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Sayın Ortaklar,

Bankamızın kırkbirinci hesap yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarını gös
teren 1972 Y ılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabını tetkik ve tasvibinize 
arzeder, yüksek Kurulunuzu saygı ile selâmlarız.

Bankamızın muamelelerini incelemeye başlamadan önce 1972 yılı 
içinde yurdumuzda ve  dünyada meydana gelmiş olan ekonomik olayları 
topluca gözden geçirm ekte fayda görüyoruz.

1972 yılı yurtiçi v e  yurtdışı ekonomik gelişmelerini bu Raporun birinci 
bölümünde ana çizg ileriy le gözden geçirdikten sonra ikinci bölümünde, 
söz konusu ekonomik gelişmeleri ayrıntılı olarak. 1972 Y ılı Programı, 
m illi gelir, ekonomik kesimler, çalışma, para - kredi, sermaye piyasası, 
kamu mâliyesi, ödemeler dengesi, dış borçlar ve  fiyatlar açılarından ayrı 
ayrı inceleyeceğiz.
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B i r i n c i  B ö l ü m

YURTİÇİ VE YURTDIŞI EKONOMİK GELİŞMELERE TOPLU BAKIŞ

I. 1972 YILINDA YURTİÇİ EKONOMİK GELİŞMELER

1972 yılı ekonomik konjonktürünü belirleyen başlıca gelişmeler plan 
ve program hedefini aşan bir milli gelir artışı, altın ve döviz rezervlerinin 
hızla yükselmesi ve  1970 devalüasyonundan sonra hızlanan fiyat artışla
rının yavaşlayarak devam etmesidir. Para - kredi alanında mevduat, 1971 
yılındaki hızlı artışına devam etmiş, banka kredileri özellik le yılın ikinci 
yarısında, ekonomik faaliyetlerdeki gelişmeye uygun bir artış göstermiş 
ve para hacmindeki artış geçen yıla kıyasla biraz yavaşlamıştır.

1972 yılında uygulanmış olan para - kredi politikası, altın ve  döviz 
rezervleri ile mevduat artışından doğan likiditelerin fiyatların artışını hız
landırmasına meydan vermemek, kredi artışını canlılık gösteren ekonomik 
konjonktürü olumsuz yönde etkilemeyen ölçülerde tutmak ve  ekonomide 
yaratılan fonların daha çok orta ve uzun vadeli krediler şeklinde kullanıl
masını teşvik etmek amaçlarını gütmüştür.

Gayri safi Milli hasıla 1968 sabit fiyatlariyle 1972 yılında, ilk ön tah
minlere göre %  7,7 oranında artmıştır; bu artış 1971 yılında %  10 olarak 
gerçekleşmiş olan kalkınma hızından düşüktür. Ancak 1971 yılında milli 
gelir artışının daha çok tarım gelirlerinin %  11,8 gibi çok yüksek bir artış 
göstermesine bağlı olduğu ve 1972 yılında gayri safi milli hasıladaki %  7,7 
artışa tarım gelirlerinin binde 6 oranında gerilemesine rağmen ulaşıldığı 
gözönünde tutulmalıdır. 1972 yılında gayri safi millî hasıla başlıca sanayi, 
inşaat ve ulaştırma sektörlerindeki gelişmelerin etkisiyle yükselmiştir.

1971 yılında %  10,2 olan sanayi kesimi gelir artışı 1972 yılında 
%  11,9 a, %  7,6 olan ulaştırma sektörü gelir artışı %  10,5 e ve %  8,5 olan 
mali müesseseler gelirleri %  8,8 e çıkmıştır. 1971 ydmda %  4,5 oranında 
gerileme göstermiş olan inşaat sektörü gelirleri 1972 yılında %  8,5 ora
nında artmıştır. 1972 yılında serbest meslek ve hizmetler gelirleri artış 
hızı %  9,1 den %  6,9 a, konut gelirleri artış hızı %  6,3 ten %  5,7 ye in
miştir. Bu farklı gelişmeler sonucunda sektörlerin gayri safi m illî hasıla 
içindeki payları da değişmiştir. Tarım sektörünün gayri safi millî hasıla için
deki payı %  26,8 den %  24,7 ye inerken sanayi sektörünün payı %  18,9 dan 
c/f 19,7 ye çıkmıştır.

14



Ödemeler dengesi alanında 1970 devalüasyonundan sonra başlayan 
olumlu gelişme, 1971 yılında olduğu gibi, 1972 yılında da devam etmiştir.
1969 yılında 220 milyon dolar, 1970 yılında 171 milyon dolar açık vermiş 
olan cari işlemler dengesi 1971 yılında 109 milyon dolar açık vermiş 
olup bu açık 1972 yılında 8 m ilyon dolara inmiştir. 1972 yılında ithalât 
%  33,5 ve  ihracat %  30,7 oranlarında arttığı için geçen yıl 494 milyon 
dolar olan dış ticaret açığı 678 milyon dolara yükselmiştir. Ancak turizm 
gelirleri ve  özellik le işçi dövizlerinin büyük artış göstermesi sonucunda 
görünmeyen kalemler 640 milyon dolarlık gelir fazlası verdiği ve NATO  - 
Enfrastrüktür gelirleri 30 milyon dolara yükseldiği için cari işlemler den
gesi 8 m ilyon dolar g ib i cüz’i bir açıkla kapanmıştır.

1972 yılında proje kredileri ve konsorsiyum kredisi kullanımında 13 
m ilyon dolarlık azalma olmasına karşılık dış borç ödemesi 91 milyon 
dolardan 230 milyon dolara yükselmiştir. 1972 y ılı ödemeler dengesinde 
önemli bir gelişme de kısa vadeli sermaye hareketleridir.

Çoğunluğu dövize çevrilebilir mevduat hesaplan ile ilgili olan kısa 
vadeli sermaye hareketleri 413 milyon dolarlık bir bakiye göstermiştir. 
Kısa vadeli sermaye hareketleri girişlerinin 1972 yılında hızlanması bazı 
tedbirlerin alınmasını gerektirm iş ve  27.7.1972 tarihinde dövize çevrile
bilir mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yeniden tesbit edilmiş 
ve bağlı oldukları rejim değiştirilmiştir. Cari işlemler ve sermaye hare
ketlerinde yukarıda belirtilen bu gelişmeler sonunda altın ve döviz rezerv
lerim iz 748 milyon dolardan 1.312 milyon dolara çıkarak 564 milyon dolar 
artmıştır.

Para hacminin artış hızı 1972 yılında yavaşlamıştır; artış oranlan
1971 yılında %  23,6 ve  geçici verilere göre 1972 yılında % 21,7 dir. 1972 
yılında para hacmini başlıca kredi hacmi, altın ve döviz rezervleri ve ban
kalarımızın yurtdışı taahhütleri etkilemiştir. 1972 yılında para hacminin 
artış yapısında da değişiklik olmuştur. 1971 yılında para hacmini teşkil 
eden bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık paranın para hacmi artışındaki 
payı %  24,8, vadesiz ticari mevduatın payı %  25,4 ve vadesiz tasarruf 
mevduatının payı %  49,2 dir. 1972 yılında bilfiil tedavüldeki banknot ve 
ufaklık paranın payı %  19,7 ye, vadesiz tasarruf mevduatının payı %  42,4 e 
inerken vadesiz ticari mevduatın payı %  33,7 ye çıkmıştır. Bilfiil tedavül
deki banknot ve ufaklık para ile vadesiz tasarruf mevduatının artış hız
ları 1972 yılında yavaşladığı için bunların para hacmi artışındaki etkileri 
azalmış buna karşılık artış oranı 32,1 den ya yükselen vadesiz
ticari mevduat para hacmi artışı üzerine daha etkili olmuştur.

1972 yılında bir yandan altın ve  döviz rezervlerinin diğer yandan 
banka kredilerinin hızlı artışı nedeniyle emisyon ve mevduat artışının hız 
kazanması üzerine Merkez Bankası para hacmi artışını belirli ölçülerde 
tutarak fiyat genel seviyesinde 1971 yılında görünen hızlı artışın 1972
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yılında da devam etmesine meydan vermemek için bazı tedbirler almıştır. 
Hu amaçla ilk önce reeskont aracı kullanılmış ve Merkez Bankasının ban
kalara açtığı krediler ekonomik faaliyetlerin gereğince finanse edilmesini 
de gözönünde tutan bir uygulama içinde seyretmiştir. Daha sonra vadesiz 
ve bir yıla kadar vadeli mevduata uygulanan karşılık oram %  20 den 
%  25 e çıkarılmıştır. Bu tedbirler bir yandan emisyon hacmini diğer yandan 
bankaların kaynaklarını daraltarak kredi artışını imkânlar ölçüsünde yavaş- 
lutmıştır. Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanunun kendisine verdiği çeşitli 
kredi nevilerinin ihtiyaçlara uygun şekilde sektörler ve konular itibariyle 
dağılımını düzenleme yetkisine dayanarak bankaların plasman toplam la
rının en az %  10 unu belli nitelikteki orta vadeli kredilere tahsis etmelerini 
sağlamıştır.

Banknot emisyonunun artış hızı, yukarıda belirtilmiş olan tedbirlerin 
etkisiyle, 1972 yılında yavaşlamıştır. 1971 yılında oranında artmış
olan Merkez Bankası banknot emisyonu 1972 yılında 3.023 m ilyon lira 
çoğalarak 17.032 milyon liradan 20.055 milyon liraya yükselmiştir. 1972 
yılı artış hızı c/c f^ .^dü r.

Merkez Bankası kredileri 1972 yılında %  20 oranında artarak 16.273 
milyon liradan 19.534 milyon liraya çıkmıştır. Merkez Bankası kredilerin
deki 3.261 milyon liralık artışın 1.702 milyon lirası kamu sektörüne açılan 
dolaysız kredilerde, 1.559 milyon lirası bankalar aracılığı ile açılan dolaylı 
kredilerde olmuştur. 1972 sonu itibariyle toplam Merkez Bankası kredi
lerinin %  69 unu dolaysız krediler, %  31 ini dolaylı krediler teşkil etmiştir.
1971 yılına kıyasla dolaysız kredilerin payı azalmış ve dolaylı kredilerin 
payı yükselmiştir.

Banka kredileri artış oranı 1972 yılında hızlanmıştır. 1971 yılında 
%  15,8 oranında artmış olan toplam banka kredileri geçici rakamlara göre
1972 yılında %  30,6 oranında artarak 42.834 milyon liradan, 55.955 m ilyon 
liraya çıkmıştır. Cari istatistiklere göre yapılan ayırımda 55.955 m ilyon 
liralık toplam banka kredilerinin 17.360 milyon lirası (% 3 1 ,0 ) ihtisas 
kredisi, 38.595 milyon lirası (%  69,0) genel kredidir. 1972 yılında banka 
kredilerinin sektörler itibariyle dağılımında üretim sektörleri lehine gelişme 
devam etmiştir. Gerçekten, daha ayrıntılı istatistikler ekim sonu kesin 
rakamlarına göre üretim sektörü kredilerinin payının 1971 ekim sonuna 
kıyasla % 45,2 den %  45,8 e yükseldiğini göstermektedir. Ekim sonu itiba
riyle toplam banka kredilerinin %  30,3 ü sanayi ve  madencilik, %  12,5 i 
tarım ve %  3 li küçük sanat ve  esnaf kredisidir. Konut ve bayındırlık sek
törünün payı %  11,4. dağıtım sektörünün payı %  27,4 ve  sektörlere dağı- 
tılamıyan kredilerin payı %  15,4 tür. Yukarıda belirttiğim iz gibi M erkez 
Bankasının yayınladığı bir tebliğ ile bankalara plasmanlarının %  10 unu 
orta vadeli kredilere tahsis etmeleri zorunluğunu getirmesi üzerine ban
kalar kaynaklarının bir kısmını tebliğde belirtilen nitelikteki orta vadeli
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kredilere tahsis etmişlerdir. Elde mevcut geçici verilere göre bankaların 
orta vadeli kredileri kasım sonu itibariyle 1.592 milyon liraya yükselmiştir.

Bankalardaki mevduat 1972 yılında %  30 oranında artarak 63.007 
m ilyon liraya yükselmiştir; mevduat artışı oranı 1971 yılında % 33,7 idi. 
Mevduat artışındaki yavaşlama vadesiz mevduatta daha belirlidir. Vadeli 
mevduatın artış oranı 1972 yılında daha yüksektir. Bu nedenle vadeli 
mevduatın toplam mevduat içindeki payı 1972 yılında da artmıştır. Kesin 
kasım sonu verilerine göre toplam bankalar mevduatı içinde vadeli mev
duatın payı 1972 yılında % 29,1 den % 31,8 e yükselmiştir.

Bankaların şube sayısındaki artış 1972 yılında da devanı etmiştir 
Banka sayısı Efes Bank’ ın tasfiyeye tabi tutulması nedeniyle 44 ten 43 e 
inmiştir. Bu sayıya M erkez Bankası ve Devlet Yatırım  Bankası dahil 
değildir. 43 bankanın 11 i özel kanunla ve  32 si genel hükümlere göre 
kurulmuş bankalardır. 1972 yılı kasım sonu itibariyle faaliyette bulunan
43 bankanın şube ve ajans sayıları 3.556 dır. 1972 yılında onbir ayda 146 
yeni şube açılmıştır.

1972 yılı konsolide Bütçe ödenekleri yıl içinde verilen ek Ödeneklerle 
birlikte 31.1.1973 tarihi itibariyle 56.39ü milyon liradır. Aynı tarih itiba
r iy le  toplam ödeneklerin %  75 i verile emrine bağlanmıştır. Ocak 1973 
sonu itibariyle ödemeler 42.877 m ilyon lira, gelir tahsilatı 42.811 milyon 
liradır. 42.877 milyon liralık ödemelerin 20.218 milyon lirası cari, 6.038 
m ilyon lirası yatırım, 14.052 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer 
harcamasıdır. 2.569 m ilyon lira da bütçe emanetinden ödenmiştir. 42.811 
m ilyon liralık gelir tahsilatının 35.211 milyon lirası vergi geliri, 5.816 mil
yon lirası vergi dışı gelir ve  1.784 milyon lirası özel gelir ve fondur. 1972 
yılında Hazine net nakit durumu açığı 680 milyon lira artarak 8.999 mil
yon  liradan 9.679 m ilyon liraya çıkmıştır.

Toptan eşya fiyatları genel endeksinin artışı 1972 ydında da devam 
etmiş, fakat artış hızı, çeşitli alanlarda sarfedilen gayretlerle 1971 yılma 
kıyasla yavaşlatılm ıştır. Endeks 1972 yılında aralık sonları itibariyle 
%  14,9, yıllık  ortalamalar itibariyle %  18 oranlarında artmıştır. 1971 yılında 
aralık sonlan artışı % 23 , yıllık ortalama artış ise %  15,9 idi. Toptan eşya 
fiyatları 1970 yılı devalüasyonundan sonra hızlı bir artış eğilimine gir
miştir. Bu nedenle 1972 yılında kamu kesimi harcamalarının kısıtlanması 
ithalâtın önemli ölçüde genişletilmesi ve üretimin artırılması yoluna gidil
miş, para - kredi politikası da ekonomide mevcut ve çeşitli etkenlerle 
artma eğilim i gösteren likiditenin daraltılması amacına yönelmiştir. Bazı 
malların ihracatı geçici olarak kısıtlanmış, bazı malların ithalâtı teşvik 
edilmiş, Bütçe açıklarının azaltılması için tedbirler alınmış, kamu kesi
minin ihtiyaçlarının tahvil ihraç etmek yoluyla karşılanmasına çalışıl
mıştır. Bütün bunların yanında ileride ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak 
açıklandığı gibi, para - kredi alanında da aynı yönde tedbirler alınmıştır;
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Merkez Bankası kredileri artışı yavaşlatılm ış, mevduat karşılıkları oraril 
artırılmış, dövize çevrileb ilir mevduat faizleri İndirilmiş, banka kaynak 
Itırının firt.ı ve uzun vadeli üretken yatırım lara yönelmesi teşvik ed il
miştir. Bütiin bu tedbirlerle toptan eşya fiyatları endeksi aıtış hızı yavaş
latılmıştır.

1972 yılında toptan eşya fiyatlarında meydana gelm iş olan %  14,9 
oranındaki artışta gıda maddeleri ve yem ler grubunun payı %  56, sanayi 
hammaddeleri ve yarımamullerinin payı r/r 44 tür. 1971 yılında toptan 
eşya fiyatlarındaki artışı gıda maddeleri vee yem ler grubu %  48, sanayi 
hammaddeleri ve  yarımamullerî %  52 oranlarında etkilemişti.

Altın fiyatları dış piyasalara paralel olarak 1972 yılında önemli dal
galanmalar göstermiş ve yükselmiştir. 1971 sonuna kıyasla külçe altın 
%  39,5, Cumhuriyet altım %  37,6 ve  Reşat altını %  15 oranlarında artış 
göstermiştir. 1971 yılında külçe altın fiyatı %  12,9, Cumhuriyet altını fi
yatı %  16,5 ve Reşat fiyatı %  23,7 oranlarında artmıştı.

II. 1972 YILINDA ULUSLARARASI EKONOMİK GELİŞMELER

1972 yılında uluslararası ticaret artmağa devam etmiş ve ekonomik 
gelişme temposu hızlanmıştır; bununla beraber işsizlik genellikle çoğal
mış ve dünya fiyatları endişe verici bir yükseliş göstermiştir. Bu arada
1971 yılında olduğu gibi 1972 yılında da uluslararası para sorunları öne
mini muhafaza etmiştir. Bu sorunlara çözüm yolu aramak için yapılan 
dünya para reformu çalışmalarına Milletlerarası Para Fonu çerçevesinde
1972 yılında da devam edilmiştir.

Uluslararası Para Fonu İstatistikleri (IFS ) bülteni rakamları, 1972 
de dünya ihracat hacminin 353 m ilyar dolara ulaştığını ve bunun bir yıl 
önceye göre yaklaşık olarak %  12,5 oranında bir gelişme ifade ettiğini 
göstermektedir. 1972 yılında ihracat, sanayileşmiş ülkelerde %  11 ve 
Türkiyenin de içinde bulunduğu Diğer Avrupa ülkeleri grubunda %  17 
oranlarında artmıştır. A z  Gelişmiş Bölgelerle Güney Amerika Ü lkeleri grup
larının herbirinde artış oranı %  16 olmuştur.

Dünya ithalût hacmi 1972 yılında 368 m ilyar dolara ulaşarak %  12 
oranında genişlemiştir. 1972 de sanayileşmiş Ü lkeler ithalâtı ofr 13 ora
nında artmıştır. Türkiyenin de içinde bulunduğu Diğer Avrupa Ü lkeleri 
grubunda artış oram %  14,5 tur. Bu oran A z  Gelişmiş Bölgelerde %  9 ve 
Güney Amerika ülkelerinde %  14 tür.

Dünya genel ihracatı içinde sanayileşmiş Ülkelerin 1972 yılında payı 
%  72,5 ülkemizin de içinde bulunduğu Diğer Avrupa Ülkelerinin payı 
%  3,5; A z  Gelişmiş Bölgelerin payı ° f( 19,4; Güney Amerika ülkelerinin 
payı %  4,6  oranlarındadır. Ülke gruplarının 1972 yılı dünya ihracatı için
deki paylarında 1971 yılına kıyasla belirgin bir değişiklik görülmemektedir.
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Gelişmiş Bölgelerin hem ihraç hemde ithal mallan fiyatlarının 1971 
yılına kıyasla yükselme hızları 1972 yılında şiddetlenmiştir. Bu Bölgelerin
1971 de %  5,3 oranında artmış olan ihraç malları fiyatları 1972 yılında 
c/c 9,2 oranında yükselmiş; ithal mallan fiyatları ve 1971 yılında %  5,4 
oranında ve 1972 de 9c 7,6 oranında artış kaydetmiştir. A z  Gelişmiş 
Bölgelerle ilgili istatistikler bu Bölgelerin ithal malları fiyatları artış hız
larının 1972 yılında yavaşladığını göstermektedir. Bu Bölgelerde 1971 y ı
lında ithal mallan fiyat artış hızı {/c 3,7 iken 1972 yılında bu oran %  1,8 e 
düşmüştür.

Dünya ticaretine konu olan başlıca mallardan pamuk toptan fiyatla
rının artış hızı 1972 de şiddetlenmiştir, örneğin  A. B. D. pamuğunun 
toptan fiyatı 1972 yılında %  16 oranında yükselmiştir. A. B. D. de pamuk 
fiyatında 1971 yılı artışı %  10 civarında idi.

1965 yılında 1970 yılm a kadar aynı kalan dünya petrol fiyatları, 1971 
yılında %  20 oranında bir artış göstermiştir. Bu fiyatlarda 1972 yılında 
tekrar %  12 dolayında bir yükselme meydana gelmiştir.

Dünya buğday fiyatları 1969 yılından beri devamlı bir artış seyri için
dedir. A .B .D . buğdayının toptan fiyatları 1971 yılında % 7 ye yakın ve
1972 de %  17 ye yakın bir yükselme kaydetmiştir. Kanada buğdayı için aynı 
oranlar %  3 ve %  10 dur.

1972 yılında ülkelerin pek çoğunda para arzı artış oranlan olağanüstü 
ölçüde hızlanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 1970 yılında %  3,7 ve
1971 de %  7,2 oranlarında artmış olan para arzının hızı 1972 de %  10 a 
yükselmiştir. (1972 yılı için verilen oranlar kasım ayı itibariyle önceki 
12 ayı kapsamaktadır). Avusturya’da 1970 de %  6, 1971 de %  15,8 ora
nında olan para arzı artış hızı 1972 de %  22 ye çıkmıştır. Batı Almanya’da
1970 ve  1971 de %  10 ve  %  7,9 oranında artmış olan para arzının 1972 
yılı hızı %  22 dir. Danimarka’da 1970 yılında para arzı %  1 oranında ek
silmiş; 1971 de %  10,6 oranında ve  1972 de %  19 oranında artmıştır. Para 
arzı artış hızı Hollanda’da 1970 ve  1971 de %  11,7 ve %  15,5 iken 1972 de 
%  19 a çıkmıştır. Yunanistan’da %  11,7 ve %  15,5 olan 1970 ve 1971 y ıl
ları para arzı artış oranları 1972 de %  19 a ulaşmıştır. M ısır’da para arzı
nın 1970 yılı artış hızı %  4 ,8 , 1971 de %  7,9 iken 1972 yılında 17 ye 
yaklaşmıştır. Arjantin ’de artış hızları 1970 ve  1971 de %  19,2 ve %  31,4 
iken 1972 de %  37 yi geçmiştir.

1972 yılında para arzı artış hızının diğer bazı ülkelerde yavaşlamış 
olduğu görülmektedir. Ancak bu ülkelerin 1971 yılı para arzı artış hızla
rının yüksek oranlara ulaşmış olduğu kayda değer, örneğin Kanada’da 
para arzı 1970 yılında %  13,2, 1971 yılında %  27 oranlarında artmış 1972 
de ise hız %  23 de kalmıştır. Japonya’da 1970 yılı artış hızı %  16,9 iken
1971 yılında oran %  30 a çıkmış ve 1972 de %  23 olmuştur. İran’da 1970

19



yılında %  11,4 oranında artan para arzı, 1971 de % 67,3 oranında genişle
miş ve 1972 yılında %  37 lik bir artış hızı gerçekleşmiştir.

1972 yılında M erkez Bankaları reeskont hadleri, bazı ülkelerde 1971 
seviyesini korumuş; bazılarında 1971 seviyesinin üstünde ve  diğerlerinde 
altında tutulmuştur. Belçika’da 1971 sonunda %  5,5 olan reeskont hadleri 
1972 sonunda '/c ft e; Danimarka'da {/r 7.5 tan c/t 7 ye; İta lya ’da %  4,5 tan 
'/f 4 e; Hollanda'da %  5 ten f/r 4 e ve  Japonya’da %  4,75 ten %  4,25 e in
dirilmiştir. Norveç, İsveç, İsviçre ve  Kanada’da reeskont hadleri 1971 ve  
1972 sonlan itibariyle değişiklik göstermemiştir. Reeskont hadleri aynı 
tarihler itibariyle A. B. D. de c/r 4,5 tan % 5 e; İngiltere’de °fc 5 ten °?ı 7,5 a; 
Avusturya’da r/r 5 ten %  5,5 a; Fransa’da %  6,5 tan %  7,5 a ve Batı A l
manya’da r/r 4 ten '/c 4,5 a yükseltilmiştir.

1972 yılı sonu itibariyle altın, ö z e l  Çekme Hakları, Uluslararası Para 
Fonu pozisyonları ve çeşitli dövizlerden oluşan uluslararası rezerv hacmi 
bir yıl öncesine kıyasla %  19,6 oranında genişlemiş ve A . B. D. dolan he
sabiyle 155 m ilyar 535 milyona yükselmiştir. Dünya rezerv hacmi 1970 
yılında A. B. D. dolan hesabiyle 92 milyar 535 milyon iken 1971 de birden 
r/r 40,5 oranında artmış ve 130 milyar 50 m ilyona çıkmıştı.

1972 yılı sonu itibariyle ülkelerin ve uluslararası kuruluşların resmi 
altın stokları A. B. D. dolan hesabiyle 45 milyardır. Bu miktarın 39 milyar 
dolara yakın kısmı çeşitli ülkelerde, geri kalanı da Uluslararası Para 
Fonu ve Avrupa ödem eler Bankası gibi kuruluşlarda toplanmıştır. Dünya 
resmi altın stokları 1970 yılında 41 m ilyar 270 milyon dolar ve  1972 de
44 m ilyar 690 milyon dolar değerindeydi.

1970 yılı başından bu yana uygulanmakta olan ö ze l Çekme Hakları
1970 sonunda 5 milyar 842 milyon dolara, 1971 sonunda 6 m ilyar 378 
milyon dolara ve 1972 sonunda da 9 milyar 431 milyon dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. Uluslararası Para Fonu nezdindeki rezerv pozisyonlan 
1970, 1971 ve 1972 yıllarında pek değişme göstermeden 7 m ilyar dolayında 
kalmıştır.

Ülkelerin ellerinde bulunan yabancı para miktarı 1966 - 1972 dönemi 
içinde dört misli kadar çoğalmıştır. Döviz miktarındaki bu olağanüstü ar
tış. son yıllarda kambiyo piyasalarında sık sık ortaya çıkan buhranların 
başlıca nedeni sayılabilir. 1966 yılında A. B. D. doları hesabiyle ulusla
rarası döviz miktarı 25 milyarın biraz üstündeydi. Bu miktara 1967 yılında
4 milyar dolar kadar eklenmiştir. 1968 de artış 3 m ilyar dolar kadar o l
muş ve 1969 da döviz artışı sadece 400 milyon dolayında kalmıştır. Dünya 
döviz rezervi 1970 den itibaren büyük oranlarda çoğalma göstermiştir.
1969 yılında 32 m ilyar A. B. D. doları değerinde olan döviz rezervi
1970 de 44 milyara çıkmış, 1971 de 78 milyara yaklaşmış ve nihayet 1972 
sonunda 100 milyar doları aşmıştır. Bu rakamlar dünya döviz rezervinde
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1970 yılında %  38 oranında, 1971 de % 77 oranında ve 1972 yılında r/r 2'J 
oranında artış meydana geldiğini göstermektedir

Enflasyonist baskılar 1972 yılında bütün dünyada ve özellik le Avrupa- 
da şiddetlenmiş bulunmaktadır. Avrupanın pek çok ülkelerinde tüketici 
fiyatları normal trendin iki misli hızla yükselmiş ve bazılarında da artış 
oranı %  10 a, hatta bu hızın üstüne çıkmıştır. 1972 yılında tüketici fiyatları 
Avrupanın sanayileşmiş ülkelerinden Avusturya'da l/c. 7,7, Belçika’da (’/c 6,-1. 
Batı Alm anya’da % 6,5, Danimarka’da ve Fransa’da 6.9, İtalya'da 7,3, 
Hollanda’da %  7,9, N orveç ’de c/c 7,7 ve İsviçre'de </, 6,8 oranlarında yük
selmiştir. Bu oranlar İrlanda’da %  8,2 ve Ispanya’da % 17 olmuştur. Tüke
tici endeksleri 1972 yılında İngiltere’de r/r 7.7 oranında, A B. D. de ise 
r/c 3,4 oranında artmıştır.

Tüketici fiyatlarının endişe verici eğilimini toptan eşya fiyatlarında 
da izlemek mümkündür. 1972 yılında toptan eşya fiyatları endekslerinin 
özellik le tarım ve sanayi maddeleri bölümlerinde, önceki, yıllara kıyasla 
önemli yükselişler görülmektedir.

Ü lkeler enflasyonla mücadele etmek için çeşitli usuller uygulamış
lardır. Ortak Pazar topluluğu ülkeleri ve İngiltere dar para politikası güt
müş ve faiz hadlerini yükseltmiştir. Batı Almanya ayrıca bütçe kısıntılarına 
başvurmuştur. Bazı ülkeler fiyatları denetleme yolunu seçmişlerdir. Kasım 
ayında Ingiltere işçi ücretlerini, kiraları ve temettüleri dondurma kararı 
almıştır. Fransa enflasyonla mücadelede ikna ve tavsiye metodunu uygu
lamaya çalışmıştır. Ekim ayında Paris'te yapılan toplantıda Avrupa Eko
nomik Topluluğu Üyeleri için en önemli sorunun enflasyon olduğu ifade edil
miş ve fiyat yükselmelerinin yavaşlatılması için Topluluk içinde ele alın
ması gereken tedbirlerin koordinasyonu konusunda anlaşmaya varılmıştır.

A şın  enflasyon eğilim lerinin Topluluk ülkelerinde ekonomik büyü
meyi, istikrarı ve tam istihdamı engellediği ve yaşama şartlarını çok güçleş
tirdiği nedenleriyle Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi enflasyona kar
şı topluca harekete geçmek gerektiği konusunda 5 Aralık 1972 de yeni bir 
karar almıştır.

Bu karara göre, Topluluk Üyesi Devletler tüketici fiyatlarında 1973 yılı 
içinde meydana gelecek artışın c/c 4 oranını geçmemesi için çaba gösterecek
lerdir. Fiyat yükselişlerinin yavaşlatılması, emek ve sermaye gelirlerinin no
minal artışının ılımlı bir seviyede tutulması, satınalma gücünün korun
ması ve her türlü gelirlerin daha adil bir şekilde dağılımının sağlanması 
için şart sayılmıştır. Ü ye Devletler, hizmetler ve sanayi ürünleri fiyatla
rındaki artışları denetlemeyi kabul etmişlerdir. Bu artışların denetlenme
sinde, genel fiyat politikası amaçlarına uygunluk gözönünde tutularak f i 
yat yükselişlerinin kümülatif etkilerinin bertaraf edilmesine ve teşebbüs
lerdeki verim liliğin bir kısmından tüketicilerin de yararlanmasının sağ
lanmasına çalışılacaktır. Üyeler para hacmi artış oranı ile milli gelir artış
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oranı arasında belirli bir uyumluluk içinde çaba göstereceklerdir. Bu arada 
para mercilerinin reeskont hadlerini, bir üst sınır tespit etmek suretiyle 
faiz hadlerini etkilemek, mevduat karşılıklarını değiştirerek veya açık 
piyasa işlemleri yoluyla ekonomide likid iteyi ayarlamak ve  nihayet mali 
kuruluşlarda biriken fonları vergilem ek yoluyla bunların açacağı kredi
leri ve tüketim kredilerini (taksitli satışlar ve  kişisel borçlanmalar) sınır
landırmak amaçlariyle harekete süratle geçebilecekleri belirtilmiştir.

Üye Devletler yabancı ülkelerden çıkan istenmeyen sermaye akım
larını önleyici birleşik eylemlerini ve  gerekli tedbirleri ahenk içinde uygu
layacaklardır. Topluluk Merkez Bankaları Euro - Dollar piyasasına plasman 
hırını, doğrudan veya dolaylı olarak daha fazla artırm ayacaklard ır. Merkez 
Bankaları ayrıca, işbirliğini güçlendirmeye yönelmiş yeni hükümler sapta- 
nıncaya kadar, Guvernörler seviyesinde her üç ayda bir Ü ye ülkelerin para 
hacimleri konusunda görüşmeler yapacaklardır.

Enflasyonla mücadele konusundaki kararın diğer bölümlerinde mali 
politika ve bütçe disiplini ile ticaret politikası tedbirleri üzerinde de du
rulmaktadır.

1972 yılında uluslararası mübadelelerin artmasına ve  ekonomik g e 
lişme temposunun hızlanmasına rağmen bu gelişmeler iş hacmini gayet 
yavaş şekilde etkilemiş ve işsizlik oranı genellikle düşme göstermemiştir. 
İşsizlik sadecede İngiltere ve A. B. D. de bir miktar azalmış fakat yine de 
yüksek seviyelerini korumuşlardır. İşsizlik yüzdesinin hala yüksek sevi
yelerde devam etmesinin başlıca nedenleri arasında faal kadın nüfusunun 
çoğalmasının yanısıra sermayeye dönük yatırım ların fazlalaşm ış olması 
ve hu arada iş gücü verim liliğinin yükselmesi sayılabilir.

Konjonktürün genişleme dönemine girmesi dolayısiyle dünya ticare
tinin hızlı bir büyüme göstermesine rağmen 1972 yılında ödemeler den
gelerinde umulan gelişme görülememiştir. A. B. D. nin ticaret dengesi açığı 
geçen yıla kıyasla 4 m ilyar dolar daha fazla olmuştur. Tahminlere göre İn
giltere'nin ödemeler dengesi fazlası 2 veya 2,5 m ilyar dolar azalacak ve  
Ingiltere belki de bu yıl ne açık ne fazla verecektir; Japonya’nın ödemeler 
dengesi fazlası ise bir miktar düşme gösterecektir; bunlara karşılık İtalya, 
Hollanda ve Belçika ödemeler dengesi fazlalık arzedecektir.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için 1972 yılı oldukça verim li 
bir yıl olarak kabul edilebilir. Gayri safi m illî hasılada 25 yıldan beri g ö 
rülmemiş bir artış meydana gelmiş ve  m illî gelir cari fiyatlarla  %  9,7, 
1958 fiyatlariyle %  6,5  oranında artmıştır. Üretim artışının yanında önemli 
olan konu enflasyon hızının da yavaşlamış olmasıdır. 1972 yüında sana
yileşmiş ülkeler içinde enflasyon hızının %  3,4 bir oranla en düşük olduğu 
yer Amerika Birleşik Devletleridir.

Amerika Birleşik Devletlerinde 1972 yılında ekonomik canlanmayla 
birlikte toplam talepte belirli bir ilerleme kaydedilmiştir, ö ze llik le  işsiz-
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liği azaltmak amaciyle yürütülmüş olan para ve kamu mâliyesi politikaları 
talebin genişlemesinde etkin bir rol oynamıştır. 1972 yılının ikinci yarı
sından itibaren toplam talepteki hızlanma eğilim i nisbi olarak gittikçe 
kuvvet kazanmıştır. 1971 yılında 95:6 olan işsizlik seviyesi 1972 yılında 
c/r 5 e düşmüş ve çalışanların sayısında 2,3 milyon artış meydana gelmiştir 
Doların konvertibl olmaktan çıkması, spekülasyon amaciyle ve güçlü pa
ralara sahip ülkeler yönünde A. B. D. den kısa vadeli büyük sermayelerin 
uzaklaşmasına neden olmuştur. 1971 yılında iki m ilyar dolar dolayında 
açık vermiş olan ticaret dengesinin açığı 1972 yılında 6 milyar 400 milyon 
dolara çıkmıştır. İthalât hacmi 1971 yılına göre %  22 oranında artmış ve 
55 m ilyar 560 milyon dolara ulaşmıştır, ihracat hacmi geçen yıla göre 
%  13 oranında artarak 49 m ilyar 120 milyon dolara yükselmiştir.

Fransa ekonomisi 1972 yılında nisbi bir canlılık göstermiş ve gayri 
safi milli hasıla artış h ızı 1971 de % 5,1 iken 1972 yılında %  5.5 a yüksel
miştir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa'da da fiyat ve ücret artışla
rı 1972 yılında yüksek bir seyir izlemiştir. 1972 yılında hem işsizliğin hem 
boş iş sayısının artış kaydetmesi Fransa’da işsizliğin yapısal bir nitelik 
taşıdığına işaret sayılabilir. 1972 yılında rezervlerde meydana gelmiş olan 
hızlı birikim banka kredilerindeki artışla birlikte etkisini para arzında 
göstermiş ve para arzı %  19 oranında artmıştır. Bu nedenle haziran 1972 
den itibaren tedrici ve kısıtlayıcı bir para politikası uygulanmıştır.

Japonya’da 1971 deki ekonomik durgunluk 1972 yılında ekonomik 
canlanmaya dönüşmüştür. Gayri safi milli hasıla 1971 yılında %  6,7 ora
nında artmış iken, hız 1972 de %  8.5 a yükselmiştir. Ödemeler dengesinin 
uzun zamandır devamlı olarak fazlalık vermiş olması Japonya’yı 20 Ekim 
1972 tarihinde bir seri önleyici tedbirler almaya yöneltmiştir. Bu cümleden 
olmak üzere bir çok sanayi ve zirai mamuller ithalâtında %  20 oranında 
gümrük indirimi yapılmış ithal kotaları %  30 genişletilmiş ve ithal finans
manları faiz hadleri %  1 oranında düşürülmüştür. Neticede, ödemeler den
gesi fazlası 1971 yılında 7 milyar 677 milyon dolar iken 1972 de 4 milyar 
739 milyon dolara indirilebilmiştir. 1972 yılında ihracat r/r 19 artarak 
28 milyar dolara ulaşmış, ithalât yaklaşık olarak f/c 21 oranında yükse
lerek 19 milyar doların biraz üstüne çıkmıştır. Böylece ticaret dengesi 
fazlası 1971 de 8 m ilyar dolara yakın iken 1972 de 9 milyar dolara yük
selmiştir.

Batı Almanya’da 1971 de gayri safi milli hasıla 756 milyar DM'iken
1972 yılında c/c 9 oranında artmak suretiyle 828 milyar DM. a yükselmiştir. 
Tüketici fiyatları endeksi 1971 de <7r 7,5 oranında ve 1972 de '%  6 oranında 
artış göstermiştir. 1972 sonu itibariyle, işsiz sayısı 279 bin ve mevcut boş iş 
sayısı 478 bindir 1972 yılında ihracat 9c 8 oranında ve ithalût l/< 9,75 ora
nında genişlemiştir Bununla beraber ticaret dengesi fazlalığı devanı et
mektedir.
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İngiltere’de 1(J72 yılında özellik le grevler nedeniyle zayıflayan  dış re
kabet giicü sonucu dış ticaret gelişm eleri beklenen seviyenin altında kal
mıştır Ticaret dengesi 1971 yılında 733 m ilyon dolar fazla  verd iği halde 
1972 yılında 1 m ilyar 600 m ilyon dolar açıkla kapanmıştır. İngiltere ’de
1971 yılında 6 m ilyar 600 milyon dolara yükselen rezerv ler 1972 yılında
5 milyar 600 milyon dolara inmiştir. Enflasyonun yavaşlama göstermemesi, 
liretimin ve dış ticaretin beklenildiği şekilde gelişmemesi sterlinin dış de
ğerini tehlikeye sokmuştur. Faiz hadlerinin yükseltilmesine ve  Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Üyeleri M erkez Bankalarının büyük desteklerine rağ
men 23 Haziran 1972 de kambiyo borsaları kapatılmış ve  hemen arkasın
dan sterlin dalgalanmaya bırakılmıştır. 23 Haziranda bir sterlin 2 dolar 
35 sent iken 1972 sonunda 1 sterlin 2 dolar 6 sente düşmüştür. Grevlerle 
sarsılan ekonomide toplu iş sözleşmeleri ile ücretlerin daha fazla arttırıl
masını önlemek için 6 Kasım 1972 de ücretler dondurulmuştur.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının (OECD) üye sayısı 1971 
yılında Avusturalya ve Finlandiya’nın da katılmasiyle 23 e çıkmıştır. Son 
yıllarda OECD nin faaliyetlerin i çalışma hayatı, tabiatı koruma, tarım g e 
lişmeleri, enflasyonla mücadele, elektronik beyinlerin gelişmesi gibi alan
lara da çevirdiği görülmektedir. OECD gerek G A T T ’ı ilgilendiren ticari so
runlar gerek IM F ’nin uğraştığı para sorunları konularındaki çalışmalarını 
devam ettirmektedir. Haziran 1971 de bakanlar seviyesinde toplanan 
OECD Konseyi uluslararası ticaretin geleceğini görüştükten sonra ulus
lararası ticaretin daha çok serbestleştirilmesi olanakları v e  sorunları konu
sunda bir çalışma yapılmasını önermiştir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek 
amaciyle teşekkül eden Jean Rey Komitesi ticareti ve  ticaretle ilgili sorun
ları bir uzun dönem perspektifi içinde ele almış, önce sorunları tanımla
mış ve müstaceliyetlerini tayin etmiş ve sonra bu sorunlarla nasıl uğra- 
şılabileceği ve sorunların nasıl çözümleneceği konularında tavsiyelerde 
bulunmuştur. Kom ite Başkanı Jean Rey ’e izafeten adlandırılan raporun 
özellik le G A TT  çerçevesinde 1973 yılında açılacak görüşmelerde faydalı 
olabileceği görüşü yaygındır.

1972 yılında Türkiye’ye Yardım  Konsorsiyom ’u çerçevesi içinde mem
leketim ize 270,9 m ilyon dolarlık proje kredisi taahhüt edilmiştir. Bu kre
dinin 24,2 milyon doları Almanya, 20,0 milyon doları Fransa, 3,4 milyon 
doları Hollanda, 10,0 m ilyon doları İtalya, 40 milyon doları A. B. D. ve
173.3 milyon doları İBRD/IDA tarafından finanse edilmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu üye sayısı, 1972 yılında Ingiltere, Dani
marka ve İrlanda’nın da katılmasiyle 9 a çıkmıştır. Yeni üyeler 1 nisan
1973 tarihinde başlamak üzere her yd %  20 oranında gümrük indirimi 
uygulayacak ve böylece beş yıl içinde topluluğun gümrük birliğine ted
ricen intibak etmiş olacaklardır. Yeni üyelerin vergi politikaları da top
lulukta çeşitli oranlarda kabul edilmiş olan katma değer vergisine uygun



olarak düzenlenecektir. Avrupa Ekonomik Topluluğu enflasyonla müca
dele, bölgesel politika, sosyal politika, ekonomik birlik ve para birliği ko
nularındaki çalışmalarına 1972 yılında da devam etmiştir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 23 Kasım 1970 günü 
Brüksel’de imzalanmış olan katma protokol, geçiş döneminde uygulanacak 
olan esasları tesbit etmiştir. Bu anlaşma 3 Ağustos 1971 tarihinde Tür
k iye tarafından onaylanmış ancak üye devletlerin parlamentoları tarafın
dan onaylanması zaman alacağından katma protokolün ticari hükümlerinin 
yürürlüğe girebilmesi için 27 temmuz 1971 de bir yıllık süre için ayrı bir 
geç ic i anlaşma imzalanmış ve  bu vesika 1 eylül 1971 de yürürlüğe girmiş
tir. Böylece Türkiye Katma Protokolde öngörülen ticari tavizlerden yarar
lanmaya başlamış, buna karşılık sadece sanayi maddelerine %  5 ilâ %  10 
oranında gümrük indirimi tanımıştır. İtalya’daki Parlamento buhranı ne
deniyle katma protokolün tasdiki geciktiği için Geçici Anlaşmanın sü
resini 31 aralık 1972 tarihine kadar uzatmak amaciyle 30 temmuz 1972 
tarihinde Geçici Anlaşm ayı uzatan bir anlaşma daha imzalanmış ve  bu 
vesika 1 eylül 1972 de yürürlüğe konulmuştur. Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasındaki protokol Mali Protokol ve  Avrupa Kömür 
v e  Çelik Topluluğu ile ilgili maddeleri kapsayan esas anlaşma, 21.12.1972 
tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmış ve  29 aralık 1972 de Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Topluluğun Ingiltere ve  diğer iki ülkenin katılmasiyle genişlemesi 
dolayısiyle toplulukla olan ortaklık ilişkilerimizin yeniden gözden geçiril
mesi amaciyle öngörülen görüşmelerin ilk bölümü 13 -14 ocak 1972 ta
rihinde Brüksel’de başlamıştır. Bu görüşmeler devam etmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkiler Üçüncü Beş Yıllık Plan 
v e  Y ıllık  Programlan çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçeve içinde 
söz konusu ilişkilerin Türkiye’nin uzun dönemli amaç ve hedeflerine ulaş
masını engellememesine ve Türkiye ile ilgili yükümlülüklerinin uygulan
masında gerekli esnekliklerin getirilmesine çalışılmaktadır.

Dünya Bankası grubunu teşkil eden Milletlerarası Kalkınma Banka
sının (IBRD ) M illetlerarası Kalkınma Birliğinin (A ID ) ve Milletlerarası 
Finansman Kurumunun (IF C ) 30 Haziran 1972 tarihi itibariyle çeşitli ül
kelere yaptığı yatırım lar ve açtığı krediler toplamı 3 milyar dolardan faz
ladır. Bu toplamın 1966 milyon dolarını 40 ülkeye 72 proje için açılan kre
d iler teşkil etmektedir. Dünya Bankası özellikle son yıllarda gelişmiş ülke
lerin sermaye piyasalarından orta ve uzun vadeli krediler bulmaktadır, ö r 
neğin, projelerin finansmanında kullanılmak üzere Banka, 1972 mart ayın
da Japon M illi Bankasından 100 milyar yen borç almıştır.

Dünya Bankası grubu kuruluşundan 30 haziran 1971 tarihine kadar 
Türkiyeye 26 proje için 350,5 milyon dolarlık kredi açmıştır. 1972 ydında
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ise ikraz ve kredilerin toplamı, 6 proje için 173,3 m ilyon doları bulmuştur. 
Bu miktarın 76 m ilyon doları E reğli Demir Çelik Fabrikaları A. Ş., birinci 
kademe tevsiat projesi için, 24 m ilyon doları İstanbul Gübre Sanayii A. Ş. 
nin amonyum gübre projesi için, 16 m ilyon doları İkinci Hayvancılığı G e
liştirme Projesi için, 2,3 m ilyon doları İstanbul Şehircilik Projesi için, 
37 milyon doları İstanbul Su Temini Projesi için ve  18 m ilyon doları Su
lama İslah Projeleri için alınmıştır.

Uluslararası Para Fonu (IM F ) ile olan ilişkilerim iz 1972 yılında o la 
ğan bir seyir göstermiştir. 1971 yılında memleketim ize özel çekme hakları 
(SDR) hesabından 16,1 milyon dolarlık tahsis yapılm ıştır. Bu tahsisten
1971 yılında 14 milyon SDR birimlik bir kullanma yapılmışken 1972 yılında 
aynı hesaba kendi kaynaklarımızdan 18,5 m ilyon SDR birim lik bir tahsis 
yapmamız gerekmiştir. Böylece Türkiye SDR temin eden bir ülke niteliği 
göstermiş olmaktadır. Ayrıca 1972 de M illetlerarası Para Fonuna olan 
borçlarımızdan 79,5 m ilyon SDR birimlik kısmının erken ödemesi yap ıl
mıştır. Bu nedenle M illetlerarası Para Fonuna sadece altınla ödenecek 
olan 9,4 milyon SDR birimlik borcumuz kalmıştır.

Merkezi Anlaşma Teşkilatı (C E N TO ) haberleşme, tarım, kamu sağlığı, 
bilim ve eğitim, madencilik, sınai kalkınma v.s. konularda inceleme, kurs 
ve toplantı şeklindeki faaliyetlerine devam etmektedir. İskenderun limanı
nın geliştirilmesi ile ilgili proje 1972 yılında tamamlanmıştır. İran ve Tür
kiye’nin ortaklaşa yürüttükleri sınır bölgesi jeoloji incelemesi tamamlan
mak üzeredir. 1972 yılında çok taraflı teknik işbirliği çerçevesinde Teş
kilat üyesi olan ülkelerin öğrencilerine burslu olarak öğrenim imkânı sağ
lamıştır. Ayrıca dünyanın en uzun telekomünikasyon sistemi ile CENTO 
Mikro dalga şebekesinin daha etkin bir biçimde işlemesi için 1972 yılında 
çeşitli tedbirler alınmıştır.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD ) çalışmalarına 1972 yılında da 
devam edilmiştir. 1970 yılında üç Devlet Başkanmın aldığı kararla “ RCD
Bölge İçi Ticaretin Geliştirilmesi”  konulu U N C TA D  Raporu üzerinde g e 
rekli incelemeleri yapmak için bir eksperler grubu teşkil olunmuştu. Eksper
ler grubu üç ülkenin (İran, Pakistan, Türkiye) dış ticaret ve kambiyo rejim 
lerini tetkik etmiş ve hazırladığı raporları ilgili Hükümetlere sunmuştur. 
Bu raporlarda ticaretin artırılması için çeşitli maddelerin gümrük vergile
rinde ve miktar kısıtlamalarında karşılıklı indirimlere gidilmesi öngörül
müştür

Pakistan'da 12- 18 eylül 1972 tarihlerinde yapılan son eksperler top
lantısında Türk Heyeti bu toplantıya bir RCD ticaret protokolü tasarısı 
sunmuştur. Bu tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış olup protokolün 
üç ülke eksperler grubu delegasyonu başkanlarmca imzalanması beklen
mektedir.
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Uluslararası para bunalımları 1971 yılında hemen hemen bütün eko
nomileri etkisi altına almış ve neticede mevcut para sistemini sarsan uy
gulamalara yol açmıştı. 1972 yılında da devam eden bu krizleri önlemek 
amacı ile yeni bir dünya para sisteminin düzenlenmesi için örgütsel çalış
malara başlanmıştır.

Bilindiği üzere, uluslararası para bunalımının başlıca nedeni, para 
piyasalarında etken rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve 
Federal Almanya gibi Devletlerin yürüttükleri siyasal, ekonomik ve sosyal 
politikalar sonucunda, rezerv niteliği taşıyan bu ülkeler paralarının serbest 
piyasada teşekkül eden değerleri ile sabit kur esasına göre tesbit edilmiş 
olan kurları arasında bir farklılığın ortaya çıkmış olmasıdır. Uluslararası 
kısa vadeli sermaye hareketleri bu farklılık sebebiyle başlamış ve yönlen- 
miştir.

K ısa vadeli sermaye hareketleri 1971 yılı başlarında nisbeten yavaş 
seyretm ekte iken 1971 yılı nisan ayında şiddetlenmiş, giderek bir bunalıma 
dönüşmüş ve 1971 yılı mayıs ayı başlarında pek çok ülkede kambiyo bor- 
salannm kapanmasına yol açmıştır. Netice olarak 10 mayıs 1971 tarihinde 
İsviçre frangı ve Avusturya şilini reevalüe edilmiş, Batı Almanya markı 
ve  Hollanda florini için değişken kur uygulanmıştır.

A .B .D . ödemeler dengesinin 1971 yılı ilk yarısında 12 milyar dolara 
yakın açık verdiğinin anlaşılması ve altının resmi fiyatının arttırılacağı 
halikındaki çeşitli söylentiler dolar aleyhine mevcut spekülasyonu arttır
mış ve A. B. D. Hükümeti 15 ağustos 1971 tarihinde, doların altın kon- 
vertibilitesini kaldırdığım ilân etmiştir.

Bütün bu parasal olaylar ve  özellikle A. B. D. dolarında baş göstermiş 
olan zaa f belirtileri, uluslararası ekonomik ilişkilerde endişeleri arttırmış 
ve ortaya çıkan sorunlara bir çözüm yolu bulmak amacıyle sanayileşmiş 
ülkelerden oluşan Onlar Grubu yetkililerinin 1971 yılı aralık ayında yap
tıkları görüşmeler sonunda, Smithsonian Anlaşması imzalanmıştır. En 
mühim neticesini A. B. D. dolarının °fo 7,89 nisbetinde devalüe edilmesi 
şeklinde gösteren sözkonusu anlaşmanın önemli hükümleri aşağıda belir
tilmiştir:

—  Uluslararası parasal ilişkilerde istikrara ulaşdması ve  uluslararası 
ticaretin genişlemesini sağlamak için bazı zincirleme tedbirlere başvurul
ması ve  bu tedbirlerden diğer ülkelerin haberdar edilmesi kararlaştırıl

mıştır.
—  Onlar Grubu paralarının kambiyo kurları arasında, bu kurları, al

tın veya özel çekme hakkı (SDR) cinsinden ya da bir merkezi kur (central 
rate) şeklinde, yeniden tesbit eden bir düzenlemeye gidilmesi üzerinde 
anlaşmaya varılmıştır.

—  Gerçekleşmesi belli bir süreyi gerektiren para reformu çalışmala
rının sonuçlanmasına kadar, millî paraların diğer paralara göre mevcut
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paritelerinin %  2,25 üstünde veya %  2,25 altında dalgalanmalarına mü
saade edilmesi v e  Onlar Grubu dışındaki diğer ülkelere, Uluslararası Para 
Fonu ile görüşmeleri ve kendi paralarının kambiyo kurları hakkında bir 
karara varmaları için çağrıda bulunulması kabul edilmiştir.

—  Uluslararası ekonomik faaliyetlerde yeni bir denge kurulması ve 
bunun devamının temini için ticari sorunların da ele alınması ve çözüm len
mesi gerektiği üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

—  Uluslararası para sisteminde önümüzdeki dönemde bir reforma g i
dilebilmesi için yapılması gerekli görüşmelerin derhal başlatılması üze
rinde durulmuştur. Reform  görüşmelerinde kambiyo kurlarında istikrar, 
konvertibilite, altın, rezerv paralar ve  Özel Çekme Hakları, yeterli hacimde 
likidite, kambiyo kurları dalgalanma marjları ve  likit sermaye hareketleri 
gibi sorunları düzenleyen konularuı ele alınması kararlaştırılmış ve bu 
konuların birbirleriyle çok yakından bağlantılı oldukları kabul edilmiştir.

Smithsonian Anlaşması sonucunda, devalüe edilmesine rağmen, A.B.D. 
dolarının rezerv para ve aynı zamanda “ numeraire”  özelliğ i değişmemiş; 
değer artışı gösteren paralarda kur ayarlamasını gerektirecek bir sistem 
tesis edilememiş; yeni “ merkezi kurların”  idamesi için merkez bankaları 
değer kaybeden paralan desteklemek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca  
Smithsonian Anlaşması doların yeniden altın konvertibilitesinin tesisi veya 
yabancı bankalarda rezerv olarak tutulan doların konsolidasyonu konu
larında A. B. D. için herhangi bir mükellefiyet koymamıştır.

Smithsonian Anlaşması ile de uluslararası para ilişkilerde yeterli ve 
istikrarlı bir ortama erişilememiş, bu yargıyı kanttlayaıı yeni olayların 
1972 yılı içinde de ortaya çıkmasına engel olunamamıştır. Nitekim  1972 
yılı haziran ve temmuz aylarında büyük hacimlerdeki uluslararası ser
maye akımları kambiyo piyasalarını tekrar karıştırmış ve bu arada 24 ha
ziran 1972 de sterlinin dalgalanmaya bırakılması zorunda kalınmıştır. A y 
rıca külçe altın fiyatlarında yükselme istikametindeki dalgalanmalar da 
istikrarsızlığı arttıran diğer bir etken olmuştur.

