyon liraya baliğ olmuş, tetkik mevzuumuz 
senenin Eylül ayı nihayetinde 127,3 milyona, sene sonlarında da 135 müyon 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. .

Bankalarımızın sınaî kalkınma sahasında gösterdiği faaliyetlerin bir 
başka cephesini de iştirâkleri teşkü etmektedir. Takriben % 50’si suıaî 
yatırımlardan terekküp eden bu iştirâkler, 1953 sonunda 114,7 müyon,
1954 yılı Eylül nihayetinde de 127,1 milyon liraya yükselerek, 1949 yılma 
nazaran iki buçuk misle yakm bir artış kaydetmiş bulunmaktadır.

1949 yılmdan sonra ehemmiyet kazanmış olan kredi nevilerinden biri 
de ipotek mukabüi kredilerdir. 1949 yılında 76,9 milyon liradan ibaret bu
lunan bu kredüer, 1953 senesi sonunda 270 milyon, 1954 yılı Eylül niha
yetinde de 315 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır.

Malûm olduğu veçhile bu kredüer; bina ve arsa ipoteği mukabilinde 
verilenler ve inşaat kredüeri olmak üzere, iki kısma aynlır. 1949 senesi 
nihayeti üe 1954 yılı Eylül ayı arasındaki devrede bina ve arsa ipoteği 
mukabilinde verilen kredüer 59,1 müyondan 105,9 milyon liraya yüksel
mek suretiyle bir misle yakm bir artış kaydetmiş, buna mukabü inşaat 
karşılığı verilen kredüer, 11 misline yakm bir artışla, 17,8 müyondan 
209 müyon liraya yükselmiştir. Bu kredi nev’inde kaydedüen inkişaf m 
inşaata matuf olan kısımda büyük bir artış şeklinde tezahür etmesi, ucuz 
mesken politikası icaplarına tamamen uygun ve memnuniyeti mucip bir 
vakıadır.

•RaTilrattilık faaliyetinin son yıllarda gelişen kredi nevüerinden birini 
de Halk Bankası ve Halk Sandıklan vasıtasiyle tevzi olunan ve esnaf ve
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küçük san’at erbabına verüen kredüer teşkü etmektedir. 1951 yılmda 6,3 
müyona inhisar eden bu kredi nev’i, 1953 yüı nihayetinde 20 milyon liraya 
ve 1954 Eylülünde 30,9 milyon liraya yükselmiştir. Bu kredüer, ticaret 
bankalarının küçük ticaret erbabına verdiği krecülerle birlikte mütalâa 
olunursa, bankacüığımızın mülî ekonominin küçük teşebbüs sektöründe de 
ehemmiyetli bir gelişme gösterdiği tebarüz eder.

Bankamız kredileri Bankamızın % 3 olan iskonto haddi bu yıl da muhafaza olunmuştur.
Keza tahvil üzerine avanslarda % 4 ve altın üzerine avanslarda % 2 1/2 
olan hadlerde de değişiklik yapılmamıştır.

Bankamız senetler cüzdanı 1953 yüı sonunda 2.028,1 milyon liradan 
31/12/1954 tarihinde 2.634,1 milyon liraya yükselmek suretiyle 606 mü
yon liralık bir inkişaf kaydetmiştir. Senetler cüzdanımız muhteviyatı tet
kik edilecek olursa, bu inkişafın tamamına yakın bir kısmının ticarî ve zi
raî senetlerde vukua geldiği görülür. Filhakika 1953 yüı sonunda 377,7 
milyon tutarındaki ticarî senetler, tetkik mevzuumuz sene nihayetinde 791 
milyona, ziraî senetler ise 210,6 milyondan 297 milyon liraya yükselmiştir.

Senedat cüzdanımızın diğer kısmını teşkü eden Hazine kefaletini haiz 
bonoların hey’eti umumiyesi, 1953 senesi nihayetinde 1.423,4 müyon lira
dan 31/12/1954 tarihinde 1.400,4 milyona inmek suretiyle 23 müyon lira
lık bir azalış kaydetmiştir. Geçen sene başında kabul edüen 6344 sayılı 
kanunla Hazine kefaletini haiz olarak ihracına müsaade olunan ve istihsa
lin teşvik ve tezyidi bakımından ehemmiyeti mâlum bulunan Karayolları 
Genel Müdürlüğüne ait bonolar, sene nihayetinde 37,2 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Buna mukabü, kefaletli olmak itibariyle bu grupta yer alan 
Toprak Mahsulleri Ofisi bonoları, 1953 nihayetinde 756 milyon liradan 
31/12/1954 tarihinde 692 müyon liraya düşmek suretiyle 64 milyon liralık 
bir azalma kaydetmiştir. Bunların haricinde, İktisadî Devlet teşekkülle
riyle mülhak bütçeli idarelerin Hazine kefaletini haiz bonoları miktarı
1953 sonunda 667,4 müyon liradan 1954 nihayetinde 671,2 milyon liraya 
çıkmak suretiyle 3,8 milyon liradan ibaret cüz’î bîr artış göstermiştir.

Sene içinde Hâzineye açüan kısa vâdeli avans üe reeskonta getirilen 
Hazine bonoları, hazinedarlık muamelelerine göre ve kanunî limitleri için
de mutedil bir seyir tâkip etmiştir.
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BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

— III —

1954 yılı bilançosunun izah ve tahliline geçmeden önce, 1953 yılı bi
lançosu rakamlariyle mukayese sağlanmak üzere, aşağıdaki cetvel tanzim 
edilmiştir.

A K T I F

1953 1954

A ltın ................................. 401.833.384,58 401.836.891,72
Döviz Borçluları............. 180.634.864,18 166.771.997,07
Kasa (Ufaklık para) ...... 4.249.567,78 3.263.544,38
Dahildeki Muhabirler ... 324.405,39 235.809,55
Senetler Cüzdanı............. 2.028.114.054,73 2.634.064.107,62
Tahviller Cüzdanı............. 27.925.034,83 31.565.157,77
Avanslar.......................... 75.249.761,29 176.193.643,63
Hissedarlar....................... 4.500.000- 4.500.000 —
Gayri Menkuller.......... .. 6.273.194,01 6.987.254,23
Demirbaş ......................... 938.151,81 1.067.607,35
Muhtelif.............................. 125.332.467,73 82.238.181,67

Yekûn 2.855.374.886,33 3.508.724.194,99

P A S I F

1953 1954

Sermaye........................... 15.000.000 — 15.000.000-
İhtiyat Akçesi.................. 45.153.024,33 48.710.555,78
Tedavüldeki Banknotlar 1.468.260.793 — 1.533.289.735,50
Mevduat.......................... 431.586.744,68 751.957.824,88
Altın Alacaklıları ......... 153.541.846,81 153.966.895,19
Döviz Alacaklüarı ......... 401.057.059,90 581.777.599,45
Muhtelif .......................... 327.822.711,19 410.115.807,11
Kâr ................................. 12.952.706,42 13.905.777,08

Yekûn 2.855.374.886,33 3.508.724.194,99

1953 ve 1954 yıl
la rı B ilânçoların ın 
mukayesesi
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A K T İ F

A ltın

Döviz Borçluları

Kasa

Dahildeki
Muhabirler

Senetler Cüzdanı

1954 yılı sonundaki altın mevcudu 127 ton 536 kilo 92 sâfi gram olup 
bedeli 401.836.891,72 Türk lirası tutmaktadır.

Geçen yıl sonundaki altın mevcudu 127 ton 534 kilo 979 sâfi gram 
bulunduğuna göre, bu yıl zarfında 1 küo 113 sâfi gramlık bir artış göster
mektedir.

Altın mevcudunun :

78.669,658 sâfi kilosu Bankaya
46.063,821 „ „ Hâzineye
2.802,613 „ „ Amortisman ve Kredi Sandığına 

ait bulunmaktadır.

Hariçteki muhabirler nezdinde bulunan dövizlerle muameleli döviz
leri göstermekte olan bu hesap üç kısımdan terekküp eder :

a — 3133 sayılı kanuna göre alman dövizler; 
b — 5256 sayılı kanuna göre alman dövizler; 
c — Tasfiye halindeki kliring hesaplan bakiyeleri.