Dünyada altın fiyatları, serbest piyasada, Smithsonian Anlaşması sı
rasında, 1971 yılı sonlarına doğru bir ons altın 42 dolar iken, Londra pi
yasasında şubat 1972 başlarından nisan sonuna kadar 4 8 -4 9  dolar c iva 
rında seyretmiş, mayıstan itibaren bir aylık süre içinde süratle artarak 
bir ara 65 doların da üstüne çıkmıştır. Haziran ortalarında 60 dolara ka
dar düştükten sonra fiyatlar ay sonuna doğru tekrar artış göstermiş ve  
temmuz içinde devamlı olarak 65 doların hemen üstünde kalmıştır. 27 
temmuzdan itibaren birden bire hızla yükselmeye başlayarak 2 ağustos 
1972 günü 70 dolara çıkmış ve onu izleyen günlerde yavaş yavaş inerek 
17 kasım günü 60 dolara düşmüştür. Fiyatlar 21 kasım 1972 den itibaren 
tekrar yükselmeye başlamış ve bir ons altın 1972 y ılı sonunda 65 dolara 
yakın bir seviyeyi tekrar bulmuştur.
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A ltın  fiyatlarındaki bu dalgalanmalar çeşitli faktörlerin etkisiyle 
meydana gelmiştir. A rz  yönünden, cari Liretim seviyesinde bir ölçüde azal
ma görülmüş ve üretim maliyetleri artmıştır; ayrıca, altın üreten ülkeler 
de serbest piyasaya daha az miktarda altın sürme yoluna gitmişlerdir. 
Buna karşılık altının gelecekteki rolünün ne olacağına ilişkin görüşler ve 
para alanındaki istikrarsızlık 1972 yılında altına olan spekülatif amaçlı 
talebi çoğaltmıştır. Bunun yanı sıra ihtiyacın sanayide, güzel sanatlarda 
ve geleneksel iddiharda devamlı artması da altına olan genel talebi yük
seltmiştir.

1972 yılında uluslararası para sistemiyle ilg ili reform konusunda ça
lışmalara esas itibariyle Uluslararası Para Fonu çerçevesinde girişilmiştir. 
Uluslararası Para Fonu’nun 1971 yılı yıllık toplantısında uluslararası para 
ilişkilerinde bir istikrarsızlık ve düzensizlik tehlikesiyle karşı karşıya bu
lunulduğu sözkonusu edilmiş ve alınan 1 ekim 1971 gün ve 2 6 -9  sayılı 
Karar ile uluslararası refahın korunması ve devamı için para sisteminin ve 
ödem eler dengesinin geliştirilmesi konularında Fon üyelerinden işbirliği 
ve Fon İcra Direktörlerinden de reform konusunda derhal bir rapor hazır
lamaları istenmiştir.

Uluslararası Para Fonu’nun 1971 ekimi başında aldığı karar gereğince 
Fon İcra Direktörleri tarafından yürütülen çalışmalar sonunda 18 Ağus
tos 1972 günü (Uluslararası Para Sistemi Reformu) raporu tamamlanmış
tır. Raporda, reforma karşı duyulan ihtiyaç belirtildikten ve yeni sistemin 
amaçlarının ne olması gerektiği ortaya konduktan sonra ödemeler denge
sinin sağlanması amacıyle paritelerin ayarlanması, kambiyo kurları meka
nizması, konvertibilite konusu ve para birimi, rezervler ve çeşitleri istikrar 
bozucu sermaye akımları ve  nihayet uluslararası para reformu alanında 
gelişm ekte olan ülkelerin durumu ayrı bölümler halinde İncelenmektedir.

Sözkonusu raporun ortaya koyduğu sorunları çözümlemek amaciyle 
uluslararası para sisteminde yapılacak reformla ilgili olarak Fon çerçeve
sinde 20’ ler Komitesi v r  bu Kom iteye bağlı bir AR Komite kurulmuştur.

20’ ler Komitesi, uluslararası para sistemini bütün yünleriyle incele
me!;, Para Fonu Guvernörler Kuruluna tavsiyelerde bulunmak ve ayrıca 
yeni bir Para Fonu Anlaşması tasarısını hazırlamakla görevlendirilmiştir. 
Bu Kom ite para sistemi yanında uluslararası ticaret, sermaye akımları, 
yatınm  ve kalkınma yardımları konularını ve bu konularda ülkeler ara
sındaki mevcut anlaşmaları da gözden geçirecektir.

20’ ler Komitesi, Para Fonu’na doğrudan İcra Direktörü tayin etme 
hakkına sahio 5 ülke ile Para Fonu !cra Direktörleri seçim yolu ile belli 
olan 15 gruD ülkenin Guvem örleri veya bunlar seviyesindeki temsilcile
rinden teşekkül etmektedir. Komitenin böylece ortaya çıkan 20 üyesinin 
her biri için ayrıca iki “ associate”  üye ve iki alt komite üyesi seçilmiştir. 
Türkiye, Belçika, Avusturya ve Lüksemburg’dan teşekkül eden Para Fo-
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hu grubundu asli iiyelige Belçika, “ associate”  üyeliklere de Türkiye ve 
Avusturya Maliye Bakanlan getirilm iştir.

20'ler Komitesi reform çalışmalarına A lt Kom ite seviyesinde başlan
mıştır. A lt Komitenin 29 eylül 1972 günki yapılan ilk toplantısında, bir
leşimlerde izlenecek usul ve prensipler tespit edilmiş ve 20’ ler Kom itesi
nin kararına uygun olarak uluslararası para sisteminde süratle gerçekleşti
rilecek bir reform  hazırlığı için 1972 kasım ve 1973 ocak, mart, mayıs 
ve nihayet temmuz aylarında toplanmak kararını almıştır.

A lt Komite ikinci toplantısını 2 7 -2 9  kasım 1972 günlerinde yapmış 
ve bu toplantıda üzerinde tartışılacak konulan tesbit eden bir çalışma prog
ramı düzenledikten sonra ödeme bilançolarında dengesizliklerin gideril
mesi için parkelerin ayarlanması ve  kambiyo kurları mekanizması konu
larını incelemiştir. Bu toplantıda, ödemeler dengelerinin fazla veya açıkla 
kapanmalarının önlenmesi için uluslararası bir gözetim  v e  kontrol siste
minin geliştirilmesi üzerinde de durulmuş, paritelerin ayarlanması sıra
sında dengesizliği belirleyecek göstergelerin neler olacağının saptanması
na çalışılmış ve kambiyo kuru değişikliklerinin kısa dönemlerde ve küçük 
oranlarda yapılması da temenni edilmiştir.

A lt Komitenin söz konusu toplantısında, aynca, kambiyo kontrolları- 
na sadece ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye kalemlerinde o l
mak üzere ve asgari oranda başvurulması öngörülmüştür. Piyasada cari 
kur ile resmi kur arasında farkblık meydana gelmesi halinde resmi kuru 
desteklemek amaciyle kambiyo kontrollarına gidilmesinden kaçınılması 
< nerilmiştir. Denge tesisi ile ilgili olarak alınacak tedbirlerin dış yardım 
ları azaltacak bir nitelik taşımaması da istenmiştir. Gelişmiş ülkelerin öde
meler dengesi ile ilgili kontrollarım, gelişmekte olan ülkelerle yapılan iş
lemlerinde uygulamaması da A lt Kom ite toplantısında ileri sürülen tek lif
ler arasındadır.

1972 yılında uluslararası para sisteminde gerekli reform  konusundaki 
çabalar Uluslararası Para Fonu dışında birkaç örgütte de sürdürülmüştür. 
21 mayıs 1972 de, Üçüncü Uluslararası T icaret ve Kalkınma Konferansı 
(U N C TA D ) nda para reformuyla ilgili tasarılar ortaya konmuş ve ö z e l 
Çekme Hakları (SD K ) ile kalkınma finansmanları arasında özel bir bağın 
terin edilmesi konusu üzerinde durulmuştur. Reform  çalışmalarına 10 sa
nayileşmiş ülkenin yanında gelişmekte olan ülkelerin de katılması kararı 
alınmıştır. 26 mayıs 1972 günü İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının 
(OECD) Bakanlar seviyesindeki toplantısında da uluslararası para reformu 
konusu tartışılmış ve beliren görüşler bir tebliğ ile kamu oyuna duyurul
muştur.

Dünya para bunalımına bu şekilde çözüm yollan aranırken Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna dahil ülkeler de kendi aralarında bir parasal birliğe 
gitme yönünde çalışmalarına devam etmişlerdir.
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Roma Anlaşması ile, Avrupa Ekonomik Topluluğu para politikasının 
bazı genel ilkeleri, daha başlangıçta belirtilmiş bulunuyordu Anlaşmada 
para politikalarının esas itibariyle üye ülkelerin mitli meseleleri olarak 
kalması kabul edilmiş ve Ortak Pazarın aksamadan işleyebilmesi için, uy 
gulanan milli para politikaları arasında bir koordinasyon sağlanması düşü
nülmüştü. 1962 yılı faaliyet programında Avrupa Ekonomik Topluluğu ger
çek bir ekonomik bütünleşmeye ulaşmak için gümrük birliğinin tamam
lanmasından sonraki bir aşama, olarak, para birliğine de erişmeyi hedef 
almıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğunda, ekonomik bütünleşme ile üye 
ülkelerin insiyatiflerine bırakılan para politikası arasında bir çelişki bulun
duğu ifade edilmektedir.

1969 ortalarında Topluluk Konseyine “ ekonomi siyasetlerinin koordi
nasyonu ve Topluluk içindeki parasal sorunlarda işbirliği hakkında" su
nulan memorandumda para alanındaki işbirliğinin acil bir ihtiyaç haline 
geld iği belirtilmişti. Bu arada üyeler arasında para alanında çıkan 
güçlükler sırasında işleyecek bir dayanışma mekanizması teklif olunmuş, 
ekonomik kalkınma programı ve planları arası uyuşma zorunluguna işa
ret edilmiş, üretim, istihdam, ödemeler dengesi konularında müşterek po
litikaların tesbit edilmesi ve kambiyo kuru değişikliklerinin mutlaka kar
şılıklı görüşmelerle yapılmasına dair bir sözleşmenin düzenlenmesi isten
mişti.

Avrupa Ekonomik Topluluğu 1969 aralık ayında La Haye'de yaptığı 
z irve  toplantısında W erner Planı çerçevesinde Avrupa Para Birliğinin 
(European Monetary Union) esaslarını tespit etmiştir. Topluluk daha son
ra 22 mart 1971 tarihinde. Para Birliğinin bir takım aşamalarla 10 yıllık 
bir sürede gerçekleştirilmesini kararlaştırmış ve ilk üç yıl içinde üye ülke
lerin paraları arasında dalgalanma marjlarını daraltmayı hedef almıştır. 
Ancak daha önce belirtildiği üzere. 10 mayıs 1971 günü Almanya ve Hol
landa’nın değişken kur sistemine geçmesi ve ayrıca, mevcut l7t 2 oranın
daki dalgalanma marjının Smithsonian Anlaşması ile c/c 4,5 a çıkartıl
mış olması, dalgalanma marjlarını kısmak suretiyle para birliğine yaklaş
mak isteyen Topluluğu amaçlarından oldukça uzaklaştırmış oluyordu.

Bununla beraber Topluluk para birliği yolunda 22 mart 1972 de bir 
adım daha atmış ve Smithsonian Anlaşması ile tanınan marjları kendi pa
raları için yarı yarıya daraltma kararını almıştır.

Topluluk ayrıca 10 nisan 1972 de kambiyo kurları arasındaki marjın 
aşılması halinde para piyasalarına müdahale etme konusunda anlaşmaya 
varmıştır. 1972 yılı ekim ayında Paris’te yapılan toplantıda da 1 nisan 1973 
tarihinden önce bir Avrupa Para Birliği Destekleme Fonu kurulması karar
laştırılmıştır. Bu son kararlar Avrupa Para Birliğine doğru atılan ilk somut 
adımı teşkil etmektedir.
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İ ki nci  Böl üm

1972 YILI YURTİÇİ EKONOMİK GELİŞMELERİ

I. 1972 YILI K ALK INM A PROGRAMI

1 —  HEDEFLER

1972 Y ılı Programının hedef ve  dengeleri, önceki yıllardan gelen ve 
etkileri devam eden koşullar gözönüne alınarak, aşağıda sayacağım ız veri 
ve varsayımlara göre tesbit edilmiştir.

Programın hedef ve  dengelerinin tesbit edilmesi sırasında, son zaman
larda kamu yatırımlarında, kamu gelirlerindeki yükselişin kamu giderle
rindeki artışların altında kalması dolayısiyle meydana gelen duraklamalar, 
Devlet Memurları Kanunu uygulaması ve işçi - işveren sözleşm eleri neden
leriyle artan kişisel gelirlerle yükselen tüketim fiyatlarının artış eğiliminin 
devam etmesi, 1970 y ılı ağustos ayında yapılmış olan devalüasyondan 
sonra ödemeler dengesinin düzelmesi ve rezervlerin artması gözönünde 
tutulmuştur.

1972 yılı Programının hazırlanmasında, 1971 yılı fiyatları ile Devlet 
İstatistik Enstitüsünce 1971 yılı kasım ayında yapılan ve  gayri safi millî 
hasılanın 1971 yılında cari fiyatlarla %  27,9 v e  sabit fiyatlarla %  9,2 arta
cağını öngören tahminler esas alınmış ve yatırım  fiyatları endeksinin 1971 
yılında %  14,7 oranında artacağı varsayılmıştır. Programın kamu tüketim 
hedefinin tesbit edilmesinde D evlet Memurları Kanunu uygulamasının g e 
rekli gördüğü harcamalar ve dokuz aylık memur maaş farklarının 1970 
ve 1971 mali yıllarında olduğu gibi 1972 yılında da ödenm iyeceği veri o la
rak kabul edilmiştir.

1972 yılı Programı, İkinci Kalkınma Planının hedefine uygun olarak 
gayri safi milli hasıla için %  7 oranında bir artış hızı öngörmüş ve  bu hedef 
gerçekleştiği zaman, kişi başına m illî gelirin %  4,4 oranında artacağını 
saptamıştır. 1972 yılı Programında yatırım ve  tüketim harcamaları büyük
lükleri, bu harcamaların son yıllarda Plan hedeflerinden önemli ölçülerde 
sapmış olmaları nedeniyle İkinci Planda yer alanlardan farklı olarak tesbit 
edilmiştir. 1972 Programı, tüketim harcamalarını İkinci Beş Y ıllık  Plan’ın 
1972 yılı için öngördüğü artışların altında, sabit sermaye yatırım larını da 
ekonomiye hareketlilik getirmek amaciyle bu artışların üstünde tesbit 
etmiştir. Yine yatırımların hızlandırılması amaciyle, ithalat artışı, İkinci 
Planın 1972 yılı için öngördüğü %  7,2 oranının üstünde, %  19,3 olarak
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programlanmıştır. Buna karşılık Programın öngördüğü %  7,8 oranındaki 
ihracat artışı, İkinci Planın 1972 dilimi için saptadığı %  8,3 lük artışın al
tında kalmaktadır. Program, 1972 yılı içinde 75 milyon dolarlık program 
kredisi v e  200 milyon dolar proje kredisi kullanılmasını öngörmekte ve 
cari işlemler açığını 242 milyon dolar olarak tahmin etmektedir. 1972 yılı 
program  hedefleri 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

2 —  K A Y N A K L A R  - H A R C A M A LA R ; YA T IR IM LA R  - 
T A S A R R U F LA R

1972 Programında gayri safi millî hasıla ile dış kaynaklardan oluşan 
toplam kaynakların %  8,4 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 1972 yılında 
gayri safi millî hasılanın % 1  oranında ve toplam kaynakların %  1,9 unu 
teşkil eden dış kaynakların da %  227,3 oranında artacağı öngörülmüştür. 
Böylece, İkinci Beş Y ıllık  Kalkınma Planında 2 milyar lira olarak tahmin 
edlm iş olan 1972 yılı dış kaynak gereği, 1972 Programında 3,6 milyar 
liraya çıkarılmış olmaktadır.

Program, m illî gelir muhasebesi yönünden, tüketim harcamaları ile 
yatırım  harcamaları toplamına eşit olan toplam kaynakların %  78,3 ünün 
tüketim  harcamalarına ve %  21,7 sinin yatırını harcamalarına ayrılacağını 
öngörmüştür. 1970 ve 1971 yıllarında, tüketim harcamaları İkinci Kalkınma 
Planında öngörülen hedeflerin üstünde ve sabit sermaye yatırımları hedef
lerin altında gerçekleşmiştir. Bu sonuçların ekonomiyi gelecek yıllarda 
olumsuz yönde etkilememesi için 1972 Programı, tüketim harcamalarını 
kısıtlam ayı ve sabit sermaye yatırımlarını arttırmayı hedef almıştır. Bu 
nedenle, Program bir yd öncesine kıyasla, toplam sabit sermaye yatırım
larında %  22,7 ve  tüketim harcamalarında %  5,6 oranlarında artış öngör
müştür. Sabit sermaye yatırım ları için tesbit edilmiş olan bu artış hızı, 
İkinci Beş Yd lık  Planda öngörülmüş olan ortalama %  11.2 lik artışın ve 
1972 dilim i için belirlenmiş olan %  9,2 oranın çok üstündedir. Programın
1971 ydına kıyasla 1972 yılı için stoklarda %  32,5 oranında bir gerileme 
olacağını saptadığı gözönüne alınırsa, toplam yatırım harcamalarının 1971 
yılına göre artış oranının %  19,9, toplam yatırımların gayri safi millî hasıla 
içindeki payının ise % 22,1 e ulaşacağı görülür. Bu payın İkinci Kalkınma 
Planında 1972 yılı için öngörülmüş olan % 24,3 ün altmda kalmasının 
nedeni önceki yıllarda tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilememiş olmasıdır.

Program toplam harcamaların %  72,7 sinin özel kesimde ve geri kalan 
°/o 27,3 ünün kamu kesiminde gerçekleşeceğini öngörmekte ve İkinci Kal
kınma Planında 1972 yılında %  5,3 oranında artacağı saptanan özel tüke
tim harcamaları artış oranını %  3,9 olarak değiştirmektedir. Kişi başına 
özel tüketim harcamalarının 1972 yılı büyüme oranı da böylece %  1,4 o l
maktadır. Programda kamu tüketim harcamaları için öngörülen %  12,9 
oranındaki artışın, Kalkınma Planında 1972 yılı için saptanmış olan %  10,2
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uranındaki artışın üstünde olmasının nedeni, Devlet Memurları Kanunu 
uygulamasının kamu tüketim harcamalarında yarattığı yüktür.

1972 yılında, %  53,8 inin kamu kesiminde ve %  46,2 sinin özel kesimde 
yer alacağı beklenen sabit sermaye yatırımlarının artış hızları, 1971 yılı 
gerçekleşme tahminleri gözönüne alınarak, kamu kesimi için %  30,3 ve 
özel kesim için v/c 15,0 olarak tesbit edilmiştir. Programın hazırlanmasında 
kullanılmış olan 1971 yılı gerçekleşme tahminlerine göre 1971 y ılı sabit 
sermaye yatırım ları kamu sektöründe %  0,9 oranında gerilemiş ve özel 
sektörde %  8,2 oranında artmıştır. İkinci Beş Y ıllık  Planın sabit sermaye 
yatırımları ile ilgili olarak 1971 yılı dilimi için öngördüğü %  14,7 ve  %  11,4 
oranlarındaki artışlarla, 1971 yılı Programının öngördüğü % 10,3 ve % 8,1 
lik kamu kesimi ve özel kesim artış oranlarının, söz konusu hedeflerin 
oldukça altında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Program, yatırım  - tasarruf dengesinin gereği olarak toplam kaynak
ların % 21,7 sinin tasarruflara ayrılmasını öngörmektedir. 1972 y ılı için 
iç tasarrufların payı %  91,2 ve dış tasarrufların payı da % 8,8 olarak tesbit 
edilmiştir. İkinci Kalkınma Planı iç tasarrufların 1972 yılında 1971 yılına 
kıyasla %  8,9 artarak gayri safi milli hasılanın %  22,6 sına ulaşacağını 
öngörmüştü. Ancak 1972 yılında iç tasarrufların payı bir yıl öncesine na
zaran '/c 13,0 artmış olmasına rağmen 1970 ve 1971 yıllarındaki düşük 
oranlı gerçekleşmeler nedeniyle bunların gayri safi m illi hasıladaki payı 
%20,1 olarak kalmıştır. Programda öngörülen iç tasarruf artışı, kamu ta
sarruflarında beklenen %  89,9 oranındaki artıştan ileri gelecektir, ö ze l 
kesim tasarruflarında bir yıl önceye kıyasla %  27,8 lik bir düşme olacak
tır. 1972 yılında iç tasarruflar ile toplam yatırım lar arasındaki 3,6 milyar 
liralık farkın dış tasarruflarla karşılanacağı programlanmıştır. 1971 yılında 
%  42,5 oranında gerilemiş olduğu tahmin edilen dış tasarruflar 1972 yılında 
r/r 222,7 artmış olacaktır.

Kaynaklar - harcamalar dengesi ile yatırım lar - tasarruflar dengesi
2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

1072 yılı Programı kamu kesimi dengesi, toplam kamu harcamalarım 
cari fiyatlarla %  16,2 oranında bir artışla 61.991 milyon lira olarak öngör
müştür. Program, bu harcamalardaki artışa karşılık, kamu gelirlerinde 
%  26,9 oranında bir yükseliş meydana geleceğini tahmin etmektedir.

1972 Programı üretken sektörlerdeki yatırımlara hız verilmesini he
def aldığı için, toplam kamu harcamalarının %  34,5 i yatırım  harcamalarına 
ayrılmış ve bir yıl önceye kıyasla kamu yatırım harcamalarının %  30,3 
oranında artması öngörülmüştür. 1971 yılında, %  56,4 23,6 oranlarında 
artış göstermiş olan kamu cari harcamaları ve kamu transferlerinin artış 
hızları sırasiyle %  12,9 ve %  2,7 ye düşürülmüştür. Kamu cari harcama
larındaki artışın daha fazla yavaşlatılamamasının nedeni Devlet Memur
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ları Kanunu uygulaması ile ilgilidir. Program, söz konusu denge içinde 
cari harcamaları toplam kamu harcamalarının *7c 47,9 u olarak tespit 
etmiştir.

Kamu kesimi gelirlerinde meydana gelecek olan %  26,9 oranındaki 
artışla toplam gelirler 57.991 milyon liraya erişmektedir. Bu gelirlerin 
%  77,7 sini vergi gelirleri teşkil etmekte ve gelir arttırıcı tedbirlerle vergi 
gelirlerinin %  46,3 artacağı öngörülmektedir. Toplam gelirler içinde, 
vergi dışı bütçe gelirlerinin % 42,1 artacağı tahmin edilmiştir. Toplam ka
mu harcamaları ile toplam kamu gelirleri arasındaki 4 milyar liralık açı
ğın iç borçlanma ile kapatılması öngörülmüştür. Kamu gelirleri ve ayrın
tıları 3 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

3 —  GERÇEKLEŞME TAH M İN LER t

D evlet İstatistik Enstitüsünce 1972 kasım ayı itibariyle yapılmış olan 
millî ge lir  tahminlerine göre, 1972 yılında gayri safi millî hasıla, Plan ve 
Program hedeflerinin üstünde, %  7.7 oranında artmıştır.

1972 yılı kaynaklar - harcamalar, yatırımlar - tasarruflar ve kamu ke
simi dengeleri ile ilgili gerçekleşme istatistikleri Devlet Planlama Teşkilâ
tınca temmuz ayı itibariyle yapılmış olan tahminlere dayanmaktadır. Bu 
tahminlere göre, gayri safi millî hasılanın toplam kaynaklar içindeki payı, 
1972 yılı Programında öngörülen %  98,1 oranının üstünde ve %  99,8 ola
rak gerçekleşmiştir. Böylece, toplam kaynaklar içinde dış kaynak kulla
nımı 1971 de 1,5 milyar liradan 1972 de 0,4 milyar liraya düşmüştür. 1972 
yılı Programının öngördüğü dış kaynak ihtiyacı 3,6 milyar lira idi.

1972 yılında sabit fiyatlarla %  5,6 artması öngörülen toplam tüketim 
harcamalarmın %  5,9 oranında artmış olduğu tahmin edilmektedir. Böy
lece, 1970 ve 1971 yıllarında, sabit fiyatlarla, c/c 9,7 ve %  11,7 oranlarında 
artmış olan toplam tüketim harcamalarının artış hızında 1972 yılında 
önemli bir yavaşlama meydana geldiği ortaya çıkmaktadır. Toplam tüke
tim harcamaları içinde özel tüketim harcamalarının artış hızı 5,5 ora
nında gerçekleşmiştir. Bu hız %  3,9 olan Program hedefinin üstündedir. 
Kamu tüketim harcamalarının artış hızında gerçekleşme oranı %8,1 dir. 
Bu duruma göre kamu tüketim harcamalarının gerçekleşme hızı %  12,9 
olarak saptanmış olan Program hedefinin altında kalmaktadır.

1972 yılında sabit sermaye yatırımlarının %  18,4 oranında artmış o l
duğu tahmin edilmektedir. Sabit sermaye yatırımları gerçekleşme oranının 
%  22,7 olan Program hedefi altında kalmasına rağmen, 1970 ve 1971 y ıl
larında sabit sermaye yatırımlarının %  5,9 ve %  2,7 oranlarında arttığı 
hatırlanırsa, 1972 yılı gerçekleşme oranının yatırım harcamaları yönünden 
olumlu bir gelişim kaydettiğini gösterir. 1971 yılında gayri safi millî hası
lanın %  17,8 i olan sabit sermaye yatırımları payının, 1972 de %  19,7 ye
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yükselmiş olması da gayri safi millî hasıla içinde yatırım lar yönünde m ey
dana gelmiş olan bu olumlu gelişm eyi doğrulamaktadır. 1972 y ılı Prog
ramında 1971 yılına kıyasla % 32,5 oranında geriliyeceği öngörülmüş olan 
stokların, bu hedefin altında ve r/c 61,0 dolaylarında azaldığı tahmin edil
mektedir.

Tahminlere göre 1972 yılında tasarruflar toplam kaynakların %  20,4 
üne ulaşmış ve büylece. Programda saptanmış olan %  21,7 oranındaki he
defin altında kalmıştır. Toplam içinde iç tasarrufların payı °/c 99,0 a çık
mış ve bu oran Program hedefini aşmıştır.

1972 yılı kamu kesimi gerçekleşm e tahminlerine göre toplam kamu 
harcamaları cari fiyatlarla %  8,3 artmıştır. Bu oran, Programda hedef 
alınmış olan %  16,2 lik artış hızının oldukça altındadır. Toplam kamu 
harcamaları içinde cari harcamalar ve yatırım harcamalarının artış hızları, 
sırasiyle. 15,0 ve %  9,5 olmuştur. Bu oranlara göre, yatırım  harcamaları
nın artış hızı Programda öngörülmüş olan %  30,4 ün oldukça altında kal
mış ve cari harcamaların hızı programlanmış olan %  12,9 oranının üstünde 
gerçekleşmiştir.

1972 yılında kamu gelirlerinin %  9,9 oranında artmış olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu gerçekleşme oranı, Program hedefi olan %  26,9 luk ar
tışın altındadır. Toplam gelirler içinde vergi gelirlerinin payı %  73,5 dir; 
1972 Programının öngörmüş olduğu oran %  77,7 idi. V ergi gelirleri için 
tahmin edilmiş olan %  19,8 oranındaki artış, Programın öngörmüş olduğu 
%  46,3 ün altında kalmıştır. 1972 yılında kamu gelirleri içinde vergi dışı 
normal gelirlerin c/r 19,6, faktör gelirleri ve fonların %  37,0 oranlarında 
azaldığı tahmin edilmektedir.

1972 yılı Türkiye’de planlı kalkınma uygulamasının onuncu ve ilk 
uzun süreli perspektif plana göre hazırlanmış olan Birinci ve  İkinci Beş 
Y ıllık Kalkınma Planlarının son dilimini teşkil etmektedir. 1963 - 1972 y ıl
larını kapsayan bu on yıllık dönemde yurt ekonomisinde meydana gelmiş 
olan değişiklikler ve  gelişmeler birinci perspektif planın önceliklerinin 
değiştirilmesini ve dolayısiyle plan yaklaşımlarının öncekilerden farklı 
olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Bu nedenle kalkınmanın 1973 yılın 
dan itibaren, 1973 - 1995 yıllarını kapsayan ikinci bir uzun süreli perspektif 
plan çerçevesinde planlanması kararlaştırılmıştır.

1 —  Ü ÇÜ NCÜ  BEŞ Y IL L IK  P L A N

1963 yılından 1977 yılına uzanan onbeş y ılı veya beşer ydlık  üç plan 
dönemini kapsayacak şekilde ortaya konulmuş olan birinci uzun süreli 
perspektif planın hedefleri "Ttirkiyenin kalkınması için gerekli olan her 
sahada yeter sayıda ve üstün nitelikte ilim adamı ve teknik mütehassısın 
yetiştirilmesi, %  7 lik bir gelişme hızının sağlanması, istihdam meselesi
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nin çözümlenmesi, dış ödeme dengesine ulaşılması ve bu hedeflerin sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi" şeklinde tanımlanmış 
v e  onbeş yıllık sürede tarım ve  sanayi sektörleri arasında dengeli bir ge
lişme sağlanması ve sanayinin gayri safi milli hasıladaki payının arttırıl
ması öngörülmüştür. Bu genel perspektif içinde. Birinci Beş Y ıllık Kal
kınma Planı temel yapı yatırımlarına, istihdama ve yeniden düzenleme 
konularına ağırlık vermiştir. İkinci Beş Y ıllık Plan, sanayiinin ekonomide 
sürükleyici sektör olması ve şehirleşmeden itici bir giic olarak yararlan
ması ilkelerini benimsemiştir.

Birinci ve İkinci Plan döneminde sorunların tümünü çözümlemek vc 
yeterince yapı değişikliği sağlanmak mümkün olamadığı ve ekonomi de
ğişik koşullar altına girdiği için plan ve program hazırlanmasında edinil
miş olan on yıllık tecrübeden de faydalanılarak yeni bir perspektif içinde 
plan yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Dış alemdeki gelişmelere paralel olarak ekonominin üstün teknolojik 
seviyelere ulaşmasını sağlamak, ekonominin karşılaştığı yeni sorunları 
çözümlemek, yükselen kalkınma potansiyelini daha iyi değerlendirmek, 
A E T  ile ilişkiler sebebiyle ekonomiye yeni bir yön vermek ve plan ve 
program sahalarında edinilen bilgi birikiminden daha olumlu şekillerde 
yararlanabilmek için yeni perspektifte hedef ve yaklaşımlar ilk uzun vadeli 
plandan farklı tutulmuştur. Bu perspektifte "1Ü95 yılında ulaşılmak iste
nen gelir seviyesi ve üretim yapısı" esas alınmış, perspektif büyüklükleri, 
birinci perspektif plandaki gibi dar boğazlar giderilerek ve  kaynakların 
daha iyi kullanımını sağlıyarak erişilebilecek büyüklükler olarak değil, 
bu potansiyelin en yüksek seviyede değerlendirilmesi yoluyla ulaşılması 
amaç edinilen hedefler şeklinde tespit edilmiştir.

Bu hedeflere göre 1995 yılında, fert başına gayri safi milli hasıla
nın 1972 yüı seviyesinin dört katı dolaylarında olacağı ve gayri safi yurt
içi hasıla içinde, tarım sektörü payının 12,8 e, sanayi sektörünün 
r/r. 36.3 e ve hizmetler sektörünün %  50,9 a çıkacağı bir ekonomik ya
pıya erişilecektir.

Yeni perspektifin farklı diğer bir yönü, kalkınmanın göstergesi ola
rak gelir seviyesini gösteren gayri safi milli hasıla yanında ekonomideki 
yapısal değişim ve verim lilik artışlarını da kapsayan yeni bir kalkınma 
hızı kavramı getirmekte oluşudur. Bu kavram içine gayri safi yurtiçi ha
sıla artış hızı, sanayi gelirinin bu hasıla içindeki payı ve bu hasılaya mar
jinal katkısı, sınai üretimin artış hızı ve bu üretimin bileşimi, sınai yatırım
ların artış hızı ve toplam yatırım lar içindeki payı girmekte ve yıllık eko
nomik gelişim bu unsurların tümü ele alınmak suretiyle ölçülmektedir.

Üçüncü Beş Y ıllık  Kalkınma Planı 1973- 1977 yıllarını kapsamakta
dır. Bu dönemde gayri safi milli hasılanın yılda ortalama %  7,9. gayri safi 
yurtiçi hasılanın da %  8 oranında artması gerekmektedir. Böylece, fert
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başına gayrı safi milli hasıla artış oranı yılda %  5,4 olacaktır. Bu büyük
lüklerin gerçekleştirilm esi için faktör fiyatlarıyla katma değerlerin, yıllık 
ortalamalar olarak, sanayide %  11,2, tarımda %  3,7 ve hizm etler sektö
ründe </r 7,7 artması öngörülmüştür. Buna göre, gayri safi yurtiçi hasıla
daki artışın ortalama %  12,8 i tarım, %  36,3 ü sanayi ve 50,9 u hizmet 
sektörlerindeki artışlardan sağlanmış olacaktır.

1995 yılında varılması hedef alman sektörlerarası yapının gerçekleş
mesi için, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 1972 yılında %28,1 olan 
tarım sektörü payının Üçüncü Plan dönemi sonunda %  23,4 e düşmesi, 
•'/o 22,6 olan sanayi sektörü payının %  26,8 e yükselmesi ve %  49,3 olan 
hizmetler payının %  49,8 e çıkması gerekmektedir.

Yeni perspektif planın öngördüğü yapısal değişikliğe varılması ve 
ekonominin ağırlık merkezinin sanayi sektöründe toplanması için Üçüncü 
Plan döneminde toplam sınai üretimin yılda ortalama %  H>9 oranında 
artması gerekmektedir. Bu toplam içinde, madencilik, imalat sanayii ve 
enerji kesimlerinde yıllık  ortalama üretim artış hızları sırasiyle, %  15,3, 
%  11,7 ve %  12,5 olacaktır. Sanayi sektöründe en belirgin yapısal değişim 
imalât sanayiinde yer alacaktır. 1972 yılında imalât sanayii içinde payları 
sırasiyle, %  46,6, %  39,4 ve %  14,0 oranlarında olan tüketim malı, ara 
malı ve  yatırım malı alt sektörlerinin payları 1977 yılında sırasiyle, %  38,3, 
v/c 44,2 ve  %  17,5 olacaktır. Böylece, imalât sanayiinde “ doğal kaynakları 
değerlendiren ve  ürünleri diğer sanayiler tarafından girdi olarak kulla
nılan ara mallan sanayileri üretiminin arttırılması yanında, Üçüncü Plan 
dönemini izleyen dönemler için daha fazla istihdam yaratan, teknoloji 
üretiminde itici ve  özendirici bir nitelikte olan, Türkiyenin yabancı kay
naklara bağlılığın ı hafifleten, fakat dış pazarlarda güçlü bir ticaret ortağı 
durumuna getirecek yatırım  mallan sanayilerinin kurulması için uygun 
bir gelişme ortam ı”  na ulaşılacaktır. Üçüncü Planda, tüketim malı, ara 
malı ve  yatırım malı üreten sanayi kollarının yıllık ortalama büyüme hız
ları sırasiyle %  7,4, %  14,3 ve %  16,8 olarak saptanmıştır.

Toplam kaynakların yılda ortalama %  7,7 artacağı öngörüldüğü Üçün
cü Plan döneminde, gayri safi milli hasılanın yılda %  7,9 oranında artacağı 
gözönüne alınırsa, dış kaynaklar kullanımının yılda ortalama %  6,5 ora
nında azalacağı görülmektedir.

Üçüncü Beş Y ıllık  Planda, yeni stratejiyi hedeflerine ulaştırabilmek 
için tüketim harcamalarının gayri safi millî hasıla içinde %  80,4 olan 
1972 yılı payının 1977 de % 74,6 ya düşürülmesi hedef alınmıştır. Bu he
defin gerçekleştirilmesi toplam tüketim harcamalarında yılda %  6,3 ora
nından yüksek olmayan bir artış kaydedilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Bu koşulun gerçekleşmesi kamu tüketim harcamaları artışının yılda %  8,0 
den ve özel tüketim artışının %  5,9 dan fazla olmamasına bağlı bulun
maktadır.
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Üçüncü Beş Y ıllık  Planda toplanı yatırımlar ile toplam iç tasarruflar 
arasındaki fark yıldan yıla kademeli bir şekilde azaltılan dış tasarruflarla 
karşılanacaktır. Bu dönemde yıllık ortalama dış tasarruf ihtiyacı toplam 
yatırım ların %  3,6 sı dolaylarında olacak ve böylece dış tasarrufların 1972 
yılında %  1,4 olarak tahmin edilen gayri safi milli hasılaya oram 1977 
yılında %  0,6 ya düşecektir.

Üçüncü Plan döneminde kamu gelirlerinin yılda ortalama %  10,6, ka
mu harcamalarının ise c/c 9,2 oranlarında artması öngörülmüştür. Bu he
deflere ulaşıldığı zaman 1972 yılında 5,6 m ilyar lira olduğu tahmin edilen 
ek finansman ihtiyacı yılda ortalama % 10,1 oranında azalarak 1977 yılında
3,3 müyar liraya düşecektir. Kamu kesimi gelir hedeflerine göre, plan dö
neminde vergi gelirleri yılda ortalama % 11,4, vergi dışı normal gelirler 
%  7,2, kamu İktisadî teşebbüslerinin faktör gelirleri %  20,9 oranlarında 
artacak, kamu kesiminin dıştan borçlanması ise yılda ortalama %  22,0 
oranında azalacaktır. 1972 yılında toplam kamu gelirlerinin %  30,3 ü ve 
gayri snfi milli hasılanın c/c 8,7 si olan kamu tasarrufları Üçüncü Plan dö
nemi sonunda, sırasiyle %  43,6 ve % 14,1 e çıkacaktır. Harcamalar yö
nünden Üçüncü Plan, kamu cari harcamalarının yılda ortalama c/r 8.0, ya
tırım harcamalarının %  13,2 ve transfer harcamalarının r/r 2,9 oranlarında 
artmasını öngörmektedir.

11. MİLLİ GELİR - KESİMLER VE GELİŞMELERİ

I —  M İLL Î GELİR

M illî gelir serileri 1972 yılında, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yapmış oldukları ortaklaşa çalışmalarla yeniden 
düzenlenmiştir (4 ve 5 sayılı cetveller).

Plânlı kalkınma döneminde 1962 yılından itibaren milli gelir serileri 
söz konusu kuruluşlar tarafından ayrı ayrı ve değişik metodlarla hesap
lanmıştı. Bu nedenle 1958- 1971 yıllarım kapsıyan dönem için farklı iki 
millî gelir serisi ortaya çıkmıştı. Bu ikiliğin yurt içinde ve dışında yarattığı 
sakıncaları gidermek ve  milli gelir tahminlerinde daha güvenilir kaynak
ların ve geliştirilen yeni metodların kullanılmasını sağlamak amaciyle 
1972 yılında geçerli tek bir milli gelir serisi hazırlanmıştır.

Yeni millî gelir hesaplarının bir çok özellikleri vardır; örneğin millî 
ge lir  büyüklükleri hem üretici yani piyasa fiyatları ile hem de faktör fi
yatları üzerinden düzenlenmiştir; bankaların katma değeri ele alınırken 
son yıllarda milli gelirde 5 milyar liraya yakın bir artışa yol açan çift 
sayma usulü terkedilmiş ve bankaların aldıkları faizlerle ödedikleri faizler 
farkına eşit bir değer izafi banka hizmeti masrafı olarak tanımlanmıştır; 
izafi banka hizmetleri masrafları hem ayrı olarak hem de ilgili kesimlere 
dağıtılmak suretiyle ele alınmıştır; kesimlerin safi yerine gayri safi katma
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değerleri hesaplanmış ve böylece amortismanların ayrıca belirtilmesi usu
lü terkedilmiştir; katma değerler içine girmeyen ithalât vergileri ayrı bir 
kalem halinde verilm iştir; sabit fiyatlar için baz olarak 1968 y ılı seçilmiştir.

Yeni seride milli gelir büyüklükleri mutlak değerler olarak eski seri
lerden daha yüksektir. Örneğin, cari fiyatlarla 1971 yılı gayri safi millî 
hasılası eski seride 168 milyar lira iken yenide 182 milyardır. D iğer ta
raftan GSMH artış hızları bakımından da eski ve yeni seriler arasında 
bazı farklar görülmektedir. Örneğin, eski seride %  9,3 olan 1971 artış hızı 
yeni seride 7, 10 dur. Yeni m illî gelir serisi 1962 yılma kadar geriye görü- 
rülmiiştür. Serinin daha eski yılları da kapsaması için çalışma yapılm ak
tadır.

1972 yılı m illî gelir ilk ön tahminleri en son kasım ayı itibariyle dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 1972 yılında gayri safi m illi hasıla 1968 yılı 
fııktür fiyatlariyle % 7 ,7  oranında artarak 134 milyar liradan 144 m ilyar 
liraya yükselmiştir. 1971 yılında artış hızı %  10 idi. Gayri safi m illî hası
lanın cari faktör fiyatlariyle 1972 yılında ulaştığı büyüklük ise 223 m ilyar 
liradır ve bir önceki yıla güre %  22,5 oranında bir artış ifade etmektedir. 
1972 yılında kişi başına düşen gayri safi millî hasıla ise sabit fiyatlarla 
3.491 lira ve cari fiyatlarla 5.354 liradır.

Milli gelir kesimlerindeki gelişmeler 1968 faktör fiyatlarıyla  incelen
diği zaman bir önceki yıla göre tarım kesiminde %  0,6 oranında bir geri
leme kaydedildiği görülmektedir. Tarım  kesiminde 1971 yılında, %  11,8 
oranında bir gelişme meydana gelmişti. Gayri safi millî hasıla içinde tarım 
kesiminin payı da artış hızına paralel bir seyirle 1971 de %  26,8 iken 1972 
de %  24,7 e inmiştir. Bununla beraber tarım kesimi katma değeri 1971 de 
35,8 milyar lira iken 1972 de sadece 200 milyon lira kadar bir azalma 
göstermiş ve 35,6 m ilyar liraya düşmüştür.

Sanayi kesiminde artış hızı %  11,9 a yükselmiştir. Bu kesimin 1971 
y ılı hızı %  10,2 dir. Sanayi kesiminin gayri safi milli hasıla içindeki payı
1971 yılında %  18,9 ve 1972 yılında %  19,7 ye yükselmiştir. Bu kesimde 
gelirler 1971 de 25 m ilyar liraya ve 1972 de 28 m ilyar liraya çıkmıştır.

İnşaat sanayii geçen yıl %  4,5 oranında bir gerileme göstermişti. 1972 
yılında bu kesim %  8,5 oranında hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Böylece 
inşaat sanayiinin katma değeri 1971 de 8 milyara yakınken 1972 de 8,5 
milyara ulaşmış ve  gayri safi milli hasıladaki payı da sırasiyle %  5,8 ve 
'Z r 5.9 olmuştur.

Ticaret kesimi son iki yılda yüksek oranlarda artış göstermiştir. Bu 
kesimin %  11,5 oranındaki 1971 artış hızı 1972 yılında %  12,3 e çıkmıştır. 
Bu oran 1972 yılının en hızlı gelişen sektörünün ticaret olduğunu göster
mektedir. Ticaret kesiminin 1971 de gayri safi milli hasıladaki payı 12,5 
milyar lira veya %  9,3 iken 1972 de 14 milyar liraya veya %  9,7 ye  çık
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mıştır. 1972 de hızla gelişen bir diğer kesim ulaştırmadır. 1971 de artış 
hızı %  7,6 iken 1972 de %  10,5 e sıçramış ve artış hızı sırasiyle ticaret ve 
sanayiden sonra en yüksek kesimlerden biri olarak belirmiştir. Bu kesi
min gayri safi millî hasıladaki payı geçen yıl %  6,1 iken 1972 de r/r 6,2 ye 
çıkmıştır.

Mali müesseseler de hızla gelişen kesimler arasındadır. Bu kesimin
1971 y ılı artış hızı %  8,5, 1972 yılı %  8,8 dir. Mali müesseselerin gayri safi 
milli hasıladaki paylarının son dört yıldır % 2,1 olarak değişmemiş olması 
dikkati çeken bir noktadır. Bu kesimin 1972 y ılı katma değeri 3 milyar 
liranın biraz üstündedir.

Serbest meslek ve  hizmetler ile konut gelirleri ve  devlet hizmetleri 
kesimlerinin artış h ızlan  1972 yılında tanmın yanısıra yavaşlama göster
miştir. Serbest meslek kesimi 1971 de % 9,1 ve 1972 de %  6,9 oranlarında 
gelişmiş, konut gelirleri artış hızları ise sırasiyle %  6,3 ve %  5,7 olmuş
tur. Devlet hizmetleri kesimi için bu oranlar %  5,8 ve %  5,6 dır. 1972 yılı 
gayri safi m illî hasılası içinde serbest mesleklerin payı %  4,7, konut gelir
lerinin ki %  4,5 ve devlet hizmetlerinin ki %  9,5 dir.

1972 yılında sona ermiş olan İkinci Beş Y ıllık  Plan uygulama döne
minde gayrt safi m illî hasılanın ortalama artış hızı % 7,1 olarak gerçek
leşmiştir. 1963 - 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Y ıllık  Plan dönemi 
için bu ortalama hız %  6,8 di. tkinci Plan döneminde. Birinci Plan dö
nemi ile karşılaştırıldığı zaman ortalama artış hızları tarım kesiminde aynı 
kalmış, ulaştırma, mali müesseseler, konut gelirleri ve devlet hizmetleri 
kesimlerinde yükselmiş; sanayi, inşaat, ticaret, serbest meslek ve  hizmet
lerde ise yavaşlamıştır.

İkinci Beş Y ıllık  Kalkınma Planının kesimler için öngördüğü hedefler 
ile gerçekleşmeler karşılaştırıldığı zaman tarım, sanayi, inşaat ve konut 
gelirleri kesimlerinde hedeflerin alttnda kalındığı, diğerlerinde ise hedef
lerin aşıldığı görülmektedir.

Üçüncü Plan döneminde uygulanacak olan para - kredi politikasının 
genel hedefleri “ bir yandan fiya t istikrarını bozmayacak, ödemeler den
gesinde baskı yaratmayacak ve  verimsiz faaliyeti teşvik etmeyecek bir 
uygulama ile ekonominin ihtiyacı olan finansmanı sağlamak, diğer taraftan 
para - kredi sisteminin kontrollü ve etkin bir şekilde işlemesi için gerekli 
olan düzenlemeleri”  gerçekleştirmekdir. Para - kredi politikasının diğer 
bir amacı, özel sektör ve  Hazine ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşı
lanması ve bu politikanın maliye politikası ile tutarlı bir tarzda yürütül
mesidir.

Yüksek ölçülerde planlanmış olan tasarrufların gerçekleştirilmesi ve 
bu tasarrufların ekonominin gerçek kredi ihtiyacını karşılayacak nitelik 
ve nicelikte kullandırılması, her türlü tasarrufun mali kurumlarda top
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lanmasını ve ekonominin finansman ihtiyaçlarının bu kurumlar aracılığıyla 
karşılanmasını gerektirdiğinden Planda, fa iz hadlerinin tasarrufları artı
racak, mali kurumlara çekecek ve kaynakların ekonomik hedeflere uygun 
olarak dağılımını sağlayacak şekilde tesbit edilmesi öngörülmektedir. Fon
ların mali kuruluşlarda toplanması v e  bu kuruluşlarca dağıtılması ile ilgili 
diğer politikalar, mevduat vadeleri tarif ve  tasniflerinin genel uygulamaları 
kolaylaştıracak yönde düzenlenmesi, kredi fiyatlarının gerektiğinde faiz 
farkı iadesi yoluyla da olsa ucuzlatılması ve  kredi teminat sisteminin y e 
niden ele alınmasıdır. Plan, banka kredilerinin ekonomik hedeflere uygun 
yönde işleyişini kolaylaştırmak için Merkez Bankası ile ticari bankalar 
arasındaki reeskont ilişkilerini geliştirm eyi, mali aracı kuruluşların fon
larım “ daha az likit aktiflere”  yatırmalarını sağlamayı hedef almaktadır.

Üçüncü Beş Y ıllık  Plan, ekonomide öncelik tanınan sektörlerin kredi 
ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak bir seri tedbirler de öngörmüş
tür. Bu tedbirlerin amaçları sanayi sektöründe orta vadeli gerçek yatırım 
kredisi ihtiyacının karşılanması; tarım sektöründe ihracata dönük tarım 
ve hayvancılık projelerinin teşvik edilmesi; küçük sanayici, küçük sanat 
erbabı ve esnaf kredileri, konut kredileri ve turizm kredilerinde görülen 
yetersizliklerin giderilmesidir.

1972 yılı Programının hedef ve  dengelerini, 1972 ydı gerçekleşm ele
rini ve yeni strateji ile Üçüncü Beş Y ıllık  Planın genel hedef ve dengelerini 
böylece belirttikten sonra, aşağıdaki bölümde Millî Gelir ve  kesimlerdeki 
gelişmeleri ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

2 —  KESİM LER VE GELİŞM ELERİ

1972 yılında ele alınacak proje ve faa liyetler için ekonom iye hız 
vermek, sanayileşmeyi hızlandırmak, ekonomik yapıyı değiştirmek, vadeli 
gelişmeyi gözönüne almak, döviz geliri sağlamak, teknolojik gelişmeyi h ız
landırmak, doğal kaynaklan değerlendirmek ve  nihayet tamamlayıcı nite
likteki yatırımlara ağırlık vermek başlıca kriter teşkil etmiştir.

Ekonominin temel sanayi projeleri olarak enerji, imalât,sanayi alanları 
ile döviz kazandıran, teknoloji getiren ve yöresel doğal kaynakları değer
lendiren faaliyetler seçilmiştir. İmalât sanayiinde dem ir-çe lik , aliminyum, 
bakır, rafineri, petro kimya, gübre ve  kağıt projelerinin hızlandırılması 
üzerinde durulmuştur. Hayvancılık ve  meyve - sebze projelerinin finans
manlarının tamamlanmasına önem verilmiş, dokuma ve giyim  sanayilerinde 
hızlı bir gelişme beklenmiş, deniz taşıma ve  hava ulaştırma kapasitelerinin 
hızla artırılması öngörülmüştür.

A. Tarım

Birinci ve İkinci Plan dönemleri karşılaştırıldığı zaman tarım kesi
minde ortalama büyüme hızının her iki dönemde de %  3,8 olduğu ve de
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ğişmediği görülmektedir. Bu oran tarım kesimindeki gelişmelerin Birinci 
ve  İkinci Planda %  4,7 olarak tesbit edilmiş olan hedeflerin altında kaldı
ğını göstermektedir.

İkinci Plan döneminde modern girdi kullanımında, yatırımlarda, ör
gütlemede ve tarımsal üretimde önemli gelişmeler olmuş, fakat bu alan
larda Planların öngördüğü düzeylere ulaşılamamıştır. Bitkisel üretimde 
Plan hedefi %  4,4 iken gerçekleşme % 4,2, hayvancılık ürünlerinde hedef 
%  4,8 iken, gerçekleşme %  3,2; orman ürünlerinde hedef %  6,9 iken ger
çekleşme %  5,5; ve nihayet su ürünlerinde hedef %  9, l iken gerçekleşme 
%  5,2 oranına varabilmiştir. Bu nedenle, gelir artışına bağlı olarak artan ta
rımsal ürün talebinin ve sınai hammadde ihtiyacının karşılanmasında dar 
boğazlar meydana gelmiştir. Bununla beraber tarımsal gelişme nüfus artış 
hızının üzerine çıkmış ve tarımsal ürün ihracatında genel bir gelişme 
olmuştur.

Kurak bölgelere uygulanacak yüksek verim li buğday projesinin kat
kısı ile hububat üretimindeki dalgalanmamn azalacağı, yağlı tohumlar, 
m eyve ve  sebze üretiminin Plan hedefleri düzeyinde olacağı ve pamuk 
üretimindeki gelişmenin Plan hedefinin üzerine çıkma eğilim i göstereceği 
varsayımlarına dayanılarak 1972 y ılı toplam üretiminin ilk tahminlere gö 
re %  4,5 oranında artacağı öngörülmüştür. 1972 yılı Programında zeytin ve 
fındığın bu yıl yüksek verim li olacağı, hayvansal üretimin 3,6 oranında 
gelişeceği, ormancılık kaynaklarımızın tam olarak işletilmesi, korunması 
ve  geliştirilmesinin sağlanacağı ve toplam tarım ürünleri ihracatının %  S 
civarında artacağı da kaydedilmiştir.

1972 yılında tarımsal gelişmeler beklenildiği ölçüde gerçekleşmemiş
tir. Toplam  tarım üretiminin %  0.7 oranında gelişme göstereceği sanılırken 
gerçekleşme 1971 yılındaki seviyenin %  0,6 oranında altında kalmıştır. 1968 
yılı faktör fiyatlariyle 1971 yılında 35.769 milyon lira olan tarım gelirleri, 
1972 yılında 35.558 milyon lirada kalmıştır. Üretimin bu düzeyde kalması
nın başlıca nedeni, 1972 hububat üretiminin 1971 yılı seviyesine oranla 
düşük olmasıdır. Bununla birlikte 1972 yılı hububat üretimi yurtiçi talebi 
karşılayacak düzeydedir.

1972 yılı geçici tahminlerine göre toplam hububat üretimi 18 milyon 
423 bin tondur. Bu miktar geçen yılın 20 milyon 799 bin tonuna göre 
%  11,4 oranında bir azalma ifade etmektedir (6 sayılı Cetvel).

1971 yılının 13 milyon 500 bin tonluk üretimine karşılık 1972 de 
12 milyon ton buğday elde edilmiştir. Arpa üretimi 4 milyon 170 bin tondan
3 milyon 700 bin tona inmiştir. 1972 yılında 1971 e göre 155 bin ton ek
siğiyle çavdar 740 bin ton, 65 bin ton eksiğiyle yulaf 390 bin ton, 75 bin 
ton eksiğiyle mısır 1 milyon 60 bin ton ve  35 bin ton eksiğiyle pirinç 140 
bin ton üretilmiştir.

43



1972 yılında toplam baklagiller üretimi %  5,4 oranında artarak 640 
bin tona çıkmıştır. Baklagiller içinde yemeklik olanların üretimi bu yıl 
%  8,5 artış göstermiş, yemlik olanlar ise %  2 civarında azalmıştır.

Kış aylarında don olaylarının özellik le soğuk bölgelerde bağlara zarar 
vermesi nedeniyle 1972 yılında yaş üzüm üretimi bir önceki yıldaki m ik
tarın biraz altında kalmıştır. Geçen yıl 3 m ilyon 853 bin ton üzüm elde 
edilmiş olduğu halde 1972 de %  1,4 eksiğiyle üretim 3 m ilyon 800 bin 
tonda kalmıştır. Üzümün yanı sıra incir ve  portakal üretim leri de bu y ıl 
sırasiyle %  2,6 ve %  2.2 oranlarında azalmıştır. Geçen yılın 195 bin tonuna 
karşılık bu yıl 190 bin ton yaş incir elde edilmiş ve  portakal üretimi 460 
bin tondan 450 bin tona inmiştir.

M eyveler içinde elma, şeftali ve  fındık üretimi 1972 de diğer ürün
lerden farklı şekilde gelişmiştir. 1971 de 780 bin ton olan elma üretimi 
1972 de %  9 fazlasiyle 850 bin tona, 84 bin ton olan şeftali üretimi %  43 
fazlasiyle 120 bin tona ve  166 bin tonluk fındık rekoltesi %  8 fazlasiyle 
180 bin tona yükselmiştir.

Sebzeler içinde şeker pancarı üretimi küçük bir artış gösterirken pa
tates ve soğan üretimi geçen yıl eriştikleri seviyelerin altında kalmışlardır.

Yağlı tohumlardan ay çiçeği 1972 yılında %  23 oranında gelişme gös
termiş ve üretim 465 bin tondan 570 bin tona yükselmiştir. Soya üretimi de 
bu yıl %  9 artarak 12 bin tona çıkmıştır. Zeytin üretiminde idrak edilmiş 
olaıı verimli yıl sonucunda % 127 oranında fazla ürün elde edilmiştir. 1971 
yılında 326 bin ton olan zeytin üretiminde rekolte 1972 de 740 bin tona 
ulaşmıştır. Bu nedenle 52 bin tonluk 1971 yılı zeytinyağı üretimi de 1972 
yılında 150 bin tona çıkmıştır.