Büânçoda ayn ayrı gösterilmiş olan bu kalemlerin umunu yekûnu 
166.771.997,07 liradır.

1954 yılı sonundaki kasa mevcudu, ufaklık paradan ibaret olmak 
üzere 3.263.544,38 liradır.

Bu hesapta görünen 235.809,55 lira, Bankanın diğer nüllî bankalarla 
olan münasebetleriyle ilgili bakiyedir.

1954 yılı sonu itibariyle, cüzdanda mevcut 2.634.064.107,62 liralık, 
senet, aşağıdaki nevilerden terekküp etmektedir :
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Hazine Bonoları 145.663.440,54 Lira 
1.400.394.523,29 „ 

790.978.531,60 „ 
297.027.612,19 „

Hazine Kefaletini Haiz Bonolar ... 
Ticarî Senetler................................
Ziraî Senetler

1953 yjlı nihayetinde 2.028.114.054,73 lira olan senetler cüzdanı, yıl 
zarfında 605.950.052,89 liralık bir artış kaydetmiştir.

Bu artışın 413,3 milyon lirasmı ticarî senetler, 86,4 milyon lirasını da 
ziraî senetler teşkil etmektedir.

Bankaya ait tahviller cüzdanı yekûnu 31.565.157,77 liradan ibarettir. Tahviller cüzdanı 

Eu miktar 1953 nihayetinde 27.925.034,83 lira idi. 3 milyon 640 bin liralık 
artış, sene zarfında mubayaa olunan tahvillerle amorti ve ikramiye gibi se
beplerle cüzdan mevcudunun azalması ve sene sonu borsa fiyatlarında 
kaydedilen farklar muhassalasıdır.

Yıl sonunda bu hesabm bakiyesini teşkil eden 176.193.643,63 liranın : Avanslar

112.847,72 lirası altın karşılığı olarak şahıslara,
147.481.795,91 lirası tahvil karşılığı olarak bankalara verilmiş,
28.599.000,— lirası kanunumuzun 34’üneü maddesinin 2 numaralı fıkra

sına tevfikan Hâzineye açümış kısa vadeli avanslardan 
ibarettir.

4.500.000,— liralık bir bakiye gösteren Hissedarlar hesabı, hisse senet- Hissedarlar 

lerinin ödenmemiş % 30’lannm yekûnudur.
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Gayri Menkuller 1954 yılı sonunda 6.987.254,23 lira değerinde görünen gayri menkul
lerin müfredatı aşağıdadır :

Ankara’da İdare Merkezi binamızın bedeli.......  1.488.264,47 Lira
Ankara’daki arsalar bedeli..................................  1.493.003,20 ,,
İstanbul Şube binası bedeli.................................. 893.417,85 ,,
İzmir’deki arsa bedeli..................... ..................... 360.804,98 ,,
İzmir binası bedeli...............................................  386.619,90 ,,
Mersin Şube binası bedeli..................................... 294.252,28 ,,
Samsun Şube binası bedeli.................................... 670.590,46 ,,
İskenderun Şube binası bedeli............................  231.552,50 ,,
İskenderun’daki arsa bedeli................................. 238.403,64 ,,
Antalya’daki arsa bedeli......................................  97.374,76 „
Sivas’taki arsa bedeli...........................................  31.659,19 „
Eskişehir Şube binası bedeli................................  926.504,05 ,,
Eskişehir’deki arsa bedeli....................................  19.310,81 ,,
Balıkesir’deki arsa bedeli.......... ..........................  5.829,24 ,,
Diyarbakır’daki arsa bedeli.................................  6.006,76 „
Gaziantep’teki arsa bedeli....................................  66.415,81 „
Trabzon’daki arsa bedeli...................................... 21.181,44 „
Edirne’deki arsa bedeli...........................................  8.358,45 ,,
Adana’daki arsa bedeli.........................................  672.698,74 „
Kayseri’deki arsa bedeli........................................ 189.496,— „

Yekûnu 8.101.744,53 „ 

olan bu gayri menkullerin maliyet bedellerinden
bugüne kadar amortisman payı olarak ayrılan............  1.114.490,30 „

çıkarılınca yukarıda gösterilen ...................................  6.987.254,23 lira

lık bir bakiye kalmaktadır.

Amortisman payı düşülmeden evvel 1953 nihayetinde 7.315.000,84 li
raya baliğ olan gayri menkuller bedeli, 1954 nihayetinde 786.743,69 liralık 
bir artışla, 8.101.744,53 liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu artış, başlıca 
Eskişehir Şube binamız bedelinden ileri gelmektedir.

Gayri menkuller 5.007.500,— lira üzerinden sigortalıdır. Arsalar bitta
bi sigortasızdır.
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Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların kıymeti, bilançoda görüldüğü Demirbaş 
üzere :

1.564.135,25 liradan ibaret olup, bu yekûndan bugüne kadar ayrümış 
amortisman tutan 

496.527,90 lira düşülünce bakiye olarak

1.067.607,35 lira kalmaktadır.

Demirbaş hesabındaki 253.061,73 liralık artış, Bankamız muameleleri
nin gerektirdiği büro levazımatı, yazı makineleri ve sair makineler ile yeni 
açılan Eskişehir Şubemiz için satın alman demirbaş eşyadan üeri gelmiştir.

Demirbaşlar 2.059.650,— lira üzerinden sigortalıdır.

Bankanın yıl içindeki muvakkat mahiyetli muhtelif muamelelerinden Muhtelif 

mütevellit meblağlar :

41.837.153,46 lirası Muvakkat Borçlular hesabmda
39.720.077,98 „ Transituar hesaplarda

680.334,89 „ Tahsil edüecek çekler hesabmda
615,34 „ Kliring transituar hesaplarda olmak üzere

82.238.181,67 lira tutmaktadır.

P A S İ F

15.000.000,— liradan ibaret bulunan sermaye, beheri 100 lira itibarî Sermaye 
kıymette, 150.000 adet hisse senedinden terekküp etmektedir.

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir :

Sınıfı Adedi Tutan

A 36.713 3.671.300,—
B 57.353 5.735.300,—
C 8.212 821.200,-
D 47.722 4.772.200,-

150.000 15.000.000,—



İhtiyat Akçeleri Bankamız Kanuniyle Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan ih
tiyat akçeleri, 1954 nihayetinde, aşağıda görüleceği veçhile 48.710.555,78
liraya baliğ olmaktadır.

25.884.056.77 liraya baliğ olan âdi ihtiyat akçesi, 1944 yılında itibari ser
mayenin % 75’ine varmış olduğundan, Banka Kanununa gö
re mezkûr yıldan itibaren sâfi kârdan bu ihtiyat akçesine 
% 20 yerine % 10 nisbetinde bir miktar ayrılmaktadır. Bu 
âdi ihtiyat akçesine 3133 sayılı kanunun 2’nci maddesine 
müsteniden müesses 6 milyon liralık hususî ihtiyat akçesinin 
tenmiyesinden hâsıl olan kârlar dahil bulunmaktadır.

9.809.779,32 liraya baliğ olan fevkalâde ihtiyat akçesi, Banka Kanununa 
göre, yıllık sâfi kârdan % 10 olarak ayrılmıştır.

6.000.000,— liralık hususî ihtiyat akçesi, 3133 sayılı kanuna göre tesis 
edilmiştir.

1.051.494,15 liralık hususî, ihtiyat akçesi, eksik ve gaip banknotlardan, 
Banka Kanununun 19’uncu maddesi gereğince, Bankaya 
isabet eden kısımlardan teşekkül etmiştir.

5.965.225,54 liralık üeride vukuu muhtemel zarar karşılığı, Bankalar 
Kanununun 31’inci maddesi gereğince sâfi kârdan tefrik edi
len % 5’lerden terekküp etmiştir.

48.710.555.78 Yekûn

Tedavüldeki Bankamız Kanununun 14’üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış
Banknotlar bulunan banknotların, 1954 sonundaki yekûnu 1.533.289.735,50 liradan iba

rettir.