Tütün üretiminde bir kaç yıldır devam eden artış bu yıl görülm emiş
tir. Geçen yıim 173 bin tonluk rekoltesine karşılık bu yıl 181,5 bin ton tütün 
üretilmiştir. Bu yıl satmalınmış olan afyon sakızı da geçen yılın yarısı ka
dar olmak üzere 75 tondur. Bu iki maddenin yanı sıra yaş çay üretimi 
artış eğilimini devam ettirerek 1972 de 200 bin tona çıkmıştır. Bu miktar 
geçen yıla göre %  16 dolayında bir artış ifade etmektedir.

1972 yılı pamuk üretiminin 1971 seviyesine çok yakın olacağı tahmin 
edilmektedir. 1971 yılında gerçekleşme 522 bin tondu. 1972 yılı üretiminin 
520 bin ton olacağı sanılmaktadır.

Toplam ihracatımız içinde tarım ve hayvancılık ürünlerinin payı 
İkinci Plan döneminde devamlı bir düşüş kaydetmiştir. Tarım  ve  hayvan
cılık ürünleri ihracatı 1968 yılında toplam ihracatın % 81,6 sini teşkil eder
ken 1972 yılında bu oran %  68,6 ya inmiştir.

Tarım ürünleri ihracı için konulmuş olan Program hedefleri 1968 y ı
lında %  99 oranında, 1969 yılında c/c 92 oranında ve 1970 yılında %  98
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oranında gerçekleşirken, 1971 ve 1972 yıllarında hedefler aşılmış bulun
maktadır. 1971 yılında tarım kesiminden 491 milyon dolarlık ihracat ya
pılmış ve  Program %  105 oranında gerçekleşmiştir; 1972 de 607 milyon 
dolarlık ihracat yapılmış ve gerçekleşme oranı e/c 126 ya yükselmiştir

Tarım  ve  hayvancılık ürünleri ihracatında her yıl olduğu gibi 1972 
yılında da en büyük payı sanayi bitkileri almıştır, 1972 yılında 338 milyon 
dolarlık  sanayi bitkisi ihraç edilmiştir. Bu miktar toplam ihracatımızın 
°/c 38 ine eşittir.

1972 Programı, sanayi bitkileri içinde yer alan ve geleneksel ihraç 
m allarım ızı teşkil eden tütün için %  10,8 artışla 87 milyon dolarlık, pa
muk için ise % 2  azalışla 157 milyon dolarlık ihracat hedefi öngörmüştür. 
1972 yılında tütün ve  özellik le pamuk ihracatı öngörülen hedeflerin üs
tünde gerçekleşmiş ve  hedefler tütünde %  50,5 ve pamukta %  22 oran
larında aşdmıştır. Tütün ihracat gelirleri 1971 de 86 milyon iken 1972 de 
131 milyon dolara yükselmiştir. Program hedefini geçmesine rağmen pa
muk ihracatı 1971 yılına göre 2 milyon dolar az gelir sağlamış ve 191 mil
yon dolarda kalmıştır.

Tarım  sektöründe m eyve ve  sebze ihracatımız 1972 yılında 197 mil
yon dolara ulaşmıştır; bu miktar ihracatımızın %  22 sini teşkil etmektedir.

M eyve ve  sebze ihracatı içinde en büyük payı 117 milyon dolara ya
kın ihracat geliri ile kabuklu v e  kabuksuz fındık almaktadır; daha sonra 
31 m ilyon dolarla çekirdeksiz kuru üzüm gelmekte ve bu ürünü 11 er mil
yon  dolarla limon ve kunı incir ihracatı izlemektedir. 1972 yılında kabuklu 
v e  kabuksuz Antcp Fıstığı ihracatından 7 milyon dolara ve mandaline - 
portakal ihracatından da 6 milyon dolara yakın gelir elde edilmiş bulun
maktadır.

1972 yılında tarım ürünleri ihracatımızın kayda değer diğer özellikle
rini özetlerken, hububat, baklagiller ve su ürünleri ihracat gelirlerinin art
maya devam ettiğini belirtmek gerekir. Gerçekten hububat ve baklagiller 
ihracatı olağanüstü gelişme göstermiş ve geçen yılın 14 milyon dolar ge
lirine karşılık bu yıl 36 milyon dolar gelir getirmiş ve toplam ihracat için
deki payı %  2 den % 4  e çıkmıştır. Bu arada 8 milyon doların üstünde 
nohut ihraç edilmiştir. 1972 yılında hayvancılık ve hayvansal ürünler ih
racatım ız 4 milyon dolar kadar gerileyerek 27 milyon dolarda kalmıştır. 
Bu grup içinde canlı koyun ihracatımız 10 milyon doları aşmış olması ve 
kabuklu hayvanlar ihracatının 6 milyon doların üstünde bulunması ile 
dikkati çekmektedir.

İkinci Beş Y ıllık  dönem yıllık programların ihracat hedefleri yönünden 
e le alındığı zaman tarım kesiminde gerçekleşmelerin yıldan yıla farklılık 
gösterd iği anlaşılmaktadır.
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Hububat ve baklagillerde 1968 ve 1969 yıllarında ihracat hedefleri 
ancak %  54 ve  %  35 oranlarında gerçekleşebilm iş, 1970, 1971 ve 1972 y ıl
larında ise hedefler aşılmış ve gerçekleşm eler %  140, %  197 ve  %  139 
oranlarında olmuştur.

M eyve ve  sebze alanında 1971 yılı dışında ihracat hedefleri her yıl 
aşılmıştır. 1971 de gerçekleşme %  87 oranındadır. Gerçekleşm eler 1968 
yılında %  109; 1969 yılında %  129; 1970 yılında %  108 ve  1972 yılında 
%  124 oranındadır.

ikinci Plan döneminde sanayi bitkileri ihracatı hedeflere kıyasla y ıl
larına göre sırasiyle, %  103, %  78, %  97, %  116 ve  nihayet %  132 oran
larında gerçekleşmiştir.

Tarım kesiminde hayvancılık ve  su ürünleri alt kesiminin ihracat he
defleri diğerlerinden farklı olarak sadece 1971 yılında aşılmıştır; gerçek
leşme oranları 1968 de %  75, 1969 da %  69, 1970 de %  90 ve  1972 yılında 
ise %  62 oranlarında kalmıştır.

B. Sanayi

1968 yılı faktör fiyatları ile, 1971 yılında 25,3 m ilyar lira olan sanayi 
kesimi gelirleri 1972 yılında %  11,9 oranında artarak 28,3 m ilyar liraya 
yükselmiştir. Bu oran, Birinci ve İkinci Beş Y ıllık  Plan dönemlerinde sa
nayi kesiminde elde edilmiş olan ikinci en yüksek gelişme hızıdır. Planlı 
kalkınma döneminde sanayi kesiminde %  14,7 olan en yüksek hıza 1968 
yılında ulaşılmıştıı.

Birinci ve ikinci Plan dönemleri karşılaştırıldığı zaman sanayi kesimi 
ortalama büyüme hızının Birinci’de % 10,6 ve İkinci’de %  9.9 olduğu g ö 
rülür. İkinci Plan dönemindeki yavaşlama, özellik le 1970 yılında sanayi 
kesiminde f/ı 3,1 olarak gerçekleşmiş olan çok düşük orandaki katma de
ğerden ileri gelmiştir. Bu nedenle kalkınma planlarımızın sürükleyici o la
rak nitelediği sanayi sektöründe %  12 olan hedefin önemli ölçüde altında 
kalınmıştır.

Bununla beraber 1972 yılında semereleri daha çok önümüzdeki y ıl
larda alınacak olan yüksek bir yatırım  eğilim i ortaya çıkmıştır. Bütün 
yurdu kaplayan ve özellikle teşvik tedbirleriyle kamçılanan bu hareket, 
sanayileşme alanında beklediğim iz atılımın yeni bir başlangıcı olarak g ö 
rülebilir. 1972 yılında “ teşvik belgesi”  almak isteyen yatırım cılar Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına çeşitli kesimlerle ilgili olan ve yatırım  değerleri 
toplamı 80 milyar liraya varan proje sunmuştur. Söz konusu Bakanlığın 
teşvik belgesi verdiği projelere durumlarına göre, “ gümrük m uafiyeti" ta
nınmakta, “ gümrük taksitlendirmesi”  hakkı verilmekte, “ yatırım  indirim i" 
uygulanmakta ve nihayet orta vadeli krediden faydalanabilecekleri be
lirtilmektedir.
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1972 yılı içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşvik belgesi ve
rilmiş olan 313 adet projenin yatırım tutarları toplamı 2ü milyar lirayı 
aşmaktadır. Bu miktarın 12 m ilyar lirası 79 dokuma - gıyitn alt kesimi 
projesiyle ilgilidir. Bu kesimi 4 m ilyar liralık yatırım projesi tutarıyle kimya 
sanayii ve 1,8 m ilyar lirayla gıda - içki projeleri izlemektedir. Yatırım tu
tarları yüksek olan diğer alanlar sııasiylc : madencilik, ulaştırma, orman 
ürünleri, çimento, makina imalat, madeni eşya, taşıt imalatı kesimleridir. 
1972 yılı sonu itibariyle teşvik belgesi verilmiş projelerin döviz ihtiyacı 
toplamı 807 milyon dolara ulaşmaktadır. Döviz ihtiyacı bakımından başta 
ge!en kesimler dokuma - giyim, madencilik ve kimya sanayiidir.

Sanayi ürünleri ihracatı için konulmuş olan program hedeflerine İkin
ci Plan döneminin ilk üç yılında ulaşılamamıştır. 1968, 19G9 ve 1970 y ıl
larında bu kesimde ihracat gerçekleşmesi sırasiyle % 65, (/c 97 ve (/c 88 
oranlarında kalmıştır. Ancak sanayi ürünleri ihracat hedefleri 1971 yı
lında ve özellik le 1972 yılında önemli oranda olmak üzere aşılmış bulun
maktadır. Nitekim 1971 yılının 132 milyon dolarlık hedefi c/r 10 oranında 
aşılmak suretiyle geçen yıl 145 milyon dolarlık sanayi ürünü ihraç edilmiş, 
1972 yılının 150 milyon dolarlık hedefi ise r/c 62 oranında geçilerek bu 
yıl 242 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Sanayi kesimi; madencilik, imalat sanayii ve enerji olmak üzere üç 
bölümü kapsamaktadır. 1972 yılı tahminlerine göre sanayi kesimi içinde 
imalât sanayiinin ağırlığı %  86 oranında, madenciliğin ve enerjinin pay
ları da % 7 şerdir.

Madencilik kesiminde İkinci Plan hedefi yılda c/c 10,9 oranında bir 
gelişm e elde edilmesi yönündedir. İkinci Plan döneminde bu hıza ulaşıla
mamış ve Ve 8 dolayında kalınmıştır. 1971 yılında madencilik kesimi ge
lişmesi %  9,4 oranmdayken, 1972 de bu hız ancak % 1,5 olabilmiştir. Böy- 
lece Birinci Plan döneminde fA  8,7 ye çıkabilmiş olan yıllık ortalama 
hız, İkinci Plan döneminde l/< 5,3 oranında kalmıştır.

Y ıllık  Programlarda maden kaynaklarımızın kalkınma amaçlarına hız
la katkıda bulunması konusu, bilinen rezervlerin işletilmesi yanında pet
rol ve maden aramalarına ağırlık verilmesi ilkelerine bağlanmıştır. Ma
denciliğin gelişmesi temelde doğal kaynaklara bağlıdır.

Maden kömürü üretimi 1971 yılı seviyesini çok az miktarda aşabil
miş ve  7 milyon 871 bin tonu bulmuştur. 1972 yılı ham petrol üretimi 1971 
yılı seviyesine ulaşamamıştır. Metal madenlerinde önemli artış boksitte 
meydana gelmiştir. 1973 yılında alümine üretimine geçileceği için bu ge
çişe hazırlık olmak üzere boksitte luzlı bir gelişim sağlanmıştır. Krom 
üretimi 1971 seviyesinin altına düşmüştür. 1971 yılı krom üretimindeki 
olağanüstü gelişmenin dış talepteki hızlı artışa bağlı olduğu gözenüne 
alınırsa 1972 yılındaki üretimin normalin altında olmadığı anlaşılabilir.
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I ‘ »72 dc üretim artışı gösteren diğer madenler mermer ve m anyezittir; 
bor tuzlan üretimi normal bir gelişim  içinde kalmıştır.

Madencilik kesimi ihracatı 1972 yılında %  12,5 oranında azalm ıştır. 
Geçen yıl 40 milyon dolarlık maden cevheri ihraç edilmişken bu yıl ihra
cat 35 milyon dolar tutmuştur. Halbuki 1972 Program ı bu kesimde 56 
milyon dolarlık bir ihracatı öngörmüştü. İhracatta kaydedilmiş olan aza l
manın başlıca nedeni kroma olan dış talebin 1971 yılına oranla düşme
sinden ileri gelmiştir. 1971 yılında 17 milyon dolarlık krom ihraç edilmişti. 
1972 yılında gerçekleşme 12 milyon dolar kadardır. Madencilik kesiminde 
ihraç ağırlığı olan diğer bir madde de ham boratlardır. Bu madenden 1971 
de 9 milyon dolarlık, 1972 de ise 11 milyon dolarlık ihracat yapılm ıştır.

Madencilik kesimi ithalatı, İkinci Planda öngörülen % 11 lik yıllık 
ortalama artış tahminine karşılık, %  54 gibi yüksek bir orana çıkmıştır. 
Buna bakır cevheri konsantresi, ham petrol ve asbest ithalatındaki artışlar 
sebep olmuştur.

İmalât sanayii tüketim malı, ara malı ve yatırım  malı üretilen sa
nayiler şeklinde üçe ayrılır.

İkinci Plan, imalât sanayi için ortalama yılda %  11,1 oranında, 1972 
yılı Programı ise % 12 oranında bir gelişme hızı öngörmüştür. Ancak bu 
kesimde işletmelerin genellikle verim li olmayan küçük kapasitelerden oluş
ması, üretim teknolojilerinin ve işletmecilik yöntemlerinin geri oluşu, alt 
yapı hizmetleriyle enerji, demir - çelik ve metaller gibi temel girdilerin 
pahalılığı, yatırım maliyetlerinin dış finansmanı zorlaması ve  yüksek güm 
rükler nedeniyle artması dolayısiyle önemli bir atılım yapılamamış ve  ay
nı zamanda sanayiin uluslararası rekabet koşullanna hazırlanması da güç
leşmişti!'

imalât sanayiinin ikinci Plan döneminde yıllık ortalama katkısı %  10,3 
oranında olmuş ve Birinci Plan döneminde elde edilen %  11,1 lik oranın da 
altında kalmıştır. Ancak 1972 yılında bu kesimin gelişme hızı Program  
hedefini aşmış ve ■% 12,6 ya yükselmiştir.

imalât sanayii içinde toplam üretimin %  45 - 50 sini oluşturmakta olan 
tüketim malları sanayii. Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde hızlı bir ge
lişme göstermiştir.

1971 yılında 723 bin tona ulaşan şeker üretimi 1972 de 794 bin tona 
yükselmiştir. Zeytin üretiminin yüksek ürün yılına tesadüf ettiği için 1971 
yılında 52 bin ton olan zeytinyağı üretimi, 1972 yılında 150 bin tona ç ık 
mıştır. ö te  yandan çay üretimi, iç talebin çok üzerinde gerçekleşerek 34 
bin todan 1972 yılında 46 bin tona sıçramış durumdadır. A lkollü  içkiler 
arasında bira ve şarap üretiminin 1971 yılı seviyesini geçem iyeceği, buna 
karşılık rakı üretiminin önemli bir artış göstereceği tahmin edilmektedir. 
Sigara ve işlenmiş tütün üretimi geçen yılki seviyesinde kalabilecektir.
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1972 yılı gıda ve içki sanayii ihracatı için Program 54 milyon dolar 
öngörmüştür. Fakat 1972 yılı ihracatı 87 milyon doları aşmış ve gerçek
leşme c/r 62 oranında olmuştur. İkinci Plan döneminde bu kesimin ihra
cat hedefi bir kere de 1969 yılında aşılmıştı. 1972 de bu kesimde Prog
ramda öngörülmediği halde 50 bin ton kadar ve 24 milyon dolar tutarın
da şeker ihraç edilmiştir. Çay ihracatı 4 milyon ve zeytinyağı ihracatı 3 
milyon doları bulamamıştır. Bu grup içinde 28 milyon dolarlık küspe ihra
catı ile 5 er milyon dolarlık taze koyun eti ve bağırsak ihracatı dikkati 
çekmektedir.

Dokuma ve giyim  sanayiinde üretim cari fiyatlarla % 18,3 oranında 
artmıştır. Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma üretiminde ve yatırımlarında 
hızlı gelişme devam etmektedir. Kimsasal hammadde kapasitesinin art
ması, suni ve sentetik elyaftan pamuk iplik ve dokuma üreten tesislerin 
kapasitelerinin artması için gerekli ön koşulları yaratmıştır.

Günümüzde pamuk üreten ülkeler genellikle ürünlerinin üçte birini 
dışa satarken, ülkemiz ham pamuğun üçte ikisini ihraç etmektedir. Üre
tilen pamuğun üçte ikisinden fazlasını yurt içinde işlemek amaciyle bu
günkü iğ sayısının kısa sürede 3 milyona çıkarılmasına çalışılmaktadır. 
Pamuğun sadece iplik haline getirilmesi sonucu ekonomiye %  25 oranın
da bir katma değer artışı yaratılmış olacaktır. Katma değer oranı pamuklu 
kumaşlarda % 100, konfeksiyon giyim eşyalarında ise %  300 dolaylarına 
çıkabilmektedir.

Bugün Ortak Pazar ülkelerinde iğ başına pamuk ipliği üretimi 56 ki
lo iken, ülkemizde 116 kiloya erişmiş bulunmaktadır. Tezgâh başına pa
muklu dokuma verim liliğinde ise 1969 yılında Ortak Pazarda 2948 kilo 
olan pamuklu üretimine karşılık ülkemizde 3808 kiloluk bir üretim hacmi
ne varıldığı hesaplanmış bulunmaktadır.

Dokuma sanayii ihracatı Program hedefi 1972 yılı için 29 milyon do
lardır. Bu kesimde ihracat geliri 55 milyon doları bulmuştur. İkinci Plan 
döneminde, 1968 yılı dışında dokuma sanayii ihracat gelirleri daima ön
görülen hedefleri aşmıştır. 1972 de bu kesimde pamuk ipliği ihracatı 19 
m ilyon dolardan 22 m ilyon doların üstüne çıkmış; pamuklu dokumada ise 
ihracat 7 milyon dolardan 11 milyon dolara ulaşmış ve halt - kilim ihra
catı da 4 milyondan 7 milyon dolara yaklaşmıştır.

Genellikle ara malı üreten sanayiin imalât sanayii içindeki ağırlığı 
<7e 35 dolayındadır. Bu kesime giren çimento üretimi bu yıl %  12 oranın
da artarak 7,548 milyon tondan 8,424 milyon tona çıkmıştır. Çimento da 
talebi aşan miktar ihraç edilmiş ve geçen yılın 8.8 milyon dolarlık ihra
catına karşılık bu yıl 15,2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir 
(7  sayılı Cetvel).
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Kimya sanayii grubu kimya, petrokimya, petrol ürünleri ve gübre 
‘.anayilerini kapsamakta olup bu kesim 1972 yılında ^ 2 5  oranında bir 
hızla artmıştır. 1972 de petrokimya sanayiinde üretim %  89 yükselmiş, 
gübre üretiminde de % 12.4 dolayında artış kaydedilmiştir. İkinci Plan 
döneminin ilk dört yılında istikrar gösterm iyen petrol ürünleri ihracatında 
1972 yılında 22 milyon dolardan fazla bir gelir elde edilmiştir.

Demir - çelik ve demir dışı metaller sanayilerinde 1972 yılında üretim 
artışı r/c 21 in üzerindedir ve 11 milyon dolarlık demirdışı metallerden ih
racat yapılmıştır. Ancak demir - çelik sanayiine ilişkin ithalâtta da 1972 
de r/f 63 oranında artış olmuştur.

1972 de ferro - krom ihracatı önemli bir sıçrama yapmış ve 5 milyon 
dolara yakın gelir getirmiştir. 1972 yılında, 12.841 adet buzdolabı ihraç 
edilmiş, ve 1 m ilyon doların üstünde gelir sağlamıştır. Ayrıca  bu yıl 1.238 
adet çamaşır makinesi, 10.543 adet dikiş makinesi, 12.494 adet dikiş ma
kinesi mobilyası, 112 adet elektrik süpürgesi, 320 adet radyo cihazı ihraç 
edilmiştir. 1972 de 2 milyon dolara yakın değerde dem ir-çe lik  boru ih
racı da yapılmış; 6 adet sinema film i ihracından da 150 bin dolar elde 
edilmiştir.

Genellikle yatırım malı üreten sanayilerde gelişme talebi, ekonomik 
ölçülerde üretime olanak sağlayan bazı dallarda verimli projelerin tasar
lanıp yürürlüğe konulmasına bağlı kalmaktadır. Bununla beraber seri üre
timi olmayan bazı dallarda üretime geçmek ve üretim artışları sağlamak, 
teknolojik araştırmalar ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilg i
lidir. Bu alanda dizel motoru, otomobil sanayii dişli kutuları, sınai teçhizat 
fabrikası, elektronik sanayii, ağır elektronik ekipman ve döner elektrik 
makineleri, tersane gibi konularda önemli teşebbüslere yakında başlana
caktır.

Enerji kesiminde elektrik, havagazı ve su enerjisi üretiminin 1972 
yılında katma değer artış hızı Çr 17,5 oranında olmuştur. Bu kesimin Bi
rinci Plan dönemi yıllık ortalama katma değer hızı #  10 iken İkinci Plan 
döneminde 10,8 e yükselmiştir. Bununla beraber 1972 yılında da fert 
başına enerji tüketimi petrol eşdeğeri olarak 600 Kg. civarında sabit kal
mıştır. Elektrik enerjisi üretimi artış hızı f/c 12,4 oranında ve fert başına 
294 kilovat saat olarak gerçekleştirilm iştir. Elektrik enerjisinin 1972 yı 
lında r/< 62,4 ünün sanayide kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu pay g i
derek artmaktadır. Artan elektrik enerjisi tüketimi sonucunda önümüz
deki yıllarda sanayici ve yatırımcı kuruluşların önemli darboğazlarla kar
şılaşmaları ihtimal dahilindedir. Elektrik dışı enerjide uzun yıllardan beri 
önemli sayılacak üretim artışlarına ulaşılamamaktadır. Ham petrol üre
timinde Birinci Plan döneminde yeni petrol alanlarının bulunamayışı ve 
mevcut alanlarda verimin azalması sonucu talebin karşılanmasında dışa 
bağlılık artmıştır.
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1972 yılı için yapılan tahminlere göre birincil enerji tüketiminde pet
rol ürünlerinin payı c/(  43, odunun r/( 16, tezeğin '■< 15, ms kömürünün 
Çt 14, linyitin % 9 ve nihayet hidrolik enerjinin payı ise 4 tür 1971 y ı
lına göre bu paylarda dikkati çeken petrol ürünleri ve hidrolik enerji pay
larının 1972 yılında artmış olmasıdır.

C. İnşaat ve Konut

1968 yıb faktör sabit fiyatlariyle 1971 de 7 milyar 780 milyon lira 
olan inşaat kesimi katma değeri, Çfc 8.5 oranında bir artış göstererek 1972 
dc 8 m ilyar 440 milyon liraya ulaşmıştır. Birinci ve İkinci Plan dönem
lerinde gelişme hızı bir yıl hızlanmak, ertesi yıl yavaşlamak şeklinde dal- 
galanmıştır. Örneğin, 1968 yılında artış hızı r/r 11 iken 1969 da % 2,8 e 
düşmüş; 1970 de %  8,3 e yükselmiş ve 1971 de Çr> 4,5 e inmiştir. Birinci 
ve İkinci Plan dönemleri karşılaştırıldığı zaman inşaat kesiminde ortala
ma yıllık  gelişme hızının % 8,1 den °/c 5,2 ye indiği görülmektedir. Birinci 
ve İkinci Plan dönemlerinde millî gelir kesimlerinin hiç birinde bu şekilde 
bir değişiklik görülmemektedir.

1972 yılında yapımına yeni başlanan toplam inşaatta bir önceki yıla 
oranla değer yönünden c/c 21 ve yüzölçümleri yönünden % 14 oranında 
bir artış kaydedilmiştir. Geçen yıl toplam inşaat değer yönünden c/r  12 ve 
yüzölçümü yönünden c/c 14 gerilem iş bulunuyordu. 1972 yılında çeşitli 
inşaat şekilleri içinde sadece ev yapımı değer yönünden 1971 e göre ayni 
artış hızını gerçekleştirmiştir; yüzölçümü yönünden ise geçen yılın %  7,7 
artışına karşılık bu yıl %  5,4 gelişme kaydetmiştir. Apartman yapımında 
bu yıl değer yönünden %  20 ve yüzölçümü yönünden %  17; ticari yapılarda 
<’/( 46 ve </r 32, sınai yapılarda # 6 1  ve °/c 49 artış; kültürel, sıhhi ve sos 
yal yapılarda ise %  26 ve CU  33 oranlarında düşüş meydana gelmiştir (9 
sayılı Cetvel).

Biten ve kullanılmaya başlayan yapıların gelişme hızları geçen yıl 
ulaşılan seviyelerin üstündedir. Belediyelerin kullanılmasına izin verdikleri 
yeni yapılar 1972 yılında değer yönünden Çi 28 ve yüzölçümü yönünden 
(7c 20 artış göstermiştir. Geçen yıl bu oranlar değer yönünden <7c 10 artış 
kaydetm iş ve yüzölçümü yönünden hiçbir gelişme göstermemişti (10 sa
y ılı C etvel).

1972 yılında bütün yapı şekilleri içinde özellikle yeni başlanan sınai 
yapılarda önemli sayılacak bir gelişme dikkati çekmektedir. Geçen yıl ya
pımı için ruhsat alman sınai yapıların değeri 255 milyon lira tutarken, 
bu rakam 1972 için 410 milyon liraya yükselmiştir. 1972 yılında yeni baş
layan ticari yapılarda da 1971 yılına göre büyük bir gelişme görülmek
tedir. Bununla beraber tüm yapı şekilleri arasında toplam değer yönünden 
5,5 m ilyar lira ile apartmanlar başta gelmekte ve bu grubu 1,7 milyar li
rayla ev  yapımları; 800 milyon lira ile ticari yapılar ve 410 milyon lirayla
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sınai yapılar izlemektedir. 1972 de tüm yapıların değer yönünden 63 ünü 
apartman; (7c 19 unu ev; r/c 9 unu ticari; 5 ini sınai; # 2  sini kültürel, 
sıhhi ve sosyal yapılar ve 2 sini diğer yapılar teşkil etmiştir. Bu ağırlık 
sırası 1971 yılına göre değişiklik göstermemektedir.

Konut gelirleri kesimi katma değerinin 1972 yılında artış hızı yavaş
lamış ve rfr 5.7 olmuştur. Bu kesimde Planlı dönemlerin en yüksek artış 
hızı r/r 0,3 olarak 1971 yılında elde edilmiştir. Konut gelirlerinin yıllık  or
talama artış hızı Birinci Plan döneminde c/r 3,5 iken İkinci Plan döneminde 
r/f 5,7 ye çıkmıştır.

D. Ulaştırma ve Haberleşme

Ulaştırma kesiminde planlı dönemlerde alt yapı, üst yapı ve taşıt ka
pasiteleri bakımından öngörülen hedeflere ulaşılmıştır; fakat bu kesim için 
öngörülen ilkeler ancak kısmen gerçekleştirilebilm iştir.

Ulaştırma kesiminin 1972 yılında 1968 faktör sabit fiyatlariyle milli 
gelire katkısı r/r 10,5 oranında artmış ve bu yıl için İkinci Planda öngörü
len c/r 7,2 oranındaki gelişme hızı aşılmıştır. Ulaştırma kesiminin Birinci 
Plan döneminde yıllık  ortalama gelişme hızı <7c 7,7; ikinci Plan döneminde 
ise c/c 8,2 olmuştur. Ulaştırma kesiminin 1972 yılı m illî gelirine katkısı
9 milyar lira dolayındadır; bu nedenle ulaştırma ağırlık bakımından tarım, 
sanayi ve ticaret kesimlerinden sonra gelmektedir.

İkinci Plan döneminde devlet ve il yolları toplam uzunluğunun sabit 
kalması ve bu arada yapılacak çalışmaların sadece yolların daha iyi n ite
likte olmasına doğru yöneltilmesi önerilmiştir.

1968 yılında asfalt, beton parke ile, stabilize, kırmataş, toprak tes- 
viyeli yollarla bunların dışında kalan diğer yolların uzunluğu 34.500 Km. 
iken geçici rakamlara göre 1972 yılında yol ağı uzunluğu 35.005 Km. ye 
yükselmiş bulunmaktadır, Yolların toplam uzunluğunda fazla bir değişiklik 
görünmemekle birlikte asıl gelişme, yolların cinsi itibariyle gerçekleşmiştir, 
Gerçekten asfalt, beton, parke yollar 1971 yılında 18.274 Km. iken 1972 
yılında 18.924 Km. ye çıkmış, stabil, kırmataş, toprak tesviyeli yollar 
14.881 Km. den 14.384 Km. ye, diğer yollar ise 1.863 Km. den 1.694 Km. ye 
indirilmiştir, ikinci Plan döneminde yolları iyileştirme çabaları olumlu so
nuçlar vermiştir Asfalt, beton, parke, yol uzunluğu bu dönemde 3.668 
Km. artmış ve böylece 19 bin Km. ye yaklaşmıştır. Buna karşılık stabilize, 
kırmataş, toprak tesviyeli yollar uzunluğu 3.074 Km. kısalmıştır.

1972 yılında karayolu taşıt sayısı toplamı 347.900 tahmin edilmek
tedir. bu miktarın 167.500 ü binek otomobil, 140.000 i kamyon - kamyonet, 
40.400 ü de otobüs ve minibüstür (11 sayılı Cetvel).
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1972 yılında karayollarında yolcu taşıma miktarında ' i  7 vc yük ta
şıma miktarında da 9 oranlarında artış kaydedilmiştir Taşınan yolcu, 
geçici rakamlara göre 234 milyon kişi ve taşınan yük 80 milyon tondur.

Demiryolu ulaşımında şehirlerarası yolcu taşıma önemini kaybet
mekte, şehiriçi yolcu taşıma işleri şehirlerdeki nüfus artışı ve kentleşme 
nedeniyle artış göstermektedir. 1972 yılında şehirler arasında yolcu taşı
manın (7c 4 oranında artabildiği ve 3 milyon 000 bin yolcu/km.ye ulaş
tığı, şehiriçi demiryolu taşımalarının da rA  5 artışla 2 milyon 400 bin yol
cu/km. ye vardığı anlaşılmaktadır.

İthalât ve ihracatın <%> 90 nından fazlası denizyolu ile yapılmaktadır; 
fakat planlı dönem için öngörülmüş olan “ ithal ve ihracat mallarımızın 
c/c 50 sinin kendi gem ilerim iz ile taşınabilmesi”  hedefi gerçekleşememiş
tir. Denizyolu ulaşımında yük taşıma önem kazanırken yolcu taşıma azal
ma göstermektedir. 1972 yılında şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşıma iş
leri ancak %  3 artış gösterebilmiştir. Buna karşılık yük taşıma artışı #  6 
oranında ve 7 milyon 200 bin ton/km. ye çıkmıştır. 1972 de dış hatlarda 
yolcu  taşıma 230 milyon yolcu/km. ye ve yük taşıma 24 milyar 200 mil
yon ton/km. ye yükselmiştir (D iğer ulaşım yollarıyla mukayese için deniz 
ulaşımında birim olarak ton/km. kullanılmıştır).

Deniz ulaşımı taşıt parkı gros ton itibariyle yük gemisi ve tankerlerde
1971 yılma göre artış göstermiş ve yolcu gemileri ise aynı kalmıştır. Yük 
gem ileri taşıt parkı 1972 yılında #  14 oranında artarak 410.954 gros to
na yükselmiş, tanker taşıt parkı da <7r I oranında artarak 178.734 gros 
lon olmuştur.

Türk Hava Yolları uçak adedi 1969 ve 1970 de 17 şer ve 1971 de 20 
iken 1972 de 24 e çıkmıştır. Hava yollarında yolcu sayısı 1972 de 1971 
yılına göre <7r 24 artışla l milyon 969 bin kişi olmuştur. Yolcuların yap
tığ ı seyahatlerin uzunluktan bakımından havayollarında iç ve dış hatlarda 
olmak üzere 1972 yılında <7r 28 e yakın bir gelişme kaydedilmiş ve 1 mil
yar 512 milyon yolcu/km. katedilmiştir. Havayolları yük taşımacılığı 1971 
de 5 milyon 763 bin ton/km. iken 1972 de c/r 1 artışla 5 milyon 806 bin 
ton/km. ye çıkmıştır.

Haberleşme kesiminde Birinci ve özellik le İkinci Plan dönemlerinde 
öngörülen ilke ve hedefler, telefonla haberleşme dışında önemli oranlarda 
gerçekleşmiştir. Hızla gelişen sosyo - ekonomik faaliyetlerin yarattığı te
lefon talebi önemli sorunlar ortaya koymuş, telefonla haberleşmede tıka
nıklıklar devam etmiştir.

1972 yılında telefon aboneleri sayısı c/c 11 oranında fazlalaşmıştır. 
O tom atik santrallere bağlı telefon aboneleri 1971 de 321 bin iken 1972 de 
42 bin kadar artarak yaklaşık olarak 363 bine yükselmiştir. El santrallara
1972 de 5 bin abone eklenmiş ve bu tip santrallara bağlı aboneler 110 bini
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aşmıştır. Program otomatik santraller için 396 bini ve el santralları için 
123 bini hedef göstermişti. 1972 sonunda toplam telefon abonesi sayısı 
474 bine yaklaşmıştır. Bununla birlikte 1973 Programında belirtildiğine 
görı? otomatik santraller için 360 bin telefon talebi ve el santraller için
10 bin telefon talebi sıra beklemektedir. Telefon  trafiği için Programda 
öngörülen konuşma sayısının altında kalınmış ve 825 m ilyon yerine 673 
ınilyon konuşma yapılabilmiştir (12 sayılı Cetvel).

1972 yılında mektup postası trafiği 2 oranında azalmış ve 606 m il
yonda kalmıştır. Program 652 milyonu öngörmekte idi. 1971 yılı mek
tup postası ise 620 milyon idi. 1972 mektup postası yurtiçi kısmında oldu
ğu kadar, geçen yılın aksine yurtdışı kısmında da düşme göstermiştir. 
Yurtiçi postası 495 milyon adetten 485 milyona; yurtdışı postası da 126 
milyon adetten 121 milyon adede inmiştir.

Te lgra f trafiği 1971 de olduğu gibi 1972 yılında da azalma eğilimini 
devam ettirmektedir. Telgra f trafiği 1972 yılında % 4  oranında düşmüş 
ve 10 milyon 800 bin adette kalmıştır. Yurtiçi telgraf trafiği azalma gös
termektedir. Yurtdışına telgraf sayısı geçen yıla göre c/c 13 artmış ve 1 m il
yon 400 bini geçmiştir.

1972 yılında P.T.T. işyerleri sayısı özellikle acentalar sayısında artma 
nedeniyle %  5 fazlalaşmış ve 3.240 a ulaşmıştır. Radyo sayısı 1972 de 3 
milyon 960 bine yaklaşmış, radyo yayınlarının kapsamı alanları genişletil
miş ve vericiler güçlendirilmiştir. 1971 de 4 ilim izi kapsayan televizyon 
yayınları radyolink tesislerinin yapımına paralel bir şekilde 1972 de 10 
şehir ve 1 kasabaya ulaştırılmıştır. 1971 de 102 bin civarında olan tele
vizyon alıcısı sayısı 1972 de 157 bini geçmiştir.

E. Turizm

Planlı dönemde turist sayısında, turizm gelirlerinde ve konaklama te
sisleri kapasitesindeki gelişmeler Plan hedeflerinin altında kalmıştır. Bu
nunla beraber Planlı dönem başında turizm gelirleri seviyesi ve turist adedi 
çok düşük olduğu için gerçekleşme oranlarının dünyadaki ortalama geliş
me hızlarının üstünde olduğu görülmektedir.

Ü lkem ize gelen yabancıların sayısı Birinci Plan döneminde yılda or
talama </, 24 ve ikinci Plan döneminde %  13 oranında artmıştır. Birinci 
dönemde yılda ortalama %  10 kadar artmış olan turizm gelirlerinin hızı 
İkinci dönemde %  48 e ulaşmıştır.

Programdaki tahmine göre 1972 yılında yurdumuza gelecek yabancı
ların sayısı 1 milyon 100 kadardır. Yurdumuza gelen ve yurtdışına çı
kan vatandaşları gösteren turizm istatistikleri 1972 yılının ancak ilk altı 
ayını kapsamaktadır. Bu verilere bakarak Program tahmininin ne derece 
gerçekleştiğini anlamak güçtür. Bununla beraber ilk altı aym verileri, tu
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rizm dışında yurdumuza gelen yabancıların sayısında 1071 yılına göre azal
ma olabileceği fakat turizm amacı ile gelenlerin sayısında 1971 e göre 
önemli oranda artış görüleceği yönündedir. Hac için yurtdışına çıkan va
tandaşların sayısı bu yıl </r 60 oranında yükselmiş ve 20 bine yaklaşmış
tır (13 sayılı Cetvel).

1972 yılında turizm gelir ve giderleri Program tahminlerinin üstünde 
bir gelişme kaydetmiştir. 1971 yılına göre gelirler <7r 65 ve giderler c/r  40 
oranında artmıştır; turizm kesiminin ödemeler dengesine net katkısı 1971 
yılındaki seviyesinin iki mislinin de üstüne çıkmış ve 44,4 milyon dolar 
olmuştur (14 sayılı Cetvel).

F. Dış Ticaret

İhracat ve  ithalât rejim lerinin uygulanması konusunda Bankamıza 
verilm iş bulunan görevlerin  yerine getirilmesine 1972 yılında da devam 
edilmiştir. Bu bölümde önce 1972 yılı ihracat ve ithalât rejimleri ve daha 
sonra 1972 yılı dış ticaret gelişmeleri incelenmiştir.

a) Dış Ticaret Rejimi

İhracat rejimi konusunda 29 Nisan 1971 günü Resmi Gazetede ya
yımlanmış olan kararnamenin ve 5 Mayıs 1971 günü Resmi Gazetede ya
yımlanmış olan İhracat Yönetmeliğinin yerlerini 14 Şubat 1972 günlü 
Resmî Gazetede yayımlanan Kararname ve Yönetm elik almıştır.

1972 yılı İhracat Rejim i Kararı ve Yönetmeliğin getirmiş olduğu kayda 
değer özellikler aşağıda belirtilm iştir :

1972 yılı İhracat Rejimi Kararnamesine göre lisans mecburiyeti, yal
nız Kliring Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracat ile Rejime ek listede yer 
alan mallara ve geçici ihracata inhisar ettirilmiştir. Halbuki eski Rejimde 
İktisadî İşbirliği ve  Kalkınma Teşkilâtı (OECD) dışında kalan memleketler»* 
yapılacak ihracat lisansa tâbi idi.

—  ön  fiyat kontrolü yine Bakanlık tarafından yapılmakta fakat uy
gulama ilgili meslek teşekküllerine bırakılmaktadır. Bakanlık Teşkilâtınca 
dünya piyasaları izlenmekte, iç piyasa fiyatları ve stoklar gözönünde bu
lundurulmakta ve  endikatif ihraç fiyatları bu şekilde tesbit edilmektedir.

—  A livre satışlarda ihraç anındaki fiyat uygunluğunun aranması 
hükmü kaldırılmış ve yalnız satışın yapıldığı tarihte fiyat uygunluğu aran
ması ile yetinilmiştir.

—  Meslek kuruluşlarının yükümlülüğünü tesbit eden ve fiyat kont
rolü ile tescil işlemlerinin daha süratle ve kolaylıkla yürütülmesini sağla
yan hükümler getirilmiştir.
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—  İhracatın başlangıcından sonuçlanmasına kadar her türlü işlemin 
Ticaret Bakanlığınca izlenerek ihracatın programlaştırılacağı konusu hük
me bağlanmıştır.

1972 yılı İhracat Rejimi Kararları ve  Yönetm eliklerinde yukarıda be
lirtilmiş olan başlıca özellik ler dışında kalan konularda da bir çok geliş
meler meydana getirilm iştir.

İthalât Rejim i Kararı, İthalât Yönetm eliği, İthalâtçı Belgesi Yönet
meliği, İthal Malları Fiyat Kontrolü Yönetm eliği, 1972 yılı I ve II sayılı 
liberasyon listeleri, A E T ’ye konsolide edilen liberasyon listeleri ve 1972 yılı 
tahsisli ithal malları listesi Resmî Gazetede 4 Ocak 1972 günü yayımlana
rak yürürlüğe girmiştir.

4 Ocak 1971 ve 4 Ocak 1972 tarihli İthalât Rejimi Kararları ve  Yönet
melikleri arasındaki kayda değer değişiklikler ve  yenilik ler aşağıda belir
tilmiştir :

—  I sayılı liberasyon listesinden yapılacak ithalâtta, ithal taleplerinin 
Ticaret Bakanlığına gidilmeksizin fiya t uygunluk formlarının Fiyat Tescil 
Dairesinde tasdikinden itibaren iki ay içinde yetkili bankalara yapılması 
usulü getirilm iştir.

—  II sayılı liberasyon listesinden yapılacak ithalâtta, müsaade belge
leri ile İlgili teminatların tesis edilme süresi belgelerin taşıdığı tarihten iti
baren 30 gün yerine belgenin süresi olan iki aya çıkarılmıştır.

—  Tahsisli ithal Malları listesinde müracaat ve  inceleme makamı gös
terilmemiş ithalâtçı kotalarının dağıtım ı Ticaret Bakanlığının vereceği ta
limat esasları dahilinde döviz tahsis mektubu verilmek suretiyle Banka
mızca yapılmakta idi. Bu Rejim le söz konusu kotaların tevziatı döviz tah
sis belgesi verilmek suretiyle Ticaret Bakanlığınca yapılmıştır.

—  Döviz tahsis mektubu ve ihtiyaç belgesi, döviz tahsis belgesi ola
rak tek bir isim altmda birleştirilmiş ve  kullanma süreleri 2 aydan 4 aya 
çıkarılmıştır.

—  1971 İthalât Rejiminde memleket değişikliği Ticaret Bakanlığınca 
tetkik ve  intaç edilmekte idi. 1972 İthalât Rejiminde OECD sahasına dahil 
memleket değişikliği taleplerinin tetkik ve intaci Bankamıza bırakılmıştır. 
D iğer sahalarda yetki yine Bakanlıkta kalmıştır.

—  Kamu sektörü ithalâtı için sadece fiyat tescili esası öngörülmüştür.

—  Ticaret Bakanlığı tüketici zararına tekel ve istismar hallerinin 
yaratılmasını veya mübalağalı ithal taleplerini önlemek maksadiyle bir 
kısım malların ithalini doğrudan doğruya bir kuruluş eliy le yaptırabile
cektir.
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—  Fiyat Tescil Dairesinden fiya t uygunluğu alınmaması halinde tesis 
edilmiş bulunan teminatlar iade edilecektir.

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin ola
rak 15 Temmuz 1972 günlü Resmî Gazetede yayımlanan İthalât Tebliği. 
27 Ocak 1967 günlü Resmî Gazetede yayımlanmış olan Tebliğin yerini al
mıştır. Bilindiği üzere ithalat Tebliğileri, döviz tahsisi veya tefriki sure
tiyle yapılacak ithalâtta ithalât bedellerinin transferi, ithalât hesaplarının 
kapatılması, özelliği olan ithalât, ithalâta tavassuta yetkili bankalar hak
kında uygulanacak esaslarını kapsamaktadır.

1972 yılı 1967 yılı Tebliğleri arasındaki önemli değişiklikler ve ye
nilikler aşağıda belirtilm iştir :

—  ithalat bedellerinin transferinin günü gününe yapılması dolayı- 
s iy le Seri : V II  No. 75 Teb liğ  ile tesisi öngörülen “ ithalât ö ze l Hesabı" kal
dırılmıştır.

—  Bu Tebliğde akreditifli ödeme şeklinde akreditifin geçerlilik süresi 
ile vesaik mukabili ödeme şeklinde transfere müracat süresi 4 ay olarak 
yer almıştır.

—  Mal mukabili ödeme şeklinde transfere müracaat süresi bir aydan 
iki aya çıkarılmış, mallann süresi içinde ithal edilmiş ve  ithalât Rejiminde 
öngörülen teminatların Hâzineye irat kaydı işleminin yapılmış olması şar- 
tiy le  3 ’üncü ay içinde yapılacak müracaatların da kabul edilmesi öngörül
müştür.

—  %  25 e kadar peşin ödeme taleplerinin yetkili bankalarca, bu nis- 
beti aşan taleplerin ise M aliye Bakanlığınca incelenerek sonuçlandırılması 
usulü konulmuştur.

—  Mal mukabili yaptıkları ithalâta takyidat konulan firmalara akre
ditifli ve vesaik mukabili ödeme şekline göre yapacakları ithalât için dahi 
döviz satılamıyacağı esası vaz edilmiştir.

—  Kambiyo mercilerince terkin edilebilecek açık ithalât hesaplarının 
miktarı her işlem için $. 250.—  dan $. 500.—  a çıkarılmıştır.

—  Kitap ve sair matbua ithalâtında fiyat uygunluğu aranması ve An
laşmalı memleketler kontenjan listelerinden yapılacak kitap ve  sair matbua 
ile dolu sinema film leri, bunlara ait afiş, resim ve ilanların ithalinde ithalât 
Rejim ine göre döviz tahsis belgesi ile ithal müsaadesinin alınması ve bedel
lerinin anlaşma hesabından ödenmesi hususunda açık hükümler konulmuş
tur.

AID  Yolu ile Yapılacak ithalât Yönetmeliği de ithalât Rejimi Kararı 
ve ithalât Yönetm eliği ile birlikte 4 Ocak 1972 günlü Resmî Gazetede ya
yımlanmıştır. Bu Yönetmelik, 23 Haziran 1971 günü Resmî Gazetede ya
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yımlanan Yönetm eliğin yerine geçmiştir. Eski ve yeni Yönetmeliklerin 
hükümleri arasındaki başlıca farklar veya yapdan değişiklikler aşağıda 
açıklanmıştır:

—  71/37 sayılı ithalât sirküleri ile getirilen, A ID  Yolu  İle Yapılacak 
ithalâtta akreditiflerin açılısını müteakip yatırılan nakdi teminatlardan 
mal bedelinin Türk Lirası karşılığının % 10 unun tutularak geri kalan kıs
mının ilgililere iade edilmesi esası terkedilmiş ve mal bedeli Türk Lirası
karşılığının tamamen tutulması usulü konmuştur.

—  Eski Yönetmelikte yer alan A ID  ithaalâtımn yapılabileceği, Y ö 
netmeliğe ekli II sayılı Listede gösterilen, ülkeler gemileri ve tankerleri 
ile yapılacak nakliyatta navlun bedellerinin “ tamamının A ID  fonlarından 
ödeneceği” hükmü yeni Yönetm elikte '*% 90 ı A ID  fonlarından, % 10 u 
kendi kaynaklarımızdan ödenir” şeklinde değiştirilmiştir.

—  Eski Yönetmelik gereğince ihtiyaç belgelerinin taşıdıkları tarihten 
itibaren iki ay içinde yetkili bankalara tevdi edilmesi gerekmekteydi. Yeni 
Yönetmelikte ihtiyaç; belgeleri kaldırılarak, onun yerine Döviz Tahsis Bel
cesi ikâme edilmiş ve sözü geçen süre 4 aya çıkarılmıştır.

—  Yeni Yönetmelik ile A ID  ithalâtında mutemetlik müracatlarınm 
yetkili bankalarca doğrudan doğruya Merkez Bankasına intikal ettirileceği 
ve bu müracaatların Merkez Bankasınca incelenip sonuçlandırılacağı açık
lanmıştır.

b) Dış Ticaret Gelişmeleri

1972 yılında dış ticaret olumlu bir seyir göstermiştir. İhracat ve itha
lât tahminlerin üstünde bir düzeyde gelişmiş ve özellikle umut verici ya 
pısal bazı değişiklikler kaydedilmiştir.

1972 de ihracat 1971 e göre %  30,7 oranında artarak 885 milyon do
lara, ithalât ise %  33,5 oranında yükselerek 1 m ilyar 562,6 milyon dolara 
ulaşmış ve böylece dış ticaret hacmi 2 milyar 447,5 milyon dolara çıkm ış
tır. Buna karşılık dış ticaret açığım ız da geçen yılki 494,2 milyon dolardan 
677,6 milyon dolam çıkmıştır (15 sayılı cetvel).

Dış ticaret gelişmeleri geçen yıl olduğu gibi bu yılda da program hedef
lerini aşmıştır. Programın 1972 y ılı için öngördüğü 690 milyon dolarlık 
ihracat 195 milyon dolar ve 1 m ilyar 300 milyon dolarlık ithalât 263 milyon 
dolar fazlasiyle gerçekleşmiştir. 1972 yılında ithalâtın %  57 si ihracattan 
elde edilen gelirle karşılanmıştır. 1971 de bu oran %  58 idi.

Dış ticaret açığı yüksek bir seviyeye çıktığı halde özellik le işçi döviz
lerindeki artış ve  biraz da turizm kesiminde elde edilen net gelir nedenle
riyle ticaret açığı ödemeler dengesini büyük ölçüde etkilememiştir. Bu
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arada  dış borç taksitleri zamanında ödenmiş ve geride bir miktar rezerv 
teşkil edilm esine olanak sağlanm ıştır.

ih ra c a tta  kaydedilen artışla  birlikte 1972 yılında, yapısal değişiklik 
de devam  etm iş ve sanayi ürünlerinin payı artm a göstermiştir. 1968 yılında 
toplam  ihracatım ızın % 81 ,6  sını teşkil eden tarım  ve hayvancılık ürünle
rin in  bu payı giderek azalmış ve 1971 de %  72.6 ya indikten sonra 1972 
de %  68,6 ya düşm üştür. Buna karşılık sanayi ürünleri ihracatı 1968 de 
toplam  ihracatın  ancak %  13,2 sinden ibaret olduğu halde zamanla payı 
a rta rak , 1971 de %  21,5 ve 1972 de %  27,4 e yükselmiştir. Bu arada maden
cilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatının genel ihracat içindeki payı 1968 
de %  5,2 iken, 1971 de %  5,9 a çıkmış ve 1972 de r/c 4 e inmiştir.

1972 Program ı tarım  ve hayvancılık grubu için 6 oranında bir artış 
ve 484 milyon dolarlık bir ihracat öngörmüştür. 1972 yılında bu gruptan 
yapılan  ih racat 607 milyon dolara çıkmış ve hedefi % 25,4 oranında 123,3 
m ilyon dolar aşm ıştır. Bu ihracat değeri içinde önem sırasiyle, hububat, 
baklagiller, meyve ve  sebze ile endüstri bitkileri ihracatı geçen yılın aynı 
dönem ine göre önemli ölçülerde artm ıştır; su ürünleri ihracatı bir m iktar 
yükselm iş, hayvancılık ve hayvan ürünleri ihracatı ise azalış göstermiştir.

1972 Programı, endüstri bitkileri içinde incelenen ve geleneksel ihraç 
m allarım ızı teşkil eden tü tün için % 10,8 oranında bir artışla 87 milyon 
dolarlık  ve pam uk için c/c 2 oranında bir azalışla 157 ınılyon dolarlık ih
rac a t öngörm üştür. 1972 yılında tütün ve özellikle pamuk ihracatı öngö
rülen hedeflerin üstünde gerçekleşmiştir; hedefler tütünde % 50,5, pa
m ukta  % 21,8 oranlarında aşılmıştır; 131 milyon dolarlık tütün ve 191 mil
yon dolarlık pamuk ihraç edilmiştir. 1971 yılı ihracatı ile kıyaslandığı za
m an tü tün  ihracının bu yıl % 53 oranında arttığı fakat pamuk ihracının 
%  1 oranında gerilediği görülmektedir.

G eleneksel bir ihraç malı olan fındık ihracatından 1972 yılında 117 
m ilyon dolara yakın gelir sağlanm ıştır. Bu ihracat değeri 1971 yılma göre 
%  38 oranında bir artış ifade etm ektedir. Geleneksel 9 madde (pamuk, 
tü tün , fındık, üzüm, incir, incir ezmesi, zeytinyağı, küspe ve ınelas) ih
racatı incelendiği zam an bunların paylarının 1968 de genel ihracatın 
9t 76 sını ve 1971 de # 6 2  sini teşkil ederken 1972 yılında </r 58 e in
diği görülm ektedir. Bu durum a göre genel ihracatımız içinde geleneksel 
ihraç mallarımızın payı her yıl devamlı olarak düşmektedir. Ayrıca gele
neksel mal ihracatı 1972 yılında Vc 23 oranında bir artış kaydederken bu 
m addeler dışında kalan ihracatın artış hızı <7r 44 olm uştur (16 sayılı Cetvel).

1972 Program, sanayi ürünleri grubu için yıllık %  11 e yakın bir a r
tışla 150 milyon dolarlık bir ihracat öngörmüştür. 1972 yılı sonu itiba
riyle bu gruptan yapılan ihracat 242 milyon dolara çıkarak Program he
defini 9c 61 oranında aşmıştır. Bu ihracat içinde 1971 yılına kıyasla or
man ürünleri ve elektrik sanayii ihracatı hacim olarak önemli ölçüde
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değişme gösterm em iş fakat diğer a lt gruplarda önemli sayılacak geliş
meler kaydedilmiştir. Sanayi ürünleri grubunda, ihracat değerleri yönün
den başta 88 milyon dolarla gıda ve içki sanayii gelm ekte ve bu grubu 
55 milyon dolarla dokum a sanayii ile bu yıl 33 milyon dolarla  büyük iler
leme gösterm iş olan kimya sanayii, deri ve kösele işleme sanayii ve 11 
milyon dolarla dem irden başka m etaller sanayii ihracatı izlem ektedir.

M adencilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatı 1971 de 40 milyon dolar 
değerinde iken 1972 yılında 35 milyon dolara düşm üştür.

ithalât 1972 yılında yapısal bakım dan da gelişm e gösterm iştir. M a
kine ve teçhizat ile inşaat malzem elerini içine alan yatırım  m addeleri 
ithalatının toplam ithalât içindeki payı artış kaydetm iştir; buna karşılık  
tüketim  ve ham m addeler ithalâtının paylan  azalm ıştır. 1971 yılında ya
tırım maddeleri ithalâtının genel ithalâttak i payı °/c 43,6 oranında iken
1972 de bu oran % 50,1 e yükselm iştir. Buna karşılık  5 oranındaki 
tüketim  maddeleri ithalâtının payı % 4,7  e inmiş ve %  51,3 oranındaki 
hanı m addeler ithalâtının payı c/r  45,2 ye düşm üştür.

Bununla beraber yukanda sözü edilen m adde gruplarının hepsinde 
m utlak değerler yönünden bir yıl önccsinc göre önemli oranlarda artış 
m eydana gelmiştir. 1972 yılında yatırım  maddeleri ithalâtı 783 milyon 
dolara çıkmış ve % 53 oranında yükselm iştir. Yatırım  m addeleri grubu 
içindeki makine ve teçhizat ithalâtı 697 milyon dolara ulaşırken artış  
oranı ■% 57 ye çıkm ıştır. İnşaat m alzem eleri ithalâtı da 86 milyon dolara 
yükselerek %  28 oranında artış  kaydetm iştir. Aynı şekilde 1972 de 73 
milyon dolarlık tüketim  maddesi ve 707 milyon dolarlık ham m adde ithal 
edilmiş ve bunların bir yıl önceye göre artış oran lan  sırasiyle %  24 ve 
%  18 oranlarına yaklaşm ıştır (17 sayılı Cetvel).