Mevduat 1954 yılı sonunda Bankadaki mevduat :

101.722.151,65 lirası resmî
586.651.388,72 „ bankalar 
63.584.284,51 „ muhtelif olmak üzere

751.957.824,88 liradır.
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Bilançoda 153.966.895,19 lira olarak görünen bu hesap, Aktif’te altın Altın Alacaklıları 

mevcuduna ait tahlilde gösterildiği üzere :

46.063,821 sâfi kilosu Hâzineye,
2.802,613 „ „ Amortisman ve Kredi Sandığına 

ait altınların bedelini teşkil etmektedir.

Aktif’te verilmiş olan izahat dairesinde, Bankaca alınıp satılan döviz
ler, bilânçoda 3133 ve 5256 sayılı kanunlara göre ayrılmış ve kliring he
saplan da dahü olmak üzere, müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile, 
581.777.599,45 liraya baliğ olmuştur.

a) 3133 sayılı kanıma göre

Hariçteki Muhabirler ...
Mevduat.......................
Muhtelif.......................

b) 5256 sayılı kanuna göre :

Hariçteki Muhabirler............................  209.967.105,44 „
Mevduat.................................................. 4.547.678,45 „
Muhtelif.................................................. 116.723.585,79 „

c) K liring....................................................  18.196.402,16 ,,

Yekûn 581.777.599,45 liradır

Bilançonun Aktifindeki muhtelif hesaplar mahiyetinde olmak üzere, 
Pasifte yer alan muhtelif alacaklı ve muvakkat hesaplardan ibaret olup, 
yekûnu 410.115.807,11 liradır ve aşağıdaki hesaplardan terekküp etmek
tedir.

Ödenecek senet ve havaleler............................ 6.402.475,63 lira
Muvakkat Alacaklılar......................................  44.090.127,35 ,,
Transituar Hesaplar........................................ 256.582.117,07 „
Provizyon Hesapları........................................ 102.583.441,09 ,,
Kliring Transituar Hesaplar...........................  457.645,97 „

Yekûn 410.115.807,11 lira

214.675.886,69 lira 
1.058.898,23 „ 

16.608.042,69 „

Döviz Alacaklıları

Muhtelif
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Kâr ve tevzi
şekli

BUânçoda kâr olarak görülen 13.905.777,08 lira, 1954 yılmda bütün 
îdare ve Banka muameleleri masrafları karşılandıktan ve provizyon ve 
amortismanlar ayrıldıktan sonra kalan sâfi kârdır.

Kanunumuzun 88’inci ve Bankalar Kanununun 31’inci maddelerine 
göre, bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde tevziini teklif ediyoruz :

1954 yılı sâfi kân
Kurumlar vergisi 2.629.581,—
Gelir vergisi 4.536.915,65

düşüldükten sonra kalan 
% 5 zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Madde 31)

indirildikten sonra kalan
1954 yılı sâfi kân üzerinden
aynlan % 10 âdi ihtiyat akçesi 1.390.577,71
Hissedarlar I’inci temettüü 630.000,—

tenzilinden sonra kalan
1954 yüı sâfi kârından 
âdi ihtiyat akçesi ve 
I’inci temettü mecmu- 
unun tenzilinden sonra kalan 
miktar üzerinden % 10 fev
kalâde ihtiyat akçesi 1.188.519,94 
Memurlar hissesi 
(Aynı miktar üzerinden 
% 5 i geçmemek üzere 
ve azamî birer maaş
nisbetinde) 419.859,88

tefrikinden sonra geri kalan
yarısı olan 1.207.517,03 lira Hâzineye,
diğer yansı 1.207.517,02 ,, Hissedarlara.

13.905.777,08 liradan 

7.166.496,65 lira

6.739.280,43 liradan 

695.288,85 lira

6.043.991,58 liradan

2.020.577,71 liranın

4.023.413,87 liradan

1.608.379,82 lira

2.415.034,05 liranın

Buna nazaran 1954 yılı için Hissedarlara düşen miktar :
. i ’inci temettü 630.000,— lira üe

n ’inci temettü 1.207.517,02 lira ve
Geçen seneden artan 12,32 lira üe

1.837.529,34 lira olup
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bunun 150.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisseye safi olarak 
12,25 lira isabet etmekte - bu miktarın gayri safisi 14,41 lira olup bundan 
2,16 lira Gelir Vergisi indirilmiştir - ve taksimi mümkün olmayan 29,34 
liranın da gelecek yıla devri lâzım gelmektedir. Hisse başına isabet eden 
safi 12,25 liranın 2/5/1955 tarihinden itibaren tediyesini tasviplerinize 
arzederiz.
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—  IV -  

İDARİ 1VI ) ı iAR

Bankamızın 1954 hesap devresine ait maruzatımıza son vermeden 
önce, müteferrik bazı idarî mevzulara da temas etmek isteriz.

1954 yılı içinde faaliyete geçeceklerini geçen seneki raporumuzda bil
dirdiğimiz Eskişehir ve Diyarbakır Şubelerimizden, Eskişehir Şubemiz 
28 Ekim 1954 tarihinde, Diyarbakır Şubemiz de 4 Şubat 1955 tarihinde 
faaliyete geçmiştir.

Banknot Matbaamızın bina inşaatı ve makinelerinin kurulması işleri 
devam etmektedir. Bina inşaatının Ağustos, makinelerin tesisi işlerinin de 
Ekim 1955 sonunda tamamlanması mukarrerdir. Buna göre Kasım ayında 
üç aylık tecrübe işletmesine girişilecek ve bu devrenin sonunda da bank
notlarımızın kendi Matbaamız tarafından tab’ı mümkün olacaktır.

Raporumuzu, Muhterem Hissedarların yüksek tasviplerine arzeder- 
ken, Hükümetimizin Bankamıza göstermekte olduğu değerli ve devamlı 
yardımlara şükranlarımızı ve vazifelerini gayret ve liyakatle yapmakta 
olan Müdür ve memurlarımız hakkındaki takdirlerimizi bu vesile ile 'fade 
etmekten büyük bir zevk duymaktayız.

İDARE MECLİSİ
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— V —

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

1954

Yirmiüçüncü Hesap Yılına ait 

MURAKABE KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1954 yılına ait kasa ve depo 
mevcutlariyle, tahvülerini ve muhtelif senetlerini Merkez ve Şubelerinde 
başka başka zamanlarda tâdat ve tetkik ederek kayıtlarına uygun bulduk. 
İdare Meclisince Yüksek Heyetinize arzolunan Bilanço ve Kâr ve Zarar 
hesaplarının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük,

İşbu hesapların kabulünü Yüksek Heyetinizin tasvibine, saygılarımız
la, arzederiz.

Murakıp Murakıp Murakıp Murakıp

Semih Beken Mümtaz Ulusoy Abdullah Güle Ali Besim Besin



B İ L Â N Ç O
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T Ü R K İ Y E  C U M H U R İ Y E T

31/12/1954 Tarihinde Biten

Türk Lirası
1

ALTIN :

Safi Kg.......................... 127.536,092 401.836.891 72

j DÖVİZ BORÇLULARI :

; a - 3133 sayılı kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler • ■ . •
Muhtelif ■ ............................

b - 5256 sayılı kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler .. . •
Muhtelif.............................

c - Kliring................................

8.870.943,30
2.944.578,66

71.033.069,36
83.789.827,61

133.578,14 166.771.997 07

KASA :

Ufaklık para ................................. 3.263.544 38

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 235.809 55
; SENETLER CÜZDANI :

a - Hazine Bonoları ve Hazine 
kefaletini haiz bonolar . 

b - Ticarî ve Ziraî senetler • •
1.546.057.963,83
1.088.006.143.79 2.634.064.107 62

TAHVİLLER CÜZDANI : 31.565.157 77

AVANSLAR : 176.193.643 63

HİSSEDARLAR : 4.500.000 —

GAYRI MENKULLER : ( +  )
Gayri Menkuller (x) ................
Amortisman......................... .. .

8.101.744,53
—1.114.490,30 6.987.254 23

DEMİRBAŞ : ( ++ )
Demirbaş eşya . ....................
Amortisman...............................

1.564.135,25 
-  496.527,90 1.067.607 35

MUHTELİF : 82,238.181 67

i Yekûn ........ 3.508.724.194 99

( +  ) 5.007.500,— liraya sigortalıdır. 
( +  +  ) 2.059.650,— liraya sigortalıdır.

(x) 3.210.543,02 lirası arsalar bedelidir.



M E R K E Z  BAN KASI’N I N

Yirmiüçüncü Hesap Yılı Bilânçosu P A S İ F

Türk Lirası

SERMAYE: 15.000.000 —

İh t iy a t  a k ç e s i :

A d î.......... .....................................  25.884.056,77
Fevkalâde..................................... 9.809.779,32
Hususî............................. ............. 6.000.000,
Hususî (Bankamız Kanunu Mad
de : 19) ........................................  1.051.494,15
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Madde : 31) • 5.965.225,54 48.710.555

!

78

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR : 1.533.289.735 50

MEVDUAT:

R esm î...........................................
Bankalar............... ......................
Muhtelif........................................

101.722.151,65
586.651.388,72
63.584.284,51 751 9̂57.824

1

88

ALTIN ALACAKLILARI :
Resmî Sâfi Kg. .. 48.866,434 153.966.895,19 153.966.895 19 1

DÖVİZ ALACAKLILARI :
i

a - 3133 sayılı kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler...........
Mevduat................................
Muhtelif................................

214.675.886,69
1.058.898,23

16.608.042,69

b - 5256 sayılı kanuna göre :
Hariçteki Muhabirler...........
Mevduat.................> • • ■ •
Muhtelif................................

c - K liring...................................

209.967.105,44
4.547.678,45

116.723.585,79
18.196.402,16 58İT777.599 45

MUHTELİF : 410.115.807 11

KÂR : 13.905.777 08

Yekûn .......... 3.508.724.194 99



T Ü R K İ Y E  C U M H U R İ Y E T

31/12/1954 Tarihindeki



M E R K E Z  B A N K A S I’ NI N

Kâr ve Zarar Hesabı



F  1 H R î  S T

Sahife
No.

I —  Dünya İktisadî Vaziyeti
1 — Dünya İktisadî vaziyeti ana hatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
2 — Ham madde vaziyeti ..............................t ..............................  H
3 —> Sınaî istihsal . . ••• ......... . ............ . ..............................  14
4 — Toptan eşya fiyatları indeksleri ................. ................  . . . 14
5 — İş gücünün istihdam h a cm i.................. ..........................  . .  15
6 —  Ü cretle r ................. ......................... .... .t . . .» ........  . . . . . .  15
7 —■ Geçinme indeksleri . . . .  . ............................ ...  . *•«........ . . . 16
8 — Para ve kredi politik ası......................... ................................ 16
9 — Dış Muameleler İdaresi . . ............................................ 1*7

10 —« Milletlerarası İmâr ve Kalkınma Bankası ik ra za tı.............  18
11 — Avrupa Tediye Birliği .....................................• . . . . . .  19
12 — Milletlerarası Para Fonu faa liyetleri............... . . ................. 20

II —  Türkiyede İktisadi Vaziyet

1 — Memlekette iktisadi vaziyetin ana hatları . . . . . . . . . .  22
2 — Ziraat ............. ..........................................  . . . . . . .  23
3 — S a n a y i............................. * . . .........................  ..........................  27
4 —  Madencilik . . . . ... . . ......................................•••.................  31
5 —• Enerji istihsali ................................ . . . ......................... . . . .  32
6 — Dış Ticaret ve Dış Ticaret R e jim i............. • ••......................  33
7 — U laştırm a............. .........................................................................■ 35
8 — Altın ve döviz vaziyeti . . . ............... ... j ................... . .  . . 36
9 — Milletlerarası Para Fonu ve İmar ve Kalkınma

Bankasiyle m uam eleler.............. i ............................................ 37
10 — Devlet Ma1 i y e s i .................................................... .......................  38
11 —  Devlet Borçları . . . .  - ...................................................  40
12 —. Fiyat h areketleri....................■ .................... .............................  41
13 — Emisyon du ru m u ......................... ........................... . ........  . . 42
14- — Bankacılık . . . . . . . . . . ..................... ................................. 42
15 —: Bankalarımızdaki m evdu at............................. ......................... 43
16 — Bankaların kred ileri.............. .................................................... 43
17 — Bankamız kredileri ......................................................................  46



Sahife 
No.

m  — BUâııçoımmm Tahlili

1 — 1953 ve 1954 yıllan bilançolarının mukayesesi......................................47

2 — AKTİF

a) A lt ın .......................................................... ............................ 48
b) Döviz borçluları....................................... ............................ ................48
c) K a s a ..........................................................•••...................... •** 48
d) Dahildeki Muhabirler........................................ ... . . . .  48
e) Senetler Cüzdanı ............................................................ ... ....................48
f) Tahviller Cüzdanı............. ........................... ............................ ............49
g) A vanslar.............. ...................................................................... ............49
h) Hissedarlar .. . . . . .................................................................................. 49

i) Gayri Menkuller........................................................ ... .......................... 50
j) Dem irbaş.................. .....................• ....................................................51
k) M uhtelif......................................................... ... ................... ... .............. 51

3 — PASİF

a) Serm aye.................. ........................... ................................................... 51
b) İhtiyat akçeleri.............................................. ...  ... 52

c) Tedavüldeki banknotlar ............................... ... .....................................52
d) M evduat.............•......................................... ... ......................... ............52
e) Altın alacaklıları .......................................................... ... ............... 53
f) Döviz alacaklıları.. .................................... ............................. ............53
S) M uhtelif.................. ..................... .........................................................53
h) Kâr ve tevzi ş e k li ......................................................... ... .................... 54

IV —  İdari Mevzular 56 

V — Murakıplar Komisyonu Raporu 57 

VI — Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabı 59



ŞUBELERİMİZ

Ankara

İstanbul

İzmir

Mersin

Samsun

İskenderun

Eskişehir

Diyarbakır



TEŞRİÎ HÜKÜMLER 
REPERTOIRE LEGISLATIF



TEŞRİÎ HÜKÜMLER

( Tem m uz 1953)

(R esm î Gazete N o. 844 8  —  3  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6090 —  30 Haziran 1953 —  Denizcilik Bankası Tiirk Anonim  Ortaklığı Kanununun geçici 2 inci maddesine 
göre yapılması gereken tasfiyeye ait müddeti, hitamından itibaren bir yıl uzatır.

(R esm î Gazete N o. 8453  —  9 Tem m uz 1953)

Kanun No. 6095 —  4 Temmuz 1953 —  Kuzey A tlantik Antlaşm ası Teşkilâtı müşterek enfrastrüktür programı gereğince  
Türkiyede yapılacak inşa ve tesis işlerine dairdir.

(R esm t Gazete N o. 8 45 3  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6097 — 4 Temmuz 1953 —  Milli Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1949 takvim yılı 
bilançosunun kabulü hakkındadır.

(R esm i Gazete No. 8 45 3  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6093 — 4 Temmuz 1953 —  Hudut ve Sahiller Sağlık G enel Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı kat'î 
kanunudur.

Sarfiyat: 1.048.552 lira 37 kuruş; ta h sila t: 1.311.794 lira 21 kuruş.

(R esm î Gazete N o 8 45 3  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6099 —  4 Temmuz 1953 —  Hudut ve sahiller Sağlık G enel Müdürlüğünün 1950 büiçe yılı hesabı kat?i 
kanunudur.

Sarfiyat: 939 ,"74  lira 99 kuruş; tah silat: 1.243.197 lira 52 kuruş.

(R esm î Gazete N o. 8 4 5 3  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6100 — 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 bütçe yılı hesabı kat’i kanunudur.
Sarfiyat: 3.115.630 lira ; tah silat: 3.710.930 lira 24 kuruş

(R esm î Gazete N o  8 453  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6101 — 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 bütçe yılı hesabı kat’î kanunudur.
\ Sarfiyat: 3.536.007 lira 02 kuruş: tah silat. 3.808.826 lira 59 kuruş.