Program hedefleri yönünden 1972 yılı ithalâtının m adde grupları du
rumu elverişli bir yönde gelişmiştir. 430 milyon dolar tahm in edilen y a 
tırım maddeleri ithalâtında gerçekleşm e f/c  182 oranında olm uştur; tüketim  
maddeleri ihalâtı 110 milyon dolar olarak düşünülm üş fakat hedef # 6 6  
oranında gerçekleşm iştir. İlam madde ithalâtı da Program tahm ininin a l
tına düşm üştür; 760 milyon dolar tahmin edilen bu itha lâ t ancak %  93 
oranında gerçekleşebilm iştir. Bu veriler 1972 yılında yalnız yatırım  m al
ları ithalâtının program  tahm inlerinin çok üstünde yapıldığını göster
mektedir.

Başlıca maddeler yönünden incelendiği zaman 1972 yılı ithalâtının 
makinelerde Vr 58 oranında yükselerek 517 milyon dolara ve gübre c/c  94 
oranında çoğalarak 62 milyon dolara ulaştığı görülm ektedir. Hayvani ve 
nebati yağlar ithalâtında artış #  24 e yükselerek 21 milyon dolara v a r
mıştır; dokuma - iplik Çf 34 oranında artarak  55 milyon dolara yükselm iş 
ve akaryakıt %  27 oranında artarak  155 milyon dolara ulaşm ıştır; ilâç 
ve boya ithalâtı 91 39 fazlasiyle 150 milyon dolara çıkmıştır.
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Libere, tahsisli ve anlaşmalı ithalâtı kapsıyan program ithalâtı r’r 35 
oranında a rta rak  1 m ilyar 221 milyon dolara yükselm iştir; bu grubun 
genel ithalât içindeki payı çoğalmış ve #  77,1 den #  78,1 e çıkmıştır. Bu
na karşılık Nato - enfrastrüktür, özel yabancı sermaye, özel yatırım kre
dileri, bedelsiz ve diğer kalemleri kapsıyan “Diğer ithalât" geçen yıla 
göre #  28 oranında artarak  342 milyon dolara ulaşmış ve bu grubun pa
yı, özel yatırım  kredilerinde kaydedilen önemli gelişmeye rağmen özellik
le bedelsiz ithalât ve özel yabancı sermayede kaydedilen azalma sonucun
da r/c 22,9 dan %  21,9 a gerilemiştir.

Program  ithalâtı grubu içinde liberasyon yoluyla yapılan ithalât
1971 e göre # 3 3  lük bir artış kaydetm iştir; fakat genel ithalâttaki payın
da değişme olm am ıştır. Tahsisli ithal malları listesinden yapılan ithalât 
değer yönünden #  59 oranında artm ış ve payı #  22,2 den #  26,4 e yük
selm iştir 1972 yılında anlaşmalı ülkelerden yapılan ithalât 10 milyon do
lar kadar azalm ış ve bu ithalâtın genel ithalâttaki payı ck  9.4 ten #  6.4 e 
inm iştir.

ö ze l yatırım  kredilerinden yapılan ithalât büyük bir sıçrama kayde
derek 148 milyon dolardan 249 milyon dolara çıkmış ve bu çeşit ithalâtın 
genel ithalâttak i payı #  13 den #  16 ya yükselmiştir, özel yabancı ser
m aye ithalâtı geçen yıl 29 milyon dolar iken bu yıl 28 milyon dolarda kal
m ıştır; bedelsiz ithalât 83 milyon dolardan 55 milyon dolara inmiştir 
(18 sayılı Cetvel).

1972 yılı dış ticareti lilke grupları açısından incelendiği zaman, APA 
ülkelerinden yapılan ihracatın 528 milyon dolara yaklaşarak %  28 oranın
da arttığ ı ve bu ülkelerin genel ihracat içindeki payının %  60,9 dan %  59,6 
ya indiği görülm ektedir. APA ülkeleri grubu içindeki Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkelerine yapılan ihracat, 267 milyon dolardan 347 milyon 
dolara yükselm iştir; bununla beraber AET’nin genel ihracatımızdaki payı
#  39 olarak kalm ış ve bir değişme göstermem iştir. Avrupa Serbest Mü
badele Birliği ülkelerine 1972 de 164 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır; 
bu ülkelerin genel ihracat içindeki payı #  19 dan % 18 e inmiştir (19 sa
yılı Cetvel).

Dolar sahası ülkelerine yapılan ihracat 1972 de # 1 5  oranında a rta 
rak 106 milyon dolara yaklaşm ıştır. Ancak bu ülkelerin genel ihracatı
mız içindeki payları #  13,6 dan #  12 ye düşmüştür. Anlaşmalı ülkelere 
yapılan ihracat bu yıl azalmıştır; azalma #  4.3 oranındadır. Buraya kadar 
sözü edilen grupların dışındaki ülkelere yapılan ihracat, yeni pazarlar el
de edilmesi yönünden anlamlıdır. Bu bakımdan “diğer ülkelere” yapılan 
ihracatın  80 milyondan bu yıl 162 milyon dolara çıkmış olması ve bunların 
ihracat içindeki paylarının da #  12 den %  18 e yükselmesi umut verici 
bir gelişme şeklinde nitelendirilebilir.
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I!)72 yılında yapılan ithalâtın  bir yıl önceye göre ülke grup lan  a ra 
sındaki payları incelendiği zam an APA ülkelerinden yapılan ithalâtın 9c 44 
arttığı ve APA ülkelerinin genel ithalâtım ız içindeki payının 9c 58 den 
", 62 ye çıktığı görülm ektedir. APA grubu içinde Avrupa Ekonomik Top
luluğundan yapılan ithalât 1972 de 9c 43 oranında yükselm iş ve itha lâ 
tımızdaki payı l7t 39 iken 9c 42 olm uştur. Avrupa Serbest M übadele Bir
liği ülkelerinden yapılan ithalât 1972 de 9c 41 artm ış ve bu ülkelerin genel 
ithalâtım ızdaki payları 9c 18 den 9c 19 a yükselm iştir.

Buna karşılık 1972 de Dolar Sahası ülkelerinden yapılan ithalât sa
dece •'/' 3 kadar çoğalm ıştır; bu ülkelerin ithalâtım ızdaki pay lan  9c 17 den 
^  13 e inmiştir.

Anlaşmalı ülkelerden yapılan ithalât 1972 de 9c 21 e yakın bir artış 
kaydetm iş bulunm aktadır. Bu ülkelerin genel ithalâtım ızdaki payı 9o 12 
ilen '/< 11 e düşm üştür. Diğer ülkelerden yapılan ithalât 9c 40 oranında 
yükselm iştir; bu ülkelerin ithalâtım ızdaki paylarında değişm e olm am ıştır.

Dış ticaret açığı 1972 yılında bir yıl önceye göre %  37 oranında a r t
mıştır. İthalâtın ihracatla karşılanam ayan kısmının ülke grupları arasında 
dağılımı yapıldığı zam an 1972 yılı açığının °/r 66 sının APA ülkeleriyle ve 
bu arada </r 4b inin AET ile ve % 21 inin Avrupa Serbest M übadele Böl
gesiyle olan ticari ilişkilerimizden doğduğu görülm ektedir. Bu açığın % 15 i 
Dolar Sahasıyla, '/c  12 si Anlaşmalı ülkelerle ve % 7 si diğer ülkelerle 
olan dış ticaret ilişkilerimizden ileri gelmektedir.

3. ÇALIŞMA

A. Genel Gelişmeler

Nüfusun yapısını doğum, ölüm ve göçler belirlemektedir. Bu üç un
surun etkisine bağlı olarak nüfusun yaş yapısında ve toplam ında görü
len değişmeler sosyal ve ekonomik kalkınmayı yavaşlatm akta veya hızlan
dırm aktadır. Nüfusum uzun yaş yapısı genç ve dinam ik bir nitelik taşım ak
tadır 1970 yılıyla ilgili %  1 örneklem e sonuçlarına göre 0 - 1 4  yaş grubu 
nüfusum uzun 9c 41 ini; 1 5 -6 4  yaş grubu %  55 ini ve 65 ten büyüklerin 
yaş grubu ise 9c 4 ünü teşkil etm ektedir.

1970 yılı geçici sonuçlarına göre nüfusum uz 35 milyon 667 bindir. 
Yılda 1 milyon 300 bin doğal artış gösteren nüfusa yurtdışına giden işçi
lerin demografik etkileri olm aktadır. Yurtdışına giden işçiler ve berabe
rindeki aileleri dikkate alındığı zaman nüfusum uzun tabii artış  hızı %  2,7 
dolaylarında olm aktadır. 1970 sayımı geçici sonuçlarına göre Ankara, İs
tanbul ve İzmir’de nüfus doğal artış  hızları sırasiyle % 2,2; %  1,3; ve 
", 1,4 tü r 1970 yılı itibariyle nüfusum uzun 9c 55 i okur yazard ır ve %  40 ı 
şehirlerde o turm aktadır. Nüfusumuzun 9c 38 i faaldir ve üretim e katıl
m aktadır Faal nüfusun r/< 64 ü tarım da ve 9c 13 ü de sanayi kesiminde
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çalışm aktadır. 1970 yılı itibariyle ülkemizdeki aile sayısı 5,5 milyon civa
rındadır. Du ailelerin rr 16 sı tek odalı evde oturm akta c/> 40 mın m ut
fağı. c/c 26 sının helası ve r/r 55 inin banyosu bulunmamaktadır.

1972 yılı itibariyle nüfusum uz, 19 milyonu erkek ve 18,5 milyonu 
kadın olm ak üzere, 37,5 milyon dolayındadır. Bu toplam içinde 15 yaşma 
kadar olanlar 15 milyon, 1 5 -6 4  yaş arasındakiler 20,5 milyon ve ti5 yaşın 
üstündekiler 2 milyondur.

Kalkınma ve istikrarın yanısıra ekonomimizin en önemli sorunların
dan biri istihdam  - çalışmadır. Bu sorunun çözülmesi Birinci Planın bağım
sız b ir hedefi ve İkinci Planın gelir artış hedefine bağlı bir değişkeni ola
rak  kabul edilmiştir. 1 5 -6 4  yaş grubu yıllık ortalam a artış hızı '/< 2,4 
tür. Bu oran aynı yaş grubuyle ilgili istihdamın yıllık ortalam a artış hızı 
olan °/c 1,2 nin üstündedir. İşgücü arzı ile istihdam arasındaki fark 1962 
de 985 bin iken 1972 de 1 milyon 600 bin dolayına varmıştır. İşgücü her 
yıl 400 bin civarında artm akta ve yurtdışına giden işçiler dahil, bunun an
cak 200 binine çalışma sağlanabilmektedir.

Tarım  kesiminde istihdamla ilgili başlıca sorun mevsimlik istihdam 
eksikliğidir. Bu sorunun çözümü tarım üretimini iklim, pazar ve işletme 
koşullarına göre çeşitlendirm ekle mümkün görülmektedir. İkinci Plan dö
nem inde sektörlerde istihdam ın yıllık ortalam a artış hızları Birinci Plan 
dönem ine kıyasla, inşaat dışında daha yüksek olmuştur. İnşaat sektö
ründe artış her iki Plan döneminde de eşittir. Artış hızları bakımından 
başta , em ek verimliliğinin düşük olduğu ticaret ve hizmetler kesimi gel
m ekte ve onları ulaştırm a izlemekledir. İstihdam yaratıcı olarak tanım 
lanan sanayi, sözü edilen kesimleri izlemekte ve inşaat en sonra kalm ak
tadır. 1972 yılı istihdam durum una göre (20 sayılı Cetvel), çalışanların 
%  65,5 i tarım da ve c/c 11,2 si sanayidedir. 1971 yılına kıyasla tarımın payı 
biraz azalm ış ve sanayinin yapı çok az artm ıştır. Tarımın azalan payı, en 
çok hizm etler olmak üzere diğer kesimler arasında dağılmıştır.

1972 yılının ilk onbir ayında 211 bin 524 işçiyi kapsayan 984 toplu 
iş sözleşm esi imzalanmıştır. Bu sözleşmeler sonucu c/t 70 i kamu kesimin
de olm ak üzere 212 bine yakın işçinin ücretleri arttırılm ış ve kendilerine 
yeni sosyal haklar tanınmıştır. Kamu kesiminde çalışan işçilerin ortalama 
günlük kazançlarının 50 lira, özel kesimde çalışanların ise 40 lira 40 kuruş 
kadar olduğu ifade edilmektedir.

Ülkemizde kanuni asgari ücretler 1969 yılına kadar mahalli komis
yonlarca ve 1969 dan itibaren ilgili taraflardan meydana gelen ve Çalışma 
Bakanlığına bağlı “Asgari Ücret Tespit Komisyonu" tarafından bütün ül
ke için tesbit edilmektedir. Asgari ücret uygulaması hizmet akdi ile ça
lışan ve 1475 Sayılı İş Kanunu çerçevesine giren her türlü işçi ile gemi 
adam ları ve gazetecileri kapsam aktadır.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1969 yılı asgari ücretlerini 1972 yı
lında tek rar gözden geçirmiş ve sosyo - ekonomik gelişmişlik ile paha
lılık durum larına göre bütün illeri dört bölge içinde toplayarak asgari üc
retlerde ortalam a #  35 oranında bir artırm a yapm ıştır. Bu son tespite gö
re İstanbul'du 19 lira 50 kuruş olan asgari ücretler 25 liraya; Ankara. İz
mir ve Kocaelinde 18 lira olan asgari ücretler 23 lira 50 kuruş ve yirmiyedi 
İli kapsayan üçüncü bölgede 17 lira olan asgari ücretler 23 liraya yük
selmiştir. Geriye kalan otuzaltı ili kapsayan dördüncü bölgede eskiden
15 lira 50 kuruş ile 16 lira 50 kuruş arasında tesbit edilmiş asgari ücretler 
bu defa 22 liraya çıkarılm ıştır

Milli gelir içinde ücret ve m aaşların payı Planlı dönem de devamlı 
urlış gösterm iştir. 1963 yılında yıllık toplam ücret ve m aaşların cari fak 
tör fiyatları üzerinden milli gelire oranı # 1 1 ,7  iken 1967 de bu oran 
r/r 15.7 e ve 1971 de ise %  18.7 ye ulaşmıştır.

Planlı dönemde sosyal güvenliğin tüm  çalışanlara yaygınlaştırılm ası 
olanağı bulunam am ıştır. 1971 yılında T. C. Emekli Sandığı, Sosyal S igorta
lar Kurunuı ve 24 adet bağımsız sosyal sigorta sandığına bağlı çalışan
ların 2 milyon 240 bin kişi dolayında olduğu tahm in edilmektedir.

Esnaf, sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanların sigorta kapsam ına 
alınmasını sağlıyan Bağ - Kur Kanununun idari işleri kapsıyan yönü 14 E y
lül 1971 de, hukuki işleri ilgilendiren hususları ise 1 Ekim 1972 de yü rü r
lüse girmiş ve Bağ - K ur'a kayıt işlemleri de bu tarih ten  itibaren başla
mış bulunm aktadır.

B. Yurtdışında Çalışanlar
Özellikle 1963 yılından sonra hızlanan yurtd ışm a işgücü göçü, istih

dam sorununu geçici de olsa hafifletm iştir.
ikinci Plan dönem inde yurtdışına giden işgücü 451 bin kadardır. Bu 

rakamın 368 bini veya #  82 si Batı Alm anya’ya gitm iştir. Batı A lm anya’yı 
28 bin veya %  6 ile Fransa izlemektedir. Fransadan sonra 21 bin işçi ile 
Avusturya ve 15 bin işçi ile Hollanda ve 5 bine yakın işçi ile İsviçre gel
mektedir.

1972 yılında yurtdışına çalışm aya başlam ak için giden vatandaş sayı
sı 85 bin kişi dolayındadır. Bu rakam  bir önceki yıla göre #  4 e yakın 
bir azalmayı ifade etm ektedir. Dış ülkelere giden işçiler sayısı 1970 yılına 
kadar artm aya devam  etm iş ve 1970 yılında 130 bine yaklaşm ıştır. Ancak
1971 yılında giden işçi sayısında birden bire 40 bin kadar azalm a olm uş
tur. 1972 yılında Batı A lm anya’ya giden işçiler 1971 yılı seviyesinde ve 
65 bin 875 kişidir. Fransa 10 bin 610 işçiyle 1972 de ikinci sırayı, Avus
turya 4 bin 472 işçiyle üçüncü sırayı alm aktadır. 1972 de Hollanda’ya giden 
işçi sayısında önemli m iktarda azalma olm uştur. İsviçre’ye ise 1971 yılı 
seviyesine yakın işçi gitm iştir (21 sayılı Cetvel).
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III. PARA VE KREDİ

1 —  MERKEZ BANKASI

A. Banknot Emisyonu

M erkez Bankası banknot emisyonu 1971 yılında % 22,4 oranında 
a rta ra k  13.915 m ilyon liradan 17.032 milyon liraya yükselmişti. Merkez 
Bankası, altın ve döviz rezervlerinin çoğalmasından. Hazine nakit ihtiya
cından ve tarım  rekoltesinin yüksekliğinden gelen emisyon artırıcı etkileri, 
banka m evduatlarındaki hızlı a rtışı gözönünde tutarak reeskont kredilerini 
ayarlam ak ve m evduat karşılıklarından yararlanm ak yoluyle bir ölçüye 
k adar giderebilmişti.

H er yıl olduğu gibi 1972 yılının ilk aylarında da banknot emisyonu 
m evsim lik bir gerileme gösterm iş ve mayıs ayı sonunda 16.308 milyon 
liraya kadar inmiştir. Bu beş aylık dönemde altm  ve döviz rezervleri ile 
Hâzineye açılan kredilerdeki artışlar ve Bankamız nezdindeki tevdiattaki 
azalışlar emisyonu artırıcı yönde etkilemiştir. Buna karşılık mevduat kar
şılıklarının artm ası ve bankalara açılan kredilerin azalması banknot emis
yonuna azaltıcı etkiler yapm ıştır. Bu etkenler sonucunda yılın ilk beş ayı 
sonunda tedavüle çıkarılan banknotlar 724 milyon lira (% 4.3) oranında 
azalm ıştır. 1971 yılının aynı döneminde banknot emisyonu 524 milyon 
lira (%  3,8) gerilemişti.

Banknot emisyonu haziran ayından itibaren yükselmeye başlamış ve 
ekim  ayında 19.971 milyon liraya çıkarak ikinci beş ayda 3.663 milyon 
lira  (%  22,5) artm ıştır. 1971 yılında aynı dönemde emisyon artışı 3.723 
m ilyon lira (% 27,8) idi. 1972 yılında haziran - ekim aylarını kapsayan beş 
aylık  dönemde banknot emisyonunda meydana gelen artış, altın ve döviz 
rezervlerinde ve kredilerde görülen artışla ilgilidir. Bu iki etken banknot 
em isyonuna bu dönemde 7 milyar liraya yakın artırıcı etki yapmıştır. An
cak bu artışın 3 m ilyar liradan fazlası m evduat karşılığı, serbest tevdiat 
ve  diğer m evduat şeklinde yine Merkez Bankasına dönmüş olduğu için 
bankno t emisyonu artışı 3.663 milyon liraya inhisar etmiştir.

Banknot emisyonu kasım ayında bir m iktar geriledikten sonra aralık 
ay ında yeniden artm ış ve yıl sonunda 20.055 milyon liraya çıkmıştır.

1971 sonuna kıyasla 1972 yılında altın ve döviz rezervleri 7.897 mil
yon  lira ve krediler 3.261 milyon lira artm ıştır. Aynı dönemde 218 milyon 
liralık  ithalât tem inatı iadesi yapılmıştır. Bu üç işlem banknot emisyonuna 
topluca 11.376 milyon liralık artırıcı etki yapm ıştır (22 ve 23 sayılı 
cetveller).

Başlıca işlemlerin emisyon artırıcı etkileri 100 kabul edilirse bunun 
69 u altın  ve döviz rezervi artışı 2 si ithalât depozitoları iadesi ve 29 u 
M erkez Bankası kredilerinin artışı ile ilgilidir.
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Bıınn karşılık M erkez Bankası nezdindeki m evduatın 5.647 milyon 
lira ve diğer her türlü işlemlerin net. pasif sonucunun 2.706 milyon lira 
artm ış olması banknot em isyonuna topluca 8.353 milyon liralık azaltıcı 
etki yapm ıştır. A rtırıcı ve azaltıcı etkiler sonucunda emisyon 1972 yılı 
sonunda 3.023 milyon liralık bir yükseliş kaydetm iştir. Artırıcı etkiler 
100 kabul edilirse bunun 73 ünün nezdimizdeki m evduatta m eydana gelen 
artışlarla em isyona dönüşm esinin önlendiği ve böylece ancak 27 sinin 
tedavüldeki banknot m iktarını artırdığı görülm ektedir.

1972 yılında altın ve döviz rezervlerinde ve kısm en kam u kesimi kre
dilerindeki artışların  yarattığ ı emisyon a rtıncı etkenleri M erkez Bankası, 
mevduat karşılık ları oranını yükseltm ek ve bankaların reeskont im kan
larını gerekli ölçülerde tutm ak suretiyle zayıflatm aya çalışmıştır. Bu uy
gulama sırasında hem bankaların kaynaklarının büyük artış kaydettiği hem 
teşviki öngörülen kesim lerde kredi darlığı m eydana gelmemesi gözönünde 
tutulm uştur.

Dövize Çevrilebilir M evduat usulünün m ahzurlarını giderm ek için 
ilgili m evzuatta  yapılan değişikliklerle bu hesapların emisyon artırıcı e t
kileri zayıflatılm ıştır. H ariçte mukim gerçek ve tüzel kişiler adına açılan 
Dövize Çevrilebilir M evduata uygulanan faiz oranlarının değiştirilmesi, 
bir yıldan fazla vadeli m evduat hesabı açılmasının talep edilmesi halinde 
uygulanacak faiz oranının, m evduatın geliş m aksadına göre. M erkez Ban
kası ve Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilmesi ve bu çeşit m evduatın 
en biiyük kısmını teşkil eden ve bankalararası m evduat sayılan Dövize 
Çevrilebilir H esapların m evduat karşılığına tabi tutulm ası suretiyle bu 
nevi m evduat hesaplarının artış hızını yavaşlatm ak ve yeni açılacak he
saplar sebebiyle yapılacak em isyonun kısmen m evduat karşılığı şeklinde 
geri çekilmesini sağlam ak amacı güdülmüştür.

B. Merkez Bankası Kredileri

1971 yılı sonunda 16.273 milyon lira olan Bankamız kredileri 1972 
yılında 3.261 m ilyon lira (% 20.0) artarak yıl sonunda 19.534 milyon liraya 
çıkm ıştır (24 sayılı cetvel).

Merkez Bankası kredileri yıl içinde ana çizgileri emisyon hareketlerine 
paralel bir seyir izlemiştir. Krediler mayıs sonuna kadar gerileyerek 16.273 
milyon liradan 15.082 milyon liraya inmiştir. Haziran ayından itibaren 
artm aya başlam ış olan Merkez Bankası kredileri ağustos ve kasım  ay la
rındaki gerilem eler dışında yıl sonuna kadar artm aya devam  etm iş ve 
aralık sonunda 19.534 milyon liraya çıkmıştır. Ağustos ayındaki gerileme 
dolaylı kredilerdeki, kasım ayındaki gerileme ise dolaysız kredilerdeki 
azalm alarla ilgilidir. Yılın ilk beş ayında 1.191 milyon lira azalmış olan 
Bankamız kredileri son yedi ayda 4.452 milyon lira artm ıştır. 1972 yılında
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M erkez Bankası kredilerinde meydana gelmiş olan 3.261 milyon liralık 
artışın  1.702 milyon lirası kamu sektörüne açılan dolaysız kredilerde, 
1.559 milyon lirası ise bankalara açılar dolaylı kredilerde olmuştur

1972 yılı sonu itibariyle 19.534 milyon liralık toplam Merkez Bankası 
kredilerinin 13.541 milyon lirasını (9c 69) doğrudan doğruya ilgili kuruluş
lara açdan  dolaysız krediler ve 5.993 milyon lirasını (7c 31) bankalar ara- 
cılığiyle açılan krediler teşkil etm iştir. 1971 yılı sonunda dolaysız kredi
lerin payı %  73 ve dolaylı kredilerin payı %  27 idi.

Bankamı:; dolaysız kredileri, Bankalar Tasfiye Fonu bir yana bıra
kılırsa, kam u kesimine açılan kredileri, bankalar aracılığı ile açılan dolaylı 
krediler ise özel kesim e açılan kredileri temsil etmektedir.

M erkez Bankasının dolaysız kredileri Hâzineye, Toprak Mahsulleri 
Ofisine, Tekel İdaresine, Şeker Şirketine ve Bankalar Tasfiye Fonuna 
açılan kredileri kapsam aktadır. Şeker Şirketine dolaylı olarak açılan kre
diler bankaların muhasebe kayıtlarına paralel olarak dolaysız krediler için
de gösterilm iştir.

M erkez Bankasınca doğrudan doğruya açılan krediler 1972 yılında 
% 14,4 oranında arta rak  11.839 milyon liradan 13.541 milyon liraya çık
m ıştır. Böylece dolaysız kredilerde meydana gelen 1.702 milyon liralık 
artışın  1.381 milyon lirası Hazine kısa vadeli avansında, 350 milyon lirası 
T oprak M ahsulleri Ofisi kredilerinde olmuş, Bankalar Tasfiye Fonuna 
açılan k rediler 29 milyon lira azalmıştır.

Bankam ızın kam u kesimine açtığı dolaysız krediler içinde yeri en 
önemli olan Hazine kısa vadeli avans hesabı 1971 yılı sonunda 6.088 mil
yon lira iken 1972 yılında 1.381 milyon lira (% 22,7) artarak yıl sonunda 
7.469 m ilyon liraya çıkmıştır. Bu avansın limiti 1211 sayılı Bankamız 
K anununun 50 inci maddesi hükmü gereğince cari yd Genel Bütçe ödenek
leri toplam ının % 15 idir. Bu azam i limit çerçevesinde yıl içinde uygula
nacak nispet Maliye Bakanlığı ile Bankamız arasında kararlaştırılır.

K atm a Bütçeli İdareler içinde Bankamızın kredi açtığı tek kuruluş 
Tekel İdaresidir. Tekel İdaresine açılan krediler tütün kampanyalarının 
desteklenm esinde kullanılm aktadır. Bu krediler 1971 yılında olduğu gibi 
1972 yılında da bir değişikliğe uğramadan bütün yıl boyunca 1.750 milyon 
lirada kalm ıştır.

T oprak M ahsulleri Ofisine hububat alanlarının finansmanı için açılan 
krediler 1971 yılı sonunda 3.000 milyon liraya inmişti. 1972 yılının ilk ay
larında Ofis bir m iktar daha ödeme yapmış ve mayıs ayı sonunda borç 
bakiyesi 2.500 milyon liraya inmiştir. 31.5.1972 tarihine kadar 1971 yılı
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kam panyasından 2.257.664 ton alım yapılm ıştır. 1972 yılı kam panyası 
atımları için Ofise mayıs sonunda 1.200 m ilyon liralık ve ağustos başla
rında 300 milyon liralık olmak üzere toplam  olarak 1.500 m ilyon liralık 
daha limit tanınm ıştır. Ofis alım kam panyası dolayısiyle eylül sonuna k a 
dar bu lim itten 1.250 milyon liralık kredi kullanm ış ve borç bakiyesi eylül 
sonunda 3.750 milyon liraya yükselm iştir. Bu bakiye Ofisin son üç ayda 
yaptığı ödem elerle yıl sonunda 3.350 milyon liraya inm iştir. Toprak M ah
sulleri Ofisi 31.12.1972 tarih ine kadar 1972 kam panyasından 1.478.393 
tonluk alım yapm ıştır. Geçen yıl alım ları yıl sonuna kadar 2.174.974 ton idi.

Şeker Şirketinin 1971 sonunda 675 m ilyon lira o lan  ticari kredi baki
yesi 1972 yılında m art sonuna k adar 250 m ilyon lira a rta rak  925 milyon 
liraya çıkm ıştır. Daha sonraki ay larda yapılan ödem eler sonunda borç 
bakiyesi yeniden 675 milyon liraya inm iştir. Şeker Şirketinin 34 milyon 
lira olan zirai kredisi ise 1972 yılında bir değişikliğe uğram adan aynı se
viyede kalm ıştır.

Mali bünyeleri bozulduğu için tedricen tasfiyeye tabi tutulm uş olan 
bankaların tasfiyelerinde kullanılm ak üzere Bankalar Tasfiye Fonuna 1972 
yılında da yeni kredi açılm am ıştır. Bu Foıı’da biriken paralarla  M erkez 
Bankasının daha ünce açtığı kredUerin bir kısm ı ödenmiş ve böylece 1971 
yılı sonunda 292 milyon lira olan borç bakiyesi 1972 yılı sonunda 263 mil
yon liraya inmiştir.

Döviz rezervlerinin hızla artm aya devam etmesi, Toprak M ahsulleri 
Ofisi alımlarının 1972 yılında da bir m iktar artm asının beklenm esi ve 
Hazine kısa vadeli avansının Bütçe giderleri ile birlikte yükselm esi em is
yon üzerinde artırıcı etkiler yapacağı için M erkez Bankası özel kesim  
kredileri uygulam asında yıl başından itibaren dikkatli davranm ıştır. 
1972 yılında da devam etmiş olan hızlı m evduat artışı bankaların diğer 
kaynaklarını yeterli m iktarda beslediği için reeskont kaynaklarının daha 
az kullandırılması kolayca m ümkün olm uştur. Böylece 1971 sonunda 4.434 
milyon lira olan bu krediler m art ayı sonunda 2.477 milyon liraya ve 
ağustos sonunda 1.934 milyon liraya kadar inmiştir. Eylül ayından sonra 
banka kredilerindeki artış hızlanm ış ve buna paralel o larak  bankaların 
Merkez Bankası finansm anına olan ihtiyaçları da yükselm iştir. Yılın son 
dört ayında M erkez Bankasının bankalara açtığı krediler 4.059 milyon lira 
artm ıştır. Bu artışın  3.145 milyon lirası Z iraat Bankasına açılan kredilerde 
m eydana gelmiştir. Bu nevi kredilerim iz yıl sonunda 5.993 milyon liraya 
çıkarak 1971 sonuna kıyasla J.559 milyon lira artm ıştır.

Bankamızın özel kesim e bankalar aracılığı ile açtığı krediler sanayi, 
ihracat, tarım, küçük sanat ve ticare t alanlarını kapsam aktadır. Banka
mızın sanayi kesimine açtığı beş grup  kredinin toplamı 1972 yılında 907 
milyon liradan 962 milyon liraya çıkarak 55 milyon lira artm ıştır. Sanayi 
kesimine açılan kredilerde mevsimlik hareket zayıf olduğu için bu k re
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dilerin yıl içindeki gelişmeleri düzenli bir seyir izlememiştir. 55 milyon 
liralık artış normal sanayi senetleri ile Sümerbaıık’a pamuk alımları için 
açılan kredilerden ileri gelmiş, diğerleri 1971 sonuna göre azalmıştır. 1972 
yılında normal sanayi senetleri 23 milyon lira. Süm erbank'm  pamuk alım 
kredileri 179 milyon lira artm ış, sanayicilerin ticari senetleri 7 milyon 
lira, önceliği olan sanayi kollarına açılan krediler 44 milyon lira ve sana
yicilerle ilgili “belgeli ihracat" kredileri 9G milyon lira azalmıştır.

İhracat alanı ile ilgili Bankamız kredileri 1972 yılında 803 milyon 
liradan  1.998 milyon liraya çıkarak 1.195 milyon lira artm ıştır. İhracat 
kredileri; a) ihracat muamelelerini satış ve hazırlık döneminde finanse 
eden krediler, b) tü tün  finansmanı ve c) ihracatla ilgili Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri kredileri olmak üzere üç gruptur. 1972 yılında 
ih racat satış ve hazırlık kredileri 362 milyon liradan 345 milyon liraya 
inerek 17 milyon lira azalmış, buna karşılık tü tün finansmanı kredileri 
214 milyon liradan 339 milyon liraya çıkarak 125 milyon lira ve Tarım 
Satış K ooperatifleri kredileri 227 milyon liradan 1.314 milyon liraya çıka
rak  1.087 milyon lira artm ıştır. T. C. Ziraat Bankasının kendi kaynağından 
ve M erkez Bankası reeskontundan yararlanarak bu Kooperatiflere açtığı 
krediler 1971 sonunda 3.270 milyon lira iken 1972 sonunda 3.401 milyon 
lira olm uştur.

M erkez Bankasının tarım kredileri, Z iraat Bankası aracılığiyle Tarım 
Kredi Kooperatiflerine açılan krediler ile bölge bankalarının miktarı belirli 
senet reeskontlarını kapsam aktadır. Merkez Bankasının tarım kesimine 
açtığ ı krediler 1972 yılında 1.990 milyon liradan 1.966 milyon liraya inerek 
24 m ilyon lira azalmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerine açılan krediler 
1.946 m ilyon liradan 1.918 milyon liraya inerek 28 milyon azalmış, diğer 
tarım  kredileri ise 44 milyon liradan 48 milyon liraya çıkarak 4 milyon 
lira artm ıştır.

T. Halk Bankası aracılığiyle açılan küçük sanat ve esnaf kredilerinin 
borç bakiyesi 1971 yılı sonunda 359 milyon lira, 1972 yılı sonunda ise 
399 m ilyon liradır. M erkez Bankasının küçük sanat ve esnaf kesimine aç
tığı kredilerdeki artışın  40 milyon liradan ibaret olması Halk Bankasının 
da kendi kaynaklarındaki artışa dayanarak Merkez Bankası reeskontlarına 
daha az ihtiyaç duym ası ile ilgilidir. Türkiye Halk Bankasının küçük sanat 
ve esnaf kredileri 1972 yılında 271 milyon lira artış kaydetmiştir.

T icaret alanı ile ilgili Merkez Bankası kredileri normal ticari senet 
reeskon tları ile tahvil Çizerine avansları kapsam aktadır. Bu krediler 1972 
yılında 227 milyon liradan 172 milyon liraya inerek 55 milyon lira azal
m ıştır. Azalma ticari senetlerde olmuş, tahvil üzerine avanslar 3 milyon 
lira artm ıştır.

Genellikle kalkm an bütün ülkelerde olduğu gibi kalkınma gayretle
rim izin belli başlı problem lerinden biri orta ve uzun vadeli yatırım fon
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ları noksanlığıdır. Bankalar sistem im izde sanayi bankaları uygulam ası 
dışında o rta  vadeli kredi imkânı ilk  olarak 14.1.1970 tarih  ve 1211 saydı 
M erkez Bankası Kanunu ile getirilm iştir.

1211 sayılı Kanunun 46 ncı m addesi hükm ü ile M erkez Bankasına 
vadelerine en çok beş yıl kalm ış olan senetleri reeskonta  kabul etm ek 
yetkisi verilm iştir. M erkez Bankası o rta  vadeli kredi uygulam asına 
11)70 yılı kasım ayından itibaren başlam ıştır.

Ekonomide birikmiş serm aye potansiyelinin bir kısm ının ticareti değil 
sanayii finanse edecek hale getirilm esi ve bu alana kanalize edilebilmesi 
orta vadeli kredi çalışm alarının ilk am acı olm uştur. 10.8.1970 tarih ve 
7/1100 sayılı K ararnam e ile bir yılı aşan vadeli m evduat faizi % 6  dan 
%  9 a çıkarılmış ve böylece o rta  vadeli kredilere yaklaşık vadede fonlar 
teşvik edilmiştir. Yine aynı tarihli ve 7/1118 saydı K ararnam e ile ise banka 
ve m üstakrize M erkez Bankası nezdindeki Selektif Kredi Fonundan faiz 
farkı ödemesi usulü getirilm iştir. K ararnam ede, başlangıçta sadece tarım  
alanına m ünhasır olmak üzere, faiz farkı ödenmesi o rta  vadeli kredilerde 
daha yüksek tu tu larak  orta  vadeli kredilerin teşvikine başlanm ıştır.

3.9.1970 tarihli ve 7/1198 sayılı K ararnam e ise banka ve m üstakrize 
yapılan faiz ödemesi oranlarım  yükseltm iş ve ayrıca tarım  yanında diğer 
sektörlere de orta vadeli kredi uygulam asını getirm iştir. 15.10.1970 tarihli 
ve 7/1380 sayılı K ararnam e orta  vadeli kredilere uygulanacak faiz oranını 
farklılaştırarak genel faiz oranının üzerine çıkarm ış ve böylece orta vadeli 
kredileri bankalar içinde cazip hale getirm eye çalışm ıştır. 1970 yılında 
yapılan bu başlangıç çalışm alarından sonra M erkez Bankası 1971 yılında 
orta vadeli kredi uygulam asına başlam ış ve 1971 yılı sonuna kadar 148 
milyon liralık kredi açmıştır.

O rta vadeli kredi çalışm aları M erkez Bankasının 11.3.1972 tarihli 
bir Kararı ile önemli bir gelişme gösterm iştir. 1211 sayılı Kanunun 40 mcı 
maddesi Merkez Bankasına genel kredi hacmi içinde çeşitli kredi nevile- 
rinin ihtiyaçlara uygun, plan ve program  hedeflerini gerçekleştirecek 
şekilde sektörler ve konular itibariyle dağılımını düzenlem e yetkisi ver
mektedir. M erkez Bankası da bu yetkiye dayanarak 11.3.1972 tarihinde 
yayınladığı bir Tebliğ ile bankalara plasm an toplam larının en az %  10 unu 
belli nitelikteki orta vadeli kredilere tahsis etm e zorunluluğunu getirm iştir.

Bu son karar ve daha önce alm an kararlara  göre orta  vadeli kredi 
uygulamasının esaslarını şöylece belirtebiliriz. Belirli 20 banka toplam 
plasmanlarının CA 10 unu projeye bağlı yatırım , tevsi ve m odernleştirm e 
ile ilgili orta vadeli sanayi, m aden, gemi inşası, gemi inşa tesisleri 
ve turizm kredileri ile faaliyete yeni girecek bu kabil teşebbüslerin yine 
o rta  vadeli ve projeli işletme kredilerine tahsis etm ek zorundadırlar. Orta
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vadeli kredilere diğer kredilere göre daha yüksek olan ‘/c 12 faiz haddi 
uygulanarak bankalar bu alana kredi vermeye teşvik edilmektedir. Faiz 
farkı ödemesi uygulamasına göre orta vadeli gemi inşası ve gemi inşa 
tesisleri yatırım ve işletme kredilerinde bankalara % 2, mtistakrize %  5 
oranında, teşviki öngörülen sanayi kollarına verilecek orta vadeli kredi
lerde bankalara 1,3, m tistakrize % 2 oranında, diğer orta vadeli sanayi 
ve turizm kredilerinde bankalara ve müstakrize %  1 faiz farkı ödemesi 
öngörülm üştür. Ancak, faiz farkı ödemesi yapılabilmesi için bazı şartların 
m evcut olması gereklidir. Bu krediler için yatırımları ve ihracatı geliştirme 
ve teşvik bürosundan özel teşvik belgesi veya kredi belgesi alınması zorun
lu idi. Bu belgeler aynı zamanda bankaların Merkez Bankası orta vadeli 
reeskont kredisinden yararlanm aları için de gerekli bulunuyordu.

Yukarda belirttiğimiz şartlar içinde 1972 yılına Merkez Bankası Teb
liği kapsam ına giren 20 bankanın kasım sonu itibariyle orta vadeli kredi
leri 1.592 milyon liraya yükselmiştir. Kesin olmayan bu verilere göre 
1.592 milyon liralık kredinin 1.410 milyon lirası sanayi sektörüne, 58 mil
yon lirası madenciliğe, 44 milyon lirası gemi inşasına, 52 milyon lirası 
hariçten geıııi satın alan nıüesseselere ve 27 milyon lirası turizme açıl
mıştır. Toplam orta vadeli kredilerin 810 milyon lirası yatırım, 183 mil
yon lirası tevsi, 21 milyon lirası modernleştirme, 240 milyon lirası işletme 
kredisidir; 338 milyon lirası ise bu amaçlarla kullanılmak üzere ortak 
bankalarca Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasına verilmiştir.

O rta vadeli kredi uygulamasına 1972 yılında Merkez Bankası devam 
etm iş ve vadesine en çok beş yıl kalan ve belirli şartlara uygun senetleri 
%  9 haddi üzerinden reeskonta kabul etmiştir. 1972 yılı sonu itibariyle 
M erkez Bankası bankalara 1.039 milyon liralık orta vadeli reeskont mu
tabakatı verm iştir. Bankalar yıl sonuna kadar bu m utabakata dayanarak 
reeskonta 704 milyon liralık senet getirmişler ve bunun 496 milyon lirasını 
kullanm ışlardır. Böylece 1971 yılı sonunda 148 milyon lira olan Merkez 
Bankası orta vadeli kredileri borç bakiyesi 1972 yılında 348 milyon liralık 
bir a rtış  göstererek yıl sonunda 496 milyon liraya çıkmıştır.

C. Altın ve Döviz Durumu

1971 yılı sonunda 106.206 kg. olan Merkez Bankası toplam altın mev
cudu 1972 yılında EMA ve Uluslararası Para Fonu ile yapılan altın işlem
leri sonucunda 1972 yılı sonu itibariyle 11^932 kg. a yükselmiştir. Bunun 
107.821 kg. ı uluslararası ayarlı ve 3.111 kg. ı da sikke ve düşük ayarlı 
altındır. Evvelce ınerhun bulunan altınlarımız 1971 yılında rehinden kur
tarılm ış olduğu için altınlarımızın tamamı serbest bulunmaktadır.
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Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri 1971 yılı sonunda 10.469 
milyon lira tu tarında iken 1972 yılı içinde 7.897 milyon lira arta rak  18.366 
milyon liraya yükselm iştir (27 sayılı cetvel). Altın ve döviz m evcutlan 
A. B. D. dolan olarak ifade edildiği takdirde 1972 sonu itibariyle 132 mil
yon dolarlık altına, 1.190 milyon dolarlık konvertibl döviz m evcudu ek 
lenir ve bunların toplam ından 10 m ilyon dolar tu tarındaki konvertibl döviz 
alacaklıları düşülürse geriye 1.312 milyon dolarlık rezerv  kaldığı görtiltir 
(26 sayılı cetvel). 1971 yılı sonunda rezervler 748 milyon dolardı. 1972 yılı 
sonunda 1971 sonuna kıyasla konvertibl altın ve döviz m evcutlarında 
meydana gelmiş olan 564 milyon dolarlık artış, altın m evcudunun 6 milyon 
dolar, döviz borçluları hesabının 563 milyon dolar ve döviz alacaklıları 
hesabının 5 milyon dolar artm ası sonucudur.

Altın ve döviz rezervlerindeki artışları ve nedenlerini ödem eler den
gesi ile ilgili bölümde ayrıntılı o larak inceleyeceğiz. Burada rezerv yük
selişini 1972 yılında ihracat gelirleri, tu ristik  gelirler, işçi dövizleri gelir
leri ve diğer döviz gelirlerinin artışı yanında Dövize Çevrilebilir M evduat 
hesaplarındaki önemli yükselm elerin de etkilem iş olduğu belirtilm ekle ye- 
tinilm ektedir. Altın ve döviz rezervlerindeki gelişmelerin banknot emisyonu 
üzerindeki etkilerini ise yukarıda banknot emisyonu ile ilgili bölümde 
incelemiştik.

D. Mevduat ve Diğer İşlemler

Bankamız nezdindeki m evduat 1972 yılında banknot emisyonu üze
rindeki azaltıcı etkisi yönünden önemli bir gelişme gösterm iştir (29 sayılı 
cetvel). 1971 yılı sonunda 11.016 milyon lira olan Bankam ız nezdindeki 
m evduat toplamı yıl içinde 5.647 milyon lira (% 5 \,3 )  artm ış ve 1972 yılı 
sonunda 16.663 milyon liraya çıkm ıştır.

Merkez Bankası toplam m evduatı paıa-kredi istatistik leri açısından 
kaydi para, m evduat karşılıkları, bankalar serbest tevdiatı ve diğer m ev
duat şeklinde ayrılabilir.

M erkez Bankasındaki kaydi para  1971 yılı sonunda 50 milyon lira 
iken yıl içinde 395 milyon lira a rta rak  445 milyon liraya çıkm ıştır. Artış 
bu kaleme dahil Deprem Fonu ve MEYAK üyelerinden kesilen %  5 ke
seneklerin birikimi ile ilgilidir.

Merkez Bankası m evduatının en büyük kısmını m evduat karşılıkları 
ile bankaların serbest tevdiatı teşkil etm ektedir. Bankaların M erkez Ban
kasına yatırdıkları m evduat karşılıkları 1971 yılı sonunda 6.956 milyon lira 
iken yıl içinde 5.071 milyon lira a rta rak  yıl sonunda 12.027 m ilyon liraya 
yükselmiştir. M evduat karşılıkları 1971 yılından beri hızla artm aktadır. 
Bu artışın sebebi bankalar m evduatının son iki yılda hızlı b ir a rtış göster
miş olmasıdır. Ayrıca 1972 yılında m evduat karşılıkları oranlarında yapılan
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değişiklik de karşılıklarda artışa sebep olmuştur. 29.9.1972 tarih ve 7/5091 
saydı K ararnam e ile bankaların Merkez Bankasına yatırm ak zorunda ol
dukları m unzam  m evduat karşılıkları oranı vadesiz ve bir yıla kadar vadeli 
m evduatta  %  20 den %  25’e çıkarılmıştır. Bir yıl ve daha fazla vadeli mev
dua ttak i % 2 0  oranı ise aynen kalmıştır. M evduat karşılıkları oranında 
yapılan değişiklik bankalar mevduatının 1972 ağustos sonundaki seviyesi 
esas a lınarak  uygulanm aya başlanmıştır. Böylece ağustos ayından itibaren 
m evduat artışının daha büyük bir kısmı Merkez Bankasında sterilize edil
miş ve para hacmi artışı bir m iktar yavaşlatılmıştır.

B ankaların M erkez Bankasındaki serbest tevdiatı 1971 yılı sonunda 
1.732 m ilyon lira iken 1972 yılında 942 milyon lira artarak yıl sonunda 
2.674 m ilyon liraya çıkmış ve para hacmi üzerinde aynı m iktarda azaltıcı 
etki yapm ıştır.

Genel ve katm a bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
resm î kuruluşların  Bankamız nezdindeki resmî tevdiatı 1971 yılı sonunda 
912 m ilyon lira iken 1972 yılı sonunda 1.335 milyon liraya çıkarak 423 
m ilyon lira artm ıştır. M illetlerarası kuruluşlar ve dış yardım karşılıkları 
hesabı 1971 yılı sonunda 1.233 milyon lira iken 1972 ytlı sonunda 32 milyon 
liraya inm iştir. Bu hesaptaki azalma 28 nisan 1972 tarihinde Uluslararası 
Para Fonuna olan 79,5 milyon dolarlık borcun ödenmesi ile ilgilidir. Bun
lar dışında kalan diğer tevdiat 1972 yılında 17 milyon lira artış göstererek 
133 m ilyon liradan 150 milyon liraya çıkmıştır.

A ktifte  altın ve döviz rezervleri ile krediler dışında ve pasifte bank
n o tla r ve  m evduat dışında kalan “diğer işlemler” i bu bölümde banknot 
em isyonu üzerindeki etkileri yönünden topluca ve kısaca ele alacağız 
(22 ve 23 sayılı cetveller).

U fak para  kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar, mevduat 
karşılık larından  açılan ziraî finansmanlar, sikke ve düşük ayarlı altınlar, 
konvertibl olmayan borçlu döviz hesapları ve diğer aktif hesapların top
lam ında 1972 yılı sonunda, 1971 yılı sonuna kıyasla 4.553 milyon liralık 
bir artış  m eydana gelm iştir. 1972 yılında mevduat karşılıklarından verilen 
ziraî finansm an 650 milyon liralık seviyesini korumuş, itfaya tabi hesaplar 
7 milyon lira azalm ıştır. Diğer aktif hesaplar ise 5.042 milyon liradan 9.602 
m ilyon liraya çıkarak 4.560 milyon lira artm ıştır.

Diğer pasif hesaplar ithalât teminatlarını, serm aye hesaplarını ve 
alacaklı döviz hesapları ile sair pasif hesapları kapsam aktadır. Bu pasif 
hesap lar toplamı 1972 yılında 7.041 milyon lira artm ıştır. Bu hesaplar 
toplam ının 1971 yılı sonu seviyesi 10.709 milyon lira, 1972 yılı sonu sevi
yesi 17.750 milyon liradır. İthalât depozitoları 1972 yılında 1.587 milyon 
liradan 1.369 milyon liraya inerek 218 milyon lira azalmış, sermaye hesap
ları ise 157 milyon lira artm ıştır. Diğer pasif hesaplar ise 1972 yılında
7.102 m ilyon liralık artış gösterm iştir.
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2 _  BANKALAR

A. Kaynaklar ve Kullanımı

Bu Raporun yazılması sırasında bankaların  1972 yılı bilânçolarınır 
çoğunluğu elde edilmemiş ve ancak  başlıca işlemleri konusunda geçici ve 
yaklaşık bilgiler edinilebilmiştir. Bu nedenle bankaların  başlıca işlemlerini 
yıl sonu geçici rakam larına göre ve diğer işlemlerini yıllık gelişim lerin eği
limini belirli ölçüde gösteren kasım  ayı kesin verilerine dayanarak  ince
leyeceğiz.

1971 ve 1972 yılında bankacılık alanındaki gelişm elerin özelliğini k ay 
nak darlığı çekilmemesi teşkil etm iştir. Bankaların m evduatları 1972 yı
lında da hızla artm aya devam etm iştir. Bunun yanında Dövize Çevrilebilir 
Mevduat hesaplarındaki gelişm eler nedeniyle bankaların  yurtdışı banka
lara karşı taahhütleri de önemli a rtışla r gösterm iştir. Bu nedenlerle ban
kalar bir yandan kredilerini a rtırırken  diğer yandan kasa  m evcutlarını ve 
M erkez Bankasındaki serbest tevdiatların ı da yükseltm ek imkanım  bulm uş
lardır. Bankalar bu işlemler dışında önemli bir a rtış  gösterm iş olan m evduat 
karşılıklarını M erkez Bankasına yatırm ışlar ve ayrıca Hazine plasm an bo
noları ve iç istikraz tahvilleri satın alarak tahviller cüzdanı m evcutlarını da 
yükseltm ek imkanını bulmuşlardır.

1972 yılında bankaların kaynakları arasında en önemli gelişmeyi gös
term iş olan hesap m evduattır. 1971 yılında %  33,7 oranında artm ış olan 
m evduat 1972 yılında da % 30 oranında artarak , geçici ve yaklaşık veri
lere göre 63.007 milyon liraya çıkm ıştır. Böylece bankalar 1972 yılında 
m evduat artışından 14.531 milyon liralık kaynak sağlam ışlardır. 1971 yı
lının aksine bankalar 1972 yılında M erkez Bankası kaynağına da başvur
m uşlar ve reeskont ve avanslarını 4.434 milyon liradan 5.993 m ilyon liraya 
yükselterek M erkez Bankasından 1.559 müyon liralık kaynak tem in etm iş
lerdir. Bu artışın 972 milyon lirası T. C. Z iraat Bankasına, 587 milyon lirası 
diğer bankalara aittir.

Bankaların, ayrıntıları cetvellerim izde yer alm amış olan kaynaklarında 
da 1972 yılında gelişmeler olm uştur. Yurtdışındaki bankaların bankalarım ı
za Dövize Çevrilebilir Mevduat şeklinde yatırdıkları paralar 1972 yılında 
4.826 milyon liralık artış gösterm iş ve böylece bankalarım ıza aynı m iktarda 
kaynak sağlanm ıştır. Bunun dışında bankalarım ız Devlet Yatırım  Banka
sından ve çoğunluğunu T. Sınaî Kalkınma Bankasının yurtd ışı bankalarla 
yurtdışı teşekküllerden temin ettiği fonlardan da 1972 ydm da tahm inen 
700 - 800 milyon liralık bir kaynak sağlam ışlardır.

1972 yılında bankaların başlıca kaynaklarında m eydana gelm iş olan 
değişiklikler şöyledir: Bankaların toplam  kaynakları 100 kabul edilirse
1971 yılında bunun 78 ini m evduat, 7 sini M erkez Bankası reeskont ve 
avansları ve 15 ini geri kalan kaynaklar teşkil etm ekteydi. 1972 yılında
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m evduatın  toplam kaynaklar içindeki payı °/c 75 e inmiş, Merkez Bankası 
reeskon t ve avanslarının payı yine cf< 7 de kalmış ve diğer kaynakların 
payı %  18 e  çıkmıştır. Artış göstermesine rağmen mevduatın banka kay
nak ları arasındaki payının düşmesi diğer kaynakların daha hızh bir artış 
gösterm esiyle ilgilidir.

1972 yılı kasım ayı sonu kesin istatistiklerine göre bankaların taah
hü tleri 572 milyon liralık artış göstermiştir. Artış başlıca Devlet Yatırım 
Bankası kaynakları ile bankaların yurtdışı ve yurtiçi taahhütlerinde gö
rülm ektedir. Bankaların Devlet Yatırım Bankasına olan taahhütleri 385 
m ilyon lira, yurtiçi ve yurtdışı taahhütleri ise 245 milyon lira artmıştır. 
D iğer taahhü t hesapları topluca 58 milyon liralık azalma göstermiştir. 
Y urtiçi ve yurtdışı taahütler kalemindeki artış çoğunlukla Türkiye Sınai 
Kalkınm a Bankasının yurtdışı kaynaklarındaki gelişme ile ilgilidir. Ban
ka la rın  tedavüldeki tahvilleri 1972 yılında kasım sonuna kadar 34 milyon 
lira azalm ıştır (34 sayılı cetvel).

Geçici ve yaklaşık 1972 sonu istatistiklerine göre 1972 yılında banka
ların başlıca kaynaklarında m eydana geldiğini belirttiğimiz 21.688 milyon 
lira lık  artışı bankalar kasa mevcutlarım, Bankamız nezdindeki serbest 
tevd ia tlarım  ve m evduat karşılıklarım  artırm ak ve özellikle kredilerini yük
se ltm ekte  kullanm ışlardır.

B ankalar başlıca m evduat kaynağına ve diğer kaynaklara dayanarak 
kredilerin i 13.121 milyon lira, kasa mevcutlarını 1.209 milyon lira, Merkez 
Bankası nezdindeki serbest tevdiat hesaplarını 942 milyon lira artırm ışlar 
ve m evduatlarındaki artışa ve karşılık haddinin yükseltilmesine paralel 
o larak  5.071 milyon lira artış gösteren mevduat karşılıklarını da Merkez 
B ankasına yatırm ışlardır. Bütün bunların dışında bankalarımız Hazine 
p lasm an  bonoları ile iç istikraz tahvilleri satın  almaya ve iştiraklerini yük
seltm eye im kan bulmuşlardır. Geçici ve yaklaşık verilere göre tahviller 
cüzdanı ve iştirakler 1972 yılında toplam olarak 1.345 milyon lira artış 
gösterm iştir.

Toplam  kaynak kullanımı 100 kabul edilirse 1972 yılında toplam kul
lanım  içinde emre hazır değerlerin payı %  8 den %  9 a, mevduat karşılık
ların ın  payı %  14 ten %  16 ya çıkmış, kredilerin payı % 69 dan % 67 ye 
ve tahv ille r ve iştiraklerin payı %  9 dan % 8 e inmiştir.