(Resm î G azete N o. 8 4 5 3  —  9  Tem m uz 1953)

Kanun No. 6102 — 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 bütçe yılı hesabı kat’î kanunudur.
Sarfiyat: 4.528.869 lira 17 kuruş; ta h sila t: 4 .88*.586 lira 94 kuruş.

( Resm î G azete No 8453  —  9  Tem m uz 1953)

Kamın No. 6103 — 4 Temmuz 1953 —  Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 bütçe yılı hesabı kat'î kan\ınudur.
S arfiyat: 917.257 lira 98 kurıış; tahsilat 1.032.837 lira 29 kııruş.

(R esm i G a zete No. 8453  —  9  T em m uz 1953)

Kanun No. 6104 — 4 Temmuz 1953 —  Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı kat’î kanunudur. 
S arfiyat: 6.670 446 lira 72 kuruş; ta h sila t: 8.284.929 lira 88 kuruş.

(R esm î Gazete N o. 8 453  — 9 Tem m uz 1953)

Karar No. 4 /84 7  —  27 Mayıs 1953 — Y apı ve Kredi Bankasının İzmir’in Konak mevkiinde bir şube açmasına izin verir.
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(R e s m i G a zete N o. 8453  —  9 Temmuz 1953)

K arar N o 4 /8 4 8  —  27 Mayıs 1953 —  Akbank Türk Anonim şirketinin Aııkaramn Cebeci ve Yenimahalle semtlerinde 
b iıe r  şube açm asına izin verir.

(R e s m î G a zete  N o . 8454  —  10 T em m uz 1953)

K anun N o. 6105 —  4 Temmuz 1953 — Posta. Telgraf vc Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı 
kat ı kanunudur.

S a r fiy a t : 71.288.984 lira 88 kuruş; tah silat: 50-767.129 lira 35 kuruş.

( R esm î G a zete N o. 8 454  —  10 Tem m uz 1953)

K anun N o. 6106 —  4 Temmuz 1953 —  Ankara Üniversitesi 1950 bütçe yılı hesabı kat'ı kanunudur.
S a r fiy a t : 6 .587.575 lira 82 kuruş ; ta h sila t: 6.500.321 lira 81 kuruş.

'R e s m i  G a ze te  N o . 8454  —  10 Tem m uz 1953)

Kanun N o. 6107 — 4 Temmuz 1953 —  Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1950 takvim yılı 
bilançosunun kabulü hakkındadır.

(R e s m î  G a ze te  N o 8454  —  10 Tem m uz 1953)

Kanun N o. 6103 — 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Üniversitesi 1917 bütçe yılı hesabı kat i kanunudur.
S a r fiy a t : 10.382 720 lira 34 kuruş; ta h silat: 11.177.588 lira 91 kuruş.

( R e sm i G a zete  N o . 8454 — 10 Tem m uz 1953)

Kanun N o. 6109 — 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Üniversitesi 1948 bütçe yılı hcrabı k a tı kanunudur.
S a r fiy a t : 13 046.076 lira 65 kuruş; tahsilat: 13-364.552 lira 63 kuruş.

( R esm î G a zete N o . 8454  —  10 Tem m uz 1953)

Kanun N o. 6110 —* 4 Temmuz 1953 —  İstanbul Üniversitesi 1949 büiçe yılı hesabı ka* i kanunudur 
S a r fiy a t : 17.631 -799 lira 30 kuruş; ta h sila t: 17.785.143 lira 44 kuruş.

( R esm î G azete N o. 8454  —  10 T em m uz 1953)

Kanun N o. 6111 — 4 Temmuz İ953 —  Orman Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı hesabı kat’i kanunudur 
S a r fiy a t: 13.411.446 lira 97 kuruş; ta h sila t: 10.983.507 lira 54 kuruş.

(R e sm î G azete N o  8454  — 10 Tem m uz 1953)

Kanun N o. 6112 — 7 Temmuz 1953 —  Bankalar Kanununa ektir.

(R esm î G azete N o  8454 — 10 Tem m uz 1953)

Kanun No. 6113 — 7 Temmuz 1953 —  Osmanlı Baııkasiyle yapılan mukavelenin onanması hakkındadır.

(R e s m î  G a zete N o . 8454  —  10 Tem m uz 1 95 3 j

Kanun No. 6114 — 7 Temmuz 1953 —  Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Gıda vo Tanın  
T e şk ilâ tı, M illetlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, M illetlerarası Çalışm a Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında teknik 
yardım  tem inine mütedair esas anlaşma ve eklerinin onanması hakkındadır.

( R esm i G azete No. 8454  —  10 Tem m uz 1953)

Kanun No. 6115 —  7 Temmuz 1953 — Am ortism an ve Kredi Sandığı kanunudur. 

fR esm î G a zete N o. 8455  —  11 T em m uz 1953)

Kanun No 6121 —  10 Temmuz 1953 —  Etibank sermayesinin 500 milyon liraya çıkarılması hakkındadır.

(R e sm î G a zete N o. 8456  ■— 13 Tem m uz 1953)

K arar No. 4 /9 1 5  —  28 Mayıs 1953 —  Halk Bankası tarafından Erzurum’da bir Şube açılmasına izin verir.

(R e s m i  G azete N o. 8 458  —  15 Tem m uz 1953j

Kanun No 6127 —  14 Temmuz 1953 —  Am erika Birleşik Devletleri ve Avrupa işbirliğine dahil memleketlerle borçlan
ma, yardım ve Ödeme anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilm esine dair 5969 sayılı kanunla muaddel 5436 sayılı kanu
nun m er'iyet müddetini uzatır.
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( R esm î Gazete No 8459 — 16 T em m uz 19S3)

T ü rk  P a ra s ı  K ıy m etin i  K o ru m a  h a k k ın d a k i  13 sayılı  k a r a r a  i l işk in  52 sayıiı  teb l iğ .

(R e sm î G azete N o. 8460 — 17 T em m uz 1953)

K anun  No. 6138 — 14 T em m u z  1953 — İs tan b u l  ü n iv e rs i te s i  1953 yılı  b ü tçe  k a nununa  bağlı  ( A / l )  işa re t l i  c e tv e le  
657.000 l ira l ık  fe v k a lâ d e  t a h s i s a t  i lâve eder ,

fR e s m î G azete N o. 8460  — 17 T em m uz 1953)

K a n u n  No. 6141 — 14 T em m uz 1953 — M i l le t le ra ra s ı  im a r  ve K a lk ın m a  B ankas ın ın  T ürk iye  S ına î  K a lk ın m a  B a n k as ın a  
açacağ ı  k r e d i l e r e  k e fa le t  ed ilm es i  ve bu h u s u s ta  g a r a n t i  an la şm ala r ı  akd i  z ım nında  H ü k ü m e te  m ezun iye t  i tası  h a k k ın d a d ı r .

( R esm î G azete  N o  8461 — 18 T em m u z 1953)

T ü rk  P a ra s ı  K ıy m etin i  K o ru m a  h ak k ın d a k i  13 sayılı  k a r a r a  i l işk in  53 sayılı  teb l iğ .

( R esm î G azete No 8463 — 21 T em m uz 1953)

K an u n  No. 6156 — 20 T em m u z  1953 — T ü rk iy e  ile A m e r ik a  B ir leş ik  D e v le t l e r i  a r a s ın d a  1 N isan  1939 t a r ih in d e  im z a 
lan a n  T ic a re t  A n la şm as ın ın  y ü rü r lü k te n  k a ld ı r ı lm as ı  için A m e r ik a  B irleşik  D e v le t l e r i  Büyükelçiliği  i le  t e a t i  ed ilen  m e k tu p 
la r ı  ta sd ik  eder.

fR esm î G aze tj N o 8463  — 21 T em m uz 1953)

K a n u n  No. 6157 — 20 Tem m uz  1953 — T ü rk iy e  - İsveç T ic a re t  ve ö d e m e  A n la şm a la r ı  ile 14 H a z i r a n  1951 ta r ih l i  ek 
p ro to k o l  ve  buna  m elfuf m e k tu p la r ın  15 H a z i r a n  1952 d en  i t ib a ren  üç ay lık  b ir  d e v re  için u z a t ı lm a s ın a  d a ir  te a t i  o lunan  
m e k tu p la r ın  onanm ası  h a k k ın d a d ı r .