Bankaların 1971 sonunda 5.133 milyon lira olan aııkesleri 1972 yılı 
sonunda 7.284 milyon liraya çıkmıştır. Artış banknot ve ufaklık parada
1.209 m ilyon lira, Bankamız nezdindeki serbest tevdiatta 942 milyon lira
dır. Bankaların emre hazır değerlerindeki bu artış mevduat ve taahhüt
lerdeki yükselişe paralel olarak umumi disponibilitenin de artırılması ve 
bu konudaki zorunlu oranın altına düşülmemesi gereğinden ileri gelmiştir.

75



M erkez Bankası nezdinde m uhafaza edilen m evduat karşılık ları 1972 
yılında hem m evduat hacm inde m eydana gelen artış hem yukarıda M er
kez Bankası m evduatı bölüm ünde ayrın tılı o larak incelendiği gibi m unzam  
m evduat karşılıkları oranının yükseltilm esi nedenleri ile 5.071 m ilyon lira 
a rta rak  12.027 milyon liraya çıkm ıştır. 1961 yılında Devlet Y atırım  Ban
kası nezdinde bırakılmış olan m evduat karşılıkları m iktarında 1972 yılında 
önemli bir değişiklik olmamıştır.

1971 yılında % 15,8 oranında a rta rak  42.834 milyon liraya çıkmış olan 
banka kredileri 1972 yılında # 3 0 ,6  oranında a rta rak  yıl sonunda 55.955 
milyon liraya yükselm iştir. Banka kredilerindeki gelişm eler ileride ilgili 
bölümde ayrıntılı o larak incelenm iştir.

1972 yılı sonu geçici verilerine göre bankaların  tahviller ve iştirakleri
1,345 milyon liralık artış gösterm iştir. A rtış özellikle bankaların  Hazine 
Plasman Bonoları ve Devlet tahvillerine yap tık ları plasm anlarla ilgilidir.

1971 sonunda 44 olan banka sayısı Efes B ank’ın tedrici tasfiyeye tabi 
tutulm ası nedeniyle 43 e inmiştir. M erkez Bankası ve Devlet Yatırım  Ban
kası dışındaki bu 43 bankanın 11 i özel kanunla  ve 32 si genel hüküm ler 
çerçevesinde kurulm uştur. Bankaların şube sayıları ve öz kaynaklarında 
1972 yılında m eydana gelmiş olan gelişm eler konusunda son bilgiler kasım  
ayı sonu itibariyle elde edilebilmiştir. Bankaların 1971 sonunda 3.410 olan 
şubeleri toplamı 1972 yılı kasım ayı sonunda 3.556 ya yükselm iştir. 1972 
yılında onbir ayda açılan bu 146 şubeden 36 sı özel kanunla kurulm uş 
bankalara, 110 u diğer bankalara a ittir, ö ze l kanunlarla kurulm uş banka
ların şube sayısı 1971 yılında 1 491 iken 1972 yılı kasım  ayında 1.527 ye, 
genel hüküm ler çerçevesinde kurulm uş bankaların şube sayısı ise 1.919 dan
2.029 a yükselm iştir.

B. Krediler

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre toplam banka kredileri 
1972 yılında geçen yıla kıyasla daha hızlı bir a rtış gösterm iştir. 1971 yılında 
% 15,8 oranında artarak  42.834 milyon liraya yükselm iş olan banka k red i
leri 1972 yılında 55.955 milyon liraya çıkarak %  30,6 oranında artm ıştır  
(30 ve 31 saydı cetveller).

Her yıl olduğu gibi banka kredileri 1972 yılı başında bir m iktar d ü ş
müş ve 1971 sonu seviyesini m art ayında aşm ıştır. Temmuz ayındaki 160 
milyon liralık gerilemeden sonra banka kredileri artışı yıl sonuna kadar 
daha hızlı bir şekilde artışına devam etm iştir.

Banka kredileri cari istatistik verilere dayanılarak ihtisas kredileri 
ve genel krediler diye adlandırabileceğim iz iki büyük gruba ayrılm aktadır.
Bu dağılım ekonomik faaliyet kesim lerine göre yapılmış bir dağılım de-
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gildir. İhtisas kredileri grubu T. Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Yalırun 
ve Kredi Bankasının orta  ve uzun vadeli kredilerini, T. C. Ziraat Bankası
nın tarım  kredilerini, T. Halk Bankasının küçük sanat ve esnaf kredilerini 
ve gayri menkul ipoteği karşılığında kredi açma yetkisine sahip beş ban
kanın ipotek karşılığı kredilerini kapsamaktadır. Genel krediler grubu 
yukarıda belirtilmiş olan ihtisas bankalariyle diğer bankaların ticari kre
dilerini, yani senetler cüzdanı, borçlu cari hesap ve avans şeklinde hemen 
hemen bütün diğer ekonomik faaliyet kesimlerine açtıkları kredileri içine 
alm aktadır.

Banka kredilerinin 1972 yılı sonu toplamı 100 kabul edilirse ihtisas 
kredilerinin toplam kredilerdeki payı 31 tutm aktadır. 1971 yılı sonunda 
bu pay 36 idi. Buna karşılık genel kredilerin toplam kredilerdeki payı 1971 
yılında %  64 iken 1972 yılında % 69 dur.

1972 yılında banka kredilerinin yapısında meydana gelmiş olan bu 
değişiklikler genel kredilerin artış oranının ihtisas kredileri artış oranın
dan yüksek olmasından ileri gelmiştir. 1972 yılında ihtisas kredileri % 12,4 
oranında artarken genel krediler 96 4 0 ,9  oranında artm ıştır. 1972 yılında 
ihtisas kredileri içinde yer alan sanayi kredilerinin toplam krediler içindeki 
payı %  5,6 dan %  5,0 e, küçük sanat ve esnaf kredilerinin payı %  3,0 den 
% 2 ,7  ye, tarım  kredilerinin payı % 20,7 den %  17,5 e ve ipotek karşılığı 
kredilerin payı %  6,8 den %  5,8 e inmiştir.

Genel kredilerin toplam krediler içindeki payım yukarda belirtilmiş 
olan ihtisas kredileri kapsam ına girmeyen sanayi, tarım, konut, bayındır
lık, ih racat ve iç ticaret gibi kesim kredilerindeki artışlar yükseltmiştir.

Sanayi bankalarının açmış olduğu krediler 1971 yılı sonunda 2.389 
m ilyon lira iken 1972 yılı sonunda 2.794 milyon liraya yükselmiştir. 
T. Sınaî Kalkınma Bankasının açtığı krediler % 13,7 oranında artarak 
2.036 milyon liraya çıkmıştır. Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının açtığı 
krediler ise % 26,5 oranında artarak  1972 yılı sonunda 758 milyon liraya 
ulaşm ıştır.

T. Halk Bankasınca açılm akta olan küçük sanat ve esnaf kredileri
1971 yılı sonunda 1.267 milyon lira, 1972 yılı sonunda ise 96 21,4 fazla- 
siyle 1.538 milyon liradır.

Tarım  kredileri 1971 sonunda 8.867 milyon liraya inmiş, 1972 yılı 
sonunda ise 941 milyon lira artarak  9.808 milyon liraya çıkmıştır; artış 
oranı %  10,6 dır. Tarım kredilerinin 1972 yılı sonu itibariyle 2.369 milyon 
lirası Tarım  Kredi Kooperatiflerine, 3.401 milyon lirası Tarım Satış Koope
ratiflerine  açılmıştır; doğrudan doğruya üreticiye açılan krediler ise 4.038 
m ilyon liradır.
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İpotek karşılığı açılan krediler 1971 yılı sonunda 2.926 milyon lira 
iken 1972 yılı sonunda 3.220 milyon liraya çıkm ıştır. Bu kredilerin 1.726 
milyon lirası konut inşaat kredisi, 813 m ilyon lirası afetler için açılan 
kredi, 174 milyon lirası turizm  kredisi ve 507 milyon lirası ticari nitelik
teki kredilerdir.

Yukarıda da belirtm iş olduğum uz gibi genel krediler bankaların borçlu 
cari hesap, avans ve senet iskontosu şeklinde hemen hem en bütün faaliyet 
kesim lerine açtık ları kredileri kapsam aktadır. Bu krediler bankalardaki 
kredi muamelelerinin şekli dolayısiyle ticari bir m ahiyet gösterm ektedirler. 
Bu krediler 1971 yılı sonunda 27.385 milyon lira iken 1972 yılı sonunda 
38.595 milyon liraya çıkm ıştır. 1971 yılına kıyasla artış  oranı % 40,9 dur. 
1972 sonu itibariyle banka kredilerinin kesim lere ve ekonomik faaliyet kolla
rına dağılımını gösteren ista tistik ler henüz tam am lanm am ıştır. İkişer aylık 
dönemler itibariyle hazırlanan bu istatistik ler ekim ayı sonu itibariyledir. 
Ekim sonu verilerine göre 34.643 milyon lira olan genel kredilerin toplam  
banka kredileri içindeki payı %  68,6 dır. Genel krediler toplamını 100 ka
bul edersek 36,0 sı sanayi ve madencilik, 2,1 i tarım , 9,7 si konut ve bayın
dırlık. 31,2 si dağıtım  sektörü  ve 21,0 i sektörlere dağıtılam ayan kredilerdir. 
Genel ve Katm a Bütçe ile Mahalli idareleri kapsayan kam u mali sek törü
ne açılan kredilerin payı ihmal edilecek kadar küçüktür.

Banka kredilerinin cari istatistiklerinde ihtisas ve genel kredi ayırı
mının kullanılm ası ve genel kredilere ticari de denmesi banka kredilerinin 
yapısı konusunda aldatıcı sonuçlar verm ektedir. Kesimlere ve ekonomik 
faaliyet kollarına göre dağıtılm ış bu genel kredilere ihtisas kredisi şek
linde verilmiş olanlar da eklenince toplam  banka kredilerinin kesimlere 
dağılımı istatistikleri elde edilir. Şimdi banka kredilerinin kesim ler açı
sından dağılımını bu esasa göre inceleyelim (32 ve 33 sayılı cetveller).

1972 yılı ekim ayında 50.508 milyon liralık toplam  banka kredilerinin 
% 45,8 i üretim , %  11,4 ü konut ve bayındırlık, % 27,4 ü dağıtım  kesim 
lerine aittir. Kamu mali kesimine bankalarca açılan krediler 9 mUyon lira
dır. Kesimlere dağıtılam ıyan kredilerin payı ise %  15,4 tür.

1972 yılı ekim ayında 23.113 milyon lira tu tarındaki üretim  sektörü 
kredileri toplam  banka kredilerinin 1971 yılı ekim ayında % 45,2  sini, 
1972 yılı ekim ayında % 45,8 ini teşkil etm iştir. Üretim  kesimi kredileri 
payının artm ası, sanayi kredilerindeki artıştan  ileri gelmiştir.

Üretim sektörü  kredileri içinde yer alan sanayi kredileri toplamı 1972 
yılı ekim ayı sonunda 14.923 m ilyon liraya çıkm ıştır. Bu kredilerin bir 
kısmım sanayi bankalarının açmış olduğu orta  ve uzun vadeli krediler 
ve çoğunluğunu diğer bankaların ticari kredi şartları ile sınaî teşebbüslere 
açtıkları krediler teşkil etm ektedir. 1971 yılında uygulanm asına başlanmış 
olan orta vadeli krediler bunlar içinde yer alm ıştır. Sanayi kredileri 1971 
yılı ekim ayından 1972 yılı ekim ayma kadar 3.706 milyon lira (% 33,0)
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artm ıştır. Sanayi bankalarının açtığı krediler 448 milyon lira (% 18,9), 
diğer bankaların açtığı krediler 3.258 milyon lira (% 36,8) artm ıştır. Diğer 
bankaların sanayi sektörüne açtıkları kredilerin 1972 yılında daha fazla 
hızlanmasını yukarıda Merkez Bankası kredileri bölümünde değindiğimiz 
orta vadeli kredilerin teşviki ile ilgili tedbirler etkilemiştir.

Madencilik kesimine sanayi bankaları dışında kalan bankaların açmış 
olduğu krediler 1972 yılı ekim ayı sonunda 368 milyon liraya çıkmış, top
lam krediler içindeki payı da binde 6 dan binde 7 ye yükselmiştir. Sanayi 
bankalarının madencilik kesimine açtığı krediler istatistik nedenlerle sa
nayi kredileri içinde yer alm aktadır. Ancak bu kredilerin miktarı çok yük
sek değildir.

1971 ydm da gerilem e gösterm iş olan tarım kredileri 1972 yılında,
1971 yılı ekim sonuna göre, 613 milyon lira (% 10,7) artm ıştır. Genel ista
tistiklerde tarım  kredileri arasında yer alan Tarım Satış Kooperatifleri 
kredileri bu özel dağılım serilerinde dağıtım kesiminde gösterilmektedir. 
Tarım  kesimine açdmış olan cari krediler 1972 ydı ekim ayında 6.334 mil
yon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin ancak 329 milyon lirası Ziraat Bankası 
dışındaki bankalara aittir. Tarını kredilerinin toplanı krediler içindeki payı
1971 yılı ekim ayında %  14,1 iken 197^- yılında aynı ay sonunda % 12,5 e 
inm iştir. 1972 yılı ekim ayı itibariyle toplam banka kredilerinin #  4,1 i 
Tarım  Kredi Kooperatiflerine, %  8,4 ü doğrudan doğruya üreticilere açılan 
tarım  kredileridir. 1972 ydında tarım kredileri artış gösterdiği halde top
lam banka kredileri içindeki payı gerilemiştir.

Ü retim  kesimleri içinde yer verilmiş olan küçük sanat ve esnaf kredi
leri 1972 yılı ekim ayı sonunda 1.488 milyon liraya yükselmiştir. Bu kre
dilerin tam am ı T. Halk Bankasınca açılmaktadır. Cari istatistikler küçük 
sanat ile ticari nitelikte olan esnaf kredilerini gerek Halk Bankası gerek 
kesim lere dağıtılam ayan krediler içinde yer alan 25.000 liradan az krediler 
açısından açıklığa kavuşturm ak imkânını vermemektedir. 1971 yılı ekim 
ayı sonunda %  3,0 olan Halk Bankası küçük sanat ve esnaf kredilerinin 
toplam  banka kredileri içindeki payı 1972 yılında aynı ay sonunda yine 
% 3.0 tür.

K onut ve bayındırlık kesimine bankalar 1972 yılı ekim ayı sonu iti
bariyle 5.733 milyon liralık kredi açmışlardır. Bu krediler konut inşaatı, 
m ahalli idareler, afetler ve diğer inşaat kredilerini kapsamaktadır. Konut 
ve bayındırlık sektörü kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı
1971 yılı ekim ayında %  12,8 iken 1972 yılı ekim ayında % 11,4 e inmiştir.
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Banka kredileri içinde önemli bir yeri olm ayan kam u mali sektörüne 
açılan krediler 1971 yılı ekim ayında 3 milyon lira iken 1972 yılının aynı 
ayında 9 milyon liraya çıkm ıştır.

Toplam banka kredileri içinde ikinci sırada bulunan dağıtma kesimi 
kredileri 1972 yılı ekim ayı sonunda 13.888 milyon liraya yükselm iştir. Bu 
kredilerin toplam  banka kredileri içindeki payı 1971 yılı ekim ayında 
% 28,1 iken 1972 yılı ekim ayında %  27,4 e inmiştir.

Dağıtım sektörü  içinde yer alan ih racat kredileri 1972 yılı ekim ayı 
sonunda 5.204 milyon liradır. Bu tiir krediler Z iraat Bankasının Tarım 
Satış Kooperatiflerine açtığı ih racat kredileri ile bu Bankanın ve diğer 
bankaların açtığı ihracat kredilerini kapsam aktadır. 1971 yılı ekim ayı so
nuna göre ihracat kredilerinde|47 milyon liralık azalm a olm uştur. Bu azal- 
ına Tarım  Satış Kooperatifleri kredilerinin 469 m ilyon lira eksilmesi ile ilgi
lidir. Diğer ih racat kredileri bu dönem de 322 m ilyon lira artm ıştır. İhracat 
kredilerinin toplam  banka kredileri içindeki payı 1971 yılı ekim ayında 
%  13,1 iken 1972 yılı ekim ayında %  10,3 e inmiştir. Aynı dönemde ihracat 
kredilerini teşkil eden Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinin payı %  8,3 
ten 'U 5,8 e, diğer ih racat kredilerinin payı ise %  4,8 den °/c 4,5 e inmiştir.

itha lâ t kredilerinin 1972 yılı ekim ayı sonu seviyesi 3.462 mUyon 
liradır. 1970 devalüasyonundan sonra  bir m iktar azalm ış olan bu krediler
1971 yılında da ithalât hacminin yükselm esine rağm en duraklam a göster
miştir. itha lâ t kredileri devalüasyondan önce ithalât tem inatları ve k a r
şılıkları için alm an kredileri de kapsıyordu. Devalüasyondan sonra ithalât 
transferlerin süratlendirilm esi bununla ilgili kredilerin de azalm ası sonucu
nu vermiştir. 1972 yılında ise ithalâttaki gelişmeye paralel olarak ithalât 
kredilerinin de ekim sonları itibariyle 1.040 milyon lira arttığ ın ı görüyoruz. 
Böylece toplam banka kredileri içinde 1971 ekiminde %  6,0 olan bu kredi
lerin payı 1972 yılının aynı ayında %  6,7 ye yükselm iştir.

T. C. Turizm  Bankası ve Vakıflar Bankası tarafından  turizm  kesimine 
açılan ve toplam  banka kredilerine oranı binde yarım  kadar olan krediler
1972 yılı ekim ayı sonunda 144 milyon liraya inmiştir. M iktarı az olmakla 
birlikte 1971 yılı sonuna kadar hızlı saydabilecek bir a rtış  gösterm iş olan 
turizm kredileri son iki yılda duraklam ıştır. Bu iki banka dışında kalan 
diğer bankaların bu kesime açmış olduğu bir m iktar kredinin kesim lere 
dağıtılamıyan grup içinde yer alınası muhtemeldir.

Cari banka istatistiklerinde senetler cüzdanı, avanslar ve borçlu cari 
hesaplar şeklinde açılmış olan krediler genellikle ticari kredi diye adlan
dırılm aktadır. Bu krediler içinde yer alan diğer iktisadi faaliyet kollarına 
ait krediler açıklığa kavuşturulunca yurtiçi ticaretin finansm anı için açıl-
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mış olan banka kredilerinin cari istatistiklerdeki kadar büyük olmadığı 
an laşdm aktadır, tç ticaret kredileri 1972 yılı ekim ayı sonunda 5.078 mil
yon liraya yükselm iştir. Bu kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı
1971 yılı ekim ayında #  8,6 iken 1972 yılı ekim ayı sonunda %  10,1 e yük
selm iştir.

Kesimlere dağıtılamıyan kredilerin 1972 yılı ekim ayı seviyesi 7.765 
milyon liradır. Bu krediler toplam banka kredilerinin 1971 yılı ekim ayında
#  13,9 unu, 1972 yılı ekim ayında % 15,4 ünü teşkil etmiştir. Bu kredilerin
1972 ekim ayı sonu itibariyle 1.720 milyon lirasını 25.000 liradan az kre
diler, 496 milyon lirasını ipotekli ticari krediler ve 5.549 milyon lirasını 
ise bu tü r istatistiklerin henüz gelişme halinde bulunması dolayısiyle hiçbir 
kesim e dağıtılamıyan krediler teşkil etmektedir.

C. M evduat

Geçici ve yaklaşık verilere göre bankalardaki mevduat 1972 yılında 
14.531 milyon lira ( #  30,0) artarak  63.007 milyon liraya çıkmıştır; mev
duat 1971 yılında % 33,7 oranında artm ıştı (30 ve 31 sayılı cetveller).

1972 sonu itibariyle toplam mevduatın 36.832 milyon lirası vadesiz 
ticari m evduat ile vadesiz tasarru f mevduatını kapsayan tevdiat parasıdır; 
geri kalan 26.175 milyon lira, bunlar dışında kalan tevdiat hesaplariyle 
ilgilidir.

Tevdiat parası 1971 yılında 26,5 oranında, 1972 yılında ise #  24.3 
o ran ında artm ıştır. 36.832 milyon liralık tevdiat parasının 11.894 milyon 
lirası vadesiz ticari mevduat, 24.938 milyon lirası ise vadesiz tasarruf 
m evduatıdır. 1972 yılında vadesiz ticari mevduat % 36,6, vadesiz tasarruf 
m evduatı % 19,2 oranlarında artm ıştır; 1971 yılma kıyasla vadesiz ticari 
m evduatın artış hızı yükselmiş, vadesiz tasarruf mevduatının artış hızı ise 
düşm üştür.

Vadesiz ticari m evduat ve vadesiz tasarruf mevduatı dışında kalan 
d iğer m evduat 1972 yılında % 38.8 oranında artm ıştır. Diğer mevduatın 
a rtış  oranı 1971 yılında olduğu gibi 1972 yılında da tevdiat parası artış 
o ranından yüksek olduğu için tevdiat parasının toplam mevduat içindeki 
payı bu yıl da # 6 1 ,1  den, # 5 8 ,5  e inmiştir. Vadeli ticari ve tasarruf 
m evduatı ile vadeli ve vadesiz resmi mevduatı kapsayan diğer mevduatın 
payı ise #  38,9 dan % 41,5 e yükselmiştir.

Bankaların faaliyetleri konusundaki ayrıntılı kesin bilgiler ancak ka
sım ayı itibariyle elde edilebildiği için bankalardaki mevduatın vadeler 
ve nevileri açısından yapısını ve gelişmelerini bu tarih itibariyle inceleye
ceğiz.

Toplam  bankalar mevduatı 1972 yılı kasım ayı itibariyle 56.995 mil
yon liraya yükselm iştir. Toplam bankalar mevduatının 3 8 j^ 4  milyon lirası 
vadesiz m evduat, 18.101 milyon lirası vadeli mevduattır. Toplam mevduat
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içinde vadesiz m evduatın payı %  68,2, vadeli m evduatın ise 9?-3I,8 dir 
(34 sayılı cetvel).

1972 yılı kasım  sonu itibariyle 56.995 milyon liralık m evduatın 10.601 
milyon lirası ticari m evduat. 38.560 milyon lirası tasa rru f m evduatı ve 
7.834 milyon lirası resmi m evduattır. 1971 yılı sonuna kıyasla ticari mev
duat 9i 12,0, tasarru f m evduatı c/r 16.0 ve resmi m evduat %  35.4 o ran ların 
da artm ış ve bu gelişm eler sonunda resmi m evduatın toplam  m evduat 
içindeki payı (/r 12 den 9J- 13,7 ye yükselirken, ticari m evduatın payı c/c  19,5 
ilen '■( 18,6 ya ve tasarru f m evduatının payı # 6 8 ,5  ten 9r 67,7 ye inm iştir. 
T asarruf m evduatı ve ticari m evduatın toplam m evduat içindeki paylarının 
azalmasının nedeni resmi m evduatın 1972 yılında hızlı bir a rtış  gösterm iş 
olmasıdır.

Toplam tasarru f m evduatı 1972 yılının onhir aylık dönem inde r/n 16,0 
oranında artarken  vadesiz tasarru f m evduatı r/c 8 A , vadeli tasa rru f m ev
duatı " , 29.6 oranında artm ıştır. 1971 yılının ocak - kasım  dönem ine göre 
hem vadesiz hem vadeli tasarru f m evduatı artış oranlarında yavaşlam a 
olmuştur.

Resmi m evduat artışı ise 1972 yılında az da olsa hızlanm ıştır. 1971 
yılında onbir ayda %  34,9 oranında artm ış olan resmi m evduat 1972 yılında 
aynı dönemde 9V 35,4 oranında a rta rak  7.834 milyon liraya çıkm ıştır.

Bankalar m evduatının yapısında m evduat nevileri bakım ından m ey
dana gelen bu değişm e yanında vadeli ve vadesiz ayırımında da gelişm eler 
olm uştur. Vadeli m evduatın toplam  bankalar m evduatı içindeki payında 
planlı dönemin başından beri izlenm ekte olan artış  1972 yılında da devam 
etm iştir. 1962 yılında %  16 olan bu pay 1970 yılı sonunda %  27,1 e ve 1971 
yılı sonunda 96 29,1 e çıkmıştır. 1972 yılı kasım  ayı sonunda vadeli m ev
duatın toplam m evduat içindeki payı % 31,8  dir. Vadeli m evduatın toplam  
mevduat içindeki payının artm ası vadeli m evduat artış hızının vadesiz 
m evduata kıyasla yüksek olm asından ileri gelm ektedir. Vadesiz m evduat
1971 yılında onbir ayda %  15,9 ve 1972 yılında aynı dönem de %  13,2 o ran 
larında artarken  vadeli m evduatta aynı artış hızları sırasiyle %  34,2 ve 
9? 28,3 tür. Vadeli m evduattaki bu gelişmeler genellikle vadeli tasarru f 
mevduatının artış hızı ile ilgilidir. Bu gelişmelerde vadeli ticari ve vadeli 
tasarru f m evduatının etkisi daha azdır, konsolide m evduat dışında kalan 
bankalararası m evduat 1971 yılı sonunda 3.100 milyon lira iken 1972 yılı 
sonunda geçiçi rakam lara göre 7.876 milyon liraya yükselm iştir Bunun
1971 yılı sonunda 1.402 milyon lirası, 1972 yılı sonunda 6.228 milyon lirası 
yurtdışı bankalara aittir.

D. Diğer İşlemler

Bu raporun hazırlanm ası sırasında bankaların yıl sonu bilânçoları 
henüz elde edilememiş olduğu için bankaların başlıca işlemleri dışında ka-
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İan hesaplarında 1972 yılında m eydana gelmiş olan gelişmeleri kasım ayı 
kesin hesap durum larından yararlanarak inceleyeceğiz (34 sayılı cetvel).

Bankaların bundan önceki bölümlerde incelenmemiş olan önemli pasif 
hesapları serm aye hesaplarıdır. Bankaların ödenmiş sermayeleri, yedek 
akçeleri ve karşılıklariyle yıl sonu kârlarını gösteren serm aye hesapları 
1972 yılında onbir ayda 1.085 milyon lira artarak  10.111 milyon liradan
11.196 milyon liraya çıkmıştır. Onbir aylık dönemde ödenmiş sermayeler 
6.605 milyon liradan 7.962 milyon liraya çıkarak 1.357 milyon lira, ihtiyat 
ve karşılık lar 2.990 milyon liradan 3.234 milyon liraya çıkarak 244 milyon 
lira artm ıştır.

Yukarıdaki bölümlerde incelemediğimiz diğer önemli aktif kalemler ise 
tahviller cüzdanı, iştirakler ve sabit değerler gibi hesaplardır. Tahviller 
cüzdanının 1972 yılı kasım sonu seviyesi 4.184 milyon liradır. Bunun
4.103 milyon lirası Devlet tahvilleriyle Hazine plasman bonolarıdır. Geri 
kalan  81 milyon lirası ise Devlet Yatırım Bankası tahvilleri, Belediyeler 
tahvilleri ve diğer tahvillerden meydana gelmiştir. 4.103 milyon liralık 
Devlet tahvili ve Hazine Plasman Bonosu mevcudunun 1.550 milyon lirası 
H azine Plasm an Bonosudur. Bankaların tahviller cüzdanı 1972 yılında 11 
ayda 995 milyon lira artm ıştır. Artışın 744 milyon lirası Devlet tahvil
lerinde, 229 milyon lirası Hazine Plasman Bonolarında, 30 milyon lirası 
D evlet Yatırım  Bankası tahvillerinde olmuştur. Belediyeler tahvilleri 1971 
yılı sonu seviyesini korum uş diğer tahviller 8 milyon lira azalmıştır.

Bankaların iştirakleri 1972 yılı kasım sonu itibariyle 2.817 milyon 
liradır. 1971 yılı sonunda 2.595 milyon lira olan banka iştirakleri 1972 
yılında 11 ayda 222 milyon lira (% 8,6) artm ıştır. Kasım sonu itibariyle 
2.817 m ilyon liralık banka iştiraklerinin 2.209 milyon lirası sanayi şirket
lerine, 274 milyon lirası maden şirketlerine, 128 milyon lirası taşıma şir
ketlerine yapılmış iştiraklerdir. Geri kalan 206 milyon lira ise diğer şirket
lere  iştiraklerdir. İştiraklerde m eydana gelmiş olan 222 milyon liralık a r
tışın  202 milyon lirası sanayi şirketlerine aittir.

Bankaların sabit değerleri 1972 yılında 11 ayda 573 milyon lira (f/r 13,0) 
a r ta ra k  4.421 milyon liradan 4.994 milyon liraya çıkmıştır. Artışın 258 
m ilyon lirası özel kanunlarla kurulm uş bankalarda, 315 milyon lirası özel 
bankalarda  m eydana gelmiştir.

3 _  PARA - BANKA SİSTEMİ

A. Toplam Kaynaklar ve Kullanımı

Bankalar sistem inin ekonomiden sağladığı kaynaklar ve bu kaynak
lara  dayanarak ekonomiyi finanse edişini, para hacminde meydana gelen 
gelişm elerin hangi etkenlerle oluştuğunu topluca görebilmek için Merkez 
Bankası ile bankaların bilançolarını konsolide ederek ve bütün banka sis
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temini tek banka gibi ele a larak  incelemek konuya açıklık getirebilir. 
1972 sonu banka bilânçoları henüz tam amlanmadığı için bankalar sistem inin 
konsolide bilânçosu M erkez Bankasının kesin hesaplarına, bankaların ise 
geçici ve yaklaşık olan başlıca işlem lerine dayanılarak hazırlanm ıştır. Bu 
nedenle bankalar sistem i konsolide bilançosunda ancak m evduat, kredi, 
kasa, tahviller ve iştirakler ile altın ve döviz m evcutları gibi önemli ka
lemler yer alm aktadır. Açıklam alarım ızda yU sonu için bilgi elde edile
memiş olan kalem lerin gelişm elerini yaklaşık olarak gösterebilm ek için 
zam an zam an kasım ayı sonu kesin veriJerinden yararlanacağız.

Para - banka sistem inin 1972 yılında başlıca kaynak lan  30.349 milyon 
liralık bir artış  kaydetm iştir (35 ve 36 sayılı cetveller). 1971 yılında aynı 
kaynaklardaki artış 19.519 milyon lira olduğuna göre toplam kaynak  a r
tışı 1971 yılına kıyasla %  55,5 oranında fazladır. 1972 yılında da, 1971 
yılında olduğu gibi, bankalar sistem i kaynaklarındaki artış daha çok va
desiz m evduat ile ayrıntıları cetvelde belirtilmemiş olan diğer işlem lere 
bağlı kalm ıştır. Yukarıda ilgili bölümlerde ayrıntılı o larak açıklandığı gibi 
bankalar 1972 yılında m evduat artışı yanında dövize çevrilebilir m evduat 
hesaplarındaki hızlı gelişme nedeniyle yurtdışı bankalardan da çok önemli 
bir kaynak sağlam ışlardır. A yrıntıları gösterilmemiş olan bu kaynakların 
önemli bir kısmını bu çeşit taahhütlerle T. Sınai Kalkınma Bankasının 
yurtdışı taahhütleri ve bankaların Devlet Yatırım Bankasına olan taah 
hütleri teşkil etm ektedir.

Para - banka sistemi, toplam kaynaklarının 1971 yılında % 71 ini ve 
1972 yılında °/t 75 ini krediler ile altın ve döviz rezervlerinde kullanm ış
tır. 1972 yılında kaynakların 1971 yılma kıyasla daha büyük bir kısmı 
mevduat karşılıklarına tahsis edilmiş ve böylece sterilize edilmiştir.

Bankaların kaynaklarını 100 kabul edersek bunların 1971 yılında
21,0 ini banknot ve ufaklık para, 61,4 ünü mevduat, 1,9 unu ithalât tem i
natları ve % 15,7 sini diğer kaynaklar teşkil etmiştir. 1972 yılında banknot 
ve ufaklık para emisyonunun payı % 18,1 e, m evduatın payı %  57,5 e, 
ithalât tem inatlarının payı % 1,2 ye inmiş, diğer kaynakların  payı ise 
7r 23,2 ye çıkm ıştır. Bankalar sisteminin kaynak yapısını vadeli ve vade
si/. kaynaklar yönünden incelersek para hacmine tekabül eden bilfiil 
tedavüldeki banknot ve ufaklık para ile vadesiz m evduatın payının 1972 
yılında % 52,7 den °/c 46,9 a indiği, yani para hacminin toplam  kaynaklar
daki öneminin azaldığı görülür.

1972 yılında para - banka sisteminin başlıca kaynaklarında m eydana 
gelmiş olan 30.349 milvon liralık artış kasa m evcutları, m evduat karşı
lıkları, kredi hacmi, tahviller ve iştirakler ile altın ve döviz rezervlerindeki 
yükselişe karşılık teşkil etm iştir. Bankalar sistem inin toplam  kullanımı 
100 kabul edilirse 1972 yılı sonunda bunun 4.1 i kasa m evcutlarından
11,8 i m evduat karşılıklarından 61,5 i kredilerden 6,4 ü tahviller ve işti
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raklerden ve 16,2 si altın ve döviz rezervlerinden m eydana gelmiştir. 1971 
yılı ile karşılaştırılırsa 1972 yılında altın ve döviz rezervleri, kredi hacmi 
ve mevduat karşılıkları paylarının biraz yükseldiği, buna karşılık kasa 
mevcutlarıyla tahviller ve iştiraklerin payının azaldığı görülür. 1971 yılında 
kasa mevcutlarının payı % 4,2, mevduat karşılıklarının payı #  10,0, kredi 
hacminin payı % 66,1, tahviller ve iştiraklerin payı '/r 7,1 ve altın ve döviz 
rezervlerinin payı % 12,6 idi. Kredi hacmi payında önemsiz de olsa bir 
artış meydana gelmiş olması banka kredilerindeki gelişme ile ilgilidir. 
Merkez Bankasınca kamu kesimine açılmış olan dolaysız kredilerin artışı 
1972 yılında çok yavaşlamıştır. Bu krediler 1971 yılında 3.574 milyon lira 
arttığı halde 1972 yılı artışı 1.702 milyon liradır. M erkez Bankası dolaysız 
kredilerinin toplam kullanım içindeki payı % 14,3 den, °/r 12,0 ye. banka 
kredilerinin payı da #  51,8 den % 49,5 e inmiştir.

B. Para Hacmi

Para - banka sisteminin en önemli kaynağını ve ekonomi emrindeki 
likiditeleri kapsayan para hacmi artış hızı 1972 yılında biraz düşmüştür; 
artış oranlan 1971 yılında % 23,6, geçici ve yaklaşık verilere göre 1972 
yılında % 21,7 dir. Buna göre para hacmi 1972 yılında 43.587 milyon liradan 
53.063 milyon liraya çıkarak 9.476 milyon lira artm ıştır Bu artışın 1.869 
milyon lirası tedavüldeki banknot ve ufak paralarda. 7.607 milyon lirası ise 
tevdiat parasında olmuştur. Tevdiat parasını teşkil eden vadesiz ticari mev
duat 3.190 milyon lira, vadesiz tasarruf m evduatı 4.022 milyon lira ve 
Merkez Bankası nezdindeki kaydi para 395 milyon lira artm ıştır. 1972 
yılında banknot ve ufaklık paranın artış oranı %  17,4 ten %  13.4 e, vadesiz 
tasarruf mevduatının artış oranı %  24,4 ten %  19,2 ye inmiş, vadesiz ticari 
mevduatın artış oranı ise % 3 2 ,l den #  33,6 ya yükselm iştir. Bu gelişmeler 
para hacmi artışının yapısında 1971 yılına kıyasla değişiklik meydana gel
mesine sebep olmuştur. Para hacmi artışında banknot ve ufaklık paranın ve 
vadesiz tasarruf mevduatının payı azalmış, vadesiz ticari m evduatın ve Mer
kez Bankası nezdindeki kaydi paranın payı yükselm iştir. Para hacmi artışın
da banknot ve ufaklık paranın 1970 yılında #  53,9 olan payı 1971 yılında 
% 24,8  e ve 1972 yılında %  19,7 ye düşmüş, m evduatın payı ise buna pa
ralel olarak artm ıştır.

Para hacmi artışında vadesiz mevduat payının son iki yılda artmasının 
nedenleri arasında mevduatın hızla çoğalınası yanında banknot ve ufaklık 
para payının azalması da bulunmaktadır. Bankamız para hacmi artışını 
belirli ölçülerde tutm ak amaciyle son yıllarda, m evduat artışının ver
diği imkandan da yararlanarak, bankalara açtığı reeskont ve avansları 
im kanlar ölçüsünde azaltm ıştır. Böylece hem emisyon hacmi artışını bir 
ölçüde yavaşlatm ış hem bankaların kaynaklarını daraltarak banka kre
dilerinin mevduat artışını daha da hızlandırmasını engellemeye çalışmıştır. 
1972 yılında m evduat artışı yanında altın ve döviz rezervlerindeki gelişme
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nedeniyle emisyon artışı da hızlanınca Merkez Bankası reeskont işlemleri 
ile birlikte m evduat karşılıklarını da kontrol aracı olarak kullanmak gere
ğini duym uştur, Yukarıda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı 
gibi ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere vadesiz mevduat kar
gılık oranı "< 20 den rA 25 e çıkarılmış ve dövize çevrilebilir mevduat 
hesapları da bu karşılıklara tabi tutulm uştur.

1972 yılında para hacmini teşkil eden kalemlerdeki gelişmeleri top
luca belirttikten sonra p a ra -b a n k a  sistemi işlemlerinin para hacmi üze
rindeki etkilerini yüzdeler ve paylar yardımı ile ayrıntılı olarak incele
yelim. Geçici ve yaklaşık olan 1972 sonu bankacılık verileri para - banka 
sisteminin ancak başlıca işlemlerini kapsam aktadır. Bu nedenle para hac
mini etkileyen bazı işlemler bu incelememizde nazara alınmam akta ve izle
nebilen en önemli işlemler gözönünde tutulm aktadır. Bu durum kredi hacmi, 
altın ve döviz rezervleri, ithalât depozitoları, mevduat ve mevduat karşı
lıkları yanında bankaların diğer işlemlerinin de para hacmi üzerinde be
lirli ölçülerde etkili olmadıkları anlamına gelmemektedir.

1972 yılında para hacmini artırıcı yönde etkileyen unsurlar m evduatla 
beslenen kredi hacmi, altın  ve döviz rezervleri, ithalât teminatı, tahviller ve 
iştirakler ve diğer işlemlerdir. Bu etkenlerin yıl içindeki gelişmeler sonucun
da para hacmine yaptığı etkiler topluca 100 kabul edildiği takdirde şu so
nuçlara varılabilir: 1972 yılında da para hacmini arttırıcı etkenlerin başında 
kredi hacmi gelm ektedir. Ancak kredi hacmindeki gelişmelerin arttırıcı e t
kenler arasındaki payı %  45,3 ten %  39,4 e inmiştir. Rezerv artışlarının payı 
da önemsiz olmakla birlikte bir m iktar gerilemiştir. AJtm ve döviz rezervleri 
artışının para hacmi artışındaki payı 1971 yılında % 21,7, 1972 yılında 
% 21,0 dir. Ayrıntıları gösterilmem iş olan diğer kalemlerin para hacm i 
üzerindeki etkisi 1972 yılında # 2 1 ,9  dan %  35,4 e yükselm iştir. Y uka
rıda ilgili bölüm lerde ayrıntıları ile belirtildiği gibi bu kaleme bankaların  
yurtiçi ve yurtdışı taahhütleri dahildir, özellikle dövize çevrilebilir m ev
duat hesaplarının hızlı bir artış göstermiş olması nedeniyle “diğer" e t
kenlerin para hacmi artışı üzerindeki etkisi de artm ıştır.

Para hacmi üzerindeki azaltıcı etkiler ise vadeli m evduatta ve m ev
duat karşılıklarında m eydana gelen artışlardan ileri gelm ektedir. Azaltıcı 
etkiler toplamı 100 kabul edilirse 1971 yılında vadeli m evduat 69, m ev
duat karşılıkları 31 oranlarında etkili olmuşlardır. 1972 yılında m evduat 
karşılıkları aracı m üessir bir şekilde kullanılmış olduğu için vadeli m ev
duatın payı 56,4 e düşerken mevduat karşılıklarının payı 43,6 ya çıkm ıştır.

Para hacmi gelişmesine para - banka kurum larının etkileri 1972 yı
lında biraz değişmiş ve Hazine ve bankaların payı artarken  Merkez Ban
kasının payı azalm ıştır. Para hacmi artışında M erkez Bankasının payı 1971 
yılında #  38,0, 1972 yılında %  36,0 dır. Bankaların payı # 6 1 ,7  den
#  63,4 e. Hâzinenin payı ise binde 3 ten binde 6 ya çıkmıştır. Bu oranlar
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para hacmi artışlarına em isyonun yaptığı etkilerin azaldığını ve vadesiz 
m evduatın daha fazla önem kazandığını gösterm ektedir.

IV. SERMAYE PİYASASI

Serm aye piyasasının kurulm ası ve teşkili ile ilgili çalışm alar 1972 yılın
da da devam  etm iştir. H azırlanm ış olan kanun tasarısının ilgili komisyonda 
görüşm eleri tam am lanm ış ve tasarı Millet Meclisine sunulm uştur.

Türkiye'nin ekonomik şartlan  özellikle 1969 yılı sonundan itibaren 
serm aye piyasasının kurulm asına elverişli bir eğilim içine girmiştir. Pi- 
yasayt düzenleyecek ve denetleyecek yeterli m evzuat bulunmamasına rağ
men 1970 yılında çeşitli özel kuruluşlar piyasaya tahvil ve hisse senedi 
arzetm eye başlam ışlardır. Bu gelişme karşısında M erkez Bankası 1211 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak piyasaya müdahaleyi gerekli gör
müş ve Banka Meclisinin 3.6.1970 tarihli bir kararı ile özel kuruluşların 
tahvil ihracını bazı esaslara bağlam ıştır.

1971 yılında özel şirketlerin tahvil ihracı biraz yavaşlam ış fakat bor
sa kotuna kaydedilen hisse senetleri büyük bir artış gösterm iştir.

1972 yılında serm aye piyasasında faaliyetler yeniden lıareketlenmiş- 
tir. Elde m evcut geçici bilgilere göre 1969 yılında 170 milyon liralık, 1970 
yılında 275 milyon liralık, 1971 yılında 136,5 milyon liralık ve 1972 yılında 
21 özel sektör kuruluşu 275,5 milyon liralık tahvil ihraç etm iştir. Çıkarılan 
bu tahvillerin 16 sının vadesi 7 yıl, 19 unun faiz haddi cr 15 tir. 1971 yılında 
ihraç edilen 275,5 milyon liralık tahvilin yaklaşık olarak c/c  27 si gıda sana
yii, 21 i otom ativ sanayii, % 1 9 ıı  metalürji makine ve m otor sanayii, 
r/c  12 si dokum a sanayii ve % 11 i elektronik sanayiine aittir.

Borsa kotuna kaydedilen tahvil ve hisse senetlerinde de gelişme ol
m uştur. 1972 yılında 19 özel sektör kuruluşu 220.7 milyon liralık tahvilini 
borsa kotuna kaydettirm iştir. Ayrıca Devlet Yatırım Bankasının 500 mil
yon liralık “I. Tertip  1972 İstikrazı" ve 450 milyon liralık “ II. Tertip 1972 
istik razı” ile 1972 yılı Bütçe Kanununun 42 inci maddesi hükmüne göre 
Hâzinenin çıkardığı 2.500 milyon liralık I. II. ve III. tertip  kalkınma istik
razı tahvili de borsa kotuna kaydedilmiştir. Böylece 1972 yılında borsa ko
tuna kaydedilen kamu ve özel sektör tahvilleri 3.670.7 milyon liraya ulaş
mış olmaktadır.

Borsa kotuna kaydedilen hisse senetleri de yıldan yıla gelişme gös
term ektedir. 1970 yılında 16 özel sektör kuruluşunun 271,8 milyon liralık,
1971 yılında 14 kuruluşun 608,3 milyon liralık hisse senedi borsada kote 
edilmiştir. 1972 yılında hisse senedi kote ettiren şirket sayısı 22 ye ve kote 
edilen hisse senedi tu tan  ise 729,2 milyon liraya yükselmiştir.
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V. KAMU MÂLİYESİ

! — KONSOLİDE BÜTÇE

1972 yılı Devlet Bütçesini incelerken önce Bütçe Kanunu ile tesb it 
1‘dilen ödenek vc gelir tahm inlerini, daha sonra da Bütçenin onbir aylık 
uygulama sonuçlarını 1971 ile karşılaştırm alı olarak ele alacağız (40, 41
vc 42 sayılı cetveller).

1972 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler toplamı 51.968 milyon 
lira olup 1971 yılı Bütçe ödeneklerinden 13.496 milyon lira (9i? 35,1) faz
ladır. Biitçe ödenekleri 1972 yılı için tahmin edilen gayri safi millî hası
lanın '/, 24,2 sini teşkil etm ektedir. Bu oran 1971 yılında % 21,1  idi.

51.968 milyon liralık Bütçe ödeneklerinin 26.397 milyon lirası (%  50,8) 
cari harcama, 9.455 milyon lirası (%  18,2) yatırım  harcam ası ve 16.116 m il
yon lirası (% 31,0) serm aye teşkili ve transfer harcam ası ödeneği şeklin
dedir.

Bütçe Kanunu ile tesbit edilen 1972 mali yılı gelir tahm inleri 51.968 mil
yon liradır. Bu gelirlerin 50.312 milyon lirası Genel Bütçe geliri, 1.656 
milyon lirası Katma Bütçe geliridir. Bu tahm inlere göre 1972 yılı konsolide 
bütçe geliri 1971 yılı tahm inlerine kıyasla 14.296 milyon lira (%  37,9) a r
tış gösterm ektedir. 1972 yılı için tahm in edilen 51.968 milyon liralık geli
rin 45.086 milyon lirası vergi geliri, 5.532 milyon lirası vergi dışı gelir ve 
1.350 milyon lirası özel gelir ve fonlardır.

1972 Bütçe Kanunu ile verilen konsolide bütçe cari harcam a ödenek
leri 1971 yılı Bütçesi ile verilen cari harcam a ödeneklerine kıyasla 96 31,8 
oranında fazladır. 1971 yılında bu oran %  33,5 idi. 1972 yılı konsolide bütçe 
yatırım ödenekleri 1971 yılına kıyasla %  19,4 fazlasiyle 9.455 milyon li
radır. 1971 yılında konsolide bütçe yatırım  ödenekleri %  13,2 oranında 
artırılm ıştı.

Sermaye teşkili ve transfer harcam aları 1971 yılı Bütçe ödeneklerine 
göre •/, 53,0 artışla  16.116 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 1971 yılın
da bu oran Vf> 33,2 idi. Sermaye teşkili ve transfer ödeneklerindeki 5,6 m il
yar liralık artışın en önemli kısmı İktisadi Devlet Teşekkülleri serm ayeleri
ne mahsuben yapılacak ödemeler ile Emekli Sandığına yapılan transferler 
ve Devlet Borç ödemeleri ödeneklerinde olm uştur.

1972 yılı Bütçe Kanununda, önceki yıllardan farklı olarak, ödenek ve 
gelir tahminleri birbirlerine eşittir. Yani 1972 yılı Bütçesinde ödenekler 
ile gelir tahminleri arasında iç istikraz ile karşılanm ası öngörülm üş bir fark 
yoktur. Ancak 1972 yılı Bütçe Kanununun 42 inci m addesi İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin 1972 yılı yatırım  ve finansman program ı gereğince tesbit 
edilen finansman ihtiyacını karşılam ak üzere Devlet Y atınm  Bankası nez- 
dinde bir Fon tesis edilmesini öngörmektedir. Yine aynı m adde hükm üne

88



göre Fon kaynakları arasında Hâzinece çıkarılacak 3 milyar liralık iç ve 
dış istikraz tahvillerinden elde edilecek gelirler de sayılm ıştır. 42 inci m ad
denin (h) fıkrası Maliye Bakanına 3 m ilyar liraya kadar tahvil çıkarma yet
kisi verm iştir. Fıkra hükm üne göre, istikraz hasılatı yılı Bütçesine gelir ve 
Kam u İktisadi Teşebbüslerine verilen m iktarlar yılı içinde Maliye Bakan
lığı Bütçesine ödenek ve gider kaydedilir. Daha sonra 15.2.1973 tarih ve 
1672 sayılı Kanunla yukarda bahis konusu edilen 42 inci madde hükmü 
gereğince çıkarılacak tahvilin m iktarı 3 m ilyar liradan 4 m ilyar liraya yük
seltilm iştir. Bu m adde hükm ünden yararlanılarak 1972 yılında üç tertipte 
2.500 milyon liralık ve 1973 yılı şubat ayında da iki tertip te  1.500 milyon 
liralık “ 1972 Kalkınma İstikrazı Tahvili” çıkarılmıştır.

Bütçe Kanunu ile 51.968 milyon lira olarak tesbit edilmiş bulunan 
1972 mali yılı konsolide bütçe ödenekleri yıl içinde verilen ek ödeneklerle 
31.12.1972 tarihinde 55.890 milyon liraya ve 1973 ocak ayı sonu itibariyle 
56.390 milyon liraya çıkmıştır. Toplam ödenekler 1971 mali yılı bütçesi
nin onbir aylık sonuçlarına kıyasla 11.421 milyon lira (%  25,4) fazladır.

1972 yılı için verilmiş ödeneklerden 1972 ocak ayı sonuna kadar, 
yani onbir aylık dönemde gerçekleştirilm iş olan harcam alar 42.286 mil
yon liradır. Onbir aylık dönemler itibariyle 1971 yılında ödeneklerin 
%  85,1 i verile em rine bağlandığı halde 1972 yılında bu oran r/r 75,0 tir. 
42.286 milyon liralık toplam harcam aların 20.372 milyon lirası (%  48,2) 
cari, 6.205 milyon lirası (%  14,7) yatırım ve 15.709 milyon lirası (%  37,1) 
serm aye teşkili ve transfer harcam alarına taalluk etm ektedir.

Mali yılın onbirinci ayı sonunda fiili ödemeler 42.877 milyon liradır. 
Bu ödemeler 1971 mali yılının aynı döneminde yapılan ödemelerden 
%  10,7 fazladır. 42.877 milyon liralık fiili ödemenin 20.218 milyon lirası 
cari ödeme, 6.038 milyon lirası yatırım ödemesi ve 14.052 milyon lirası 
serm aye teşkili ve transfer ödemesidir. Bütçe emanetinden 2.569 milyon 
liralık ödeme yapılmıştır.

1972 mali yılında, onbirinci ay sonuna kadar 42.811 milyon liralık ge
lir tahsilatı gerçekleşm iştir. Bu gelirlerin 35.211 milyon lirası vergi geliri 
5.816 milyon lirası vergi dışı gelir ve 1.784 milyon lirası özel gelir ve fon
dur. Gelir tahsilatı 1971 yılının aynı dönem gelirine kıyasla % 26,0 ora
nında yüksektir. A rtışlar vergi gelirlerinde %  27,7, vergi dışı gelirlerde 
%  64,0 tür. özel gelir ve fonlar 1971 yılma göre azalmıştır.

Toplam gelir tahsilatı içinde vergi gelirlerinin payı 1971 yılında % 81,2 
iken 1972 de %  82,2 ye, vergi dışı gelirlerin payı °/c 10,4 ten %  13,6 ya 
çıkmış, özel gelir ve fonların payı ise %  8,4 ten % 4,2 ye inmiştir. Onbir 
aylık dönemler itibariyle vergi gelirleri tahsilatının artış oranları 1971 yı
lında %  34,6. 1972 yılında %  27,7 dir.
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15)72 yılı aralık sunu itibariyle Hazine nakit durum undaki gelişmeleri 
kısaca belirtelim. 1972 yılı sonu itibariyle Hâzinenin m evcut ve alacakları 
(¡.077 milyon lira, kısa vadeli borçlan  12.551 milyon liradır. A lacak ve borç 
dengesi 6.474 milyon lira borç bakiyesi verm ektedir. Buna 3.205 milyon 
liralık bütçe em anetleri de eklenince Hazine nakit durum u borç bakiyesi 
<1.679 milyon lira olm aktadır (43 sayılı cetvel).

1972 yılında 1971 yılı sonuna kıyasla Hâzinenin m evcutları 2.058 milyon 
lira, buna karşılık kısa vadeli borçlan  2.029 milyon lira ve bütçe em anet
leri 709 milyon lira artm ıştır. Böylece 1971 yılında 3.656 milyon lira olan 
Hazine nakit durum undaki aleyhte gelişme 1972 yılında 680 milyon liradan 
ibaret kalmıştır. Mevcut ve alacaklardan kasa ve bankalar 622 milyon lira, 
avanslar 1.436 milyon lira artm ıştır. M erkez Bankası avansları 1.252 mil
yon lira, plasm an bonoları 382 m ilyon lira ve em anet paralar 395 milyon 
lira arttığı için kısa vadeli borçlar 2.029 milyon lira a rta rak  12.551 milyon 
liraya yükselm iştir. 1972 yılında bütçe em anetlerinde de 709 milyon lira 
artış olmuştur.

2 — KAMU BORÇLARI

Kamu iç borçlan  1971 yılı sonunda 29.582 milyon lira iken 1972 yılı 
sonunda 33.094 milyon liraya çıkm ıştır (44 sayılı cetvel). 3.512 milyon li
ralık artışın 2.900 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda, 
(¡12 milyon lirası bütçe dışı kam u kesimi borçlarında olm uştur. 1971 ve
1972 aralık ayları arasında Hazine iç istikraz tahvilleri 3 049 milyon lira, 
154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan iç 
istikraz borçları 97 milyon lira, tasarru f bonoları 195 m ilyon lira artm ış, 
691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen Belediye borçlan  419 milyon lira 
ve diğer borçlar 20 milyon lira azalm ıştır. Devlet Su İşleri Tahvillerinden 
ibaret olan Katma Bütçeli İdareler borçları 2 milyon lira azalm ıştır.

Bütçe dışı kamu kesimi borçlarındaki 612 milyon liralık artışın  tam a
mı Devlet Yatırım Bankası Tahvillerinin 664 milyon lira artm ış olması ile 
ilgilidir. Bu gruba giren ıliğer tahvillerde 52 milyon lira azalm a olmuştur.

Türkiye'nin dış borçları dövizle ödenecek dış borçlar ve Türk para- 
siyle ödenecek dış borçlar diye iki bölümde m ütalaa edilm ektedir. Her iki 
grupta da kamu borçlan ve özel sek tör borçlan vardır.

Dövizle ödenecek dış borçlar 1971 yılında 2.210 milyon dolar iken
1972 yılında 90 milyon dolar a rta rak  2.300 milyon dolara yükselm iştir 
(45 sayılı cetvel). Dış borçlardaki artışın tam amı Devlet Bütçesinden öde
necek borçlarda meydana gelm iştir. 1971 yılında 1.899 milyon dolar olan 
Devlet Bütçesinden ödenecek borçlar 1972 yılında 2.062 milyon dolara çık
mıştır. Devlet bütçesinden ödenecek borçların dış borçlardaki payı c/c 89, 
diğer kamu sektörü borçlan, özel sek tö r borçlan  ve konsolide ticari boıç-
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ların payı % 11 dir. 1971 yılında 207 milyon dolar olan diğer kamu sek
törü borçlan 1972 yılında 100 milyon dolara inmiş, 99 milyon dolar olan 
özel sektör borcu 133 milyon dolara yükselmiş, konsolide ticari borçlar 5 
milyon dolarlık 1971 sonu seviyesinde kalm ıştır.

1972 yılında 2.300 milyon dolar olan dövizle ödenecek dış borcun 373 
milyon doları uluslararası kurum lara, 1.823 milyon doları yabancı hükü
m et ve hüküm et organlarına, 99 milyon doları yabancı özel firmalara ve 
şahıslaradır. 5 milyon doları ise konsolide ticari borçtur. Dış borçların 
%  79 u yabancı hüküm et ve hüküm et organlarına otan borçtur.