(R esm î Gazete N o. 8463 — 21 T em m uz 1953)

K anun  No. 6158 — 20 T em m uz 1953 — T ü rk iy e  - İsveç T ic a r e t  ve Ö d e m e  A n îa şm a la r iy le  14 H a z i r a n  1951 ta r ih l i  ek 
p ro to k o l  ve buna melfuf m e k tu p la r ın  y ü rü r lü k  s ü r e le r in in  15 E ylü l  1952 d e n  i t ib a re n  a l t ı  ay lık  yen i  b ir  d e v re  için u z a t ı l 
m as ına  d a i r  tea t i  o lunan m e k tu p la r ın  o n a n m a s ı  h a k k ın d a d ı r .

fR esm î G azete No. 8463  — 21 T em m uz 1953)

K an u n  No. 6159 — 17 T em m uz 1953 — l ü r k iy e  i le  F r a n s a  a ra s ın d a  imzalanan  T ic a r e t  A n la şm a s ın a  ek 28 A ğ u s to s  
1952 ta r ih l i  p ro toko l  ile  e k le r in in  o n a n m a s ı  h a k k ın d a d ı r .

( R esm î G azete N o. 8463  — 21 T em m uz 1953)

K anun  No. 6161 — 17 T em m u z  1953 — T ü rk iy e  C u m h u r iy e t i  ile  Y u n a n is ta n  H ü k ü m e ti  a r a s ın d a  m ü n ’a k i t  ikam et,  t ic a re t  
ve sey rü se fa in  m u k av e len a m e s in e  m erb u t  T ü rk iy e  g ü m rü k  taviz  l is te s in in  y ü rü r lü k te n  k a ld ır ı lm as ı  h a k k ın d a d ı r .

(R esm î G azete No. 8464 ■— 22 T em m uz 1953)

K a n u n  No. 6163 — 17 T em m uz 1953 — T ü rk iy e  — Ç eko s lo v ak y a  T ic a r e t  ve Ö d em e  A n îa şm a la r iy le  10 Kasım  1950 t a 
r ih li  tü tü n  p ro to k o l  sü re le r in in  u z a t ı lm a la r ı  h u su su n d a  t e a t i  o lunan  m e k tu p la r ın  onanm ası  h a k k ın d a d ı r .

R esm î G azete N o. 846A — 22 T em m u z 1953)

K anun  No. 6164 — 17 T em m uz 1953 — Bir A v ru p a  Tediye  Birliği  k u ru lm a s ı  h ak k ın d a k i  19 E y lü l  1950 tar ih l i  an laş
m ayı tad i l  eden  3 say ılı  ek  p ro to k o lü  t a s d ik  e d e r .

( R esm î G azete No. 8466 — 24 T em m uz 1953)

K anun  No. 6174 —  20 T em m u z  1953 — T ü rk iy e  ile Belçika  - L ü k se n b u rg  E k onom ik  Birliği  a r a s ın d a k i  Ö d ^m e  A n la ş 
ması sü re s in in  3 ay  u z a t ı lm a s ın a  d a i r  t e a t i  ed i len  m ek tu p la r ın  o n a n m a s ı  h a k k ın d a d ı r .

(R esm i G azete No. 8466 — 24 T em m u z 1953)

K anun  No. 6176 — 20 T em m uz 1953 — T ü rk iy e  ile Belçika  — L ü k se n b u rg  E k onom ik  B ir liğ i  a r a s ın d a k i  Ö d em e A n la ş 
ması m ü d d e t in in  31 A ra l ık  1952 d en  i t i b a r e n  6 ay  m ü d d e t le  u za t ı lm as ı  h a k k ın d a  Belçika  Elç iliği i le  tea t i  o lunan m ek tup lar ı  
t a s d ik  eder .

( R esm î G azete N o. 8466 —  24 T em m u z 1953)

K a n u n  No 6177 — 20 T em m uz 1953 — T ü rk iy e  C u m h u r iy e t i  H ü k ü m e t i  ile Yugoslav  H ü k ü m e t i  a r a s ın d a  A n k a r a ’da 
im za lan an  T ic a re t  ve Ö d e m e  A n îa şm ala r iy le  e k le r in in  kab u lü  h a k k ın d a d ı r .
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REPERTOIRE LEGISLATIF

(Juillet 1953)

(Jou rn al O fficiel N o. 8448 —  3  Juillei 1953)

Loi No. 6090 du 30 Juin 1953 — Prorogeant d1 une annee â partir de sa date d ’f xpiratioflu la duree de Iiquidation 
prevue dans P artide provisoire 2 de la loi sur la Banque Maritime.

( Journal O j f i c e l  N o. 8453 —  9  Juillet 1953J

Loi N o. 6095 du 4 Juillet 1953 — Portant sur les travaux de construction et d ’installation a etfectuer en Turquie 
selon le program m e conjoint d ’infrastructure de l’Organisation de l ’Atlantique du Nord.

(Jou rn al O fficiel N o . 8453  — 9  Juillıt 1953)

Loi N o. 6097 du 4 Juillet 1953 — Approuvant le hilan relatif aux depenses effectuees en 1949 d'apres la loi sur la 
Sauvegarde Nationale. .

( Journal O fficiel N o. 8453  —  9 Juillet 1953)

Loi No. 6098 du 4 Juillet 1953 —  Compte definitif de l’exercice budgetaire de 1949 de la Direction Generale des 
S ervices Sanitaires des Frontieres et des Cotes :

D ep en ses : 1.048.552,37 livres turques: Recettes : 1.311.794,21 livres turques.

( Journal O fficiel N o. 8453  —  9 JuiUet 1953) ■

Loi N o 6099 du 4 Juillet 1953 —  Compte definitif de l’exercice budgetaire de 1950 dc !a Direction Generale des 
Services Sanitaires des Frontieres et des Cotes :

D ep en ses: 939.774,99 livres turques ; R ecettes: 1.243.197,52 livres turques

; /nıırnnl O fficiel N o. 8453  —  9 Juillet 1953)

Loi N o 6100 du 4 Juillet 1953 — Compte definitif de l esercice budgetaire de 1947 de l'Universite Teehnique d ’Istanbul: 
D ep en ses: 3 .115 .630 ,—  livres turques ; R ecettes: 3.710.930,24 livres turques

( Journal O ffic iel N o. 8453  ■— 9  Juillet 1953)

Loi N o 6101 du 4 Juillet 1953 — Compte definitif de l'esercice budgetaire de 1948 de l'Universite Teehnique d ’ıstanbul 
D ep en ses: 3.536 007,02 livres turqucs; R ecettes: 3.808-826,59 livres turques

■ Journal O fficiel N o. 8453  —  9 Juillet 1953)

Loi No 6102 du 4 Juillet 1953 —  Compte definitif de Fenercice budgeta re de 19(9 de l'Universite Teehnique d ’Istanbul 
D epenses: 4.528.869,17 livres turques; R ecettes: 4.881.586,94 livres turques.

( Jour, al O ffic iel N o. 8453  —  9  Jııillet 1953)

Loi N o 6103 du 4 Juillet 1953 —  Compte definitif de l’exercice budgetaire de 1947 de la Direction Generale de 
Culture Physique :

D ep en ses: 947.527,98 livres lurqucs; R ecettes: 1.032.837,29 livres lurques.

( Journal O fficiel N o. 8453  —  9 JuiUet 1953,

Loi No. 6104 du 4 Juillet 1953 — Compte definitif dc I’exercice budgetaire de 1950 de la Direction Generale des 
V oies Aeriennes de l 'E ta t :

D epenses: 6.670.446,72 livıes turques ; R ecettes: 8.281.929,88 livres tuıques.