Türk parası ile ödenecek dış borçlar 1971 yılında 3.846 milyon lira 
iken 106 milyon lira azalarak 3.740 milyon liraya inmiştir. Bu borçların 
1.814 milyon lirası Devlet bütçesinden ödenecek borç, 425 milyon lirası 
diğer kam u sektörü borcu, 1.501 milyon lirası ise özel sektör borcudur 
(46 sayılı cetvel).

VI. KAMBİYO REJİMİ VE ÖDEMELER DENGESİ

1. KAMBİYO REJİMİ
4.8.1958 tarihinde 15 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

karar ile Türk Lirası'nm  dış değeri, bazı istisnalar dışında, beher A. B. D. 
dolarına 6,20 TL. prim ilâvesiyle 1 ABD $ =  9,00 TL. olacak şekilde fiilen 
devalüe edilmişti. 22.8.1960 tarihinde yürürlüğe giren 65 sayılı Kanun ve
16 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki karara istinaden 
M erkez Bankasının yayınladığı aynı tarihli bir Tebliğ ile Türk Lirasının 
m uadeleti 1 ABD $ =  9,00 TL. olarak resmen tespit edilmiştir. Haramızın 
jh ş  değeri U luslararası Para Fonu'na ilk defa 19.6.1947 tarihinde 1 ABD 
$ =  2,80 TL. olarak bildirilen Türk Lirasının bu yeni muadeleti de 
20.8.1960 tarihinde Fon nezdinde yeniden tescil ettirilm iştir.

1960- 1970 yıllarının ekonomik gelişmeleri sonucu Türk lirasının bu 
değeri bazı ihtiyaçlara cevap verem ez hale gelmiş ve bazı dövizlere kur 
farkı uygulanmasını gerektirm iştir. Dış turizm harcam alarının kısıtlanma
sı amaciyle 23.2.1963 tarihinde yürürlüğe giren 196 sayılı ' “Dış Seyahat 
Harcam aları Vergisi Kanunu” ile bu tür harcam alar asgari 500 TL olmak 
üzere %  50 nisbetinde vergilendirilmiş; yurt dışında çalışan işçilerin ta
sarruflarının yurda daha büyük ölçülerde getirilmesini teşvik etmek üzere 
22.7.1964 tarihinde yürürlüğe giren 499 sayılı Kanun ile işçi dövizlerine 
toplam %  33 1/3 oranına eşit olacak şekilde 3 yıllık peşin faiz farkı öde
mesi yapılmasına başlanılmış; “dış turizm hareketlerinin geliştirilmesi ama
ciyle ve turizm  gelirlerimizin resmi kanallardan gelmesini temin için" 
4.3.1968 tarihinden itibaren 6/9626 ve müteakip 28.10.1969 tarih vc 6/12584 
sayılı K ararlarla turist harcam alarında r/c 33 1/3 nisbetinde vergi iadesine 
başlanm ış ve nihayet ihracatı teşvik amaciyle çeşitli Kanun ve kararlara 
İstinaden ihracatta vergi iadesi uygulanmasına geçilmiştir.
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Planlı kalkınm a döneminin ilk yedi yıllık (1963- 1970) uygulanm ası 
sırasında karşılaşılan olumsuz eğilim lerden biri dış ticaret ve ödem eler 
dengesi ile ilgilidir. İhracatım ızdaki tıkanıklık ve ithal talebinin artm ası 
karşısında 10 ağustos 1970 tarihinden önce alınan tedbirlerin istenen ba
şarıya ulaşam am ası ve dış rekabet gücümüzün artırılam am ası sonucunda 
bu tarih te yürürlüğe giren 7/1101 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 18 sayılı karar ile param ız % 66 oranında devalüe edilerek Türk 
lirasının dış değeri 1 ABD doları =  15.—  TL. olarak tesbit edilm iştir. 
Devalüasyonla, geleneksel ihraç mallarımızın alış kuru hariç, farklı kur 
uygulam asına son verilmiş, tatb ikatı meri kanunlara dayanan farklı kur 
ödemelerinin yeni pariteye eşitliğini sağlam ak üzere yukarda bahsi geçen 
Kanunlar ve kararnam eler kapsam ına giren dövizlerin kurları, esas k u r’a 
eşit olacak şekilde tespit edilmiştir. Geleneksel ihraç m allarım ız olan pa
muk, tütün, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytin yağı, küspe ve m elas 
ihracatından elde edilecek dövizlerin alış kurunun 1 ABD $ =  12,—  TL. 
olarak ayarlanm asının nedeni bu ürünlerim izin dış piyasalarda oldukça 
yüksek bir rekabet gücüne ve düşük talep elastikiyetine sahip olm alarıdır.
9.7.1971 tarihinde yayım lanan 7/2710 sayılı Kararla bu ihraç m allarından 
elde edilen d ö v i z l e r i n  paritesi I ABD $ = 13,—  TL. sı olarak değiştiril
miştir.

Son yıllarda süregelen uluslararası para bunalımı sonucu ABD doları
nın 18 aralık 1971 tarihinde devalüe edilmesi ve bazı ülke paralarının d e 
ğerlerinde değişiklikler yapılması karşısında, Türk lirasının ABD dolarına 
nazaran muadeleti 1 ABD dolan =  14,— TL. olarak tesbit edilmiştir. Yü- 
rürülükteki kanunlar nedeniyle işçi dövizleri ve dış seyahat harcam alan  
ile ilgili dövizlerin pariteleri sonuç olarak 1 ABD $ =  14,—  TL. olacak şe
kilde yeniden tesb it edilmiş, geleneksel ihraç ürünlerim izin m uadeleti ise
1 ABD $ 13.—  TL. olarak kalm ıştır.

Kambiyo rejimi 25.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanunla, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan kararlarla  
ve bazı kanunların kambiyo m evzuatı ile ilgili hüküm lerine göre düzen
lenmiştir.

1567 sayılı Kanunla kambiyo m evzuatı ile ilgili kararlar alm aya Ba
kanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
17 sayılı Kararla Maliye Bakanlığı ilgili kararları yürütm eye m em ur edil
miş, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı K arara ilişkin 70 
sayılı Tebliğle 6 haziran 1961 tarihinde kambiyo kontrolü uygulam aları, 
bazı istisnalarla, Bankam ıza devredilmiştir.
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1972 yılında 1567 sayılı Kanuna bağlı olarak kambiyo rejimim düzen
leyen kararlar şunlard ır t 28.7.1955 tarihinde 14 sayılı Kararın bazı hüküm
leri, Kambiyo takdiyatınm  hafifletilmesi ve Türk Parası kıymetinin korun
ması amaciyle M erkez Bankası nezdinde açılan İstikrar Fonunu düzenle
yen 6.6.1961 tarih  ve 5/1280 sayılı Karar ve bu Karara ek Kararlar;
II.8.1962 tarihinde yayınlanm ış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 
kında 17 sayılı Karar bu K arara ek K ararlar ve ilgili tebliğler, 10 ağus
tos 1970 devalüasyonu ve m üteakip para ayarlam aları sonucu kambiyo 
işlemlerinde m eydana gelen değişiklikleri düzenleyen, 18 sayılı Karar, bu 
K arara ek K ararlar ve ilgili Tebliğlerdir.

Bu m evzuatla “Türk Parası Kıymetinin Korunması maksadiyle, Kam
biyo, Türk Parası, hisse senedi ve tahviller, ticari senetler ve ödemeyi te
mine yarayan vasıta ve belgeler, kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar ile 
ticari ve gayri ticari m ahiyette ihracat ve ithalat, görünmeyen muameleler 
ve serm aye hareketleri ile ilgili düzenleyici, sınırlayıcı vc yasaklayıcı esas
la r” tayin ve tesp it edilmiştir.

1972 yılında kambiyo m evzuatiyle ilgili en önemli değişiklik dövize 
çevrilebilir Türk lirası m evduat hesaplariyle ilgilidir. Yabancı memleket
lerde çalışan Türk işçilerine ait dövizlerin daha büyük ölçülerde yurda ge
tirilmesini teşvik ve Türk lirasının konvertibilitesi yolunda küçük de olsa 
bir adım atılm ası amaciyle 14.9.1962 tarihli, Seri 1, N o : 2 sayılı Tebliği
nin 16 inci maddesini değiştiren 27.7.1967 tarihli Seri 7, No : 37 sayılı 
Tebliğle ihdas edilmiş olan dövize çevrilebilir Türk lirası mevduat hesapla
rının işleyişi yeniden düzenlenmiştir. Başlangıçta pek rağbet görmemiş 
olan bu hesap, son yıllarda, bu hesaplara ödenen faiz hadlerinin Avrupa 
piyasalarındaki faiz nisbetlerinin oldukça üstünde olması sebebiyle bü
yük artışlar kaydetm iş, aslında bir döviz girişi olarak düşünülen hesap 
zam anla bir nevi kredi kaynağı haline gelmiştir. Hesabın emisyon ile son 
yıllarda devamlı artan  gelirleri ile birleşerek emisyon üzerinde yaptığı 
artırıcı etkileri de gözönüne alınarak 27.7.1972 tarihinde yayınlanan Seri
III, N o : 103 sayılı Tebliğle bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Tebliğle ha
riçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin tarifi değiştirilmiş, bunların vadesiz 
veya en çok bir yıl vadeli hesap açabilecekleri, bir yıldan fazla vadeli he
sap açabilm eleri için Merkez Bankasına m üracaat etmeleri gerektiği ve 
daha önce %  7 faiz uygulanan bir yıldan fazla vadeli mevduata, mevdua
tın geliş m aksadına göre Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasınca müş
tereken tesbit edilecek özel bir faiz oranı uygulanacağı hükmü getirilmiş
tir. Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin 6 aya kadar vadeli mevdu
atları bu defa vadesiz m evduatla birlikte m ütalaa edilerek % 3 faiz ora
nına tabi tutulm uş ve 6 aydan 1 yıla kadar vadeli mevduat oranı % 5 ola
rak tesbit edilmiştir. Tebliğde ayrıca, yetkili bankalarca Dövize Çevrile-
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bilir Türk Lirası M evduat H esaplarından genel hüküm ler esasları içinde 
kredi verilebileceği, fakat bu krediler toplam ının hesabın %  8ü ini hiçbir 
zaman geçemiyeceği hükm üyle istisnasız her hesabın m unzam  karşılık 
tesisine tabi tutulacağı hükmü getirilm iştir.

2 — ÖDEMELER DENGESİ

11)72 yılında, 10 ağustos 1970 devalüasyonunun dış ekonom ik ilişkiler 
üzerindeki olumlu etkilerinin devam  etmesi nedeniyle ödem eler dengesinde 
önemli gelişmeler meydana gelm iştir. Dış ticare t hacminin ve özellikle it
halatın hızla yükselm esine rağm en, görünm eyen işlem ler dengesi fazlalı
ğının '/< 68,!) oranında artm ası sonucu cari işlemler açığı 8 milyon dolar 
gibi çok düşük bir seviyeye inerek hemen hemen denge sağlanm ış, dış kredi 
kullanımında Oi 0,7 oranında bir gerileme, dış borç ödem elerinde ise #  152,7 
oranında bir artm a olmasına rağm en altın ve döviz rezervleri 564 m üyon 
dolar artış gösterm iştir (47 sayılı cetvel).

1072 yılında ihracat 30,7 oranında a rta rak  885 m ilyon dolara, it- 
hulat '■! 33,5 oranında artarak  1.563 milyon dolara çıkm ıştır. İthalat a rtış 
hızının ihracat artış hızından yüksek olması nedeniyle dış ticaret açığı 

37,2 oranında a rta rak  678 milyon dolara yükselm iştir.

Dış ticaret dengesindeki bu gelişm elere karşılık 1971 yılında 379 m il
yon dolar olan görünmeyen işlemler fazlalığının 640 milyon dolara yük
selmesi, cari işlemler dengesinin çok önemsiz bir açıkla kapanm asını sağ 
lamıştır. Görünm eyen işlemler gelirleri içinde en büyük kalemi o luşturan 
işçi dövizleri r/r 57,1 oranında a rta rak  740 milyon dolara ulaşm ıştır, tik 
defa 1970 yılında 4 milyon dolar olarak gelir fazlası veren ve 1971 yılında 
21 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkmış olan turizm  ve 
dış seyahat kalemi gelir fazlası 1972 yılında %  109,5 oranında a rta rak  44 
milyon dolara yükselm iştir. Görünmeyen işlemler dengesinin giderler k ıs
mında, bir yıl Öncesine kıyasla dış borç faiz ödemeleri 47 milyon dolardan 
62 milyon dolara, proje kredileri hizm et ödemeleri 32 milyon dolardan 35 
milyon dolara çıkmış, kâr transferleri 36 milyon dolardan 35 milyon do
lara düşm üştür. 1970 yılında 14 milyon dolar, 1971 yılında 2 milyon dolar 
gelir fazlası verm iş olan “diğer” görünm eyen işlemler, 1972 yılında 12 mil
yon dolar açık verm iştir. 1972 yılında 30 milyon dolara çıkm ış olan N a to - 
Enfrastrüktür gelirlerinin görünm eyen işlemler net fazlalığına ilavesiyle 
cari işlemler dengesi açığı 8 milyon dolara inmiştir.

1971 yılında 69 milyon dolar gerilemiş olan serm aye hareketleri den
gesi fazlalığı 1972 yılında 181 milyon dolar azalarak 163 milyon dolara 
inmiştir. Bu azalm ada en etkili fak tör yıl içinde yapılan dış borç ödeme-
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Icridir. Rezervlerimizdeki olumlu gelişmeler sonucu M illetlerarası Para 
Fonuna faiz külfetinden kurtulm ak arr.aciyle yapılan 80 milyon dolarlık 
erken ödemenin de etkisiyle dış borç ödemeleri 230 milyon dolara yük
selmiştir. 1971 yılı dış borç ödemeleri 01 milyon dolar idi. 1972 yılında
1971 yılı gelişmeleri ile aynı yönde olmak üzere Türk lirası karşılığında 
yapılan gıda ithalatı 55 milyon dolardan 16 milyon dolara, özel yabancı 
serm aye girişleri 45 milyon dolardan 43 milyon dolara. Konsorsiyum kre
dileri 89 milyon dolardan 73 milyon dolara inmiştir 1972 yılında sermaye 
hareketleri içinde bedelsiz ithalat 12 milyon dolar artarak  milyon do
lara, proje kredileri ise 3 milyon dolar artarak  222 milyon dolara yüksel
miştir.

Kısa vadeli serm aye hareketleri kaleminde görülen 413 milyon do
larlık döviz gelirlerinin 329 milyon doları dövize çevrilebilir mevduat he
sabı ve geri kalan 84 milyon dolar ise kısa vadeli ithalât kredileri ile ilgi
lidir.

1972 yılında ödemeler dengesinde meydana gelen gelişmeleıı değer
lendirmenin bir diğer yolu, ödemeler dengesinde normal gelir kalemleri ile 
normal gider kalem lerinin karşılaştırılm asıdır, İhracat, turizm , işçi dövizle 
ri, özel yabancı serm aye ve bedelsiz ithalâttan oluşan ve 1972 yılında 1.751 
milyon dolar olan bu gelirlerin, ithalât, dış borç ve faiz ödemeleri, kâr 
transferleri, proje kredileri hizmet, ödemeleri ve “diğer” görünmeyenleri 
kapsayan ve 1.937 milyon dolar olan normal giderleri karşılama oranı 
% 90,4 tür. Normal gelirlerin normal giderleri karşılam a oranlarının 1969 
yılında ^ 7 1 ,2 ,  1970 de r/r 79,9 ve 1971 de </, 90,3 olduğu gözöniine alı
n ırsa 1972 yılında ödem eler dengesinde görülen bu gerçekleşmenin, 1970 
yılında başlayan olumlu eğilimin bir devamı olduğu anlaşılır. Diğer bir 
ifade ile 1972 yılında 1,937 milyon dolar olan normal giderlerin 1.751 mil
yon doları norm al gelirlerle karşılanmış, geri kalan 186 milyon dolarlık 
kısmı ise kredi ve yardım larla kısa vadeli serm aye hareketlerinden elde 
edilen 754 milyon dolarla karşılanm ıştır. Böylece artan 568 milyon do
larlık gelir fazlası 14 milyon dolarlık net yanlış ve eksik kalemi ile birlikte 
564 milyon dolarlık rezerv artışı ile 18 milyon dolarlık IMF Özel çekme 
hakkı ödemesinde kullanılm ıştır.

Bütün bu işlemler sonucunda 1971 yılı sonunda 748 milyon dolar olan 
altın  ve döviz rezervlerim iz 564 milyon dolar artarak 1.312 milyon dolara 
çıkm ıştır.

Vli. FİYATLAR

1. TOPTAN EŞYA FtYATLARI ENDEKSİ VE ALTIN FİYATLARI

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1971 yıl sonu seviyesine kıyasla
1972 yılı sonu itibariyle </r 14,9 oranında artış kaydetm iştir. Genel en-
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dekste 1 ‘»71 ydında 1970 ydı sonuna göre m eydana gelm iş olan a rtış  %  23 
oranındaydı. Yıllık ortalam alar itibariyle artış  hızları 1972 için %  18 dir.
1971 de yıllık ortalam a artış  hızı Vc 15,9 idi.

1970 yılı ağostos ayında yapılm ış olan devalüasyon dolaysız o larak  
ithal m allarıyle bunları girdi o larak kullanan yurtiçi m alların  m aliyetlerini 
ve dolaylı olarak diğer malların m aliyetleriyle aylık, ücret ve kârları a rtış  
eğilimi içine yöneltm iştir. Bu nedenle bütün mal ve hizm etlerin tüketiciye 
nihai satış fiyatları da az veya çok artış  kaydetm eye başlam ıştır. D evalüas
yonun etkilerine bağlı nedenlerle kam u kesiminde, özel teşebbüs kesim inde 
ve hane halkında hem gelirler hem harcam alar artm ıştır.

Harcama ve gelirleri a rtıran  nedenlerin en önemlileri Devlet Perso
nel Kanunu, toplu sözleşm eler ve taban fiyatlarıdır. Bazı teşebbüslerin  
spekülatif kâr m arjları fiyat artışların ı çok geçici bir süre için etkilem iş 
ve bu m arjların oranları kısa zam anda geleneksel seviyelerine inm iştir.

Devalüasyon, etkilerini dolaysız olarak maliyet ve satış fiyatlarında, 
dolaylı olarak gelir ve harcam alarda gösterirken ekonom i em rindeki 
likidite seviyesini de yükseltm iştir. Bu yükselişin nedenleri arasında 
döviz rezervi artışlarıyle banka kredilerinin genişlemesi ve kam u kesimi 
bütçe açıkları önemli bir etken olarak yer alm aktadır. Döviz rezervleri 
devalüasyondan sonra döviz gelirlerinin, ithalât program larının her tü rlü  
mallar açısından geniş tutulm asına, ithalât rejiminin kolaylaştırılm asına ve 
yatırım ların teşvik edilmesine rağm en borç ödemelerini de kapsayan itha lâ t 
giderlerinin üstüne çıkması nedeniyle artış gösterm iştir. Döviz gelirlerinin 
giderleri aşmasını yurtdışındaki işçilerimizin yabancı para tasarruflarında, 
ihracatta ve dövize çevrilebilir m evduat hesaplarında m eydana gelen hızlı 
artış sağlam ıştır. Banka kredilerindeki artışlar bankaların kaynaklarındaki 
yükselişlerle desteklenm iştir. Bankaların kaynaklarını bu dönem de deva
lüasyonun çeşitli etkenleriyle m eydana gelen yurtiçi m evduat artışı ile dö
vize çevrilebilir m evduat hesapları artırm ıştır. M erkez Bankasının banka 
lara açtığı krediler bankaların diğer kaynaklarına kıyasla önemli a rtışla r 
gösterm em iştir. Ekonomi emrindeki likiditelerin artışında kam u kesimi b ü t
çe açıkları ile taban fiyatları desteklem e işlemleri de önemli bir rol oy
namıştır.

Yukarıda özetlem iş olduğumuz etkilerin çoğunluğu talep artışı y a ra 
tacak niteliktedir. Bu talep artışı gerek ithalât yoluyle her türlü  mal arzını 
artırm ak, gerek yurtiçi üretimi kısa sürede ve büyük ölçüde yükseltm ek 
mümkün olmadığı için toplam mal ve hizmet arzıyle yeterince karşılana
mamıştır. Bütün bu etkenler devalüasyondan sonra hem fiyat genel se
viyesini hem tüketici fiyatlarını yükseltm iştir. Bu etkiler toptan eşya fi
yatlarında geçinme endekslerinde ve diğer fiyat göstergelerinde kendini 
gösterm iştir.
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Devalüasyonun fiyatlar üzerindeki söz konusu etki ve sonuçlan 1970 
yılının son beş ayında 1971 yılm a kıyasla daha az belirm iştir, özel kesim
de ve kam u kesiminde önemli m allarda devalüasyonun gerektirdiği mali
yet ve satış fiyatı artışların ın  bir süre için ertelenm iş olması bu durumun 
en önemli etkenidir. Bu nedenlerle devalüasyonun fiyatlarda gerektirdiği 
a rtışlar 1970 yılından sonra özellikle 1971 yılında kendini gösterm iş ve 
fiyatlar kamu kesim inde ve özel kesimde süratle  artm ıştır. Gerçekten
1972 yılındaki fiyat artışlarının önemli bir kısmı 1970 ve 1971 yılında olu
şan yüksek artış eğilimlerinin yansım asından ileri gelm iştir. 1972 yılında 
kam u kesim inde önemli fiyat artışları yapılmam ıştır. Bu bakımdan 1972 
yılındaki fiyat artışlarının, çoğunluğuna bu artışın  oldukça yüksek ora
nına rağm en, 1970 - 1971 döneminin yankıları dem ek yerinde olur. Şüphe
siz, 1972 deki fiya t artışının geri kalan kısmım kaynakiannı daha önce 
belirtm iş olduğum uz genel likidite artışına yorm ak da gerekir.

Genel olarak m aliyetlerin ve talebin yarattığ ı bir artış ortam ında fi
yatları etkilem enin ve durdurm anın yolu en kısa ifadesiyle bir yandan 
harcam aları kısm ayı diğer yandan üretimi artırm ayı gerektirm iştir. Bu 
nedenle 1972 yılında özellikle kam u tüketim  harcam aları kısıtlanmış ve 
ithalât önemli ölçüde genişletilm iştir. Ancak bu tedbirlere rağmen, özel 
tüketim  harcam alarının hız yüksekliği ve üretim de m evcut olan yapısal 
ve geçici darboğazlar nedenleriyle gerek toptan eşya gerek geçinme en
dekslerinin mevsimlik dalgalanm aların üstüne çıkm alanna yeterince engel 
olunam am ıştır. Bununla beraber 1972 yılında artışlar 1971 yılına oranla 
daha m utedil ve hızı yavaş şekilde seyretm iştir.

Bu sonucun alınm asında ve fiyat artışlarının yavaşlamasında 1972 
yılında uygulanan üretim , dış ticaret, kamu mâliyesi ve para - kredi ted
birleri etkili roller oynam ıştır.

Yatırım  ve üretim i desteklem e çabaları sayesinde bu yıl gayri safi milli 
hasıla %  7,7 oranında artm ıştır. Kamu sektöründe ve özel sektöroe teşeb
büsler geçen yıla göre daha yüksek kapasitede çalışmışlardır. Bazı fiyat
larda görülen yükselm e eğilimini durdurm ak amaciyle, bir takım madde
lerin ihracatı geçici olarak kısıtlanmış ve bazı m allar için daha müsait 
veya olağanüstü ithal kotaları ve kolaylıklan konulm uştur. Bütçe açıkla
rının azaltılm ası için özellikle cari harcam alar üzerinde kontrol ve tasar
ruf tedbirleri alınm ıştır. Hâzinenin ek ihtiyaçları kısmen tahvil ihracı yo
luyla karşılanm ıştır. M evduat karşılıkları oranı %  20 den % 25 e çıkarıl
mış ve diğer para  - kredi kontrol araçlariyle ekonomi emrindeki likiditeyi 
daraltıcı parasal tedbirler alınmıştır. Dövize çevrilebilir mevduat hesapla
rının faizleri indirilmiş ve m evduat karşılığı sistemine bunlar da tabi tu tu l
m uştur. Kredilerin yatırım lara ve üretken kesimlere yöneltilmesine çalışıl 
m ıştır. O rta vadeli kredilerin teşvik edilmesi için reeskont kolaylıkları sağ
lanırken banka kredilerinin ■% 10 unun orta vadeli kredilere tahsis edil-
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mesi için de gerekli tedbirler alınm ıştır. M erkez Bankası 1972 yılı sonuna 
doğru 1973 yılıyle ilgili kan tita tif  ve selektif para - kredi kontrol tedb irle
rinin gerektirdiği hazırlıklar tam am lanm ış bulunuyordu.

1972 yılı toptan eşya fiyatlarının genel panoram ası yukarıda belirtil
miş olan gözlem leri ve görüşleri desteklem ektedir. Şöyleki :

—  Ocak ayında genel endeks, baskısı sona erm em iş olan 1971 yılı 
faktörlerinin ve mevsimlik hareketin  etkileriyle %  2,2 oranında artış  kay
detm iştir; fakat bu oran geçen yılın aynı ayındaki %  4,3 lük yükselişin çok 
altında kalmıştır.

—  Şubat ayında m eteorolojik göstergeler son yılların en şiddetli kışını 
kaydetm iştir, özellik le  ulaşım ve dağıtım  güçlüğünün yara ttığ ı dar boğaz
lar endekse istisnai bir yükseliş aksettirm iş ve böylece geçen yılın %  2 o ra 
nımı karşılık f/r  3.3 lük bir a rtış ortaya çıkm ıştır.

— Mart ayında geçen yılın c/( 0,8 oranındaki yükselişine karşılık bu yıl 
' 0,4 oranında bir gerilem e görülm üştür.

— Nisan ayındaki r/c 0.5 oranındaki artış  geçen yıldaki %  0.9 oran ı
nın oldukça altındadır.

— Mayıs ayında görülen Ve 1,2 lik aylık yükselm e de 1971 yılının
'{• 1,4 lük artışından düşüktür.

— Haziran ayında geçen yıl %  0,6 oranında gerilem iş olan endeks
1972 yılı haziran ayında aynı oranda yükselm iştir.

— Temmuz ayında €/c 1,6 oranında m eydana gelen artış hızı, geçen 
yılın aynı ayında oluşan % 4,4 lük artışın altında kalm ıştır.

—  Ağustos ayında endeksin artış  hızı yavaşlam ıştır; a rtış  oranı 1971 
de '/■ 0,9 ve bu yıl % 0,4 olm uştur.

—  Eylül ayında % 0,1 oranında gerilemiş olan endeks bu yıl %  0,7
oranında ilerlemiştir.

— Kkim ayında geçen yıl l/c 2,7 olan artış  oranına karşılık bu yıl
sadece « ■'( 0.5 oranında bir yükselm e m eydana gelmiştir.

—  Kasımdaki rA 2,4 lük artış hızı geçen yılın %  2,7 oranından daha
düşüktür.

—  Aralık ayında bu yıl gerçekleşen %  1,4 lük artış  hızı, geçen yılın 
'/, 1,6 sına karşılık önemli bir yavaşlam a kaydedildiğine işarettir.

Bilindiği üzere toptan eşya fiyatları genel endeksi, gıda m addeleri ve 
yemler ile sanayi ham m addeleri ve yarı m amulleri gruplarından oluşur.
1972 yılı genel endeksinde bir yıl önceye göre kaydedilmiş olan artış  hızı 
yavaşlaması yanı sıra  görülen diğer b ir özellik bu grupların  her iki yılda 
fiyat artışlarına yaptıkları etkilerin değişik oluşudur.
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1972 yılında genel endekste kaydedilmiş olan r/c 14,9 oranındaki a r
tışta , gıda maddeleri ve yem ler grubunun etki payı, sanayi ham maddeleri 
ve yarı m am ullerinden fazla olm uştur. Geçen yıl ise sanayi ham maddeleri 
ve yarı mamulleri grubu, fiyat artışlarını diğer gruptan daha fazla etkile
mişti. 1972 yılı top tan  eşya fiyat endeksleri artışında gıda m addeleri ve 
yem ler grubunun etki payı %  56 dır; 1971 de ise bu pay 48 idi. Buna 
karşılık sanayi ham  m addeleri ve yan  mamulleri grubunun fiyat artışlarına 
etki payı 1972 de %  44 oranında ve 1971 de ise 52 oranındadır. 1972 
yılında gıda maddeleri ve yem lerde görülen fiyat artışlarının, sanayi ham 
maddeleri ve yarı m am ullerinde oluşan artışlardan daha etkili ve toptan 
fiyatları daha fazla arttırıcı olduğu bu oranlardan anlaşılm aktadır.

Söz konusu iki ana grubun ayrıntılarında 1972 yılı içinde kaydedilmiş 
olan değişikliklerin eğilimleri genellikle genel endekse paralel yöndedir. 
Gıda maddeleri ve yem fiyatları içinde hayvancılıkla ilgili olanların 
nebati gıda m addelerinden çok daha hızlı bir artış kaydettiği görülmek
tedir. Özellikle hayvan fiyatları ve hayvan yemleri fiyatları hayvan mahsul
lerine kıyasla çok daha fazla yükselm iştir. Hububat fiyatları bakliyata 
ve diğer m addelere kıyasla daha süratli bir artış kaydetm iştir.

1972 yılında gıda maddeleri ve yem fiyatlarına kıyasla daha yumuşak 
bir a rtış gösterm iş olan sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri içinde, 
diğerlerine kıyasla en yüksek artış deri fiyatlarında kaydedilmiştir. Yaka
cak maddeleri, yapı m alzem esi ve dokuma fiyatlarında da artışlar diğer 
madde gruplarına kıyasla daha yüksek olm uştur. Maden fiyatlarının sevi
yesi geçen yıla kıyasla biraz düşüş gösterm iştir. Kimyevi ve tıbbi madde
lerde, sınai ve madeni yağlarda meydana gelen fiyat artışları cüz idir vc 
kağıt fiyatlarında ise b ir değişiklik olmamıştır.

1972 yılında fiyatlar genel seviyesini etkilem iş olan bazı somut örnek
ler aşağıda belirtilm iştir:

Demir fiyatlarında ocak ayında ton başına 100-150 lira arasında 
ve %  3 - %  8 oranlarında bir indirime gidilmiştir. M art ayında gazete ve 
teksir kağıdı fiyatları ortalam a %  13 oranında ucuzlatılm ıştır. Ayrıca ma
liyetleri yükseltm em ek ve üretim in artm asını teşvik etm ek için tarım ala
nında tohumluk fiyatları kiloda 10 kuruş düşürülm üş, sulama ücretleri de 
% 25 oranında ucuzlatılm ıştır. Dünya fiyatlarındaki artışa  rağmen suni 
gübre fiyatları eski seviyesinde tutulm uştur. Bol m iktarda traktör yedek 
parçası ithal ve 2.000 adet komple trak tör için döviz tahsis edilmiştir.

Mayıs ayından itibaren açıklanan tarım  ürünleri destekleme alım fi
yatları hububat ve tiftik te  bir önceki yıla göre aynen muhafaza edilmiş, 
afyon sakızı ise çiftçinin elindeki son ürünler nedeniyle %  27 - %  35 
oranlarında arttırılm ıştır.
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Haziran ayında, kütlü pam uk fiyatı daha önce 312 kuruş iken %  20 
arttırılarak  375 kuruşa çıkarılm ıştır. Gene bu ayda et fiyatlarına o rta lam a 
'/r 13 -23  arasında zam yapılm ıştır. 1972 yılında köm ür fiyatlarında bir 
değişiklik m eydana gelmemekle beraber yalnız linyit köm ürü fiy a tla rın 
da mayıs, haziran ve tem m uz aylarında geçerli ve bu aylara m ahsus olm ak 
üzere, ton başına sırasiyle 25, 12 ve 10 lira arasında indirim yapılm ıştır.
1972 ağustosunda açıklanan desteklem e fiyatlarında çekirdeksiz kuru  üzüm  
ile fındık fiyatları değişmemiş an tep  fıstığı 1100 kuruştan  %  18 a rtışla  
1300 kuruşa; kuru incir 235 kuruştan  % 11 artışla  260 kuruşa; ayçiçeği 
200 kuruştan c/r 10 artışla 220 kuruşa ve nihayet zeytinyağı 780 ku ruştan  
'/( 11,5 artışla 870 kuruşa yükseltilm iştir. Gene bu ayda ilâç fiyatları o r ta 
lama % 20 oranında ayarlanm ıştır. Fiyatları ayarlanan ilâçların bazıların 
da %  80 e kadar ucuzlam a olup, pahalılaşan ilâçlardaki artış  ise %  40 
ilâ % 50 oranlarındadır. Eylül ayında çeltik taban alım fiyatı açık lanarak, 
225 kuruştan %  11 artışla 250 kuruşa çıkarılmış; A nkara’da ağustos ay ın 
da dolmuş ücretleri 9?- 25 oranında otobüs ve taksi ücretleri kasım  ayında 
•i 50 ilâ c/f 100 oranlarında yükseltilm iştir. Kasım ayında A ta tü rk  O rm an 
Çiftliği m amulleri %  13 - %  33 arasında zam  görm üştür. Gene bu ayda 
asgari ücretler ortalam a r/c 34,5 oranında yükseltilm iştir.

İç fiyat hareketleri yanısıra 1972 yılı fiyat endekslerini d ıştan  gelen 
yani ithal edilen enflasyon da etkilem iştir. 1972 yılında dünya fiyatları o r
talama olarak c/r 7 oranında yükselm iş bulunm aktadır.

Altın Fiyatları,  Türkiye’de 1972 yılında dış piyasalardaki o lağanüstü  
yükselmelere paralel bir seyir izlemiştir. İstanbul altın  p iyasasında 
1 gr. külçe altının 1971 yılı aralık ayı ortalam a fiyatı 22 lira 17 kuruş iken
1972 yılı aralık ayı ortalam ası 30 lira 93 kuruşa yükselm iştir. Böylece
1972 yılında külçe altın fiyatlan  %  39,5 oranında artış gösterm iş o lm ak ta
dır. Külçe altında geçen yıl %  12,9 oranında bir yükseliş kaydedilm işti. 
Yıllık ortalam alardan gidilerek bir karşılaştırm a yapıldığı takdirde külçe 
fiyatında 1971 de % 21,3  oranında ve 1972 de ise % 31,4  oranında bir yük
seliş meydana geldiği anlaşılm aktadır.

Külçe altın fiyatları, aylık ortalam alara göre ocak ve şubat aylarında 
rA 1,6 ve % 3.1 oranlarında yükselmiş, m art ayında %  0,8 oranında geri
lemiş ve nisandan itibaren eylüle kadar yükselm e eğilimini devam  e ttir 
miştir. Bu beş aylık sürede fiyatlar %  37,4 oranında artm ıştır. Eylül, ekim 
ve kasım aylarında fiyatlar az da olsa devamlı gerilemiş ve bu üç aylık 
sürede gerileme %  3,5 oranında olm uştur. Yılın son ayında altın fiya tlan  
tekrar yükselm e dönemine başlam ış bulunuyordu. Aralık ayında külçe 
fiyatları %  1,2 oranında artm ıştır. 1972 yılında külçe altının en düşük 
fiyatı 3 Ocak günü 21 lira 50 kuruş; en yüksek fiyatı ise 3 Ağustos günü 
33 lira 10 kuruş olmuştur.
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1972 yılında, yıllık o rta lam alar esas alınırsa sikke altınlardan Cumhu
riyet % 3 l, Reşat %  19,8; yıl sonları fiyatları esas alınırsa Cumhuriyet 
ty, 37,6, R eşat %  15 oranında bir yükseliş kaydetm iştir. 1972 yılında en 
düşük ve en yüksek fiyatlar Cum huriyet altın ında 3 ocakta 148 lira ve 3 
Ağustosda 213 lira, R eşat altınında ise 3 O cakta 342 lira. 29 Aralıkta 395 
lira olmuştur.

2. GEÇİNME ENDEKSLERİ

Ankara ve İstanbul geçinm e endeksleriyle İstanbul ücretliler geçinme 
endeksi de top tan  eşya fiyatları endeksinde 1972 yılında kaydedilen geliş
melere paralel b ir seyir izlem iştir. Bu endekslerin hepsinde de 1972 yılın
da artış hızları yavaşlam ış bulunm aktadır. 1972 yılında ayrıca gıda alt 
gruplarında kaydedilen hızlı a rtış  dikkati çekm ektedir.

Ankara geçinm e endeksi m art, nisan, tem m uz, ekim, kasım ve aralık 
aylarında geçen yılın aynı aylarına göre daha yüksek bir a rtış  hızı kaydet
miştir. Ancak diğer ay lar a rtış  hızlarında geçen yıla göre ortaya çıkan 
yavaşlama nedeniyle, geçen yıl % 23,1  oranındaki artış  hızı, 1972 de 
%  12,7 e inmiştir. A nkara geçinm e endeksinde görülen cıiğer bir özellik 
yıllardan beri ilk defa o larak  yıllık artış  hızının İstanbul geçinme endeksi 
artış hızından fazla olm asıdır.

Ankara geçinm e endeksi a lt endekslerinin artış hızlarına göre sıra
lanmasında geçen yıl olduğu gibi bu yılda da aydınlatm a ve ısıtma gider
lerinin başta geldiği görülm ektedir. Ancak ikinci sırayı geçen yıl giyim 
bölümü bu yıl ise gıda bölüm ü alm ıştır.

İstanbul geçinm e endeksi 1972 yılı mayıs, haziran ve aralık aylarında 
geçen yılın aynı aylarına göre daha yüksek bir a rtış  kaydetm iştir. Diğer 
aylar artış hızlarında geçen yıla göre kaydedilen yavaşlam a nedeniyle, 1971 
de % 23,4  oranındaki a rtış  hızı, bu yıl % 10,9 a inmiş bulunmaktadır.

İstanbul geçinm e endeksi a lt endekslerinin artış  hızlarına göre sıra
lanmasında bu yıl değişiklik görülm ektedir. 1971 yılında aydınlatm a ve 
ısıtma giderleri birinci sırayı işgal ederken 1972 de bu bölümün yerini gıda 
m addeleri giderleri alm ış; aydınlatm a ve ısıtm a giderleri artış hızı giyim 
giderleri artış hızının da gerisinde kalm ıştır.

İstanbul ücretliler endeksinde de geçen yılın %  17,8 oranındaki artış 
hızına karşılık bu yıl %  10,1 oranında bir yükselm e görülmektedir. Bu en
deks 1972 yılında sadece haziran  ayında 1971 in aynı ayma göre hızlı bir 
a rtış  kaydetm iştir.

İstanbul ücretliler endeksi a lt endekslerinin artış  hızlarına göre yapı
lan sıralanm asında da, 1972 de değişm e olm uştur. Geçen yıl en çok artışı 
aydınlatm a ve ısıtm a giderleri gösterdiği, onu giyim eşyası ile gıda m ad
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deleri izlediği halde bu yıl gıda maddeleri en hızlı artm ış, onu giyim ve ev 
eşyası izlemiş; aydınlatm a ve ısıtm a giderleri ise geçen yıla göre hiç bir 
artış gösterm em iştir.

Yıllık o rta lam alar yönünden geçen yıl % 2 l,8  olan A nkara geçinm e 
endeksi a rtış  hızı bu yıl %  15,3; %  19 olan İstanbul geçinm e endeksi a rtış  
hızı bu yıl 15.4; geçen yıl % 17,1 olan İstanbul ücretliler geçinm e en 
deksi bu yıl r 'c 13,2 olm uştur.

Bilindiği üzere Devlet İsta tistik  Enstitüsü, tüketici fiyatları endeks
lerinin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, A ntalya, Bursa, D iyarbakır, E rzu 
rum, Eskişehir, Ordu ve Sam sun şehirlerini kapsıyacak şekilde yay ım lan
masına başlam ış bulunm aktadır.

1972 yılı toptan eşya ve geçinm e endekslerinde 1971 e göre o rtay a  
çıkan hız yavaşlam ası eğilimini tüketici fiyatları endekslerinde de izle
mekteyiz.

1971 ve 1972 yılları tüketici fiyatları endeksleri, A nkarada c/r 17,5 
dan </< 12 e; İstanbulda %  17,6 dan %  9,2 ye; tzm irde %  21.3 ten °/c 14,1 e; 
Adnnadn % 19.1 den % 11,3 e; Antalyada %  17,8 den %  14,5 a; Bursada 
</r 23,7 den 10 a; D iyarbakırda %  22,4 ten %  13,9 a; Erzurum da %  23 
ten </, 11,9 a; Eskişehirde c/r 15,8 den %  11.5 a; Orduda %  19 dan %  9,5 a ve 
Sam sunda %  21,1 den %  12,6 ya inmek suretiyle yavaşlam a kaydetm iş
lerdir.
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

1211 sayılı Kanunla kurulm uş bulunan organlar tarafından yönetil
m ekte olan Bankam ızda açık bulunan Başkan (Guvernör) lığa 25 Temmuz
1972 tarih, 7/4779 sayılı Bakanlar Kurulu K ararı ile Başkan Vekili Memduh 
GÜPGÜPOGLU atanm ıştır.

Memduh GÜPGÜPOGLU’nun Başkanlığa ve Başkan Yardımcısı 
Nevzat ALPTÜRK’ün 4 M art 1972 tarih, 7/4078 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Türkiye Cum huriyeti Z iraa t Bankası Genel M üdürlüğüne atan- 
m asiyle açılan Başkan Yardım cılıklarına 31 Ekim 1972 tarih, 7/5254 sayılı 
Bakanlar Kurulu K ararı ile Bankamız İç M uameleler Genel Müdürü Yahya 
ARSLANER ile Kambiyo Genel M üdürü Naci TİBET atanm ışlardır.

Banka Meclisi :

1211 sayılı K anun’un 20 nci m addesine göre Banka Meclisi Üyeleri 
arasında 16 Nisan 1971 tarihinde yapılmış olan ad çekmeye istinaden 30 
Nisan 1972 tarihinden itibaren Banka Meclisi’nde açılan iki Üyeliğe Halûk 
TİMURTAŞ ile Zeki TOKER 27 Nisan 1972 tarihinde yapılan Hissedarlar 
Genel Kurulu Olağan Toplantısında, 1 Mayıs 1972 tarihinden geçerli olmak 
üzere tekrar seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu :

27 Nisan 1972 tarih inde yapılan H issedarlar Genel Kurulu Olağan Top
lantısında, 1 M ayıs 1972 tarihinden geçerli olmak üzere, (A) sınıfı Hissc- 
dannca  M ehmet AKMANSU ile görev süreleri 30 Nisan 1972 tarihinde 
sona eren Denetleme Kurulu Üyelerinden İzzet AKÇAL (B - C) sınıfı His
sedarları tarafından, 2 şer yıl için ve Şefik İNAN’dan açılan (B - C) sınıfı 
Üyeliğine (B - C) sınıfı H issedarları tarafından Tarık HATUSİL l yıl için 
yeniden, Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.

Kadro Durumu ve Personel Politikası :

Bankamıza verilm iş bulunan görevlerin en rasyonel şekilde yapılması, 
m em ur sayısında azami tasarruf, çok memur yerine vasıflı memur çalış
tırılm ası, İdare Merkezi ve Şubelerimizde hizmetin zorunlu kıldığı durum 
lar dışında yeni mem ur tayini cihetine gidilmemesi ilkelerine uyularak 1211
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sayılı Bankamız Kanununun Müessesemize yükümlediği yeni görev ve 
sorumluluklara rağmen personel artışının sınırlı ölçüde kalmasına gayret 
edilmiştir.

Personel kadrom uz 1971 yılına nazaran 98 a rta ra k  3589 a baliğ olmuş, 
ancak yıl içinde emekliye ayrılm alar sebebiyle açılan ve yüksek  dereceli 
olduğundan kullanılm a olanağı bulunm ayan 135 ade t kadro  lâğvedilm ek 
suretiyle 1972 yılı sonunda kadrom uz 3454 adede inm iştir.

1972 yılında istifa, nakil, ölüm  ve emeklilik gibi sebeplerle 242 m en
subumuz Bankam ızdan ayrılm ış ve açık kadrolarım ızda çalıştırılm ak üze
re, yıl içinde açılan sınavlarla 92 adedi yüksek tahsilli, 109 adedi lise ve 
dengi öğrenim  gören, 52 adedi yardımcı h izm etler sınıfından ve ayrıca 
Banknot: M atbaasının teknik işlerinde yetiştirilm ek üzere M atbaa S ana t 
Enstitüsü m ezunlarından 6 adet olmak üzere cem ’an 259 kişinin tayini 
yapılmış olmakla fiili personel m evcudum uz yıl sonu itibariyle 3417 adede 
baliğ olm uştur.

Personelin mesleki bilgilerini geliştirm ek am aciyle gerek Türkiye 
Bankalar Birliğince ve Banka ve T icaret Hukuku A raştırm a Enstitüsünce 
açılan mesleki kurslara gerek d iğer m üesseseler tarafından açılan yabancı 
dil ve daktilografi kurslarına katılm aları sağlanm ıştır.

Bankamız kadroları, şimdiye kadar görevlerin m ahiyet ve bu görevleri 
ifa edeceklerde aranacak niteliklere göre değerlendirilm iş “norm ” kadro 
vasfında olmayıp m em urların kıdem lerine göre yapılm ış devamlı yükse lt
m eler sonucunda belirmiş şahsi kadro m ahiyetini m uhafaza edegelm işti.
1973 başından itibaren yürürlüğe girm ek üzere Bankamızın “ norm " kadro  
sistemine girm esi sağlanm ıştır.
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D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ, DENETLEME KURULU RAPORU 
BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1972 yılı bilânçom uzun izah ve tahliline geçmeden, Sayın Kurullarına 
m ukayese imkânı sağlam ak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

A K T İ F

1971

Altın M evcudu
Döviz Borçluları
Ufaklık Para
Dahildeki M uhabirler
Reeskont ve Senet Üz. Avans
Diğer Avanslar
Tahviller Cüzdanı
İtfaya Tâbi H esaplar
Gayrim enkuller
Dem irbaşlar
M uhtelif

T o p l a m

1.764.576,
8.772.173.

60.405.
1.013

9.848.462
7.074.769

67.327
6.323.200

141.271
19.383

4.752.622

245,21
473,69
696,13
216,56
584,35
.814,35
.348,—
.217,23
.314,44
.086,57
.950,51

1972

1.844.
16.665.

63.
3

11.754
8.428

66
6.316

146
17

9.304

195.160.44
215.417,08 
769.455,80
598.584,76
464.343.44 
.835.836,96 
,266.056,31 
.262.408,39 
.128.393,29 
.987.143,13 
.255.612,21

38.825.205.947,04 54.610.978.411,81

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar
Döviz Alacaklıları
M evduat
M uhtelif
Sermaye
İh tiya t Akçesi
Provizyonlar
K â r

T o p l a m

17.032.283,
68.433

11.015.842
9.582.820

25.000
419.180
379.578
302.066

845,—
294,76
078.02
235.02 
000,—  
,888,33 
.914,27 
.691,64

20.055.137.
142.654.

16.662.826.
16.467.005.

25.000.
503.922.
396.704.
357.728.

537,50
027,33
387,05
783,17
000,—
239,42
087,26
350,08

38.825.205.947,04 54.610.978.411,81
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A K T İ F

Altın M evcudu :

1972 yılı Bilânçomuzda kayıtlı a ltınlar, beynelm ilel ayarlı a ltın la r ile 
m eskûk ve düşük ayarlı altın lar olm ak üzere iki kısm a ayrılm ıştır. B eynel
milel ayarlı a ltın lar “Altın M evcudu” , m eskûk ve düşük ayarlı a ltın la r ise 
“M uhtelif” hesabında gösterilm iştir.

Bilânçoda görüleceği üzere beynelm ilel ayarlı a ltın lar 107.821,314 
sui'i kg. ve 1.844.195.160,44 lira, m eskûk ve düşük ayarlı a ltın la r ise 
3.110,843 safi kg. ve 53.208.428,19 lira değerindedir. Buna göre toplam  
altın m evcudu 110.932,157 safi kg. ve tu ta rı 1.897.403.588,63 liradır.

1972 yılında altın m evcudunda 4.726.147 safi gram lık bir a rtış  olm uş
tur. Bu artış EMA ve M illetlerarası P ara  Fonu ile yapılan altın m uam ele
lerinden ileri gelmiştir.

M evcut altınların  tam am ı serbest ve Bankam ıza aittir.

Döviz Borçluları :

1211 sayılı Bankamız K anununun 53 üncü m addesinin (b) fıkrası gere
ğince satın alınan ve yabancı m em leketlerle yapılan ticari ve sair m uam e
leler sonunda biriken konvertibl dövizlerle aynı m ahiyetteki efektiflerin 
evaliiasyon kurlarıy la değerlendirilm esini ifade eden bu hesabın tu ta n , 
geçen yıla nazaran  7.893.041.943,39 liralık bir artışla  16.665.215.417,08 
liraya ulaşm ıştır.

Ufaklık P ara  :

Bu hesap, kasalarım ızda m evcut m adeni ufaklık paralarla  güm üş on 
liralıkların yıl sonu durum unu gösterm ekte olup tu ta rı 63.769.455,80 
liradır.

Dahildeki M uhabirler :

3.598.584,76 lira olan Dahildeki M uhabirler rübriği banker m uam ele
ler sebebiyle T.C. Z iraat ve Türkiye îş Bankaları nezdinde hasıl olan alacak
larımızı gösterm ektedir.
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Reeskont ve Senet Ü zerine A vans :

Yıl sonu itibariyle tu ta rı 11.754.464.343,44 lira olan bu hesabın m üf
redatı aşağıda gösterilm iştir.

A —  Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) K atm a Bütçeli İdareler

b) T oprak M ahsulleri Ofisi

B — Ticari Senetler :

a) İktisadi Devlet Teşebbüsleri
b) Hususi Sektör

C —  Zirai Senetler

a) T. C. Z iraa t Bankasınca ibraz edilen
b) Diğer Bankalarca ibraz edilen

1.750.000.000 —
3.350.000.000,—

829.683.973,71
3.825.759.694,99

1.930.143.127,49
68.877.547,25

1971 sonu ile kıyaslandığında bu hesapta 1.906.001.759,09 liralık bir 
artış olduğu görülm ektedir.

Diğer A v a n s la r :

Bu hesabın yıl sonu bakiyesini teşkil eden 8.428.835.836,96 liranın :

7.468.800.000,— lirası Kısa vadeli o larak Hâzineye

27.505.027,40 ” Tahvil karşılığı resm i bankalara 

Tahvil karşılığı hususi bankalara 

A ltın karşılığı hususi sektöre

19.454.000,—

362.885,40

262.770.175,25

649.943.748,91

153 sayılı Kanun gereğince Bankalar Tasfiye Fo
nuna

M evduat Karşılıklarından 301 ve 1211 saydı Ka
nunlar gereğince zirai finansman olarak T. C. Zi
raa t Bankasına

verilmiştir.

Tahviller C üzdan ı:

Bankamız m alı tahviller cüzdanının yıl sonu bakiyesi 66.266.056,31 lira 
olup geçen yıla nazaran vaki 1.061.291,69 liralık eksiliş itfalardan ileri 
gelmiştir.
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İtfaya Tabi H esaplar :

İtfaya tabi hesapların yıl sonu bakiyesi toplam olarak 6.316.262.408,39 
lira olup m üfredatı aşağıda gösterilm iştir.

a) Tahkim  Olunan A lacaklarım ız Karşılığı Hazine Tahvilleri :
154 sayılı Kanunla tahkim  olunan ve 3 Ekim 1963 tarih  ve 347 sayılı 
K anun gereğince ilk taksidi ikinci Beş Yıllık K alkınm a Plânının 
sonunda başlam ak üzere, % 1/2 faizle ve a ltışa r aylık tak sitle r 
halinde Hâzinece 100 yılda ödenecektir. Ancak 1973 yılında da bu 
hesaptan gerek ana para gerekse faiz olarak her hangi bir ödeme 
yapılm ayacağı hususu 28 Şubat 1973 tarih  ve 1694 sayılı 1973 yılı 
Bütçe K anunu’nun 54 üncü m addesinde belirtilm iştir. Bu alacağı
mızın tu tarı 5.275.700.000,—  lira olup dökümü şöyledir :

Hâzineye Kısa Vadeli Avans 1.092.254.250,—  
M ahsuba Tabi M atlubat 265.240.651,32 
Maliye Bakanlığı Tiraj H ak lan  20.688.729,82 
5256 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakan
lığından tahsil olunacak kur farkları 3.222.069,79 
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 2.135.948.401,80 
Ticari Senetler 1.049.673.753,26 
Ticari Senet Üzerine Avans 72.478.278,13 
Tahviller Üzerine Avans 300.202.260,74 
Zirai Senetler Üzerine Avans 377.113.632,03

Toplam 5.316.822.026,89
Tahsil olunan iki taksit — 41.122.026,89

Kalan 5.275.700.000,—

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu :

65 sayılı Kanunun 5 inci m addesiyle bonoya bağlanm ış olan bu 
alacağım ızın yıl sonu bakiyesi 104.680.353,60 liradır. 1960 yılı 
yılı Bilânçomuzda 163.661.759,89 lira olarak görülen bu alacak 
Hâzinece taksitler halinde ödenmektedir.

c) Tasfiyeye Tabi Tutulan A lacaklarım ız :

Bilânçomuzda 414.580.000,—  lira bakiye gösteren bu hesap Ban
kamız ile Maliye Bakanlığı ve Emlâk Kredi Bankası arasında tan 
zim edilen protokoller gereğince 20 yılda tasfiye edilecektir.

d) 1211 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince D eğerlendirm e 
Farkı :

18 sayılı karar gereğince Türk Parasının devalüasyonu sonunda, 
Bankamızın altın ve döviz m evcut ve açıkları üzerinden hasıl olan
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aleyhte k u r fark ları olup M aliye Bakanlığı ile yapılan protokol 
gereğince 20 yılda itfa olunacak bu hesabın tu ta rı 521.302.054,79 
liradır.

G ayrim enkuller:

G ayrim enkullerim iz Bankanın m alı olan binalar ile ileride şube bina
ları yapm ak üzere  satın  alınm ış arsa lardan  ibaretir. Gayrimenkullerimizin 
m aliyet bedelleri 159.665.168,41 lira ve bunlar üzerinden ayrılmış bulunan 
am ortism anlar tu ta r ı da 13.536.775,12 liradır. Halen bilânço değeri
146.128.393,29 lira  olan gayrim enkullerim iz 70.193.085,—  lira üzerinden 
sigortalıdır.

D em irbaşla r:

D em irbaşlarım ızın m aliyet değeri 43.242.496,21 lira olup, ayrılmış 
am ortism anlar toplam ı 25.255.353,08 liradır. M evcut demirbaşlarımız 
sigortalıdır.

M uh te lif:

Toplamı 9.304.255.612,21 lira olan bu hesabın m üfredatı aşağıdadır :

1 —  M eskûk ve Düşük Ayarlı A ltın 53.208.428,19

2 —  Döviz M uam eleleri

a) H ariçteki M uhabirler
b) İştiraklerim iz

248.864.688,66
12.414.250,—

c) M uvakkat Borçlular
d) T ransituar H esaplar
e) Dahildeki M uhabirler
f) E fektif Deposu

1.786.799.923,50
41.341.436,46
17.429.986,98
2.443.440,87

2.109.293.726,47

3 —  Türk Lirası M uameleleri

a) K onvertibl TL. Borçluları
b) M uvakkat Borçlular
c) Özel İhracat Fonundan Ödemeler
d) Hazm eden Tahsil Olunacak Bonolar
e) Borçlu T ransituar H esaplar

6.474.324.405,77
175.580.030,13
91.841.767,82
54.178.273,63

345.828.980,20

7.141.753.457,55
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanununun 36 ncı m addesi gereğince tedavüle çıkarılm ış 
banknotların yıl sonu itibariyle tu ta rı 20.055.137.537,50 liradır.

Döviz alacaklıları :

Konvertibl döviz borçlarımızı gösteren bu hesabın yıl sonu bakiyesi 
142.654.027,33 liradır.

M evduat :

Yıl sonu itibariyle 16.662.826.387,05 lira bakiye gösteren  bu hesabın 
m üfredatı aşağıda olduğu gibidir.

Resmî M evduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katm a Bütçeli İdareler
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme M üesseseleri
e) Sair

Bankalar :

a) Resmi Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Y urt Dışındaki Bankalar
d) M evduat Karşılıkları

M uhtelif :

a) Bloke
b) Diğer

M illetlerarası M üesseseler ve 
Dış Yardım Karşılıkları :

a) M illetlerarası M üesseseler
b) Am erikan Yardım Karşılıkları

588.066.740,90
381.007.552,03

65.389.732,51
171.377.138,48
128.778.605,98

1.334.619.769,90

108.506.567,46
2.564.813.926,24

71.549,47
12.027.346,137,80

14.700.738.180,97

147.141.167,44
447.819.943,37

594.961.110,81

27.650.232,22
4.857.093,15

32.507.325,37
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M uhtelif :

B ilançom uzun P asifindek i “M uhtelif” hesabının toplam ı 
16.467.005.783,17 lira olup m üfredatı aşağıda gösterilm iştir.

2

Türk Lirası M uam eleleri :
a) ödenecek  Senet ve H avaleler
b) A kreditif ve İç istik raz  Karşılıkları
c) M uhtelif M ahiyetteki D epozitolar
d) Sair H esaplar

Döviz M uam eleleri :

138.449.777,81
159.194.601,51

1.369.409.489,69
1.095.573.143.84
2.762.627.012.85

H ariçteki M uhabirler hesabındaki konvertibl dövizler dışında kalan 
döviz borçlarım ızı gösteren ve toplam ı 13.704.378.770,32 lira olan bu hesa
bın detayı aşağıdadır.

K onvertibl dövizler :
a) ödenecek  Senet ve Havaleler
b) Provizyon H esaplar
c) M uvakkat A lacaklüar
d) Alacaklı T ransituar H esaplar
e) Konvertibl Türk Lirası M ukabili 

Döviz A lacaklıları

Non Konvertibl dövizler :
a) H ariçteki M uhabirler
b) ödenecek  Senet ve Havaleler
c) Provizyon H esaplar
d) M uvakkat Alacaklılar
e) A lacaklı T ransituar H esaplar

75.841.774,53
6.804.403.305,83

57.170.122,35
232.482,08

6.474.324.499,92

13.411.972.184,71

104.050.073,82
96.472.726,14
31.521.054,88

2.696.323,42
57.666.407,35

292.406.585,61

Serm aye :
Bankam ız K anununun 5 inci m addesi gereğince her biri 100 lira itibarî 

kıym ette, 250 bin hisse senedinden m üteşekkil ve tüm ü ödenmiş sermaye
m izin hissedarlar itibariyle dağılışı aşağıdadır.

Sınıf

A
B
C
D

Adedi

136.704
57.934
10.339
45.023

250.000

Tutarı TL.

13.670.400,—
5.793.400,—
1.033.900,—
4.502.300,—

25.000.000,—

1
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İhtiyat akçeleri :
Bankamız ve Bankalar Kanunları gereğince ayrılan ihtiyat akçeleri 

toplamı,

İhtiyat Akçesi 
Fevkalâde İhtiyat Akçesi 
Hususi İh tiyat Akçesi 
İleride Vukuu M uhtemel 
Z arar Karşılığı

olmak üzere

336.097.349,85
138.816.495,43

4.008.394,14

25.000.000,—  lira 

503.922.239,42 liradır.

Provizyonlar :

Provizyonlar Banka kârlarından  m uhtelif riskler karşılığı ayrılan  p a ra 
lardan teşekkül etmiş olup tu tarı,

Tahvil Kıymet Düşüş Karşılığı 
Kıymet Nakliyesi Sigorta Karşılığı 
Banka Malı Dövizlerin Yıl Sonu Evalü- 
asyon Z arar Karşılığı

olmak üzere

11.936.246,77
134.613.991,03

250.153.849,46 lira

396.704.087,26 liradır. 

Kâr ve tevzi şekli :

Bankanın bilânço safi kârı 357.728.350,08 liradır.

Bu kârın 1211 sayılı Bankam ız K anununun 60 mcı ve Bankalar K anu
nunun 35 inci maddeleri gereğince aşağıdaki gibi dağıtılm asını teklif 
ediyoruz :

1972 YILI SAFİ KÂRIMIZIN TEVZİ TABLOSU

357.728.350,08 liradan1972 Yılı safi kârı 
Kurum lar Vergisi 
Gelir Vergisi 
Mali Denge Vergisi

düşüldükten sonra kalan

1972 yılı safi kârı üzerin
den ayrılan % 20 İhtiyat 
Akçesi

H issedarlar İlk Kâr Hissesi 

tenzilinden sonra kalan

66.832.086,—  
7.475.555,25 
8.019.850,40 82.327.491.65 lira

275.400.858,43 liradan

71.545.670,02
1.500.000,— —  73.045.670,02 liranın 

202.355.188,41 liradan
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Nakledilen yekûn 202.355 188,41
Safi kârdan İh tiyat Akçesi 
ve İlk Kâr Hissesi mecmu- 
unun tenzilinden sonra k a 
lan m iktar üzerinden :

Banka m ensuplarına

%  10 Fevkalâde İh tiyat 
Akçesi 28.468.268,01 —  42.702.402,01 lira

159.652.786,40 liradan

14.234.134,-

indirildikten sonra kalan

H issedarlar İkinci Kâr Hissesi 

tenzilinden sonra kalan
—  1.500.000,— liranın

158.152.786,40 lira

K anunum uzun 60 ıncı m addesinin son paragrafı gereğince Hâzineye dev
redilir.

Buna nazaran 1972 yılı kârından hissedarlara düşen m iktar :

Bunun 250.000 hisseye taksim i neticesinde beher hisseye 12,— lira 
düşm ekte ve Gelir Vergisi Kanunu hüküm leri m uvacehesinde Ortakları
m ızdan tüzel kişiliği olanlara bu m iktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek 
kişi olan ortaklarım ızın hisselerinden ise % 20 nisbetinde stopaj yapılarak 
vergilerine m ahsuben Maliye Bakanlığına yatırılm ası gerekmektedir.

Raporum uzu Saym  O rtaklarım ızın yüksek tetkiklerine sunar, Hisse
darlarım ıza dağıtılacak kârın, yukarıdaki esaslar dahilinde, 27 Nisan 1973 
tarih inden itibaren tediyesini ve iki aylık maaş tu tarın ı geçmemek üzere, 
Banka m ensuplarına yapılacak ödemenin şekil ve tarih leri hususunda 
Banka M eclisinin yetkili kılınmasını tasviplerine arz ederken, görevlerini 
gayret ve liyakatle yapm akta olan bütün mensuplarımız hakkındaki takdir
lerim izi ifade etm eyi vazife biliriz.

İlk kâr hissesi 
İkinci kâr hissesi

1.500.000 — 
1.500.000,—  lira

olmak üzere toplam 3.000.000,— liradır.

BANKA MECLİSİ
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

1 9  7 2

KIRKBÎRÎNCÎ HESAP YILINA AİT 

DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye C um huriyet M erkez Bankası’nm 1972 yılı (Efektif 
dahil) kasa ve depo m evcutlariyle, emanet, rehin ve tem inat ola
rak  Bankaya teslim  olunan tahvillerle altın  ve senetleri merkez 
ve şubelerde zam an zam an sayıp inceleyerek kayıtlarına uygun 
bulduk.

Banka M eclisi’nce Sayın K urulunuza sunulan bilânço, kâr 
ve zarar hesabının da kayıtlarına m utabık olduğunu gördük.

İşbu hesapların  kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine ar- 
zederiz.

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi

İzzet Akçal Mehmet Akmansu

Denetleme Kurulu Üyesi 

Vecih Işık

Denetleme Kurulu Üyesi 
Tarık Hatusil



B İ L A N Ç O

VE

KÂR VE Z A R A R  H E S A B I



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1972 Tarihin 

t 1972 Yılı Kırkbirinci 
A K T İ F    

Türk Lirası Türk Lirası

1
1 Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ....................... Safi Kg. 107.821,314 1.844.195.160,44 I

Merhun : ....................... Safi Kg. — —
1.844.195.160,44

! Döviz borçluları (Konvertibl) : 16.665.215.417,08

Ufaklık para 63.769.455,80

Dahildeki muhabirler :

' Resmî Bankalar ..................................................... 3.571.148,98

1 Dİ£er Bankalar .................................................... 27.435,78 3.598.584,76

1
Reeskont ve senet üzerine avans :

A - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
d) Katma Bütçeli İdareler .......................... 1.750.000.000,—
b) Toprak Mahsulleri Ofisi :

i 1 - Hububat Alımları Finansmanı .......... 3.350.000.000,—
| 2 - Zirai İstihsal Fazlası İthalât 
| Finansmanı ...............................................
i c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri —

|
; B * Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri ................. 829.683.973,71

1 b) Hususî Sektör Senetleri ........................ 3.825.759.694,99

| C - Ziraî Senetler :
| a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen 
' senetler .................... 1.930.143.127,49

68.877.547,25ı b) Diğer Bankalarca İbraz edilen senetler...
1 11.754.464.343,44
!



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilançosu

r .  ■ ... Türk Lirası Türk Lirası

Diğer avanslar :
A - Hazîneye kısa vâdeli avans ...............
B - Tahvil üzerine avans :

a) Resmî Bankalara ..........................
b) Hususî Bankalara ..........................

C - Altın ve Döviz Üzerine avans :
a) Resmî Sektör ..........................................
b) Hususî Sektör .............................................

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E -Z iraî Finansman (1211 S. K. Mad. 40) ..........

7.468.800.000,—

27.505.027,40
19.454.000,—

362.885,40
262.770.175,25
649.943.748,91 8.428.835.836,96

Tahviller cüzdanı :
Devlet Tahvilleri ..................................................
Diğer Resmî Tahviller ..........................................
Resmî Bankalar Tahvilleri ............................ .%....
Hususî Bankalar Tahvilleri ..................................

61.204.165,90
1.061.890,41
4.000.000,—

66.266.056,31 ’
İtfaya tâbi hesaplar :

Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine
tahvilleri (154 S. K. Madde 2, 3 ve 4) ...........
Değerlendirme farkı kargılığı Hazine
bonosu (65 S. K. Mad. 5) ...............................
Tasfiyeye tabi tutulan alacaklarımız
(1211 sayılı Kanun geçici mad. 5) ......................
1211 sayılı Kanunun 61. Mad. gereğince 
değerlendirme farkı ............................. ........... .....

5.275.700.000,—

104.680.353.60

414.580.000,—

521.302.054,79

i

6.316.262.408,39

Gsyri Menkuller : (1)
Bina ve Arsalar (II) ......................................
Gayrimenkuller Amortismanı ........................

159.665.168,41 
— 13.536.775,12 146.128.393,29

Demirbaşlar : (III)
Demirbaş Eşya .......................... .....................
Demirbaş Amortismanı ................................

43.242.496,21 
— 25.255.353,08 17.987.143,13

Muhtelif :
a) Altm : (Meskûk ve düşük ayarlı)

Safi Kg................................  3.110,843
b) D öviz :

I lariçteki Muhabirler ....................................

c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan

53.208.428,19

248.864.688,66
1.860.429.037,81

7.141.753.457,55 9.304.255.612,21

TOPLAM .................................
______

54.610.978.411,81

(I) 70.193.085,— liraya sigortalıdır.
(II) 58.055.644,96 lirası arsalar bedelidir.

(III) 41.490.188,— liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET

P A S I F

31.12.1972 Tarihin 
1972 Yılı Kırkbirinci

Tedavüldeki B anknotlar 

L/övi/. A lacaklıları (K onvertibl) :

M evduat :

A - Resmî M evduat :

a) Mazine ve Gene! Bütçeli ldare '.er

b) K atm a B ütçeli İdare ler ..................

c) İk tisadi D evlet T eşebbüsleri .......

d) D iğer A m m e M üesseseleri ............

e) Sair .............................................

Türk Lirası

B - Bankalar :

a) Resmî Bankalar .............. ;........................
b) Diğer Bankalar .............. j.........................

i
e) Yurt Dışındaki Bankalaij .....................
d) Bankalar Tasfiye Fonu (J53 S. K.) .....
e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40)

C - Muhtelif : :

a) Bloke
b) Diğer

D - Milletlerarası Müesseseler ve Dı§ 
Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler ..........
Dış Yardım Karşılıkları :
a) Amerikan Yardım Karşılıkları
b) Diğer Yardım Karşılıkları .....

588.066.740,90
381.007.552,03
65.389.732,51

171.377.138,48
128.778.605,98

108.506.567,46 
2.564.813.926,24 

71.549,47

12.027.346.137,80

147.141.167,44
447.819.943,37

27.650.232,22

4.857.093,15

Türk Lirası

20.055.137.537,50

142.654.027,33

16.662.826.387,05



de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilânçosu

MERKEZ BANKASI

P A S I F

Türk Lirası Türk Lirası

Muhtelif :

ÍI

a) Ödenecek senet ve havaleler ..... 138.449.777,81

b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç
İstikraz karş.) ................................... 159.194.601,51

c) Muhtelif mahiyette depozitolar ................. 1.369.409.489,69

d) Döviz

Hariçteki Muhabirler ..................................... 104.050.073,82
i

Diğer Döviz hesaplan .................................. 13.600.328.696,50

e) Sair hesaplar..................................................... 1.095.573.143,84 16.467.005.783,17
I

Sermaye 25.000.000,—

İhtiyat Akçesi :
!|

Âdi İhtiyat .......................................................... 336.097.349,85
!

Fevkalâde İhtiyat ............................................... 138.816.495,43

Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) .......... 4.008.394,14

İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 1

(Bankalar Kanunu Madde 35) ......................... 25.000.000,— 503.922.239,42

Provizyonlar 396.704.087,26

Kâr 357.728.350,08

T O P L A M 54.610.978.411,81



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1972 Tarihindeki

ZARAR VE GİDERLER



MERKEZ BANKASI
Kâr ve Z arar Hesabı

KARLAR



İS T A T İS T İK  CETVELLERİ



Plan ve Program Hedefleri
(Yüzde Değişmeler)

Cetvel : 1
İkinci Be§ Yıllık 
Kalkınma Plânı

Y ı l l ı k  
• Program Hedefleri

Yıllık
Ortalama

1972
Dilimi

1968 1969 1970 1971 1972

Gayrisafi Millî Hasıla 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Fert Bağına Gayrisafi Millî Hasıla 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Fert Başına Özel Tüketim 2,5 2,7 2,3 2,5 2,6 2,5 1,4

Sabit Sermaye Yatırımları 11,2 9,2 16,9 14,8 12,6 9,3 22,7

Kamu 10,0 5,3 19,1 15,3 11,0 10,3 30,3
Özel 12,5 13,7 14,3 14,3 14,3 8,1 15,0

Kamu Cari Harcamaları 8,5 7,9 9,2 10,4 8,5 36,7 12,9

Özel Tüketim Harcamaları 5,1 5,3 4,9 5,1 5,2 2,5 3,9

İthalât 7,4 7,2 4,4 10,3 10,0 11,8 19,3 |
İhracat 7,2 8,3 5,9 8,5 9,1 9,4 7,8

Cari İşlemler Açığı 4,2 —0,9 50,0 31,4 5,0 6,8 222,7

K aynak: İkinci Beş Yıllık Plan ve 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 yılı programları.



Cetvel : 2

Genel Ekonomik Denge
(1971 Fiyatlarıyla)

(Milyar TL.)

1971
(1)

1972
(2)

Gayrisafi Milli Hasıla 
Dış Açık

173,5
1,1

185,7
3,6

KAYNAKLAR TOPLAMI 174,6 189,3

Tüketim Harcamaları 140,4 148,3

Özel 114,1 118,6
Kamu 26,3 29,7

Yatırım Harcamaları 34,2 41,0
Sabit Sermaye Yatırımları 32,4 39,8

Özel 16,0 18,4
Kamu 16,4 21,4

Stok Değinmeleri 1,8 1,2
Özel 0,3 0,5
Kamu 1,5 0,7

HARCAMALAR TOPLAMI 174,6 189,3

Toplam iç tasarruf 33,1 37,4
Özel 21,6 15,6
Kamu 11,5 21,8

Dış tasarruf 1,1 3,6

TASARRUF TOPLAMI 34,2 41,0

(1) 1972 programında kullanılan 1971 yılı gerçekleşme tahminleri
(2) 1972 yılı için öngörülen rakamlar.

Kaynak: 1972 Kalkınma Programı, Tablo 33 ve 34.



Kamu Kesimi Dengesi (1)
, (Cari Fiyatlarla)

Cetvel : 3 (Milyon TL.)
Konsolide

Bütçe
Mahalli
İdareler

Döner Sermayeli 
İdareler

İktisadi Devlet 
Teşekkülleri

TOPLAM

1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972

HARCAMALAR 46.914 51.930 3.332 3.808 454 500 2.649 5.753 53.349 61.991

Cari harcamalar 23.300 26.270 2.980 3.393 -- _ __ 26.280 29.663
Yatırım harcamaları 8.000 9.140 600 690 454 500 7.363 11.059 16.417 21.389
Transfer harcamaları 15.614 16.520 — 248 — 275 — — —4.714 —5.306 10.652 10.939

GELİRLER 39,264 51.930 3.332 3.808 454 500 2.649 1.753 45.699 57.991

Vergi gelirleri 30.802 45.060 ' _ _ _ — — — 30.802 45.060
Vergi dışı bütçe gelirleri 3.202 4.550 — — — — — — 3.202 ,4.550
Tasarruf Bonosu 1.150 100 — — — — — 1.1İ50 100
Kargılık Paralar 1.500 — — — — — — — 1.500 —
Özel fonlar 75 100 — ' — — — — — 75 100
Kesenek kargılık fonu 1.158 500 — — — — — — 1.158 500
Katma Bütçe 862 1.015 — — — — — — 862 1.015
Proje kredileri 515 605 — — — — 2.314 2.652 2.829 3.257
Özel gelirler — — 3.332 3.808 454 500 335 — 899 4.121 3.409

GELİR - HARCAMA FARKI —7.650 _ _ _ __ -- -4.000(2) —7.650 —4.000
İÇ BORÇLAR
AÇIK (—) VEYA FAZLA (+)

800
—6.850

—
—

— —
— —

4.000 800
—6.850

4.000

(1) Tahmin
(2) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, 4 milyar liralık finansman ihtiyacının 2.500 

milyon lirası iç borçlanma, 500 milyon lirası işçi istikrazı, 500 milyon lirası 
Memur Yardımlaşma Kuramu ve 500 milyon lirası Bütçe Gelirleri arasında 
yer almayan karşılık paralar kaynaklarından sağlanacaktır.

K aynak: 1972 Yılı Programı, Tablo 41, 42. '



Cetvel : 4
Üretim Faaliyet Kollarına Göre Gayrisafi Milli Hasıla 

(1968 Faktör Fiyatları ile) (Milyon TL.)

1963-1967 
Yıl. Orta.

1968-1972 
Yıl. Orta. 1968

1969 1970 1971 1972
Değişildik %

Faaliyet Kollan ve Toplamları Değişik.
%

Değişik.
%

(D (D (1) (2) (x)
1968 1969 1970 1971 1972

1 - Tarım 3,8 3,8 30.319,9 30.397,5 31.984,6 35.768,9 35.558,2 2,1 0,3 5,2 11,8 -  0,6
2 - Sanayi 10,6 9,9 20.320,0 22.237,4 22.934,4 25.269,0 28.286,7 14,7 9,4 3,1 10,2 11,9
3 - inşaat Sanayii 8,1 5,2 7.320,9 7.527,5 8.151,2 7.780,5 8.439,8 11,0 2,8 8,3 -  4,5 8,5
4 - Ticaret 9,4 8,9 10.019,1 10.779,4 11.166,8 12.450,1 13.983,2 9,4 7,6 3,6 11,5 12,3
5 - Ulaştırma 7,7 8,2 6.895,8 7.215,1 7.548,5 8.123,3 8.974,8 13,5 4,6 4,6 7,6 10,5
6 - Mali Müesseseler 8,7 10,0 2.174,3 2.415,7 2.610,3 2.832,2 3.081,4 13,3 11,1 8,1 8,5 8,8
7 - Serbest meslek ve hizmetler 6,9 6,8 5.238,4 5.536,9 5.803,1 6.331,1 6.767,9 7,4 5,7 4,8 9,1 6,9
8 - Konut gelirleri 3,5 5,7 5.101,3 5.378,8 5.705,2 6.065,7 6.412,2 5,1 5,4 6,1 6,3 5,7

9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI 6,6 6,6 87.389,7 91.488,3 95.904,1 104.620,8 111.504,2 8,1 4,7 4,8 9,1 6,6

10 - Devlet hizmetleri 6,1 6,8 10.480,3 11.316,6 12.257,7 12.968,6 13.696,1 6,2 8,0 8,3 5,8 5,6

11 - GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 
(Faktör fiyatları ile (9+10) 6,5 6,7 97.870,0 102.804,9 108.161,8 117.589,4 125.200,3 7,9 5,0 5,2 8,7 6,5

12 - Dış alem geliri 9,2 84,7 303,3 426,5 1.476,6 3.004,1 3.999,8 0,4 40,6 246,2 103,4 33,1

13 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 
(Faktör fiyatları ile) (11+12) 6,7 7,3 98.173,3 103.231,4 109.638,4 120.593,5 129.200,1 7,8 5,2 6,2 10,0 7,1

14 - Sübvansiyonlar — — — 970,7 — 950,1 -1.099,3 — 826,0 — 785,6 — — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 7,3 6,0 11.811,3 12.475,2 12.837,8 13.779,4 15.369,8 2,7 5,6 2,9 7,3 11,5

16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 
(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) 6,8 7,1 109.013,9 114.756,5 121.376,9 133.546,9 143.784,3 6,8 5,3 5,8 10,0 7,7

(1) Geçici rakamlar.
(2) İlk ön tahmin rakamları. 
(*) Kasım 1972 itibariyle.



Üretim Faaliyet Kollarına Göre Gayrisafi Milli Hasıla 
(Cari Faktör Fiyatları ile)

Cetvel ; 5 (Müygtı TL )

Faaliyet Kollan ve Toplamları
1963-1967 
Yıl. Orta.

1968-1972 
Yıl. Orta. 1968 1969 1970 1971 1972

Değişiklik %

Değişik.
%

Değişik.
%

(D (D (1) (2)(x)
1968 1969 1970 1971 1972

1 - Tarım 8,5 13,0 30.319,9 32.376,6 37.968,4 46.989,6 52.893,1 4,5 6,8 17,3 . 23,8 12,6
2 - Sanayi 15,1 20,6 20.320,0 22.582,8 25.441,4 33.812,7 43.549,3 17,4 11,1 12,7 32,9 28,8
3 - İnşaat Sanayii 18,7 15,1 7.320,9 8.332,3 9.463,1 10.031,4 12.330,6 19,0 13,8 13,6 6,0 22,9
4 - Ticaret 13,4 19,2 10.019,1 11.230,0 12.869,2 17.004,2 21.078,0 13,2 12,1 14,6 32,1 24,0
5 - Ulaştırma 11,6 15,9 6.895,8 7.494,1 8.377,8 10.219,8 12.106,6 18,4 8,7 11,8 22,0 18,5
6 - Mali Müesseseler 15,5 18,0 2.174,3 2.547,0 3.023,5 3.476,7 4.254,4 16,7 17,1 18,7 15,0 22,4
7 - Serbest meslek ve hizmetler 11,9 16,7 5.238,4 5.785,7 6.654,4 8.528,6 10.129,7 10,9 10,4 15,0 28,2 18,8
8 - Konut gelirleri 8,8 13,3 5.101,3 5.834,7 6.541,9 7.547,1 8.603,5 10,4 14,4 12,1 • 15,4 14,0
9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI 11,5 16,2 87.389,7 96.183,2 110.339,7 137.610,1 164.945,2 11,5 10,1 14,7 24,7 19,9

10 - Devlet hizmetleri 13,7 23,5 10.480,3 11.387,4 13.323,1 20.029,5 25.530,2 14,2 8,7 17,0 50,3 27,5
11 - GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile (9+10) 11,7 17,0 97.870,0 107,570,6 123.662,8 157.639,6 190.475,4 11,8 9,9 15,0 27,5 20,8
12 - Dış alem geliri 34,1 132,6 303,3 422,1 2.285,3 5.469,0 7.667,5 2,7 39,2 441,4 139,3 40,2
13 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 12,0 17,9 98.173,3 107.992,7 125.948,1 163.108,6 198.142,9 11,8 10,0 16,6 29,5 21,5
14 - Sübvansiyonlar ‘ — — — 970,7 —1.037,7 —1.327,8 —1.357,8 —1.387,0 — — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 15,1 20,0 11.811,3 13.771,1 15.673,2 20.609,0 26.599,5 8,8 16,6 13,8 31,5 29,11
16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) 12,3 18,1 109.013,9 120.726,1 140.293,5 182.359,8 223.355,4 11,0 10,7 16,2 30,0 22,5

(1) Geçici rakamlar*
(2) tik ön tahmin rakamları. 
(*) Kasım 1972 itibariyle.



Tarım Üretimi
Cetvel : 6

0  r 0 il 1 e r 1968 1969 1970 1971 1972 
Geçici (1)

Hububat . 15.882 17.101 15.883 20.799 18.423
Buğday , 9.520 10.500 10.000 13.500 12.000
Arpa 3.560 3.740 3.250 4.170 3.700
Çavdar ^ 820 817 630 895 740
Yulaf 450 468 415 455 390
Mısır 1.000 1.000 1.040 1.135 1.060
Pirinç ' 123 127 160 175 140
Diğerleri 409 449 388 469 393

Baklagiller 594 591 562 607 640
Yemeklik 382 407 384 435 472Yemlik 212 184 178 172 168

Meyveler
Üzilm, ya; 3.725 3.635 3.850 3.853 3.800
Iricir, yaş 215 215 214 195 190
Elma 700 620 748 780 850Şeftali 99 66 112 84 120Portakal . 476 414 445 460 450Diğerleri yaş 892 690 1.004 896 950Findik 138 170 255 166 180Antep fıstığı 19 4 14 1 15Diğerleri, kabuklu 

Sebzeler
166 151 171 175 165

Çeşitli ürünler
Seker pancarı 4.716 3.356 4.254 5.956 6.000
Patates 1.805 1.936 1.915 2.100 2.000
Soğan 

Yağlı tohumlar
525 585 680 ; 570 470

Ayçiçeği 230 310 375 465 570Susam 50 41 36 43 36Yer fıstığı 33 38 37 45 40Soya 9 11 12 11 12Zeytin 822 308 681 326 740
Yemeklik 92 60 81 89Yağ için 730 248 600 237

(1) İhraç maddeleri İstihsal Komitesince tahmin edilen mallar 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.

(Btn Ton)

O r S n l e r 1968 1969 1970 1971 1972 i 
Geçici (1>

Keyif verici maddeler
Tütün 163 147 138 173 181,5
Afyon sakızı (ton) 125 127 60 149 75
Çay (Yaş) 127 160 153 173 200

Dokuma maddeleri
Tiftik 9 8 8 6
Yapağı, koyun 1
Yapağı, merinos J  
Pamuk

48

435

47

400

47

400

48

522 520
Kıl 9 9 9 9
Yaş koza 2 2 2

Deriler (Bin adet) 9.894 11.032 12.211 11.697
Büyük baş 1.759 2.030 2.070 1.816
Küçük baş 8.135 9.002 10.141 9.881

Hayvan sayısı (Bin adet)
Koyun 36.587 36.351 36.471 36.760
Kıl keçisi 15.187 15.336 15.040 14.784
Tiftik keçisi 5.450 4.931 4.443 4.079
Sığır 13.761 13.189 12.756 12.653
Manda 1.257 1.178 1.117 1.026 i
Binek ve seki hayvanı 3.452 3.378 3.184 3.117 i

. Kümes hayvanı 33.975 34.336 34.289 36.690 ; ■ ■
' İpek böceği 67.621 64.413 64.340 ,

Hayvani gıda maddeleri 
Süt 4.451 4.381 4.293 4.280

; Yumurta (milyon adet) 1.760 1.828 1.914 2.131
Bal :

Su ürünleri
Orman ürUnleri (Bin m3) 

Kerestelik odun 
Yakacak odun

13
İ36

13
181

15 16

4.069
7.168

5.200
. . . .



Cetvel: 7
Sanayi Üretimi

(Bin Ton)

1968 1969 1970 1971 1971 1972
(Geçici)

İMALAT SANAYİİ ' 
Demir, Çelik ve Metalürji 

Ham demir (1) 1.007,8 1.045,6 1.156,4 «81,5 1.134,8Çelik blok (1) 1;İ09,4 1.169,7 1.311,9 1.121,8 1.442,1Saç (1) 343,6 323,3 414,1 390,2 _ 367,4Boru (1) 20,5 16,4 14,4 13,1 — 14,0
Metalden başka mamuller 

Çimento (3) ; 4.728 5.796 6.384 7.548 8.424
Kok (1) 1.428 1.596 1.536 1.440 1.315(c) 1.325(c)
Sise (2) 43,9 72,5 71,1 50,6 40,6(a) 42,l(a)
Cam eşya (2) 7,9 ..... 10,7 10,8 13,0 10,3(a) 10,9(a)
Kağıt v.s. (1) 122,9 122,9 125,6 330,3 — 259,0

Gıda Maddeleri 
Şeker 718 587 518 723 794
Çay (kuru) 28 35 33 34 — 46
Zeytin yağı ......  , 159 54 118 52 — 150

İçki ve Tütün 
Sigara tütün 38,0 40,2 - 40,9 46,5 42,4(c) 41,7(c)
Rakı (Bin Lt.) 8.940 8.748 8.040 9.120 8.075(c) 9.697(c)
Bira (Bin Lt.) 1 38.172 41,508 48.000 55.620 52.300(c) 50.062(c)
Şarap (Bin Lt.) 14.916 22.092 19.140 18.108 18.108(c) 15.878(c)
Diğer içkiler (Bin Lt.) 5.988 6.276 4.632 5.352 4.967(c) 4.986(c)
Alkol - İspirto (Bin Lt.) - 41.796 35,544 33.492 33.024 20.056(b) 28.427(b)

Dokuma
Pamuk ipliği (ton) (1) 37,0 37,1 46,8 48,8 — 52,6
Yün ipliği (ton) (1) 3,4 3,2 3,1 3,1 — 3,0
Pamuklu D. (Bin Mt.) (1) 208.848 200.796 219.684 231.298 — 227.292
Yünlü D. (Bin Mt.) (1) 5.940 5.292 4.692 5.009 . —: 4.956

Kimya ;
Süperfosfat ................ 326,9 264,7 349,9 450,0 _ 616,0

MADENCİLİK -
Mad. Köm. (tuvönan) (1) 7.506 . 7.743 7.608 7.855 7.871
Linyit ” (3) 8.079 8.552 8.773 9.413 8.767(c) 9.069(c)
Krom ” (3) 607 665 773 937 760(b) 592(b)
Demir ” (3) 2.223 2.509 2.949 2.414 2.172(a) 1.675(a)
Bakır (Blister) (1) 24 19 19 17 16(c) 16(c)
Manganez: (2) 25 13 14 13 — ' 14
Saf kükürt (1) 24 26 27 24 — 21
Ham petrol (1) 3.104 3.623 3.542 3.453 — 3.388

ENERJİ
Petrol UrUnleri (1) 6.256 6.379 7.039 8.437 — 10.741

Gaz 474 423 443 468 — 515
Benzin 913 929 977 1.140 — 1.476
Motorin : " 1.504 1.424 1.636 2.045 — 2.604
Fuel Oil 2.766 2.960 . 3.303 3.948 — ■ 4.906
Diğer .. 599 643 680 836 — 1.240

Elektrik (mil. kw/s.) 6.936 7.838 8.623 9.702 — ■. 11.242

(1) Yalnız kamu sektörü.
(2) Yalnız özel sektör.
(3) Kamu v e  özel sektör.

(a) 9 aylık, (b) 10 aylık, (c) 11 aylık. 
K aynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Satış ve Stoklar
Cetvel: 8

. ■■ : ■

1968

S 8 

1969

11 s 1 

1970

Hadde mamulleri 636 703 1.145
Borular — — —

Çelik — — —
Kok .....  ............. 368 467 670
Çimento > - . 4.747 5.730 6.395
Taş kömürü 4.330 4.736 4.725
Linyit ' 3.376 3.476 3.913
Demir cevheri — Mi

Gaz (1) . 472 421 442
Benzin (1) 1.055 1.073 1.028
Motoriti (1) 1.487 1.377 1.618
Fuel Oil(l) 2.236 2.564 3.028
Seker 540 594 609

Pamuk dokuma (Bin metre) 185,2 212,9 227,4
Yünlü dokuma (Bin metre) 5,8 5,3 4,9

i Kağıt ve karton (1) 96 98 109
îthal gazete kağıdı (1) 55 63 —
Kahve 2 3 4
Çay 16 15 18
Sigara, tütün 37 39 41

Rakı (Bin litre) 19 18 18
Birâ ” ” 36 39 40
Ş a r a p ” ” 4 6 6
Diğer içkiler (Bin litre) 5 6 6
Alkol ” ” 21 21 22

(1 ) Resmi ve Özel Sektör,
(2) Kasım sonu,

(Bin Ton)

i r S t o k l a r

1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

944 49 91 188 231
3 7 8 4

— — 21 17 31 21 ....

631 .... 16 25 74 159 •*.«

7.540 8.321 99 164 143 156 188
4.491 4.467 789 461 33 7 10
4.344 4.762 371 995 376 235 124

— — 199 102 313 1.936 ....

461 492 10 12 13 19 15
1.132 1.121 53 58 32 72 48
1.968 2.221 23 33 28 34 22
3.531 4.017 140 148 48 128 112

658 730 733 588 456 544 458

238,0 69,9 56,7 34,7 35,3 ...»

5,0
IftK

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

---- —

6 7 1 1 1 1 1
20 24 3 2 3 3 3
44 46 6 7 6 7 7

20 23 2 3 3 3 3
43 48 2 1 1 1 2
6 6 4 0 0 0 0
6 6 1 1 1 1 ]

21 21 3 2 3 2 2



Yeni İnşaat
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Kıymet (Milyon TL.) Yüzölçümü (lOOOm*)

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

Ev
Apartman 
Ticarî Yapılar 
Smai Yapılar
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal yapılar 
Diğer Yapılar

1.072,5
2.321,3

557,6
355,9
295.4
172.4

1.198,4
3.587,8

692,0
1.039,2

267,7
202,2

1.262,6
4.726,3

839,2
504.6 
283,8
502.7

1.460,5
4.547,7

533.8
254.9 
200,6 
173,3

1.687,7
5.480,0

778,2
409,9
148,8
185,0

4.312.2
6.245.2 
1.645,8

902,9
679,1
595,4

4.427,8
8.504.0 
1.823,3
1.217.0 

564,6 
622,0

4.400.9 
10.856,5
2.108.9 
1.191,3

544,2
642,6

4.739.0
9.356.1 
1.236,6

606,8
417,7
553,4

4.993,7
10.957,8
1.626,5

901,3
278,8
511,6

. TOPLAM 4.775,1 6.987,3 8.119,2 7.170,8 8.689,6 14.380,6 17.158,7 19.744,4 16.909,6 19.269,7

Tamir ve Tadilât 82,0 94,6 90,8 82,0 76,0 — — — — —

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.

Yeni İlâve veya kısmen biten yapılar
Cetvel : 10 (Belediyelerce verilen yapı kallanma izin kâğıtlarına göre)

Kıymet (Milyon TL.) Yüzölçümü (1000 m*)

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

Ev
Apartman 
Ticarî Yapılar 
Smai Yapılar
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal yapılar 
Diğer Yapılar

543.5 
1.312,4

290,3
256.5
137.5 
106,9

654.6 
1.414,4

349.7 
116,4 
155,9
91,7

702,4
1.674,1

348,7
155,1
79,3
41,2

645,9
2.029,8

370.1
153.1
65.0
44.1

821,0
2.641,3

426,2
101,0
206,8
51,6

2.137,0
3.797,8

912,1
608.5
329.5
279.6

2.315.4
3.866.4 

997,5 
335,2 
314,7 
194,1

2.376,0
4.127,7

919,0
388.6 
163,9
117.6

2.064.6
4.596.7 

838,9 
299,1
151.0
116.0

2.477,4
5.653,3

943.6 
235,8 
255,4
110.6

TOPLAM 2.647,1 2.782,7 3.000,8 3.308,0 4.247,9 8.064,5 8.023,3 8.092,8 8.066,3 9.676,1

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Ulaştırma Hizmetleri
cetveı : ı ı

1968 1969 1970 1971 1972 (1) |

I - KARA ULAŞIMI 
KARA YOLLARI ULAŞIMI 

Taşıma faaliyetleri :

- -
|

Tasman yolcu (milyon kişi) (2) 
Tasman yük (milyon ton) (2)

190
50,3

204
52,2

212
60,3

223
69,6

234
80,0

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon Km.) 
Yük (milyon ton - Km.) 
Taşıt (milyon Km.)

34.459
13.998
5.478

37.330
14.771
5.703

38.973
16.459
6.109

41.310
18.100
6.540

44.040
19.750
6.900

Taşıt parkı :
(2)Binek otomobil 125.375 137.345 147.014 158.000(2) 167.500

Kamyon - kamyonet 106.057 118.133 126.817 134.000(2) 140.000 (2)
Otobüs - minibüs 32.915 36.069 37.581 38.500(2) 40.400 (2)

Devlet ve il yollan :
Asfalt, beton, parke (Km.) 15.256 15.891 17.214 18.274 18.924
Stabil., Kırmataş, Top., tes. (Km.) 17.461 17.595 15.866 14.881 14.387
Diğer (Km.) 1.785 1.744 1.936 1.863 1.694

DEMİR YOLLARI ULAŞIMI
Taşıma faaliyetleri :

Taşınan yolcu (milyon kişi) 98,1 102,6 104,0 110,7 98,2(4)
Taşman yük (milyon ton) 15,1 14,4 14,9 16,4 13,7(4)

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon Km.) 4.538,9 4.602,5 5.561,0 5.738,0 4.463,0(4)
Ton (milyon Km.) 5.681,4 5.784,5 6.091,7 6.228,3 5.981,4(4)

Taşıt parkı :
Lokomotif 963 961 970 986 986 (4)
Motorlu ve elektrikli vagonlar 60 60 59 58 58 (4);
Yolcu vagonu 1.260 1.283 1.246 1.219 1.199 (4),
Yük vagonu 16.779 16.684 16.089 16.003 16.048 (4)
Diğer vagonlar 3.887 4.060 4.391 4.493 4.594 (4)

II - DENİZ ULAŞIMI 
Taşıt parkı :

Yük gemisi (Gros ton) 301.431 306.016 341.184 360.925 410.954
Yolcu gemisi (Gros ton) 87.889 87.882 74.302 74.748 74.748
Tanker (Gros ton) 166.435 170.356 171.841 177.131 178.734

Taşıma faaliyetleri: (3)
Taşman yolcu (Milyon kişi) 109,2 116,6 118,4 123,6 131.S
Tt^ınan yük (Milyon ton) 4,6 5,0 4,7 5,2 5,7

III - HAVA ULAŞIMI

Taşıtlar (uçak) 18 17 17 20 24
Taşınan yolcu (Bin kişi) 781 970 1.095 1.591 1.969Taşman yük (ton) 6.326 5.500 6.757 9.011 10.801
Taşınan yolcu (milyon/km.) 439 591 . 757 1.184 1.512Taşınan yük (milyon/ton/km.) 6.759 3.281 4.629 5.763 5.806

(1) Geçici rakamlar, (2) Tahmin, (3) Denizcilik Bankası faaliyeti, (4) 10 Aylık  
Kaynak : İlgili Kuruluşlar.



Cetvel : 12
Haberleşme Hizmetleri

(Bin adet)

1968 1969 1970 1971 1972
(1)

Mektup Postası : 516.805 604.711 614.106 620.493 606.039
Yurtiçi 431.126 503.557 509.226 494.466 485.046
Yurtdışı 85.679 101.154 104.880 126.027 120.993

Gelen 39.941 45.052 46.116 53.116 50.000
Giden 45.738 56.102 58.764 72.911 70.993

Telgraf trafiği : 11.261 12.097 12.762 11.245 10.798
Yurtiçi 10.183 10.932 11.522 9.998 9.388
Yurtdışı 1.078 1.165 1.240 1.247 1.410

Giren 571 619 682 724 800
Çıkan 507 546 558 523 610

Telefon trafiği : 440.055 455.071 527.880 535.948 673.050
Şehiriçi (kontörlü) 410.468 422.215 491.578 500.480 635.000
Şehirlerarası (tamamlanan) 29 587 32.856 36.302 35.468 38.050
M illetlerarası (çıkan - dakika) 1.394 1.691 2.025 1.956 2.091

Telefon abone sayısı (adet): 288.057 330.904 376.987 426.377 473.462
Otomatik Santrallere bağlı 221.682 250.839 279.388 320.818 362.949
El santrallere bağlı 66.375 80.065 97.599 105.559 110.513

P.T.T. İşyerleri (adet) : 2.289 2.689 2.930 3.082 3.240
Merkezler 868 875 883 882 885
Şubeler 927 1.081 1.125 1.140 1.151
Acenteler 494 733 922 1.060 1.204

Radyo sayısı 2.934 3.072 3.136 3.856 3.959
Televizyon sayısı (adet) : 402 3.054 3.279 102.152 157.226

(1) Geçici 
K aynak  : P.T.T. Genel Müdürlüğü.



Cetvel : 13
Turizm Faaliyetleri

1968 1969 1970 1971 1971 
Altı aylık

1972 
Altı aylık

YURDUMUZA GELEN YABANCILAR 602.996 694.229 724.784 926.019 186.610 381.252

Tarizin 542.089 626.398 652.647 840.535 151.776 312.231
Tahsil 8.226 10.681 12.075 14.899 5.337 3.402
Çalışmak 22.459 21.334 21.629 16.885 8.068 4.588
Muhaceret 1.062 2.222 4.342 3.290 375 1.403
Diğer 24.783 26.217 31.736 42.551 18.950 9.461
Bilinmeyen 4.377 7.357 2.355 7.859 2.104 167

YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR 186.449 270.417 515.992 559.786 229.425 308.893

Turizm 55.703 71.184 87.713 71.380 27.338 27.296
Çalışma içm yurt dışma çıkanlar 72.460 140.554 346.608 425.224 170.977 246.560
Hac 29.890 30.147 49.676 12.490 12.169 19.713
Tahsil 3.432 4.647 8.880 10.805 3.720 3.546
Deylet hizmeti 5.972 6.344 7.769 6.680 2.973 3.177
Diğer 18.992 17.341 15.346 33.267 12.256 8.601

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel: 14

Dış Seyahat ve Turizm Gelir ve Giderleri
(IMF Tasnifine göre)

(1000 Dolar)

1968 1969 1970 1971 1972

GELİRLER 24.083 36.573 51.597 62.858 103.728
Turistik Seyahat 21.806 34.112 46.503 59.832 99.477
Diğer 2.277 2.461 5.094 3.026 4.251

GİDERLER 33.411 41.527 47.770 42.191 59.317
Turistik Seyahat 16.764 21.402 24.626 25.777 36.274
Diğer 16.647 20.125 23.144 16.414 23.043

GELİR — GİDER FARKI — 9.328 — 4.954 3.827 20.667 44.411
Turistik Seyahat 5.042 12.710 21.877 34.055 63.203
Diğer — 14.370 — 17.664 — 18.050 — 13.388 — 18.792

Kaynak : Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Şubesi

Dış Ticaret Hacmi
Cetvel : 15

Yıllar
Değer (Milyar TL.) Değer (Milyon $> 1

İthalat İhracat İthalât İhracat Fark |

1962 5,6 3,4 622 381 -241
1963 6,2 3,3 688 368 -320
1964 4,9 3,7 537 411 -126
1965 5,2 4,2 572 464 -108
1966 6,5 4,4 718 490 -228
1967 8,2 4,7 685 523 -162
1968 6,9 4,5 764 496 -268
1969 7,2 4,8 801 537 -264
1970 10,3 6,4 948 588 -360
1971 17,7 9,0 1.171 677 -494
1972 a v 22,3 11,9 1.563 885 -678
(I) Geçici 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
Cetvel: 16 ____________________  ( Milyon $)

t  h t a c a t İ t h a l â t
Maddeler 1968 1969 1970 1971 1972

(D Maddeler 1968 1969 1970 1971 1972
(1)

CANLI HAYVANLAR 11 11 16 20 16 AKARYAKIT 64 61 67 122 155
MEYVELER 125 159 135 143 193 İLÂÇ VE BOYA 72 78 91 108 150

Üzüm 23 23 21 22 31
İncir 7 7 8 9 11
Fmdık 76 107 87 84 117
Diğer meyveler 19 22 19 28 34

HUBUBAT 2 0 0 1 20 DOKUMA - İPLİKLER 42 37 37 41 55
Çavdar — 0 0 0 0
Kuşyemi 1 0 0 0 0 DEMİR VE ÇELİK 44 50 93 132 148
Diğer hububat 1 0 0 1 20

TOHUMLAR 5 7 8 10 J 4 MAKİNELER 254 224 267 327 517
KÜSPELER 20 18 21 22 28 TAŞIMA ARAÇLARI 85 86 109 102 179
TÜTÜN 95 82 79 86 131 SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİÎ
MADENLER 31 28 32 27 28 SENTETİK KAUÇUK 38 32 35 43 56

Bakır (Ham) 14 6 5 1 0
Krom (cevher) 10 13 16 17 12
Diğer madenler 7 9 11 9 16

YÜN-KIL, ATKILI 10 7 5 5 7 HAYVANİ VE NEBATÎ YAĞLAR 3 6 6 17 21
PAMUK 143 125 173 193 191 GÜBRELER 48 52 32 32 62
DİĞER MADDELER 54 100 119 170 257 DİĞER MADDELER 114 175 211 247 220

TOPLAM 496 537 588 677 885 TOPLAM 764 801 948 1.171 1.563
(1) Geçici.

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 17
Yatının, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı

G r u p l a r

D e ğ e r l e  
( Milyon $ )

r P a y l a r
m

1968 1969 1970 1971 1972
(1) 1968 1969 1970 1971 1972

(D

YATIRIM MADDELERİ 367 351 446 511 783 48,0 43,8 47,0 43,6 50,1
İnşaat malzemesi 27 37 56 67 86 3,5 4,6 5,9 5,7 5,5
Makine ve teçhizat 340 314 390 444 697 44,5 39,2 41,1 37,9 44,6

TÜKETİM MADDELERİ 36 55 48 59 73 4,7 6,9 5,1 5,1 4,7
HAM MADDELER 361 395 454 601 707 47,3 49,3 47,9 51,3 45,2

TOPLAM 764 801 948 1.171 1.563 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(i) Geçici. _
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 18
Kaynakların Çeşidine Göre İthalât

(Milyon $)

1968 1969 1970 1971 1972
(1)

I. PROGRAM İTHALÂTI 670 638 654 903 1.221
Liberasyon 361 344 367 533 708
Tahsisli 201 190 192 260 413
Anlagmalı 108 104 95 110 100

II. DİĞER İTHALÂT 94 163 294 268 342
Nato Enfrastrüktür 2 3 17 7 10
özel yabancı sermaye 6 10 43 29 28
özel yatırım kredileri 64 75 113 148 249
Surplus — 2 55 — 0
Bedelsiz 17 54 62 83 55
Diğerleri 5 19 4 1 0

T O P L A M 764 801 948 1.171 1.563

(1) Geçici
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Cetvel : 19
İhracat ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı

(Milyon $ )

Memleket Gruplan
İhracat İthalât

1968 1969 1970 1971 1972
(D 1968 1969 1970 1971 1972

(D
A. P. A. MEMLEKETLERİ 264 308 362 412 S28 442 453 503 677 975

Avrupa Ekonomik Topluluğu 164 215 239 267 347 282 284 325 456 652
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 85 81 104 131 164 157 161 165 214 302
Diğer A. P. A. Memleketleri 15 12 19 14 17 3 8 13 7 21

DOLAR SAHASI 74 63 60 92 106 130 164 218 202 207
ANLAŞMALI MEMLEKETLER 110 108 98 93 89 148 110 123 140 169
DİĞER MEMLEKETLER 48 58 68 80 162 44 74 104 152 212

T O P L A M 496 537 588 677 885 764 801 948 1.171 1.563

(1) Geçici.
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 20

Sektörlere Göre İstihdam
( 1 5 - 6 4  yaş)

(Bin kişi)

S e k t ö r l e r 1971 1972
Paylar %

(D (2)
1971 1972

Tarım 8.763 8.763 66,8 65,5
Sanayi 1.450 1.500 11,0 11,2
İnşaat 419 440 3,2 3,3
Ticaret 581 630 4,4 4,7
Ulaştırma 424 460 3,2 3,4
Hizmetler 1.490 1.590 11,4 11,9

TOPLAM 13.127 13.383 100,0 100,0

Kaynak: (1) III. Beş Yıllık Kalkınma Planı S. 211.
(2) DPT 1973 yılı programı S. 230 - 231.



Cetvel : 21
Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler

Ü l k e l e r 1968 1969 1970 1971 1972 Değişiklik 
1971 -1972

Batı Almanya 41.409 98.142 96.936 65.684 65.875 191
Avusturya 673 973 10.622 4.620 4.472 — 148
Avustralya 107 970 1.186 879 640 — 239
Birleşik Amerika 43 21 27 10 50 40
Hollanda 875 3.833 4.843 4.853 744 — 4.109
İsviçre 97 183 1.598 1.342 1.312 — 30
Fransa — 191 9.036 7.897 10.610 2.713
İngiltere — 4 563 1.289 82 — 1.207
Suudî Arabistan — 87 1 5 28 23
Belçika — — 431 583 113 — 470
Danimarka — — 3.507 72 27 — 45
Libya — ■ ' — 19 15 86 71
Diğerleri ' — — 806 1.193 1.190 — 3

TOPLAM 43.204 104.404 129.575 88.442 85.229 — 3.213

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.



C etvel: 22
Merkez Bankası — Başlıca İşlemler

(Milyon TL.)

A K T İ F 1968 1969 1970 1971 1972 P A S İ F 1968 1969 1970 1971 1972

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 357 1.524 5.975 10.469 18.366 TEDAVÜLDEKİ
9.925 10.974 13.915 17.032 20.055

Altın mevcudu
Döviz borçluları - Kanv.
Döviz alacaklıları - Konv.(—)

1.109
278

—1.030

1.112 
908 

— 496

1.834 
4.301 

— 160

1.765 
8.772 
— 68

1.844 
16.665 

— 143

BANKNOTLAR

-

KREDİLER 10.168 12.920 14.565 16.273 19.534 MEVDUAT 5.131 6.181 7.712 11.016 16.663
Dolaysız krediler 5.738 7.154 8.265 11.839 13.541 Bankalar mevduatı 3.920 5.063 5,399 8.688 14.701

Hazine
Kamu Eko. teşeb. (1) 
Bankalar Tasf. Fonu

2.591
2.884

263

3.467
3.434

253

4.359
3.584

322

6.088
5.459

292

7.469
5.809

263
Mevduat karşılıktan 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

2.935
981

4

3.676
1.321

6

: 4.293 
1.106

6.956
1.732

12.027
2.674

Dolaylı krediler 4.430 5.766 6.300 4.434 5.993 Resmî mevduat 339 455 729 912 1.335
Sanayi 
KüçUk sanat 
Tanm 
İhracat 
İç ticaret (2)
Orta vadeli krediler

629
405

1.437
1.673

286

867
506

1.824
2.306

266

1.035
490

2.296
2.191

288

907
359

1.990
803
227
148

962
399

1.966
1.998

172
496

Diğer mevduat 872 723 1.584 1.416 627

DİĞER AKTİF HESAPLAR 7.782 9.065 11.873 12.015 16.668 DİĞER PASİF HESAPLAR 3.251 6.354 10.786 10.709 17.750

Zirai finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri .

525
5.391
1.866

647
5.388
3.030

650
5.809
5.414

650
6.323
5.042

650
6.316
9.602

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan 
Diğerleri

1.477
467

1.307

2.479
578

3.297

1,999
1.323
7.464

1.587
1.126
7.996

1.369
1.283

15.098

TOPLAM 18.307 23.509 32.413 38.757 54.468 TOPLAM 18.307 23.509 32.413 38.757 54.468

(1) Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel ve Seker Şirketi dahildir.
(2) Normal Ticari Senetler ve Tahvil Üzerine Avanslar dahildir.



Cetvel: 23
Merkez Bankası - Banknot Emisyonu ve Başlıca Etkenleri (x)

(Milyon TL.)

A K T t  F
; Değişiklik

P A S İ F
Değişiklik

1967
1908

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ — 45 1.167 4.451 4.494 7.897 TEDAVÜLDEKİ
— 23 1.049 2.941 3.117 3.023

Altın mevcudu :
Döviz borçluları - Konv. 
Döviz alacaklıları - Konv.{—)

3
630
534

722
3.393

336

79 
7.893 

— 75

BANKNOTLAR ,
45

— 90

— 69 
4.471 

92
i . . . ... . . .

KREDİLER 1.392 2.752 1.645 1.708 3.261 MEVDUAT 1.647 1.050 1.531 3.304 5.647
Dolaysız krediler 746 1.416 ; 1.111 3.574 1.702 Bankalar mevduatı

Mevduat kargılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

Resmî mevduat

1.316
851 
468 

— 3
28

1083
741
340

2
116

396
617

— 215
— 6

274

3.289
2.663

626

183

6.013
5.071

942

423

Hazine
Kamu Eko. teşeb. (1) 
Bankalar Tasf. Fonu

Dolaylı krediler

230 
522 

— 6
.646

876 
550 

— 10
1.336

892
150
69

534

1.729
1.875

— 30
— 1.866

1-381 
350 

— 29
1.559

Sanayi 
Kiiçiik sanat 
Tarım
İhracat i 
İç ticaret (2)
Orta vadeli krediler

— 95 
91

2S8
101

168 
— 16

— 128 
— ıs ı

55
40 Diğer mevduat 303 — 149 861 — 168 — 789

402 
264 

— 16

387 
630 

— 20

472 
— 112 

22

— 306
— 1.S88
— 61 

148

— 24 
1.195

— 55 
348

DİĞER AKTİF HESAPLAR 150 I.283 2.808 142 4.553 DİĞER PASİF HESAPLAR — 127 3.103 4.432 — . 77 7.041
Ziraî finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

384 
— 2 
— 232

122 
— 3 
1.164

3
421

2.384
514 

— 372
— 7 

4.560

Muhtelif depozitolar ; 
Sermaye hesaplan 
Diğerleri

340
73

— 540

1.002
111

1.990

— 480 
745 

4.167

— 412
— 197

532

— 218 
157 

7.102

TOPLAM 1.497 5.208 8.908 6.344 15.711 TOPLAM 1.497 5.202 8.908 6.344 15.711

(x) A ktif hesaplardaki azalışlar banknot emisyonunu eksiltici, artışlar ise çoğaltıcı yönde etkiler. Pasif hesaplardaki azalışlar banknot emisyonunu 
çoğaltıcı, artışlar ise eksiltici yönde etkiler.