( Journal O fficiel N o. 8453  —  9  Juillet 1953)

Decret No. 4 /847  du 27 Mai 1953 — Autorisant la Yapı ve Kredi Bankası â ouvrir une Succursale dans le district de 
Konak â İzmir.
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f Journal O fjiciel N o. 8 4 5 3 —  9  Juillet 1953)

Decret No. 4 /8 4 8  du 27 Mai 1953 —  A utorisant î'Akbank â ouvrir des succursales dans les quartiers de Cebeci 
et Yenim ahalle d ’Ankara

(Journal O fficiel N o. 8454  —  10 Juillet 1953)

Loi No. 6105 du 4 Juillet 1953 —  Compte definîtif de TeMercice budgetaire de 1949 de la Direction Generale des P .T .T .: 
D ep en ses: 71.288.981,88 Hvres iu rq u es; R ecettes : 50.767.129,35 livres turques

( Journal O fficiel N o  8454 —  10 Juillet 1953)

Loi No. 6106 du 4 Juillet 1953 —  Com pte def ini tif de I’ exerci.ce budgetaire de 19)0 de lJUniversite d ’Ankara ; r 
D epenses: 6.587.575,82 livres turques; R e ce tte s : 6.500-321.81 livres turques.

(Journal O fficiel N o . 8454  -  10 Juillet 1953)

Loi No. 6107 du 1 Juillet 1953 —  Approuvant lc bilan de 1950 relatif aux depenses effectuees dans Ie eadre de la 
loi sur la Sauvegarde Nationale.

(Journal O fficiel N o. 8454  —  10 Juillet 1953)

Loi No 6108 du 4 Juillet 1953 —  Com pte definitif de rexercice budgetaire de 1947 de l’Universite d İstanbul: 
D ep en ses: 10.382.720,34 livres tuı*ques ; R ecettes: 1 1.177.588,91 livres turques.

(Journal O fficiel N o . 8454  —  10 Juillet 1953)

Loi No. 6109 du 4 Juillet 1953 —  Com pte definitif de l'excrcice budgetaire de 1948 de FUniversite d ’Islanbul : 
■'Depenses: 13.046. 076,65 livres turques; R ecettcs: 13.364.552,63 livres turques.

(Journal Officiel N o . 8454  —  10 Juillet 1953)

lo i  No. 6110 du 4 Juillet 1953 —  Com pte definitif de rexercicc budgetaire de 1949 de l’Universite d ’fstanbul: 
Depenses: 17.631,799,30 Ii vres turques ; R ecettc s : 17-785.443,44 l'vres turques

(Journal O fficiel  A?o. 8454  —  10 Juillet 1953j

Loi No. 6111 du 4 Juillet 1953 — Com pte definitif de Texercice budgelaire de 1950 de la Direction Generale des Forets: 
D epenses: 13.411.146.97 livres turques ; R ecettes : 10-983.507.54 livres turques.

f  Journal O fficicl N o . 8454  —  10 Juillet 7953)

Loi No. 6112 du 7 Juillet 1953 ■— Additionnelle a îa Loi sur les Banques.

(Journal O fficiel  Aro. "8454 —  10 Juillet 1953) -

Loi No. 6113 du 7 Juillet 1953 — Approuvant î’Accord eonciu avec la Banque Ottom ane.

fJou rn al O ffic ie l N o . 8454  —  10 Juillet 1953)

Loi No 6114 du 7 Juillet 1953 — Approuvant la Convention Principale et ses annexes conclue enire le Gouvernement 
Türe, d’ une part et l’Organisation des Nations - Unies pour l’AHmentation et TAgriculture, TOrganisation Internationale de 
TAeronautique Çivile, l'O rganisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Sante, d'autre part. au 
sujet de I’octroi de I’aide technique.

( Journal O fficiel N o . 8454  —  10 Juillet 1955)

Loi No. 6115 du 7 Juillet 1953 — Portant fondation de la Caisse d ’Arnortissement c-L de Credit 

(Journal O fficicl N o . 8455 —  11 Juillet 1953}

Loi No. 6121 du 10 Juillet 1953 —  Portant â 500 millions dc livres turques Ie capilal social de I’Eiibank.

( Journal O ffic id  N o  8456 — 13 Juillet 1953)

Decret No. 4 /915  du 28 Mai 1953 —  Autorisant 1a Halk Bankacı a ouvrir une succursale â Erzurum.

(Journal O fficiel N o. 8458  —  15 Juillet 1953)

Loi No. 6127 du 14 Juillet 1953 —  Prorogeant la duree de validite de la loi No. 5436, modifiee par celle No, 5969 et 
autorisant le Gouvernement â conclure avec les E tats-U nis et les pays membreş de TO. E. E. C, des A ccords d 'E » prunt, 
d 'A ide et de Paiement,
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fJournal O fficiel N o. 8459  —  16 Juillet 1953)

Communique No. 52. formant l ’annexe elti Decret No. 13 relatif a la Sauvegarde de la Valeıır de la Monnaie Tıırque.

fJournal O fficiel N o. 8460 —  77 Juillet 1953j

Loi No. 6138 du 14 Juillet 1953 —  Portant adjonction d ’ıın credit ext raordinaire de 657.000 lİvres tıırques a 1 etat 
( A / l )  annese â la loi budgetaire de 1953 de l'Universite d ’Istanbııl.

(Journal O fficiel N o. 8460 — 17 Juillet 1953}

Loi No. 6141 du 14 Juillet 1953 Autorisant le Goııvernement a se porleı* garaııt anx credits qui seront accordes a 
The Industrial Developm ent Bank of Turkey par la Banqııe Internationale de Reronstrııclioıı et de Relevement et a conclure 
des accords de garantie.

( Journal O fficiel N o. 8461  —  18 ju illet 1953)

Communique No. 53 formant l’annexe du Decret No. 13 relatif â la Sauvtgarde de la Valeur de la Monnaie Turque.

( Journal O fficiel N o. 8463  —  21 Juillet 1953) -

Loi No. 6156 du 20 Juillet 1953 —  Approuvant Jes lettres echangees avec l ’Am bassade des Etats - Unis en vue 
d ’abroger l ’A ccord de Commerce signe le 1er Avril 1939 entre la Turquie et Ies Etats - Unis.

(Journal O fficiel N o. 8 463  -  21 Juillet 1953)

Loi No. 6157 du 20 Juillet 1953 —  Ratifiant les lettres echangees poıır la prolongation de 3 mois, â partir du 15 Juin 
1952 des Accords de Commerce et de Paiement tureo - suedois ainsi qııe du Protocole - anııexe du 14 Juin 1951 et des 
lettres y afferentes.

(Journal O fficiel N o. 8 463  —  21 Juillet 1953)

Loi N o. 6158 du 20 Juillet 1953 —  Approuvant les lettres echangees en vue de prolonger, pour une nouvelle duree de 
six mois â courir du 15 Septembre 1952 des Accords de Commerce el de Paiement turco - suedois ainsi que du Protocole- 
annexe du 14 Juin 1951 et des lettres y afferentes.

(Journal O ffic ie l N o. 8463  —  21 J u ilh t 1953)

Loi No 6159 du 17 Juillet 1953 - Approuvant le Protocole du 28 Août 1952 ainsi que ses annexes, relatifs â l ’Accord  
de Com m erce conclu entre la Turquie et la France.

(Journal O ffic ie l N o. 8 463  —  21 Juillet 1953)

Loi No. 6161 du 17 Juillet 1953 —  Abrog-eant la liste de privileges douaniers formant l’annexe de la Convention \ 1 ?  
Sejour, de Com m erce et de Navigntion conelue entre la Repubiique Turque et le Goııvernement Hellene,

f  Journal O fficiel N o. 8464  — 22 Juillet 1953)

Loi N o. 6163 du 17 Juillet 1953 —  Ratifiant les lettres echangees en vue de prolonger la duree de validite des 
A ccord s de Commerce et de Paiement Turco - Tclıecoslovaques et de celle du Protoco'e de Tabac du 10 Novembre 1950.

( Journal O fficiel N o. 8464  —  22  Juilltt 1953)

Loi N o. 6164 du 17 Juillet 1953 — R atifiant le Protocole - annese No. 3 modifiant la Convention du 19 Septembre 
1950 relative â la fondation d ’une Union Europeenne de Paiement.

(Journal O fficiel N o. 8466  -  24 Juillet 1951)

Loi No. 6174 du 20 Juillet 1953 — R atifiant les lettres echangees en vue de prolonger pour une periode de trois 
m ois, la duree de l ’A ccord de Paiement conclu entre la Turquie el I’Uııion Economique Belgo - Luxembourgeoise.

( Journal O fficiel N o. 8465  —  24 Juillet 1953)

Loi N o. 6176 du 20 Juillet 1953 —  Ratifiant les lettres echangees en vue de prolonger, pour une periode de six mois, 
a dater du 31 Decem bre 1952. la duree de l'Accord de Paiement conclu entre la Turquie et rU nion Ecoııomique B e lg o - 
Lusem bourgeoise *

(Journal O fficiel N o. 8466  — 24  Juillet 1953)

Loi No. 6177 du 20 Juillet 1953 — Ratifiant les A ccords de Commerce et de Paiement ainsi que leurs annexes conclus 
â Ankara entre le Gouvernement de la Republique Turque et le Goııvernement Yougoslave.
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ılıca gelir kaynakları, irat ve servet vergileri, tekel
ler, istihlâk resimleri, Devlet emlâk ve teşebbüsatı hasılatıdır. 
]3 mülhak bütçenin 1952 gider tahminleri 519,5 milyon, gelir 
tahminleri 725,2 milyon liradır.

Vilâyet Özel idareleri 1950 yılı masraf bütçeleri yekûnu 
79 milyon liradır ve gelirleri de aynı miktardadır.

B elediyeler: 1051 de 63 vilâyet, 422 kaza, 111 nahiye 
merkezinde ve 40 köyde 636 belediye vardır.

K öyler : 1950 senesinde koy bütçelerinin yekûnu 75,3 
milyon lira tutm aktadır.

IX . D evlet b orçları —  31 A ralık  1952 de düyunu umu
miye vaziyeti şöyle idi :

Türk lirası
Muhakkem f  Türk lirası 
Borçlar | Ecnebi parası

Türk lirası
_ _ _ _ _ _ _ _

767.046.160 1.527.461.520

Mütemevviç /  Türk lirası 
Borçlar (  Ecnebi parası

1.312.536.145
55.563.399

U m u m î yekûn

1.368.099.544

2.895.561.064
X* B ankalar —  1952 Sonunda Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası hariç olmak üzere, mecmıı itibarî Türk İirası 
sermayesi 1.028 milyon lira olan 37 millî banka vardı. İtibarî 
sermaye zaviyesinden en m ühim leri: T. C. Ziraat Bankası (300 
milyon), Sümerbank (200 milyon), İller Bankası (201) milyon), 
Etibank ( İ50 m ilyon ), Türkiye Emlâk Kredi Bankası (1 0 0  
m ilyon), T. Sınaî Kalkınma Bankası ( 12,5 m ilyon). '1 ürk 
Ticaret Bankası (11  m ilyo n ). Yapı ve Kredi Bankası (1 0  
milyon ), Akbank ( 5,7 milyon ), T. İş Bankası ( 5 milyon ), 
Türkiye Garanti Bankası ( 5 milyon ). İhraç müessesesi olan 
Türkiye Cumhuriyet M erkez Bankası 3 Ekim 1931 de faaliyete 
geçmiştir. Merkezi Ankarada olup, Ankara, İstanbul. İzmir, 
Samsun, Mersin ve İskenderun’da şubeleri vardır.

X I . T ü rk iyed e  nakit u su lü :

a) Madenî meskukât —  Vahidi nakdî altın kuruştur. 
(2 6  Mart 1332 - 8 Nisan 1916 tarihli Tevhidi Meskukât kanu
n u ). Bir Türk lirası 100 kuruşa münkasim olup 6,615 gram  
vezninde halis altını muhtevidir. Bir kuruş kırk paradır. T at
bikat sahasında hassaten resmî müesseseler ve ticaret âle
minde lira vahidi nakdî makamında carî olup kuruş daha zi
yade küsuru iraeye mahsus olarak kullanılmaktadır.

b) K âğıt paralar —  Halen tedavülde münhasıran Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknotları vardır ( Tür
kiye’de mecburî tedavülün ilân tarihi : 4 A ğu stos 1914 ).

c) 9 Eylül 1946 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca Birleşik Am erika Dolarının alış fiyatı 280 
kuruş olarak tespit edilmiştir.

ç) Nakit vahidinin sâfi altın muadili 317,382 miligram  
olup buna göre sâfi bir ons altın (3 1  gram 1035 ) =  98 Türk 
lirasıdır, ve bir türk lirası =  0,357143 Birleşik Am erika  
dolarıdır.

d) M illetlerarası Para Sandığı Türk lirasının dolar ve 
altın muadeletlerini 19 Haziran 1947 de ilân etmiştir.

Les impots sur le revenu et la fortuna, le produit des 
monopoles, les taxes de consommation. les revenus doma- 
niaux et le produit des entreprises publiques constituent les 
principales ressources fiscales. Les evaluations pour les 13 
budgets annexes de Texercice 1952 se montent â un total de 
519,5 millions de livres de depenses et â 725,2 millions de 
recettes.

Le total des budgets departementaux de depenses pour 
l*exercice 1950 est de 79 millions de Ltqs. et celui des re
cettes s ’eleve au meme montant.

Municipalites : En 1951, on comptait au total 636 muni- 
cipalites pour les chefs - lieux de 63 vilayets, 422 kazas, 111 
nahiyes et 40 communes.

Com m unes: Les budgets des communes atteignent en 
1950 un total de 75,3 millions de livres turques.

I X . I)ette pu !)lique —  La situation de la dette pub- 
lique au 31 Decembre 1952 e ta it :

Ltgs. Ltqs.
Dette f  En livres turqııes 760.415.360
Consolidee \ En devises 767.046.160 1.527.461.520

Dette f  En livres turques 1.312.536.145
Flottante ( En devises 55.563.399 1.368.099.544

T o la l general 2.895.561.064

X . Baııtjues —  A  la fin de 1952, â rexclusion de la Ban- 
que Centrale, il existait 37 banques nationales representant 
ensemble un capital nominal de Tordre de 1.028 millions de 
Ltqs. Les plus importantes sous le rapport du capital nominal 
sont les suivantes : Banque Agricole de la Republique Turque 
( 300 millons ), Sümerbank ( 200 millions ), iller Bankası ( 200 
m illions), Etibank (150 millions), Credit Foneier de Turquie 
(100 millions). The Industrial Development Bank of Turkey 
( 12,5 m illions), Türk Ticaret Bankası ( 11 m illions), Yapı ve 
Kredi Bankası (1 0  m illions), Akbank (5 ,7  m illions), İş Ban
kası ( 5 millions ). Türkiye Garanti Bankası ( 5 millions ). La 
Banque Centrale de la Republique de Turquie, Institut d'Em is- 
sion, fonctionne depuis le 3 Octobre 1931. Elle a son siege 
central â Ankara et des succursales â Ankara, İstanbul, İzmir, 
Mersin, Samsun et İskenderun.

X I . Systenıe m onetaire en T u rq u ie :

a) Monnaies metalliques —  L’unite monetaire est la pias- 
tre - or ( Decret - loi du 26 Mars 1332 -  8 Avril 1916, sur 
l’unification monetaire ). La livre turque est divisee en 100 
piastres et contient 6,615 grammes d'or fin. La piastre vaut 
40 paras. En fait, et particulierement dans les etablissements 
officiels et dans le commerce, la livre est employee comme 
ünite monetaire et la piastre comme sous multiple de la livre.

b) Monnaies de papier —  Ce sont exclusivement les 
billets de la Banque Centrale de la Republique de Turquie 
qui sont en circulation. ( Date d'entree en vigueur du coıırs 
force en Turquie : 4 A oû t 1914 ).

c) A  dater du 9 Septem bre 1946, la Banque Centrale a 
fixe le cours d'achat du Dollar U. S. A . â 280 piastres.

ç) La parite en or fin de Tunite monetaire est de 
317,382 miligrammes d'oü il resulte que l'once d'or fin (3 1  gr. 
1035 ) vaut 98 livres turques et 1 livre turque =  0,357143  
dollars ü . S. A .

d) Le Fonds Monetaire International a annonce â la 
date du 19 Juin 1947 les parites en or et en dollars de la 
livre turque,