Merkez Bankası • Krediler ve Dağılımı

Cetvel : 24 (Milyon TL)
D eğişiklik

1968 1969 1970 1971 1972 1967 1968 1969 19701971 1971
1968 1969 1970 1972

DOLAYSIZ KREDİLER 5.7.38 7.154 8.265 11.839 13.541 746 1.416 1.111 3.574 1.702
Hazine

2.591 3.467 4.359 6.088 7.469 230 876 892 1.729 1.381

Kısa vadeli avans 2.181 3.057 4.359 6.088 7.469 230 876 1.302 1729 1.381
Hazine bonoları 348 348 - — - — —348
Altın karşılığı avans 62 62 -  62

Katma bütçeli idareler - Tekel Toprak 1.210 1.750 1.750 1.750 1.750 460 540 — - —
Mahsulleri Ofisi 1.020 ...950 1.125 3.000 3.350 12 -  70 175 1.875 350

Yurtiçi alımlan 1.020 950 1.125 3.000 3.350 30 -  70 175 1.875 350
Yurtdışı ithalat - — — - /__ -  18 - — — —

T. Şeker Fabrikalan A. Ş. 654 734 709 709 709 50 80 -  25 - —
Ticari senetler 620 700 675 675 675 50 80 -  25 — —
Zirai senetler 34 34 34 34 34 — — — — —

Bankalar Tasfiye Fonu 263 253 322 292 263 - 6 -  10 69 -  30 -  29
DOLAYLI KREDİLER - Bankalar 4.430 5.766 6.300 4.434 5.993 646 1.336 534 -1.866 1.559
Sanayi kredileri 629 867 1.035 907 962 -  95 238 168 -1 2 8 55

Normal sanayi senetleri 222 289 494 292 315 -  77 67 205 -2 0 2 23
Sanayicilerin ticari senetleri 72 86 86 60 53 -  48 14 -  26 -  7
önceliği olan sanayi kollan 225 284 115 172 128 29 59 -1 6 9 57 -  44
Sanayi - belgeli ihracat 63 195 135 39 63 132 - 6 0 -  96
Pamuk alımlan - Sümerbaıık 110 145 145 248 427 1 35 103 179

İhracat kredileri 1.673 2.303 2.191 803 1.998 264 630 -1 1 2 -1 .388 1.195
İhracat satış finansmanı 164 281 418 301 298 - 6 1 117 137 -1 1 7 - 3
İhracat hazırlık finansmanı 50 87 76 55 40 -  54 37 - 1 1 - 2 1 -  15
Vesikalı tem inat ve iştira senetleri 7 20 30 6 7 3 13 10 -  24 1
Tütün finasmam 239 298 248 214 339 6 59 — 50 -  34 125
Tanm Satış Kooperatifleri 1.213 1.617 1.419 227 1.314 370 404 -1 9 8 -1 .192 1.087

Tanm kredileri 1.437 1.824 2.296 1.990 1.966 402 387 472 -3 0 6 -  24
Tanm Kredi Kooperatifleri 1 401 1.786 2.253 1.946 1.918 392 385 467 —307 -  28
Diğer tarım kredileri 36 38 43 44 48 10 2 5 1 4

Küçük sanat 405 506 490 359 399 91 101 -  16 -1 3 1 40
Ticari krediler 286 266 288 227 172 -  16 -  20 22 - 6 1 -  55
Normal ticari krediler Tahvil üzerine 153133 140 126 232 56 183 44 125 47 -  26 13 92 - 49 - — 58 3
avanslar Orta vadeli krediler 148 496 10 -  7 70 12148 348

GENEL TOPLAM 10.168 12.920 14.565 16.273 19.534 1.392 2.752 1.645 1.708 3.261



Altın Mevcudu ve Dağ ılış ı

1968 1969 1970 1971 1972

BANKA MALI 106 107 113 106 111
HAZİNE TEVDİATI 6 6 — — —

TOPLAM 112 113 113 106 111

MİLLETLERARASI AYARLI 109 no 110 103 108
Serbest altınlar 11 38 47 103 108
Merhun altınlar 72 63 63 -
Vadeli altın borçluları 26 9 — —

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI __3 __3 3 __3 __3

Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 26 (Milyon $.)

1968 1969 1970 1971 1972(x) (x)

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  123 +  123 +  123 + 126 + 132

Serbest altınlar 12 42 52 126 132
Merhun altınlar 81 71 71 — —
Vadeli altın borçluları 30 10 — — —

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  31 +  101 +  290 +  627 +  1.190

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) — 114 — 55 — 11 — 5 — 10

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 40 169 402 748 1.312

(x) 26 Ocak 1970 tarih v e  1211 sayılı Kanun’dan önce 3133 ve  5256 sayılı
Kanunlara göre.



Cetvel : 27
Altın ve Döviz Durumu

(Milyon TL.)

1968
(x)

1969
(x) 1970 1971 1972

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  1.109 +  1.112 +  1.834 +  1.765 +  1.844

Serbest altınlar 111 382 783 1.765 1.844

Merhun altınlar 728 637 1.051 — —

Vadeli altın borçluları 270 93 ’ — — —

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  278 +  908 +  4.301 +  8.772 ■16.665

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) — 1.030 — 496 — 160 — 68 — 143

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 357 1.524 5.975 10.469 18.366;

(x) 26 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanun’dan önce 3133 ve 5256 sayılı 
Kanunlara göre.

Diğer Altın ve Döviz Hesaplan 
Cetvel ; 28_________________________________________ (Milyon TL.)

1968
(x)

1969
(x) 1970 1971 1972

ALTIN (Meskûk ve düşUk ayarlı) 30 30 50 52 53
BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 1.065 1.101 1.975 2.230 2.109

Hariçteki muhabirler 129 94 211 298 249
Diğer döviz hesaplan 936 1.007 1.764 1.932 1.860

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 816 2.649 6.753 6.086 13.704
Hariçteki muhabirler 62 67 164 129 104
Diğer döviz hesaplan , 754 2.582 6.589 5.957 13.600

(x) 26 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanun’dan önce 3133 ve  5256 sayılı
Kanunlara göre. ....



Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı
Cetvel : 29 ___________________________________________________ (Milyon TL.)

1969 1970 1971 1972

D e ğ i ş i k l i k

1968
1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

KAYDÎ PARA 5 14 8 50 445 —  11 9 —  6 42 395

BANKALAR 3.920 5.003 5.399 8.688 14.701 1.316 1.083 396 3.289 6.013

Mevduat karşılıkları 2.935 3.676 4.293 6.956 12.027 851 741 617 2.663 5.071

Bankalar - yurtiçi 981 1.321 1.106 1.732 2.674 468 340 —  215 626 942

Bankalar - yurtdışı 4 6 — — — —  3 2 —  6 ------ ---

RESMÎ MEVDUAT 339 455 729 912 1.335 28 116 274 183 423

Genel - katma bütçeli idareler 219 365 608 769 969 —  28 146 243 161 200

Kamu ekonomik teşebbüsleri 46 17 16 20 65 27 —  29 —  1 4 45

Diğerleri 74 73 105 123 301 29 —  1 32 18 178

MUHTELİF (Kaydı para hariç)

i MİLLETLERARASI KURUMLAR VE 
DIŞ YARDIM KARŞILIKLARI

156 116 155 133 150 71 —  40 39 —  22 17

711 593 1.421 1.233 32 243 —  118 828 —  188 — 1.201

TOPLAM 5.131 6.181 7.712 11.016 16.663 1.647 1.050 1.531 3.304 5.647



Cetvel : 30
Bankalar — Başlıca İşlemler (x)

(Milyon TL.)

A K T İ F 1968 1969 1970 1971 1972 P A S İ F 1968 1969 1970 1971 1972

KASA
Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEV. (2)
MEVDUAT KARŞILIKLARI

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatırım Bankasında

KREDİLER 
İhtisas kredileri 

Sanayi bankaları
T. Sına! Kal. B.
Sınai Yat. ve Kr. B.

Küçük sanat - Halk B. 
Tarım kredileri - Ziraat B.

Tarım Kredi Koop.leri 
Tarım Satış Koop.leri 
Doğrudan doğ. üreticiye

İpotek karşılığı krediler 
Konut inşaatı 
Afetler için 
Turizm
Ticari nitelikte 

Genel krediler 
TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER

1.922 2.121 2.324 3.401 4.610 MEVDUAT 

Tevdiat parası
Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevdu.

Diğer mevduat (1)

MERKEZ B. REESKONT - 
AVANS (2)

T. C. Ziraat Bankası
Tarım Kreöi Koop.leri 
Tarım Satış KoopJeri

T. Halk B. - Küçük sanat
Diğerleri - bütün bankalar

Sanayi
Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

ZİRAÎ FİNANSMAN 

KALAN (3)

26.115 30.759 36.246 48.476 66.007
1.915

7

981

2.113
8

1.321
4.994

2.314
10

1.166

3.392
9

1.732

4.597
13

2.674

17.726 21.032 23.410 29.620 66.832
4.926

12.800
8.389

6.014
15.018
9.727

6.391
16.819
12.836

8.704
20.916
18.856

11.894
24.938
26.1754.242 5.611 8.274 13.345

2İ935~
1.307

27.575

3.676
1.318

33.182_

4.293
1.318

37.005

6.956
1.318

42.834

12.027
1.318

55.955
4.430 5.766 6.300 4.434 5.993

2 614 3 403 3 672 2 173 3.23211.279
1.248

13.318
1.498

14.938
2.132

15.449
2.389

17.360
2.794 1.401

1.213
405

1.786
1.617

508

2.253
1.419

490

1.946
227
339

1.918
1.314

399
925
323
777

7.115
1.735
1.931
3.449
2.139
1.547

233
121
238

16.296

1.024
474
971

1.623
509

1.108 
9 030

1.790
599

1.267

2.036
758

1.538
9.808

1.411 1.857 2.138 1.902 2.362
8.554 8.867

629
36

460
286

525

867
38

686
266

647

1.035
43

772
288

650

907
44

576
227
148

650

962
48

684
172
496

650

2.003
2.581
3.970
2.295

2.125
3.145
3.760
2.668

2.016
3.270
3.581
2.926
1.668

688
161
409

27.385

2.369
3.401
4.038
3.220
1.726

813
174
507

38.595

1.567
315
148
265

19.864

1.617
558
167
326

22.067
6.880 8.277 6.748 8.465 14.0633.230 3.831 3.898 5.784 7.129

TOPLAM 37.950 45.449 49.944 62.025 83.713 TOPLAM 37.950 45.449 49.944 62.025 83.713

NOTLAR : (x) 1972 için geçici ve yaklaşık rakamlar.
(1) Diğer mevduat, vâdesiz ve vadeli resmî mevduat ile vadeli ticaret ve tasarruf mevduatı rakamlarım kapsar.
(2) Merkez Bankasındaki bankalar serbest tevdiatı ve mevduat karşılıkları ile reeskont ve avans rakamları, Merkez Bankası yıl sonu bi- 

lânçolarından alınmıştır.
(3) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları 

arasındaki farktır. Bankaların 1972 yılı bilânçoları bu o et velin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Bankalar — Başlıca İşlemler — Değişiklik (x)
Cetvel : 31 _________________ __________________________ I ,__________  «M»?011 TL )

A K T I F 1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972 P A S İ F 1967

1968
1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

KASA 483 199 203 1.077 1.209 MEVDUAT 5.100 4.644 5.487 12.230 14.531

480 198 201 1.078 1.205 Tevdiat parası 3.774 3.306 2.378 6.210 7.212
Ufakhk para 3 1 2 — 1 4 Vadesiz ticarî mevduat 1.364 1.088 577 2.113 3.190

MERKEZ B.NDA SERBEST Vadesiz tasarruf mevdu. 2.410 2.218 1.801 4.097 4.022
TEV. (2) 468 340 — 215 626 942 1.326 1.338 3.109 6.020 7.319
MEVDUAT KARŞILIKLARI 864 752 617 2.663 5.071 MFRTTR7 V RTn^KONT -

Merkez Bankasında (2) 851 741 617 2.663 5.071 AVANS (2) 646 1.336 534 —1.866 1.559
Devlet Yatırım Bankasında 3 11 — — — T. C. Ziraat Bankası 762 789 269 —1.499 1.059

KREDİLER 4.207 5.607 3.823 5.829 13.121 392 385 467 — 307 — 28
ihtisas kredileri 2.049 2.039 1.620 511 1.911 Tarım Satış Koop.leri 370 404 — 198 —1.192 1.087

Sanayi bankaları 205 250 634 257 405
101 — 16 — 131 40

T. Sınaî Kal. B. 138 99 599 167 246 T. Halk B. - Küçük sanat 91
Sınaî Yat. ve Kr. B. 67 151 35 90 159 Diğerleri - bütün bankalar —  207 446 281 — 236 460

Küçük sanat - Halk B. 192 194 137 159 271 — 95 238 168 — 128 55
Tarım kred. - Ziraat B. 1.564 1.439 476 — 163 941 Tarım - bölge bankaları 10 2 5 1 4

Tarım Kredi Koop.leri 401 268 122 — 109 353 İhracat — 106 226 86 — 196 108
Tarım Satış Koop.leri 502 650 564 125 131 İç ticaret — 16 — 20 22 — 61 — 55
Doğrudan doğ. üreticiye 661 521 — 210 — 179 457 Orta vadeli ___ ___ ___ 148 348

ipotek karşılığı krediler 88 156 373 258 294
Konut inşaatı — 134 20 50 51 58
Afetler için 70 82 243 130 125
Turizm 107 27 19 — 6 13 ZİRAÎ FİNANSMAN 384 122 3 — —
Ticarî nitelikte 45 27 61 83 98

Genel krediler 2.158 3.568 2.203 5.318 11.210
1 TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 762 601 67 1.886 1.345 KALAN (3) 644 1.397 —1.529 1.717 5.598 |

j TOPLAM 6.774 7.499 4.495 12.081 21.688 TOPLAM 6.774 7.499 4.495 12.081 21.688 1
1

NOT : (x) Bu cetveldeki notlar için 30 sayılı cetvelin notları geçerlidir.



Cetvel : 32

Harikalar — Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

1 9  7 1 1972
Eldm1968 1969 1970 Ekim Aralık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 12.792 15.306 17.653 18.404 19.865 23.113

Sanayi

Sanayi bankaları 
Diğer bankalar

6.320 7.820 9.944 11.217 12.177 14.923

1.248
5.072

1.498
6.322

2.132
7.812

2.374
8.843

2.389
9.788

2.822
12.101

Madencilik - diğer bankalar 256 204 273 240 260 368

Tarım 5.439 6.311 6.328 5.721 6.161 6.334

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Diğer üreticiler

1.735
3.704

2.003
4.308

2.125
4.203

1.846
3.875

2.016
4.145

2.081
4.253

Küçük san’at, esnaf 777 971 1.108 1.226 1.267 1.488

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 3.442 3.725 4.255 5.215 5.345 5.733

Konut inşaatı 
Mahallî idareler 
Afetler için 
Diğer inşaat

1.547
1.293

233
369*

1.567
1.394

315
449

1.617
1.547

558
533

1.564
2.364

656
631

1.668
2.332

688
657

1.611
2.520

749
853

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 9 13 7 3 3 9

DAĞITIM SEKTÖRÜ 7.404 9.394 10.161 11.429 11.680 13.888

İhracat 2.957 3.843 4.534 5.351 5.033 5.204

Tarım Satış Kooperatifleri 
Diğer ihracat kredileri

1.931
1.026

2.581
1.262

3.145
1.389

3.397
1.954

3.270
1.763

2.928
2.276

Turizm 121 148 167 164 161 144
İthalât 2.014 2.585 2.508 2.422 2.724 3.462
Iç ticaret 2.312 2.818 2.952 3.492 3.762 5.078

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 3.928 4.744 4.929 5.662 5.941 7.765
25 binden az krediler 
İpotekli ticarî krediler 
Diğerleri

1.150
238

2.540

1.369
265

3.110

1.334
326

3.269

1.698
380

3.584

1.390
409

4.142

1.720
496

5.549

KREDİLER GENEL TOPLAMI 27.575 33.182 37.005 40.713 42.834 50.508



Bankalar — Krediler ve Dağılımı — Mutlak Pay (%)
Cetvel : 33

1968 1969 1 9  7 1 1972
Ekim

İ9/U
Ekim Aralık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 46,4 46,1 47,7 45,2 46,4 45,8
Sanayi 22,9 23,6 26,9 27,5 28,4 29,6

Sanayi bankaları 4,5 4,5 5,8 5,8 5,5 5,6
Diğer bankalar 18,4 19,1 21,1 21,7 22,9 24,0

Madencilik - diğer bankalar 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 0.7
Tarım 19,7 19,0 17,1 14,1 14,4 12,5

Tarım Kredi Kooperatifleri 6,3 6,0 5,7 4,6 4,7 4.1
Diğer üreticiler 13,4 13,0 11.4 9,5 9,7 8.4

Küçük san’at, esnaf 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 12,5 11,3 11,5 12,8 12,5 11.4

Konut inşaatı 5,6 4,7 4,4 3,8 3,9 3,2
Mahalli idareler 4,7 4,2 4,2 5,8 5,5 5,0
Afetler için 0,9 ı.o 1.5 1.6 1.6 1.5
Diğer inşaat 1.3 1,4 1.4 1.6 1.5 1.7

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DAĞITIM SEKTÖRÜ 26,8 28,3 27,5 28,1 27,3 _27,4_

İhracat 10,7 11,6 12,3 13,1 11,7 10,3

Tarım Satış Kooperatifleri . 7,0 7,8 8,5 8,3 7.6 5,8 i

Diğer ihracat kredileri 3,7 3,8 3,8 4,8 4.1 4.5

Turizm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

İthalât 7,3 7,8 6,8 6,0 6.4 6,7

8,4 8,5 8,0 8,6 8,8 10,1

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 14,3 14,3 13,3 13,9 13,8 15,4

25 binden az krediler 4,2 4,1 3,6 4,2 3,2 3,4

İpotekli ticarî krediler 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 !.°
Diğerleri 9,2 9,4 8,8 8,8 9.7 11,0

KREDİLER GENEL TOPLAMI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Bankaların Hesap Durumu özeti
(Milyon TL.)

1968 1969 1970
1 9  7 1 1972

Kasım Aralık Kasım

AKTİF HESAPLAR 62.383 74.349 79.719 96.703 93.364 120.995

KASA
Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ BANKASI SERBEST TEV.
KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI

Mevduat kargılığı (Merkez Bankası) 
Mevduat kargılığı (D. Y. B.)
Diğer kanuni kargılıklar

1.922 2.121 2.324 2.491 3.401 3.038
1.915

7
967

2.113
8

1.370

2.314
10

1.358

2.470
21

1.692

3.392
9

2.164

3.027
11

2.151
4.561 5.341 6.040 8.325 8.744 13.209
2.935
1.307

319

3.676
1.318

347

4.293
1.318

429

6.476
1.382

467

6.956
1.318

470

11.182
1.526

501

TAHVİLLER CÜZDANI 1.471 1.677 1.663 2.741 3.189 4.184
Devlet tahvil, ve Hazine plas. bono. 
Devlet Yatırım Bankası 
Belediyeler 
Diğer tahviller

1.351
37
34
49

1.561
34
33
49

1.528
34
32
69

2.672
13
28
28

3.130
5

26
28

4.103
35
26
20

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1.759 2.154 2.235 2.557 2.595 2.817
KREDİLER 27.575 33.182 37.005 41.300 42.834 51.704
SABİT DEĞERLER 5.341 6.334 3.895 4.380 4.421 4.994
ZARAR 68 146 107 — 132 —

MUHTELİF AKTİFLER 18.719 22.024 25.092 33.217 25.884 38.898

PASİF HESAPLAR 62.383 74.349 79.719 96.703 93.364 120.995

MEVDUAT 26.115 30.759 36.246 43.806 48.476 56.995
Ticari mevduat - vadesiz 
Ticari mevduat - vadeli 
Tasarruf mevduatı - vadesiz 
Tasarruf mevduatı - vadeli 
Resmi - vadesiz, vadeli

4.926
517

12.800
4.913
2.959

6.014
591

15.018
5.848
3.288

6.591
679

16.819
8.224
3.933

7.146
727

19.196
11.433
5.304

8.704
758

20.916
12.313
5.785

9.631
970

22.608
15.952
7.834

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 4.427 5.766 6.300 4.252 4.434 4.865
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 474 443 418 410- 402 368
TAAHHÜTLER 5.449 6.261 ‘5.806 5.873 6.019 6.591

Devlet Yatırım Bankası
Genel bütçeli idareler
Sosyal sigorta kurumlan
Mahalli idareler
İktisadi Devlet teşebbüsleri
Zirai finansman
Yurtiçi ve dıgı taahhütler

2.832
485
284

1
3

525
1.319

3.219
508
256

2
647

1.629

2.513
611
259

650
1.773

2.445
610
251

650
1.917

2.548
638
219

650
1.964

2.933
545
249

5
650

2.209
SERMAYE HESAPLARI 7.109 7.931 8.083 9.407 10.111 11.196

ödenmiş sermaye 
İhtiyat ve kargılıklar 
Kâr

4.459
2.042

608

4.855
2.288

788

5.000
2.644

439

6.556
2.851

6.605
2.990

516

7.962
3.234

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 18.809 23.189 22.866 32.955 23.922 40.980



Cetvel : 35
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı (x)

(Milyon TL.)

A K T İ F 1968 1969 1920 1971 1972 P A S İ F 1968 1969 1970 1971 1972

KASA 1.984 2.183 2.385 3.461 4.674 BANKNOT EMİSYONU 9.925 10.974 13.915 17.032 20.055

Banknot 1.915 2.113 2.314 3.392 4.597 Bilfiil tedavülde 8.010 8.861 11.601 13.640 15.458
Ufaklık para 69 70 71 69 77 Banka kasalarında 1.915 2.113 2.314 3.392 4.597

MEVDUAT KARŞILIĞI 4.242 4.994 5.611 8.274 13.345 UFAKLIK PARA EMİSYONU 296 290 320 346 405
Merkez Bankasında 2.935 3.676 4.293 6.956 12.027
Devlet Yatırım Bankasında 1.307 1.318 1.318 1.318 1.318 Bilfiil tedavülde 227 220 249 277 328

Banka kasalarında 69 70 71 69 77
KREDİ HACMİ 33.313 40.336 45.270 54.673 69.496

VADESİZ MEVDUATMerkez B. - dolaysız kredi. 5.738 7.154 8.265 11.839 13.541 17.731 21.046 23.418 29.670 37.277

Banka kredileri 27.575 33.182 37.005 42.834 55,955 Vadesiz ticari mevduat 4.926 6.014 6.591 8.704 11.894
Kendi kaynaklarından 23.145 27.416 30.705 38.400 49.962 Vadesiz tasarruf mevduatı 12.800 15.018 16.819 20.916 24.938
Merkez B. kaynağından 4.430 5.766 6.300 4.434 5.993 Merkez Bankası kaydî 5 14 8 50 445

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 3.303 3.897 3.963 5.846 7.191 DİĞER MEVDUAT (1) 9.595 10:891 15.141 21.134 27.692
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 357 1.524 5.975 10.469 18.366 İTHALÂT TEMİNATI 1.477 2.479 1.999 1.587 1.369

Altın mevcudu 1.109 1.112 1.834 1.765 1.844
Döyiz rezervi — 752 412 4.141 8.704 16.522 KALAN (2) 4.175 7.254 8.411 12.954 26.274

TOPLAM 43.199 52.924 63.204 82.723 113.072 TOPLAM 43.199 52.934 62.204 62.723 113.072

NOTLAR : (x) 1972 için geçici ve yaklaşık rakamlar. Bu cetvele bankaların birbirleri ile Merkez Bankası arasındaki hesaplar dahil değildir; Hazine- 
ce çıkarılan ufaklık para dahildir. Para - banka sistem i: Merkez Bankası ile bankaları ve ufaklık para dolayısiyle Hazine’yi kapsar.

(1) Diğer mevduat; Merkez Bankasındaki bankalar mevduatı ve kaydi mevduat dışında kalan mevduat ile bankalardaki vadesiz ve vadeli 
resmi mevduatı, vadeli ticari v e  tasarruf mevduatı rakamlarını kapsar.

(2) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları ara
sındaki farktır. Bankaların 1972 yılı bilânçoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Cetvel : 36
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı - Değişiklik (x)

(Milyon TL.)

A K T t  F 1969
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

P A S İ F
1967
1968

1968
1969

1969
1968

1970
1971

1971
1972

KASA 484 199 202 1.076 1.213 BANKNOT EMİSYONU — 23 1.049 2.941 3.117 3.023
Banknot 480 198 201 1.078 1.205 Bilfiil tedavülde — 503 851 2.740 2.539 1.818
Ufaklık para 4 1 1 — 2 8 Banka kasalarında 480 198 201 1.078 1.205

MEVDUAT KARŞILIĞI 854 752 617 2.653 5.071
30 — 6 30 26 39

Merkez Bankasında
UFAKLIK PARA EMİSYONU

851 741 617 2.653 5.071
Devlet Yatırım B. 3 11 . Bilfiil tedavUlde 26 — 7 29 28 51

Banka kasalarında 4 1 1 — 2 8
KREDİ HACMİ 4.953 7.023 4.934 9.403 14.823

Merkez B. - dolaysız kredi. 746 1.416 1.111 3.574 1.702 VADESİZ MEVDUAT 3.763 3.315 2.372 6.252 7.607
Banka kredileri 4.207 5.607 3.823 5.829 13.121 Vadesiz ticari mevduat 1.364 1.088 577 2.113 3.190

Kendi kaynaklarından 3.561 4.271 3.289 7.695 11.582 Vadesiz tasarruf mevduatı 2.410 2.218 1.801 4.097 4.022
Merkez B. Kaynağından 046 1.336 534 —1.866 1.559 Merkez Bankası kaydi — 11 9 — 6 42 395

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 770 594 66 1.883 1.345 DİĞER MEVDUAT (1) 1.668 1.296 4.250 5.993 6.558
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ — 45 1.167 4.451 4.494 7.807

340 1.002*14. J 700 İTHALÂT TEMİNATI — 480 —412 —218Altın mevcudu O /¿A —- oy /y
Döviz rezervi — 45 1.164 3.729 4.563 7.818 KALAN (2) 1.238 3.079 1.157 4.543 13.320

TOPLAM 7.016 9.735 10.270 19.519 30.349 TOPLAM 7.016 9.735 10.270 19.519 30.349

(x) Bu cctveldeki notlar için 35 sayılı cetvelin notları geğerlidir.



Cetvel : 37
Para - Banka Sistemi — Kredi Hacmi ve Dağılımı (x)

(Milyon TL.)

1968 1969 1970 1971 1972
D e ğ i ş i k l i k

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

BANKA KREDİLERİ 27.575 33.182 37.005 42.834 55.955 4.207 5.607 3.823 5.829 13.121
İhtisas kredileri 11.279 13.318 14.938 15.449 17.360 2.049 2.039 1.620 511 1.911

Sanayi bankaları 1.248 1.498 2.132 2.389 2.794 205 250 634 257 405
T. Sınai Kal. Bankası 925 1.024 1.623 1.790 2.036 138 99 599 167 246
Sınaî Yat. ve Kr. B. 323 474 509 599 758 67 151 35 90 159

Küçük san’at — Halk B. 777 971 1.108 1.267 1.538 192 194 137 159 271
Kendi kaynaklarından 372 465 618 908 1.139 101 93 153 290 231
Merkez Bankası kay. 405 506 490 359 399 91 101 — 16 — 131 40

Tarım — Ziraat Bankası 7.115 8.554 9.030 8.867 9.808 1.564 1.439 476 — 163 941
Kendi kaynaklarından 4.501 5.151 5.358 6.694 6.576 802 650 207 1.336 — 118
Merkez B. kaynaklar. 2.614 3.403 3.672 2.173 3.232 762 789 269 —1.499 1.059

İpotek karşılığı krediler 2.139 2.295 2.668 2.926 3.220 88 156 373 258 294
Konut inşaatı 1.547 1.567 1.617 1.668 1.726 —134 20 50 51 58
Afetler için 233 315 558 688 813 70 82 243 130 125
Turizm 121 148 167 161 174 107 27 19 — 6 13
Ticari nitelikte 238 265 326 409 507 45 27 61 83 98

Genel krediler 16.296 19.864 22.067 27.385 38.595 2.158 3.568 2.203 5.318 11.210
Kendi kaynaklarından 14.885 18.007 19.929 25.483 36.233 2.365 3.122 1.922 5.554 10.750
Merkez Bankası kaynağı. 1.411 1.857 2.138 1.902 2.362 —207 446 281 — 236 460

Kısa vadeli krediler 1.411 1.857 2.138 1.754 1.866 —207 446 281 — 384 112
Sanayi kredileri 629 867 1.035 907 962 — 95 238 168 — 128 55
Tarım — bölge bank. 36 38 43 44 48 10 2 5 1 4
İhracat kredileri 460 686 772 576 684 —106 226 86 — 196 108
İç ticaret kredileri 286 266 288 227 172 — 16 — 20 22 — 61 — 55

Orta vadeli krediler — — — 148 496 — — — 148 348
MERKEZ BANKASI —
DOLAYSIZ 5.738 7.154 8.265 11.839 13.541 746 1.416 1.111 3.574 1.702

Hazine 2.591 3.467 4.359 6.088 7.469 230 876 892 1.729 1.381
Kısa vadeli avans 2.181 3.057 4.359 6.088 7.469 230 876 1.302 1.729 1.381
Hazine bonoları 348 348 — — — — — —348 — —
Altın karşılığı avans 62 62 — — — — — — 62 — —

Kamu ekonomik teş. leri 2.884 3.434 3.584 5.459 5.809 522 550 150 1.875 350
Toprak Mahsulleri Ofisi 1.020 950 1.125 3.000 3.350 12 — 70 175 1.875 350
Şeker Şirketi 654 734 709 709 709 50 80 — 25 — —
Tekel İdaresi 1.210 1.750 1.750 1.750 1.750 460 540 — —

Bankalar Tasfiye Fonu 263 253 322 292 263 — 6 — 10 69 — 30 — 29

KREDİ HACMİ TOPLAMI 33.313 40.336 45.270 54.673 69.496 4.953 7.023 4.934 9.403 14.823

(x) Bankalar açısından 1972 sonu rakamları geçici ve yaklaşıktır.



Para - Banka Sistemi — Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri (x)
Cetvel : 38____________________________________________________________________________________________________ (Milyon TL.)

|
1968 1969 1970 1971 1972

D e ğ i ş i k l i k  j

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

PARA HACMİ 25.968 30.127 35.268 43.587 53.063 3.286 4.159 5.141 8.319 9.476
Banknot ve ufaklık para 8.237 9.081 11.850 13.917 15.786 —477 844 2.769 2.067 1.869

Banknot 8.010 8.861 11.601 13.640 15.458 —503 851 2.740 2.039 1.818
Ufaklık para 227 220 249 277 328 26 — 7 29 28 51

Tevdiat parası - vadesiz 17.731 21.046 23.418 29.670 37.277 3.763 3.315 2.372 6.252 7.607
Ticari mevduat 4.926 6.014 6.591 8.704 11.894 1.364 1.088 577 2.113 3.196Tasarruf mevduatı 12.800 15.018 16.819 20.916 24.938 2.410 2.218 1.801 4.097 4.022
Merkez Bankası - kaydî 5 14 8 50 445 — 11 9 — 6 42 396

PARA BENZERİ LİKİDİTELER 9.595 10.891 15.141 21.134 27.692 1.668 1.296 4.250 5.993 6.558
Bankalarda 8.389 9.727 12.836 18.856 26.175 1.326 1.338 3.109 6.020 7.319
Merkez Bankasında 1.206 1.164 2.305 2.278 1.517 342 — 43 1.141 — 27 —761

BAĞLI DEĞERLER 3.461 4.662 4.384 5.048 6.043 824 1.201 —278 664 995
Kasalarda banknot +  ufaklık para 1.084 2.183 2.385 3.461 4.674 484 199 202 1.076 1.213
İthalât teminatı 1.477 2.479 1.999 1.587 1.369 340 1.002 -4 8 0 —412 —218

FARK (1) 4.175 7.254 8.411 12.904 26.274 1.238 3.079 1.157 4.543 13.320

T O P L A M 43.199 52.934 63.204 82.723 113.072 7.016 9.735 10.270 19.519 30.349

KREDİ HACMİ 33.313 40.336 45.270 54.673 69.496 4.953 7.023 4.934 9.403 14.823
Merkez Bankası - dolaysız krediler 5.738 7.154 8.265 11.839 13.541 746 1.416 1.111 3.574 1.702
Banka kredileri 27.575 33.182 37.005 42.834 55.955 4.207 5.607 3.823 5.829 13.121

Kendi kaynaklarından 23.145 27.416 30.705 38.400 49.962 3.561 4.271 3.289 7.695 11.562
Merkez Bankası kaynaklarından 4.430 5.766 6.300 4.434 5.993 646 1.336 534 —1.866 1.559

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 3.303 3.897 3.963 5.846 7.191 770 594 66 1.883 1.345
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 357 1.524 5.975 10.469 18.366 — 45 1.İ67 4.451 4.494 7.897

Altm mevcudu 1.109 1.112 1.834 1.765 1.844 -- 3 722 — 69 79
Döviz rezervi —752 412 4.141 8.704 16.522 — 45 1.164 3.729 4.563 7.818

BAĞLI DEĞERLER 6.226 7.177 7.996 11.735 18.019 1.338 951 819 3.739 6.284
Kasalarda banknot+ufaklık para 1.984 2.183 2.385 3.461 4.674 484 199 202 1.076 1.213
Mevduat kargılıkları 4.242 4.994 5.611 8.274 13.345 854 752 617 2.663 5.071

Merkez Bankasında 2.935 3.676 4.293 6.056 12.027 851 741 617 2.663 5.071
Devlet Yatırım Bankasında 1.307 1.318 1.318 1.318 1.318 3 11

NOTLAR : (x) Bankalar açısından 1972 yılı so m  rakamları geçici ve yaklaşıktır.
(1) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; 

tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları arasındaki 
farktır. Bankaların 1972 yılı bilançoları bu oetvelin düzenlendiği tarihte 
elde edilememiştir.



Cetvel : 39
Para - Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurumlan ve Dağılım ı

(Milyon TL.)
D e ğ i ş i k l i k

1968 1969 1970 1971 1972 1967
1968

1988
1969

1969
1970

1970
1971

1971
1972

HAZİNE 296 290 320 346 405 30 — 6 30 26 59
MERKEZ BANKASI 9.868 10.926 13.862 17.022 20.436 — 35 1.058 2.936 3.160 3.414

Banknot emisyonu 
Kaydi para
Ufaklık para (—), kasada

9.925
5

— 62

10.974 
14 

— 62

13.915
8

— 61

17.032 
50 

— 60

20.055 
445 

— 64

— 23
— 11 
— 1

1.049
9

2.941 
— 6 

1

3.117
42

1

3.023 
395 

— 4
BANKALAR 15.804 18.911 21.086 26.219 32.222 3.291 3.107 2.175 5.133 6.003

Kaydi Para 17.726 21.032 23.410 29.620 36.832 3.774 3.306 2.378 6.210 7.212
Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı

4.926
12.800

6.014
15.018

6.591
16.819

8.704
20.916

11.894
24.938

1.364
2.410

1.088
2.218

577
1.801

2.113
4.097

3.190
4.022

Banknot (—), kasalarda — 1.915 — 2.113 — 2.314 —3.392 —4.597 — 480 — 198 — 201 —1.078 —1.205
Ufaklık para (—), kasalarda — 7 — 8 — 10 — 9 — 13 — 3 — 1 — 2 1 — 4

PARA HACMİ TOPLAMI 25.968 30.127 35.268 43.587 53.063 3.286 4.159 5.141 8.319 9.476

(x) Merkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1972 yılı rakamları geçici ve yaklaşıktır.



K o n s o l i d e  B ü t ç e

Mali Yıl (11 aylık) Takvim Yılı

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 24.724 27.969 31.513 44.969 56.390
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

12.098
6.449
6.177

13.286
7.091
7.592

15.448
7.325
8.740

21.831 
8.246

14.832

26.375
9.416

20.599

B. HARCAMALAR TOPLAMI 19.139 21.872 24.906 38.271 42.286 21.373 24.270 28.753 44.734 51404
Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

9.331
5.134
4.674

10.735
5.522
5.615

12.163
5.923
6.820

19.051
6.646

12.574

20.372
6.205

15.709

10.624
5.673
5.076

12.170
6.291
5.809

13.197
7.068
8.488

21.386
7.691

15.657
23.190
7.368

20.846
C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.027 22.058 24.745 38.726 42.877 20.764 19.956 27.512 43.932 51

Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden '

9.226
5.051
3.750

10.671
5.413
4.958
1.016

11.914
5.779
5.610
1.442

18.891
6.456

10.962
2.417

20.218
6.038

14.052
2.569

10.365
5.463
3.995

941

9.536
4.968
4.440
1.012

12.611
6.670
6.770
1.461

20.737
6.882

13.923
2.390

22.371
6.991

18.979
2.688

D. GELİR TAHSÎLÂTI 18.017 21.123 25.496 33.988 42.811 20.300 23.677 27.566 40.194
Vergi gelirleri 
Vergi dı§ı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

E. ÎÇ ÎSTÎKRAZ GELÎRÎ

14.806
1.374
1.837

17.671
1.592
1.860

20.486
2.103
2.907

27.582
3.547
2.859

35.211
5.816
1.784

16.080
1.523
2.688

500

18.722
2.302
2.653

500

21.629
2.479
3.458

600

29.565
5.882
4.747

600

38.489
6.695
3.547

800
GELÎR GÎDER FARKI 
C—(D+E) — 10 — 935 +  751 —4.738 — 66 +  36 +4.221 +  654 —3.138 —1.498

K a yn a k: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



G e n e l  B ü t ç e

Mali Yıl (11 aylık) Takvim Yılı

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1979 1971 1972

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 23.442 26,927 30.319 43.022 54.644
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

10.927
2.682
9.833

(3.7T9)

11.958
3.107

11.862
(5.029)

13.980
3.054

13.285
(5.559)

19.930
3.532

19.560
(5.973)

24.109
4.320

26.215
(6.773)

B. HARCAMALAR TOPLAMI 18.521 21.580 24.778 37.820 42.250 20.709 23.491 27.936 43.238 50.552
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçeİere Transfer)

8.486
2.246
7.789

(3.552)

2.377
9,712
0.491

(4.377)

10.954
2.643

11.181
(4.913)

17.325
2.915

17.580
(5.818)

18.489
2.871

29.890
(5.905)

9.667
2:516
8.526

(3.958)

10.995
2.698
9.798

(4.691)

11.889
3.037

13.010
(5.240)

19.382
3.106

20.750
(6.296)

21.097
3.141

26.314
(6.603)

C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.423 21.613 24.461 37.755 41.961 20.297 24.058 26.851 42.726 49.845
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

8.401
2.190
6.892

940

9.670
2.341
8.881

721

10.719
2.535

10.095
1.112

17.177
2.779

16.106
1.693

18:346
2.735

19.273
1.607

9.443
2.422
7.491

941

10.481
2.636

10.177
764

11.338
2.915

11.467
1.131

18.829
2.837

19.383
1.677

20.401
3.061

24.738
1.645

D. GELİR TAHSİLATI 17.381 20.430 24.771 32.738 41,539 19.548 22.915 26.725 38.633 47.292
Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
'Özel gelir ve fonlar

14.673
908

1.800

17.518
1.181
1.731

20.463
1,610
2.698

27.555
2.700
2.483

35.178
4.918
1.443

15.946
959

2.643

18.573
L813
2.529

21.530
1.970
3.225

29.535
4.747
4.351

38.456
5.712
3.124

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ — — : — — — 500 500 600 600 800

GELİR GİDER FARKI
C—(D-l-E) —1.0*2 —1.183 +  310 —5.017 — 422 — 249 — 643 +  474 —3.493 —1.753

K a yn a k: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



K a t m a  B ü t ç e
Cetvel : 42___________________ ■__  _______________________________________________________  (Milyon TL.)

Mali Yıl (11 aylık) Takvim Yılı

1908 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 5.511 6.071 6.752 7.920 8.520
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

B. HARCAMALAR TOPLAMI

1.170 
3.768

573
4.170

1.328
3.984

759
4.669

1.468
4.271
1.013
5.041

1.901
4.715
1.304
6.269

2.266
5.096
1.158
5.941 4.623 5.469 6.057 7.793 7.454

Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

C. ÖDEMELER TOPLAMI

845
2.888

437
4.096

1.023
3.145

501
4.821

1.209
3.279

553
5.197

1.726
3.731

812
6.789

1.883
3.334

724
6.821

957
3.158

508
4.425

1.176
3.592

701
4.467

1.309
4.030

718
5.901

2.004
4.585
1.204
7.501

2.092
4.227
1.135
7.788

Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

D. GELİR TAHSİLÂTI

825
2.861

410

6.043

1.001
3.072

453
295

7.274

1.196
3.243

428
330

5.638

1.714
3.677

674
724

7.068

1.872
3.303

684
962

7.176

922
3.041

462

6.712

905
2.845

422
295

7.821

1.273
3.755

543
330

5.941

1.908
4.045

836
712

7.857

1.971
3.930

844
1.043
8.943

Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ

1.988
466

3.589
2.358

411
4.505

24
492

5.122

27
847

6.194

32
898

6.246

1.797
1.665
3.250

2.518
489

4.814

— 41 
510 

5.472

29
1.135
6.693

32
984

7.027

GELİR GİDER FARKI 
C—(D+E)

+1.947 +2.453 +441 +279 +355 +2.287 +3.334 +  40 +356 +255

K a yn a k : Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



Cetvel : 43
Hazine Nakit Durumu

(Aralık Sonları) (Milyon TL.)

1968 1969 1970 1971 1972

1 —  MEVCUT VE ALACAKLAR 1.958 2.420 5.198 4.019 6.077

Kasa ve bankalar 878 1.095 1.808 1.773 2.395

Avanslar 1.080 1.325 3.390 2.246 3.682

2 —  BORÇLAR (kısa vadeli) — 4.518 —  5.784 —  8.555 — 10.522 — 12.551

Merkez Bankası avansı — 2.181 —  3.057 —  4.359 —  6.088 — 7.340
Hazine bonolan —  348 — 348 — — —
Plâsman bonolan — 849 —  587 —  591 — 1.904 —  2.286
Emanet paralar (a) — 1.140 — 1.792 —  3.605 — 2.530 — 2.925

3 —  ALACAK—BQRQ DENGESİ (1—2) — 2.560 —  3.364 —  3.357 —  6.503 —  6.474

4 —  BÜTÇE EMANETLERİ (b) — 1.462 — 895 — 1.986 — 2.496 —  3.205

5 —  NET HAZİNE NAKİT DURUMU (3— 4) — 4.022 —  4.259 —  5.343 —  8.999 —  9.679

(a) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken pa
ralar.

(b) Büyük kısmı Katma Bütçeli İdarelere yapılan yardımlarla ilgili olup 
dörder aylık devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak 
ödenir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



Cetvel: 44
Kamu Borçlan — İç Borçlar

(Milyon TL.)
1968

Aralık
1969

Aralık
1970

Aralık
1971

Aralık
1972

Aralık

A — DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN İÇ BORÇLAR TOPLAMI (1) 15.431 16.378 17.433 20.957 23.857

a) Genel Bütçe Toplamı 15.418 16.367 17.424 20.950 23.852
, Tahvil ihracı (2) , 2.012 2.378 2.818 3.238 6.287

İç istikraz borç. (3) 7.112 7.061 7.340 7.283 7.380
Tahkim edilen belediyeler borç. (4) 1.477 1.401 892 2.907 2.488
Tasarruf Bonosu 4.686 5.400 6.244 7.397 7.592
Diğer borçlar (5) (6) 131 127 130 125 105

b) Katma Bütçe Toplamı 13 11 9 7 5
Devlet Su İşleri Tahvilleri 13 11 9 7 5

B — BÜTÇE DIŞI KAMU SEKTÖRÜ
TAHVİLLERİ TOPLAMI 6.621 6.272 7.527 8.62S 9.237

a) Devlet Yatırım Bankası (7) 4,597 5.719 6.776 7.926 8.590
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri (8) ■ 1.957 493 548 507 467

■ c) Belediye (İst. Belediyesi) 67 60 203 192 180

TOPLAM (A +  B) 22.052 22.650 24.960 29.582 33.094

(1) Genel ve Katma Bütçe borçlan. ;
(2) Hazine İç İstikraz Tahvilleri. ..............
(3) 154 ve 250 sayılı Kananlar gereğince yapılan konsolidasyondon doğan borçlar.
(4) 691 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen Belediyeler borçları.
(5) 65 sayılı Kanun gereğinoe Merkez Bankasına ödenen kambiyo zararları.
(6) 1935 Türk borcu tahvilleri Türk parası ile ödenen dış borçlara dahil edildiği 

için bu borçlar bölümünden çıkarılmıştır. >
(7) Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil.
(8) Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası.
Kaynok : Aylık Ekonomik Göstergeler — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlü

ğü ve M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.



Türkiye’nin Dış Borçlan — Dövizle Ödenecek Dış Borçlar (x)
Cetvel : 45 .

—— _________’ ■ _______ (Milyon $.)
1968

Aralık
1969

Aralık
1970

Aralık
1971

Aralık
1972

Aralık

A — BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM
a) Devlet Bütçe, ödenecek olanlar (I)
b) Diğer kamu sektörü borçlan (2)
c) Özel sektör borçlan
d) Konsolide ticari borçlar

1.263
140
60
66

1.466
141
61
37

1.644
186
89
10

1.899
207

99
5

2.062
100
133

5

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR TOPLAMI 1.529 1.705 1.929 2.210 2.300

B — ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIM
a) M illetlerarası kurumlar
b) Yabancı hükümet ve htikti. organ.
c) Yabancı özel firmalar ve şahıslar
d) Konsolide ticari borçlar

356
1.061

46
66

394
1.234

40
37

498
1.364

57
10

549
1.601

55
5

373
1.823

99
5

Türkiye’nin Dış Borçlan — Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar
Cetvel : 46 (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden ödenecek 
olanlar

b) Diğer kamu sektörü
c) Özel sektör borçlan

1.571
525

1.088

1.534
499

1.086

1.950
516

1.707

1.864
469

1.513

1.814
425

1.501

T O P L A M 3.184 3.119 4.173 3.846 3.740

(1) Genel ve Katma Bütçe borçlan.
(2) Merkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası, İktisadi Kamu Teşebbüsleri, 

Mahalli İdareler.
(x) Dövizle ödenecek dı§ borçlar bölümüne refinansman kredileri dahil edilmiştir. 

K aynak: A ylık  _ Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hâzine Genel Müdürlüğü 
ve M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği,



Cetvel : 47
ödemeler Dengesi Tahminleri

(Milyon $)

1968 1969 1970 1 9  7 1 1 9  7 2

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme Program

Gerçek
leşme

(Geçici)
Program

Gerçek
leşme

(Geçici)

1. CARİ İŞLEMLER —224 —220 —171 —253 —109 —242 —  8
A. Di« ticaret — 268 — 264 —360 —405 —494 —610 — 678

İthalAt —  764 — 801 —948 —1.045 —1.171 — 1.300 — 1.563
İhracat 496 537 588 640 677 690 885

B.Görünmeyen Iglemler (net) 34 36 181 146 379 360 640
Bore faiz Ödemeleri (1) —  34 — 44 — 47 — 63(2) —  47 — 67 —  62
Turizm ve dif seyahat (net) — 9 — 5 4 7 21 10 44
lfçl gelirleri 107 141 273 262 471 475 740
Kâr transferleri — 32 — 32 — 33 — 35 — 36 —35 — 35
Proje kredileri hizmet Ödemeleri —  15 — 18 — 30 — 28 — 32 —35 — 35
Dlğor görünmeyenler (net) 17 — 6 14 3 2 12 —  12

C. Nato • EnfrastrtlktUr 10 8 8 '  6 6 8 30

2. SERMAYE HAREKETLERİ 235 257 413 33» 344 226 163
A. Dia borç Ödemeleri (I) — 72 — 108 —158 — 118(2) — 91 — 144 — 230
B. TL. Olda İthalâtı — 41 83 30 55 15 16
C. özel yabancı serm aye 13 24 58 32 45 40 43
D. Bedelsiz İthalât 22 20 34 25 27 40 39
E. Proje kredileri 127 174 179 230 219 200 222
F. Program kredileri (Konsorslyom) (1) (2) 145 106 217 140(2) 89 75 73
O. Kredili İthalât —. - — — — — —

S. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ — _ _ t — 413

4. ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ (3) 6 • • • *(4) —236 — 32 —345 86 — 564

5. ÖZEL ÇEKME HAKLARINDAN KULLANMA _ . — 18 3 11 — 10 — 18

8. NET YANLIŞ VE EKSİK — 17 — 37 —  24 — 57 99 — 60 14

(1 ) Tesciller dahil değildir.
(2 ) Refinansman dahildir.
(3 ) ( — )  işareti rezerv artısını gösterir.
(4 ) 1969 yılı Mart ayından itibaren Merkez Bankası akreditif feuvertürü sisteminde 

yapılmış olan değişiklik nedeniyle altın ve döviz rezervlerindeki artış gösteril
memiştir.

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968, 1969, 1970, 1971 ve 1972 yıllan Prog
ramları - Maliye Bakanlığı ödemeler Dengesi Şubesi.



Cetvel : 48
Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

1 9  7 1 - - 1 9  7 2

Ocak Şubat Mart* Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus Eylül Ekin Kasnıı Aral.

TOPTAN EgYA FİYATLARI (1963=100)
Genel Endeks 1971 156,7 159,8 161,1 162,5 164,8 163,8 171,0 172,6 172,4 177,1 181,9 184,9

»  M 1972 189,0 195,2 194,5 194,6 196,9 198,0 201,1 201,9 203,4 204,5 209,5 212,4
Gıda Maddeleri ve Yemler 1971 154,1 155,2 156,7 159,1 161,3 159,2 159,4 160,9 159,7 165,2 168,3 173,9

1972 177,9 185,1 185,0 185,3 187,7 184,7 182,3 184,8 186,3 187,9 193,4 198,7
San. Ham. Mad. ve Yan Mamulleri 1971 160,9 167,4 168,3 168,3 170,6 171,5 190,2 192,2 193,6 197,0 204,5 203,3

»  »  »  »  »  » 1972 207,6 212,1 210,3 210,1 212,3 220,1 232,6 230,4 232,0 232,2 236,5 235,3

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963=100)
Genel Endeks 1971 162,8 165,2 164,9 164,9 171,7 177,4 183,6 190,0 195,0 195,7 198,8 198,1il l> 1972 197,4 198,9 199,9 209,2 201,4 203,6 211,3 211,8 211,7 217,4 222,2 223,3
Gıda 1971 163,9 164,7 164,3 164,3 168,4 175,1 178,8 180,4 184,2 184,9 188,4 187,2

1972 184,6 187,0 188,1 187,7 189,4 192,9 204,2 204,8 200,7 205,8 211,0 210,9
Aydınlatma ve Isıtma 1971 141,0 141,0 141,0 141,0 139,8 145,5 187,1 225,7 230,8 233,1 235,4 235,4

M »  » 1972 245,7 241,5 238,7 230,4 236,4 234,1 234,1 234,1 234,1 255,6 266,1 269,7
Giyim 1971 166,4 173,8 174,0 174,0 189,2 193,2 198,0 217,9 224,1 224,4 227,3 221,6 j

» 1972 228,3 229,1 229,5 230,2 230,5 230,5 230,6 231,4 231,4 237,9 239,7 239,7
Diğer 1971 162,0 167,6 167,6 107,6 181,3 184,2 187,8 187,8 197,6 197,6 199,0 199,0 ;

ı> 1972 201,2 201,2 204,2 209,2 209,2 209,2 211,0 211,0 230,5 230,5 233,8 241,0

ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100) 
Genel Endeks 1971 123,4 125,1 126,0 128,0 127,7 129,7 132,2 139,2 142,3 144,2 144,8 143,9

II »* 1972 145,4 147,8 146,6 149,3 145,6 145,4 149,0 149,2 155,9 180,0 158,3 161,1
ALTIN FİYATLARI (TL.) I

| Reşat 1971 297,00 313,13 310,09 281,29 292,53 308,41 311,59 319,43 321,14 324,55 326,71 Î37.81
i ” 1972 350,37 368,53 369,22 380,80 364,«8 377,45 380,23 380,68 380,62 380,71 382,00 388,33

Cumhuriyet 1971 130.83 132,72 133,72 133,14! 136,53! 137,28 139,33' 145.74 143,30 145,88 147,93 151.05
< t» 1972 150,66 154,33 154,52 154,81i 165,«8 186,91 108,33 207,64 207,57 208,73 208,7512207,33i  Külçe 1071 19,85 20,14 20,23 20,18 20,74 2Ö,79j 20,831 21,86 21,32 22,10 22,361 22,TJ

t» 1972 22,53 23,23 33,04 23,23 25.33 _2ß,65: 30,10 31,86 31,46 31,01 30,56; 30,33

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü —  Devlet İstatistik Enstitüsü - Borsa Gazetesi.



Ylllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları
Cetvel : 49

1 Yıllık Ortalamalar Aralık Sonlan

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972

I TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963 =  100)
I Genel Endeks 
1 Gıda Maddeleri ve Yemler

Sanayi Ham. Mad. ve Yan Mamulleri

127,3
128,7
129,6

136,9
137,1
136,5

145,7
141,0
153,6

168,9
161,0
182,1

199.3
185.4
222.4

134,7
135.4
133.4

141,7
142,6
140,1

150,3
147,2
155,5

184.9
173.9 
203,3

212,4
198,7
235,3

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
Genel Endeks 
Gıda
Aydınlatma ve Isıtma
Giyim
Diğer

125.6
129.7
114.2
118.2 
117,9

132,7
135.6
125.7 
125,2 
126,9

148,3
149,9
133,8
146.0
144.1

180,7
175,4
163.1
196.2
183.3

208.3
197.3 
243,9
232.4 
216,0

128,8
133,7
115.0
119.0 
120,9

140.5
143.6
132.0
128.0 
137,0

160,9
161,3
139.8
163.8 
160,0

198.1
187.2 
235,4 
227,6 
199,0

223,3
210,9
269.7
239.7 
241,0

İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
Genel Endeks
Gıda . 
Aydınlatma ve Isıtma 
Giyim 
Diğer

137.6
139.4 
124,0
133.6
140.4

144.2
147.2 
125,0 
134,8 
145,7

155,6
157.8 
127,1 
153,0
161.8

185.2
183.2 
179,9
182.2 
204.1

213,7
212,1
242,5
199,1
229,3

141,4
144,3
125.2 
134,8
142.3

149.8 
153,7 
125,0
143.9 
150,3

163.7
164.7 
132,2 
162,4 
176,1

202,0
195,8
242.4
197.4 
225,6

224.2
225.2 
242,6 
207,4 
231,8

İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME 
ENDEKSİ (1963 =  100)

Genel Endeks 
Gıda Maddeleri 
Isıtma ve Aydınlatma 
Giyim ve ev eşyası 
Kira ve ev bakımı 
Müteferrik

125.0 
132,6
138.0
114.1 
111,0
115.2

131.2 
140,8
138.5
116.6
117.2 
120,0

143.3
152.4
144.0 
124,2
138.1
131.5

167,8
170,6
184.4
148.5 
174,0 
163,4

190.0 
194,3 
225,6
165.1 
196,5 
175,9

....
153.1 
157,9
153.8
131.8
165.2
142.3

180,4
181,6
225.6
158.6 
184,2 
175,0

198.6 
207,9
225.6
170.2
200.6
175.3

ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968 =  100) 
Genel Endeks 100,0 106,5 115,1 133,9 151,2 100,0 109,7 122,5 143,9 161,1

İSTANBUL TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100) 
; Genel Endeks 100,0 108,0 115,3 133,4 149,1 100,0 108,5 120,7 142,0 155,1

ALTIN FİYATLARI (TL.)
Reşat
Cumhnriyet
Külçe

185.44
114.45 
17,08

203,38
129,60
19,15

236,59
117,02

17,35

311,98
139,78
21,05

373,62
183,08
27,65

194,33
122,76

18,16

211,21
114,25

16,61

273, İE 
129,6E 
19,6i

337,81 
151,05 

t 22,17

388,33
207,83'
30,93

K aynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü — İstanbul Ticaret Odası —  Devlet İstatistik Enstitüsü —  Borsa Gazetesi.



Ş U B E L E R İ M İ Z :

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Edime

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

İskenderun

İstanbul

İstanbul (Kambiyo)

İzmir

Kayseri

Mersin

Samsun

Trabzon

Banknot Matbaası


